




باريس يف الدنيا

تأليف
زكي أحمد



باريس يف الدنيا

زكي أحمد

هنداوي النارشمؤسسة
٢٦ / ١ / ٢٠١٧ بتاريخ ١٠٥٨٥٩٧٠ برقم املشهرة

املتحدة اململكة ،SL4 1DD وندسور، سرتيت، شييت هاوس، يورك
+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢ تليفون:

hindawi@hindawi.org اإللكرتوني: الربيد
https://www.hindawi.org اإللكرتوني: املوقع

مؤلفه. آراء عن الكتاب يعربِّ وإنما وأفكاره، املؤلف آراء عن مسئولة غري هنداوي مؤسسة إنَّ

الوهاب عبد سحر الغالف: تصميم

٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ٠٤٨٤ ٠ الدويل: الرتقيم

.١٩٠٠ عام الكتاب هذا صدر
.٢٠١٣ عام هنداوي مؤسسة عن النسخة هذه صدرت

رخصة بموجب صة ُمَرخَّ الغالف وتصميم الكتاب هذا بتصميم الخاصة النرش حقوق جميع
العمل بنص الخاصة النرش حقوق جميع .٤٫٠ اإلصدار امُلصنَّف، نَْسُب اإلبداعي: املشاع

العامة. للملكية خاضعة األصيل



املحتويات

9 للقارئ تنبيه
11 (١٩٠٠ سنة أبريل ١٢ (الجمعة األول اليوم
15 إبريل) ١٤ (السبت الثاني اليوم
17 أبريل) ١٥ (األحد الثالث اليوم
19 أبريل) ١٦ (االثنني الرابع اليوم
21 أبريل) ١٧ (الثالثاء الخامس اليوم
25 أبريل) ١٨ (األربعاء السادس اليوم
27 أبريل) ١٩ (الخميس السابع اليوم
29 أبريل) ٢٠ (الجمعة الثامن اليوم
33 أبريل) ٢١ (السبت التاسع اليوم
37 (١٩٠٠ سنة أبريل ٢٢ (األحد العارش اليوم
39 (١٩٠٠ سنة أبريل ٢٣ (االثنني عرش الحادي اليوم
41 (١٩٠٠ سنة أبريل ٢٤ (الثالثاء عرش الثاني اليوم
43 (١٩٠٠ سنة أبريل ٢٥ (األربعاء عرش الثالث اليوم
45 (١٩٠٠ سنة أبريل ٢٦ (الخميس عرش الرابع اليوم
47 (١٩٠٠ سنة أبريل ٢٧ (الجمعة عرش الخامس اليوم
49 (١٩٠٠ سنة أبريل ٢٨ (السبت عرش السادس اليوم
51 (١٩٠٠ سنة أبريل ٢٩ (األحد عرش السابع اليوم
53 (١٩٠٠ سنة أبريل ٣٠ (االثنني عرش الثامن اليوم
57 (١٩٠٠ سنة مايو أول (الثالثاء عرش التاسع اليوم



باريس يف الدنيا

59 (١٩٠٠ سنة مايو ٢ (األربعاء للعرشين املتمم اليوم
61 (١٩٠٠ سنة مايو ٣ (الخميس والعرشون الحادي اليوم
63 (١٩٠٠ سنة مايو ٤ (الجمعة والعرشون الثاني اليوم
67 (١٩٠٠ سنة مايو ٥ (السبت والعرشون الثالث اليوم
71 مايو ٢٠ إىل ٧ من املدة
73 (١٩٠٠ سنة مايو ٢١ (االثنني والعرشون الرابع اليوم
81 (١٩٠٠ سنة مايو ٢٢ (الثالثاء والعرشون الخامس اليوم
85 (١٩٠٠ سنة مايو ٢٣ (األربعاء والعرشون السادس اليوم
91 (١٩٠٠ سنة يونيو ١٥ إىل مايو ٢٤ (من املدة
93 (١٩٠٠ سنة يونيو ١٦ (السبت والعرشون السابع اليوم
103 (١٩٠٠ سنة مايو ٢٥ (الجمعة الكالب معرض
119 الثالث إسكندر قنطرة
123 الكهربائي والقطار املتحرك الرصيف
133 املعرض يف وامليكانيكا الكهرباء عجائب من ذرة
137 والوقود الزينة ليايل
141 األمم شارع
223 البالد مشايخ وليمة
227 الخاتمة

6



م��ع��رض ب��اري��س أف��ق ف��ي ت��ض��م��ن��ه وال��ذي دن��ي��اك اس��ت��ط��الع ف��ات��ك إذا
وي��ع��وِّض ف��ات��ن��ا ق��د م��ا ي��م��ث��ل ف��إن��ه ال��ك��ت��اب ه��ذا ب��دًال ف��خ��ذ

رفاعة عيل





للقارئ تنبيه

يف املستعملة باإلشارات العربية أبناء إتحاف يوجب والفكر، الكتابة يف العرص تقدم رأينا
ومواضع واملستطيل، القليل، الوقوف مواقع عىل القارئ إلرشاد األورباوية؛ اللغات أغلب
حسن يف له مرشد خري اإلشارات هذه أن جرم ال ذلك، ونحو واالستفهام والحرية ب التعجُّ
العربية، املطبوعات أغلب يف حاصل هو كما بعضها، مع الجمل خلط وعدم التالوة،
آخرها. من الجملة أول ملعرفة القراءة وإعادة نفسه ملراجعة كثريًا اإلنسان يضطر بحيث

االختصار: بغاية اإلشارات بيان وهذا

ويف ومخاطب، متكلم بني الكالم دوران عىل تدل السطر أول يف العالمة هذه (–) •
وضوًحا يزيده ولكن املوضوع، عن خارج معرتض كالم عىل تدل الجمل وسط

ذلك. نحو عىل االلتفات مزيد القارئ عىل ويوجب
املوضوع. يف الكالم انتهاء أو الجملة آخر عىل تدل النقطة (.) •

االستفهام. عالم هي (؟) •
ذلك. ونحو والتحذير والنداء والَقَسم والحرية للتعجب (!) •

الواحدة. الجملة يف القليل للوقف العالمة هذه (،) •
املستطيلة الجمل لفصل أو الواحدة، الجملة يف املستطيل للوقف العالمة هذه (؛) •

واحد. بموضوع أو واحد بمعنى ترتبط التي املتتابعة
واالرتباك. التوقف أو جملة حذف أو الكالم انقطاع تفيد النقط هذه (…) •
الباب. هذا يف يدخل وما والتفصيل والبيان واالستشهاد املقول عىل تدل (:) •
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أمثال أو مشهورة أحاديث أو مقتبسة آيات األقواس هذه بني توضع («») •
أو املعربة الكلمة بينهما توضع وقد ذلك، ونحو مأثورة حكم أو متواترة

نحوها. أو العامية
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األول اليوم
(١٩٠٠ سنة أبريل ١٢ (اجلمعة

ويجاري؟ القرطاس ميادين يف ويجري ويباري ينربي أن للقلم هل –
يدري. املنّجم وال أدري لست –

الضمري وحدَّثك الفؤاد، عليك أَْمَىل فإن أمري، طوع وكن وشأني دعني إذن –
مجراك هللا باسم واْجِر الطروس، صفحات عىل الربّانية بالربكة فرس الوجدان، وناجاك
الدهليز يف قليًال تسري أن بأس ال پاريز وصف إىل تصل أن وقبل پاريس، حتى ومرساك
ما ولكن قليلة، فيها الفائدة أن ولو املشاعر، من عندي ما للقّراء وتنقل الخاطر، وتّمثل
األرض أقول حتى أرض أمامك ليس واملاء، الهواء غري تصف ما أمامك وليس الحيلة

والسماء.
مني الحت إذ املينا؛ من السفينة خروج أثناء يشاغلني وهو القلم أشاغل أنا بينما
وهي املاء، يف نحن أثرنا: واقتفت الصخر من ظهرت قد الطري، من ثالثة فرأيت التفاتة

الهواء. يف
نفيس عن شغلتني قد نوارس ثالثة هي فإذا البرص، إليها وأرجعُت النظر ْقت حقَّ

القلم. وعن …
النوارس؟ هي ما أتدرى –

؟؟؟ –
طائر وهو «نَْورس»، واحُده تكسري جمع النوارس أن — هللا وفقك — اعلم –

أعلم. وهللا كريه، ومنظر كريه ولحم كريه صوت له بحري:
تستدني، وال الباخرة من تتقارب تستعيل، وال الجو يف تحلق الثالثة النوارس رأيت
بأسالك الزرقاء القبَّة يف معلقة كأنها حراك، بال ساكنة وتلبث الهواء يف أجنحتها تنرش
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الظنون، حولها تحوم وال العيون تراها فال األمالك، تحملها أسالك أسالك: من لها يا
من تصدر خفيفة بحركة رسعتها يف الباخرة تتبع — الظاهر — السكون هذا مع والطري
عن عبارة منها اثنني إن لعمري املسري. يف الباخرة يتابع الصغري الطائر لهذا فيا رأسها،
واصطحابهما تجاورهما، مع وتحاورهما اآلخر، من أحدهما القرتاب بنفسها؛ قائمة عائلة

اقرتابهما. مع
حقوق من حق أو القرابة رابطة أهو منهما! اقرتابه وجه أدري فال الثالث أما

تقع. أشكالها عىل الطيور فإن حال، كل وعىل خليًال، أو دخيًال كان ربما االرتفاق؟
ا انقضَّ رآهما إذا حتى تنقص وال تزيد ال بمسافة عنهما بعيًدا يطري كان ألنه ذلك
قضيا فإذا باملرصاد، لهما وبقي مكانه يف مرتبًصا وقف املاء، جوف يف غنيمة عىل
إذا أما متلصص، متجسس أو متحكك كأنه حولهما: حام لألبصار وعادا املاء يف لبانتهما

أدركها. لست لغاية يسعى هو كأنما ينتهزها: أن فقلَّ سمكة يف الفرصة له سنحت
الواحد منظر أعجب وما الهواء، يف تتالعب النوارس بقيت فقد األمر، كان ومهما
املاء، إىل جسمه هوى قليًال بجناحه مال وإذا بالعني، ويحملق الجو يف يحلق منها:
اليمني ذات فيتهادى العالء طبقات إىل يعود ثم وطره، يقيض حتى طافيًا عليه فيطوف
«الصواري» عن يعلو فال والكمال، لألدب مالزم ذلك كل مع ولكنه الشمال، وذات

حال. أي يف واألدقال
أنها فتخيلت وظني: وهمي م تجسَّ حتى تلحظني كأنها وهي النوارس أالحظ بَِقيُت
أجده كنت انقباض عن إليها بالنظر يْت فتلهَّ الرسائل، ببعض يل أتت قد الزاجل حمام

فكري. َالَزَم واضطراب صدري عىل استوىل وضيق نفيس يف
األوطان فراق مصدره يكن لم االكتئاب هذا أن هللا ويشهد نفيس من وأعلم
فقد غربة، أول ليست املرة هذه ألن اللوعة؛ هذه معاناة عن بعيًدا كنت بل واألصحاب؛

الثالثة. هي وهذه ١٨٩٤ سنة يف ثم ١٨٩٢ سنة يف مرص بارحت
حينما األوىل املرة يف اليشء بعض عنها كتبت فقد واملاءُ، والبحر والفراق الشوق أما
اليوم نفيس يف أجد فلم املؤتمر». إىل «السفر ب املعروفة بالرسائل أوروبا من أبعث كنت
يف وانَشَحذْت األقالم، أرباب عليها ر نقَّ طاملا قد إذ النغمة؛ هذه عىل للرضب حاجة

واألفهام. القرائح وتجنيسها تنويعها
ولذلك لألنانية، وامليل األَثََرة حب عىل القوّي، الضعيف املخلوق هذا الباري طبع وقد

ولشخيص. لنفيس الثانية سفرتي فخصصت العام؛ الناموس أتعدَّ لم
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(١٩٠٠ سنة أبريل ١٢ (الجمعة األول اليوم

هذه يف بالضاد الناطقني أخدم أن والوطنية الجنسية واجب قىضعيلَّ فقد اليوم أما
العهد يكون وهكذا العام، املعرض أثناء يف حصولها الحظ حسن ومن الثالثة، الرحلة
أريح أن برشط أروح ومّرًة نفيس، وأُتعب أُتعبهم فمّرًة لهم، وعام يل عام وبينهم: بيني

وأسرتيح.
السفر أن السبب لعل االنقباض، وموجب الكآبة سبب عن نفيس أسائل اآلن أخذت

.١٣ يوم يف ذلك عىل وزيادة الجمعة، يوم يف هو
املثنَّى. النحس لهذا وتعًسا املزدوج التشاؤم لهذا سحًقا

أعمال عن فيه فيمتنعون النحس أيام من الجمعة يوم يعتربون املشارقة إن نعم
ومغادرة اإلسكندرية إىل القاهرة ملبارحة اضطرني الذي فما … السفر أخصها كثرية:
الجمعة يوم يف ذلك وكل البحر) وماخرة الرب، باخرة ركوب (أعني مارسيليا إىل هذه

الجرأة!!! هذه من أكرب هللا …؟!
يوم أي أو السبت ليوم السفر بتأخري وُقرباَي ودِّي ذوي من كثريون عيلّ يلح ألم
تنتظرني، ال وأنها يوم كل القيام يف الرب وابور مثل ليست الباخرة بأن علموا فلما آخر؟
أن أرادت ماريتيم امليساچريى رشكة أن جوابي: فكان أخرى، باخرة باختيار أشاروا
سواها، دون الجمعة أيام يف بواخرها سفر وقررت النحوس، وتعاند العكوس تعاكس
ماذا ولكن ثانية، رشكة باخرة عىل أخرى مينا إىل آخر طريق عن بالتوجه عيلَّ فأشاروا
الثمن ونََقْدُت التذكرة قطعت كنت إذ العذل؛ السيف سبق وقد القدر؟ من الحذر ينفع

…
أن سوى لبيانه حاجة وال يذكر، أن من فأشهر اإلفرنج عند ١٣ العدد نحس أما
ويتوقعون منه، ا رشٍّ يتوجسون يزالون ال ارتََقْوا، مهما وفضالءهم تعالوا، مهما عقالءهم

واألوساط؟! بالسوقة ظنك فما الوسائط، بكل ْونه يتوقَّ تراهم ولذلك فيه، السوء
الظروف هذه مثل يف السفر من التشاؤم عىل والغرب الرشق أيُجمع اإلقدام هذا ما

الخشن؟ املركب هذا أتجّشم بايل فما مضطرٍّا، لست وأنا
األبيض البحر يف ماخرة والباخرة املختلط، الفكر هذا بحر يف غارق أنا وبينما
املاء، صميم من وزفرات الفضاء، يف ونغمات السماء، من بتسابيح وإذا املتوسط،
سماوية دْعها اليوم عليك تثريب «ال واحد: بلسان كلها تقول الهواء، أجنحة عىل وخفقان
املقادير وتركت األفكار، هذه عني فّرسبت التشاؤم.» عند الشؤم إن قدر، عىل تجري

أِعنَّتها. يف تجري
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الثاين اليوم
إبريل) (السبت١٤

الصدر. له ينرشح جميل منظر الفكر، ويف الجسم يف وراحة البحر، ويف البال يف صفاء
الثاني. اليوم يف حالتي هذه

شتان أصبحُت إذ الديك؛ صياح عند يقال، والحق بل الفجر. أذان عند تيقظُت
أراه هو فها الدجاج، سيد أما والنزوان. العري بني ال األذان وبني بيني حيل وقد شتان،
حني، واملالَّ النوتية أبرصسوى فلم السفينة سطح عىل صعدت ينظرني. أيًضا وهو بعيني،
يتبعه رأيسسحاب وفوق ماء، يف ماء سوى رأيت فما الخمس الجهات إىل بالنظر فرميت
اإلرشاق، يف أخذت قد الشمس وكانت بالغمام، مظلل تشبيه) (وال كأني حتى سحاب،
الربق، ووميض الريح، وزمجرة الجو، عبوس من فخشيت اآلفاق، يف طالئعها فأرسلت
النجاة طالبًا أذيايل يف أتعثَّر وعدت باإلياب، الغنيمة من رضيت ولذلك الرعد، ودمدمة

املوقف. هذا هول من
التحقق أريد كأني خلفي، نظرة إرسال من أتمالك لم النزول ساعة يف أني غري
غريًما؛ أو نصيبًا فيها لها كأن السفينة، حول تخفق الثالث بالنوارس فإذا نجاتي، من
مارسيليا يف البواخر رشكة إىل أشكوها أن بد «ال نفيس: يف وقلت مخدعي، إىل فنزلت
يف الدعوى استأنفت وإال أنصفت. فإن الركاب، سائر عن وبالنيابة نفيس عن باألصالة
أدقال عىل ليلتها قضت تكون أن بد ال ألنها العام؛ املعرض عىل األمر وعرضت پاريس،

تذكرة.» بنصف ولو أجرة، بغري الباخرة،
هبُّوا». ويحكمو النوام أيها «أال الحال: لسان نادى حتى مضجعي يف ولبثت

ظهر إىل صعدت ثم الطعام، قاعة شطر مني ميمِّ خلفهم، وهرولُت كلهم، فأهرعوا
والصباح، الصبا نسيم نستنشق كي وأعراب، إفرنج من األصحاب، بعض ومعي الوابور،



باريس يف الدنيا

تبايل ال وهي أتوعدها وأخذت إليها فنظرت أبيها، برتكة تطلبنا كأنها بالنوارس وإذا
فبقيت وبل، بل طل فيه سحابًا بالعدل املتفرد علينا أرسل حتى بمقايل، وال بتهديدي
وأما القطر، بلله كالعصفور فأصبحت وِهزة، ِرعدة عرتني حتى رأيس أم عىل أتحّمله

علينا.» وال حوالينا «اللهم تقول: كأنها حريز، حرز يف فكانت الطيور
للخالق.» الخلق «دع لنفيس: وقلت واألدب، الصمت لزمُت ذلك فعند
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الثالث اليوم
أبريل) ١٥ (األحد

ثبتت وقد الدراويش، من األشياخ أحد عن يْتها تلقَّ صحيحة مجّربة فائدة إليك اسمع!
الخري، فيه أعتقد درويش إىل األوقات، بعض يف أتردد أني ذلك اآلن: عندي صحتها
قد أنك سمعت بني! «يا يل: قال العام، املعرض إىل بسفري علم فلما الدعاء. وأسأله

التِّقائه؟» أعددته الذي فما البحر، اضطراب من تشكو
أجدى فما الواصفون وصفه ما كل جّربت وقد الدوار، عني يدرأ يشء «ال فقلت:

نفًعا.»
فتوكل الصفراء، تعاندك وال األمعاء، جوفك يف تضطرب ال أن شئت «إن يل: فقال
التاّم باالعتقاد وعليك الرحيل، يوم صباح يف املدّمس، الفول من شيئًا وُكْل هللا، عىل

فتندم.» واالرتياب الشك من إيَّاك! وإياك! الصحيح، واليقني
الفول من وقضيت بها، عملُت ولذلك فؤادي، يف هوى النصيحة هذه فصادفت
لتناول حميم صديق دعاني املايض، الجمعة يوم ظهر يف اإلسكندرية وصلت فلما مرادي.
نفسه وحرش تمشيخ وإنما البهاليل، من وال الدراويش من ال شيخ معه وكان الغذاء،
كرمه الصديق زاد وقد الرغد. والعيش الّرفد، ونوال اليد، تقبيل يف طمًعا الطائفة، يف
يكاد بل يعرفه ال أحد مرص يف ليس اململح السمك من نوًعا استحرض فإنه ولطفه،

به. إالَّ يُعرف ال املرصي
النّهم حّرك حتى بفضائله والتنويه فوائده، يف اإلطناب من يكثر املتمشيخ فأخذ
كدت؛ أو النصاب حد بلغت حتى ومتزّوًدا موّدًعا عليه فأقبلت الفم، يف اللعاب وأجرى
وقت بانقضاء النحس، ساعة ذهبت وقد ميناه يف كنا فقد البصل أما وزدت، جاوزته بل



باريس يف الدنيا

فبهذا ليودعني، أتى من كل من أبتعد رصت حتى مني، ونال منه نلت ولذلك الصالة،
األلم. يتبعها اللذة القلم: جرى
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الرابع اليوم
أبريل) (االثنني١٦

عىل رست حتى الفضاء يف وتسابقت السماء، من تساقطت األنوار وطالئع النهار أشعة
الجبال، رؤوس عىل الصباح غرة وظهرت اآلفاق، جبني عىل اإلرشاق فبدا املاء، وجه
فخجلت جناها، كان أن بعد ووافاها فأحياها، حياها ثم والسناء، بالثناء الضياء فحياها
تفانيها يف الليل جيوش فلول وثبتت االحمرار، هاماتها عىل فظهر عالها يف السحب

السحاب. ثنايا يف النار من قوس بزغ ذلك أثناء ويف كاألنهار، الدماءُ منها فسالت
وجهه بل الحزن، من عيناه ت ابيضَّ ثم االصفرار، عاله قد به وإذا القمر إىل فنظرُت
االزدياد يف االشتعال واستمّر السحاب، صيايص يف الحريق ازداد وحينئذ االنكسار. من
دخان، بال النار لسان عال ثم القتال، ميدان بل األفق دائرة انصبغت حتى واالنتشار،
للقمر يقّر لم ذلك وعند أنوار. يف أنوار وكله كالقرص، فصار القوس ذلك حجم وازداد
والنهار. والنور النار لرب والسلطان الحكم وترك األدبار. ووىلَّ الفرار، إىل جنح بل قرار،
رشوق وتمَّ األرجاء، سائر يف الضياء، رايات وانترشت الظلماء، كتائب تبددت فلما
للحيِّ الوجوه وَعنت القادر، الواحد باسم العنارص جميع سبحت النهار، وطلع الغزالة

الوجود. إىل الحياة لعودة الصدور وانرشحت الثغور، وابتسمت القيوم،
فأماله اإلرشاق عىل اإلرشاف ألهمه النثر، قالب يف مقلوبًا الشعر من قليل هذا
وجه عىل البيان هذا فحّط البنان كهرباء فحرك الجنان، صفحات عىل الوجدان، لسان

الناس. عند الكاتب وجه ليبيضَّ القرطاس؛
ِحْفني أعجب فإن طوقي. إليه وصل ما منتهى واملتنبي! القيس امرئ وحق وهذا

قصدي. وغاية عيني قرَّة فذلك وشوقي،





اخلامس اليوم
أبريل) ١٧ (الثالثاء

الصفاء؟ ظاهر منه غرَّه الذي ذا ومن أمان؟ له البحر إن قال: الذي ذا من
ربوع قاصًدا العزيزة األندلس ديار هاجر حينما الطيب! نفح صاحب هللا رحم أال

عليه: البحر هذا أمىل فقد املحروسة، مرص

إل��ي��ه ح��اج��ت��ي ج��ع��ل��ت ال ج��دٍّا ال��م��رام ص��ع��ب ال��ب��ح��ر

البحر هذا عن فيه نستغني السعيد اليوم حبذا الغدر؟ يف كالدهر البحر أليس بل
أو أحفادنا، أو أبناؤنا أو فنذهب إفريقية شمال العمران يعّم إذ أهوائه؛ بل وأهويته،
طرابلس، إىل برقة، إىل السلوم، رأس إىل اإلسكندرية من الحديدية السكة بطريق أعقابنا
البوغاز نجتاز هنالك ومن األقىص. باملغرب طنجة عند نقف حتى فالجزائر، فتونس،

أوروبا!!! يف أقدامنا فتستقرُّ زياد بن طارق مثل
قضية! من لها يا قضية بل واقعية، قصة املتوسط األبيض البحر وبني بيني

املاء، ولعب واستبشاًرا فرًحا الهواء لنا صفق املينا، من خروجنا عند األول اليوم يف
قليل وبعد اليمني، وذات الشمال ذات ترقص السفني بينهما فتهادت واستكباًرا. اختياًال
واالنرشاح النفوس، إىل والسكينة الكون، إىل السكون فعاد والتمثيل، التشخيص انتهى

الصدور. إىل
تحية ألف منّي فعليه الرابع اليوم وأما والثالث، الثاني اليوم يف كذلك األمر وكان
العزيزة صقّلية وشواطئ يميننا عن إيطاليا شواطئ برؤية بكرته يف استأنسنا وسالم،



باريس يف الدنيا

جسام، صخور تخللتها وقد نفسها، وتجلو بعضها تتلو الجزائر وكانت يسارنا. عن
الهواء. يف ورأسها القاع يف قدمها فبقيت املاء، أعماق إىل الربكان قوة بها دفعت

يف رأيت ما … األحالم يف وال األحالم، عىل يخطر يكاد ال سكونه فكان البحر أما
أو املرآة، كأنه مصقوًال كان بل واستواءً؛ صفاءً منه أكثر حرمية قاعة يف فسقية، عمري

املرآة. صقل يف فاحتذاه رآه الصانع إن التحقيق عىل
الباخرة سطح عىل كلها واحتشدت ورساديبها، أوكارها من القافلة برزت أن غرو ال
لبعض: بعضنا قال حتى منتهاه، فينا الرسور وبلغ البهاء، وذلك الصفاء هذا من تعجب

الشعر: قول وحقق الدهر فحَسَدنا ١٣ ويوم الجمعة يوم السفر يكون هكذا

تَ��ّم ق��ي��ل إذ زواًال ت��رق��ب ن��ق��ُص��ُه ب��دا ش��يء ت��م إذا

حسدنا فقد نعم ومرة، مرة ألف يف كذلك غري كان وإن املرة، هذه يف الشاعر صدق
يف اشتهرت فقد ذلك يف شك ال حسدتنا، التي هي إيطاليا إن بل النعيم، هذا عىل أنفسنا
اشتهر ملن وقالوا (Jettatura) وهو غريبًا اسًما لها نحتوا حتى بالعني» «اإلصابة أهلها
«اتقوا الرشيف: الحديث يف جاء ما يوافق وهذا امللقي، أو املوقع أي (Jettatore) بها

القدر.» والجمل القرب الرجل تدخل فإنها العني
تأثريها وحدوث املكان، إىل السكان من بالعني اإلصابة كهرباء انتقال من املانع وما

وبحرنا؟ مركبنا عىل أرضهم من
متتابعة مرتاكمة سحائب الجو يف فإذا الرشوق، ملشاهدة كعادتي اليوم فجر يف قمت
انضمت بينها ثلمة من لألعني والظهور منها التخلص الشمس حاولت وكلما متالحمة،
بالغه الرياح ملك أرسل وعندئذ األبصار، عن الغزالة فتغيب ببعضها والتصقت صفوفها

وساق. قدم عىل الحرب فقامت املياه ملك إىل األخري
والرذاذ املاء من يتطاير بالرشاش وإذا الغرب جهة من األفق أقىص إىل فنظرت
السماء، من انقضت الهواء من جيوش عن وبان البخار، انجىل ثم السماء. من يتساقط
شديًدا، اضطرابًا اضطرب ثم معاه، يف وأدخلها إياه وأسكنها فاه لها فغر املاء فرأيت
السفينة أن سوى شيئًا نشاهد لم ولذلك جوفه، يف الحرب نار الشتعال وأزبد وأرغى
املاءُ يصدمها ثم قرار، لها ليس هاوية إىل تهبط ثم جبال، فوق جبال عىل تعلو صارت
بلطفه فيتداركهم العالء رب إىل بالدعاء أهلها فيجأر عليها، تنطبق الجبال فتكاد والهواءُ
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أبريل) ١٧ (الثالثاء الخامس اليوم

فيها تكون تكاد بشدة الحرب فتعود الرياح رايات وتخفق األمواج، تصطف ثم الخفي،
الدنيا. الحياة وانقضاء الكربى، الطامة

ال أطيار وفيه الزعازع به تالعبت قفص كأنها فيها! من ومسكني الباخرة مسكينة
املوج تعاىل ثم والهواء، املاء رهن وهي فيها محبوسون فنحن سبيًال، النجاة إىل تستطيع
عىل الهواء لطمها ثم جانب. إىل جانب من فتعّداها السفينة عىل ووثب األوج بلغ حتى

بحر. فيها صار وقد بحر يف فكانت مؤخرها، إىل مقدمها من املاء وأجرى وجهها،
وأعرف حياتنا، يف أيدينا قدمت ما عىل واملحاسبة خالقنا ملالقاة استعددنا عندئذ
البحر، يف يرموه بأن النوتية إىل يترضع صار باملنصورة املتوطنني الشوام تجار من رجًال
عنه التهوا ألنهم منهم؛ أحد إليه يلتفت فلم لشديد. وإنه الزوبعة عذاب من ينتهي حتى

الكربى. أهبتهم بأخذ طلبه وعن
إىل صعوبة بكل ونزلنا يشاؤون، كما مركبهم يف يترصفون وشأنهم فرتكناهم
شممُت أن إال هو وما الخبري، اللطيف بذكر نهتف ونحن الباخرة بطن يف أوكارنا
خفُت ما وكان واألمعاء، الرأس يف فاضطراب غثيان اعرتاني حتى الداخل، من رائحتها

يكون. أن
تبددت بالسحب فإذا للغروب، الشمس مالت حتى والحياة، املوت بني زلنا وما
كلنا ونسينا والنشاط، القوة تتبعه األمل إلينا فعاد بدت. فرنسا وشواطئ ركدت واملياه

فات. قد الغرق خطر ألن والتهليل؛ التسبيح
أَْكَفَرُه﴾. َما اْإلِنَساُن ﴿ُقِتَل
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السادس اليوم
أبريل) ١٨ (األربعاء

الح أن إال هو فما بالهينة، املينا دخلت حتى السفينة عىل السكينة أنزل هلل الحمد
السالمة، جودي عىل استوت بأنها واألنوار املنار من الصادق النبأ وظهر الكاذب، الفجر

والسالم!
طفت منه انتهيت أن وبعد ام، الحمَّ طلبت حتى الفندق إىل بوصويل ْقُت صدَّ فما
خليط من مكوَّنة املتجرية، البحرية املدائن ككل وهي ببعيد، بيننا العهد وما بمارسيليا
مطعم إىل التوجه وهمتي همي إليه وجهت يشء وأول والشعوب، األمم كافة من عظيم
عندنا مثًال كامللوخية عندهم وهي (La Bouillabaisse) البويَّابيس بصناعة مشهور
وبني جرياننا، واختاره اخرتناه الذي بني شتان يقال الحق ولكن الشوام، عند وكالكبيبة
رسيع خفيف مغذٍّ لذيذ فاخر هذا طعامهم فإن به، وأهلها مارسيليا اشتهرت الذي
بطريقة مطبوخة متنوعة أسماك وعن السمك شوربة يف ثريد عن عبارة وهو الهضم،
و«يجري وتتشهى تتلّذذ حتى العزيز القارئ أيها ذلك أصف أن بودِّي وكان مخصوصة،
اقترصت وقد الوصف، من النوع هذا يف ماهر غري أسف بكل ولكنني ويسيل»، الريق منك
أن عليك بل فلك الطعام، من الصنف هذا أكل يف اإلجادة عىل املوضوع هذا يف مهارتي

ممدوح. التقليد من الرضب فهذا تقلِّدني
يف عنها اليشء بعض ذكرت فقد ذلك، ونحو ومنازلها وشوارعها وأحوالها املدينة أما
ما ووصفوا رحلتهم كتبوا إنهم يقولون الذين إخواننا من كثريًا أن كما املؤتمر، إىل السفر
(Les Guides) اإلرشاد كتب عن ترجموا قد وشعورهم، وجدانهم به تأثر وما فيها القوا
اإلنسان ويقدر عنها معرفته تهم ما كل وغريها التواريخ بعض وعن لألغراب، املخصصة



باريس يف الدنيا

فيها ليس «فاإلعادة وحينئٍذ فراق، وال اغرتاب غري من بلده يف وهو به والعلم تبيانه، عىل
إفادة».

يطوف أن بعد عنها يرحل أن النهار بكرة يف املدينة يحرضهذه ملن عندي واألحسن
البويَّابيس. أكل يف جهده قصارى يبذل أن وهو: واحد رشط عليه يل ولكْن قليًال، فيها
لبثت فقد أنا أما الناصحني. من له أنني ويعلم ووقته، درهمه يوفر فإنه ذلك، عدا وفيما

منها. الرحلة نية عىل واحدة وليلة واحًدا يوًما فيها
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السابع اليوم
أبريل) (اخلميس١٩

الذكاء، من واسمه فؤاده ويف املضاء من عزيمته يف وكان اإلقدام من اإلنسان أوتى مهما
أو الجسم اضطراب عن ينشأ وذلك األحيان، بعض يف للرتدد عرضة يكون أنه شك فال

پاريس. قاصًدا أصبحت حينما عندي متوفًرا بنوعيه االضطراب هذا وكان الفكر،
التاسعة الساعة يف مارسيليا من يقوم (Le Rapide) الرسيع القطار أن وذلك
قطار بعده ويقوم املساء، من العارشة الساعة تمام عند العاصمة ويصل الصباح من
من الثامنة الساعة يف األنوار مدينة ويصل الصباح من العارشة الساعة يف إكسربيس
الرتدد فبعد ذلك ومع ساعة، ٢٢ القطار هذا يف اإلقامة مدة فتكون الثاني؛ اليوم صباح

الرسيع. عىل اإلكسربيس فّضلت والرتوي
ملاذا؟ –

پاريس أصل أن أردت فما البحر، تأثري من الجسم منهوك أزال ال كنت ألنني –
ولكن النهار، غري يف األنوار مدينة أدخل أن شئت ما وألنني ضعف، عىل ضعف وبي
عىل النية عقدت املعجبة، الشائقة املناظر بعض فتفوتني القطار يف الليل أقيض ال لكي

إدالج. بغري بأوروبا املرة هذه يف مسريي يكون حتى الطريق قسمة
الخرضة من فيها وما واملزارع، الخلوات برؤية الخاطر وينرشح العني فتتمتع

السماء. عنان إىل واصلة أو الدأماء، بسيط عىل مفّرشة اليانعة
الصخر «جاب حتى (كعادته) اإلنسان عليها اعتدى قد الجبال يميني عىل رأيت
أكثرها وغرس للزراعة بعضها وحرث باألشبار تقاس تكاد مربعات منها د فمهَّ بالواد»،
نعم، واحٍد. وبُعد واحد وطول واحد مثال عىل متناسقة فاكهة أشجار وكلها باألشجار،
ولكن مستقيمة، معتدلة منتظمة املحراث وخطوط مطمئنّة، ممّهدة مستوية األرض إن



باريس يف الدنيا

من فتتكون أصفر غليظ رمل بني منترشة متفتّتة صغرية وأحجار حصباء كله وجهها
عن عبارة هو إذ وأمّر؛ فأدهى تحتها الذي وأما الظاهرية، األرض قرشة الخليط هذا
يف نعهده ما مستقيم خط عىل يناقض هذا أليس والحجر! الصخر من مرتاكبة طبقات
من أو اإلسكندرية عند املحمودية مصّب من يسري اإلنسان إن أليس السعيد؟ النيل وادي
فال أسوان من بالقرب الشالل إىل يضل حتى ودمياط رشيد عند بالبحر النهر ملتقى

غرابًا؟ أو حدأة به يرضب صغريًا حجًرا يجد
والجبال اإلنسان أمام تُطوى األرض كانت إذا خصوًصا الخاطر هذا أرسع ما هلل
البالد، إىل الفؤاد يطري ال فكيف تختفي حتى تبدو أن تلبث ال واألشجار معه تُأّوُب
هناك؟ ما وبني هنا ما بني يقارن حراك، بال السائح ويقف الخيال، وديان يف ويطوف
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العواصم زيارة عىل أوروبا ديار إىل حضورهم عند والرشقيني املرصيني أغلب يقترص
البسيطة الحياة معرفة من كثري يشء شك، وال فيفوتهم، الجامعة، واملدائن الكبرية
عني، ويزيدوا حذوي يحذوا أن أرجوهم لذلك والخلوات؛ األرياف يف املعتادة الساذجة
الجسم يف راحة (Villefranche) بڤيلفرانش املعروف الريفي البندر هذا يف وجدت فقد
من خالية كلها) األرياف يف هي (كما فيها املأكل وأن خصوًصا النفس، يف وارتياًحا
والنبيذ جبن، والجبن زبدة، فيها فالزبدة الصناعة؛ تدبري من مجردة الكيمياء معالجات
الكبرية؛ املدائن يف الحال بخالف األصناف، من الباقي وهكذا (طازجه) غّض واللحم نبيذ،
الزبدة تكوين يف عليها كبريًا فضًال املعامل وألهل الكيمياء لعلماء أن القائل يكذب ال إذ
والحمد التمدن هذا طالئع وصلت (وقد معلوم، فيها فالغش اللحوم وأما والنبيذ، والجبن
قد بأنهم القارئ أيها تسمع ألم بل كذلك؟) أليس … واإلسكندرية! القاهرة إىل هلل!
ذلك تعرف ال كنت إذا بالتمام؟ الدجاج بيض يشابه بيض الصطناع أمريكا يف لوا توصَّ

ذلك. رواية لك أجيز وإني صحته، مني فتحقق مسامعك بلغ كان وإذا فاعلمه،
واضطراب الديكة صياح من بمرص: األرياف بنادر أحد يف كأني فإذا مبكًرا قمت
يف فرتكنا الطبعية سلطان أما األشجار، فوق األطيار وتغريد البقر، وخوار الدجاج،
من السابعة الساعة انتصفت حتى مستكنّة بقيت اآلدمية الحياة فإن نعم، االنتظار.
والنساء الرجال من صعاليكهم مقدمتهم ويف الدور، من النشور يف القوم فابتدأ الصباح.

أرزاقهم. عىل والسعي ألعمالهم مبكِّرين
كلها بجزم يحتذون منهم املرتبة ذوي أن فكري، واستغرق نظري استوقف ومما
حافل، موكب يف يميش كأنه منهم الواحد تسمع بل فرتى الخشب، من فقط نعالها أو
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أو عظيم ملك كأنه والرنني، الطنني بني يسعى تراه واألسمال األطمار من فيه هو ما ومع
وافتخاًرا. مرًحا واستبشاًرا فرًحا كتفيه ويهّز واستكباًرا، اختياًال رأسه يرفع كريم: ملك

كذلك؟ يكون ال لَم
ذلك، فوق أنه أليس فرنسا؟ ملك يف حصة له أن يعتقد منهم واحد كل أن أليس
فصار امللك هذا إىل االرتقاء عىل الزمان ساعده ربما أنه واألوهام، األماني له تصّور قد
املرحوم هو فها قريب؟ عينيه أمام والشاهد ال كيف األيام؟ من يوم يف الجمهورية رئيس
الدست هذا يف وتربَّع العالية، املنصة هذه ارتقى قد السابق الجمهورية رئيس فور فلكس
دومر املوسيو هو وها والدبّاغني، الجّالدين عند عامًال أمره أول يف كان أنه مع الفخيم،
دخل الصينية، بالهند املعروفة الكربى الفرنساوية للمستعمرة الحايل الوايل (Doumer)
أيام ببضع ذلك قبل — املحرضين أحد حجز وقد للمالية، ناظًرا الوزارة سلك يف اآلن قبل
صديق فأمدَّه صباح، كل يف الخبز بتوريد له للمتعهد عليه ما لتسديد منقوالته؛ عىل —
أهل من الصديق هذا ألن االفتخار؛ وسام بعد فيما نال وقد عنه، الحجز ورفع حميم
واملأثرة اصطنعها التي اليد هذه لوال به يدري أحد يكن لم ولكن واالستحقاق، الجدارة
الحفالت به لتحرض فستان عىل زوجته أوصت للمالية ناظًرا الرجل َ ُويلِّ فلما قدَّمها. التي

الرسمية.
من ببضاعتها رجعت وإال أوًال، الثمن بنقد طالبتها إليها الخياطة أحرضته فلما
واستقامته، ونزاهته الرجل عفة عىل اآلن لحد برهان أكرب هذا إن ويقولون: أتت، حيث
وجّده بهمته السامية املراكز هذه إىل وصل إنما أنه فيه ريب ال الذي فاألمر حال كل وعىل

وفضله.
الحكايات أو املوضوعة األساطري من الغسالة قصة أن ذلك بعد تتصور فكيف
انتظر أو منها، نفسك أرح أو عنها، فاسأل وإال كفى، فقد تعرفها كنت إن امللفقة؟

قريب. آٍت وكل عودتي
أن رأيت ذكرت، ما شاهدت أن فبعد مبكًرا، اليوم هذا يف أصبحت إنني قلت:
أمتعتي بإرسال الفندق صاحبة فأوصيت األقدام، عىل شوارعه وأطوف البندر يف أسري
االلتفات، يستحق شيئًا البندر هذا يف أجد لم أني غري الفندق. عربة مع املحطة إىل
الظهر مىضعىل فلما الصباح، من الثامنة الساعة يف اإلكسربيس وركبت املحطة فقصدت
طبقت شهرة الجامعة بكنيستها مشهورة وهي (Sens) سنس مدينة إىل نزلت ساعتان
الطراز من شاهقة فخيمة هي فإذا الكنيسة، إىل وهرولت باملحطة أمتعتي فرتكت اآلفاق،
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أو بفرنسا الكفر تفيش يف الغريب ومن األندلس، بالد يف الكنائس كل أو كغالب القوطي،
وأهله، الدين من تشفوا قد (Les Communnards) أو (La Commune) الكومون ثوار
فقطعوا جدرانها أسفل ويف الكنيسة، باب عىل التي القديسني تماثيل عىل باملعاول فنزلوا

والغفلة! الحماقة وصلت أين إىل انظر كلها، رؤوسها
كان مهما الحكومة رجال أن اآلن بفرنسا الكفر تفيش يف أيًضا الغريب ومن
وقد وسعهم، يف ما بكل الدين وأهل الدين معاكسة عىل يعملون صبغتهم، أو مرشبهم
مدرسة إنشاء فقرر األهايل، أميال راعى القرى إحدى يف البلدية مجلس أن مؤخًرا اتفق
أصدرت القرار بهذا الحكومة علمت فلما تلميذًا. ٦٠ فدخلها اإلكلريوس من رجال يديرها
دينية غري أهلية مدرسة أنشأت التعليم، طريق يف عقبة تكون ولكيال حاًال، بإبطاله أمرها

اثنان! تلميذان سلكها يف فانتظم
كبري لها ليس كثرية أشياء وكنوزها تحفها مخزن يف رأيت فقد الكنيسة. إىل نرجع
سن من واحدة قطعة يف مخروطة العاج من أسطوانية علبة نظري استوقف ومما قيمة،
عىل وقفت وإنما نقلها، من أتمكن لم جميلة، عربية وأبيات بديعة نقوش وعليها الفيل
أن شك وال البغاددة صنع من وهي الفرنساوية، باللغة لها سايس ده العالمة ترجمة
إنهما يقولون: صليبيني أيًضا ورأيت البلد، هذه إىل املرشق من أحرضها الصليبيني أحد
متعددة كنائس يف القبيل هذه من كثرية صلبانًا اآلن قبل رأيت وقد الصليب، خشب من

زيارتها. يل يتيرس لم أخرى، مدائن يف منها أكثر بوجود وعلمت أسفاري، أثناء
كبري نظام يف هي فإذا أعاليها، إىل وصعدت املدينة، وطفت الكنيسة، من خرجت ثم

جميل. رونق ولها
آخر يف پاريس فوصلت القطار وركبت املحطة، إىل ذهبت امليعاد حان إذا حتى

النهار.
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پاريس. بمدينة اليوم هذه يف أصبحُت
الكفاية. فيه أرى بما املؤتمر» إىل «السفر رسائل يف پاريس وصف من أكثرت

وزيادة. حاجته فيها يجد فقد أراد من فلرياجعها
دون وتقف واملجلدات، الدفاتر وصفها يُستغرق املدينة هذه أن أُنكر لست نعم،
املجال هذا ترك إذن يل فيحق إتاوتي أدَّيت قد ولكني واألفهام، القرائح فيها ما استيعاب

لآلخر.» األول ترك «كم السائر: املثل فيصدق ويفيد، ويُجيد يزيد عساه لغريي
باب ومن مستكره، بل مستنَكر، بل مستغرب، ببناء القارئ أيها اآلن أتحفك وإنما
فاترك يتقززون الذين من كنت إن بصرية: عىل لتكون ودادي بإنذار إليك أتقدم اإلخالص
تمر أن أيًضا ولك الكرام، مرَّ أو السحاب مرَّ عليها تمّر أن ولك وشأنها، التالية السطور
أخرى، طريقة بأية تالشيها أو تحرقها أو الورقة، هذه تمزق أن ولك بإسفنجة، عليها
بينك الذي املعنوي العهد يناقض هذا كان وإن يومي، يف همي أعاني وحدي وترتكني
العهد من حل يف اآلن أجعلك أني غري قدمي، وضعت حيثما تتبعني أنك وهو وبيني،

ومخالفتي! وإياك بك، وحنانًا عليك شفقة
األوبرا. شارع يف الكبرية املطاعم أحد إىل اليوم هذا ظهر يف توجهت

وإال التالوة، ترك يف مندوحة للقارئ يزال وال مفتوًحا، الخالص باب يزال (ال
يف الوثيق العهد تجديد بمثابة ذلك كان خطواتي، يف واتِّباعي مخالفتي عىل أرصَّ فإن

آلخرها). الحكاية استيعاب
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وقعت حتى نفيس فاشمأزَّت األلوان، من صنف اسم فرأيت املأكوالت قائمة طلبت
فعاودني القائمة إىل النظر وعاودت طبعي، عىل وتغلبت تشّجعت ثم يدي، من القائمة
أخطأت»، البارصة «لعل لها: وقلت املحال عليها وأدخلت نفيس فخادعت والنفور، التقزز
كل قول جهيزة قطعت وحينئذ حرسى، العني فارتّدت وأخرى أُوىل البرص فأرجعت
أّم أو هبريَة «أبو من: مطبوخ طعام هو القائمة يف الذي الصنف أن وعرفت خطيب،

هبريَة».
لم القارئ أظن اإلناث، من يكون أن يجوز كما الذكور من يكون أن يجوز ألنه
أو «الخندع فهو: املعلوم، باسمه اليشء بتسمية ويطالبني الكناية، بهذه مرادي يفهم

العلجوم».
بذكر إشكاًال إال البيان زاد ما القارئ: صدر يف يجيش همًسا هنا وأنا أسمع «إني
فهي: كذلك وهو اإلدراك»، يف القراء كافة ليستوي باملؤنث؛ التثنية وجبت فهال الذكر

اللقاقة. أو القرة

غريض يفهم ال فربما بها، يسمع أو الرسالة هذه بقراءة يتكرم املتفرجني أحد كان إذا أما
(Rama) األسباني أو (Frog) اإلنكليزي أو (Grenouille) الفرنساوي باالسم ويطالبني

الضفدعة. مقصودي أن وعرف مقدًما، سؤاله عىل أجبته فقد
بل مرادي أجمعون الناس فهم وقد واالرتياب، للشك مجال ذلك بعد يبَق لم ا! حقٍّ

حال. كل عىل هلل والحمد بالتمام، القائمة مراد
بالسوء). أّمارة (وهي الخبيثة النفس إليه ت وانضمَّ بالتجربة، إبليس يل فوسوس
الطرفني، بني واملناظرة املحاورة فاشتبكت والنفور، العناد عىل ا ُمِرصٍّ بقي طبعي ولكن
بالك فما قويٍّا» يغلبان «ضعيفني أن تعلم وأنت الفريقني، بني واللجاج الجدال واشتد
بدرجة الضعف من خصمهما وكان والنفس، إبليس بمكان والبأس، القوة من كانا إذا

مغلوبًا. أصبح قد هو فها غالبًا كان وإن الطبع،
هذا طلبت نعم، نعم الطعام. هذا بإحضار وأمرته الخادم طلبت أنني الخالصة:
مرتبك، مشتبك يشء وسطه يف طبًقا يل فأحرض العلجوم، أو هبرية أبا به وأعني اللون،
خفيفة لحوم أطرافها تكسو صغرية دقيقة عظام أبيض. أنه سوى العقرب، يشبه
أسناني، فاصطكت والنفور، الكراهة يف يزيد مختبط، مختلط شكل عىل وكلها مستديرة،
هذه «جرب يل: وقال مرة أبو فجاء رأيس، يف برعدة وجهي وحولت أجفاني، وانطبقت
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من فجاءت نفيس، معه وتآمرت الكرة.» معاودة أو الرتك يف الخيار بعدها ولك املرة،
تمتحن، ال بالك فما الثمن» عليك وجب «قد أذني: يف وتصيح تدفعني األخرى الجهة
املنوال، هذا عىل ان ينقَّ زاال وما يهان»، أو الضفدع يكرم االمتحان عند أنه تعلم وأنت
يدي ومددت عيني أغمضت ثم الصحفة، جهة إىل بالتدريج وجهي صفحة أعدُت حتى
بالقطعة رميت ثم عنها. أسمع التي الشهية األلوان يف أفكر وأنا منها، قطعة وأخذت
أسماءها قرأت لذيذة أصناف يف أفكر وأنا قليًال قليًال آكل ورصت فمي، يف الضفدعة من
الطبق، يف ما كل عىل أتيت حتى ضفدعة بصفتها الضفدعة من أكل رصت الكتب. يف

وآخًرا. أوًال هلل والحمد

فلسفي فصل

لهم: وأقول وقته، يف الخاطر به يتأثر ما بكل فأوًال أوًال أكاتبهم أني عىل القراء اعتاد قد
حتى وهكذا الكلمة، وأخطُّ اللقمة أجهز كنت الضفدع أكل وقت يف بالخصوص إنني

والتحرير. االزدراد من انتهيت
هذه وقرأ بنفسه جازف من … جوف ويف جويف يف الطعام هذا استقرَّ وقد اآلن أما

األسئلة: هذه عيلّ خطرت فقد السطور،
مخصوص)؟ صنف (وهو الضفدع أكل من الرشعي أو العقيل املانع هو ما (1)

الجراد؟ بالتهام يتلذَّذ البدوى أليس (2)
الثعابني؟ يأكلون آدم بني من كثرية وطائفة الرفاعية أليس (3)

الخلول؟ أم بأكل يتفكَّه الرشيدي أليس (4)
يشء أشبه وهي (الجمربي) البحر برباغيث غراًما يهيم اإلسكندري أليس (5)

الكبرية؟ بالديدان
جلبمو» «أبو يسمونه الذي بالرسطان كبرية تجارة لهم السويس ساكنو أليس (6)
من عليهم تعود التي الفائدة يف يفكرون ثم يحبون، بمن ثم بأنفسهم، أكله يف ويبدأون

بيعه؟
إذا حتى الغيط، فأر الصطياد وسيلة بكل يتحيل مرص صعيد يف الفالح أليس (7)
ويكون والجريان، والعيال لألوالد وليمة وصنع مرسوًرا، فرًحا أهله إىل به انقلب أصابه

مشهور؟ عيد القرية يف
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درجة إىل بهم يصل قد غراًما الفسيخ بأكل مغرمني عموًما مرص أهل أليس (8)
الهيام؟

صغار عن يبحثن مرص مدائن من وغريها اإلسكندرية يف النساء بعض أليس (9)
يف يتأنّقن أنهّن الناس كل ومثل مثيل تعلم ألست بل الجسم؟ يف للبسطة طلبًا الكالب
تلك فيها كانت إذا إال تصح وال «باملفتقة» املسماة وهي عندهن مشهورة مربى صنع

منها؟ أبشع وال أنتن وال أسود هللا يخلق لم التي الحرشة
مادة أي من يعلمون وهم املحّمر الدجاج بأكل يتفاخرون كلهم الناس أليس (10)

غالبًا؟ الخصويص غذاؤه
أيًضا؟ الضفدع كلهم يأكلون ال فلماذا

نصيحتي سمعت فإن الضفدع، أكلت نعم، نعم منه. أكلت فإنني األمر كان ومهما
فاتك إذا (حتى مرقته األقل عىل تطلب أو فتطلبه لپاريس بالحضور الزمان وأسعدك
كما الدنيا بنعيم مثيل تلذَّذت إنك تقول: أن لك يصح وحينئذ رشابه)، يفتك لم التوت

هنا. يقولون
ابن بقول القارئ أمام التمثُّل إىل ينبهني ضمريي أجد ذلك، كل مع أني غري

الفارض:

ي��ح��ل��و م��ا ل��ن��ف��س��ك ف��اخ��ت��ر م��خ��ال��ف��ت��ي أرى وال��ذي ب��ال��ه��وى ع��ل��ًم��ا ن��ص��ح��ت��ك
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العارش اليوم
(١٩٠٠ سنة أبريل ٢٢ (األحد

األخرى. وأغمض عينًا افتح
باألمر، أعبأ لم وحينئٍذ أحًدا، أر فلم والهمس الّركز جهة إىل جميًعا بعيني نظرت

… طريقي يف مستمرٍّا وبقيت
وأطع. األخرى وأغمض عينًا افتح –

أجد فلم حويل فتلفتُّ آملتني بلكزة وأحسست واضًحا، الصوت سمعت املرة هذه يف
هذه من مقصدي إىل ورست وهيللت، وسجلت وحوقلت وبسملت باهلل فتعوذُت شيئًا

… الرحلة
األخرى. وأغمض عينًا افتح –

يف قوية رعدة صحبته الوقر. من بها ما مع آذاني خرق شديد، مرعب عزيف
االمتثال، وجوب فرأيت واالضطراب، الخوف فداخلني الثبات، من به ما مع جسماني،

العينني. وأغمضت
ألف صاحب وصفها التي الجان مدائن من غريها أو النحاس مدينة يف بي إذا
دافقة، زاخرة ومياه باسقة زاهرة وأشجار شاهقة فاخرة قصور بني أسري وليلة، ليلة
تحىص، ال وخالئق الرب يف وركائب البحر يف ومراكب وأنصاب، وتماثيل وعجائب، وغرائب
وأصوات الفضاء يف يثور ونقيع السماء، عنان إىل يرتفع ودخان تُستقىص، ال بأشكال
يف من فبُعثر الصور، يف نُفخ قد كأنه وضوضاء، وعجيج عام وازدحام اللغات، بكل

املنتظر. املعرض إىل بل املحرش، إىل الناس وسيق القبور
فإنني اليوم، هذا يف املعرض قصدُت حينما اليقظة، يف رأيته الذي املنام هو هذا
والربوج، األبواب ورأيت كونكورد) دوال (پالس االئتالف ميدان تجاوزت ما بمجرد



باريس يف الدنيا

والبدائع، الغرائب من فيها ما وشاهدت والقصور الدور ودخلت والبنود، واألعالم
الخيال. وادي يف الفؤاد وهام العني، وقرَّت النفس، ابتَهَجت

وليلة» ليلة «ألف قراءة عىل رت توفَّ واحد، بشهر القاهرة مبارحتي قبل كنت وقد
أو عرصهما أو الكتابني هذين مؤلفي معرفة إىل أتوصل لعيل يزن» ذي بن سيف و«قصة
باملراد، ظفرُت وقد الوافية، التحقيقية املباحث من ذلك وغري فيها، صنفاهما التي البالد
زال وال الخوارق، هذه من أثر النفس يف فبقي بعد، فيما البحث هذا خالصة نرشُت وربما
ال الذي املستيقظ حلم يف سببًا ذلك فكان الغرائب، تلك من عليه مر بما متشبِّثًا الخاطر

األحالم. وأضغاث األحالم، فيها ت صحَّ فقد پاريس، حرض إذا إال النائم، يراه يكاد
شهرين أو شهر من له بد وال لآلن، يتمَّ لم املعرض فإن وحده هلل الكمال أن غري
فعىل األعصار. آية بل العرص وآية الدنيا، أعجوبة بل پاريس، أعجوبة حقيقة يكون حتى
منتهى هي التي القصور بني املعرض، يف امليعاد ينتهي حتى بالده يرتبَّصيف أن املرصي
بني ل أتنقَّ ورصت والرتاب. الغبار ويعلوها واألخشاب املعارج بها تحّف واإلبداع، الجمال
وصلت حتى وزيادة، ساعة مدة هابطة، صاعدة وأخرى معوّجة، وطرق وِوهاد أنجاد
فيه القوم ولكن التمام، عن بعيًدا األقسام، بقية مثل لآلن، فوجدته املرصي، القسم إىل
وقت. أقرب يف لإلتمام العناية ومنتهى الجهد، قصارى يبذلون املعرض، أقسام كافة ويف
تأخريه الالزم من فكان االستعداد، قبل املعرض افتتاح من ناتج الخطأ كل والخطأ
يستحق الذي الترسع هذا نظري ودرهمه وقته الغريب عىل يضيع ال حتى الكافية، املدة

الشديد. اللَّْوم التاريخ من
اجتهد التي املالهي من ولكنها لألنظار، تمثيلها انتهى قد األقسام بعض إن نعم،

والدينار. الدرهم اقتناص يف واحدة دقيقة تفوتهم ال حتى إتمامها، يف أصحابها
الستيفاء النظر وإعادة االنتظار، بوجوب التمييز محكمة حكمت األسباب فلهذه
كافة يستحرض أن املجلس لكاتب ويتيرس للحكم، صالحة الدعوى تصبح حتى التحقيق،
أيًضا وحكمت ويقني، ومعرفة وتدقيق تحقيق عن املسألة ويرشح واملستندات، األوراق

الرسمية. وغري الرسمية باملصاريف املعرض وألزمت أسبوع، مدة ذلك بتأجيل
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احلاديعرش اليوم
(١٩٠٠ سنة أبريل (االثنني٢٣

اإلفرنج، بالد وسائر پاريس يف أثر له ليس ولكن مرص، يف النسيم شم يوم هو هذا
يمنحوني أن من للقراء بد ال الرشقية، وصبغتي املرصية لصفتي حافًظا زلُت ال ولكوني
سواءُ». بواحدة «فواحدة أحوايل، كل يف أرشكتهم كما نعيمهم، يف أشاركهم حتى الراحة،
وبنها، القاهرة بني باإلكسپريس تبعد صغرية قرية إىل فذهبت الخالء قصدت لذلك
عن عبارة إنها قلت: إذا أخجل بل مرص، يف نغرمه ما بجانب تذكر أن يمكن ال واألجرة
عن وذلك مالليم، ببضعة صاًغا غرًشا عرش ثمانية من أقل أي ونصف، فرنكات أربعة
هذه أبدع ما (Triel) تريل تسمى القرية وهذه الثانية، الدرجة يف واإلياب الذهاب
من بساط كلها والقيعان، والجبال واألزهار األشجار تلك أجمل ما وهلل الشائقة، املناظر

بالدنانري. طوه نقَّ قد النضري السندس
وليس منبسطة، أرضنا ألن الخلوات؛ هذه جمال ندرك أن يمكننا ال مرص يف ونحن
وصلت فلما مثال، أجمل عىل العناية يد بَْرَقَشتَْها جبال وال غابات، وال أشجار فيها
ومالهيها، پاريس ضوضاء من واالسرتاحة اإلقامة وعزمت وراقتني، شاقتني القرية هذه

قريب. آٍت وكل خلواتها، وأصف وسأصفها





الثاينعرش اليوم
(١٩٠٠ سنة أبريل ٢٤ (الثالثاء

الريف. جمال من رأيته ما عقب منها منقبًضا بپاريس أصبحت
بني النهار انقىض وضخامتها املدينة ولكرب املعاهد، وتعّهد املعارف زيارة فقصدت
ومن قبل من األمر وهلل العربة، أجرة من غرمت ما وغرمت ثالث، أو الذهاب من دفعتني

البعد. ويف القرب يف بعد،





الثالثعرش اليوم
(١٩٠٠ سنة أبريل ٢٥ (األربعاء

پاريس. يف النهار هذا لتمضية األشغال بعض اضطرتني
تبكريي عىل وأصدقائي إخواني من كثريون يلومني مرص مبارحتي قبل كنت
هبط اإلسكندرية من الباخرة ركبت فلما أوروبا، يف واشتداده الربد من خوًفا بالسفر
مرتاوًحا وينزل يعلو صار ثم الصفر، فوق ١٢ درجة إىل الثاني اليوم يف الحرارة ميزان
يتهادى كان پاريس إىل وصلُت وملا ،١٩ عىل فاستقّر مارسيليا وصلنا حتى و١٧ ١٤ بني
غري الحرارة هذه من كلهم الناس فاستغرب اليوم، هذا لحد كذلك وبقي و٢٠ ١٨ بني
املوسيو املشهور املحقق الفلكي العالمة فقام العقبى، ّرش وتخوَّفوا بأوروبا املعتادة
أصحابي ليتحقق خالصته؛ عىل هنا آِتي جوابًا عليهم ونرش (Flammarion) فالماريون
املعرض، تمام عدم وخصوًصا الغالء، وغري الغالء أهلكني وإنما الربد، من أهلك لم أنني

الكربى. الجرائد بعض عن نقًال الجواب خالصة وهذه
أهل الدهشة داخلت حتى برد يشوبه ال معتدًال لطيًفا الحر بقي اليوم هذا إىل
سبب عن فالماريون، العالمة وهو بپاريس الفلك علماء عمدة من واستفهموا أوروبا،

فقال: أبريل شهر يف املعتاد الناموس عن خرجت التي الصيفية الحرارة هذه

كذلك الكائنات، أغلب يف رضوري هو فكما الطبيعة. مستلزمات من التوازن إن
مارس شهر يف قاسيًا الربد كان فقد والفساد، الكون حوادث انتظام يف منه البد
يف التوازن لينتظم أبريل يف يحصل استثنائي بحر موازنته من فالبد وحينئذ
أن تقدمتها، والتي السنة هذه بها انفردت التي الخصائص ومن الطبيعة.
فرباير، من أصقع كان مارس وأن فرباير، من برًدا أشد فيهما كان يناير
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الحرارة حيث من املستقبل عن ينبئنا دليل الحالية الجو أحوال يف وليس
أهل عىل يستحيل هوائية تيارات عن تحدث الجو يف التغريات فإن والربودة،
و٩٨ ٩٧ أعوام إن يقال: ما وغاية مقدًما، مجاريها عن اإلنباءُ والتحقيق العلم
التوازن وجود يستدعى الكون ونظام شديدة، فيها الحرارة درجة كانت و٩٩
ال ولكننا .١٩٠١ سنة أو ١٩٠٠ سنة يف الربودة ازدياد من حينئذ بد فال
بكشفه يتكّفل وال الغيب، مكنونات من ذلك فإن منهما، واحدة تعيني يمكننا

املستقبل. إال

املتاحف بعض سأزور ألنني هللا؛ وديعة يف القارئ أترك من اليوم هذه يف يل بد وال
ويف إليها، إياه جرِّي يف أو فيها اتِّباعي يف فائدة له وليس واملدارس، واملطابع واملكاتب

هللا. شاء إن معه، املقابلة تكون غٍد
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الرابععرش اليوم
(١٩٠٠ سنة أبريل (اخلميس٢٦

يذهل هائلة حركة العادة يف لها الكربى، ومدائنها أوروبا عواصم سائر مثل پاريس
تستدعي أنها جرم ال العام. املعرض أيام يف بها فكيف الفكر، فيها ويحار العقل أمامها
إىل الطريق حافتي إحدى من ينتقل أن املايش أراد فإذا النشاط، ونهاية الخفة زيادة
تلتوار إىل تلتوار من اآلن) مرص يف املتعارف (بالتعبري أو آخر إىل برزوق من أي األخرى،
التام وااللتفات الشديد، االحرتاس مع والقفز والوثب الَعْدو يف اإلرساع عليه وجب (كذا)
واألشكال، األنواع املتعددة العربات تصدمه لئال والشمال؛ واليمني األمام وإىل الخلف إىل

إحصاء. يضبطه وال حرص، تحت يدخل ال مما
والفخفخة والنفخة والتكاسل التماُهل يف الرشقيني طريقة عىل يجري كان إذا أما

ويسرتيح. يريح أن رأيي يف له فاألفضل واألُبَّهة، والعظمة
پاريس عىل ينعم أو پاريس، عظمة برؤية نفسه ينعم أن يريد وهو ذلك وكيف –

نفسه؟ عظمة برؤية
السالمة. ذلك ففي العامة؛ عن مرتفًعا عربة، يف دائًما فليكن والبد، كان إذا –

كرقاص باهتزاز رسيرتي يف أشعر ولذلك النصيحة»، «الدين الحديث يف ورد ولكن
مسافة ألجل العربة ركب إذا فإنه التحذير، كلَّ ذلك من تحذيره إىل يدفعني الساعة
ينزل ال أن رشط عىل قرصت، أو املسافة طالت ونصف، فرنك دفع عليه واجب واحدة
كانت ولو بالتمام، فرنكان وهي ساعة، أجرة عىل حوسب عاودها ثم فعل، فإن منها.
البقشيش … أو الهبة أو الحلوان خالف هذا دقائق. خمس عىل تزد لم ركوبه مدة
عبارة باألقل وهو القانونية، األجرة قبل فيه التفكر يجب مقدس أمر فإنه (Pourboire)



باريس يف الدنيا

الساعة، عن صلدي ١٠ أي فرنك ونصف الواحدة املسافة عن صلدي) ٥) قرشصاغ عن
املعتادة. التعريفة هي وهذه

ويل ويا والحكم، الخصم فهو الحوذي هوى بحسب تزيد فإنها املعرض أيام أما
صاحبنا فلينظر يبايل، وال عليه يجور وهو يديه، بني فيقع اتفاق، غري عىل عربة ركب من
والرشب األكل يف املصاريف بقية وأما وحده، الركوب يف النفقات من يلزمه ما مقدار
لدي توفرت متى آخر يوم يف عنها تكّلمت فربما ذلك، وغري واللوازم واملشرتيات والنوم

أنيب. وإليه هلل وأمري امَلرَّة، بعد امَلرَّة املّرة، التجربة بعد الكافية املعلومات
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اخلامسعرش اليوم
(١٩٠٠ سنة أبريل ٢٧ (اجلمعة

والتحبري، بالتحرير نفيس تكدير أرىض فلسُت النعيم، عندي وهو الريف إىل انتقلت
رشوق عند پاريس إىل وأنزل (Triel) تريل يف شهر مدة لإلقامة لالستعداد أتفّرغ بل

الغروب. عند منها وأعود الشمس،





السادسعرش اليوم
(١٩٠٠ سنة أبريل (السبت٢٨

بعض دوَّنت أن بعد فعدت بإنجازه زائد اهتمام يف القوم فإذا املعرض إىل توجهت
يََره. يعْش ومن هللا شاء إن املستقبل، يف لك أدَّخره مما املعلومات





السابععرش اليوم
(١٩٠٠ سنة أبريل ٢٩ (األحد

النزهة سبيل عىل والغابات الخلوات بعض قصدُت ولذلك اإلفرنج، بالد يف الراحة يوم هو
البالبل ألحان عىل ظت فتيقَّ الصبح، تنّفس حتى وصفاء هناء يف ليلتي ونمُت والرياضة.

معي. اسمع فتعاَل ْقني تصدِّ لم وإن أشجاها. وما أحالها ما األشجار، يف





الثامنعرش اليوم
(١٩٠٠ سنة أبريل (االثنني٣٠

تنفطر شؤم أي بل ندامة وأي الندامة، معها العجلة إن نعم، األقدمون؟ يَصُدق ألم
وقعت التي الجامعة واملصيبة القارعة الحادثة من أكثر املرائر، منه وتذوب القلوب له

املعرض؟ يف باألمس
التي القبة وبني املعرض بني للتوصيل الهواء يف معلق ممشاة أو قنطرة انهدمت

الربوج. ذات للسماء وتقريبًا تمثاًال صنعوها
ووطن. مسكن كل يف والحزن الشجن َونََرشَ وأَنَّ ورّن، طّن التلغراف أن بد ال

بني نومي من فتنبهت األرجاء، كل يف األليم الحادث هذا خرب دوى الصباح هذا يف
الشمس، وإرشاق الدموع، وانهمار الطيور، وتغريد الشجون، وبلبال البالبل، أشجان

نفس. كل عىل اليأس وظهور
األمة قيامة أقامت فاجعة! من لها ويا الفاجعة. بهذه فعلمت الخرب، عن فسألت
أن مع تمامه، قبل املعرض افتتاح عىل ولومها تعنيفها من فأكثرت الحكومة، عىل كلها

بتنظيمه. للقائمني فيها ذنب وال املعرض، دائرة خارج وقعت الحادثة
أغلب لكون املعرض؛ عىل زائدة بكثرة باألمس تقاطرت الجماهري أن الخرب وتحرير
البحر كأنها بهم تموج املعرض دائرة وكانت األحد، يوم يف األعمال من فراغ يف الناس
أقامت وقد نفًسا، ٢٣٠١٦٠ عددهم بلغ حتى األلوف بمئات يعدون كانوا فإنهم الزاخر،
بأكرب والربوج والنجوم الكواكب فيها تمثل هائلة سماوية قبة املالية الرشكات إحدى
قنطرة بإقامة اإلذن طلبت ولذلك املعرض، دائرة عن خارجة ولكنها مثال، وأبهى شكل
كل عن كيلو ١٨٠ (بثقل ١٠٠ مسافة عىل وتمتد أمتار سبعة األرض عن ترتفع هوائية
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سقوطها. بعد القنطرة منظر

العودة ثم فيها، الدخول ألجل منه؛ للخروج املعرض زائرو يضطر ال حتى مربع) مرت
مرتني. األجرة ودفع املعرض إىل

وأوعز فيه، خلل لها وظهر به، ترَض لم الحكومة لكن املمشاة، هذه أتمت وقد
فلوالها الربانية، العناية هذه القوم يحمد ولذلك بتالفيه، املذكورة الرشكة إىل مهندسوها
فوق ازدحاًما عليها يزدحمون الناس كان إذ مضاعفة؛ واملصيبة أكرب الخطر لكان
يف األخص وعىل پاريس، يف خصوًصا جديد، كل عىل اإلقبال يف شأنهم هو كما العادة،
الذي هلل فالحمد تحتها. ومن فوقها من باأللوف حينئذ يعد القتىل عدد فكان املعرض،

املحتوم. قضائه يف بعباده لطف
وجهر الناس، بني مريع صوت انترش النهار، من الرابعة الساعة انتصفت فلما
حياة عىل قضت وإنها املحزنة، الفاجعة هذه بخرب الجماهري، رؤوس عىل الناعون
املعنى، هذا بصحة مؤيدة الرسمية األنباء جاءت ثم غفري، جمٌّ فيها وجرح الكثريين
مكان إىل القوم وهرع القلوب، وانفطرت الحزن، وساد العيون، وبكت األفراح فتبّدلت

ومودَّتهم. قرباهم ذوي عىل ويبحثون ينتحبون الحادث
فلم تحته، من الدعائم نزعوا تمَّ فلما خشب، من دعائم عىل مقاًما املمشاة هذا كان
املدافع، ودوّي الرعد، هزيم يشبه قصيف له فكان انهار، حتى ساعات أربع إال يلبث
املعدنية والحبال واألخشاب األحجار من كبرية ُكتل املاّرين، املساكني عىل فتساقطت
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القلوب انفطرت حتى السماء، عنان إىل والرصاخ الصياح َفَعَال الحديدية، والقضبان
شقيقته، واألخ ابنَها، واألمُّ زوجته، الرجل فرتك الفرار الناس وطلب املرائر، وانشقت
يف الفزع هول انترش ولذلك بها، يصدق ال وهو لنفسه، النجاة يطلب إنسان كل وكان
املعرض التهام يف أخذت النار أن الناس تصور حتى الحادثة مكان حول كبرية دائرة

فيه. وبمن فيه، بما
توصف، ال التي املشاق فالقوا الردم، من الناس إلنقاذ والعملة املطافئ رجال فبادر
األنني يسمعون كانوا لحظة كل ويف واملحترضين. املجروحني إلسعاف األطباء وبادر
الحارضين، بني والنحيب العويل فريتفع والكرير، والحرشجة والشهيق والزفري والحنني
طول وشغلوهم املعرض، أقسام كافة يف يشتغلون الذين الفعلة جميع استحرضوا ثم
رجال إخالص عن تسل وال والجرحى، القتىل بقية عن والبحث الردم إزالة يف الليل
األرواح لتخليص املحقق؛ والهالك األكيدة، األخطار مهاوي يف بأنفسهم وإلقائهم اإلنقاذ،
بإبطال وأمروا الدوام، عىل عادتهم هي كما العام، الثناء استوجبوا حتى واألشباح،
النيابة رجال حرض ثم العام، بالحداد إشعاًرا املعرض، يف الليلة تلك يف والطبول الزمور

التحقيق. يف ورشعوا والقضاء
يف منهم الفقراء فنقد اإلنقاذ، يف العملة بعض إخالص وشاهد املحافظ أتى ثم

ولغريهم. لهم االمتياز وسامات بها يطلب قائمة وحرَّر واحد، لكل فرنك ١٠٠ الحال
منازلهم، إىل معظمهم ذهب ا، جدٍّ فكثريون الجرحى وأما ،١٢ القتىل عدد بلغ وقد
األطباء أسعفهم أن بعد املستشفى، إىل الحكومة نقلتهم جسيمة جراح بهم والذين

الحادثة. ميدان من قريب مكان يف املستعجلة بالعالجات
ال فعساها اإلنقاذ، أعمال وشاهدوا الحادثة، رأوا ممن سمعته ما خالصة هي هذه
والرياضة الخلوات يف النزهة املايض األحد يوم يف أفّضل جعلني الذي هلل والحمد تتجدد،
بعيًدا ووقفت الواقعة مشهد إىل لحرضت بحصولها، العلم أوتيت كنت ولو الغابات! يف
باالحتياط القوم أخربت كنت أو والبصرية، البارصة به تأثرت ما للقراء أذكر حتى عنها
أتسّىل كنت ولكن نصحي، ينفعهم وال قويل، يسمعون كانوا ما أنهم ولو واالحتفاظ،

صمِم.» يف العذَّال عن املحب «إن قال: من بقول
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أخّف الحظ حسن من وهي باألمس، وقعت التي مثل أخرى، حادثة باملعرض تجددت
واآلخران منهم اثنان مات النقاشني؛ الفعلة من بأربعة فتكت ولكنها رضًرا، وأقّل وطأة
اشتغاله أثناء أصيب املرصيني العملة أحد أن أيًضا الحظ سوء ومن رمق، آخر عىل
رأس اليوم هذا كان وملا الخطر. حالة يف وهو املستشفى إىل نقلوه وقد املرصي بالقسم
الراحة يف ديني أهل مشاركة رأيت اإلسالم، أهل عند عام عيد وهو الهجرية، السنة
بهواء املتمتعون يتصورها ال بدرجة يطاق ال شديد الحّر وأن خصوًصا والرياضة،

كرام. فإنهم املزدوج، الواضح العذر هذا القراء فليقبل القاهرة،





للعرشين املتمم اليوم
(١٩٠٠ سنة مايو ٢ (األربعاء

وقد اإلسكندرية، إىل ومنها مارسيليا إىل پاريس من الربيد يقوم اليوم هذا مساء يف
بعد أصحابها، فأجبت مرص، من وكتب رسائل الظهر، بعد الثالثة الساعة يف وردتني
ال شديًدا يزال ال الحر ولكن عجل: عىل الرسائل هذه بتجهيز الصباح طول اشتغلت أن
آمني! وإياك، هللا وقانا أغسطس؟ يف الحال يكون فكيف االزدياد، يف آخذ هو بل يطاق،





والعرشون احلادي اليوم
(١٩٠٠ سنة مايو (اخلميس٣

ولكن والشعوب، األمم كافة إليه ودعوا رسميٍّا، فتحوه قد املعرض فهذا وحده! هلل الكمال
فيه اإلنسان سار وأينما مستوىف، غري لآلن يزال ال فإنه والواقعي، الرسمي بني شتان
عىل وإبداعه عمله إنجاز يف مجدٌّ وكلهم والعمال، الفعلة من وأصناًفا آالًفا طريقه يف وجد
أن املختلط املدني الحج هذا إىل سبيًال يستطيعون الذين القراء أنصح وإني مثال، أبدع
حاالته. أكمل يف للعيون ويربز معّداته، املعرض يستكمل حتى طويًال، بل قليًال يرتبصوا
يحول كان ولكن مخيّلتي، يف العمومية صورته لرتتسم عديدة، مراًرا ُطْفتُه ولقد
املستقيم، الطريق وانسداد والرتاب، الغبار وارتفاع واألخشاب، السقائل وجود املرام، دون
املغبون بصفقة أؤوب والنََّصب، التََّعب بعد فكنت العني، عن املعروضات أغلب وانحجاب

قريب. لناظره غًدا إن وأقول:





الثاينوالعرشون اليوم
(١٩٠٠ سنة مايو ٤ (اجلمعة

عام، بوجه املعارض عىل تاريخية شذرات لجمع اليوم هذا يف سعيي القراء شكر ربما
هذا بتفاصيل علًما إلحاطتهم التوصل من نفيس إليه تتوق ملا التمهيد بمثابة فتكون
الختام ُحسن سيكون وبه عام، مائة بعد وال نظريه يتجدد ال ربما الذي العام، املعرض

امليالد. من عرش التاسع القرن هذا يف
الحضارة مبادئ إىل والبساطة البداوة طور من التاريخ أوائل يف اإلنسان انتقل
سلطاَن وأصبح بأرسها، الطبيعة عنان ملك حتى قليًال، قليًال يرتقي أخذ ثم واالجتماع.
لقضاء والكامنة الظاهرة قواه ويستخدم يشاء، وكيف كما وبه فيه يترصف الوجود
جعل درجة إىل الضعيف املخلوق هذا وصل أن إىل الالمتناهية املتوالية املتجددة أغراضه
متوّلدات أليست تسمع! وآذاننا ترى عيوننا فهذه املمكنات. أقرب من املستحيل فيها

األوهام؟ دائرة يف تدخل وال الخيال، عىل تخطر تكاد ال واأليام، الليايل
قد هو وها اإلنسان، يصل حد أّي إىل وال التيار؟ هذا يقف متى أدري ال لعمري!
ليشء هذا وإن واملعجزات، الخوارق وإظهار واالخرتاع، اإليجاد يف األقدمني، آلهة فاق

عجاب.

التجارة، غمار يف دخل ثم الصناعة، إىل فاضطرته بالفالحة، أمره أول يف اإلنسان اشتغل
فاستخدم حاجاته، وكثرت معامالته، اشتبكت ثم املعارف. أنواع يف تقدم ذلك أثناء ويف
وال وكانت التجارة، أسواق حينئذ فقامت واالرتقاء، التقدم سبيل يف ومعقوله معلومه

والحضارة. املدنية دوالب عليه يدور الذي املحور تزال
باملصنوع. املعقول أرشك ثم
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يف مجتمعون وهم اليونانيني، قومه عىل كتابه يتلو هريودوت التاريخ أبو فكان
األرض مشارق يف أسفاره عن رواياته فأعجبتهم والرشاء، البيع يتعاطون األسواق
ما ببعض عليه يجودون فكانوا وأحوالها، الغريبة األمم عن أخباره وراقتهم ومغاربها،
عليها يحسده طائلة، هائلة ثروة األسواق يف التاريخ قراءة من وله أصبح حتى كسبوا،

والعطاء. األخذ بأسباب اآلخذين أكرب
فكانت العرب. إىل الدور وصل حتى القديمة األمم جميع عند الشأن كان وهكذا
كان عظيمتان، سوقان وهما اإلسالم، يف واملربد الجاهلية، يف األكرب مجتمعهم عكاظ
وإظهار األشعار، وإنشاد واملفاخرة، واملناظرة والرشاء، بالبيع فيهما يشتغلون القوم
وترتيب بديع نظام ذلك يف لهم وكان واملفهوم، املعقول أنواع سائر يف واإلعجاز الرباعة

املقام. هذا يف لذكره محل ال عجيب،
ووضعوا والعربية، العرب منار رفعوا الذين من األعظم السواد بأن خبري وأنت
حاجة يف ولست والتجارة، السياحة أهل من كانوا املجيدة، األمة لهذه الباقي الفخر قواعد

الباب. هذا يف اإلطناب لزيادة أيًضا
األمور دالت حتى والحديث، القديم الرشق أمم عند املنوال هذا عىل الحال استمرَّ
الذي املجيد، الرتاث هذا فحفظوا أبنائها، يد يف والثروة ألهلها السيطرة وصارت ألوروبا،

أمره! بالغ وهللا بلغوا، ما بلغوا حتى إنمائه، يف وأخذوا اغتصبوه، أو إليهم انتقل
پراج بمدينة أقيم الذي هو حقيقة بالصناعي وصفه معرضيصح أول أن والظاهر
عميم وربح عظيم، مكسب ورائه من فكان ،١٧٩١ سنة يف بوهيميا عاصمة (Prague)
املشيخة حكومة أيام يف فأقاموا پاريس؛ أهل يف الغرية فدبت فيه، واملشرتكني به للقائمني
عدد وكان شائًقا. احتفاًال بافتتاحه واحتفلوا .١٧٩٨ سنة يف معرًضا (Le Directoire)
املعارض، لذة األمة فذاقت واملعارف، والصناعة التجارة أهل من ١١٠ فيه العارضني
يف الفرنساوية األمة شأن وهذا القصاع. عىل الجياع إقبال عليها فأقبلت فائدتها، وعرفت

ومستظرف. جديد كل
أخذوا فإنهم السبيل، هذا يف تقدمتهم التي األوروباوية األمم فاقوا اإلنكليز ولكن
املادية الثمرات واجتناء والتطبيق، العمل يف بمراحل سبقوهم ولكن عنهم، النظرية
األمم فيه اشرتكت عمومي معرض أول ١٨٥١ سنة يف أقاموا فقد ثانيًا، واملعنوية أوًال
مساحة وكانت البلور، بقرص اآلن إىل املعروفة الرحيبة الدار الغرض لهذا أنشأوا كلها.
أجمع، للعالم اإلنكليز أثبت وقد مربًعا، مرتًا ٧٣١٥٠ عن عبارة وملحقاته القرص هذا
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األمم فرتتبط واملالهي، واألشغال األبحاث أهل فيها يتالقى حيث العامة، املعارض فائدة
اإلنسان. ويرتقي املجموع، فيتقدم أفرادها، بني املناظرة وتزيد ببعضها،

مسابقة من خوًفا العظيم، العمل هذا يف اإلنكليز لتقليد أوروبا من أمة تنشط ولم
ظاهًرا كان البلور معرض نجاح أن مع عليهم، بْق السَّ َقَصب ونَيْل ألبنائها األجانب
النفوس، من ٦٠٠٠٠٠٠ زائريه عدد بلغ فقد النهار، رائعة يف الشمس ظهور وال للعيان،

مرصيٍّا. جنيًها ٢١١٥٣٠ عىل يزيد ما ربحت أقامته التي والرشكة
يف ثانيًا ا عامٍّ معرًضا أقاموا وأهلها، أوروبا من السكون هذا اإلنكليز رأى فلما
بهم، لالقتداء األخرى األمم دعا عظيًما نجاًحا أيًضا ونجحوا أيرلندة؛ حارضة دوبلني
نيويورك بمدينة ا عامٍّ معرًضا أقامت فإنها ألمريكا، املضمار هذا يف السبق كان ولكن
معرًضا فأقامت ُسباتها، من القديمة أوروبا تنبهت ثم الخافقني، يف عظيم دوي له كان

بأملانيا. باڤاريا عاصمة موينخ بمدينة ا عامٍّ
فأقامت الجليلة، الحركة هذه غمار يف ودخلت رقدتها، من أيًضا فرنسا هبت وحينئٍذ
بقرص املعروف القرص بإنشاء تجارية رشكة قامت وقد .١٨٥٥ سنة يف ا عامٍّ معرًضا
القرص هذا مساحة وكانت الحرب). إله ميدان (أي دومارس شان ميدان يف الصناعة
ولكن مربع. مرت ١٦٨٠٠٠ فكان كله املعرض مسطح وأما مربع، مرت ٣٢٠٠٠ وحده
الدولة رأفت حتى عليها كالٍّ القرص هذا وبقي بلوندرة، أختها مثل تربح لم الرشكة
حتى كذلك وبقي فيه، السنوية األهلية املعارض إلقامة منها فاشرتته بحالها؛ الفرنساوية
الكبري بالقرص املعروفان هما فاخرين بقرصين واستبدلوه أعوام، بضعة منذ هدموه

بالتفصيل. وصفهما عىل وسنأتي الصغري، والقرص
كنسنتون قرص يف ١٨٦٢ سنة يف ثانيًا ا عامٍّ معرًضا لوندرة أقامت ثم
اإلنكليز، عاصمة يف جميل متحف عن عبارة اآلن هو القرص وهذا (Kensington Park)
وكانت ،١٨٦٧ سنة يف پاريس فتابعتها املؤتمر» إىل «السفر رسائل يف وصفته وقد

مربع. مرت ٦٨٧٠٠٠ عن عبارة املعرض مساحة
١٨٧١ سنة يف فابتدؤا واالخرتاع اإلبداع يف السبق لهم يكون حتى اإلنكليز تفنن ثم
واحد بنوع ا خاصٍّ منها واحد كل يكون بحيث سنوية، عمومية معارض سلسلة عمل يف
دائًما يسعون التي املالية النتيجة ولكن واملعروضات، األعمال من معينة بطائفة أو
أربع بعد السلسلة إكمال عن العدول الصواب من فرأوا الحساب. وفق تأت لم وراءها
األخرى، العمومية املعارض إىل الدعوة يجيبوا أن لصالحهم األوفق من رأوا وقد سنوات،
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الجديد األسلوب هذا عليهم وعاد املغارم، من كثري عليهم فتوفرت بالدهم، يف يقيموها وال
املغانم. من بكثري

الرتبية لقسم كان ا، عامٍّ معرًضا النمسا عاصمة ويانة أقامت ١٨٧٣ سنة ويف
بمدينة ا عامٍّ معرًضا وأقامت امليدان يف أمريكا دخلت ثم فيه. األكرب النصيب والتعليم
منه وبقي كبريًا، ا عامٍّ معرًضا فرنسا أقامت ١٨٧٨ سنة كانت فلما .١٨٧٦ سنة فيالدلفيا
املؤتمر»، إىل «السفر رسائل يف باإليجاز وصفته وقد الجميل، الرتوكاديرو قرص اآلن إىل
نتيجته كانت الباهر النجاح هذا ومع النفوس، من مليونًا ١٦ من أكثر زائريه عدد وبلغ

فرنك. مليون ٣٧ مقدارها وبلغ پاريس، بلدية وعىل الحكومة عىل خسارة
ويف ،١٨٧٩ سنة (Sidney) سدني مدينة يف فأقامت أوسرتاليا؛ إىل التيار ووصل
أوروبا، يف مجاريها إىل املياه عادت ثم عاّمنْي، معرضني (Melbourne) ملبورن مدينة
ثم (١٨٨٥) ببلجيكا انڤرس يف ثم (١٨٨٣ (سنة بهوالندة بأمسرتدام عام معرض فأقيم
فأقامت ١٨٨٩ سنة كانت حتى (١٨٨٨ (سنة ببلجيكا بروسل ويف بأسبانيا برشلونة يف
عاصمة يف منه بقي أثر وأكرب لآلن. يذكرونه الناس يزال وال األكرب، معرضها فرنسا

الحارض. معرضها وعىل املدينة، عىل يرشف يزال ال الذي إيفل برج الفرنسيس
روسيٍّا معرًضا ١٨٩١ سنة موسكو مدينة يف فأقامت الروسيا، لبالد الدور جاء ثم
مسطحه بلغ وقد ،١٨٩٣ سنة يف العالم سوق بأمريكا شيكاغو أقامت ثم فرنساويٍّا،
پاريس معرض مسطح ضعف عن كثريًا يزيد مسطحه أن أي مربًعا، مرتًا ٢٦٩٤٦٣٦
الغرائب من بكثري تقدمه الذي عىل يزيد الحارض، املعرض هذا ولكن ،١٩٠٠ سنة

االخرتاع. وسالمة اإلبداع بجودة يمتاز كما والعجائب،
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وهو — يريد ملن الزمة وهي املعرض، عن إجمالية معلومات جمع يف قضيته اليوم هذا
البديع. النظام وهذا األنيقة، املظاهر هذه بصريته، أمام تنجيل أن — بعيد

مربًعا1 مرتًا ١٠٨٠٠٠٠ أي هيكتارات ١٠٨ قدرها عظيمة مساحة يشغل املعرض
الجمال. يف املتناهية والعمائر الفاخرة، املباني عليها أقيمت مربًعا مرتًا ٤٦٠٠٠٠ منها
املوجودة (Porte Monumentale) الفخيمة األثرية البوابة وأكربها ،٤٥ أبوابه عدد
رسائل يف امليدان هذا وصفت وقد .(Place de la Concorde) االئتالف ميدان بقرب
وضع مع الكايف، بالتفصيل ييل فيما الفخيم الباب هذا وسأصف املؤتمر»، إىل «السفر
أجىل يف أراه، كما القراء يتخيّله حتى الشاهقة، الشائقة ومناراته الباهرة الباهية رسومه

مشاهده. وأبدع مظاهره،

ليتمكن پاريس يف السابقة املعارض مسطحات له أُوِرُد الحايل املعرض جسامة عىل القارئ يقف لكي 1
املقارنة. من

باملباني. مشغولة ١٣٠٠٠٠ منها مربع مرت ١٦٨٠٠٠ :١٨٥٥ سنة •

باملباني. مشغولة ١٦٦٠٠٠ منها مربع مرت ٦٨٧٠٠٠ :١٨٧٦ سنة •

باملباني. مشغولة ٢٨٠٠٠٠ منها مربع مرت ٧٥٠٠٠٠ :١٨٧٨ سنة •

باملباني. مشغولة ٢٩٠٠٠٠ منها مربع مرت ٩٦٠٠٠٠ :١٨٨٩ سنة •
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والبارات القهاوي غري كبريًا، (لوكاندة) مطعًما ١٥ عن زيادة املعرض بداخل
وذلك املأكوالت، بعض اإلنسان يتناول وفيها تحىص، تكاد ال فإنها املرشوبات، ودكاكني
ورشاب والجعة النبيذ يباع حيث الغذائية املواد قسم يف التي الكثرية الكشكات خالف

التفاح.
األجنبية، األقسام بعض يف هو مما منها (البنوكة): املصارف من عظيم عدد وفيه
املالية. العمليات بكافة تشتغل وكلها إيفل، برج حول جميلة كشكات يف مقام هو ومنها
الطبية الخدمة بلوازم للقيام الوقتية؛ املستشفيات من كثريًا فيه أقاموا وقد

البوليس. قوالت بقره املوجودة اإلسعاف محال خالف املستعجلة،
بيانها: هذا متنوعة جنود به فيقوم والربط، الضبط نظام أما

الجمهوري). الحرس (من املعرض حومة داخل ٥٠٠ األبواب، حول فارس ٣٠٠ أوًال:
الغرض. لهذا والربط الضبط مصلحة انتدبتهم الضباط من مفتًشا ٦٠ ثانيًا:

املذكورين. املفتشني أوامر تحت املتنوعة، األقسام يف حارس ١٢٠٠ ثالثًا:
املفتشني. من ٤ فوقهم أونبايش ٥٠ رئاسة تحت املستحفظني جنود من فرقة ١٢ رابًعا:

العام. األمن ضباط من ٤ أوامر تحت والكل
معلومة؛ أبعاد عىل موضوعة (سمافورات) عالمات توجد ذلك عىل وزيادة
تحصل حريقة أو حادثة بأية العام، األمن ورؤساء الحفظ رجال إخطار يف الستخدامها
والطرقات، الجهات بعض يف االزدحام شدة عىل أيًضا ولتنبيههم تأخري؛ أدنى غري من

واألخطار. الحوادث ومنع املرور، لتسهيل الالزمة؛ االحتياطات يتخذوا حتى
العسس من رجاًال وحوله املعرض حومة داخل يف وضعوا قد كله، هذا وفوق
واملعونة النجدة طلب إىل ويسارعون «طوف»، بصفة بالليل فيدورون الدراجات. يركبون

الحاجة. عند
تحدث ربما التي األخطار فلمالفاة السني، نهر حافتي عىل قائم املعرض أن وبما
فيه، الحوادث ومراقبة املاء، لخفر مخّصصة؛ السباحة جنود من فرقة جعلوا النهر، يف

إشارة. أقل عند الغرقى إلنقاذ فيسارعون ممتاز؛ بشكل خفيف لباس ولهم
الرسوم، أحكام فيها تجري ال حرة املعرضكمينًا اعتربوا املعرض: يف والدخول الكمرك
وجب منه، البضاعة خرجت إذا ولكن عليه. اإلقبال وزيادة إليه الورود لتسهيل وذلك
بني الكمركية االتفاقيات يف مقررة هي كما الرسوم دفع «املشرتي» صاحبها عىل

معرضها. من البضاعة خرجت التي والدولة فرنسا
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مكاتب تسعة وملحقاته، املعرض حومة يف يوجد والتلفون: والتلغراف البوسطة
أرادوا األمريكان ولكن والتلفون. والتلغراف الربيد أعمال كافة تتعاطى مستوفاة،
بواسطة قسمهم يف الربيد أعمال بإدارة اإلذن فجعلوا يشء، بكل يشء كل يف يمتازوا أن
حساب عىل املكتب إدارة ولكن أعمالهم. يف التسهيل لزيادة وطنهم، بني من عمال
فيها توضع علبة ٧٦ املعرض يف يوجد ذلك وخالف الفرنساوية. البوسطة مصلحة

لنقلها. معينة ساعات يف البوسطة سعاة ويأتي واملكاتبات، الرسائل
من دور كل ويف إيفل، برج من الثالث الدور يف واحد مكتب فله التلغراف: أما
مساحة يف ويوجد الجمهور. لخدمة مخصصة تلفونية غرفة توجد الربج هذا أدوار
املعرض نفس يف بها املخابرة لكثرة منها؛ الزحام ينقطع ال تلفونية، غرفة املعرض٥٦
بعاصمة التلفون بأسالك املرتبطة الكربى العواصم وبني بينه أو پاريس، وبني بينه أو

فرنسا.
املتحرك، والرصيف ٢٨ عددها يبلغ متحركة، سقائل املعرض: بداخل االنتقال وسائط
دقيقتني، كل يف واحدة مرة عليها القطار يسري التي الكهربائية الحديدية والسكة

لها. استخدامنا عند بالتفصيل وسنرشحها
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مايو ٢٠ إىل ٧ من املدة

عبد األندليس الخليفة إليها أشار التي السعادة أيام تشبه ال يوًما، عرش أربعة هذه
األكرب.1 الرحمن

حتى عليه الكتابة تأجيل األفضل أن رأيت لآلن، يتم لم املعرض بأن تحققت ملا
ويكون نظام، وأجمل شكل بأبدع للناظر يتجىل وحينئذ عنه، الَعَملة وانجالء جالؤه يتم
البارصة إذ النفس؛ وانفعال الحس، «تمثيل من فيتمكن مجال، وأّي مجال حينئذ للكاتب

يسرب».2 ما يميل والضمري تخرب، واملفكرة ينقل، والخيال تمقل،
الخلوية املدائن بعض يف بالرياضة املدة هذه من االستفادة عىل النية عقدت ولذلك
باسم املعروف الجليل الصقع يف وخصوًصا الجنوب، من وأخرى الشمال من إقليم يف
الغريب، وإكرام واإليناس، اللطف من أهله يف لقيت ولقد (Cote d’Or) الذهب» «هضبة
أنىس ال ولكنني العام، ومعرضها پاريس ينسيني كاد ما بشأنه، والحفاوة عليه واإلقبال
الشكر أجمل الصفحات هذه عىل مني فلها الكريمة، (Petitjean) چان بتي عائلة فضل

امتنان. وأكرب
أثناء القيتُه ما لوصف وجه فال العام للمعرض مخصصة الرسائل هذه أن وبما

اللطيفة. الصغرية السفرة هذه

أعوام. منذ طبعت صغرية كراسة يف الفرنساوية عن نقلتها وقد 1

املؤتمر. إىل السفر مقدمة عن 2
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باريس. إىل رجعت
قد اآلن وجدته إذ هللا أحمد وإني بالطبع! املعرض. هو إليه توجهُت يشء وأول
ذلك أو القسم هذا افتتاح بمناسبة فيه تتواىل تزال ال االحتفاالت كانت وإن الكمال، قارب

املعروضات. من غريهما أو الرسادق
سائح بصفة الرسائل هذه أكتب أنني إىل اللبيب القارئ لتنبيه حاجة يف أنا وهل
له يد وال السياسة، وال الدين يف له دخل ال يشعر. بما ويخرب يرى ما يسّطر صادق
والتنبيه إظهارها يف وبالغ سجلها حسنة رأى إن العمومية، أو الخصوصية األميال يف
مرَّ وإذا املطلوب، الغرض عنها وينتج املحمود، األثر بالده يف عليها يرتتب حتى إليها،
بطرف يكون فإنما إليها أشار فإذا ذكرها، وأغفل عنها فأغىض بالكرام تشبَّه سيئة عىل

ُمْزَدَجر. ورائها من يكون أن عىس قصرية وبعبارة خفي،
حتى وسالم بسكينة خلفي وِرسْ واالنتظام، بالرتتيب امليدان هذا أدخل اآلن فدعني

العام. املعرض هذا وبصريتك لبارصتك أمثل

املعرض عموم منظر

املنازل يرى إذ أوروبا؛ يف املدائن رؤية من يندهش بالده، يف معاهده يفارق مرصي كل
بني — تقريبًا — انتظام بغري متناثرة وهي الجبال، وسفوح األكام سطوح عىل مبعثرة
إىل قدمت حينما املنظر هذا راعني وقد وهبوط. صعود يف وكلها والزروع، الصخور
حتى (١٨٩٤ (سنة الثانية املرة يف سويرسا زيارتي عند وخصوًصا األوىل، املرة يف أوروبا
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املعرض. عموم مدير بيكار ألفريد املوسيو

اآلن، للقراء أوردها لطيفة أسطورة يل فروى االندهاش، بهذا العارفني بعض كاشفت
االرتباط: وتمام الشبه لوجه

زكيبة يحمل وكان عاٍل، جبل عىل األيام بعض يف اللعني) (إبليس مرة أبو صعد
انخرقت الطريق يف هو فبينما متعددة. ودوًرا كثرية، منازل فيها أودع كبرية
تتناثر املنازل فصارت يدري، ال والشيطان فيها، التي املباني نقل من الزكيبة
هنالك فاستشعر الجبل، قمة إىل وصل حتى خلفه، الطريق يف وتتساقط منها
فاستقرت املنزل من فيها وبما بالزكيبة فألقى شديد، غيظ فداخله حصل بما

اآلن. إىل مكانها يف

ويف سويرسا يف األمصار وسائر (Lausanne) لوزان مدينة أقيمت املثال هذا عىل
قلبه يف ودبت الغرية، لحقته قد الخناس الطاغوت أن والظاهر بأوروبا. البقاع أغلب
إىل فذهب الرائع، جماله يف والعالم الفائقة، بهرجتها يف الدنيا رؤية من الحسد عقارب
وتلك والظرائف، الطرائف هذه ووضع وأحالها، أطيبها واختار األرض، يف بقعة كل
پاريس، إىل وصل إذا حتى أدري، ال حيث إىل بها سار هائلة زكيبة يف والعجائب الغرائب
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عجائب منها فتساقطت واحدة: مرة كلها خيوطها وتالشت الزكيبة، أوصال تقطعت
واحد. صعيد يف كلها واجتمعت الدنيا،

واالنذهال االندهاش له ويحق — وينذهل يندهش املعرض هذا إىل الناظر فإن نعم،
أساليبها وتنّوع العمائر هاتيك كثرة ومن نطاقه، واتساع العمل هذا مجموع من —
هذه يف وعجائبهم تحائفهم وجمعوا كلها، األرض أمم فيه اشتغلت فقد وطرازاتها.
تسابقت وقد يكون. ما كأجمل العيون أمام تتجىل التي الجواسق وتلك الفخيمة، القصور
أمان حرب ولكنها العوان، الحرب بينها فقامت وعظمتها، مقدرتها إظهار يف الشعوب

واالرتقاء. التقدم حرب هي إذ وسالم؛
أو الجان، مردة أو السعايل من طائف پاريس يف البقعة هذه عىل طاَف وكأنما
املسحورة املدينة هذه منها فخرجت بأقدامه؛ األرض فرضب الكرام، املالئكة من ملك
أعماله فاقت الذي اإلنسان أبرزها عجيبة مدائن هي بل لألبصار؛ وعجبًا للعقول فتنة
وتمثل الجمال، حلل أبهى يف تختال واحدة كل واألرصاد. الطالسم أهل خرافات اآلن
يف قرية كل أهل اجتهد وقد بداخلها. مجتمعة فيها منفردة بها، خاصة عجائب لنا
العمائر إنشاء يف وأغربوا فأبدعوا املضمار، هذا يف السبق قصب وإحراز الجريان، مجاراة
وتزويق األصباغ، بباهي النقوش وزخرفة األنصاب، ونحت العمدان ورفع اآلثار، وإقامة
األزهار بتنسيق التامة العناية مع ذلك كل البال، عىل يخطر يكاد ال بما الجدران،

للناظرين. قرة ليجعلوها البساتني؛ يف الرياحني من واإلكثار واألشجار،
بالطبع. املرصي القسم فيها التي الجهة شطر يَّممت املعرض، قصدُت مرة أول

يانا قنطرة عىل وقفت حتى املعرض يف ورست الرتوكاديرو، باب من فدخلت
ويقيض األلباب، ويخلب العقول، يفتن منظر يل فانجىل السني، نهر فوق (Pont d’Iéna)

العجاب. بالعجب
الحرب، إله ميدان أي (Champ de Mars)دمارس شان باسم املعروف امليدان رأيت
معرض من اآلالت، رواق مع الباقي األثر هو الربج وهذا املشهور. إيفل برج وسطه ويف
بكافة پاريس عىل بل كله، املعرض عىل يرشف وهو ،(١٨٨٩ (سنة السابق پاريس
من جديًدا ثوبًا ألبسوه وقد منها، عديدة ساعات بعد عىل اإلنسان يراه بل أرجائها،
قريب كأنه عنه بعيد وهو اإلنسان ويراه واأللباب، للعيون قرة فأصبح الزاهية، األصباغ
حتى عنه، بعد منه اقرتب وكلما املتناول. يد من الثريا أين ولكن بيده، يلمسه يكاد منه،

يذكر. يكاد ال ضئيًال تحته يقف
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يساره وعىل الكيماوية، الصنائع رساي يمينه وعىل املاء، قرص الربج هذا وراء ومن
وجواسق رسادقات ويسارها يمينها وعىل الكهرباء، رساي وخلفه امليكانيكا، رساي
هذه وخلف بالوقود. يتعلق ما وكل واملراجل «القزانات» األجنبية األمم فيها عرضت
معروضات ويساره، البهو يمني وعىل الرسمية، واالحتفاالت املهرجانات بهو الرساي

الغذائية. واملواد الزراعة يف األجانب
واآلثار الفخيمة العمائر من سلسلتني ويساره الربج يمني عىل اإلنسان ويرى

واإلعجاب. بالدهشة تقيض وكلها الجليلة،
قرص بأمريكا االستواء) (خط األكواتور جمهورية قرص املرآة، قرص اليمني: فعن
الهندسة رساي والفنون، والعلوم اآلداب رساي التعليم، رساي مراكش، رساي التريول.
املعرض) حومة عن (خارًجا وخلفها والهواء، والبحر الرب يف االنتقال ووسائط امللكية
مرت ١٢٠٠٠٠٠ أي هيكتاًرا ١٢٠ ومسطحه (Vincenne) ڤنسن جهة يف املقام امللحق
بنفسها واملتحركة املعتادة والدراجات والرتامواي الحديدية السكك أدوات لعرض مربع

أنواعها. اختالف عىل الرياضية واأللعاب الزراعية واآلالت للحركة املولدة واآلالت
قرص صيام، قرصمملكة باألمهات)، الخاصة األعمال (أي قرصاألمومة اليسار: وعن
امللبوسات، يف األزياء رساي األلپ، كلوب قرص بنفسها، املتحركة والدرَّاجات العجالت
واألثواب. واملنسوجات الخيوط قرص واملعادن، املناجم قرص مارين، سان قرصجمهورية

الرتوكاديرو. جهة من مأخوذًا دومارس شان ميدان يف املعرض عموم منظر
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تُحىص تكاد ال التي والتياترات واملتفرجات، املالهي من الكثري العدد خالف وهذا
حول الطواف البحر، مناظر الرب، مناظر البرصيات، رساي پاريس، يف البندقية مثل
الجهة هذه يف ويرى ذلك، وغري باألنوار املتأللئ القرص السويرسي، الجوسق العالم،
املعلقة قنطرتها بانهيار اشتهرت وقد املعرض، دائرة عن خارجة السماوية» «القبة

املشؤومة.
التي الهائلة األرجوحة تلك املعرض: حومة عن وخارًجا األفق نهاية يف ويرى

سويرسا. بالد من املنقولة القرية ثم الكربى»، پاريس «عجلة يسمونها
خلفي. التفتُّ املشاهد هذه يف التفكري وأطلت النظر، أمتعُت أن وبعد

يخالف كان وإن باأللباب، واألخذ والرواء البهاء يف السابق عن يقل ال منظًرا رأيت
واألنواع. والطرازات األشكال يف

واليسار، اليمني من به يحف مثال، وأبدع صورة أجمل يف الرتوكاديرو قرص رأيت
الهيئة حيث من تامة مخالفة بعضها تخالف وكلها واملباني، العمائر من سلسلتان
عهد من دخلت قد متعددة، أمم أقامتها متنوعة ُدوٍر عن عبارة ألنها والرتتيب؛ والشكل

الحارضة. الحضارة ميدان يف قريب
البداوة، مفارقة ابتداء عىل يدل ما وفيه الخاطر، لها يرتاح مناظر القسم هذا يف
َصة مخصَّ البقعة هذه ألن والبساطة؛ السذاجة طور يف البقاء حالة عىل يدل ما وفيه

الثانوية. األجنبية األمم وبعض للمستعمرات
وتونس الجزائر مثل الفرنساوية، للمستعمرات ص مخصَّ اليسار عىل الذي فالقسم
الصينية والهند العاج وساحل والدهمي والسنكال والكونغو الفرنساوي والسودان
أيام يف األندلس مثل: متعددة، ومتفّرجات وتياترات ومالعب مالٍه القسم هذا ويف وغريها،

ذلك. وغري والديوراما القمبوج، وتياترو العرب،
دول بقية تمتلكها التي املستعمرات معروضات ففيه اليمني عىل الذي القسم وأما
هذه ويف وغريها، والربتغالية والروسية والهوالندية اإلنكليزية املعروضات مثل: أوربا،

الصني. ورساي اإلنكليزية املستعمرات أمام الرتانسڤال رساي أيًضا البقعة
وهي البقعة، هذه بها تزدان بديعة درة الناظر يرى إذ الختام؛ حسن النهاية، ويف

الزُّوَّار. وكعبة الرِّحال محّط
الثمينة؟ الجميلة الدرة هذه هي ما أتدري –

عليه. إال يصُدق يكاد ال الوصف فهذا املرصي، القسم إىل بها تشري أظنك –
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دومارس. شان ميدان من مأخوذًا الرتوكاديرو جهة يف املعروض عموم منظر

دومارس. شان ميدان من مأخوذًا الرتوكاديرو جهة يف املعرض لعموم آخر منظر

هللا. شاء إن يعاب» ال الذي واألمر الصواب، الرأي هو «فهذا نعم، –
ثم األمام إىل أنظر وأنا يانا، قنظرة فوق كاملة ساعة نحو وقفت إنني الحق؛ أقول
املكّرر فأجد الَكرَّة أعيد ثم اليسار، إىل ثم اليمني إىل الطرف أحيل وبعدها الخلف. إىل
ال وأنا التعب ني توالَّ حتى واقًفا، دائًرا ساكنًا، متحرًكا ساكتًا باهتًا هكذا وبقيت أحىل،
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بقصبات أحكم ملن وال الفخار، بتاج أنعم من عىل وال الجمال، إكليل أمنح ملن أدري
القهار. الواحد هلل الحكم وقلت: نفيس، أرحت األمر آخر ويف املضمار، هذا يف السبق
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(١٩٠٠ سنة مايو ٢٢ (الثالثاء

الشانزليزي، باب فدخلت أخرى، جهة من اليوم هذا يف املعرض عموم أنظر أن أردت
عن ينثني املنشئ يجعل بالعجز، اإلقرار الكاتب عىل يوجب جديًدا، بديًعا منظًرا فرأيت
عن والعدل املجال، هذا يف باإلمساك الرَيَاع عىل املخيِّلة حكمت األسباب فلهذه الوصف،
القراء يفوت ال أن أردت ولكنني بالرضا، القضا فقابلت — اآلن — امليدان هذا يف املجرى
عىل لهم تمثل بصورة التالية، الصحيفة يف أتحفهم أنا فها اإلعجاب، من نالني ما بعض

والبيان. الوصف فوق يقال: والحق وهو بالعيان، رأيته ما بعض اإلمكان، قدر
البناء آيات (من) آية وهي الثالث، إسكندر قنطرة إىل وصلُت حتى تمشيت ثم
املتطالة، ورصوحها وغرائبها، عجائبها يف أتأمل عليها وقفت وقد واإلعجاز، اإلبداع يف
عقدها عجبي منتهى وكان والنقوش، األنصاب من به ازدانت وما املتعالية، وبروجها
يف ومهارته الصانع اقتدار عىل تدل واحدة (بوابة) عني عىل قائمة فإنها الفريد: الوحيد
عجائب النهر جانبي عىل فرأيت الغرب، نحو متوجًها القنطرة وسط يف وقفت جرأته،

حرص. تحت تدخل ال وغرائب

باب من (مأخوذًا الثاني نقوال شارع يف الواقف املعرضأمام عموم منظر
الشانزليزي)

نقوال شارع اليسار) (عىل الصغري القرص اليمني) (عىل الكبري القرص األول: الصف
البساتني. الثاني.
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الشانزليزي. باب من مأخوذًا الثاني نقوال شارع يف الواقف أمام املعرض عموم منظر

لساحة إجمايل منظر الثالث، إسكندر قنطرة رصوح القرصين: بني أي الثاني: الصف
األنواليد.

السماء، مع تتواصل وتكاد الفضاء يف رؤوسها بارزة األجنبية الدول قصور اليسار: فعن
االنطباق، تمام عليها ينطبق اسًما الجهة هذه عىل أطلقوا وقد مثال، وأجمل شكل بأبدع
الطرف، فيها ويحار الوصف عنها يقرص التي القصور فيه تتواىل إذ األمم» «شارع وهو:
الذي املعرض هذا وسط يف باألنوار تتألق كجوهرة هي بل بابها؛ يف فريدة الجهة فهذه
املتنوعة األشكال، املتعددة املباني بغرابة امتاز قد الشارع فهذا نعم، جمال. يف جمال كله
من البالغة الحضارة، معراج يف الراقية األمم من أمة كل به انفردت مما األصناف،
العليّة، الدولة إيطاليا، الرتتيب: هذا عىل بعضها وراء تتقاطر وهي مقام، أعىل املدنية
بريطانيا (املجر) هنكاريا والهرسك، البوسنة (النمسا)، أوسرتيا بأمريكا، املتحدة الواليات

الرصب. اليونان، السويد، موناكو، أسبانيا، أملانيا، النرويج، بلجيكا، العظمى،
املعرض، يف املشرتكة األمم بقية أقامتها عمائر فيه آخر صّف القصور هذه وخلف
(بالروسيا)، فينلندة لوكسمربج، إيران، (بأمريكا)، الپريو الربتقال، الدانيمريك، وهي:

رومانيا. بلغاريا،
عىل يمتّد أنه أي وخلفها، القنطرة (أمام واألشجار األزهار معرض اليمني: وعن
األمم)، شارع من نقطة آخر أمام ينتهي حتى األثرية البوابة ابتداء من النهر شاطئ
متنوعة مالٍه عىل يحتوي وهو واالبتهاج، الرسور شارع ثم پاريس، مدينة معرض ثم
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القط الحية، الصور القهقهة، دار الشيكي، النمساوي املطعم املغاني، دار مثل: متعددة
االقتصاد بقرص الشارع هذا وينتهي الپارسية، املالهي من وغريها الرولوت األسود،

والهزل. الجد بني جمع كيف فانظر الدولية، واملؤتمرات االجتماعي
األنواليد ساحة فرأيت الجنوب جهة إىل الطرف وأرسلت القنطرة، وسط يف وقفت ثم
اليسار؛ وذات اليمني ذات األنيقة املباني فيها تقاطرت وقد (Esplanade des Invalides)

األخرى. بالدول خاصة اليمني عىل والتي بفرنسا، خاصة اليسار عىل فالتي
إىل تؤدي التي الطرائف وسائر باألثاث، املتعلقة املعروضات لكافة مخصصة وهي
وكل والجواهر الصياغة معروضات وفيه والخارج، الداخل يف واملساكن العمائر زخرفة
اليابان، هي: املعروضات من النوع هذا يف املشرتكة والدول القبيل، هذا تحت يدخل ما
بأمريكا، املتحدة والواليات العظمى، وبريطانيا وإيطاليا، والدانمريك، واملجر، والنمسا،

والبلجيكا. والروسيا، وأملانيا
وإتقانها الرائع بجمالها القسم هذا عىل تتجىلَّ الشاهقة األنواليد قبة املنظر نهاية ويف
الحقيقة بني شتان! شتان ولكن اإلمكان، قدر عىل املنظر هذا تمثل صورة وهذه املتناهي،

والتصوير.

األنواليد. ساحة عموم منظر
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دومارس. ميدان يف املعرض عموم منظر
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(١٩٠٠ سنة مايو ٢٣ (األربعاء

قد أكون وأن بالتقريب، املعرض حالة عىل اآلن وقف قد القارئ يكون أن ا جدٍّ ني يرسُّ
واضح: فعذري وإال اإلمكان، به يسمح ما قدر عىل مخيِّلته يف مجموعة تمثيل إىل توصلت

إمالل. بال الوسع وأفرغت إقالل، بغري الجهد بذلت فقد
ال — بسالم األكرب بابه من املعرض إىل خلفي ويسري معي، يتفضل أن أرجوه واآلن
التأمل يف الفؤاد واستغراق واالندهاش، باإلعجاب ولكن هللا أستغفر والسجود، بالركوع

واالستقصاء. التدقيق عىل الفكر وقرص واالستبصار،
إىل: بنا فهيا

La Porte Monumentale الفخيمة األثرية البوابة

عنان تواصل تكاد حتى الفضاء، كبد تشقُّ أقواس ثالث والجالل: الفخامة غاية يف فهي
العام، املعرض حومة داخل يف واآلخران االئتالف، ميدان عىل أحدها يرشف السماء،
عن تتعاىل املثال، عديمة قبة وتجمعها بالتمام، مرتًا عرشون بينها االنفراج ومسافة
فتتألف أمتار، ٩ مسافة الهواء يف وحدها وترتفع األمتار، من وثالثني بستة األرض
مرص بساتني يف «بالقمرية» معروف هو ما يشابه شكل عىل حينئذ البديعة البوابة

الثرى! من الثريا أين ولكن ورياضها،
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٢٠٠٠ وتسع مربع مرت ٥٠٠ مساحته األرض من مسطًَّحا تشغل القبة وهذه
فتانة فتاة يمثل أمتار، ٦ ارتفاعه كبري تمثال وفوقها ازدحام، غري ومن بالراحة شخص
الحال: بلسان وتقول واالحتشاد، للوفود العالم تدعو وهي پاريس، مدينة إىل بها يرمزون

والزوار! الغرباء أيها سارعوا
العام! املعرض إىل هلموا هلموا

الزحام! الكثري العذب املورد فهو

وال بها» حيزومها امللك عباب «يشق سفينة پاريس: مدينة (شعار) رنك أقدامها وتحت
املخصصة الرمزية العبارة هذه السفينة صدر عىل ومكتوب جسمها، عىل األمواج تتغلب

لها:

تغرق) وال (تمخر Fluctuat nec mergritur

األرضمساحته من مسطًحا يشغل ومداخلها بملحقاتها كلها البوابة هذه ومجموع
مربًعا. مرتًا ٢٣٤٠

يف جمال فكلها بديع، مستظرف بأسلوب ومزخرفة جديد، مبتكر بنظام مبنيَّة وهي
اصطناعها يف تتأنّق التي «التنتلَّة» من قطعة يخالها إليها والناظر سناء، يف وبهاءٌ ضياء،
هذه تزدان جمال، عىل جماًال فيزداد اللطيف الجنس بها ويتَِّشح والغادات، العذارى
وخرضة الالزورد زرقة فيها تتواىل األصباغ، مختلفة بهيجة بتزاويق النهار، يف البوابة
األحجام مختلفة الكهربائية مصابيح بالليل وتغشاها والنضار، العسجد وبهاءُ الجنان،

السماء. كواكب أمامها تنكسف البهاء من حلل يف فتختال واأللوان،
وقد الهواء، طبقات تخرتقان رشيقتان، مئذنتان كأنهما ساريتان البوابة وأمام
رأسيهما يف علمان كأنهما الضياء، احتجاب عند يظهران واإلتقان الزخرفة فيهما تناهت

الكهرباء. اشتعال عن منبعثة هي إذ وسالم: برد نارهما ولكن ناران،
يف متألًقا مصباًحا ١٢ خالف ٣١١٦ واأللوان املقادير املختلفة القناديل عدد ويبلغ

الفضاء. أعايل يف الضياءُ عنها ينبعث وهاًجا، رساًجا و١٦ القبة
والفنون، الصنائع أهل تمثل بارزة، تماثيل فيهما إفريزان ويساره الداخل يمني وعىل
يف تتحاور الرائي يخالُها اإلتقان غاية يف وهي العام، املعرض إىل بأتاوتهم أهرعوا وقد
الرب وحوش من متنوعة أصناف فيه آخر إفريز اإلفريز هذا وتحت الرسيعة، حركتها

والفال.
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املعرض. أبواب أهم وهي الفخيمة األثرية البوابة

األنوار ذات الكهرباء إىل يرمزان هائلني: تمثالني رأى القبة تحت اإلنسان صار فإذا
امرأتني عن عبارة وهما األحمال، ورفع األثقال جر يف الفعالة القوة ذات الكهرباء وإىل
اإلنسان يستعملها التي واملعدات األدوات كافة ومعهما محرابني، يف واقفتني ضخمتني

والضار. النافع يف واستخدامها العجيبة، القوة هذه عىل للحصول
أشعرة عىل تدل ورنوك ورموز نقوش تغشاه الكربى الترشيفات باب أمامه ويرى
وعىل الرجال نوابغ من الكثريين أسماء أسفله ويف البالد، هذه يف اإلمارة وشارات الرشف
هذه من املعرض إىل املتقاطرة الجماهري لدخول معّدان بابان ويساره الباب هذا يمني

املقام. ووسعة الرياع به جاد بما لك وصفتها التي البديعة بالبوابة لإلعجاب الجهة،
إىل للوصول اليسار؛ وإىل اليمني إىل انحاز األول، القوس من الجمهور دخل فمتى
دائرة، نصف مجموعها من تتألف جهة، كل يف مدخًال ٣٨ وهنالك املعرض، حظرية
األمام من املداخل هذه وفوق إنسان، ٦٠٠ الواحدة الساعة يف منها يدخل أن ويمكن

بها. الخاصة شارتها مع بفرنسا الكربى املدائن أسماءُ الخلف ومن
السندس من ُحَلل يف تختال والرياض، البساتني هو الداخل يصادفه يشء وأول
مجاراة أيًضا أرادت الطبيعة أن يتخيل الناظر يكاد اليسار، وعىل اليمني عىل والنّوار
عن «جنتان البقعة هذه يف محاسنها فجمعت العام، املعرض هذا يف ومباراته اإلنسان
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من أنواٍع بني مرسوًرا مبتهًجا فيسري وجمال. بهجة» ذات و«حدائق وشمال» يمني
واألبصار. البصائر بمجامع تأخذ األنوار، من وأشكال األزهار

املزدهرة، الورود هذه برؤية الداخل، قلب يف االبتهاج إدخال أرادوا بالقوم وكأني
يلتمس وتجعله واالبتسام، بالسالم لتحييه النرضة، الخرضة بني املنتثرة، الرياحني وتلك
من فيه بما والجنون الربيع، فصل يف اإلطناب عىل الطري ومغردات الشعر، ألرباب العذر

والخالعة!!! الرشاقة من الطبيعة حوته بما أو واملالحة الجمال
األلوان، أبهى يف تختال وكلها الزخرفة، وأعشاب الظل نباتات يرى وهو ال، كيف

اْلَخاِلِقنَي﴾.1 أَْحَسُن هللاُ ﴿َفتَبَاَرَك واحد: بلسان وتقول البديع، ر املصوِّ بحمد وتسبح
قد مربقط مربقش الباهر: كاملخمل ورق لها الزواهر، النجوم من خمائل رأيت
كنت بحيث والتنميق، التدبيج يف اإلجادة غاية وبلغ والتنسيق، التزويق آيات فيه تناهت
املرصية، بأصابعي وأملسه الفرصة أختلس فكنت والحرير، الدمقس من منسوًجا أخاله

وإعجابًا! غرابة فيزيدني
متسلقة أو متدلية وأعشاب قصري نخيل من املنازل داخل يف الزينة شجريات وأما
باملخاريط متشابهة أو أشواك ذات أو أخواص ذات أو منبسطة أو منفرشة أو متعلقة أو
جميع من واردة وهي حرج، وال عنها فحّدث واألجسام، واملكعبات باملربعات أو واألهرام،
أو علًما بها يحيط الذي ذا من ولكن … اسمه منها واحد كل وعىل واألصقاع، البقاع

الضيّقة؟ الواسعة العربية لغتنا يف خصوًصا أسمائها، ترجمة أو بيانها عىل يقدر
السبق قصب وحاز واملعارف، العلوم يف النهاية بلغ الذي األوروپاوي هي أين بل
العنقاء!!! هو وحقك ذلك لنا؟ ويرشحها إلينا يجيء حتى املدارس، أسمى يف األقران عىل
٦٠٠٠٠٠ مبلغ املزدهرة اليانعة البقعة هذه عىل أنفقت پاريس بلدية أن وناهيك
الكثريين العارضني خالف وهذا فقط! … مرصي جنيه ألف ٢٣ عن زيادة أي فرنك،
ويأتيك الفؤاد، منه وينرشح العني، لرؤيته ترتاح ما فيها ترى ورسادقات جواسق فلهم

ميعاد. غري عىل بالشهية

.(١٤ اآلية: (املؤمنون: اْلَخاِلِقنَي﴾ أَْحَسُن هللاُ َفتَبَاَرَك ۚ آَخَر َخْلًقا أَنَشأْنَاُه ﴿ثُمَّ 1
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يف املاء ترسل اإلبداع: غاية يف كثرية وبحرات فساق2 والرياض الخمائل بني وفيما
طسوت يف أو املرمر، من سطوح عىل اللُّجني كسبائك متجمًعا متناثًرا فيتساقط الفضاء،

انرشاًحا: والقلب ارتياًحا، والروح اعتالًال، النسيم فيزيد الرخام؛ من

م��أس��وِر زّي ف��ي م��ط��ل��ق وم��اؤه��ا بُ��ح��رت��ه��ا ف��وق رخ��اءً ت��ج��ري وال��ري��ح
ت��ك��س��ي��ِر ج��م��ع ف��ي��ه��ا يُ��ج��م��ع وال��م��اء ج��وان��ب��ه��ا ت��ص��ح��ي��ح ج��م��ع ُج��م��ع��ت ق��د

الصناعة تباغته إذ البديعة؛ الطبيعة بمناظر ملتهيًا الهيًا اإلنسان يكون وبينما
له، األوىل ولكن باألخرى، هو يتبعها نظرة، منه فتسرتق وأخرى، لحظة كل بني بآثارها
تماثيل والحدائق، الخمائل وبني طريقه طول عىل يرى ألنه ذلك عليه، ليست والثانية
قسطها بإعطائها وتقيضعليه أنفه، رغم تستوقفه األنواع، مختلفة وأنصابًا املثال، نادرة

واإلعجاب. النظر من
ما وأول األخرى. األقطار من وارد ومعظمها بفرنسا، خاص بعضها التماثيل هذه
ملك حقيقة هو األسد بأن لهما، الناظر يقرُّ هائالن، سبعان البّوابة من الداخل يصادفه

كثري. يشء فهو الباقي بذكر والقارئ القلم أُتعب وال الرباري. وسلطان الوحوش
فبها تكرم فإن فقط، اثنني تمثالني إىل اإلشارة يف القارئ من األذن أستميح وإنما
يكون كيف أعرف جعالني التمثاالن فهذان شيئًا، نفيس من أملك ال فإني وإال ونعمت،

القلوب! إىل الفزع إيصال يكون وكيف العيون، أمام الرعب تصوير
دهماء، بسوس بل دهياء، داهية بل شوهاء، امرأة وهي الزوبعة: تمثال أولهما
والفظاظة والبشاعة، الشناعة يف سواه يدانيها ال البحر، خيول من جواًدا امتطت قد
عبارة وهو واختبال، واختباط واصطدام، اضطراب يف البحر وحوش وتحت والفظاعة،
عاصمة (Dresden) درسدن مدينة: ستقيمها هائلة تماثيل مجموعة من هائلة قطعة عن
هذا أمام مذعوًرا مبهوتًا فوقفُت عظيمة، فسقية حول ميادينها أهم يف بأملانيا، سكسونيا
يف الواقع الخامس يومي يف السفني يف وأنا املسكني، البحر حالة وتذكرت املريع، املنظر

أبريل. ١٧

ڤسك فرنساوية: كلمة عن مأخوذة األخرية العصور هذه يف العربية عىل دخيلة كلمة وهي فسقية، جمع 2

پيسينا، (Piscina) عن مأخوذة إنها الفروق: كتاب يف قال اليسوعي المنس األب أن وأفتكر (Vasque)
واضح. والنقل التخريج يف والبعد ظاهر، خطأ وهو األصل، يف السمك بركة أي
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هذه عىل اآلن القارئُ يعذرني فهالَّ الخامس). يومي يف فيه حالتي وصفت (وقد
املخففة؟ بالظروف عيلَّ الحكم يف يستأنس األقل عىل أو املخالفة؟

… املسبوك النحاس من هما بأسلحتهما، جنديني عن عبارة وثانيهما:
الوقت؟ وضياع الذكر يستوجب مما هذا وهل –

البيان: وإليك نعم، –
بخوذته، أحدهما أمسك وقد يهلكهما، كاد حتى الظمأ بهما ح برَّ قد هيئة يف تراهما
تفوته أن يخاف وهو فيها، حياته كأن يديه، بكلتا عليها وأطبق املاء، من مصاصة وفيها
جهده. عليها ويحافظ عنها ويدافع وحده يتلّهمها فهو روحه، فتخرج القليلة البقية هذه
دخل بل البرشية؛ الصورة يفارق وكاد مالمحه، وتبدَّلت معامله تشوَّهت فقد رفيقه وأما
والحيل، القوة من فيه بقي بما يجاهده بل صاحبه، يستعطف وهو البهيمية طور يف
النفوس حياة من فيها يشء استبقاء أو الثمينة، الخوذة اختطاف مشقة بكل ويحاول
عىل األكباد انفطار بل األلباب؛ انعطاف يوجب الشناعة غاية يف واملنظر يصل. ال وهو
املصيبة هذه من الكريم، القارئ أيها وإياك هللا وقانا التعساء، الحالة هذه يف يقع من
حياهم املفاوز، فيايف يف والسائحون البادية أهل األليم، وعذابها مشقتها يدرك ال التي

آمني. الدوام! عىل بالغيث وأغاثهم بالحيا هللا
لساني وجف أمعائي، والتوت نفيس، حوايسوتأثرت انفعلت املنظر هذا رأيت حينما
وال التحرير يف ال كالجاحظ — باهلل والعياذ — أصبحت أنني وتصورت ريقي، ونشف
بي آلت قد أنني مُت وتوهَّ املعلوم. الحد عن وخروجها العيون جحوظ يف بل املنظر؛ يف
ذات أنظر كالهائم فرصت أحشائي، يف يحرق بظماء فأحسست رأيت، ما مثل إىل الحال
مورًدا بل قهوة املكان هذا من بالقرب رأيت أنني الحظ حسن ومن اليمني، وذات الشمال
وحينئذ الصدى، وبللت الغليل وشفيت خبال، أو مس أصابه كمن إليه فهرولُت سائًغا،

حّي. يشء كل املاء من جعل الذي الحي، األحد الواحد بتقديس لهجت
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ويهم يهمني أمر يتم حتى األجانب، معروضات عىل أتكلم ال أن الواجب باب من رأيت
رسائيل به أفتتح وحينئذ بافتتاحه، واالحتفال املرصي القسم انتهاء وهو أال مرص: سكان
حكمان واملجاملة فالذوق وإال فبها، القراء ريض فإن الالئق، هو كما العام، املعرض عىل
والفالح. بالنجاح مكلًال يكون املستقبل أن وأتعشم يشء، يَُفتُْهْم لم أنه عىل وبيني بينهم
بها، ألمَّ وْقر من اليرسى أذني معالجة لپاريس مجيئي من األصيل الغرض كان وقد
عيلّ فأشار وأتعبوني، مرص أطباء أتعبت أن بعد فيها، مستديم وطنني الزمها، ودويِّ
فقصدت املرض، هذا تطبيب يف عنايته حرص طبيب من إال العالج ألتمس ال أن بعضهم
ومعالجته، الفرع هذا لدرس انقطعوا الذين األطباء وأنطس الحكماء، أشهر من ثالثة
وبغري باستئذان اآلذان كل يف مسموًعا كالمهم وأصبح بالبنان، إليهم يشار أصبحوا حتى
الرساء عىل تعاىل هللا حمد من يل مناص ال أن تحققت املدة هذه آخر ويف استئذان.
أقول (وال پاريس حكماء فإن فيه، اللطف بل القضاء، دفع أسأله ال ورصت والرضاء،
املواعيد، إعطاء يف التعقيد بزيادة إال عندنا، أرضابهم عن يمتازون يكادون ال كلهم)
إليهم، التزلف يف بالسعي القاصد وإلزام باملقابلة، السماح عند الفخفخة يف واملبالغة
طبيبًا! كنت ليتني ويا الصناعة! هذه هللا فحيا عندهم، الحظوة ونيل منهم، والتقرب

بقي ما تمضية عىل عزمُت املرصي املعرض الفتتاح تحّدد قد التايل اليوم كان وملا
التمام. تبلغ كادت قد كلها أقسامه فإن بالتفصيل، العام املعرض لزيارة إجازتي من
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لحضور الرتوكاديور؛ بجهة املرصي بالقسم الخالئق احتشدت اليوم هذا صباح يف
النعم ويل شقيق باشا عيل محمد الپرنس دولتلو الجليل األمري يد عىل بافتتاحه االحتفال
والغرباء فرنسا أهل من واألرشاف األكابر من املدعوون وتقاطر األفخم، الخديوي موالنا
وسارعوا الدعوة لبّوا بپاريس، اآلن املوجودين املرصيني معظم وكذلك االحتفال، ساحة إىل
والجالل. والبهجة الرونق من حقه وإعطائه االحتفال، تفخيم يف لالشرتاك بالحضور

يف والتكبري بالتهليل إذا بالتمام، الظهر قبل عرشة الحادية الساعة أزفت فلما
يف الپرنس دولة بوصول إشعاًرا الخديوي، بالنشيد يعزفان واملزمار بالطبل وإذا اآلفاق،
الوافد ملقام إجالًال بانتظام؛ االزدحام وانفرج بخشوع، الجموع فوقفت السعيد؛ موكبه
وهم املرصي، املعرض رشكة مديرو يانا باب يف نزوله عند الستقباله وتقدم الكريم،
الخواجه وجناب الديب، بك مصطفى السيد وعزتلو بوالد هللا فضل فيليب الخواجه جناب
رحبة إىل قليلة خطوات بعد وصل حتى الرشيفة خدمته يف ساروا ثم بوالد، حبيب ديمرتي
مرصيني من الحارضين أكابر عليه بالسالم للترشف فتقدم املرصي، املعبد باب أمام
فانفرج الباب، إىل دولته وصل حتى ووقار، بسكينة خلفه الجميع سار ثم وفرنساويني.
صورة يمثل الناصع، الرخام من تمثال بجانب ووقف املرصي، الهيكل ودخل أمامه
العظماء الكرباء من الغفري الجم الدخول يف وتبعه الثاني، باشا عباس املحبوب موالنا
وأمريكا إنكلرتة ومندوبي املعرض عموم مدير مساعد كارنو أرنست املوسيو جناب مثل
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حريد والپرنس زوجته1 والربنسس وزينوسكا والپرنس كلها دولسپس وعائلة والربتقال
وأحمد عريف، بك ومحمد باشا وبارو نوبار، باشا وبوغوص العلية الدولة جنرال وقنصل
بك الدين وعز مشاقه، بك وبطرس صديق، بك ومحمود راسم، بك ومحسن خريي، بك
بك وإسماعيل الخياط، جرجي والخواجه رفقي، بك وحسن فريد، بك ومحمد رشيف،
دومينار باربييه املوسيو وجناب زيد، أبو أفندي أمني الكحال والدكتور املحامي، عاصم
هوداس املوسيو وجناب بپاريس، الرشقية اللغات مدرسة ومدير فرنسا علماء أكرب من
أعيان من كثرية وطائفة الجرائد، وأصحاب األقالم أرباب وكافة أساتذتها، أكرب من
اآلن. العاصمة بهذه املوجودين الطلبة وخصوًصا املرصيني، إخواننا وسائر األمريكان،

بافتتاح األمري دولة أعلن البديع، املعبد هذا يف العظيم الجمع هذا وقف أن وبعد
القديم املرصي األسلوب معجزات يف يتأملون برهة فلبثوا للجمهور، اليوم منذ املعرض
العربية، الوكالة يف أخرى قاعة إىل الفخيم األمري خلف ساروا ثم والزخرفة، البناء فن يف
آلة (أي كبري سينماتوغراف فيها وسيكون القيمة، الغالية الكبرية بالسجاجيد مفروشة
ضفاف عىل معائشهم وأحوال اآلن املرصيني هيئات لتمثيل املتحركة) الفوتوغرافية الصور
العلوي، الدور إىل صعدوا ومنه الجميلة، العربية الوكالة حوش إىل انتقلوا ثم النيل.
والنقش البناء يف العربية الصناعة ببدائع معجبني مبهوتني، الجميع وقف وحينئذ
دار يف املشهور البهو تمثل أنيقة، جميلة غرفة يف كلها محاسنها اجتمعت فقد والزخرفة.
عبارة وهو املرصي، التياترو إىل نزلوا ثم القاهرة، بمرص الفرنساوية السياسية الوكالة
وبمجرد مرص. لفخر الدهر وأبقاه الفراعنة، صنعه ما أحسن يمثل بديع هيكل عن
مرصيني بني واملشخصات، املشخصني من مئات عن الستار ارتفع الجموع وصول
والفرنساوي الخديوي النشيد بتلحني كلها الجوقة وقامت وشوام، وسودانيني وأحباش،
تمثل حماسية رواية من فصول ثالثة صوا شخَّ ثم واآلالت. األصوات يف االنتظام بغاية
حال، وأكمل منوال أجمل عىل االحتفال انفضَّ ذلك وبعد الجاهلية. بطل العبيس عنرتة

واإلجالل. اإلكبار بغاية بالقلوب مشيًَّعا بالعيون ًعا مودَّ الربنس دولة وخرج

النساء؛ من جمعية تأليف يف سعت التي وهي أوروبا، كل يف جليل مقام لها ويزينوسكا الربنسس 1
كله العالم سيدات من مليون ونصف ماليني خمسة إليها واملنضمني أعضائها عدد وبلغ السالم، لتوطيد

خطري. وشأن كبري مقام لهنَّ الالئي
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كلها خصصت فقد الجرائد وأما اليوم. هذا يف رأوه بما عموًما اإلفرنج أعجب وقد
والقائمني املرصي املعرض عىل اإلطراء يف واملبالغة االحتفال، لوصف ضافية فصوًال

بتنظيمه.

فمن االنتظام. كمال لآلن يبلغ لم فإنه العام، املعرض إدارة عىل االنتقاد من يل البد وهنا
امليعاد فيجيء والوقود، الزينة ليايل عن مرتني أو مرة أسبوع كل يف تعلن اإلدارة أن ذلك
لنقل صالحة غري باتت أو انقطعت، قد األسالك ألن الحسبان؛ يف كما األنوار تكون وال
املهندسون، نساها جهات يف سارية أو املطلوبة، للجهات واصلة غري تكون أو التيار،
بالنسبة املعرض، بحاجة وافية غري اآلالت تكون أو والغلطات، الفلتات من ذلك غري أو
توصلوا واللتيا، التي وبعد املتوالية، املتجددة العوائق من ذلك نحو أو الكبرية ملساحته
لنا وصل بنبإ فإذا الصباح هذا كان حتى وافيًا، كافيًا النور لجعل املايض األسبوع يف
لم ولذلك الكهرباء، تيار وبني املرصي، جملتها ويف األقسام من كثري بني حيل قد بأنه
مما وهذا األنظار، أمام املرصيني معيشة وتمثيل السينماتوغراف، تشغيل اإلمكان يف يكن
بموكب االحتفال هيئة جملتها فمن ا: جدٍّ غريبة املناظر هذه ألن الكثري؛ األسف يوجب
رمضان من األخرية الجمعة صالة وهيئة بالتمام، القاهرة يف نراها كما الرشيف، املحمل
الحافل، بموكبه للصالة مرص عزيز وحضور القديمة، بمرص العاص بن عمرو جامع يف
قبور برؤية االحتفال اختتام عدم يف أيًضا سببًا الكهربائي التيار وصول عدم وكان
اليوم قبل رأيتها أني مع الحالك، ظالمها يف بقيت الرساديب ألن الفراعنة؛ من األقدمني
وحولها الرمال قيعان أو الجبال حميم يف منقورة هي كما القوم مدافن تمثل بها فإذا

بالتمام. الصعيد يف نراه مما ذلك وغري والتمائم واملسارج واألكفان الحنوط

أقسام: ثالثة عىل يشتمل فهو القراء ألنظار وتمثيله املرصي القسم لوصف اآلن أنتقل
املرصي. املعبد أولها:

العربية. الوكالة ثانيها:
التياترو. ثالثها:

ومساحته بورج، مجد وشارع يانا سكة بني الواقعة الزاوية عىل قائم فهو املعبد: أما
الفخيم، بابه إىل توصل كبرية رحيبة بدرجات إليه ويُصعد تقريبًا، مربع مرت ٥٠٠ تبلغ

والجمال. االرتفاع غاية يف بعمدان املزدان
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الوكالة واجهة (ب) التياترو واجهة (أ) يانا سكة عىل املرصي للقسم البحرية األصلية الواجهة
دندور. معبد واجهة (د) بالنحاسني الكيخيا سبيل هيئة (ج) العربية

أبقاه هيكل أحسن هيئة وتمثل يانا، سكة عىل تطلُّ البحرية األصلية واجهته
النوبة، ببالد دندور، هيكل وهو البطالسة: أيام يف الدينية املرصيني عمائر من الزمان،
عن الشاسع ولبعده اإلنسان، وعبث الزمان، عبث من محفوًظا لبقائه اختاروه وقد

والزائرين. القاصدين
مجسًما األول سيتي تمثال وفيها بورج. مجد شارع عىل قائمة الرشقية وواجهته
القرنة، عابد هياكل وعن املذكور، الهيكل عن بارزة ونقوش أبيدوس، هيكل عن منقوًال
والنوتية بمواشيهم، الرعاة وهيئة الثالث، رمسيس قرب وصورة والكرنك، سمبل، وأبو
األنصاب أحد يحاكي وتمثال سقارة، قبور وصورة الخالية، األحقاب تلك يف بزوارقهم

ذلك. وغري سمبل أبو هيكل يف املقامة
عىل وتطل الياباني، املعرض قسم تحاذي فهي القبلية: أو الخلفية واجهته وأما
أسوان، شّالل من بالقرب بالق) معبد (أو الوجود أُنس قرص هيئة وتمثل السني، نهر
ذلك يف والكمال والجمال واإلتقان، اإلبداع إليها انتهى التي تلك تحاكي بعمدان وتزدان
مدى عىل املتوايل، لإلعجاب محالٍّ يزال ال بل لقائل، مقاًال يرتك لم الذي املشهور، الهيكل

والعصور. الدهور
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يزدان والهيكل العربية. والوكالة املعبد بني االتصال محل فهي الرابعة: الجهة وأما
ونموذجات، رواميز وفيه الفسيح، ببهوه تحيط الصنعة، بديعة جميلة بعمدان داخله من
بعد أو ببزرته أو بشجرياته القطن مثل املرصية، واملصنوعات املحصوالت من لقليل
واألسلحة. والسجاجيد املرصية العطور وبعض ذلك، ونحو بسنابله القمح ومثل حليجه،
هذه يف تقدمها درجة وال مرص، حالة يمثل ال أنه الكبري، األسف يوجب الذي ولكن
والعلم والصناعة، التجارة يف حركتها عىل به يستدلُّ شيئًا فيه الزائر يرى ال إذ األيام؛

يذكر. يكاد ال فيه فاملعروض ولذلك واألدب،
بطونها أو الجبال متون يف ينحتونها املرصيون كان التي تمثل قبور الهيكل وتحت
عليه عثر مما صحيحة كثرية موميات وفيها والزوال، التاليش من أجسادهم لحفظ

النيل. وادي يف الباحثون
عىل تطل قبلية واألخرى يانا، سكة عىل بحرية إحداهما واجهتان، فلها الوكالة: وأما
تتمثل وفيها تقريبًا، مربع مرت ١٢٠٠ يبلغ ومسطحها السني، نهر وعىل اليابان معرض

الجميل. العربي الطراز عىل مبنيَّة وكلها اآلن. مرص يف املعيشة حالة حقيقة
الرحمن عبد األمري شاده الذي يحاكي بديع، بسبيل املعبد مع واجهتها وتتصل

القاهرة. مرص يف الجمالية بقسم النحاسني بشارع لآلن باقيًا يزال وال كتخذا،
الباب ذلك به أعني النظري: عديم يكون يكاد جميل بديع باب عن منقول وبابها
بندرة يشعرون وال جماله، إىل يلتفتون ال وهم أفواًجا، املرصيون أمامه َمرَّ طاملا الذي
وهنا الخلييل. خان سوق يف القطن، بوكالة اآلن املعروفة النحاسني وكالة باب هو مثاله،
واالستحسان، اإلعجاب يف شاركني أمامه وقف ما إذا حتى إليه، يتوجه أن القارئ أرجو
االختيار. وحسن الذوق سالمة عىل املعرض رشكة شكر بل اإلرشاد؛ هذا عىل وشكرني
أيام املماليك بها يتفاخر كان التي القباب تلك تمثّل بديعة قبة الباب: وفوق
بقبة الشبه كثرية وهي وأرضحتهم. مساجدهم فوق زخرفتها يف ويتأنَّقون دولتهم،

وأفضل. أجمل األصلية القبة ولكن بالقرافة): (أي بالصحراء قايتباي مسجد
يمرُّ قد التي املداخل بعض يمثالن آخران، بابان ويسارها؛ الوكالة يمني وعىل
فمن األزهر. بشارع والثاني بالغورية وأحدهما إليها: يلتفت يكاد وال أمامها، القارئ
وليبحث الشارعني، هذين إىل فليتوجه والبيان، الوصف زيادة إىل االستطالع حبُّ َهزَّه

والبناء. العمارة يف الجمال هذا لينظر بابني، أجمل عن
أنفسنا وتخيَّلنا فيها، وما مرص عيوننا أمام تمثَّلت الوكالة، باب من دخلنا وإذا
التي والحركات الهيئات ومشاهدة األصوات، وسماع املالبس رؤية من النيل، ضفاف عىل
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الرشقية. البضاعة لبيع دكاكني وتحتها التياترو طول عىل تمتد وهي الغربية الواجهة

نقلوها فكأنهم بالتمام، يضارعها أو الحقيقة يقارب نقًال املحبوب، الوطن إىل تنقلنا
اد، للُقصَّ تحفة البالد، هذه يف وأودعوه العرص، هذا مرصيف أركان من ركنًا السحر، بقوة
بالبضائع مشحونة وكبرية صغرية دكاكني «وحوشها» الوكالة دهليز ويف للروَّاد، ونجعة

واألنواع. األصناف اختالف عىل املتَّجرين من مئات وفيها واألسباب
متمشيًا رجًال نرى منتهاه، بلغ وقد (التبات) لننظر الباب، إىل نرجع أن يلزمنا ولكن
رأسه وفوق والقفطان، بالجبة ومرتديًا الكسل، تمثِّل بهيئة الباب مكسلة عىل متكئًا

األيام. هذه يف إال يعرفها، وال تعرفه ال عمامة
أنه أمامهم يزعم إذ اإلفرنج؛ ذقون عىل ويضحك توفيق، الشيخ نفسه يسمي وهو
املرصي القسم لزيارتهم تذكاًرا العربية باللغة أسماءهم لهم ويكتب األزهر، أشياخ من

العام. املعرض يف
املدة يف مكسبه بلغ لقد حتى يديه، بني من يُْفِلتون يكادون وال عليه، يتهافتون وهم
اإلقبال بنسبة األرباح زيادة من له بد وال الواحد، اليوم يف قرًشا ٦٠ إىل ٤٠ من األوىل

منه. له بد ال الذي والرواج املرصي، املعرض عىل املقبل
الخط! حسن كان ليته ويا

بالعكس. بل
حالًال! مكسبه فيكون حقيقيٍّا شيًخا كان ليته ويا

98



(١٩٠٠ سنة يونيو ١٦ (السبت والعرشون السابع اليوم

للمعبد الخلفية الواجهة (ج) للوكالة. الخلفية الواجهة (ب) للتياترو. الخلفية الواجهة (أ)
واملخلفات والعاديات الرشقية البضاعة لبيع دكاكني وتحتها املرصي، للقسم القبلية الواجهة

املرصية.

باإلسكندرية. إيران بقنصالتو املستخدم شلهوب توفيق الخواجه هو بل
مرصي؟ وأي مرصي، يف عجمي يف شامي فهو واحد: يف الثالثة جمع هللا! قاتله أال
واقتناص الفرصة انتهاز بأساليب معرفته عىل املدح يستحق لكنه متمشيخ، مرصي
يصل حتى الغرباء، من والخارج الداخل يتصيَّد الباب عىل فلنرتكه وسيلة، بأية املكاسب

الحد. عند يوقف أو يقف أو الحد، إىل
فيه «حضريًا» األول الدور يف الناظر منه يرى مكشوف، حوش الوكالة داخل ويف
الجميلة الغرفة فيجد كبري، بُسلَّم إليها فيصعد والوكائل، املساجد بداخل التي مثل أروقة
يف تمثّل بالقاهرة، الفرنساوية السياسية الوكالة دار يف وهي فرنسا)، (ببهو املعروفة
بأركانها الجميلة، بسقوفها البديعة، بمرشبيَّاتها العربية القصور غرف األجانب منازل
قصور بها تزدان كانت التي وهي الفاخرة، الحرمية بقاعاتها الجميلة، بزواياها األنيقة
اتخاذ وآثرنا األعمى، والتقليد العظمى، الحماقة باب من فرتكناها وأسالفنا، أجدادنا
رشقي ال فهو يتيًما، منقطًعا غريبًا منعزًال عندنا أصبح الذي املختذل، األوروپاوي الطراز
التدبري عن ناشئة لطيفة، «بطراوة» اإلنسان يشعر الجميلة الغرفة هذه ويف غربي، وال
الثمينة، السجاجيد وفيها مرص، أرض يف الجو لرضورات ومراعاة العربي الهنديس
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النحاسية، املصابيح مع الفاخرة، العربية واألثاثات الزاهية، واأللوان البديعة، والنقوش
األيام! تلك عىل هللا فرحمة األفكار، فيه تحار عجيبًا شغًال املشغولة

لم أرمنية فتاة وفيها الفاخرة، بالسجاجيد مفروشة أخرى غرفة البهو، هذا وبجانب
والساعدين، اليدين من مجرَّدة خلقها هللا لكن جميلة، وهي ربيًعا. عرش السبعة تتجاوز
من النساء يتعاطاه ما كل عمل عىل رجليها يف القدرة فمنحها قضائه، يف بها لطف وقد
فهي ذلك. وغري الطرب آالت عىل والرضب باملشط شعرها وإصالح وكنس ونسج غزل

الطبيعة. فلتات من أعجوبة يقال والحق

من أي اليسار من وتحتها املعبد طول عىل تمتد وهي بورج مجد شارع عىل الرشقية الواجهة
املدافن. باب القبلية الرشقية الجهة

عالية، عمدان — كالعادة — تتقدمه قديم فرعوني معبد عن عبارة فهو التياترو أما
حالة تمثل كثرية وتصاوير برسوم الداخل من مزخرف وهو طائلة. رصوح وتكتنفه

القديمة. مرص
يف التي تحاكي بأعمدة تزدان الفراعنة: آثار أفخر عن منقولة البحرية فواجهته

آبو. مدينة هيكل
الثالث أمينوفيس فيها يتمثل الدوام: عىل األنظار محطُّ فهي الغربية، واجهته وأما
أعداءها يقاتلون وهو مرص، جنود فيها وتتمثل (الشمس)، رع إلهه أمام يتقدم وهو
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وهيئة آبو) مدينة (عن الحافل موكبه يف الثالث ورمسيس األقرص)، هيكل عن (منقوًال
داخليتهم. يف املرصيني قدماء ومعيشة مسكن

من عائد وهو ويعذبهم، األسارى يُعّذر وهو رمسيس ففيها القبلية الواجهة وأما
الكرنك). معبد (عن منصوًرا مظفًرا الشام

ربعه خصصوا وقد تقريبًا، مربع مرت ١٠٠٠ قدره مسطًحا يشغل التياترو وهذا
يشّخصون واملمثالت املمثلني من غفري جم وفيه للمتفرجني، والباقي التشخيص ملرسح
وهو … وهو منه البد الذي األمر مع … وغريها العرب مع كرسى ووقائع عنرت روايات
منه حذفوا لو حبذا ويا والخالعة. والرشاقة والغزل الحماسة يف أنواعه بجميع الرقص
بالبطن). العامي: املثل رأي عىل (فإنهما والبطن القلَّة رقص وأخصها الفصول بعض
النفقات من تكبدته ما وتعّوض املال، من شيئًا تكسب أن يمكنها ال الرشكة ولكن
عىل ليزيد اإلفرنج؛ من املتفرجني أميال راعت إذا إال والوكالة، املعبد تشييد يف الطائلة
واملتنورين أكابرنا أن كما الدوام، عىل األفواج بتوافد الرواج، عليها ويتواىل اإلقبال التياترو
الغالية؛ األجور ودفع اإلفرنكيات، الراقصات لرؤية األوپرا تياترو عىل يتزاحمون فينا

واملقاصري. الكرايس الستئجار
فيليب الخواجه الفاضل مديرها أن هو والثناء بالشكر تسطريه يجب الذي ولكن
وجعل املمثالت، عن املمثلني ففصل اإلمكان، بقدر الرشقية اآلداب نواميس راعى قد بوالد
أو املرسح ساحة يف إال يلتقيان الصنفان يكاد فال منيًعا. وحاجًزا حصينًا حجابًا بينهما

االستطاعة. حد عن تخرج التي الرضورات لوازم من وذلك بقليل، وبعده قبله
أغلبها أن وتحققت األجنبية، الدول شادتها التي األقسام من كثريًا رأيت وقد هذا،
بجانب قائمة كانت ولو واإلتقان. الحسن يف البديعة املرصية العمارة هذه يضاهي ال
ال وإتقانًا، حسنًا لها املجاورة األقسام ولفاقت ورَواءً، بهاءً لزادت األخرى األمم مباني
األمر كان ومهما مناظرها، فتحجب الجهات أغلب من اآلن بها تحّف األشجار وأن سيما

والسالم. اآلن كفاية القدر هذا ويف يدركه، املرء يتمنّى ما كل فليس
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من النافعة الطائفة هذه لرؤية إليه بالذهاب بادرُت ولذلك الكالب، ملعرض يوم آخر هذا
العام، الزحام هذا يف معرضخاص له يكون أن الكلب عىل يستكثر ال والقارئ هللا، خلق
ومنها الكالب، أنواع عدد بقدر متعددة جمعيات لهم أن له اإلفرنج عناية من بلغ فقد

اإلطالق. عىل الصنف هذا لتحسني عمومية واحدة
بنفسه الداخلية ناظر يقدمها أهمها كثرية، ونشانات ومكافآت املعرضجوائز ولهذا

إليها. املشار الجمعيات من والباقي الجمهورية، الحكومة باسم
املعرض من بالقرب أي التويلري، ببستان الربتقال ساحة يف املعرض هذا أقيم
الحارس فمنها وأجناًسا. أصناًفا الكالب فيه ورأيت حومته، عن خارًجا كان وإن العام،
يحرصه ال مما ذلك وغري والزينة، الزخرفة كالب ومنها والصديق، املصاحب والنافع
والزغاوي، والجعاري الرعاة كلب وأفكاري أبصاري استوقف ما وأخص اإلحصاءُ.
القصابني، وكلب الثور، وقاتل الذئب، وقانص األشهب، والسلوقي املعتاد، والسلوقي

وراحتها. باحتياجاتها تفي لها معدة أماكن يف بديع بنظام مرتبة وكلها
األرض، بقاع من العظيم احتشادها يف غريبة وأطواًرا مختلفة أحواًال للكالب رأيت
هراء أغلبها وكان األنظار. استلفات يف يجتهد كأنه منها واحد وكل واحدة. نقطة يف كلها

املرصي القسم افتتاح رسالة قبل وصلنا أنه مع اليوم إىل الفصل هذا نرش أخرنا پاريس) يف (الدنيا 1

القراء. لدى املرصي القسم ألهمية مراعاة
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املختلطة، الجلبة هذه من فتتألف ونُباح، وِصياح وهرير، وعويل وَوْقَوَقة وضغاء، وعواء
اآلذان. منها تأنف ألحان

طائفة من الناظر يخاله ما فمنها مستغربة: وأشكال متعددة، مناظر لها فكان
أو الشاة عن يختلف يكاد ال ومنها الفار، جلد فراُؤه يشبه ما ومنها والقطاط، القرود
كالب ومنها الجلد، واألملس الوبر والغزير واملربقش، املربقط ومنها الخنزير. أو الجدي
قدير! يشء كل عىل إنه البديع، الخّالق فسبحان اآلساد أو الضباع أو كالبوم وجوه لها

معرضها. يف الكالب أنواع بعض رسوم

واآلخر وجالل، بعظمة جالًسا بعضها تََرى بمكان. الغرابة من فكانت هيآتها: أما
املنام. يف فيسرتسل بالناس، االزدراء عليه يغلب ما ومنها األفكار، يف مستغرًقا جاثيًا
واالمتياز. الرشف شهادات من ناله بما واملختال النشانات، من حازه بما الفخور ومنها
الحيوانات هذه أغلب مالمح عىل بادية الفطانة، وإشارات الذكاء، عالمات أرى وكنت
بل الكرام، األولياء من لكان واحد إنسان يف كلها اجتمعت لو بمميزات هللا خصها التي
كثري يف هو مما أكثر كان فيها الذكاء مجموع إن قال: إذا الحقيقة يخالف الذي ذا من

عليها! املتفرجني من

104



(١٩٠٠ سنة مايو ٢٥ (الجمعة الكالب معرض

أتمالك فلم املؤانسة، واللهو والزخرفة، الزينة لكالب املخصص للمكان انتقلت ثم
الشعر: هذا إنشاء من

وت��س��ع��ُد ال��ع��ب��اد ت��ش��ق��ى ك��م��ا ت��ش��ق��ى وج��دت��ه��ا ال��ك��الب إل��ى ن��ظ��رت وإذا

مخادع ولها اإلستربق، من وزرابّي الحرير، من وسائد عىل متّكئة رأيتها فقد
الثمني. الخز أو النفيس التَّل من «ناموسيات» كلل تسرتها اللطيفة، القطيفة تغشاها
عناية تمام عىل تدل ات، ومحفَّ رسادقات عن عبارة وهي إليها، تأوي مستكنات ولها
العرائس يشابه ما بينها شاهدت فقد االلتفات! هذا تستحق إنها لعمري بها. صويحباتها
يخالها ال بحيث ورشاقتها، ونظافتها صغرها يف والعذارى الفتيات بها يتالعب التي
الروح دالئل لوال الحية، الكائنات من يتصورها يكاد وال أعجوبة، أو أُلعوبة إال اإلنسان
حجم يوازي ال صغريًا كلبًا بينها فيما شاهدت وقد واألصوات، الحركات يف ومظاهر
وعمره أبيض وبر وله الشبل يشابه آخر ورأيت فرنك، ٦٠٠ فيه تطلب وصاحبته األرنب
الستقصاء ذلك فدعاني فرنك. ٢٥٠٠ فيه يطلب وصاحبه األوىل الجائزة نال وقد سنتان،
ومنها فرنك، آالف وعرشة آالف و٦ فرنًكا ١٥٠ بني ترتاوح بها فإذا عام، بوجه األثمان

كرسى. بملك وال صاحبته أو صاحبه يبيعه ال ما
املستقبل؟ مضمون العني قرير بالدنا يف الفالح بها يعيش طائلة، ثروة هذه أليست
املعقول، يفوق ا حدٍّ والرفاهة التأنُّق من بلغوا وأمريكا أوروبا يف القوم ولكن تقريبًا!
ماذا يعلم ال بعضهم أصبح حتى واشتغالهم، اجتهادهم بسبب الثروة عليهم وانهالت
من وأسرتيح فأبيعها الكالب هذه من ثالثة أو اثنني أو واحًدا ارزقني اللهم بها! يعمل

العذاب! هذا
قصب إلحراز وغريها) فرنسا (من السيدات مسابقة هو اليوم هذا يف منظر وأجمل
املحلَّفني مجلس تحرضأمام منهن الواحدة فكانت والزخرفة، الزينة كالب تربية يف السبق
ال … أو وساًما أو نشانًا له يقررون ثم مليٍّا فيفحصونه كبرية، مائدة عىل كلبها وتعرض
تالزم التي بالعواطف متأثرة وهي االمتحان لجنة يدي بني من صاحبته وتخرج يشء،

النجاح. أو الفشل
أبواق يف ينفخون املذكورة الجمعيات أعضاء بعض كان االمتحان هذا أثناء ويف

مخصوصة. بأناشيد الصيد
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بها. الخاص املعرض يف الكالب أنواع بعض رسوم

كثرية ألواًحا فرأيت والقنص. بالصيد الخاصة الصور معرض إىل انتقلت ثم
من ومشغوالت متنوعة أشكال عىل املعادن من ومصنوعات وميداليات متعددة، وتماثيل
فيها تتمثل لوحة نظري استوقف ومما واملجوهرات. الحيلّ تشابه اللطيفة الدقيقة املينا
عمري يف رأيت فما وراءها. تلهث والكالب الغزالن، من رسب فوق راكبة لطيفة غادة
حاشيتها تتبعها اليونان، عند الصيد آلهة يمثل الذي الخيال هذا يف إال ظباء فوق ظباءً

واألعوان. الجنيات من
فيه يكون عله املقام، هذا يف إيراده يحسن لطيف، تخييل فيه آخر لوًحا ورأيت

الشعراء. لقريحة تنبيه
النيابة وأعضاء والكتبة رئيسهم حول القضاة وجلس الجنايات، محكمة اجتمعت
والشهود. األخصام حرض ثم والجنود؛ والخفر واملحرضون املحامون ووقف أماكنهم. يف
والوسامات باملالبس متشح واحد وكل واألطيار. واألدياك الكالب من أشخاص وكلهم
«جربنديته» ظهره وفوق العسكرية، بمالبسه واقًفا تراه الجندي حتى بوظيفته، الخاصة
غرفة نفس يف شنًقا باإلعدام الخبيث الثعلب عىل الحكم صدر ثم بندقيته، يديه وبني
السنانري وكانت رحمة. بال فصلبوه واألطيار الدجاج بني عبثه عىل له جزاءً الجلسة
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قد مخنوقة متعددة طيوًرا املشنقة تحت ورأيت ترتعد. وفرائصها بعيد من تنظر واقفة
ترجمتها: هذه قصرية قصيدة املشنقة وفوق محسوسة. دالئل بصفة النيابة أحرضتها

فإن للرذيلة، فويل الجناية، ارتكب بأنه يشعر من وليعترب الناظر، ليتأمل
آجًال. أو عاجًال الثعلب عىل تقبض أن البد العدالة

ورست الفخيمة، البوابة من فدخلُت باألمس، موقفي إىل اليوم هذا صباح يف أُهرعُت
قد نفيس خلت حتى األطيار، وتغريد األشجار، وتمايل األزهار، عبري بني ووقار بجالل

الجنان. ملكوت بل الجنون، عالم إىل أو أسحار، يف أسحار كله عالم إىل انتقلت
واألشجار النعيم) جنات (أي الشانزليزيه طريق يف أسري كنت وقد ال، كيف
منتصف يف وقفت ثم صنوان. وغري صنوان بني صفوف ستة عىل متتابعة متناسقة
بطريق اآلن املعروف املستجّد بالشارع الشانزليزيه شارع تقاطع من املتكّونة الرحبة
القرص هما خالدين: فخيمني أثرين بل بديعتني عمارتني يميني عن فرأيت الثاني، نقوال
قنطرة يساري عىل وكانت تأخري، وال إمهال بال لك وسأصفهما الصغري، والقرص الكبري
تحتها يجري واإلعجاز. والرباعة واإلبداع الزخرفة يف اآليات آية وهي الثالث، إسكندر
من وآالف بآالف مشحونة وكلها وإيابًا، ذهابًا الرشيقة البواخر تمخر وفيه السني نهر
مبهوتًا ووقفت القنطرة، استقبلت ثم واألوطان. والعقائد األلسنة اختالف عىل الخالئق
فوق واألعالم والرايات بعض، وراءَ بعضها تتقاطر األجنبية األمم قصور يف أتأمل صامتًا
والطرف، الفكر يحبس منها واحد وكل واألشكال، األلوان يف متخالفة وهي رؤوسها

الوصف. يف الوقت ويستغرق
قليل يف معي القارئ بإرشاك النفس معلًِّال القرصين إىل الرجوع من أحسن أر فلم

اإلنسان. وعني العني إنسان أمام تمثل مما

القرصالكبري

التأمل باب من ولكن واإلحجام، الرتدد باب من ال أخرى، وأؤخر ِرجًال أقدم أمامه وقفت
مثل خطوتني، وأتأخر خطوة أتقدم أمامه كنت التعبري: تغيري يحسن ولذلك واإلعجاب.
اإلعظام ملزيد إظهاًرا اإلسالم، وخلفاء الرشق ملوك عىل يَِفُدون كانوا الذين السفراء أولئك
أن غري من الفاخر القرص هذا عىل يتهّجم أن نفسه لإلنسان تسمح كيف بل واالحرتام.

وبدائعه. محاسنه يف الطرف يجيل برهة، بل هنيهة أمامه يقف

107



باريس يف الدنيا

الحجاب يخرق نظر الخيال وأهل للشعراء يكون قد أنه تحققت اللحظة هذه يف
يف وهلل يكون، وما كان ما ويروون بها يرون عيون، لها قلوبهم وأن السحاب، ويخرتق
أن قبل البصرية، بنور الشاعر رآه قد الجليل، األثر هذا أن عندي ريب ال شؤون، خلقه

لسان: كل عىل الناطق وسبحان فوصفه األعوام، من بآالف البارصة، بالعني أراه

األي��اُم ج��م��ال��ه��ا ع��ل��ي��ه خ��ل��ع��ْت وس��الُم ت��ح��ي��ة ع��ل��ي��ه ق��ص��ر

ال واسعة بوابة وله باألنصاب، والزخرفة العمارة يف اإلعجاز حدَّ واجهته بلغت فقد
والترشيفات، لالحتفاالت معد أوسطها أبواب، ثالثة إىل توصل أعمدة عرشة فيها عالية،
البوابة عضادتي وعىل عموًدا، ١٤ منهما واحد كل يف رواقان، ويسارها البوابة يمني وعىل

هائالن. تمثاالن

الجميلة. للفنون الكبري القرص منظر

خالف هذا األعىل، املأل من السمع ويسرتقان السماء، يف السماك يناطحان يكادان
وأزهار أشجار وتحتها وبعضها، األعمدة بني التي املتعددة املتنوعة واألنصاب التماثيل

الناظرين. ترس رائقة بأشكال مصفوفة
وهو الروسيا، قيرص أرسله تمثال أجملها النحاس: من كثرية تماثيل البوابة وأمام
رضيًعا طفًال يقبل باسل جندي بصفة الروسية، الدولة مؤسس األول بطرس عن عبارة

فرنسا. ملك عرش الرابع لويس هو ذراعيه، بني
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مختلفة، رسوم ثالثة من مأخوذة متمايزة، أقسام ثالثة من القرص هذا ويتألف
يأخذ أن رأى األوفق الرسم اختيار عند املحلفني مجلس ولكن املهندسني. مهرة قدَّمها

كان. وقد بعض، إىل بعضها األجزاء الثالثة يضم وأن أحسنه، يشء كل من
٢٠٠ طوله الشكل، إهليلجي رحيبًا فناءً وجد القرص هذا يف اإلنسان دخل ومتى
الزجاج من واسعة قباب األرض، من مرتًا ٤٣ مسافة عىل وتعلوه ،٥٥ وعرضه مرت،
ألواًحا القباب هذه يف أن األيام، بهذه الزجاج صنع يف املهارة منتهى ومن والحديد،

واحد. سنتيمرت وسمكها كامل، مرت وعرضها أمتار، ٣٫٤٠ طولها مقنطرة منحنية
كل ويف العلوي. الدور وإىل األرضية الدّكة إىل توصل كثرية ساللم الفناء هذا ويف
مرتًا. ١٢ عرض يف مرتًا ٣٦٠ طولها مجموع يبلغ جميلة وغرف متعددة، أروقة منهما
الفرفور من أعمدة عىل يستند اإلبداع غاية يف وهو الترشيفة، سلم الفناء منتهى ويف
«ورق من فسكبوا والتضليل، التشبيه زيادة أرادوا ولذلك األشجار. سوق كأنها األخرض
واألزهار واألوراق النبات شكل عىل مخصوصة، قوالب يف درابزونات األخرض» الحديد
بديع جديد أسلوب وهو قفص، يف عصفور أو أيكة يف طائر كأنه اإلنسان: عليه فيصعد

الساللم. إقامة يف
مساحتها أرض عىل مقام وهو فرنك، مليون ٢٤ القرص هذا نفقات بلغت وقد
املواجه الصغري القرص مع القرص هذا يبقى املعرض انقضاء وبعد مربع. مرت ٤٠٠٠٠
كاألزهار: فحياتها تكن، لم كأنها فتزول املعرض يف التي والقصور العمائر بقية وأما له،

يوم. بعض أو يوم
بالخيل املتعّلقة الخصوصية السنوية املعارض إلقامة القرصمخصًصا هذا وسيبقى
االحتياجات بمراعاة هندموه ولذلك االحتفاالت. من ذلك ونحو والزراعة، والرسوم والصور
٦٠٠ تسع أن يمكن واسعة «بدرونات» أسفله يف وجعلوا اإلمكان. قدر عىل املستقبلة

األقل. عىل الخيل من رأس
معارض: ثالث عىل اآلن القرص ويشتمل

املنحرصة املدة يشمل وهو الزخرفة، وفنون الفرنساوية للفنون املئيني املعرض أولها:
و١٩٠٠. ١٨٠٠ سنتي بني فيما

.١٩٠٠ سنة إىل ١٨٨٩ سنة من الفرنساوية للفنون العرشي املعرض ثانيها:
األخرى. األمم عند للفنون العرشي املعرض ثالثها:
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مخصص والعلوي األريض ْور الدَّ ويف الفناء يف القرص هذا من األيمن فالقسم
يف األجنبية األمم قريحة أبرزته ما لعرض اآلن، موقوف األيرس والقسم األولني، للصنفني
املضمار، هذا يف تبارت التي األمم بيان وهذا التماثيل. وصنع والنقش والتصوير الرسم

املعجم: حروف عىل رتَّبته
بريطانيا برتقال، … إيطاليا أوسرتيا، أوروجاي، أملانيا، أكواتور، أسبانيا، أرچنتني،
سان … رومانيا الروسيا، الدانمرك، … جواتماال تركيا، … بوليڤيا بلجيكا، العظمى،
… موناكو … لوكسمربج … الرصب … شييل … سلڤادور2 سويرسا، السويد، مارين،

اليونان. اليابان، … املتحدة الواليات … هوالندة هنكاريا، هاواي، … نورويج
يف مسبوكة أو والرخام األحجار من منحوتة الحرص، تفوق تماثيل الفناء ويف
مفرد بعضها الرتكيب: ضخمة الجثة هائلة وكلها الشبهان، من أو الجبس من قوالب
يرمز وأخرى وأوهام، خياالت عن عبارة وبعضها أشخاص، جملة من مركب وبعضها
والرؤيا، والنوم والبكاء، النهر وينبوع والفزع، الحقيقة كتماثيل واألفكار: املعاني إىل بها
والشيخوخة والرذيلة، والفضيلة، واإلحسان السفر، من والعودة والحياة واملوت، والفرح
تخطر التي املعاني من ذلك وغري والكرم واملروءَة، والنرص والحلم، والقوة والجمال،
ومثل واألطفال، النساءَ ويفتن الرجال ويرصع الفؤاد يخلب وهو العشق مثل: البال، عىل
بسكينة جالس كبري شيخ زي يف الدهر ومثل الساطع، بضيائها العالم تنري وهي الحرية
أو بنكام وأمامه الجماجم، األخرى ويف العالم به يحصد منجل يديه إحدى ويف ووقار،

العالم. وفناء اآلجال انقضاء عىل بها يستدل رملية ساعة
وأطواره أحواله جميع يف اإلنسان وتمثل الطبيعة تحاكي أخرى تماثيل وهنالك
التاريخ يف مشهورين أشخاًصا تمثل أو وبالنهار، بالليل وسكناته وحركاته وأفعاله،
عدا الكرام. األنبياء وبعض األبرار املالئكة وبعض األوثان، من وغريها اليونان آلهة أو
هذا من راعني ومما والبحار. القفار يف والوحوش والنَّفورة األليفة الحيوانات تماثيل
الغليل ليشفي ورد عظيم فيل ساق عىل وقبض املاء من رأسه أخرج تمساح القبيل
يقتل الحجري العرص يف وإنسان الخالص. عن لهما مندوحة فال ببعضهما، فاشتبكا

بها. يبايل ال وهو بليغة جراح منه أصابته أن بعد الكارس الدّب

سلڤادور). مارين، سان جواتماال، بوليڤيا، أوروجاي، (أرچنتني، بأمريكا جمهوريات 2
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النوع من مفرتس وقرد متوحًشا، رجًال يفرتس الغاب وإنسان تتقاتل، وآساد
الجمال. بديعة امرأة اختطف قد بالغورالَّ املعروف

شاعر هوجو فيكتور تمثال املتزاحمة التماثيل هذه يف نظري استوقف ومما
الشعر تمثل كثرية، ورموز تماثيل وحوله أقدامه وتحت اإلفرنج متنبي بل الفرنساويني،
السبق يحاول إكليل منها واحد كل ومع واإلعجاب. والشهرة والتاريخ والرواية واملوسيقى
واآلداب. األدب اكتساب عىل هنا الناس يتفانى ال فكيف الشاعر. رأس عىل وضعه يف
شدة من مصعوقني والناس تبكي املالئكة حوله فخيًما قربًا إسبانيا معروضات يف ورأيت

والعويل. األىس
الناس يتهالك ال فكيف والتلحني. بالغناء عندهم اشتهر لرجل األثر؟ هذا أقيم وملن

الصيت؟ لنيل الصوت وإجادة الطرب إحياء عىل
والرسوم الصور من ألواًحا فرأيت العلوي، والدور األريض الدور إىل صعدت ثم
شيئًا لك أصف وال الحرص، عن ويتعاىص الوصف عن يجّل مما املختلفة، األلوان ذات
الرباني: النسيم ذلك سوى ينقصها وال بالحياة، منتعشة للرائي تتمثل كلها ألنها منها؛
أبعدت وإذا تناجيك، أو تناديك تخيلتها منها صورة إىل النظر أحدقت إذا بل الروح.
تحولت ومهما بالطرف، إليك وترنو بالنظر، تتابعك رأيتها الشمال، أو اليمني ذات عنها

إليك. تحولت عنها
بني انطوى وما كلها، الطبيعة إىل تنظر أن القارئ أيها أدعوك إنني والخالصة:
وبالنهار: بالليل فكرك يف تستغرق ثم العني، مقلة عىل ذلك ترسم وأن والسماء، األرض
األلوان تركيب أغرب وما بالتمام، كلها الصور هذه رؤية يف شاركتني حينئذ فكأنك
واألفياء، الظالم يرى قافية) (بال األلواح هذه بعض إىل فالناظر القماش: صفحات عىل
له جسم كأنها املسطَّحة الصورة تظهر بحيث الطبيعة يف هي كما واألضواء، والظالل

األلباب؟ ويسحر العقول يخلب مما هذا أليس أبعاد، ثالثة
واملالل، الكالل من لهما البد والثبات بالصرب تدرَّعا مهما والطائف املتفرج أن واعلم
أخذتني والنصب التعب فبعد أنا أما االستيعاب، عن بالعجز األمر آخر يف واالعرتاف
وذات اليمني ذات الطرف أُجيل الراحة غرف إحدى يف فجلست سيقاني، عىل الشفقة
هم والرحمة بالشفقة األَْوىل أن يل فخطر والغرب؛ الرشق بني بالفكر وأتردد الشمال،
املعروضات هذه بني للحكم يتوصلون كيف إذ باملحّلفني؛ يسمونهم الذين املساكني أولئك
أنها مع امليدان؟ هذا يف السبق بقصب اآلخر عىل أحدها يميِّزوا أن يمكنهم كيف الكثرية؟

عونهم. يف هللا كان والكمال، الجمال صفات فيه توفرت قد وكلها األلوف، بآالف تعّد
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ما بعض عىل باإلجمال حكمي هو ها ولكن الفن، هذا أهل من لست إنني نعم،
األجنبية: الدول أبناءُ عرضه

والخالعة. والفرح والنضارة البهجة رسومها يف يغلب إيطاليا:
وظالل. وسواد وجالل وقار فيها رسومها أملانيا:
وأدواته. البحر بمناظر تمتاز العظمى: بريطانيا

بمعروضاتهم الغرب أمم بني الرشق وجه بيضوا فقد أهلها، هللا فحيا اليابان: أما
الحقيقة. هو أو يقارب بما الطبيعة وتصويرهم األنيقة، البديعة

لرؤية واإلياب؛ والذهاب والنزول الصعود يف بتعبي القارئ أحيط أن عيلَّ يجب وهنا
الطريق عن السؤال يف واإللحاح الشديد البحث فبعد األتراك. باسم املعروضة الرسوم
باسم بعضها عىل إمضاءه يضع لرجل ألواح أربعة رأيت منه!)، هللا وقاك ذل (وهو
الرأس، فطأطأُت چاهني» «إدجار بالكامل اسمه اآلخر البعض عىل ويضع «چاهني»،
يرىض ال أشياء عرض عىل تقحمه من وحياءً خجًال الوجه وأخفيُت العني، وأغمضُت
جرائد يف نراه ما بعض بنقل اشتغل فإنه امليدان. هذا يف خصوًصا املكاتب صغار بها
يف إفرنكية أشخاص بعض أو پاريس، شوارع أحد من جهة بتصوير الهزلية اإلفرنج
فن مبادئ من التالمذة يتلقاه مما ذلك ونحو … الخالعة منتهى مع البساطة غاية
بها. بأس ال وهي بپاريس، الحايل العثماني السفري صورة أيًضا له ورأيت التصوير،
عىل وال عليه يعود ال فإنه املضمار، هذا يف املباراة له يصح كان ما إنه يقال: الحق ولكن
بعض حذو يحذَو أن له األَْوىل وكان واآسفاه! بالعكس، بل … الفخار من بيشء أمته
مما ذلك غري أو الشائقة، البسفور مناظر أو الرشقية، املعيشة صورة نقل يف اإلفرنج
قّدر ولكن واإلعجاب، األنظار تستجلب حينئذ كانت فإنها وغريها، الرتك بالد به انفردت

واالكتئاب. اإلعجاب بني جامًعا العرص، بعد القرص من خرجت ولذلك فكان،

القرصالصغري

بناءٌ يتجىلَّ الباسمة، والرياض اليانعة، واألزهار الناطقة، واألطيار الباسقة، األشجار بني
الجماهري: تتبعها الجماهري ه وتأُمُّ الغفري، الجمُّ أمامه يقف الكبري، القرص يواجه فخيم،

الصغري! القرص هو هذا
كذلك، القرص فهذا وأجمل؟ أحىل الطبيعة يف صغري كل أليس االسم! هذا ألطف ما
فيسحران وبناُؤه شكله أما مساحته، اتساع لعدم إال ذلك فما بالصغري، َوَسُموه كانوا وإن

األلباب. ويخلبان العقول
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نفقاته وبلغت مربع، مرت ٧٠٠ قدره األرض من مسطح عىل األنيق القرص هذا أُقيم
ملدينة خصوصيٍّا ملًكا العام املعرض انتهاء بعد وسيبقى الفرنكات، من مليونًا ١٢
مع اشرتاكها نظري يف وذلك بها، ا خاصٍّ متحًفا تجعله البلدي، ملجلسها أي پاريس،

صندوقها. من فرنك مليون ٢٠ مبلغ ودفع املعرض، مصاريف يف الحكومة
واسعة بدرجات إليه ويُصعد العمدان، من صّفان به يحّف البناء، رفيع معقود بابه
وهذه شاهقة. قبة تعلوها مستديرة دركاه إىل توصل الجلمود، الحجر من منحوتة

متوازيان. رواقان حوله يدور للسماء مكشوف فناءٌ يتلوها الدركاه
تحائف رأى االبتداء، نقطة إىل وصل حتى الرواقني يف وطاف اإلنسان قصده فإذا

التعبري. به يفي وال الوقت وصفها يستغرق وعجائب
آالت وهذه غاطس، الحديد يف وكالهما جواد، عىل تمثاًال الدركاه وسط يف يرى

املشهورين. فرنسا ملوك أحد بها يتدّرع كان التي الحرب
صنوف وفيهما املستديرة، األروقة إىل الن يوصِّ دهليزين، والشمال اليمني عىل يجد ثم
الحرب آالت من ذلك ونحو والطاسات، والالمات والخوذ، والدروع والرتوس، الزرود من
أن وقبل واملدافع، البنادق اخرتاع قبل الوسطى، القرون يف مستعَملة كانت التي والجالد
أبعاد عىل املاحقة الساحقة اآلالت قوة بدلها وتقوم واإلقدام، والبسالة الشجاعة أيام تَُويلِّ
يف بها يستعملونها القوم كان التي والهيئة بالكيفية موضوعة األدوات هذه وكل هائلة.

والشهامة. الحماسة عصور العصور، تلك

قاعدة عىل مركبة أبدُعها األعناق، عىل يُحمل مما ملوكية وأخرى حربية عربات ويرى
الكارس، الكارش النمر هيئة عىل الخشب من كتلة يف مصنوعة وأخرى السحلفاة، تشابه

الراحة. بتمام الراكب عليه يجلس كرّيس هيئة عىل ظهره جّوفوا وقد
أهل من الغواة بعض عند أو املتاحف يف محفوظة تاريخية، الطرائف هذه وكل

واألعالم. املشاهري من غريهم أو أمرائهم أو شجعانهم أو مللوكهم كانت وقد الثروة،
كيف املثال، نادر غريبًا عجيبًا متحًفا وجد املستديرين الرواقني يف الزائر دخل وإذا
األنظار: أمام يضعوا أن بتنظيمه قصدوا وقد كلها، فرنسا يف املتاحف خالصة وهو ال

املايض. القرن آخر إىل االبتداء من بالتدريج، وترّقيها الفنيّة الصناعات تقدم كيفية
شمعدانات ويرى واألوقات، الدول اختالف بحسب واملجوهرات الصياغة أعمال فريى
منه يتناثر إناء فوقه بديعة، فسقية هيئة عىل صغري شمعدان ها وأخصُّ األشكال، غريبة
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الفؤاد، به ويقر العني له تنرشح بشكل الضياء فيتضاعف باألنوار، الشموع فتدور املاء،
وعلب ومراوح، ونقوش وتصاوير ورسوم وسكردانات وكرايس وموائد مداليات ويرى
فاخرة جميلة وساعات دقيق. جميل بشكل املينا تزينها وأخرى اإلبريز، الذهب من دقيقة
التحف هذه وكل املوائد، فوق يوضع أو الجدران، بجانب يقام أو بالحائط يعلق مما
املخلفات من كلها كونها عن فضًال الواصف، فيها ويحار الزائر تستوقف بابها يف غريبة

السند. املتصلة التاريخية
بماهيتها علًما القارئ إحاطة أو بها، والتعريف وصفها يف لإلطالة حاجة أرى وال
تسعه ال مما فذلك الحارض، يف أو الغابر يف أصحابها وأسماء وأشكالها وكيفياتها
العجيبة: الطرف هذه تخيُّل عىل به ليستعني واحد مثال ذكر من يل البد وإنما الدفاتر،
وموسيقارين آالتيه تخت وتحته صغري، أرغن فوق مركبة ساعة رأيته ما أغرب فمن
حركاتهم لضبط عصاه، يده يف رئيسهم وأمامهم وطرب، رقص وأهل (موسيقاتية)
املطيلّ الفخار من مصنوع ذلك وكل الصولجان. يده يف امللك فكأنه ونغماتهم، وأصواتهم
وكل الرائقة، البديعة األزهار به تحيط الباهية، واألصباغ الزاهية باأللوان املنقوش باملينا،
أحدها ينقص فال تماًما محفوظة الصغرية األشخاص وهذه سكسكونيا. شغل من ذلك
وجه عىل بالتحائف القوم عناية ولكن بعيد، عهد من مصنوعة وهي واحد. أصبع وال

الصانع. معمل من باألمس أحرضوها قد كأنهم حتى اآلن إىل سليمة أبقتها العموم
وكلهم أفواًجا أفواًجا أمامها الناس يقف التي تلك من الساعة هذه أين ولكن

إليها: وصلت التي القيمة من بل شكلها من حائرون مبهوتون
وطائفة الكرام، املالئكة بعض تمثّل بارزة بنقوش تزدان الرخام، من مربعة قاعدة
تماثيل ثالثة بها تحيط بديًعا، نقًشا منقوشة املرمر من أسطوانة وفوقها الغرام، آلهة من
متواصلة أغصان أيديهن يف (Les Trois Graces) الثالث» «باملحاسن اإلفرنج: عند تُعرف
واقفة املحاسن من واحدة وكل واألثمار. باألزهار تزدان األغصان وهذه وبينهن، ببعضها
كالجرن يشء إىل بإصبعها تشري إحداهن األلباب. وتخلب العقول ترس مخصوصة بهيئة
األسطوانة داخل يف كان وربما الساعات. عدد بيان حافته وعىل األسطوانة فوق موضوع
وفوق الغادة، إصبع بواسطة الساعة تعيني ويكون الجرن، حافة فتدور الحركة أدوات

باألزهار. يزدان الرخام من غطاءٌ الجرن
كامندو الكونت اسمه الفرنساويني كبار من رجل يمتلكها الساعة وهذه
أمثال بعرشة هو واشرتاها فرنك، ٧٠٠ ثمنها أصل أن قصتها يف والغريب (Camondo)
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أمام عليه يحجر أن أبوه وأراد وجهًال، وسفاهة منه حماقة ذلك القوم وعد املبلغ، ذلك
ثم املجاذيب. مستشفى إىل إرساله يف أخرى جهة من سعى أنه كما الحسبي»، «املجلس
له فضاعفوا فرفض دفع، ما أمثال عرشة عليه فعرضوا العارفني عند قيمتها ظهرت
مليون نصف وعرض األمريكان أغنياء من رجل فجاءه اإلباء، عىل مرصٌّ وهو العطاء
بغري اإلجابة يعرف ال وصاحبها املليون إىل وصل حتى فزاد يقبل، فلم الفرنكات من
بمبلغ اإلنكليز أغنياء من رجل من عطاء األخرية األيام هذه يف جاءَه حتى «ال» كلمة
صاحب فكتب تقريبًا، إنكليزي جنيه ٦٠٠٠ أي الفرنكات من مليون ونصف مليون
كالحارس إال ولسُت ملكي، غري يف أصبحت قد الساعة «إن خالصته: ما له يقول الساعة
فضاعف تشرتيها أن شئت فإن اللوڤر. ملتحف بها أوصيت فإنني بها الحفيظ عليها
الفرنكات من ماليني ٣ مبلغ مبارشة املتحف إدارة إىل وأرسل عرضته، الذي الثمن
املبلغ تخصيص اإلدارة لهذه يتسنى حتى باسمي اآلخر والنصف باسمك نصفها يكون
ماله دفع يف حظ له ليس إذ للقبول؛ وجًها اإلنجليزي يََر فلم والطرف.» التُّحف ملشرتي

بالده. غري ملساعدة
وال يبارحها، يكاد ال فهو غراًما؛ بها هام قد مخصوص خفري الساعة ولهذه
فشاكل باالنتقال، الرتقية عليه عرضوا لقد حتى إليها. والنظر أمامها الوقوف عن ينفكُّ

واحدة.» دقيقة ساعتي أُفارق «ال وقال: الرفض، يف صاحبها
مناظر بهيئة املنقوش الحرير من وأبسطة وطنافس ستائر أيًضا القرص هذا ويف
قد القماش من ألواًحا الناظر يخالها بحيث اإلتقان، يف بالغة جميلة وصور متنوعة

األدهان. وأبهى األلوان بأزهى النقاشني أبرع صّورها
يف ألطفها (الشبهان) الربونز تماثيل من بديعة مجموعة أمام اإلنسان يمر ثم
مجموعة وهنالك كريًما، جواًدا افرتست قد لبوة صورة النفس) (يف أبشعها بل الصناعة
قلب يف الرعب تلقي مصابيح عن عبارة أنها والحقيقة الناظر، ُروع يف الرعب تُلقي أخرى
ِعَضادات خالف هذا واملناظر. الغرف يف ترسلها التي الضياء أشعة أمام فيتوّىل الظالم،

النفيس. والخشب الثمني املرمر من وكلها القدماء، قصور يف كانت التي األبواب
فكله الطرف، منها يشبع وال العقل فيها يحار تحائف منه جمعوا فقد الخشب أما

رقيًقا. دقيًقا دقيٍّا شغًال مشغول
والتأنق أعماله، يف التدريجي ي الرتقِّ وظهور الربونز مصنوعات كثريًا أعجبني ومما
الساذج من متدرجة صناعته اإلنسان فريى وزخرفته. ونقشه وشكله طرقه يف املتوايل

والكمال. اإلتقان نهايات إىل الخشني

115



باريس يف الدنيا

تحملها ساعة عن عبارة وهي (Falconet) فالكونيه املتفنن صنع من الرخام من قطعة
عليه وعرضوا كاموندو، الكونت اآلن يمتلكها الصغري القرص يف ومعروضة الثالثة، املحاسن

بپاريس. املثرين اإلرسائيليني رساة من وهو يقبل، فلم فرنك ١٥٠٠٠٠٠ ثمنها يف

والزجاج، والفسيفساء والخزف والعاج والعظم النُّحاس مشغوالت يف الحال وكذلك
واملريى واألمواس واملفاتيح والضباب واألغالق واألقفال «الكوالني» يف الحديد ومصنوعات

والتذهيب. والتمويه والطالء املينا وأشغال والتماثيل، والبنادق والسيوف والسكاكني
بغاية يصطنعونها كانوا أنهم السالفني القوم تأنق من رأيت فقد الصحون وأما
ذلك فمثال أجلها. من وضعت التي الغاية تناسب رائقة برسوم ويغشونها اللطافة،
ترى والنعيم، الرتف أهل يستعملها كان التي والكاسات والجامات والطاسات الصحون

والُهيام. امُلدام مدح يف وأشعاًرا عبارات عليها
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(١٩٠٠ سنة مايو ٢٥ (الجمعة الكالب معرض

بالرسوم تزدان صقيلة وجلود رفيعة رقوق من مؤلفة فكلها القديمة: الكتب وأما
والتزاويق.

وغري األختام ومن والنحاسية والفضية الذهبية النقود من بديعة مجموعة وهناك
ذلك.

هيئة عىل وهو للسماء، املكشوف الفناءُ بعضهما حول الدائرين الرواقني وسط ويف
ثالث الفناء هذا ويف داخيل. برواق تحفُّ رائقة باسقة عمدان به تحيط دائرة نصف
املاء إليها ترسل بديعة نوافري وسطها ويف النضار، بالذهب مموهة جدرانها بحرات
أبدع يف محاسنها، تجلت قد وأزهار، ورود وحولها اللجني كشعاع أو الخيال، كحبال

األندلس: شاعر َوْهم حققوا فقد هللا قاتلهم أال الربيع. فصل بفضل صورها

ال��م��اءِ لُ��َج��يْ��ِن ع��ل��ى األص��ي��ل ذه��ب ج��رى وق��د ب��ال��غ��ص��ون ت��ع��ب��ث وال��ري��ح

أبرزته ما لكافة عموميٍّا متحًفا املعرض أيام يف جعلوه قد القرص هذا أن واعلم
فيما ١٨٠٠ سنة آخر إىل املدنية ابتداء منذ فرنسا يف والصناعات الفنون أرباب قرائح
ذلك أن عىل العمومية. األثرية والعمائر واملعابد املساكن داخل وزخرفة باألثاثات يختص
من الغواة بعض ومن األجنبية، املتاحف من التحائف بعض استعارة من يمنعهم لم

مثًال. العاج مصنوعات يف فعلوا كما واالرتقاء التدّرج سلسلة لتكميل الغرباء؛
وأسلوب بديع بنظام القرص هذا يف مجموعة والطرف التحف جميع أن والخالصة:
ما املتفرج فيها ويرى املنشودة، ضالته املجموعات هذه يف العالم يجد بحيث لطيف.
العظم أشغال يف بالتدريج الفن تقدم اإلنسان ويرى خاطره. ويرتاح عينه به تقرُّ
الفّخار صناعة (يف والخزف واألقفال) واملشغوالت األسلحة (يف والحديد والربونز والعاج
أقمشة (من املنسوجات ويف و«املوبيليات»، املنقوش والخشب والصيني) والقيشاني
املينا ويف والساعات) (املجوهرات املعادن صياغة ويف الجلود ويف وتطريزات)، وطنافس
الكتب وتزويق الكتابة ويف النقود)، (أي السكة رضب ويف الفسيفساء، ويف الزجاج ويف

وطبعها.
ُصنعت التي العصور بحسب مرتبة األنواع هذه تحت الداخلة املصنوعات وأغلب
املتاحف خالصة ألنه كله؛ العالم يف مثيل املتحف لهذا يكون أن هيهات وهيهات فيها.
غريه. يف أو القرص هذا يف ثانية مرة باجتماعه الزمان يسمح أن هيهات وهيهات كلها،
كون من األسف ويداخله مبهوتًا، النادر العجيب املتحف هذا من اإلنسان يخرج ولذلك
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مكامنها؛ إىل وترجع شهور، بضعة بعد ستتبدد الثمينة واألعالق النفيسة الذخائر هذه
الجماعات. ومفرق اللذات هادم أيًضا) (هي عليها يطوف إذ

118



الثالث إسكندر قنطرة

عليه القوم وضع قد االتصال وكثرة العمار ولزيادة نصفني، پاريس يشق السني نهر
باألكثر مرت مائة والثانية القنطرة بني يكون يكاد بحيث عديدة أماكن يف كثرية، قناطر
القناطر فيه تتقارب يوم يجيء أنه يُستبعد وال ،٢٥ اآلن إىل عددها بلغ وقد املتوسط. يف
القناطر وهذه بينها. فيما قليلة منافس إال واملالحة، للنهر يبقى ال حتى بعضها من

متنوعة. وبطرازات مختلفة عصور يف مقامة

وذلك السالف، الروس قيرص باسم املعروفة الجديدة القنطرة هي وأمتنها أحسنها ولكن
حتى القناطر عيون تقليل كثريًا حاولوا ولذلك الحديد، سبك فن يف تقدموا املهندسني أن
الفيضان، أيام يف والتّلف للرضر مجلبًة وال املالحة، طريق يف عقبة «بغالها» تكون ال
بأوروبا، ثم بأمريكا األيام هذه يف الغرضني لهذين لوا توصَّ وقد للتيار، مقاومتها بسبب
محاسن من يشء عىل تحتوي ال الحديد من هائلة أقفاص عن عبارة القناطر بقيت ولكْن
املنفعة بني جامعًة القنطرة هذه جاءَت حتى العيون. لرؤيتها ترتاح وال والبناء، العمارة
العمارة، ولطافة املخرب وجمال املنظر حسن مع املذكورة املزايا فيها توفرت إذ والجمال:
إال لها فليس ولذلك مبارشة، ضفتيه عىل إال عَمد وال سند بال النهر عىل ملقاة فإنها

عني. ألف أجلها من تكرم التي كالعني ولكنها واحدة، «عني»
من املرور بسهولة تسمح أصبحت بحيث مرتًا) ٤٠) ا جدٍّ عريضة القنطرة وهذه
ولكنهما واملعماريون، امليكانيكيون املهندسون صنعها يف تعب وقد تحتها. ومن فوقها
واللطافة الرشاقة مع والجالل، والضخامة الفخامة يف متناهية بجعلها عظيًما فوًزا فازا

والقصور. العمائر من حولها ملا موافًقا منظرها فجاء والجمال،
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أصبحت حتى وزخرفته رونقته مع الحديد من الصطناعها املهندسون توّصل نعم،
تخلب يقال والحق فإنها هللا. شاء ما إىل كذلك وستبقى املعرض، أعاجيب من أعجوبة
رائد إليها أرسل أو عليها وقف أو تحتها من الزوارق يف اإلنسان َمرَّ سواءٌ األنظار،
ى ُملقٍّ الحدائد من هائًال قوًسا األخرية الحالة هذه يف يرى فإنه عنها، بعيد وهو الطرف
جاءت ولذلك العظيم. لطوله بالنسبة يذكر يكاد ال خفيف بانحناء النهر جانبي عىل
توّصلوا فقد ذلك ومع بواسطتها. املتواصلتني السكَّتني ملستوى محاذية القنطر «طبلية»
الدقة هذه إىل فانظر كعادتها، النهر يف البواخر ملرور كافيًا الخفيف االنحناء هذا لجعل
الرصاص بالقلم ذلك كل خططوا فقد املهندسني. «وتصميم» حساب يف الضبط وهذا
مع وركبوه الحديد وسبكوا الجدران ووضعوا األساس حفروا ثم القرطاس، سطح عىل
واحدة. بشعرة يختل أن غري من رسموا كما أو وصفوا كما فجاء النهر، فوق بعضه
يف مليمرتات و٨ أمتار ٨ هي املاء سطح وبني القنطرة عقد» «مفتاح بني فاملسافة ولذلك
٦٫٣٨ عن عبارة املسافة كانت الفيضان منتهى يف املاء سطح ارتفع فإذا املعتادة، األيام

أمتار.
للطريق نصفها مرتًا ٤٠ وعرضها مرت، ونصف أمتار ١٠٧ القنطرة هذه وطول
قوًسا ١٥ من يتألف وجسمها (الرتوتوار). الربازيق بني شطرين منقسم الثاني والنصف
اختالف من الحديد يصيب الذي الرضر يمتنع لكي وذلك الجانبني، كل يف الفوالذ من
ومنتهاه القنطرة، وسط يف الخفة يف منتهاه فيكون الثقل يتدرج ولكن الجّو، درجات
بغاية مبنيّة والجرانيت، الصّوان من «بغال» عىل املستندة أطرافها عىل مرتكًزا الشدة يف
األساسات حجم بلغ لقد حتى الهائل1 القنطرة ثقل لتحمل الصالبة، ونهاية املتانة

الفرنكات. من مليون ونصف مليونًا وحدها أكالفها وبلغت مربع، مرت ١٥٠٠٠
قبوان بل طريقان تحتها من فيسري النهر، جانبي من معقودة القنطرة و«بغال»
أو البخار أو الخيول تجرها التي والرتامواي األومنيبوس عربات اآلن أحدهما يف تمر
السوق هذا انتهى ومتى العام، املعرض حومة يف دخلت قد املعتادة، جاّدتها ألن الكهرباء؛
عىل الناس ملرور القنطرة تحت الطريقان وبقي املعتادة، لخطتها العربات رجعت الكبري

الركوب. عربات يف أو األقدام

طونوالطة. ٢٤٠٠ القنطرة يف املستعمل وحده الفوالذ ثقل يبلغ 1

120



الثالث إسكندر قنطرة

الثالث. إسكندر قنطرة

وأول اليسار. عىل واألخرى اليمني عىل إحداهما مستديرتان، رحبتان القنطرة وأمام
صغري هرم هو الضفتني من القنطرة من اقرتابه عند الجانبني عىل اإلنسان يالقيه ما
االتصال نقطة عىل قائم وهو كبرية. مصابيح أربعة فوقه املصقول، الوردي الصوان من
وبجانبه واألثمار، األزهار من بوشاح متَّشح أسد بقليل وبعده والقنطرة، الرصيف بني
إىل النهر حافة من الصاعد السّلم لحراسة واقف وكأنه ويداعبه، يالعبه صغري طفل
ويتلوها بديًعا نقًشا منقوشة الناصع، املرمر من وزهريات قصار وبعده القنطرة، هذه
هذه وفوق إليها. أرشنا التي الزخارف كل مثل أربعة الرصوح فتكون الهائل. الرصح
شهرة إىل تشري رمزية وكلها بالذهب، ممّوهة الربونز من كبرية تماثيل أربعة الرصوح

التجارة. وشهرة الصناعة وشهرة العلوم وشهرة الفنون
لطيف بانحناء مؤّلفة وزواياها السطوح، مربعة عمدان عن عبارة الرصوح وهذه
فرنسا إىل تشري الحجر من كبرية تماثيل قواعدها وعند تيجانها، إىل أسفلها من يصعد

األربعة. مجدها عصور يف
تعلوها امللساء الصخور من كبرية بكتل منقسمة فهي القنطرة درابزونات أما
ثريّات وبينهم البحر، وحوش فوق راكبني أطفال هيئة عىل الربونز من صغرية تماثيل
مع وتلعب تمرح أطفال بهما تحيط بالذهب، املمّوه الربونز من أنيقة ومصابيح بديعة
من تأّلفت قد األغصان من حبال بعضهم مع تجمعهم األنوار؛ حول ترقص أو األسماك،
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كشعلة كانت الظالم أقبل فإذا النهار، يف القنطرة هذه منظر أعجب وما البحار. أزهار
األنوار. من مشاعل أو النار من

الثالث. إسكندر قنطرة العبارة: هذه عليه مكتوب «خرطوش» القنطرة وسط ويف
السابق، القيرص السم تخليًدا وذلك األربعة. الرصوح عىل أيًضا منقوشة الجملة وهذه
لپاريس زيارته أثناء الحايل الروسيا قيرص الثاني نقوال البنه إكراًما االسم هذا واختاروا
من بقدوم فيها األول للحجر الواضع هو وكان الفرنساوي، الرويس التحالف أثر عىل
أكتوبر ٧ يف ذلك وكان فرنك. ألف ٦٤ عليها النفقة بلغت جليلة حفلة الخالصيف الذهب

.١٨٩٦ سنة
لزخرفتها واحد مليون منها فرنك مليونات ٧ كلها أكالفها بلغت فقد القنطرة أما

وزينتها.

استطراد

املستديمة، األصلية بالقناطر جانباه ويتصل ني، السِّ نهر ضفتْي عىل قائم العام املعرض
رضورة ولكن يانا. وقنطرة األملا وقنطرة األنواليد وقنطرة الثالث اإلسكندر قنطرة وهي
عىل املرور لتسهيل النهر عىل وقتية مماٍش ثالث إنشاء أوجبتا الزحام وكثرة املواصالت
بجانب أقيمتا منهما فاثنتان واإلحكام، املتانة بغاية ومبنيّة الفوالذ من وكلها الزائرين،
مستديمة؛ فستكون الثالثة املمشاة أما املعرض. بانتهاء وستزوالن واألملا األنواليد قنطرتي
ويانا، األملا قنطرتي بني فيما وهي والعبور. املرور كثرة إىل يحتاج مكان يف مقامة ألنها
النهر، من له املقابلة والضفة Rue de la Manutention املانوتانسيون شارع وتوصل

والبحرية. الربية الجيوش قرص اآلن فيها حيث
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الكهربائي والقطار الرصيفاملتحرك

التي الطرق يف بتنظيمه القائمون افتكر قد مساحته، وجسامة املعرض التساع بالنسبة
السني، نهر عىل واملمايش القناطر ذلك فمن وأطرافه، أجزائه بني املواصالت بها تسهل
نفس يف املتحركة والكراّيس املعتادة، الشوارع فوق الهواء يف املعلقة واملمايش والقناطر
والنساء الرجال من التعب يضنيهم الذين أو الزائرين، من بامُلْقعِدين املعرضتسري حومة
الكهرباء بقوة الصاعدة الساللم ثم الزمان. من زمانة أو األمراض من عاهة بهم الذين أو
والعربات العجالت فأما املعرض، قصور يف العليا الطبقات إىل األرضية األدوار من
العمومية االنتقال وسائط أهم ولكن اإلطالق. وجه عىل ممنوع فاستعمالها والدرَّاجات

الكهربائي. والقطار املتحرك الرصيف املعرض: يف

املتحرك الرصيف فأما

سيارة.» طرق األنهار «إن بسكال: ولعله اإلفرنج علماء من قال الذي ذا من أدري فال
من كله بل يشء؛ يف املاء من ليس سياًرا طريًقا املعرض هذا يف اآلن رأينا قد ولكننا
بد ال الغريب، الطريق هذا من تأثُّري أصف أن وقبل الكهرباء. بقوة يتحرك األخشاب

والتفصيل. البيان بعض من للقارئ
يبلغ األخشاب من وأساطني سواري اإلنسان يرى املعرض، من القبلية الحافة يف
ترتفع والفوالذ الحديد من بواكي) (ال ببوائك ومرتبطة بعضها بجانب قائمة ٢٦٨ عددها
امتداده ويبلغ منحنية، زواياه رباعي شكل منها ويتألف أمتار، ٧ األرض سطح عن
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املايض. الجزء يف وصفناه وقد الذخائر وأنفس املتاحف خالصة وفيه الصغري القرص صورة

طاحون من بالقرب كأنك جعجة له تسمع رصيف البوائك، هذا وفوق أمتار، ٣٣٧٠
يتحرك الرصيف وهذا طحنًا. أرى وال جعجعة أسمع القائل: املثل عنده يصدق هائل
يدري ال املفرغة كالحلقة حينئٍذ فهو املساء: إىل الصباح من انقطاع بال واحد اتجاه يف
وعجالت بََكَرات مع تتداخل أرضاٍس إىل العجيبة قوتها ترسل والكهرباء طرفاها. أين

الساعة. أرضاس يف الشأن هو كما الرصيف، تحت موضوعة
اتجاه يف يدور الرصيف إن العزيز: القارئ أيها لك أقول الساعة ذكر مناسبة وعىل
األرضاس من الحركة فتنتقل اليمني. إىل اليسار من أعني الساعة عقارب سري يعاكس
عىل اإلمام إىل الرصيف فيسري بالرصيف، مرتبًطا الخشب من عرًقا فتدفع البكرات إىل

الدوام.
مرت، ١٫١٠ وعرضه ثابت، أولها: متوازية: رشائط ثالثة من يتألف الرصيف وهذا
وثالثها: سنتيمرت. ١٫٩٠ وعرضه خفيفة، حركة له وثانيها: منيع. ثابت بحاجز ويبتدئ

معه. يتحرك حصني بحاجز وينتهي مرتان، وعرضه السري، رسيع
أثناء التلغراف رشيط يتصور أن أرجوه القارئ نفس يف الرصيف هذا يتمثل ولكي
يتصور أو عليها. املطوي البكرة من امليكانيكا بقوة وانتشاره الربقية، للمراسالت نقله
يتصور أو واألسواق. املوالد يف فيه من «الحاوي» يخرجه الذي الالمتناهي الرشيط ذلك
بل والبساتني، املزارع يف املعتادة الرأسية بالطريقة ال مصفوفة كثرية (نواعري) سواقَي
«طونس» أو «تونس» بها يحيط كبرية دائرة شكل عىل بعضها بجانب موضوعة أفقية
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… متعددة محاور عىل وتدور األرض عىل ملقاة عجلة يتصور أو القواديس. فيه عظيم
وثابتًا، مقلوبًا الحديدية السكة قطارات من قطاًرا ويتصور الحقيقة من فليقرب بل
برسعة وحدها تدور التي هي العربات وعجالت األرض، عىل موضوع ظهره إن أي
الذي فهو بأرضاس: فيها متعّشق الحديدية السكة رشيط وفوقها ومنتظمة، مستديمة
الواقع هو (كما حينئذ القضية فتنعكس العجالت، سري من إليه اآلتية بالحركة ينتقل
عليها املركب بالسقف متحركة والقضبان ثابتًا، القطار ويكون املتحرك)، الرصيف يف
من مؤلف السقف وهذا املحطات. يف تقف أن غري من بالناس وتنتقل الخشب، من
عن تفرتق ال بحيث كثرية بمفاصل ومرتبطة بعضها، يف متعاشقة متداخلة عديدة قطع

واملنحنيات. الزوايا يف االلتواء عليها يسهل وبحيث بعضها،
والشيخ الصغري الطفل تجعل ا جدٍّ خفيفة برسعة يسري نصفه مزدوج، القطار وهذا
الثابت الرصيف من إليه االنتقال من بل عليه، الوثوب من السهولة بغاية يتمكنان الفاني
تبتدي حينما الكهربائي الرتامواي عربة يف اإلنسان ركوب من أيرس االنتقال وذلك املعتاد.
رأس عىل الخشب، من قصرية أعمدة فيه وضعوا فقد ذلك ومع البطء. بغاية حركتها يف
وتزول الركوب، يف الكلفة عنهم فتمتنع بها الخائفون يستعني حمراء كرة منها واحد كل
زائد ببطء يسري الرصيف وهذا بالتمام، النزول يف الحال وكذلك اإلطالق. عىل املشقة

«القشاش». كالقطار
برسعة ويسري مثله، أخرى أعمدة وفيه له، مالصق فهو الثاني: النصف وأما
٤ برسعة يجري األول والرصيف املستعجلون. يستخدمه «اإلكسپريس» كأنه مضاعفة
املثابة وبهذه الساعة. يف مرتات كيلو ٨ سريه يف يقطع والثاني الساعة، يف مرتات كيلو
الرسعة. من واحٍد معدٍل عىل «اإلكسپريس» إىل «القشاش» إىل الثابت من اإلنسان ينتقل
فال ٨ إىل ٤ بنسبة الثانية الحالة ويف أربعة، إىل صفر بنسبة يكون األوىل الحالة يف فإنه
األول املتحرك الرصيف عىل كان فمتى وحينئذ الحالتني. يف مشقة بأدنى اإلنسان يشعر
الرصيف إىل الثابت الرصيف من انتقل كما الثاني، الرصيف إىل انتقاله يكون ما فأيرس

مرتات. كيلو ٤ بقوة يسري الذي
فيجد فالثاني، األول إىل الثابت الرصيف من اإلنسان ينتقل البرص ملح من أقل ويف
املتوايل املتواصل القطار هذا وفائدة مرتات. كيلو ٨ برسعة به يجري قطار يف نفسه
إىل الفحم قمامات وال الّرشار يرسل وال «املحطات»، يف يقف ال أنه حقيقي) قطار (ألنه
التي املناظر من حولهم ما ورْؤية الهواء باستنشاق التمتع لهم فيتسنَّى الراكبني. عيون
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واحدة بوثبة أو بالتدريج انتقلوا أحدها راقهم إذا حتى كيلومرتات. ٣ بعد عىل تمتّد
أحد مع السري مواالة لهم تطيب أو مكانهم، يف شاؤوا ما ولبثوا الثابت. الرصيف إىل

املتحركني. الرصيفني
فيها، واحدة الكهربائية القوة أن مع مختلفتني بحركتني الرصيفني مسري يف الرسُّ أما
يقطع وأحدهما واحدة، ميكانيكية بقوة يدوران اللذين الساعة عقربي حركة مثل فهو
ويدل ساعة ١٢ يف يقطعها والثاني: الدقائق، عىل ويدل واحدة ساعة يف الساعة محيط
صغرية عجالت عىل مركَّب الرصيفني من كالٍّ إن أقول: اإليضاح ولزيادة الساعات. عىل
«الوابورات». عليها تجري التي مثل الحديد، من متوازيني قضيبني عىل تجري متوالية
هذه بعض ويف والعمدان. السواري عىل — ذكرنا كما — مركَّبان القضيبان وهذان
فيتحركان الرصيفني تحت املوضوعة البكرات إىل فينتقل الكهرباء تأثري يظهر العمدان
ضعف تعادل األول الرصيف تحت التي البكرات ودائرة البرئ. بكرة عىل الحبل يدور كما
األول الرصيف حركة ضعف حركته تكون ولذلك الثاني، الرصيف بها يتحرك التي

بالتمام.
التقريب: وجه عىل بيانه وهذا الرصيف، بهذا انتقالهم يمكن الذين عدد حسبوا وقد
الرسيع إىل الناس النتقال إال يُستخدم ال الحركة البطيء الرصيف أن فرضنا إذا
٦٧٠٠ عن عبارة وحده مسطحه فيكون مرتًا ٣٣٧٠ طول يف مرتين عرضه يبلغ الذي
واقفني أشخاص ٤ يسع الواحد املربع املرت أن العموم وجه عىل املقرر ومن مربع، مرت
فقط؛ شخصان فيه يقف الواحد املرت أن فرضنا فإذا الراحة. بتمام بعضهم بجانب
وحيث واحد. آن يف شخص ١٣٤٠٠ = ٢ × ٦٧٠٠ الرسيع الرصيف يسع فحينئذ
الواحد اليوم يف ينقل فهو ساعة، ١٥ مدة يشتغل وهو دقيقة ٢٥ يف دورته يُتم إنه
الرصيف يكون حتى املعرض ينتهي فال ذلك تحقق فإذا ،٤٨٢٠٠٠ أي ٣٦ × ١٣٤٠٠
من مليونًا وتسعني ستة من أكثر أي ٢٠٠ × ٤٨٢٠٠٠ الخالئق من نقل قد الرسيع

هللا. خلق
النحاسية األحبال ووزن طونوالطة، ١٥٠٠ البوائك يف املستعمل الفوالذ ثقل ويبلغ
هذا يف الحركة لتوليد كهربائيٍّا محرًكا ١٧٣ وهنالك جرام. كيلو ٥٠٠٠٠ الكهربائية

الطويل. الرشيط
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املتحرك. الرصيف

الصورة: رشح

والبوائك. األساطني قمم صورة سطر: أول
رجل ثم وزوجته آخر ثم رجل وفيه بدرابزون، الحركة الرسيع الرصيف سطر: ثاني

ثالث.
االنتقال حالة يف ثالث يتلوه آخر رجل ثم امرأة وفيه البطيء، الرصيف سطر: ثالث

الرسيع. للرصيف
إىل االنتقال يحاول وهو رابعهم ثم رجال، ثالثة وعليه الثابت، الرصيف سطر: رابع

األول. الرصيف عىل الركوب يف أيًضا تجتهد امرأة ثم البطيء، الرصيف
األشجار وخلفها كهربائيان، مصباحان وفيها العالية، بقبابها املحطة كله ذلك وخلف

السويد. قرص منارة وراءها

دفعت أن بعد السلم عىل وصعدت إحداها فاخرتت محطات، تسع املتحرك للرصيف
تجويف عن عبارة وهي املحطة، فدخلت مليًما. ٢٠ أي فرنك نصف وقدرها األجرة،
ثم بالناس، مسريهما ويف الرصيفني حركة يف أتأمل ووقفت الثابت، الرصيف يف واسع
الثابتة العمدان أحد فوق حمراء كرة عىل يدي ووضعت «القشاش» الرصيف إىل تقّدمُت
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األعظم، االسم وذكرت الشيطان، من تعوذت ثم خفيفة، بحركة املتحرك الرصيف عىل
عىل محموًال فوجدتني الهواء يف األخرى ورفعت الرشيط عىل اليرسى قدمي ووضعت
أشعر لم وإذ الريح. بساط فوق سليمان تلميح) وال تشبيه (بال فكأنني الرصيف. ظهر
االنتقال يف اللطيف بالتدريج فأحسست «اإلكسپريس» إىل انتقلت ارتجاج، وال بمشقة
سخرت بالذي التشبه بعد (خصوًصا الغرور داخلني ولكنني .٨ إىل ٤ ومن ٤ إىل ٠ من
أميش فرصت أيًضا، الرسعة أضاعف أن فأردت واألرواح) الجان له وخضعت الرياح، له
أو الوابور عربة فوق كالسائر فكنت بانتظام. رسعته يوايل وهو الرشيط، عىل خببًا
حتى غريبة مضاعفة مسريي قوة فتضاعفت الشديد،1 سريهما أثناء الباخرة سطح عىل
قول وتذكرت الحظوة. هذه عىل نفيس فغبطت الخطوة»، «أهل من فخر) (وال أصبحت

العرب: شاعر

ال��س��ب��ْب ع��ن ت��س��أل��نَّ ال وه��ْب إذا ال��م��ل��وك م��ل��ك

رست يَْحَزنُوَن﴾ ُهْم َوَال َعَليِْهْم َخْوٌف ﴿َال الذين من أضحيت أنني تحققت وملا
من السري أنفت الحالة) هذه (يف ألنني اتجاهه؛ عكس يف الرسيع الرشيط عىل مرسًعا
سار قدًما رفعت كلما فإنني مكاني، من أتحرك ال ثابتًا كنت ولكنني اليمني، إىل الشمال
الخلف، إىل ويتجه يعاندني الرشيط كان األمام إىل واتجهت وضعته فإذا الرشيط، بي
بي، مباالة بال الوراء إىل سريه يوايل وهو األمام إىل أعدو أنا مستديم: خلف يف معه فبقيت
ألنه مكاني؛ يف ثابتًا أبقى أنني والنتيجة تتعادالن، والحركتان تتكافئان، القوتان فكانت
يميش النهر: ويف البحر يف كالرسطان حينئذ فكنت أقدامي. تحت من الهروب عىل مستمر
الحرق مثل من والَفَرق، الفزع وناله الكابوس تواله كالنائم كنت بل الخلف، إىل دائًما
فيبقى قواه، وتغدره رجاله، وتخونه والنجاة الَعْدو يف يرسع أن يريد فهو الغرق. أو
يمنَّ حتى اقرتابه: ودوام الخطر مضاعفة بمناسبة واضطرابًا خوًفا ويزداد مكانه يف
الرشيط اتجاه يف اعتدلت حينما يل حصل كما الرؤيا هذه شؤم من بالخالص عليه هللا

الرسيع.

املتحرك الرشيط عىل السائر وأما أعقابه، عىل للنكوص اإلنسان ويضطر ينتهي، عليهما السري أن سوى 1

هللا. شاء ما إىل االستمرار يمكنه بل مداه؛ ينتهي فال
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واالنتقال الوثوب يف أخالف حينئذ ورصت فالثابت. الحركة الخفيف إىل انتقلت ثم
حتى حالها. أبهى يف أمامي منترشة تتجىل املعرض مناظر وكانت اآلخر، إىل الواحد من
الدور من األول للدور محاذيًا نفيس رأيت املعرض، جهة عن الرصيف بنا خرج إذا

واملساكن.
والعام، الخاص لنظرات الدوام، عىل معرضون فإنهم السكان عىل أشفقت وحينئذ
وأقطارها. األرض أقطاب من املعرض عىل املتوافدين املاليني من والغريب والقريب
األوىل: الحالة ففي مفتوحة؛ إبقاءَها وال النوافذ، إقفال يستطيعون ال أنهم جرم ال
آلالت وخصوًصا لألنظار، معرَّضني يكونون الثانية: ويف الهواء؛ من محرومني يكونون
وأحوالهم، حركاتهم اسرتاق من السهولة بغاية يتمّكنون أصحابها فإن الفوتوغراف،
حينئٍذ ويرون مكانهم، يف يلبثوا أن يمكنهم الدور تلك سكان إن نعم، يشعرون. ال وهم
أمام الجنود تمر كما أمامهم يمرون ولغاتهم، وألوانهم بأزيائهم قاطبة األرض أهل
ألهتُْهم إذ املصورين؛ هؤالء صورة بأخذ أخرى جهة ومن العام. االستعراض أيام امللوك
بد ال ولكن آالتهم، يف متخبلني مضطربني عليه فوقعوا الرصيف، حركة عن صناعتهم
تقع أن وهيهات املصورين. موازنة فيها تختل التي الفرصة هذه انتظار من للسكان
بعد إليها الرجوع نية عىل األدوار تلك سكان من كثري انتقل ولذلك يقعوا! أن وهيهات

املعرض. انتهاء
الخالئق مشاهدة من حظ يل ليكون الثابت؛ الرصيف يف قهوة عىل فجلست أنا، أما
نساءً وأزواًجا، أفراًدا تباًعا، رساًعا يمرون فرأيتُهم غريي، أمام أنا مررت كما أمامي تمرُّ
تمر الناس وكانت الظل. خيال ستارة عىل مرسومة أشباح كأنهم وأطفاًال: كباًرا ورجاًال،
إىل الكهربائية» القدرة «نعم، القدرة بيد مسوقون كأنهم أو املنام يف أراهم كأني أمامي

العام. املعرض حومة إىل بل األكرب، املحرش يوم
ذلك: وبيان املتحرك، الرصيف فوق العروس موكب رأيته ما وأغرب أهم ومن

يخطر يكاد ال وغرام، ولوع به ولهم االنتقال، من النوع هذا عىل يتهافتون القوم إن
يف تعادله بكيفيات عليه والرقص واملسري الرصيف ركوب يف يتفنَّنُون وهم البال. عىل

الغرابة.
الناصعة بمالبسها ركبت فإنها جلوتها، يف العروس موكب هو الكل فاق الذي ولكن
واملهندراية، ومعازيمهما وأصهارهما وأهلهما بالسواد متَِّشًحا عريسها مع البياض
الدورة اللطيف، الغريب الجمع هذا وأتم واالحتفال. «الزفة» ولوازمه األتباع من وغريهم
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الطعام، يتناولون وأخذوا متقابلة. متوالية صفوًفا عليه ون مصطفُّ وهم الرصيف، مع
والناس وهتاف، وغناء وانرشاح حظٍّ يف الراح، أقداح ويتبادلون املدام، ويتعاطون
والرسور، الفرح موجبات وألنفسهم لهم يضاعفون وبعدهم، وقبلهم وأمامهم بجانبهم

فال. وإال فهكذا

الكهربائي القطار

برسعة يسري أنه غري القاهرة. يف الرتمواي عربات يشابه الكهربائي القطار أن اعلم
محطات خمس يف إال يقف ال وهو به، وخاصة محصورة طريقه ألن مستمرة؛ عظيمة
يف معلقة بأسالك يجيئه ال الكهربائي التيار أن وهو آخر، فارق وهنالك فقط. معينة
بني أو القطار بموازاة يسري هو بل باألقفاص؛ أشبه الشوارع يجعل بحيث الهواء،
فيأخذ العربة من بارز حكاك جهاز الدوام عىل يالمسه ثالث، رشيط يف متولًدا الرشيطني
وتارة املتحرك الرصيف بموازاة تارة يسري القطار وهذا الكهرباء. قوة من يلزمه ما منه
من أكثر القطار هذا ورسعة بالتمام، تحته األحيان من كثري يف ويكون منه. أسفل

بكثري: الكهربائي الرتامواي
قوته. وزيادة التيار لشدة أوًال:

والعربات. الناس مرور بسبب الطارئة العوائق من خاٍل طريقه ألن وثانيًا:
املعينة. املحطات يف إال اللهم — الركوب أو النزول ألجل للوقوف اضطراره لعدم وثالثًا:
مرت بعضهما عن الرشيطني وابتعاد كيلومرتًا، ١٧ الواحدة الساعة يف رسعته ومعدل
وسعريها، بصفريها الراكبني تضايق البخارية اآللة وجود عدم أيًضا مميزاته ومن واحد،
الساعة، عقارب حركة سريه يف يتبع إنه أي املتحرك، الرصيف اتجاه بعكس يسري وهو

واحد. صاغ قرش فيه الركوب وأُجرة اليسار، إىل اليمني من أعني
حاصل هو كما بعضها وراء تجري قطاًرا ٤٠ الواحدة الساعة يف تسري أن ويمكن
وعدد مرتًا. ٣٢٦٥ الكهربائي الخط هذا وطول األعياد، اآلحاد وخصوًصا الزحام، أيام يف
املعدة عرباته وعدد حصانًا. ٣٦ منها الواحدة قوة ١٠ الحركة فيها تتولد التي عرباته
والعربة قعوًدا، ٤٦ منهم شخًصا، ٨٠ تسع األول النوع من والعربة ١٨ واإلنجرارية للقطر
عربات، ثالث من يتألف قطار وكل وقوًفا، نصفهم شخًصا، ٦٠ تسع الثاني النوع من
راكب، ٢٠٠ = ٦٠ + ٦٠ + ٨٠ حينئذ يسع فهو الكهربائية، الحركة فيها تتولد أوالها:
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٨٠٠٠ الزحام أيام يف الواحدة الساعة يف تنقل أن يمكنها الكهربائية السكة فهذه وحينئٍذ
القطارات مسري مدة إن وحيث بعضها، وراءَ تجري قطاًرا ٤٠ تستعمل ألنها شخص؛
رصفنا فإذا شخص، ١٢٠٠٠٠ الواحد اليوم يف تنقل أن فيمكنها يوم كل يف ساعة ١٥ هي

هكذا: النتيجة لكانت املعرض أيام عدد يف الباقي ورضبنا العدد، هذا ثلث عن النظر
١٦٠٠٠٠٠٠ = ٢٠٠ × ٨٠٠٠٠

باألقل. النفوس من مليونًا عرش ستة يوم مائتي يف ينقل أنه أي
٤ مالها رأس واحدة لرشكة هما الكهربائية والسكة املتحرك الرصيف أن واعلم

املغبون. بصفقة ترجع أنها اليقني من والقريب الفرنكات، من ماليني
املتحرك، الرصيف بموازاة يمر حينما وكنُت الدوار. فأخذني القطار هذا ركبت وقد
بالنسبة القطار رسعة لشدة إال ذلك وما واقفون، عليه والناس ثابتًا، فأخاله إليه أنظر
ذلك يف بما دقيقة، ١٢ يف األول مكاني إىل وأوصلني دورته، أتّم وقد الرصيف، لحركة

املحطات. يف الوقوف مدة
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املعرض

املعجزات، ومنتهى العادات خوارق بها ظهرت وقد املعرض، روح هي العجيبة القوة هذه
ما معرفة أو لوصف يكفي ما العقل أو الورق أو الوقت من يجد الباحث يكاد فال
ورس الطالسم طلسم فهي األعمال: وغرائب املكنونات، خبايا من بواسطتها اإلنسان أبداه
الخرافات أهل حتى األولون، به يحلم يكن لم بما اإلتيان يف العقل يسخرها األرسار،
بقدر الرسائل من يجيء فيما وبحثنا علمنا إليه وصل ما وسنصف واألقاصيص،
عىل اليوم إىل يقفوا لم أنهم كما أجمعون، البرش عنه يعجز أمر فاإلحاطة وإال املستطاع،

الغامض. الرس هذا حقيقة
يكن لم بما وأفادتنا علمتنا ثم وأدهشنا، سحرتنا قد املعرض يف الكهرباء فهذه
يف التسيار طول أنهكها أن بعد قوانا، وجددت أطعمتنا ذلك وفوق برش، قلب عىل يخطر
«الدنيا اخرتناه الذي االسم وحقق األكوان، مخترص عن عبارة هو الذي املعرض، فسيح
يف الصوفية بساداتنا تشبًها الصغري» «بالعالم نسميه: أن أيًضا لنا ويصح پاريس»، يف

اإلنسان. تعريف
الضفدعة عىل هللا فلعنة الكهربائية. باملآكل املعرض يف نتمتع أن الحظ لنا أتاح نعم
فهي يِّئَاِت﴾ السَّ يُذِْهبَْن اْلَحَسنَاِت ﴿إِنَّ تعاىل: قوله نذكر أن علينا يجب ولكن ويومها،
اآلن نذكرها أن إال هضمها بعد لنا ينبغي فال معلوم، هو كما الكهرباء اكتشاف أصل

الغفران. وطلب بالرحمة
بفتيك بالكهرباء، يَْخِني بالكهرباء، خضار بالكهرباء، سمك بالكهرباء، شوربة

إلخ. إلخ … بالكهرباء حلويات بالكهرباء، فطورات بالكهرباء،
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طاهية، ميكانيكية آلة بواسطة الكهرباء صنعتها األصناف هذه أن القارئ يظن ال
يستخدمون أصبحوا قد كانوا وإن األمنية، هذه لتحقيق اليوم إىل يتوصلوا لم القوم فإن
مصنوعات يف وخصوًصا املعرض، يف رأيت لقد حتى األعمال. معظم يف اإلنسان بدل اآلالت

«الجزم». األحذية تصنع آالت وأملانيا، املتحدة والواليات كندا
العملة عدد يبلغ أمريكا غربي يف كبري تجاري لبيت املاكينات هذه اخرتاع وكان
اآلالت بمراقبة إال يشتغل ال الجّرار، الجيش هذا أن واألغرب نفس، (ستمائة) ٦٠٠ فيه
وما والحليج والطحني الري وابورات يف الشأن هو كما إدارتها، وحركة سريها ونظام
ويف كندا، يف ا جدٍّ زهيًدا ثمنها صار ولذلك اآلالت، تصنعه ما فيه الجزم فجميع شابهها.
العجيب، سريها يف اآلالت هذه رأيت وقد العظيمة. أمريكا جمهورية من الغربية األقاليم
ذلك يف تتم ال الجزمة أن وعلمت أنيق، بديع شكل عىل فيها الجزمة عمل انتهاء وكيفية
كمال يستغرق فال ذلك ومع عامًال، ١٦٠ أيدي بني تمّر أن بعد إال املستعجل، املعمل

ساعة. نصف من أقل أي دقيقة، ونصف دقيقة ٢٩ سوى صنعها،
دقائق ٨ لخياطته، دقائق ٨ الجلد، لتفصيل ونصف واحدة دقيقة التفصيل: وإليك
لوضع أيًضا ونصف دقائق و٩ النعل، لعمل ونصف دقائق ٩ القالب، يف لوضعه ونصف
والصنائع. الحرف أهل اصطالح عىل «والتشطيب» والقياطني واألزرار والعيون الُعَرى
آالت أيًضا رأيت وقد الواحد، اليوم يف حذاء ألف العمل هذا يف صنعه يتم ما ويبلغ
بالعدد تزدان أن لألزبكية يتاح فمتى باأللوان، وتمويهها وتنظيفها الجزم ملسح أخرى
فوهة يف يضع اإلنسان فإن وإلحافهم؟ وإلحاحهم الربابرة من نسرتيح حتى منها الكثري
اآللة أعادتها زائفة كانت فإذا تقريبًا. مليمات ٤ تساوي النقود من قطعة أعالها يف
حفظتها صحيحة معتربة كانت وإذا الشكر»، «ولك كلمة أمامه وأبرزت األدب، بغاية
التوايل، عىل رجله فيها يضع عيون جملة الطالب أمام تنفتح ثم األمانة، بغاية لصاحبها
ثم املطلوبة، «بالبوية» ولرضبها والغبار، الوحل إلزالة متنوعة؛ متعددة فرش عليها فتمّر
صفيحة تظهر العملية تمام وبعد األخرى. الرجل يف الحال وهكذا وتلميعها، تجفيفها

موالي!» يا الشكر «ولك بالختام: معلنا
الطهاة فليطمنئ وحينئذ اآلن. إليجادها القوم يتوفق فلم بنفسها، الطاهية اآلالت أما
إراحتنا عىل والكهرباء امليكانيكا تتّحد حتى حني، إىل ولكن — النار أمام مراكزهم عىل
يزال ال واالخرتاع التفنن أهل فإن قريبًا، سيتحقق األمل أن شك وال هللا. شاء ما إىل منهم
بالنهار؛ الليل مواصلة إىل ومعاكساتهم الطباخني سماجة من الناس يالقيه ما يدفعهم
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الطرف من ويخرجونه أطرافها، أحد يف حيٍّا األرنب يدخلون التي اآللة عىل للحصول
واملتقبعني. الناظرين ترس رسمية (برنيطة) قبعة وبجانبه لآلكلني، شهيٍّا طعاًما اآلخر
أَولم والتغريد؟! القفز يف األشجار عرائس تحاكي األطيار صنعوا وقد ال كيف
تنوعت أو األرقام، فيها كثرت مهما األعداد لرضب آلة الخرتاع مديد؛ زمان من يتوصلوا
واالستغراب، العجب موضع كانت التي اآللة هذه ولكن واألعشارية؟ االعتيادية الكسور
املعادالت لحل اخرتعها التي الجديدة اآللة بجانب التافهة البسيطة األمور من أصبحت قد
مدينة أهل من (G. B. Grant) جرانت ب. چ. اسمه أمريكا علماء من رجل الجربية،
وطول املعادالت حل صعوبة الرياضية العلوم يتعاطون من عىل يخفى وال بوستُن.
بالتبجيل العلماء اها تلقَّ ولذلك تستوجبها، التي األرقام وألوف تستغرقه، الذي الوقت
وتضبط الكثري، والعناء الطويل الوقت عليهم توفر ألنها والرتحيب؛ والتربيك والتهليل،

بالتدقيق. حساباتهم
السني نهر ضفة عىل كائن واحد، كهربائي مطبخ سوى كله املعرض يف وليس
قسط هللا) (رحمهم األندلسيني ألجدادنا كان وربما إسپانيا. بدولة الخاص القرص تحت
وذخائر نفائس عىل القرص هذا احتوى فقد وجوده، إىل دعت التي األسباب من وافر
وغاز (البرتول) الحجر وزيت النار استعمال حظروا ولذلك عندها. تقف قيمة لها ليس
الكنوز هذه عىل الحرص يف وزيادة الحريق، ألخطار تالفيًا األريض الدور يف االستصباح
بني سالطني آخر هللا، عبد أبي قباء ضمنها فمن األرض: وجه عىل لها نظري ال التي
السلطان أسلحة أيًضا ضمنها ومن غرناطة. األندلس: يف للمسلمني معقل بآخر األحمر
من آيات وهي الكريم. الكتاب من جليلتني نسختني فيهما يضع كان وجرابان املذكور،
املجيدة األمة هذه بفضل شاهدة تزال ولن تزال ال األندلسية، العربية الصناعة محاسن
امُلحىلَّ النحاس من حربية عمامة أيًضا املذكور القرص ويف الزمان، عليها أخنى التي
اإلفرنج عند املشهور الدين بخري املعروف الجزائري البحر أمري يضعها كان بالفضة،
الفرار، بأذيال ويتعلَّقون البحار، يف اإلفرنج فيعرفه الشقراء) اللحية (ذي برببروس

الفأر. القط يتصيد كما يتصيَّدهم كان ولكنه
عىل فعرضوا الكهرباء، لطلسم املالكني عزيمة أمامه تنثِن لم املنع هذا أن غري
لعدم وأباحت، فارتاحت الكهربائي، الوقود استعمال يف لهم تأذن أن اإلسبانية الحكومة
وأيًضا املعتادة، الحريق مواد عن تنشأ التي الكريهة والروائح والرماد الدخان تولد

الخصوص. عىل الحريق خطر المتناع
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يف عليها الكالم وسريد األجنبية، الدول قصور بعض (صور موناكو/رومانيا/أسبانيا/أملانيا
األمم). شارع

ترددوا الذين عدد بلغ وقد يوم. كل يف إنسان ٦٠٠ فيه يأكل أن يمكن املطعم وهذا
مقدار وحسبوا نفس. املايض٢٢٠٠ يونيو ١٠ يوم إىل أبريل ٢٤ يف افتتاحه يوم من عليه
زهيد. ثمن شك بال وهو فقط، واحد صاغ قرش هو فإذا كاملة، أكلة كل عن الوقود ثمن
شديد الصالبة كثرية مواد عىل يمر تيارها أن بالكهرباء األلوان تهيئة وكيفية
وحينئذ واالشتعال. االحمرار درجة إىل تصل حتى تصهر ثم تحمى، ثم فتسخن املقاومة؛
للحرارة، املوصل املعدني البارود من مركبة املواد وهذه ا. جدٍّ شديدة حرارة منها يتولد
قضبان أو دقيقة أساطني شكل عىل مصنوعة وهي توصلها. ال خزفية بأجسام مختلًطا

ذلك. ونحو صغرية صفائح أو جزئية
كوانني ثمانية فيه مرت، ١٫١٠ وعرضه مرتان طوله كبري وجاٍق املطعم هذا ويف
كبريتان مقالتان أيًضا وهنالك .١٫٢٠٠ إىل فيه الحرارة درجة تصل أن ويمكن (مواقد)،
لتسخني حوضكبري وفيه الطهاة، الحتياجات نظًرا فيهما، الحرارة درجة تختلف وفرنان
صغريتان فوهتان وفيه الخضار. أصناف ألجل االتساع يف مثله وآخر لرتًا، ٣٠ يسع املاء

والشاي. والشكوالته القهوة لعمل
الوقود أثمان عن تزيد ال املطبخ هذا يف الكهرباء مصاريف إن العارفون: ويقول

املعرض. يف املطاعم بقية يف األخرى باألنواع
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فخجلت الظلماء، كتائب بني الكهرباء تجّلت األنوار، انتظام يف االنتظار فرغ أن بعد
أو املشاهد هاتيك وصف له يتاح الذي ذا فمن السناء. بهاء من رأينا مما السماء كواكب

املناظر؟ هذه أمام الضمري، خالج عما التعبري
يضطرب والبنان عيٍّا، يتلعثم واللسان طربًا، يزدهي والقلب عجبًا، ترى العني

انذهال. يف انذهال كله واإلنسان يحار، والفكر يندهش، والعقل عجًزا،
له فازدانت لدولته، واملجد لخدمته، السعد وعاد النيل، لوادي إسماعيل بعث فلو
بأجمل وتجلت والكربياء، العظمة رايات نواصيها عىل وخفقت واألضواء، باألنوار القاهرة
مليون، من جزء بل النون؛ يف كالنقطة إال العيون أمام كانت ما لياليها، أحىل يف مجاليها

العام. املعرض هذا يف الزينة انتظمت حينما واألفهام، األنظار فيه حارت مما
واسطة وخصوًصا العباس بني أيام يف بغداد عليه كانت وما بغداد تصور بل
سطوته له فرجعت الزمان، صافاه الرشق أن وافرض الرشيد. هارون الفريد، عقدهم
الجديد، العرص بهذا السالم دار يف أممه فاحتفلت سنته، هي كما دوره هللا وأعاد وبهجته
يف فتأنقت البال. عىل يخطر يكاد وال احتفال، يعادله ال احتفاًال السعيد، اليوم وهذا
النفس هواجس يفوقان أفخر، ومنظر أكرب مظهر لها وكان اإلبداع، يف وتفنّنت االخرتاع،

األحالم. وأضغاث
الخيال بعني النظر كرر ثم املرات، من وآالف مئات املوهوم املنظر هذا ضاعفت ثم
يف املعرض منظر من طفيفة صورة بصريتك أمام ن تتكوَّ هللا: شاء ما إىل أيًضا وضاعفه

األنوار. ليايل
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بني والشوارع املسالك يف واألنهار، املجاري يف األنوار من سيول كأنها تتدفق الكهرباء:
(و) املجيء يف األشباح فتتعدد السماء. كبد ويف املاء صفحات عىل األشجار، وفوق املباني

الرواح.
املآذن وتمايست واألبواب، القباب وأرشقت النور: من بقالئد القصور، نحور ازدانت
ذلك وكل املاء: وجه عىل القناظر واحرتقت الفضاء، كبد يف املنائر واشتعلت واألنصاب،

نور. عىل نور بل نور، يف نور
واألنهار، والجداول والبحرات، واملساقط والنوافري، الفساقي أرى النهار يف كنت
يف نار اآلن كلها هي فإذا األزهار: خمائل ووقفت األعشاب أبسطة بني املاء فيها يتالعب

األعداء! األضداد بني جمعت الكهرباء، من هلل فيا نار،
من متوازية أسالك النهر بضفتي فإذا مستعرة، نريان بني قنطرة عىل وقفت
املاء، صفحات عىل وتتالعب تتعاكس وكلها الضياء، من متوالية سالسل بل النضار،
فيداخله اإلنسان يراه النار، من تيار عن عبارة النهر ويميس انتهاء، بال البهاء فيتضاعف
وخفت واختفت فخافت اعرتاها ما اعرتاها قد البخار زوارق كأن حتى واالنبهار، الَفَرق
أرسلت أينما وكنت ركًزا!!! لها تسمع ولست ، ظالٍّ لها تبرص فلست ونعريها؛ صفريها
فإذا والربوج الرصوح فوق ونظرت بالنار، يلتحم والنور النور تلتهم النار أرى األنظار

الفضاء. متألق يف خفقان بال بالنور، كلها تمور والبنود األعالم
اآلفاق، أقايص عىل تسطو كتائب كتائب وترسله بالنور، تدور الفنارات كانت
ثم بالتوايل، األعايل فييضءُ فائقة برسعة يتحرك شعاعها الظلماء، كبد يف نافذة وسهاًما
كثرية بطرقات مررت منام، يف أنه الناظر فيتخيل الظالم، فيتوالها بعضها عن يغرب
پاريس، مالهي فيه اجتمعت الذي وهو (Rue de la Gaité) التفريح شارع وأخصها
فيها فتنبعث واألشكال، األلوان مختلفة األوراق من فوانيس فيها األشجار، أغصان فرأيت
الخرضة وتزداد واألنوار، واألزهار باألثمار مزدانة كأنها األغصان فتظهر األنوار، ومنها

النفوس. منها وتنرشح العيون لها تقر نرضة
رأيت، ما فرأَيت الفخيمة البوابة من البيضاء الليلة هذه يف املعرض إىل دخويل كان
أبدع اإلمكان يف ليس نفيس: يف وقلت والنهاية. الغاية هو هذا أن بايل عىل خطر لقد حتى
املشاهد تلك نظري يف تضاءلت وقد عليها، فوقفت يانا، قنطرة إىل وصلت أن إىل كان مما
طيف وأستسمح هللا أستغفر نار، رأسه يف َعَلًما رأيت يكون. ما وأجمل كأكرب رأيتها التي
من هائلة أقواس عن عبارة إيفل برج رأيت … نار يف نار كله َعَلًما رأيت بل الخنساء.
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تخرتق تكاد وأسالك حبال تعلوها الضياء، من مستطيلة خطوط فوقها ترتفع الضياء،
النضار. من هائلة (دالية) كسلسلة رأيته العالء. أعال إىل بل األعىل، املأل إىل وتصل السماء
بأرسها. السيارات وتباهي وُزهرها، السماء لتفاخر وصدرها، األرض نحر بها ازدان قد
القدرة، بيد الفضاء (يف) معلقة األنوار وكأنما الحديد، البرص ذو يراه فال الحديد أما
املحسوس، الغري اللطيف الجوهر ذلك ومنحه قويٍّا، ضعيًفا اإلنسان خلق من فسبحان
الوجود؟ يف الكهرباء مثل اإلنسان يف العقل أليس نفسه، يدرك وال يشء كل يدرك الذي
ذرات بل املاء، رشاش ترسل الفساقي فرأيت الرتوكاديرو، جهة إىل خلفي نظرت
وهذه الناظرين. ترسُّ بديعة وألوان أنيقة أشكال عىل األنوار بأشعة ممزوجة الهباء،
عريضة، طويلة درجات عىل وتتّرسب أخرى، إىل ثانية من تتغري واأللوان األشكال
يدرون ال باهتون، صامتون أمامها والناس األحواض، إىل وهابطة الهواء يف صاعدة
تتبعها آه! إال والواقفات، الواقفني من تسمع فال العجاب، العجب هذا عن يعربون بماذا

آهات!!!
أذن وال رأت عني ال ما الدنيا) هذه (يف فرأيت والكهرباء، املاء قرص إىل بالنظر عدت

برش. قلب عىل خطر وال سمعت
النور، من سفينة عىل النور، من سارية فوق كأني فكنت إيڤل، برج فوق صعدت

املنظور. هذا وصف عن بالقصور نفيس يف وأحسست النور، من بحر يف سارية
املعرض شاهد وقد املقام، وسعه ما وقدر اإلمكان، بقدر لك صورته رأيته الذي هذا
هذا يف وصالوا جالوا لو فحبَّذا الكالم بمليح الترصف وأهل األقالم، فرسان من غريي،

عليم. علم ذي كل ففوق والبيان، التصوير بزيادة وتفضلوا امليدان،
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الغرائب أغرب من وهو السني، نهر من اليرسى الضفة عىل يمتدُّ املعرض من كبري جزء
والقبائل والشعوب، األمم فيه تتالقى إذ األرض؛ وجه عىل نظريها يجتمع أن قل التي
كأنه نفسه ويجد واألزياء. األجناس جميع ويرى اللغات، كافة اإلنسان ويسمع والبطون،
العمارة أصناف حينئذ ويشاهد مناخ، إىل مناخ ومن إقليم، إىل إقليم من املنام يف ينتقل
پاريس»؟ يف «الدنيا أن ذلك بعد يتصور ال فكيف العالم، أرجاء سائر يف البناء وطرازات
ثمانني يف األرض حول «الطواف سماها: خيالية، برواية القصصيني أحد اشتهر

يوًما».1
الكرة حوته ما وأفخر، وأجمل وأكرب أهم يرى أن للزائر يتاح املعرض هذا ويف
وأما األوهام، عىل روايته بنى وصاحبنا ساعات، ثماني أو أيام ثمانية ظرف يف األرضية
التقدم هذا إىل هللا! رعاك يا فانظر، للعيان. مة مجسَّ املعرض يف الحقيقة فيجد الزائر

الخيال. فاقت قد الحقيقة بأن معي واحكم االختصار، وهذا
العمارة فن يف ومفاخرها مآثرها أحسن إظهار يف دولة كل اجتهدت وقد هذا،
الذخائر، وأفخر الكنز أثمن عىل تحتوي قصورهن جعل يف تنافسن أنهن كما والبناء،
بالدها يف رؤيتها تتعذر ونفائس تحائف عرض وإسبانيا) أملانيا (مثل بعضهن إن حتى

األصابع. عىل يُعّدون يكادون قليلني ألفراد إال اللهم األصلية،
فيه وبعضها الرسمية، واالجتماعات لالحتفاالت مخصص القصور هذه وبعض
باستئذان، إال اإلنسان يدخله فال والوقار بالجالل محفوف هو ما ومنها أيًضا. معروضات

العربية. اللغة إىل آصاف بك يوسف حرضة ترجمها وقد 1
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قصور وهنالك اختباط، يف اختالط يف ازدحام كلها بسويقة أو عام بسوق أشبه هو ومنها
وسنتكلم واالستخفاف. الخجل توجب أخرى وبجانبها أقامتها، التي األمم شأن يف تزيد
أهلوها به امتاز ما ذكر إىل الكالم يف استطردنا وربما واحدة، واحدة العمائر هذه عىل

شجون. الحديث فإن والصناعات، االخرتاعات من

إيڤل: برج إىل ذاهب وهو اإلنسان يصادفه ما فأول

قرصإيطاليا (1)

وتحتكر اإلعجاب، وتستغرق السحاب، تناطح تكاد شامخة عمارة عن عبارة وهو
العام: االستحسان

علماء عند املعروف التأثري ذلك نفسه يف فتحدث اإلنسان يصادفه ما أول لكونها (١)
االستهالل. برباعة البديع

من مربع عىل قائمة فإنها واالرتفاع، االتساع يف كلها الدول قصور تفوق لكونها (٢)
مرت. ونصف مرتًا ٢٨ وعرضه مرتًا ٦٥ طوله األرض

والضخامة. الجسامة يف البالغة بالقباب تزدان لكونها (٣)
الذهب يشبه ما وخصوًصا الباهرة، واأللوان الجميلة، باألصباغ تزدهي لكونها (٤)

معلوم. به النفس وولوع اإلبريز،
حد فاقت التي واألنصاب التماثيل من رشفاتها وعىل وداخلها، بظاهرها ما لكثرة (٥)

النصاب.
تختال التي الفاخرة القصور تمثل الخارج من فإنها والدنيا، الدين بني لجمعها (٦)
الجامعة. الكربى الكنائس يشبه فشكله الداخل وأما األقاليم، من عداها ما عىل إيطاليا بها

مليون نصف قررت قد واالحتياج، الفقر من بها ما عىل الطليانية، الحكومة أن واعلم
يف أنه لزائرها يخيل بحيث وجعلتها وحدها، األنيقة العمارة هذه إلقامة الفرنكات؛ من
والزجاجية والنحاسية الخزفية األواني يف الفاخرة مصنوعاتها يرى إذ نفسها؛ إيطاليا

املطروقة. واملعادن املينا ومشغوالت فأكثر) واحد (بلون والبلورية
هذا يف واإلتقان الجمال منتهى هي البلور من ثريات منها فتتدىل السقوف وأما
درجة إىل والوبيص البصيص وينتهي بريقها، فيتألق بالكهرباء الليل يف تضاء الباب،

142



األمم شارع

أكثر بعضها فبيع الثريات هذه عىل الناس إقبال كثر وقد واألفكار. األنظار فيها تحار
مرة. مائة من

شكلها فإن الحرير، من التنتلة مشغوالت القرص هذا يف الناظر يراه ما أعجب ومن
علم إذا خصوًصا العجاب، بالعجب تقيض فائقة دقة عن تعرب وصناعتها العيون يروق
يف ثالثة أو فرنكني عن منهن الواحدة أجرة تزيد ال فتيات بعملها القائمات أن القارئ
ومن الفرنكات، بمئات يباع الواحد اليوم يف منهن الواحدة تصنعه ما أن مع األسبوع،
كتاب الدهر: يقارع يكاد الذي الصرب، طول عىل تدل نادرة القرص هذا يف ما أغرب
القوطي بالقلم مكتوب وكله ،١٩٠٠ سنة إىل ١٧٨٩ سنة من فرنسا تاريخ عىل يحتوي
انتزعها التي الحروف بإزاء الكويف كالخط اإلفرنجية للكتابة بالنسبة وهو ،(Gothique)
رقوق من ُمَؤلَّف والكتاب اآلن. إىل الرشق يف عليها وجرينا البغدادي ُمْقَلة ابن الوزير منه

والجمال. البهاء غاية يف ملونة بصور تزدان
لربط الالزم بالقدر إال الحديد يدخله فال األخشاب، من مبني كله القرص وهذا
البناء تجعل ومربعات طبقات عىل والجبس الجّص يغشاه ولكن والجدران، السقوف

الرخام. ونفيس الجامدة، واألحجار الصلدة، الصخور من كأنه األنظار أمام يتمثل
ملحقاته، من ثالثة ويف املعرض، أقسام من قسًما ١٥ يف إيطاليا اشرتكت وقد
دخلت وأنها الحياة، لها عادت قد أنها لتظهر أخرى؛ فرنك ٤٠٠٠٠٠ ذلك عىل ورصفت

األمم. بني الشبيبة طور يف
الدولة بأرض نفسه وجد خطوتني وسار إيطاليا عتبة من اإلنسان خرج ومتى

يرى: إذ العلية

القرصالعثماني (2)

بالده يف كأنه نفسه اإلنسان يجد إذ الفؤاد؛ وينرشح الروح، فرتتاح الهالل، فوقه يخفق
مثال. أحسن عىل الرشقية اإلسالمية العمائر يمثل جليل قرص فهو نعم، أقوامه. وبني

بل العثمانيني، األتراك من ليس وبناه أقامه الذي املهندس كون من كثريًا أسفُت وقد
والصيني، واملراكيش والفاريس املرصي القسم عن أيًضا: يقال ذلك ومثل فرنسا، أبناء من
فيها يكثر سوق عن عبارة الفاخرة العثمانية الرساي هذه أن األكرب، األسف يوجب والذي
الكثرية. والرومية القليلة، اإلسالمبولية السلع بيع يف املتسببني والباعة السوقة ازدحام
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خاصة، املرشق برسم أوروبا يف مصنوًعا كان ما عدًدا، وأكثرها البضائع هذه وأهم
الوافرة. األرباح ونوال اإلفرنج عىل بيعه لهم ويتيّرس إليها، به فيعودون

العثماني. القرص صورة

متنوعة) متعددة كثرية (وهي (العلية) الدولة بالد يف األرض خريات من شيئًا أر لم
معادن أنواع وبعض أجنبية، رشكة احتكرته وقد الدخان، أوراق من رواميز بعض سوى
من ليستا ولكنهما جميلة، ودراجة لطيف وبيانو أخرى، أجنبية لرشكة بإزمري: الصنفرة
وبعض الحديدية، للسكة قضبان بعض ورأيت أملاني، تجاري لبيت بل العثمانيني، صنع
بعض واستخراجه باستغالله االمتياز نال قد وكالهما الحجري: الفحم من نموذجات

اإلفرنج. من املتمولني
بأرض فلسطني يف اإلرسائيلية املستعمرة تشتغله الذي النبيذ محصوالت ورأيت
ً ملجأ وجعلها هرش، البارون اشرتاها التي الواسعة البقعة تلك خريات من وهو الشام:
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كونياك من كثرية زجاجات أيًضا ورأيت أورپا، ممالك من املطرودين اليهود لفقراء
وطنافس، سجاجيد تغشاها كلها الجدران ورأيت باإلسكندرية. يصنعه الذي بوالناكي
األوروباويني، اإلفرنج من لتجار وهي عليها، مرموقة وأثمانها للبيع معدة كلها بها وإذا

.(A la place de Clichy) بپاريس كليىش ميدان تجارة محل وخصوًصا
فابتهجت الترشيفة» «غرفة أو االستقبال بهو ودخلت وخجًال، أسًفا كله ذلك فرتكت
أرضها من الغالية، الفاخرة بالسجاجيد مفروشة كبرية قاعة يف نفيس رأيت إذ طربًا:
يف للعرائس األعاظم أكابر يعدها التي مثل ثمينة «كوشة» وفيها لسقوفها، لجدرانها
الصناعة من نفيس أثاث الغرفة ويف الفاخرة، األكلمة من الستائر ورأيت الزفاف. ليايل
قيمة. ذات بسجاجيد مغىش ونحوها والكراّيس املوائد هذه وكل العربي. والطراز الرشقية
اإلعجاب بني أتردد لحظة فوقفت وجه، كل من بها تليق «خزنة» الغرفة داخل ويف
الكفاية: هذا «يف نفيس: يف وقلت قليًال، ألسرتيح هناك ديوان عىل جلست ثم واالبتهاج،
حانت فقد تمِت.» لو فرحة من لها «يا أجابني: الدهر وكأن الفرا.» جوف يف الصيد فكل
عبارة عليها مكتوبًا السميك الورق من بطاقة الكرايس أحد عىل فرأيت التفاتة ِمنِّي
بمنتهى وتحققت فعلمت (A la place de Clichy) وذهبية: فضية وبحروف فرنساوية

أيًضا. كلييش تجارة ملحل بجانبها والتي الغرفة هذه يف ما كل أن األسف
يف وبراعتهم صناعتهم من ظهر الذي القليل بأن العثمانيني يبلغ بمن يل فمن
والخري العظيم بالربح عليهم ويعود الحميد، والذكر الكثري الفخر يستوجب پاريس،
الحرافيش من العارضني أغلب رأيت فإني وينتفعوا، فينفعوا ينتبهون فعساهم العميم؟
إِنََّما َمَعُكْم َّا إِن َقالُوا َشيَاِطينِِهْم إَِىلٰ َخَلْوا ﴿َوإِذَا باسمهم األرباح لنوال إليهم ينتسبون الذين
املصنوعات بعض عرض عىل أقبلوا الذين ومن لربيئون. منهم وإنا ُمْستَْهِزئُوَن﴾،2 نَْحُن
اإلفرنج من وكثري أحذية) صانع حتى جملتهم (ويف إسالمبول يونان العثماني بالقرص

املرشق. ببضائع املتّجرين بأوروبا املقيمني
يف والفاريس املرصي ويعارض يضارع هو بل بعثماني، ليس فهو التياترو حتى
والذين العربية، باللغة روايات وفيه النيل، وادي أبناء من والطبالني الراقصات كون
وكان وصهيون. ومسديه وفرعون، شيحه الخواجات هم واستغالله تشغيله التزموا

.١٤ البقرة: 2
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األول ليت ويا حصلب. أفندي خليل صاحبنا الروايات وعمل التشخيص بإدارة القائم
واملطابقة. املشاكلة لتتم املرصي القسم إىل انضّما كانا والثاني

املتفرج فرياها القرص، هذا بأعىل أورشليم تمثيل يف السوريني بعض اجتهد وقد
رها صوَّ كبرية أقمشة عن عبارة وهي ذلك. ونحو ومآثرها ومساجدها وطلولها بقبورها

الفرنساويني. الصناع مهرة بعض
جملة صنع باشا أحمد األمريال أن من سمعته عما طويًال وسألت كثريًا بحثت ثم
يده. صنع من كلها وأنها كبرية، لدوننمة تمثيًال الخشب، من صغرية حربية مراكب
قرص يف ذلك وطلبت القرص، من فخرجت إليها، يرشدني أحًدا أجد ولم عليها أعثر فلم
والحربية، التجارية املالحة قرص ويف به، امللحقة الجواسق ويف والبحرية الربية الجيوش
بارحت وقد يهديني. ألحد أهتِد فلم الدوننمة به تكون أن توهمت مما ذلك غري ويف
إرسالها ر تأخَّ قد كان وربما أثر، عىل الدوننمة لهذه أقف ولم يوليو ١٢ يوم يف پاريس

لپاريس.
من يشء رؤية الختام، يف يل أتاح الذي هللا أحمد فإنني العثماني، للقرص نرجع

وهو: أال الفخر، ويوجب الذكر يستحقُّ املعروضات

البخاري املحراث

انتظار، غري عىل التحفة هذه رأيت وأني خصوًصا والرسور، الفرح عندي فتضاعف
زادني ومما نوبار. باشا بوغوص هو اخرتعه الذي فإن مرص، إىل منسوبة ولكونها
بالتمام حقه ته وفَّ املحراث، هذا ونظرت املحلفني لجنة جاءت ملا أنه وابتهاًجا، ارتياًحا
إملامي ولعدم ففعل، أمامي تسيريَه به املوكل من طلبُت وقد واالستحسان. اإلعجاب من
وافيًا، رشًحا يل فقدَّم بالزراعة، العارفني املرصيني أصدقائي أحد من طلبت األمور، بهذه

وإلحاحه: لطلبه إجابة اسمه إىل إشارة بغري خالصته، ترجمة عىل هنا آتي
طفلية، أرض يف املحراث هذا الختبار بمرص أقيمت حفلة فحرضت الحظ ساعدني
مؤلًفا املحراث عليه مركب معتاد «لوكوموبيل» عن عبارة هو فإذا الصالبة، كثرية أي
الصفائح وهذه واملتانة، العدد كثرية الفوالذ من أرضاس فيها حديدية صفائح ثالث من
الصفائح دارت (اللوكوموبيل) الزراعي الوابور سار فمتى املستدير، املنشار تشابه
سحًقا سحقتْها ثم بعضها، عىل أجزاءَها وقبلت سافلها، عاليها وجعلت األرض، فحفرت
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ما كأحسن ممهدة األرض اإلنسان يجد الوابور، مرور وبعد أمتار. ثالثة امتداد عىل
والبذور. «التقاوي» الستقبال ومعدة يكون،

عليها جرى لو كما واحدة مرة يف األرض يف يعمل أنه االخرتاع هذا مزايا أكرب ومن
شك وال الواحد. اليوم يف به فدادين ١٠ حرث ويمكن مرات. سبع أو ست املعتاد املحراث
ألنه الكبرية؛ واألباعد الواسعة الزراعات نظام يف ومفيد عظيم انقالب عليه سيرتتب أنه

يأتي: بما مرص يف املستعملة البخارية املحاريث عن يمتاز
الثلث. بمقدار منها أقل ثمنه أن أوًال:

ال ولكنها األرض، تقّلب األقطار من غريها ويف مرص يف املستعملة املحاريث أن ثانيًا:
عليها ملرورها الحال فتستدعي بعضها بجانب كبرية (قلقيًال) كتًال ترتكها بل تسحقها

املزارع. يف بذلك الخاصة اآلالت من وغريه املشط مع وثالثة ثانية
تحويل أن مع العمل، تكرار بعد حالها عىل باقية (القلقيل) الكتل بعض تزال وال
يجعل إذ والطبيعية؛ الكيماوية الوجهة من الزراعة، يفيد مما ناعم ملسحوق األرض

الوافر. باملحصول فتأتي ينبغي كما تتخللها الشمس وأشعة الهواء
سحق وهي املهمة، املسألة لهذه األخرية السنني هذه يف عنايتهم العلماء وجه وقد
املرصي االخرتاع هذا قابلوا ولذلك باملقصود. تفي عملية آلة لوجود يتوصلوا ولم األرض،

واالستحسان. باالحتفال الجديد
وسهولة بمرص، املستعملة أشباهه يف األحبال وجود عدم املحراث: هذا مزايا ومن
األرض وري املياه لرفع استخدامه يمكن الحرث عملية إتمام بعد وأنه واالنتقال، الدوران

الغالل. لدرس تشغيله أمكن املحصول جاء ومتى حرثها، بعد

ويف بل مرص، ويف ملرص، نجاًحا املرصي االخرتاع لهذا أتمنى وأنا القرص هذا من فخرجت
كله. العالم

١٥٠٠٠٠٠ بلغ املعرض يف اشرتاكها عىل العلية الدولة أنفقته ما مقدار أن واعلم
جسيم. شك ال مبلغ وهو فرنك،

رأيت: إذ جديد عالم يف نفيس وجدُت كيف أدري ال ثم
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القرصاألمريكاني (3)

بقرون الجديد العالم اكتشاف قبل ذلك ولكن العجائب.» أرض مرص «إن هريودوت: قال
أوروبا، سابقت وطاملا العجائب. ومعدن الغرائب أم هي فأمريكا اآلن أما وأجيال،
أكثر والدالئل واالخرتاع. التقدم مضمار يف ، املعىلَّ للقدح حائزة تزال ال إنها بل فسبقتها؛

أسفار. أو ِسفر يحصيها أن من
فهذا الدوام. عىل االمتياز ونوال األنظار الستلفات واإلغراب؛ االنفراد تحب األمة وهذه
فيجدون واملسامرة. للمحادثة الجليلة األمة تلك أبناء فيه يجتمع ناٍد عن عبارة القرص
البعيد، منهم وتقّرب الوقت لهم وتخترص التعب، عليهم توفر التي التسهيالت كافة فيه
خطبه وناقيل ومرشديه، وجرائده خّالنه، وبني بالده يف كأنه فيه منهم الرجل فيكون
القلم إمساك من تريحه التي الكتابة وآالت (Sténographie) املختزلة بالكتابة وأقواله
الظهر، بعد و٦ ٤ الساعة بني فيما البورص أسعار تجيئه وهنالك .(Type Writer)
هذا يف وليس وشيكاغو. نيويورك يف األسعار مقادير عن الصباح يف االستعالم ويمكنه
األبواب أحد عضادات عىل منقوشة قائمة سوى اإلطالق عىل املعروضات من القرصيشءٌ
تقدمها ودالئل ومخرتعاتها مصنوعاتها بعرض أمريكا فيها تفتخر التي األقسام ببيان

ومعنى. ا حسٍّ
عىل تحتوي التي األرضية الطبقة غري أدوار، ثالثة من القرص هذا يتألف
أمريكا أبناء يحتاج ال حتى مايل، وبنك والتلغراف وللبوسطة لالستعالمات مكاتب
إقامتهم؛ وأماكن وعنواناتهم أسماءهم فيه يكتبون كبري دفرت وفيه يشء. يف غريهم إىل
مصعدتان وفيه واألشغال، الحوائج لقضاء االجتماع من ويتمكنوا ببعضهم، ليتعرفوا
الوقت لتوفري مخصصتان وهما أوروبا، يف أمثاله كل يفوق طرز آخر من (Ascenseurs)
ويف العليا األدوار ومن إىل الساللم بواسطة والنزول الصعود يف عنهم املشقة ورفع عليهم،
وفيه املهمة. األوروباوية ومعظم كلها األمريكية والجرائد للمطالعة غرف األول: الدور
اجتهاد أو الطبيعة خريات من به امتازت ما إلظهار الواليات، بعض رسميٍّا فرشتها غرف
رجال وبقية أرساره وكاتب ومساعده العام للمندوب فهو الثاني: الدور وأما اإلنسان.
واالحتفاالت لالجتماعات مخصص الثالث: والدور پاريس. يف األمريكاني املعرض إدارة
التجارة ولغرفة النساء وتأسيسات الخصوصية، وللمؤتمرات للمحلفني وغرف العمومية

بپاريس. األمريكية
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الراية تمثل بحيث الباهية باأللوان مدهون داخلها شاهقة قبة القرص هذا وتعلو
وقهوة أمريكية لوكندة بأسفله ويوجد بديع، مثال عىل جميل تجويف يف األمريكية

تشاكلها.
الثالث الدور له خصصوا ما إىل اإلشارة بمناسبة املقام هذا يف الذكر يستحق ومما
غرق (Antony Pollok) پوللوك أنطوني واسمه أغنيائهم من رجًال أن املذكور القرص يف
ورثته فخصم فرنسا، إىل أمريكا من قادمة وهي الكبرية األطالنطيقية البواخر إحدى مع
آلة ألحسن األمريكي القسم يف تعطى جائزة وقرروه فرنك ١٠٠٠٠٠ مبلغ تركته من
التفنن وصل أين إىل فانظر پاريس. يف ويعرضونها الغرقى لنجاة الناس يخرتعها وأداة
أبناء بعض السطور هذه قرأ لو حبذا فيا البرشي، الجنس ونفع الخريات فعل يف بهم
املأثورة لهم املعروفة األخرى الطرق من بدًال الطريق، هذا يف وتنافسوا بالدنا يف األغنياء
ويتقلَّبُون املرتبة، ذوي من فيصبحون يسري، زمن إال عليهم يميض ال إنه حتى عنهم،

والعار. الخزي يف وسببًا األفواه، يف مضغة ويكونون الحديدة)، عىل (أو الثَّرى عىل
وبناؤه وأدواته وهندسته ورسمه األخشاب من مبني األمريكي القرص وجميع
االعتماد بلغ وقد األمريكيني، الصناع وبمعرفة أمريكا، من كله ونقشه وزخرفته وطالؤه
مبلغ املعرض أقسام سائر يف ولالشرتاك قرصها إلقامة الجمهورية هذه قررته الذي
قدموا بما وامتازوا نفس. ٧٠٠٠ أبنائها من العارضني عدد وبلغ فرنك، ٣٢٥٠٠٠٠
والصنائع والزراعة والكهرباء وامليكانيكا وامللبوسات واملنسوجات واملناجم املعادن يف
والصنائع واآلداب واملعارف والعلوم االنتقال ووسائط امللكية الهندسة وأعمال الكيماوية
الرب يف الحرب أدوات ويف أنواعها) عىل باملفروشات يتعلق فيما (وخصوًصا املختلفة،
االجتماعي، واالقتصاد املؤتمرات ويف واألثمار، األزهار ويف والتصاوير، الرسوم ويف والبحر،

ذلك. وغري والبحر الرب يف والصيد الغابات ويف التجارية املالحة ويف
الزراعة عن شيئًا نذكر وإنما معروضاتها. من رأينا ما كل لتفصيل املقام يسعنا وال
من يتألف اآلالت رواق يف مخصوص قسم فلألمريكان مرص. يف الثروة أساس هي التي
هو ما منها الفائق، تقدمها وكيفية الزراعة ألدوات ا جدٍّ مفيد معرض وفيه أدوار، ثالثة
الواسعة الزراعات ألرباب تؤدي ولكنها بعضها، يف متعقدة كثرية أدوات جملة من مرتكب
جمعه ثم الزرع حصد وظيفتها من للحصيد آلة ذلك فمثال منفعة، وأجلَّ خدمة أكرب
هذه سائق يريده الذي املكان إىل حمله ثم حدتها، عىل حزمة كل ربط ثم حزًما، حزًما

النافعة. اآللة
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تعاىل، هللا لوجه مجانًا للمذاق غرفة فيه فإن ذلك، من أهم فهو العلوي الدور أما
فن يف شيئًا يدرون ال مثيل كانوا وإن الزائرون، يَُؤّمها العذب كاملورد فهي ولذلك
فيها القوم يطبخ طراز آخر من مطابخ يرون املرشوبات، بعض فيتناولون الفالحة،
الذرة؛ من مصنوع ذلك وكل الفطري. من كثرية وأنواًعا يوم، كل يف مختلفة أمريكية ألوانًا
حينئذ ويتيّرس املحصول، هذا فائدة من املعرض يزورون الذين املاليني يتحقق لكي
أحد املطبخ هذا ورئيس أوروبا، إىل تصديره كثرة من االستفادة زيادة األمريكية، لألمة
والحلوى الفطري أنواع بعمل مشهورتان وزنجيتان طاهيان وفيه العسكرية، مريااليات

الذرة. من
١٥٠٠٠ قدرها مساحة النشيطة األمة لهذه قررت الفرنساوسة الحكومة كانت وقد
األمريكيني العارضني ولكن وأقسامه، املعرض أرجاء سائر يف متوزعة مربع، قدم
ويتابعون بالرجاء، االعرتاض يوالون زالوا ما الشقة، بعد مع ٧٠٠٠ عن يقل ال وعددهم
عليها أقيم التي األرض خالف مربًعا، مرتًا ٢٥٣٧١ نالوا حتى باإللحاح االستعطاف

الرسمي. القرص
تبلغ اإلبريز، الذهب خالص من كله هرم املعادن معروضات يف به امتازوا ومما

مرصي. جنيه ٢٠٠٠٠٠ أي: الدوالرات، من مليونًا قيمته
فمنهم غرو وال األوفر. والنصيب األول املقام فيهما فلهم وامليكانيكا، الكهرباء أما
األهمية يف يشء يفوقها وال العدد، تحىصيف ال التي العجيبة االخرتاعات صاحب أديسون،
التلفون يف التحسينات من أدخلوه ما مقدار اإلنسان يرى وهنالك العامة. والفائدة

الكهربائية. القوة فيها تدخل التي األعمال وجميع والتلغراف
يف املعرضحتى أقسام كافة يف باالشرتاك األمم سائر عن انفردوا أنهم الغريب ومن
جزيرة ينتزعوا لم فإنهم امليدان، هذا يف بالدخول عهدهم حداثة مع االستعماري، القسم

باألمس. إال األسبان يد من كوبا
ماليني ثالثة املعرض يف اشرتاكها عىل العظيمة الجمهورية هذه أنفقته ما بلغ وقد

الفرنكات. من مليون وربع
الخاصة األقسام سائر ويف األمريكي، بالقرص طفت أن بعد إنني الحق: أقول
الوجود، صفحات عىل قريب عهد من ظهرت التي األمة لهذه عجبت املتحدة، بالواليات

القديمة. الكبرية األمم من أمة إليه تتوصل لم بما اإلنسان بني أفادت ذلك ومع
رأيت: إذ ثانية أوروبا يف نفيس رأيُت حتى األمريكاني القرص من خرجُت وما
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القرصالنمساوي (4)

من والنقوش الزخارف من فيه ما بكل وأتت بأوسرتيا، املعروفة النمسا مملكة أقامته
مرت ٦٠٠ ومساحتها عليها، املقام األرض سوى أثر فيه لفرنسا يكون ال حتى بالدها

مربع.
جريدة ١٢٠٠ ففيه الصحافة معرض عىل باحتوائه أمثاله عن القرص هذا امتاز
جسم منها يتألف التي املتباينة والطوائف العديدة األحزاب أميال عن ترتجم نمساوية،
تلك يف العام الرأي تأثري مقدار عىل وتدل لغة، عرشين من أكثر يف وهي اململكة. هذه
خطري شأن أيًضا فلها والفنية، العلمية أي الخصوصية، واملجالت الصحائف أما األصقاع.
تقادم مع محفوظة الجرائد تلك من األوىل األعداد بعض هنالك ورأيت كريم. ومقام
قبضة يف والهرسك البوسنة بالد أن مع تركية أو عربية واحدة جريدة أََر ولم الزمان،

اآلن. النمسا
وال والتلغراف، البوسنة معرض عىل احتواُؤه أيًضا: القرص هذا به انَْفَرَد ومما
املواصالت تعميم يف الطُّوىل اليَد البالد هذه ألهل أن واالطِّالع، املعرفة ذوي عىل يخفى
إرسال وأخصها املفيدة، الكثرية االخرتاعات فيها لهم وأن أوروبا، يف والربقية الربيدية

ُمتعدِّدة. جهات إىل واحد تلغرايف سلك عىل واحد آن يف برقية رسائل جملة
معروضة كلها مياهها ترى ولذلك املعدنية، بينابيعها النمسا أرض اشتهرت وقد

الحياة. ماء كأنه ومزاياه، فوائده بيان يف صاحبه يتفنَّن ينبوع وكل فيه،
الفاخر، القديم السالح أنواع ففيها دملاسيا، لبالد املخصصة هي فيه غرفة وأجمل
أساور وفيه الرشقية، الصناعات من يقرب بما والتدبيج والتطريز املرقوم والويش
بالد من آتية اإلنسان يخالها بحيث الكريمة باألحجار مرصعة وقراطق وعقود وجواهر

عربية.
الغابات رساي يف أهمها املعرض، يف أخرى عمائر خمس اململكة هذه أقامت وقد
بسام روض وحوله أبراج، أربعة تكتنفه أنيق، رشيق وهو التريويل القرص ثم والحراج،
بني جامع وهو النضرية، البهيجة البقعة تلك يف أنه للزائر يخيَّل بحيث وعبيق أريج له
البالد، تلك غابات تنتجها التي النفيسة األخشاب من وكله الرفيع. والقرص املنيع الحصن
غرفه وبعض املرصوف، من يشء عليهم يضيع فال التريول إىل املعرض بعد وسينقلونه
وفكري نظري يستوقف لم قليلة معروضات وفيه الصنائع. مدرسة تالمذة عمل من

شيئان: إال فيها

151



باريس يف الدنيا

هو كما تماًما، الرشقي بالشكل والباغة والصدف بالعاج م مطعَّ شمعة كريس أولهما:
فيخاله بحت، مرصي شكلها الربامق حتى املماليك، عهد يف بمرص قديًما املعهود
دار من مرسوق أنه أو قايتباي، السلطان ملك يف كان أنه بالدنا أهل من إليه الناظر
نحوها أو مّلوك أو وهاتون برويزا ورشة يف مصنوع أنه أو بالقاهرة، العربية التحف
إىل يشري اإلطالق عىل يشء فيه وليس أجدادنا. صناعة األيام هذه يف أعادوا الذين من
سوى أصقاعهم، ببعض الخاصة املحلية مصنوعاتهم من أنه أو اإلفرنج، بالد من أنه
وهي ،Cortina d’Ampezzo دامبتزو كورتينا بلدة يف ومصنوع للتريول منسوب أنه

فرنك. ٨٠٠ وثمنه الشمالية، األقطار تلك يف الصناعة بهذه اآلن إىل منفردة
٩٠٠ وثمنها الكريس، يف قيل ما مثل فيها ويقال بعضها، عىل تنطوي مائدة وثانيهما:

فرنك.
لبقائها الداعي وعن البالد، بتلك الصناعة هذه وجود مناسبة عن للسؤال محل وهنا
من وقت يف ومرص التريول بني كان ربما الذي االرتباط وعن اآلن، إىل رائجة زاهرة فيها
املعجبة الفائقة الصناعة هذه تبقى كيف إذ للخجل: بل للعجب محل أيًضا وهنا األوقات.
أبقاها التي الجميلة املخلَّفات ويف فيها َفرَُّطوا قد مرص يف أهلها أن مع الشمال بالد يف

برويز. الخواجه وهو لهم فأعادها أفرنكي جاءهم حتى الدهر لهم
الطوىل الباع فألهلها غرابة وال الجراحة. آالت املعرض يف النمسا به امتازت ومما

األرض. بقاع جميع من املرىض كعبة وهم والجراحة، الطب صناعة يف املعّىل والقدح
يف الصخور وتفتت الجبال تمهد التي الهائلة الكراكات صناعة يف أيًضا وامتازت
بقواديسها، املاكينات فيه ا جدٍّ كبري بخاري مركب عن عبارة وأهمها البحور. قيعان
الثاني املركب يف املوادَّ القواديس فتُلِقي املاعون، أو الصندل يشبه آخر مركب وبجانبه
وتتواصل حديدية، سكة عىل واقفة عربات عىل موضوعة بأخرى تتصل أنبوبة يف فتدخل
عن بعيًدا املقصودة الجهة يف املواد إللقاء املطلوب؛ باالمتداد األنابيب وعليها العربات
ويف البحر قاع يف تأثريها تُحدث التي املاكينات بواسطة تستمر الدفع وقوة الشاطئ،

املطلوبة. املسافة إىل املواد دفع ويف القواديس
من مليون ونصف ماليني ٧ املعرض يف اشرتاكها عىل النمسا رصفته ما بلغ وقد

الفرنكات.
عن: عبارة وهي إسالمية رشقية عمارة القرص هذا وبجانب
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والهرسك قرصالبوسنة (5)

الجوسق هذا زيارة عىل يتقاطرون الذين الجماهري أمام يشتغلون البوشناق من كثري فيه
أهل فإن اإلسالمية. العربية الصناعة من املشتقة صناعتهم بدائع فيه ويرون الظريف،
و٦٠٠٠٠٠ كاثوليكي ٣٠٠٠٠ منهم نفس؛ ١٥٠٠٠٠٠ اآلن مجموعهم يبلغ البالد هذه
من األقوام هؤالء وكل بقليل. الثلث عن يزيدون فهم مسلمون، والباقون أرثوذكيس،
من عظيًما وعدًدا املسلمني أن غري الصقلبية، باللغة يتكلمون وكلهم السالفية، الساللة
تلك أرشاف ذرية من هنالك املسلمني أن واعلم أيًضا. الرتكي اللسان يحسنون مواطنيهم

العثماني. الفتح أيام يف لإلسالم دانوا الذين البقعة
تماثل بها فإذا الحرير، وتطريز والخشب النحاس عىل النقش يف أعمالهم رأيت وقد

عربية. حروفها وعبارات بكلمات تزدان وكلها عندنا، املعروفة اآلستانة مصنوعات
ويكتبها فو، رساية باسم املعروفة البالد عاصمة تمثل مناظر القرص هذا ويف
من البالد هذه يف ما أجمل صورة ويسارها يمينها وعىل (Serajewo) هكذا: اإلفرنج
بونا ومنابع (Yaïtze) يايتزه برساي املعروفة الجهة يف املاء مساقط وهي: املناظر،
دبروا كما واملشاهد، الرسوم بجانب حقيقة ويتفجر يسيل بحيث املاء دبرو وقد (Buna)
تلك إىل حقيقة انتقل قد نفسه اإلنسان يخال ولكي التصوير، إلضاءة الكهربائي النور
يف يشتغلون كلهم اب وحجَّ وجنود ونساء، رجال من األهايل وأن خصوًصا األصقاع،

الرتكية. الوطنية بمالبسهم القرص
الدور بعض وهيئة «مفتخر» إسالمي «حرملك» تمثيل أيًضا القرص داخل ويف
الرجال تمثل الشمع من تماثيل وفيهما هنالك. القوم لعامة التي الحديثة البوشناقية
بيوتهم. داخل يف املعتادة هيئاتهم وعىل املألوفة بمالبسهم والخدم والحشم والنساء
يف املتعارف الشكل عىل دقيقة صناعة ومصنوعة مخروطة بأخشاب مزدان والحرملك

القاهرة. مرشبيات
العلوي بالدور املعارف نظارة معروضات خصويصيف بنوع نظري استوقف ومما
مخصصة السفىل الطبقة أن كما العقيل. التقدم حركة عىل تدل التي املطبوعات من كثري
(ويا عربية بحروف فقط كتب ثالثة سوى به أجد لم أنني غري املادي. االرتقاء إلظهار
وثالثها: ساالمة. وثانيها: الرتكية. اللغة لتعليم صغري كتاب أحدها: توجد): لم ليتها

الواحد: بالحرف نصه ما منه األوىل الصحيفة عىل قرأت
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الفاضل تأليف الوصول مرقاة رشح الوصول مرآة عىل النصول حداد حاشية
مطبعة يف طبع موستار، بمدينة املفتي صدقي مصطفى املدقق واملوىل املحقق

.١٣١٦ سنة بوسنة رساي يف الحكومة

املحافظة مع واالرتقاء التقدم بدوام األمة لهذه داعيًا القرص، هذا من خرجت وحينئذ
فرأيت واألشجان. األسف من نفيس يف ما نفيس ويف الزمان، لها أبقاه الذي القليل عىل
هلل وامللك أيديهما، من تفلت ال حتى واملجر النمسا بني محصورة فكأنها هنكاريا قرص

يشاء. من يؤتيه

قرصهنكاريا (6)

فحكومتها بها. ا خاصٍّ داخليٍّا استقالًال لها ولكن للنمسا، تابعة اململكة هذه أن املعلوم من
ترتبط وال ونظارها، نوابها بمجلس وجه كل ومن االستقالل تمام النمسا عن مستقلة
فيها انفردت مرة أول هي وهذه واحد. إمرباطور سلطة تحت مًعا بوجودهما إال بالنمسا
فتأنقت األمم، وبني الحياة ميدان يف الظهور أرادت ولذلك العامة، املعارض يف بنفسها
يقدر ال فخيم بناء عن عبارة وهو واألنظار. للزوار محًطا جعلته حتى قرصها بناء يف
آٍن يف ذلك من يشء وال ذلك، كل هو بل دير، أو كنيسة أو قرص إنه يقول: أن اإلنسان
األواني تمثيل مع قطعة ٢٥٠٠ عددها ويبلغ وذخائر نفائس عىل يحتوي وهو واحد.
من اإلنسان دخل ومتى التاريخ. زمان قبل املجرية األمة تستعملها كانت التي واألسلحة
ملوكهم لبعض أقيمت النحاس، ومن املرمر من فخيمة أثرية قبور هيئة أمامه وجد الباب

للميالد. عرش والسابع عرش السادس القرن يف وشجعانهم وملكاتهم
والنقود الفرسان يستعملها التي اآلالت من متحف وفيه بالعقد، مبنيٌّ كله والقرص
بجانبه مما واستدلوا للميالد، التاسع القرن يف وجدوه آدمي هيكل عظام وفيه القديمة.
وأَجلُّ الوثنيني. ألحد أنه عىل ونحوها، والتعاويذ والتمائم الهائلة الحيوانات عظام من
يف املجرية الحكومة ألن العرشينيني؛ أي الهوسار باسم املعروفني الفرسان غرفة فيه يشء
هذه ويف األمة. مجموع من نفًسا عرشين كل من رجًال أخذت األتراك مع حروبها بعض
والطاسات والخوذ واليطقانات والسيوف والدروع األسلحة من فاخرة مجموعة الغرفة
وفيها عداها، عما بها تنفرد بنقوش مخصوص سقف لها غرفة وكل والرسوج. والالمات

حروبهم. أثناء غنموها التي من رايات
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األوىل املكانة عندهم له أريب رجل مؤلفات القرص هذا غري يف هنكاريا عرضت وقد
يقرؤونها وكلهم كبري، مجلد مائة عددها يبلغ روايات لهم أّلف ألنه واإلجالل؛ االحرتام من
وللمجر واسعة، مكتبة منها لتألفت والرتاجم األصل جمعوا لو بحيث ترجمت قد بل كلها،
يف األخرى األمم مصنوعات عىل بمقارنتها ظهر كبري امتياز (املوبيليات) األثاث عمل يف
األنواع املختلفة األحجار من أرسلته بما القرص هذا غري يف هنكاريا وامتازت املعرض،

امللحية. الصخور وخصوًصا
من مليونني املعرض يف اشرتاكها عىل هنكاريا مملكة أنفقته ما مجموع بلغ وقد

يف: وندخل املطلق الغرب إىل ننتقل القرص هذا ومن الفرنكات،

القرصالربيطاني (7)

الظاهر من قرصبسيط فإنه حقيقة، الربيطانية الجزائر إىل انتقل أنه اإلنسان يتصور إذ
يحتوي ولكنه واألنوار. باأللوان تزدهي تكتنفه التي القصور بينا الوقار، السواد يجلله
صوًرا فيه يرى إذ واالندهاش؛ االنبهار داخله عىل ويوجب اإلنسان، لراحة يلزم ما كل عىل
وجلَّت املتفننني، أبرع يد نقشتها وألواًحا قيمة، لها ليس الحرير من ستائر عىل مرسومة
النفيس، واملخمل الثمينة بالقطيفة مغّشاة العلوي الدور يف وغرفة واملثيل، النظري عن
األصباغ فإن األخرى الدول بخالف منهما، واالستفادة املعرض بعد نقلهما فيمكنهم
تحت والجدران هي كان، خرب يف ستدخل الرنان، األصفر عليها غرمت التي واألدهان
بالتدريج وترقيتها صناعتها أول من الصينية األواني من مجموعة وفيه البناء. معول
نظري لها وليس والجمال: والزخرفة النقش يف والكمال اإلتقان نهايات إىل وصولها حتى

املعرض. سائر يف
مفروشة الغرف وبقية عجمية، سجاجيد وثالث بسيط القرصرسير غرف إحدى ويف
يفرشوها لم فاخرة أبسطة ولها مرص. يف الربابرة يستعمله الذي تشبه النخ من بحرص
وضمها). امليم (بفتح النساء ومر الرجال كّر بل العيش، ومّر الغداة كّر يهلكها ال حتى
املعرض. لزيارة قدومه حني اإلنكليزية، السلطة عهد ويل لنزول ُمَعّد القرص وهذا
وبانتظام، جماعات، جماعات بل أفواًجا، يتقّحمونه وال جزاًفا الناس يدخله ال ولذلك

الحّجاب. من االستئذان بعد أخرى، تلتها ثُّلة فرغت فمتى
البساطة؟ غاية يف قرصها يكون الهائلة، الفخيمة الدولة هذه أن يفتكر الذي ذا فمن
عظمتهم دالئل عىل الوقوف أردت وإذا مكان، كل يف الدوام عىل اإلنكليزي سنة تلك ولكن
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الرزق يف بسطة هللا آتاه كرجل فمثلهم مستعمراتهم، إىل العزيز القارئ أيها فاتبعني
تراه ذلك ومع والخريات، الربكات تدّر التي والضياع الواسعة باألمالك وخصه والجاه،

والنعيم. الرفاه حاجات من يشء ينقصه ال ولكن بسيط، منزل يف يقيم

اإلنكليزية املستعمرات

بها تحيط الرتوكاديرو، جهة يف مربع مرت ٧٠٠٠ عليها املقامة األرض مسطح يبلغ
والجزائر. الهولندية واملستعمرات والرتنسفال ومرص اليابان قصور

املستعمرات. لسائر والثاني الهند، لبالد أحدهما متجاورين: قسمني إىل تنقسم وهي
يف السويد بالد من استحرضوها أخشاب من كله لها أقيم الذي البناء أن الغريب ومن
الكثيفة الكثرية بغاباتها مشهورة اإلنكليزية واملستعمرات الهند أن مع أوروبا، شمايل
األخشاب استحضار ومصاريف ثمن أن وهو اقتصادي، مقصد للقوم ولكن النفيسة،

واملستعمرات. الهند من بها اإلتيان تكاليف جانب يف يذكر ال السويد من

تعرف. أن من وأعرف تذكر أن من أشهر فيها والصناعة الثروة فموارد الهند» «فأما
واألفاوية واألبازير العطور جميع فيها رأيت الكثري: عىل يدل قليل إىل باإلشارة ونكتفي
واألسلحة الجواهر خالف وهذا الخافقني. طبقت شهرة للهند جعلت التي والتوابل
اإلنسان يقف مما العجيبة، بأشكالها والباغة األلوان املختلف واللؤلؤ الكريمة واألحجار

مبهوتًا. حائًرا أمامه
والحرير باملينا املموه والنحاس الفضة مصنوعات يف بنجاب معروضات امتازت وقد
بكيفية املشغولة العطرية واألخشاب الذهب بمصنوعات مدارس ومعروضات والخشب،
يخالها ال الخشب من صحونًا معروضاتها يف ورأيت والفخار، النحاس وبأواني أنيقة

جواهر. حوى ذهبًا إال الناظر
املطعمة واملوائد والتدبيج والتطريز الحرير بأعمال امتازت فقد ميسور والية وأما
الرقيق. والزجاج والشفتيش، والتماثيل، الفيل، بسن (Bengale) بنقال ووالية الفيل، بسن
وهي بُرما، بالد يف مشهورة قنطرة تمثل فخيمة، أثرية بوابة القرص هذا داخل ويف
املنقوش النفيس الخشب من وكلها تحتها، بجواده يمر أن للفارس يتيرس بحيث كبرية
عىل تحتوي وخبايا وزوايا، وحنايا، محاريب، وفيه عجيبًا، تفريًغا غ املفرَّ بديًعا، نقًشا

الكثرية. آللهتهم صغرية تماثيل
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وهو عندنا، خديو كلمة مثل عندهم نظام ولفظة النظام، سمو صورة فيها ورأيت
مع االستقالل، عىل حافظوا الذين الهند ملوك كبار ومن الدكن، آباد حيدر صاحب
وال راسه، إىل ساسه من اإلفرنكية باملالبس رأيته الهند. بحكومة قيود ببعض االرتباط
األتراك مثل فهو الضخمة. الهندية عمامته سوى املرشق ملوك من أنه عىل يدل فيه يشء

األهيل. الرشقي الزي وترك الغرب تيار مع االندفاع يف واملرصيني
وأهلها، الهند حالة له تتمثل القرص هذا يف دقائق بضعة بعد اإلنسان إن والخالصة:
ذلك يفوق الذي ولكن محصوالتها. وسائر وحيواناتها، ومعادنها ونباتاتها، ومصنوعاتها
الشرتاكها الالزمة املصاريف تقرير إمكانها عدم أعلنت الهند حكومة أن الغرابة يف كله
ومد كاهلها، أثقل بحيث والطاعون، واملجاعة القحط من بها حل ملا نظًرا املعرض يف
املسرت وهو (الربملان) الربيطانية الندوة دار من رجل رأس يف النخوة فدبت للسؤال، يدها
ملا ولكن الخاص، جيبه من إنكليزي جنيه ١٢٠٠٠ بمبلغ لذلك وتربع كنج سميور ه.
املعرض إدارة عىل وتصميماتها الرساي هذه رسوم اإلنكليزي املعرض لجنة عرضت
ولكن اإلنكليزيون. املهندسون فجاراها وتغيريات، تعديالت ببعض قضت بفرنسا، العام
أن لوال الرياح، أدراج يذهب املرشوع وكاد ماله فسحب املتربع عني يف يرق لم ذلك
جنيه ألف عرش االثني مبلغ لتقديم مستعدة بأنها اللجنة وأعلنت الهند حكومة تداركته

خزينتها. من

ويحق رسنديب، باسم كتبهم ويف العرب عند املشهورة الجزيرة فهي سيالن» «وأما
يف رأينا وقد خصوًصا وبأحوالها، بها العلم لقلة عليها، الكالم يف قليًال نفيض أن لنا
جمة فوائد ساعات بضعة يف أفادتنا التي واملعروضات البيانات من كثريًا لها املعّد القسم
ذلك فإن رأيناه، ما كل إىل اإلشارة يف القارئ يطمعن وال وآتيها. وحاليها ماضيها عن

حقه. الكالم يْنا وفَّ قد نكون وال ضخًما، مجلًدا يستغرق
اه، الودَّ تسمى املتوحشني من قبيلة العصور سالف يف تسكنها الجزيرة هذه كانت
ولو األيام. هذه إىل الكهوف وأعماق الغابات أقايص يف منها قليلني أفراد بعض يزال وال
الصحائف من تركوه فيما ومعتقداتهم أفكارهم لتلونا الرسنديبية باللغة العاملني من كنا
عىل أيًضا ولوقفنا مرة، ٥٥٠ تقّمص بوذه إلههم أن كيف وعرفنا الخوص، عىل املكتوبة
من مليون ٤٠٠ من أكثر بها يدين التي عقيدتهم وعىل واألخالق، الفلسفة يف مذاهبهم
هذه إىل نزوله أول يف جزيرتهم يف قدمه وضع قد البرش أبا بأن يفاخرون وهم آدم، بني

جبالهم. أحد قمة عىل باقيًا يزال ال قدمه أثر وأن األرض،
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الطرف من الغربية الجهة يف وموقعها الهندي، األوقيانوس يف كائنة الجزيرة هذه
وال النفوس. من مليون ونصف ماليني ٣ أهلها عدد ويبلغ هندستان، لبالد الجنوبي

اإلنكليزية. الحامية فيهم بما نفس ٧٠٠٠ فيها اإلفرنج عدد يتجاوز
كافة بيان عىل ويحتوي بوذيٍّا، هيكًال يشابه املعرض يف لها ص املخصَّ والرسداق
يف العظيمة الخصوبة مقدار عىل تستدلُّ بحيث فيه األشجار فرتى الطبيعية. محصوالتها
أسود من غريبة كثرية حيوانات وتحتها واأللوان، األشكال مختلفة أزهار ولها أراضيها.
ويحامري وأفناك وأفيال وأيائل ودالدل وسناجب، وغيالس وسبنديات وقرود، وفهود
والهوام الطيور من ذلك وغري … الزباد وقطاط وسنانري وخنازير وخفافيش محجلة

والحرشات.
العدد كثرة يف لها نظري وال الكريمة، لألحجار مجموعة أعجب هنالك رأيت وقد
معادنها ومن أصدافها. يف والدراري الآليل وبجانبها املائية، وصفاء املقدار وجسامة
منه تصدره ما ثمن ويبلغ بالبلومباچني. املسمى وهو األفالم يف يستعمل الذي الرصاص

عام. كل يف الفرنكات من مليونًا ١٢ الخارج إىل سيالن
بجوز عندنا املعروف النارجيل، شجرة هي األصقاع تلك يف املباركة الطيبة والشجرة
كثريًا يصنعون ومنها الصابون، اصطناع يف كثريًا يستعمل زيتًا يستخرجون فمنها الهند:

نافًعا. غذاءً البهائم بها تتغذى وفضالتها اللذيذة، واملربيات الحلوى من
قدَّروه مبلًغا عام كل يف الشجرة هذه من تستفيد سيالن جزيرة إن والخالصة:
وأسفاًطا حباًال وأوراقها أليافها من يصطنعون وهم الفرنكات، من مليونًا بأربعني

والعمارات. املباني يف أفالقها ويستعملون وأنخاًخا،
غري البالد، تلك يف العظيم والرزق الطائلة الثروة موارد من البن شجرية كانت وقد
تسبدلها أن اإلنكليزية الحكومة رأت ولذلك فأعدمتها. عليها تسلََّطت طفيلية حشرية أن
بعد الشاي إىل أنظارهم فاستلفتت الجسيمة، الخسارة هذه األهايل عىل يعوض بما
بنصيحتها عملوا ولذلك بالدهم، إىل الكنكينا شجرة بإدخال الخريات عليهم أدّرت أن

منقادين.
فلم .١٨٦٧ سنة يف فدادين ١٠ الشاي بها استنبتوا التي األرض مساحة كانت وقد
من الصادر الشاي بلغ ١٨٧٨ سنة ويف فدان، ٢٦٤٠٠٠ بلغت حتى ١٨٩٨ سنة تأت
ويف رطًال، ١٢٩٨٩٤١٥٦ إىل وصل حتى ١٨٩٩ سنة جاءت فما رطًال، ٢٣٢ الجزيرة
يف و٣٣ الصني وارد من املائة يف ٦٥ بنسبة إنكلرته يف املستهلك الشاي كان ١٨٨٣ سنة
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املائة يف ٩ إىل الصني وارد نزل األيام هذه ويف سيالن. من املائة يف و١ الهند من املائة
هبطت فقد ذلك ومع املائة، يف ٣٧ إىل سيالن وارد ووصل املائة يف ٥٤ الهند وارد وبلغ

قبل. ذي عن عظيًما هبوًطا لوندره يف أسعاره
اإلنكليزية الطرق بأرجحية الرسادق هذا يف يقّرون جميعهم الفرنساويني رأيت وقد
حكومتهم ون ويُعريِّ غبار، لهم يُشّق ال امليدان هذا يف جريانهم بأن ويعرتفون االستعمار، يف

امِلْضمار. هذا يف ر بالتأخُّ

وال لفرنسا، ملًكا األصل يف كانت بأمريكا، اإلنكليز مستعمرات أهم من فهي كندا» «وأما
وتوصلت العظمى، بريطانيا عليها استولت ثم أبنائها. من بها املستعمرين أغلب يزال
وهم النفوس. من ماليني خمسة سكانها عدد ويبلغ الوالء. لها يخلصون جعلهم إىل
أربعة تشغل ومعروضاتها سواء. حد عىل واإلنكليزية بالفرنساوية التكلم يحسنون
يف واألوروبيني األمريكيني يبارون وأهلها اإلنكليزية. باملستعمرات الخاص القسم أخماس
التجارة، يف باملهارة اشتهروا كما والصناعة، الزراعة يف بالرباعة امتازوا فقد مضمار، كل
بالغابات أرضهم وخصهللا والربكات. الخريات عليهم تفيض جنة بالدهم أصبحت حتى
األمم من كثري عليها يغبطهم لدرجة املعارف يف تقّدموا وقد الوفرية، واملعادن العظيمة
يف والتعليم بالرتبية القائمون انبهر لقد حتى األوىل، الطبقة يف اآلن تعّد التي نة املتمدِّ

عهدهم. حداثة عىل إليها وصلوا التي العالية املكانة من أوروبا
وقلت: حاًرسا، حائًرا باهتًا — الرشقية وصبغتي املرصية بصفتي — أنا ووقفت

الناس. بني ُدَول واأليام أدوار، الدهر هكذا
أقسام كافة يف إنكلرتة معروضات بجانب الجليلة األمة هذه معروضات رأيت
الصغرية األمم أن مع وارتقائها، تقدمها عظيم عىل وتدل بفضلها تشهد وكلها املعرض،
لهذه كان وهكذا مقامها. من للحّط موجبًا ذلك كان الكبرية، األمم بجانب وقفت إذا
وعمل والفنون، واملعارف واآلداب الجميلة، الفنون معروضات يف كريم مقام األمة
واألثمار، األزهار وتربية والزارعة االنتقال، ووسائط امللكية والهندسة والكهرباء، اآلالت
املساكن وزخرفة واملعادن، واملناجم الغذائية، واملحصوالت األسماك، ومصائد والغابات،
الورق مثل املختلفة والصنائع الكيماوية، واملتحّصالت املنسوجات، وصناعة وتأثيثها،
الصحية الوسائط ويف منه)، األحذية اتخاذ (وخصوًصا والكاوتشوك السفر ولوازم

الخريية. واألعمال
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واملكتشفني العلماء بأن علم إذا منام، يف نفسه اإلنسان فيخال الغربية» أسرتاليا «وأما
أواسط يف اآلن الشأن هو كما مجاهلها، ويتعّرفون يرودونها فقط سنة ثالثني منذ كانوا
يف له نظري ال الذي التقدم من عظيمة درجة إىل قليلة مدة يف وصلت وقد أفريقية،
يزيد ال ١٨٣٠ سنة يف سكانها عدد كان املقام: هذا يف األرقام شهادة أحسن وما التاريخ.
أي ،١٧١٠٢٢ إىل ١٨٩٩ سنة ويف ،٤٦٢٩٠ إىل ١٨٩٠ سنة يف فوصل نفًسا، ١٧٦٧ عن
املديريات إحدى يف النفوس عدد يساوي يكاد ال كلها املستعمرة هذه سكان مجموع إن
مما وهو معرضها، يف رأيته ما بعض لك فسأروي ذلك ومع املرصي،3 بالقطر الصغرية

العجاب. بالعجب يقيض
أربع وزنها الحجري، الفحم من الحجم عظيمة كتلة رسادقها إىل الداخل يراه ما أول
بأرضها اكتشافه كان وقد األنواع. أجود من إنه الخبريون: ويقول ونصف، طولوناتات
مئات — شك بال — ثروتها تتضاعف كلها مناجمه استغالل تم ومتى ،١٨٩١ سنة يف
هذا ووجود الجغرايف موقعها هو وثروتها إنكلرتة سطوة مدار عليه الذي فإن املرات. من
أوسرتاليا فبالد الصناعة». «خبز وهو: غريبًا اسًما عليه أطلقوا حتى بواطنها يف املعدن
ثانيًة إنكلرتًة الرشقية للبالد األيام تكّن فهل الوجهني. هذين من إنكلرتة تشابه أصبحت

الغرب. يف البحار ململكة ما الرشق يف لها يكون
ال حيث املظلمة، الكثيفة غاباتها من هائلة أشجار جذوع أيًضا معرضها يف رأيت

قدم. ١٠٠ الشجرة ارتفاع يبلغ أن يندر
الشعاري، أنواع أحسن موطن فهي غرو وال األصواف، من جليلة رواميز ورأيت
الذي ذا ومن والضأن. املاعز أوبار من األعظم املقدار كله العالم يف املعامل تستورد ومنها
وغريها، أوروبا بالد إىل العظيمة الكميات منها تصدِّر إنها حتى فيها، اللحوم وفرة يجهل
أمام وتجعلها والفساد، العفونة من تقيها التي التربيدية بالوسائط ينبغي كما محفوظة

ساعات. بضعة منذ ذَبَُحوه قد حيوان من مأخوذة كأنها املتناول
بقية صنائع عن تستغني تكاد واالجتهاد العقل بفضل أصبحت البالد وهذه
والسجائر والشمع والصابون لألحذية كثرية: كبرية معامل ففيها ومحصوالتها. األمم

القليوبية ثم (٢٧١٠٠٦) الفيوم ثم (٣١٤٤٥٤) سويف بني إقليم سكانًا املرصي القطر مديريات أقل 3
يف ضعفهم يعادل فيها السكان وعدد القاهرة، أبواب عىل الكائنة الخصيبة املديرية وهي ،(٢٧١٤٦٥)
ميزانية (انظر مرصي جنيه ٢٦٨٠٠٠ العام يف إيرادها يتجاوز فال ذلك مع ويزيد الغربية، أوسرتاليا

فتأمل. اإلنكليزية. الجنيهات من مليونني عن إيرادها يقل فال الغربية أوسرتاليا وأما .(١٩٠٠ سنة
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(بضمة والُفَرش أصنافها) (بسائر والعربات والرسوج والحلويات واملربيات والزيوت
يف رأيت وقد ذلك. ونحو واملفروشات واألثاثات واألمتعة (الرباويز) واإلطارات ففتحة)

والعمران. التقدم استمرار عىل دليل وهي كلها، املصنوعات هذه آثار معروضاتها
كلها تفوقها التي الحرفة تلك من املصنوعات هذه وأين الصناعات، هذه أين ولكن
آثارها من رأيت فلقد األفكار؟ واستهواء العقول واختالب والجالل، والجمال املال يف
التِّْرب رأيت املستعمرة، هذه يف الذهب أمام مستمرة حرية يف والباحث الناظر يجعل ما
اللعاب تُسيل بدرجة العْسجد وسبائك النضار وقضبان اإلبريز وركائز وأنواعه بأصنافه
رأيته الذي مثل كنًزا املنام) يف (ولو اإلنسان يرى أنى هللا! ناشدتك األلباب. وتسبي
أهل يذكرها والتي الدفائن يشبه الكنز هذا أن الغريب ومن العام. املعرض يف بالعيان
املوّكلون قاصده وجه يف ويقف واألرصاد، الطالسم به تحيط نعم واألوهام. الخرافات
مثل أنظر، فكنت واألعوان. الحّجاب من كلهم إذ إنسان؛ صورة يف أنهم غري واألعوان،
بصخور مختلطة األرض، باطن يف هي كما الذهب كتل إىل واألقاصيص، الروايات أبطال
فليس الطبيعية حالها عىل وكلها األخرى، الشوائب من استخالصها بعد أو الكوارتز
بصرية العني فكانت النظر، سوى سلطان من عليها يل يكن لم كما أثر، من فيها للصانع
الشاعر بقول وتمثلُت سواه، الرضاء عىل يحمده ال الذي هللا حمدت ولكنني قصرية. واليد

األوَّاه:

ال��م��ن��اظ��ُر أت��ع��ب��ت��ك ي��وًم��ا ل��ق��ل��ب��ك رائ��ًدا ط��رف��ك أرس��ل��ت إن وإن��ك
ص��اب��ُر أن��ت ب��ع��ض��ه ع��ن وال ع��ل��ي��ه ق��ادٌر أن��ت ُك��ّل��ه ال ال��ذي رأي��ت

العني بإرسال وحبسها، اليد وضع عن أتأّىس أن املقام هذا يف نفيس عىل آليت ولقد
يشاركني حتى وصفها، بيان يف والبنان للسان العنان وإطالق وحسنها، العني هذه إىل

ومرة. مرة ألف ويعذروني والحرسة، اللوعة يف القراء
فبالغ فقط، ١٨٩٣ سنة يف املستعمرة هذه يف الذهب مروج أهم استكشاف كان فقد
ال واملعدن ويتجدد يزيد جشعهم يوم وكل وكنوزه، دفائنه باستخراج العناية يف القوم
أين سنوات، سبع ظرف يف الفرنكات، من مليون ٤٠٠ منه املتحصل بلغ لقد حتى ينفد.
هذا أن السامع أو القارئ يتصورنَّ وال وهامان؟ فرعون عرص يف السمان السبع منها
األرقام من ثابت هو بل املغاالة، أو اإلغراق أو املبالغة من يشء فيه الهائل البليغ املبلغ
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الذهب مروج مسطح فإن ذلك يف غرابة وال املعتمدة، الصحيحة واإلحصاآت الرسمية
مربع!!! مرت كيلو مليون عن يزيد

كما متنوعة وصور مختلفة أشكال عىل النضار من الطبيعية الركائز رأيت وقد
التي «التنتلة» مثال عىل الطبيعة صنعته قد الناظر يخاله ما وأغربها دفائنها. يف وجدوها
إذا اإلنسان يناله ربح أكرب قيمته توازي ما الركائز هذه ومن العذارى. صنعها يف يتأنق
أجود الطبيعة ولكن — فرنك ألف مائة أي — العقاري البنك يانصيب يف الحّظ أسعده
ذلك، ضعفي قيمتها توازي أخرى ركائز شاهدت فقد الكاذب: البنك رساب من وأصدق
أسواق بل الذهب أسواق يف النوادر من وهي فرنك!!! ٣٠٠٠٠٠ أي أضعافه: وثالثة بل
ما أغرب من والقراء) الكتاب من الفقراء (وخصوًصا العارفون يعتربها ولذلك العجب.
وقيمتها جراًما ٧١٣ وزنها اإلبريز الذهب من قطعة ورأيت العام، املعرض هذا حواه
وغالب األنهار، أحد يف بنفسه ألقى رجل «جيب» ساللة يف وجدوها قد فرنًكا، ٢٢٩٠
قواه، خانته أن لبث ما ولكن النضار، هذا عىل تحّصل حتى التيار» «وقاوح االنحدار
شهيد عىل هللا، فرحمة غناه، يرجو كان حيث من هواه، ضحية فذهب املياه، ورصعته

الحياة! هذه يف الرجل ذلك وكلنا والرفاه! الثروة
املناجم، َعَمَلة من رجالن عليها عثر قد واحدة ركيزة من آخرين نصفني ورأيت
ونصف فرنًكا ٣٧ عن عبارة الشطرين بني الفرق فجاء واإلنصاف، بالعدل فاقتسماها
فرنًكا، ٢٦٨٠ وثمنه جراًما ٩٩٧ يزن األكرب والقسم بينهما، فيما عليهما اقرتعا ثم فرنك،
بغي وعدم القسمة يف ومهارتهما نيتهما لحسن النصفني هذين منهما الدولة اشرتت وقد
ستة عىل قوَّتي ومنتهى يديَّ بكلتا وقبضت رأيس، بعيني ورأيت اآلخر. عىل أحدهما
ولو مكانها. عن زحزحتها وال حملها استطعت فما اإلبريز، الذهب خالص من قضبان
ثمنها ومجموع املقدرة: وعدم بالعجز مثيل ألقرَّ الجبابرة جبار أو عنرتة مكاني يف كان
واحد، منجم من واحد شهر يف الذهب محصول عن عبارة وهي إنكليزيٍّا، جنيًها ١١.٥٦٣

عائلة! عرشة إلحدى طائلة ثروة منها تكون وقد
يف زهد وقد (مثيل) منه يخرج املعرض من القسم هذا إىل الداخل إن والخالصة:
بأصابع ملس أو رأسه، بعينْي رأى قد يكون إذ ُمنتهاه؛ الهوس منه بلغ أو الحياة هذه
فكيف كله، العالم هذا يف بل العام، املعرض بهذا مكان أصغر يف الذهب من كوم أكرب يده
وهذا والطالسم، واألرصاد والدفائن، الكنوز عن يسمعه أو يقرأه ما ذلك بعد يحتقر ال
(املربوكة املستعمرة هذه عرضته الذي الذهب قيمة فإن نعم! نعم! عيان؟ وذلك خيال،

الفرنكات. من ماليني ثالثة يبلغ امللعونة) أو
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بطوله يمثل الوّهاج الذهب من كتلة ألنه كاألهرام؛ وال هرًما، هنالك رأيت وقد
املسحورة، املستعمرة هذه من القوم استخرجه الذي حجم وسمكه وارتفاعه وعرضه
أن إىل أرشدتني أرقام كلها بل يشء، يف الهريوغليفي من ليست كثرية نقوًشا عليه ورأيت
ثمنها أوقية ١٦٤٣٨٧٥ عن عبارة ١٨٩٩ سنة يف كان الثمني املعدن هذا من املتحصل
كان ١٨٩٩ سنة إىل ١٨٨٦ سنة من محصوله عموم وأن إنكليزيٍّا، جنيًها ٦٢٤٦٧٢٨
هذه إيراد أن مع اإلنكليزية. الجنيهات من ١٦٤٧٩٣٨٣ ثمنها يبلغ أوقية ٤٣٣٦٦٧٩
ال األواقي من ٣٠٢ عن عبارة ١٨٨٦ سنة وهي استكشافها، سنة أول يف كان املناجم
التي الزيادة هذه اطراد إىل هللا! رعاك يا فانظر الجنيهات، من ١١٤٧ ثمنها يتجاوز

والغواية. الفتنة مكان عن البعد يف معي وسارع والصواب، الرشد معها يضيع
واملغاربة.» الرتك فلقيت هاربة، العرب من «خرجت العامي املثل رأي عىل ولكنني
هذه باطن حواه عما ففضًال الرب؛ عجائب تفوق البحر عجائب أن آخر ركن يف رأيت إذ
فقد اللؤلؤ. ها وأخصُّ تنفد ال ثروة عىل بحارها تحتوي والكنوز، الذخائر من األرض
وهي الداري أصداف من ألفاريزه لسقوفه ألعمدته جدرانه من يتأّلف شائًقا إيوانًا رأيت
ويف العجاب. بالعجب ويقيض االستحسان يوجب بديع بتنسيق مصفوفة فسيحة، كبرية
وهو الدر، اللتقاط البحر أعماق إىل ينزلون الذين الغطاسني من رجل تمثيل وسطها
الكافلة األثقال وعليه جسمه، إىل املاء نفوذ يمتنع لكي الكاوتشوك4 من الالزمة بمالبسه
تمام يف الرجل رأس يبقى بحيث كبري ناقوس رأسه وعىل اليَمِّ، هاوية إىل نزوله لرسعة
يف وهو لريى البّلور؛ من نظارات عليها فتحات ثالث الناقوس ويف حركاته، يف الحرية
الناقوس وفوق يساره، عن أو يمينه عن أو أمامه كانت سواء اللؤلؤ مكامن املاء أعماق
الهواءُ يتحدد وبها الرب، يف طرفها ويبقى معه تغوص متينة طويلة بأنبوبة متصل جهاز

شاء. ما املاء يف البقاء من يتمكن حتى للرجل
هذا يلتقطها التي والدراري الآللئ من رأيته ما بوصف الكالم عليك أطيل ولست
صليب لك أذكر ولكنني خلقه، يف هللا سنة املاليني أهل من غريه بها وينتفع املسكني،

الفرا. جوف الصد يف فكل الجنوب:

معرضهم. يف منهم ذلك استفدت حيث السنكال يف املسلمون يسميه كما الكوتُشج 4
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بجانب مصفوفة كبرية، يتيمة دراري سبعة عن عبارة العجيب الغريب الصليب هذا
فيتألف مثلها، كبريتان دّرتان ويسارها الثانية يمني وعىل مستقيم، خط عىل بعضها
يف القوم وجدها قد املثال النادرة املجموعة وهذه طبيعي. صليب آللئ التسعة هذه من
ببعضها ملتحمًة بالتمام، اآلن هي كما واحدة صدفة يف ١٨٩٤ سنة يف اللؤلؤ مصائد
الذي تركيبها وغرابة مائها، وصفاء لجمالها، عليها؛ وحافظوا فحفظوها االلتحام. تمام

إنكليزي. جنيه ٢٠٠٠ قيمته وتبلغ ثمني، كنز وهي الطبيعة، فلتات من يعدُّ

اإلنكليزية املستعمرات عىل عمومية نظرة

والحوانيت، والتياترات املالهي من جردوها إذ هزل؛ يشوبها فال بالجد معارضها امتازت
إال الزائر منها يخرج فال وجه كل من مفيد كدرس وجعلوها املساخر، من ذلك ونحو

وعجبًا. علًما ازداد وقد
بجانب استعماري مطعم إقامة عىل الربيطانية املستعمرات حكومات اتَّفقت وقد هذا،
إال واملحصوالت واملصنوعات واملشارب املآكل من يشء يدخله ال بحيث املعروضات، هذه
كان وأنه خصوًصا باهر، نجاح له كان وقد املستعمرات، تلك إحدى من وارًدا كان ما

درهم! املستعمرات، هذه يف االرتزاق بوجوه العلم زيادة يف بابه) (يف سببًا
الذكر يستحق عما تكلمت وربما املقام، هذا يف الرياع خطه بما اآلن أكتفي وإني
عن الحديث سياق أثناء نفسها، العظمى بريطانيا من الواردة اإلنكليز معروضات من
مصفوفة ومآثرها صنائعها كلها األمم فيها عرضت التي والدساكر والجواسق القصور
ال الحديد من هيكله أقيم الربيطاني القرص أن إىل القراء أنبِّه ولكنني بعضها. جانب إىل
خرجت وقد بالبناء، شبيًها كغريه ليكون والجري؛ الجبس من طالء وفوقه الخشب، من

بجانبه: فرأيت منه

قرصبلجيكا (8)

عىل النشيطة اململكة هذه أقامته يقال: والحق األنظار، يستوقف جليل، فخيم بناء وهو
وقد .(Audenarde) أودنارد مدينة وهي الشهرية، حوارضها إحدى أمانة دار مثال
پاريس يف الصورة وجاءت األقطار، هاتيك يف املهندسني برعاية الدار هذه يف انتهت
األخشاب، من مقاًما كونه حيث من املعرض: مباني أغلب مثل وهو بالتمام، األصل طبق
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القرشة هذه مّوهوا ولكنهم لبغداد، املنسوب البناء مثال عىل والجبس، الشيد يغشاها
الناظر فيخدع واألعوام، األيام عليها مّرت قد الصلدة األحجار من كأنها تجعلها بطريقة

الزمان. رصوف به تعبث لم ولكن عتيًقا، أثًرا يخاله حتى
پيد ڤان واسمه بروسل5 أبناء من متفنِّن مهندس صنع من فهو األصل، أما
بل غرامه فإن عليه! النعت هذا أصدق وما األحجار». «عاشق ويلقبونه (Van Pede)
(وخصوًصا واألزهار األوراق صور عىل وتزويقها وتنسيقها األحجار بتعشيق هيامه
أخرج الذي األفعوان (وخصوًصا الحيوان هيئة عىل ونحتها وتخريمها، الجنان) سلطان
هذا عىل وأساطينه ونقوشه القرص هذا بناء يف املتأّمل يدل ذلك كل الجنان) من اإلنسان
األحجار ُعباد صناعة إال هذه إْن ربي! سبحانك الحال: بلسان يقول يكاد بحيث الغرام،

واألوثان!
عقد وفوق (بالكون). رشفة فوقها بوائك بها تحفُّ عظيمة بوابة األصلية واجهته يف

الشجعان. صناديد من بطل يعلوه األحجار، يف «التنتلة» كأنه ممّرد رصح البوابة
املعمار. صنعة يف اإلبداع من إليه وصلت ما القرصبإظهار هذا يف بلچيكا اكتفت وقد
سائر ففي مصنوعاتها أما امليدان، هذا يف بالسبق لها يشهد إليه نظر من كل ترى ولذلك

والصناعة. التجارة مضماري يف والرباعة بالتقدم أيًضا لها تشهد املعرض، أقسام
الشائقة املناظر أهم لتمثيل غرفتان تكتنفه بهو الجوسق، هذا من األسفل الدور ويف
من البالد، هذه يف للطائف تلزم التي البيانات كافة مع البلچيكا حوارض أكرب يف
تقدم عىل تدلك التي البيانات وأخصها ذلك، ونحو ومؤلفات ورواميز وبرنامجات جداول
وكل وفرنسا، وإنكلرتة أملانيا نفس يف حتى األخرى، البلدان يف سلعهم ورواج تجاراتهم
أرضهم. يف املال ورصف بالدهم إىل الرحلة عىل املعرض لزّوار وتحريًضا تشويًقا ذلك

واملغانم. املكاسب يستجرُّون هم وهكذا
تحف فيه كبري بَْهٌو وسطه ويف واالستقبال. االحتفال غرف ففيه العلوي: الدور أما

املثال. نادرة

بالكاف النطق يهملون أهلها فإن (Bruxelles) هكذا اإلفرنجية يف تكتب كانت وإن بروكسل، تقل وال 5

بلجيكا. عاصمة وهي إليه، وتنبه ذلك فاحفظ
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بلجيكا. قرص

مايو ١٠ يوم يف القرص هذا بافتتاح احتفلوا أنهم املقام هذا يف ذكره يجب ومما
الدور يف ما سوى يشء برؤية لغريي وال يل يؤذن كان فما مراًرا، زرته وقد ،١٩٠٠ سنة
ألن العلوي؛ الدور يف القوم ه أعدَّ ما لرؤية يوم كل يف يزداد اشتياقي فكان األريض.

قيل: كما أو باملمنوع، الولوع عىل مطبوع اإلنسان

ُم��ِن��َع��ا م��ا اإلن��س��ان إل��ى ش��يء أح��ب

ال العّمال فرأيت يوليو، ٥ يوم يف الدور هذا لزيارة التعب بعد توصلت حتى فسعيت
القديمة األثاثات من ذلك وغري ثمينة، وطنافس عجيبة، أبسطة بتنسيق يشتغلون يزالون
الغريب ومن اآلخرين. يفاخرون بها وهم األولني، أجدادهم صناعة إليها انتهت التي
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،Dsonzee دسونزي اسمه أغنيائهم من واحد رجل أرسلها قد النادرة، التحف هذه أن
القرون. متوسط يف الفنون أرباب قرائح به جادت مما وكلها

أواسط يف الكائن البلچيكي الكونجو فإن االستعمار، يف نصيب اململكة لهذه وليس
األوروباوية السياسة اتفقت وقد االستقالل. تمام مستقّلة والية عن عبارة هو إفريقية
الوالية هذه تشرتك ولم الثاني. ليوپولد وهو الحايل البلچيكا ملك لشخص تمليكها عىل
للمستعمرات يلزم ما بصنع امتازوا قد بلچيكا أهل ولكن پاريس، معرض يف املستقلة
والقضبان واألدوات العربات من يلزم ما توريد احتكروا لقد حتى القاصية، والبالد عموًما
املتحالفني الصنّاع جمعية اتفقت ولذلك الصني. بالد يف الحديدية السكك لكافة واآلالت
برسم التي مصنوعاتهم من ومجموعة الرتوكاديرو قرص من األيرس الجناح يف فعرضت
واملنسوجات املتنوعة الحديد ومشغوالت واملسامري والخرز الزجاج وأخصها املستعمرات،

وغريها. القطنية
القوم تقدم عىل دليل ولكنها الصناعة، يف التأنق عىل يدلُّ ما فيها ترى ال إنك نعم،
بلچيكا قررته ما بلغ وقد االكتساب. طرق معرفة يف غريهم عىل وفوقانهم التجارة، يف
يف: فدخلت القرص هذا من خرجت ثم الفرنكات، من واحًدا مليونًا املعرض يف الشرتاكها

قرصالنرويج (9)

مع منها ويتكّون أوروبا، أقىص من الغربي الشمال يف واقعة البالد هذه أن املعلوم من
ببعضهما، مرتبطتان مملكتان وهما إسكنديناوة. باسم املشهورة الجزيرة شبه السويد
الوجوه: جميع من الداخلية بشؤونها تام واستقالل خاص، نظام منهما واحدة لكل ولكن
أوسكار اآلن وهو امللك، شخص يف إال أيًضا يجتمعان فال واملجر، النمسا يف الشأن هو كما
وإغداقه إليهم الرفد وإيصال العلم أهل تشجيع يف عرصه ملوك كل فاق الذي الثاني،

بالضاد. والناطقني الرشقيني حتى عليهم، الفضل
كل واغتنام استقاللهم، عىل الشديدة الغرية يف باملجريني اململكة هذه أهل أشبه ما
العام املعرض هذا يف رسادقهم بني جعلوا إنهم حتى عليه! واملحافظة به للمناداة فرصة
العمائر من عديدة سدوًدا بل منيًعا، ا سدٍّ السويد مملكة أقامته الذي الجوسق وبني
بني ما بُعد بينهما لجعلوا استطاعوا ولو واليونان، وموناكو وأسبانيا بأملانيا الخاصة

املرشقني.
العادة به جرت كما وأبيض، وأحمر أخرض من الزاهية باأللوان القرص هذا يمتاز
الصنوبر أخشاب من وكله الجامدة، املنطقة من القريبة الباردة األصقاع تلك أرياف يف
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والجري. الجبس من طالء األخرى الدول قصور مثل عليها وليس غاباتهم، من املقطوعة
عىل بعضها، مع وتعشيقها باملنشار األخشاب تقطيع يف منحرصة وزخرفته زينته بل
جاؤوا ثم النرويج، بالد يف كله صنع أنه به الخاصة املميزات ومن جميلة، رائقة أشكال
لألنظار فتنة (الكشك) الجوسق هذا فجاء بعضها عىل وركبوها پاريس إىل قطًعا قطًعا به
مجلس قرر وقد به. وينتفعون بالدهم إىل املعرض انتهاء بعد وسينقلونه للزوار، ومحطٍّا

العام. املعرض يف الشرتاكهم فرنك ٥٥٥٠٠٠ مبلغ نوابهم
يكون يكاد وال واملالحة، السباحة يف أبنائها مهارة األمة: هذه مميزات أكرب ومن
قرصهم امتاز ولذلك محصوالتها. وسائر بأخشابها واالنتفاع الغابات تربية يف مثيل لهم
من االستفادة وسائل يف تفنّنهم وببيان األمور، بهذه عالقة له ما كل بعرض أيًضا
الذي نانسن الدكتور الرحالة تمثال هو الزوار أنظار يستوقف والذي وحراجهم. بحارهم
الرخام، من العلوي نصفه ترى الخافقني. شهرته وطبقت الشمايل، القطب إىل يصل كاد
يف صادفه عما يحدِّثك كأنه وهو األمام)، إىل = Fram (فرام املسّماة سفينته بجانب
بلسان لك ويقول والشدائد، الغرائب من فيها القاه ما لك ويرسد املجيدة، العجيبة رحلته
تتزاحم كانت بينما واألدوات، واآلالت والدواّب، الكالب من حوله ما استخدم كيف الحال:
اإلنسان وتصقع األبدان تحرق!) (نعم تحرق التي الربود وشدائد الثلوج جبال عليه

والحيوان.
جاللة أن والعام الخاص ألسنة عىل تداوله وينبغي املقام، هذا يف ذكره يجب ومما
كافة من والتضلُّع املدارك بسعة املشهور الثاني غليوم وهو الحايل أملانيا إمرباطور
البطل بهذا واالحتفاء االحتفال يف بالغ قد واإلقدام، بالبسالة أمثاله عىل املمتاز املعارف،
ال إنكم بَنِيَّ يا لهم: وقال حرضته يف أوالده استدعى مقابلته أثناء يف إنه حتى املقدام،
الذي اإلنسان هذا لكم أتمه ما تفقهون فلستم با، الصِّ خ وَرشْ األظفار نعومة يف تزالون
عجبًا أعطافكم ترنََّحت األيام، مستقبل يف تاريخه علمتم متى ولكنكم اآلن. أمامكم ترونه
الجليلة الصورة هذه فاحفظوا بالعيان. رأيتموه أنكم تتذكرون إذ طربًا؛ فؤاُدكم وخفق
امللوك، يكون فهكذا واالعتبار. اإلجالل محل نفوسكم يف لها واجعلوا الفؤاد، صفحات عىل

واألقوال! األفكار تكون وهكذا
يسعفني ولم اإلمرباطور، أبناء من أكون بأن األعمى الحظ يسعدني لم نعم … أنا أما
الرشيدة الحكيمة الكلمات هذه يُنِْسني لم ذلك ولكن املشهور، نانسن طلعة برؤية الطالع
بالخرب. يقنع أن القارئ وعىل باألثر، اكتفى العني فاتته ومن املجيدة. الصورة هذه أمام
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الحوت سيما وال الهائلة، األسماك اصطياد يف القوم أساليب القرص يف رأيت وقد
منام يف كنت وهل والبحور. الربور ووحوش الصخور طيور وبجانبها (الهائشة)،
البحر رائحة أشّم كنت أنني للقراء أحقق ولكنني واألوهام؟ األحالم يد يف ألعوبة أو
املسمى (الفقمة) البحر شيخ مثل ناظري يسرتِع ولم قلبي يرع ولم البحر، ومحصوالت
الثريان، قوائم مثل يدان له الرشى، أسد كأنه الجثة ضخم حيوان (Phoque) بالفرنساوية
هذا إىل هللا رعاك يا انظر بل أغوال»، «أنياب أوهما كأنهما بل األفيال، كأنياب ونابان

املثال.6
االنتقال، يف وطرائقهم مختلفة عصور يف القوم ديار صور أيًضا هنالك وترى

الثلوج. صحاري عىل الكالب تجرها التي (Traineaux) الزحافات وخصوًصا
أن غرو فال والعلماء، العلم بمحبة مشهور الثاني أوسكار البالد هذه ملك إن قلنا:
هذا يف لها كان املعارف نظارة أن يف غرابة وال عكاظ، يف عكاًظا كلها بالده أصبحت
مدارسها أرسلتها التي املعروضات ترى فهنالك نصيب. أعظم بل رحيب مكان القرص
القوم عند لها البحر وصيد واملالحة الطباخة حتى نوًعا، عرشين عن تقل ال وهي الكثرية

خصوصية. مدارس
قسم يف األخرى األمم ففاقت املعرض، من أقسام جملة يف النرويج امتازت وقد
يف لها فإن واألنواع، األصناف سائر من املحفوظة واملأكوالت املربيات بعرض التغذية
األقطار، سائر يف واالنتشار الزيادة يف آخذة تزال ال عظيمة أهمية التجارة من النوع هذا
أهلها امتاز وقد فرنًكا. ٧٢١٩٩١٨٠ :١٨٩٧ سنة يف منها الصادر قيمة بلغت لقد حتى
السائحون به شهد كما مذاقها، وحسن بصفائها املشهورة (الجعة) البرية بصناعة أيًضا

ملعروضاتهم. الزائرون تحققه وكما بالدهم، يف
وخصوًصا ومصنوعاتها، وأحجارها معادنها من عرضته بما أيًضا امتازت وقد
كل تكون بحيث باليد يصنعونها فإنهم وطنافسها: وأبسطتها وأكلمتها سجاجيدها
التفنن هذا يقتضيه ما إىل فانظر أخرى، قطعة تماثلها وال بابها، يف فريدة منها واحدة
هذه كانت وملا املصنوعة! القطع عدد بمقدار االخرتاع تجديد يف اليد، مع الفكر إعمال من
رشكة بينهم قامت فقد العيش، يف بسطة هللا آتاه ملن إال اقتناؤها يتيّرس ال املصنوعات

(اإلدارة). القادمة الرسالة يف البديعة املريعة الصورة هذه سنصدر 6
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فنالت والرياش. الفراش من يلزم بما الفقري إلسعاف وبمالها بحولها الحكومة تعضدها
جليلة. بخدم وقامت نجاًحا

وصل قد بهم فكأني ذلك ومع املساملة، إىل وبامليل بالدعة البالد هذه أهل واشتهر
ُقوٍَّة﴾.7 ن مِّ اْستََطْعتُم ا مَّ َلُهم وا ﴿َوأَِعدُّ تعاىل: قوله آذانهم إىل

الربية الجيوش قسم يف وعرضوها القتال آالت اصطناع يف أيًضا تفننوا فلذلك
وبَيَّاهم! هللا فحياهم والبحرية،

أهل أصحابنا إىل معتذًرا السويد زيارة وجوب رأيت القرص هذا من خروجي وعند
َميَّزتهم أنني وحسبي بعضهما، إىل األمتني بانضمام َقَضيَا وامللك السياسة فإن النرويج،

بالتقديم.

قرصالسويد (10)

سهمه يرسل العماد رفيع رصح يعلوه وأنه خصوًصا وفخامته، بجالله األنظار يستوقف
األمتار. من ٣١ ارتفاع عىل الفضاء، كبد يف

التدبيج. يف واإلجادة التطريز، يف والرشاقة الرتقيم، يف باملهارة البالد هذه نساء امتاز
الزائرين أمام املصنوعات هذه يف قن يتنمَّ والفتيات العذارى بعض القرص يف رأيت وقد
تناسب بأشكال والحلل الحيلّ بعمل يشتغلون الصائغني من كثري وكذلك والزائرات.
وأن ال كيف والصانعني. الصناعة رؤية من الرشقية) (خصوًصا النفس فرتتاح ذوقنا،
تحاكي والبلغار، وفنلنده النرويج بالد وهي الشمال، يف املرتامية األقطار هذه منسوجات
حتى واأللوان، باألشكال وتزويقها واألبسطة األقمشة حياكة يف الرشق،8 به اشتهر ما
البلغار إن قلنا: فإذا واحد. منوال عىل ونسجا واحد، أستاذ عن يَا تلقَّ الفريقني أن يل خيل
أنه مع اآلن، إىل فيهم وبقي الشمال، أقايص أهل وصل أين فمن األتراك، عن ذلك أخذت
يف إن الغريبة؟ والتقاليد واألساليب املصنوعات تيار انهمار أمام املرشق من يضيع كاد

… يتدبر أو يفقه ملن لحكمة ذلك

.٦٠ اآلية: من األنفال: سورة 7

املحلة من آتية تخيلتها الصوف من أحزمة — عليها الكالم سيأتي التي — فنلنده معروضات يف رأيت 8

املنطقة من القريبة البالد هذه بجوسق فاستقرت مرص!!! معرض يف محلها ضلت قد ولكنها الكربى،
للهواء. وتبديًال الحّر من فراًرا … الجامدة
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استكهلم يف امللوكي القرص هيئة تمثل كبرية صورة التأمل، زيادة عندي أوجب ومما
السبب ظهر إذا ولكن األخرى. القصور يف بغريب ليس ذلك إن نعم، البالد. تلك عاصمة
والنرويج، السويد ملك ابن أوچني الربنس هو … الصورة هذه صانع فإن العجب، زاد
يف امللوك أبناء إليها يصل أن يجب التي املكانة إلظهار مثال، أحسن عىل بنفسه رسمها
وامليالد، املرياث طريق عن ال واالجتهاد، بالكّد الفخار نوال يف والسعي والفنون، العلوم

…؟ لنا فمن

السويد». «قرص الشمال أقايص يف الجمال تمثال

صٍه! صٍه! … ويحك!

تُْغِني تكاد وهي األصقاع، بتلك الصيف يف وصورتها الشتاء يف الليايل صورة هنالك رأيت
بمائة القطبية الدائرة فوق املعاهد أحد تمثل األوىل فإن الطبيعة، رؤية عن الناظرين
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قطيًعا يرعى (Laponie = الپونيا (أي الهستاني غالم وفيها الشمال، نحو مرت كيلو
األفق أقىص ويف االصفرار، عالها قد الكواكب وترى القافلة، أهل انتظار يف الرانات9 من
قرب عىل داللة السماء، كبد يف النارية واأللعاب الصواريخ كأنها ترتامى باهية نريان

بالتمام. تمثلها تكاد بل الحقيقة تقرب التي هي والكهرباء الشمايل: َفق الشَّ بزوغ
االحتفال فيها يكون التي يونيو ٢٤ ليلة يف استكهلم حالة فيمثل الثاني: املنظر أما
يف كأنها هاجعة ساكنة الليل، انتصاف عند العاصمة هذه ترى يوحنا،10 القديس بعيد
حقيقي ماء وهو وانتظام. بلطافة يتسلسل واملاء األقدام، من خالية البحر وأرصفة منام،
زورق أديمه يشق ال واملاء الديار، تلك بحار يف الحال هو كما التيار، فيه ويجري يتموج
ضياء يغشاها وسافلها عاليها املنازل وترى الكهرباء. بقوة ذلك وكل غمام. يعلوه وال
بالفجر ليس ولكنه النهار، واقرتاب الليل بانرصام مؤذنًا االكفهرار، عاله قد الزبرقان
لحظة إال يمكث ال األبيض، والخيط األسود الخيط بني وسط هو بل الكاذب، وال الصادق
سلطان أشعة عن منبعثة الفضاء يف ب تتلهَّ النار ترى الغرب جهة ويف لحظة. بعض أو
عىل العجاب بالعجب يقيض منظر وهو األنحاء، تلك يف يحتجب يكاد ال الذي الضياء،

عهد. من به لهم وليس الصقع، هذا يزورون الذين السائحني
ربطته قد السويد، بالد يف والتلغراف الربيد مصلحة أن القرص هذا به امتاز ومما
املخاطبة وجعلت التلفون، بأسالك مملكتها فيها اشرتكت التي املعرض أقسام كافة مع
الخاص القسم يف عرضته فيما األسالك هذه مركز ووضعت الناس، لجميع مجانًا بها
وأدواته، التلفون صناعة يف بالرباعة اشتهرت قد البالد هذه أن تعلم وأنت بالكهرباء.
تستخدمها التي الجهازات كل، بل أغلب، إن حتى األرض، أقطار كافة يف تحتكرها وكادت
حيث من ألفضليتها هنالك من تستوردها املرصي، القطر يف املؤسسة اإلنكليزية الرشكات
التصديق، يفوق انتشاًرا بالدهم يف التلفون أسالك انترشت وقد األسعار. ورخص العمل
ولم وحوانيتهم، دورهم يف التلفونات أدخلوا قد أهاليها ثلث أن اإلحصاء من ثبت حتى

األخرى. األمم من أمة ذلك يف تعادلهم

والزمهرير الجليد يف يستخدمونه البعري بمقدار الشمالية باملنطقة خاص حيوان (Le renne) الرانة 9
والسعري. الهجري يف الجمل األعراب يستخدم كما

السنة. أيام أطول هو يونيو ٢١ يوم فإن أيام، بثالثة الصيفي االنقالب بعد أي 10
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رشكة أقامته وقد إال، ليس األخشاب من مرّكب وظاهره باطنه من كله القرص وهذا
رست حتى النهر إىل البحر بطريق وأرسلوها قطًعا فّكوه ثم استكلهم، يف النجارين
بلغت الناظرين يعجب أنيًقا قًرصا عليه، أقاموها الذي الرصيف أمام پاريس، قلب يف
مربًعا. مرتًا ٥٥٠ عن مساحتها تزيد ال أرض عىل مقام وهو فرنك. ١٥٠٠٠٠ أكالفه
بالدهم من فقط عامًال عرش اثني فرنسا عاصمة إىل بعثوا أنهم والوطنية املهارة ومن
ألهلها وال لفرنسا يحتاجوا أن غري من املتفرقة، األجزاء وعّشقوا املفككة، القطع فركبوا

ما. يشء يف
والحيل والنفائس التحائف من تتألف وسطه يف أنيقة مجموعة حواه ما أعجب ومن
صفيحة فيها رأيت العديدة. أعياده بمناسبة الحايل، ملليكهم األهايل قدمها التي والجواهر
األحرار البناؤون قدمها املعنى) بليغة اللفظ رشيقة إنها (يقولون خطبة نصُّ عليها
السنة يف دخوله عند أي املاسوني، الذهبي عيده حفلة يف ج املتوَّ األخ هذا إىل (املاسون)
من صفيحة عىل مرقومة والخطبة العشرية، هاتيك يف انتظامه من للخمسني مة املتمِّ

الضمائر. وإخالص الرسائر نقاء عىل داللة الخلصاء الفضة
املعظم الشاه جاللة تاله ثم املعرض، زار ملك أول هو الثاني أوسكار أن واعلم
املعارف؛ منار وإعالء أمته، ترقية يف أثره عىل يجرى فعساه إيران، صاحب الدين مظفر

الكرام. األكارسة لتاج وارث خري ويكون الرشق، به ليفتخر

الغرقى إنقاذ جائزة

خصصها التي الجليلة الجائزة إىل پاريس» يف «الدنيا من األمريكاني) (القرص يف أرشت
من علمت وقد الغرقى. إلنقاذ جهاز أحسن يخرتع ملن پولُّك، أنتوني األمريكي ورثة
املبلغ هذا لنوال تسابقوا الذين والعقول القرائح أرباب أن األيام هذه يف الواردة الجرائد
املحلفني مجلس اجتمع وقد مخرتًعا. ٤٣٥ إىل عددهم وصل فرنك ١٠٠٠٠٠ الطائل
بغرض وال الغرقى بحاجات تفي ال كلها أنها األسف مع فوجد أساليبهم، يف للنظر
رجًال أن غري بأكملها، الجائزة نوال يستحق من فيهم ليس بأنه حكم فلذلك املتربعني.
مسابقوه، قدمه ما عىل يمتاز عرضجهاًزا (Roper) روپر املسرت واسمه لوندرة أبناء من
بعرش مكافأة يوجب ما فيه املحلفون فرأى اليوم، هذا إىل أمثاله من تقدم ما وعىل

فرنك. آالف عرشة أي فقط: الجائزة
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وسالمه حظه حسن يوفقه ملن جديدة جائزة الباقي املبلغ جعل املحلفون قرر ثم
كافة لنجاة أخص) (وبنوع الغرق من السفائن لسالمة الكافلة الوسيلة إليجاد اخرتاعه،
إصدار املذكور املجلس وقرر األمر. وقيض اليّم عليها تغلَّب إذا فيما وركابها، مالحيها
كل عىل مراعاتها الواجب والرشوط املضمار، هذا يف املسابقة تفاصيل ببيان برنامج
إىل ويبلِّغها ،١٩٠١ سنة يناير أول يف كله العالم عىل وسينرشها فيه. املباراة يريد من

الدنيا. بقاع كافة يف بها العلم لتعميم بأجمعها؛ الحكومات
بغرق الشهر هذا يف بأبنائها أملَّت التي املصيبة هذه مرص عن تأخرت لو أودُّ وكنت
قوة وال حول وال األيام، قضت بهذا ولكن كان. ما أنه أودُّ كنت بل «الرشقية»، الباخرة
هذا يف الدخول عىل اإلقدام أو الجائزة هذه نوال مرص أبناء من لرجل يتاح وهل باهلل! إال

… الباب؟
… كال وألف كال ثم كال أقول: ولكني األنبياء، من لست

١٩٠٠ سبتمرب ٢٥ يف اإلسكندرية

املعرضالعام يف العرفان ألهل جوائز

وعلة الوجود، حياة هو الذي باملال املعارف أهل بتنشيط عظيم شغف لألوروباويني
إذا إال يعود، لن به وكأني الرشق من وانقىض الخلفاء عرص ذهب وقد والعمران. االرتقاء
ثم الحالل، ومن الحرام من املال جمع يف يتفانْون الكثريين أغنياءه ولكن األحالم. صّحت
وأممهم بالدهم وعىل عليهم يعود فيما يبذرونه بعدهم) من أبناءهم (وخصوًصا تراهم
الغرب، يف أمثالهم مآثر ذكر سوى وسيلة القلم ألهل يبَق فلم والخرسان. والعار بالخزي
تتنبّه عّلهم أو يفيقون، عساهم الفرصة حانت كلما أسماعهم، عىل الرضب ومعاودة
ال يوم وحسنة اآلخرين، يف صدق لسان لهم فيكون أجدادهم، عواطف من عاطفة فيهم

بنون. وال مال ينفع
العام. املعرض هذا بحجة املحسنني من فقط واحد به جاد ما ذكر عىل اآلن وأقترص
يف والتبذير التقتري عىل حجة ألف ساعة كل يف لهم وأغنياؤنا حجة، لهم يوم كل يف وهم

األمم. بني سمعتهم ساءت حتى مواضعهما، غري
كان الذي مسماه من أكرب نصيب (له أوسريس اسمه األغنياء من رجل فرنسا ففي
(يف السابق پاريس معرض بمناسبة تربَّع قد املرصيني) قدماء عند والربكة الخري إله
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املهارة بني يجمع فيه، يقام عمل ألعظم فرنك ١٠٠٠٠٠ قدرها بجائزة (١٨٨٩ سنة
اآلالت. رواق بنى الذي املهندس ونالها والجسارة،

عمل بأجمل يأتي ملن أخرى فرنك ألف بمائة فتربع املعرض هذا فرصة اغتنم ثم
پاريس. يف الصحافة نقابة إىل الجائزة هذه بتقرير وعهد فيه، مرشوع بأفيد أو

فال تتكرر ال الجائزة هذه أن رأى بل العظيمة؛ األريحية بهذه يكتف لم به وكأني
خطة اإليقاف سبيل يف فسلك األعمال، بعظائم اإلتيان عىل التحريض دوام يف يد له يكون
يعرفون ال فإنهم أبنائها: من الواقفني عىل وتأثري بالدنا يف صدى لها يكون أن أرجو
عدد زيادة سوى ورائها من يكون فال القبور، بعض عىل الطائلة املبالغ تقرير سوى
وعقولهم، أيديهم أعمال من األمة وحرمان واملحرَّمات، املالهي يف وانغماسهم بيننا الكساىل
ُدوًرا (Institut de France) بفرنسا العلماء مجمع عىل أوقف أنه ذلك العاقبة، وبئست
عىل تدل رشوًطا الوقف لهذا وقرر عام. كل يف فرنك ٣٢٠٠٠ ريعها يبلغ كثرية وأمالًكا
اإلنسان، بني عىل الخري مواالة إىل العايل نظره وطموح أفكاره، وسمّو مداركه، سعة
آباؤنا يعبده كان الذي ذلك من أكثر والحمد، باملدح مقرونًا اسمه يخلد بذلك أنه وعندي

األولون.
سنوات، ثالث كل يف يتجّمد األمالك هذه إيراد أن أوسريس دانيال املوسيو قرر فقد
أو اكتشاف بأعظم يأتي ملن جائزة ويعطي فرنك، ألف مائة مبلغ منه يتحصل حتى
أو الصنائع أو الفنون أو اآلداب أو املعارف يف املاضية: سنوات الثالث بحر يف عمل بأجلِّ
أمانيه أقىص إن وقال: األنام، جميع عىل العام بالخري يعود أمر أي يف اإلجمال) (بطريقة
أو الشايف الدواء إليجاد لُوا توصَّ إذا والطب، بالجراحة املشتغلون الجائزة هذه ينال أن
حتى دواء؛ أو عالج فيها ينجع ال بحيث اآلن إىل تزال ال التي واألسقام لألدواء املخفف
منها. الشفاء أو ملقاومتها ممّهدة تكون التي الوسائل عىل الداللة سوى لهم يتيّرس لم ولو
الجائزة ويقرر سنوات، ثالث كل يف عمومية جمعية يعقد املذكور املجمع أن واشرتط
بجميل فقرنه كرمه، عىل الجواد هذا زاد وقد امليدان. هذا يف السبق بقصب يفوز ملن
إليه يتقدم بمن يكتفي ال أن املذكور املجمع عىل قرر إذ االنعطاف؛ وحسن اللطف
ألنهم واالستحقاق؛ الفضل أهل عىل أيًضا بنفسه البحث عليه أوجب بل الطالبني، من
عليه له وما وطنه إىل الرجل نظر وقد واالعتكاف. واالنزواء بالتواضع الغالب يف يمتازون
اشرتك قد العمل كان فإذا سواهم. دون فرنسا أبناء عىل الجائزة فقرص الحقوق، من
تقسيم وجب فيها، انفكاك ال متالزمة بطريقة جوهريٍّا أصليٍّا اشرتاًكا واحد من أكثر فيه
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اإلنسان بني إىل نظر ثم واإليجاد. االجتهاد يف حصتهم بقدر املشرتكني عىل الجائزة
تُعَطى العامة املعارض أحد ميعادها حلول صادف إذا الجائزة أن فقىض عاّم، بوجه
لرجل إال تعطى ال حال كل عىل ولكنها فرنساوي، غري أو كان فرنساويٍّا ها، يستحقُّ ملن
بعد يأتي املعرض ميعاد كان وإذا التحقيق. وجه عىل بها االنتفاع يصح حتى واحد
تبلغ حتى قيمتها إىل الريع وإضافة االنتظار وجب سنتني أو بسنة الجائزة ميعاد حلول

فرنك. ١٦٦٠٠٠ أو ١٣٣٠٠٠
األمم! تحيى هذا وبمثل الكرم! يكون وهكذا الهمم! تكون فهكذا

باألرقام عظمته تشخيصاملعرضوبيان

يف «الدنيا قراء أتحف أن ومقاًما وعلًما فضًال القطر أهل أكرب من جماعة مني طلب
بها صدرت التي الوافية البيانات فوق املعرض عظمة عىل التفصيل يف بزيادة پاريس»
نهاري، أقيضبها كنت التي بالطريقة القارئ تعريفي من أفضل رأيت فما الرسائل، هذه

الثقات. عن رويتها إحصائيات بعض وإيراد

إنه يقول: أن إنسان ألي يمكن ال بحيث األطراف مرتامية فسحة عىل قائم املعرض هذا
تَُعّد لسنني يحتاج ذلك فإن املعروضات: كافة فحص أو فيه، ما جميع رأى أو كله طافه
القائمني نفس بأن أجاهر وإني حواه، بما العقل يلّم أن هيهات! وهيهات! بالعرشات،
األقسام بعض ترتيب املتولِّني إن بل فيه؛ بما باإلحاطة االدعاء عىل يجرسون ال بنظامه
لنفسه يشرتي قد القارئ فإن غرابة وال الترصيح. هذا مثل يسعهم ال واحدة، غرفة أو
نيس ربما بل موضعها؛ يجهل أو عنها، يذهل ما وكثريًا واألثاث، املالبس بعض لبيته أو

إليها. حاجته عند فجددها وجودها،
املعروضات أنواع وكافة والرواميز والتقاويم والقوائم والجداول الرسوم ترى
كان سواء السقوف، بأهداب متعلقة أو الجدران، عىل ملصوقة أو األرض، يف مصفوفة
فيها؟ ما كل ومعرفة رؤيتها من تتمكن فكيف ثالث. أو مثنى أو واحدة طبقة من البناء
أن تلبث فال بمقتضاها، تسري خطة لنفسك وترسم املعرض، أبواب أحد من تدخل
أين وإىل ترى ماذا تدري تعود فال تتجاذبك، كلها التيه. يف إرسائيل كبني نفسك ترى

تسري.
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الكناسني من جيوش سوى ترى فال الثامنة الساعة من أبوابه املعرض يفتح
ونحوهم والبستانيني والسماكني والجزارين والبدالني واملتعهدين واملوردين والفراشني
وبأتباعهم بأنفسهم ودساكره وعمائره وباحاته وساحاته رحباته احتلُّوا قد ونحوهم،
إذا حتى الهائل. الكائن هذا يف والنظام الحياة بلوازم للقيام وبمركباتهم وبدوابهم
ويستغرق األنظار يسرتق متبهرًجا متربًجا برز الصباح، من العارشة الساعة جاءت
الباقي والربع واالنتقال، واملزاحمة التسيار يف أرباعها ثالثة ساعة: فيه فتقيض األفكار،
الصيام عليك وجب تبادر لم فإن الطعام، وقت يحل وحينئذ واالستقصاء. املشاهدة يف

لك). أجر (وال
نحو تشغل مبانيه وأن مربع، مرت ١٠٨٠٠٠٠ عن يقل ال املعرض مسطح أن علمَت
هذا نصف إن اآلن: لك قلت وإذا التحقيق. وجه عىل مربع مرت ٤٦٠٠٠٠ أو النصف
عن بعيًدا أكون ال أني فاعلم املرافق، من ويتبعها يلزمها وما باملطاعم مشغول النصف
أي أو كوًخا أو قمرية أو دسكرة أو جوسًقا أو أدواًرا أو قًرصا ترى تكاد ال إذ الحقيقة؛
لم إذا إال اللهم مطعم، فوقه أو بلصقه أو تحته أو أركانه أحد ويف إال — مسقوف مكان

والشاربني. لآلكلني مخصًصا كله هو يكن
يدخلون منهم، األرياف أهل وخصوًصا وسوقتهم، اإلفرنج عامة فإن ذلك عن وفضًال
األعشاب. بساط فوق أو األشجار ظل تحت ويرشبون فيأكلون «الزوَّادة» املعرضومعهم
الالزم، الوقت يف املطاعم أحد إىل وتوجهت باملعروضات، االنشغال عدم لك هللا أتاح فإذا
الرمق. به تسدُّ بما الخادم يأتيك حتى … وتسرتيح فيه تجلس مكان عىل عثرت فربما
يف ويرسعون اإلقبال يف يهرولون وتراهم الخدم، من جيًشا مطعم كل يف ترى إنك نعم،
خاليًا مقعًدا ترى تكاد فال واملرتدِّدين، الواردين جانب يف القليل من أقل ولكنهم اإلدبار،
وااللتهام)، واالزدراد املضغ (عن ساكنًا أو املآكل) طلب (عن ساكتًا فًما وال عاطلة يًدا وال
علمني وقد الدنيا. الحياة هذه من يتزوَُّدون كأنهم واستعجال خبال يف كلهم والناس
فيميض للخادم: أسماءها وأكتب واحد، آٍن يف ألوان أربعة أو ثالثة أطلب أن االختبار
بعد لونًا يل يحرض كان ولكنه أخرى. بطلبات أيًضا كلفوه غريي ألن كلها؛ بها يأتي وال
قليل يل يتوفر كان الوسيلة وبهذه االنتظار. مرارة بغري املذاق يف أستحليها فكنت لون،

األكل. ساعة يف املعرض لرؤية أخصصه الوقت، من
يكون إذ عماراته؛ وغالب طرقاته وسائر جهاته كل يف املعهود، بخالف أراه فكنت
وقد يعدون: األلوف بعرشات وهم اآلكلون، فيه اجتمع قد هائل مطعم عن عبارة
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الرؤوس وامتدت واألشداق، األفواه وفغرت واألطباق، الصحاف إىل األحداق منهم برزت
وعجلوا «مسعورين»، مرسعني تناولوها باأللوان، الغلمان أسعفهم إذا حتى واألعناق،
وااللتهام االزدراد عىل واستعانوا األرضاس، فيها أعملوا أن بعد البالعيم، هاوية إىل بها
لهم الواقفني من لغريهم املكان إلخالء الخروج يف يتعجلون ثم والحرام، الحالل بالرشاب
املطاعم أقفلت الثانية الساعة كانت فإذا االصطبار. بفارغ نهايتهم املرتبصني باملرصاد،
اتفق، وكيفما كان حيثما بالتبلُّغ عليهم فيُقىض رين، املتأخِّ املساكني أوجه يف أبوابها كلها
الغالب يف وكنت مساء. كل يف التاسعة إىل السادسة الساعة من الحال هذه وتتجدد
األرض طفت أكون حتى باألمس، فيها أكلت التي غري مملكة يف يوم كل غذائي أتناول
للوقت وتوفريًا املعرض حومة من الخروج لعدم وذلك شاكًرا؛ … حامًدا … شاربًا … آكًال

ثانية. مرة الدخول وألجرة …
وسائل وانعدام املسافة، لبعد االنتقاالت؛ يف كان الزمن من فقدته ما وأعظم

املعرض. داخل يف الرسيعة املواصالت

أي ،٦٠٠٠٠٠ بل النفوس من مليون نصف األيام بعض يف املعرض عىل يَِرُد كان
ونصف مليونني عن قليًال يزيدون پاريس أهل أن تعلم وأنت القاهرة، سكان عدد نحو
فلذلك عربة، ألف ٥٠ يتجاوز ال األنواع جميع من فيها التي العربات وعدد مليون،
رشكات تأّلفت لقد حتى اإلطالق، عىل كافية غري وإليه املعرض من االنتقال وسائل كانت
وسائل لتكثري «طوفانية» عربات ومعهم الفالحني من الغفري الجم وأُهرع جديدة، كثرية
كل مع — يرصخون والحكومة البلدية ورجال املدينة وأهل املدينة وصارت االنتقال،
والبخاري الحيواني والرتامواي األومنيبوس رشكات كفاءة عدم من رون ويتضجَّ — ذلك
مقربة عىل أو املدينة، أطراف يف ساكنًا اإلنسان كان فإذا البخارية. والزوارق والكهربائي
املبكرين؛ أوائل يف تذكرته وأخذ القيام يف التبكري عليه أوجب الخطوط أحد رأس من
الباخرة النتظار اضطر وإال العمومية، البواخر أو العربات إحدى يف مكانًا له ليضمن
الزمن عليه ضاع الخط رأس عن بعيًدا كان فإن جرٍّا. وهلم الثالثة أو الثانية العربة أو
النافعة الصادقة الوسيلة تلك استخدام وهي الفضىل، الطريقة اتباع يؤثر لم إن الكثري
يف ساعة نصف خسارة ألن األقدام؛ بها وأعني إنسان، لكل الباري منحها التي الناجعة
االزدحام تزايد مع الركوب له يتسنَّى أن وهيهات ثالث، أو ساعتني انتظار من أوىل امليش
فيه يفتكر أن له ينبغي فال الركوب عربات استخدام أما النهار. من ساعة مضت كلما
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«الوقت بأن ميزانيتِه عن رغًما لإلقرار مضطرٍّا كان أو اليسار أصحاب من كان إذا إال
املال.» من أثمن

املدينة هي فهي ما، يشء يف پاريس عىل أَثَّر املعرض يف الزحام أن تتصورنَّ وال
إىل قائمة مسحورة، طارئة مدينة واملعرض املشهودة، املشهورة املوصوفة، املعروفة

الكثرية. لوازمها كل يف عنها مستقلة األوىل جانب

ومحرتف وصانع تاجر من ساكن: ألف مائة من أكثر عىل تحتوي املسحور املدينة هذه
أضعافهم)، (وهم لهم واملساعدين عندهم املستخدمني خالف العارضون) (وهم ومتسبب
الرب حواه يشء كل وفيها املتوسط. التعديل عىل فيها من أمثال أربعة اليوم يف ويزورها
أصناف كافة وفيها والسماء. بالهواء عالقة له كانت أو األرض، باطن تضّمنه أو والبحر
تلك بدء من وفيها أحمر. إىل أسود ومن أصفر إىل أبيض من بعضها بجانب الخالئق
لحد الرابعة) عن سنهم يزيد ال (وهم الكتاتيب يف األطفال يخطها التي الكراريس
من آالف إىل الناس من آالًفا الواحد اليوم يف تنقل التي املخيفة الهائلة الضخمة اآلالت
األسبوع، يف أو اليوم يف الناس من آالف يعملُه ما الواحدة الدقيقة يف وتعمل الكيلومرتات،
مذعوًرا. باهتًا حائًرا آدم ابن أمامها ويقف األجساد، من آالًفا الواحدة الثانية يف تبيد أو

كله. العالم متاحف يف املجموعة الكنوز أفخُر وفيها
املدينة هذه عظمة عن شيئًا ليعلم يأتي؛ فيما يتبعني أن القارئ أرجو وإنني

الهائلة.
الحساسة الحية األمم بأمره فاهتمت ،١٨٩٢ عام يوليو ١٣ املعرضيف إقامة تقررت
وصلوا ما إلظهار «إنسان» لفظة عليهم تطلق أن يصح الذين املجتهدون واجتهد كلها،
سبيل يف كلهم الناس وتدرج الفخار. ومضمار الحياة، معرتك يف العالية املكانة من إليه
نفس ١٥٠٠ برتتيبه القائمني عدد وصل حتى ١٨٩٥ سنة جاءت فما وانتظامه، نظامه
العمل. ملبارشة پاريس نفس يف الدول مندوبو استقرَّ وحينئٍذ واالطِّالع، املدارك أرباب من
بل ١٠٠٠٠٠ إىل ٧٥٠٠٠ إىل ٥٠٠٠٠ إىل ٣٠٠٠٠ من العارضون أثرهم عىل فجاء
منها الصادرة املكاتبات عدد بلغ حتى العاّم، املعرض إدارة مع العالقات وتكاثرت أزيد.
العملة عدد وبلغ عليها. يزد لم إن يضاهيها، الوارد عدد أن شك وال رسالة. ٣٠٠٠٠٠٠
ورب امتياز وصاحب ومستخدم شغال من نفس ٣٥٠٠٠ الكبري الديوان لهذا التابعني
األخرية شهور الثالثة يف املعرض بزيارة اإلذن الديوان هذا من طلبوا الذين أما التزام.
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٩٠٠٠٠ عىل عددهم زاد فقد األعمال، وانتهاء الرسمي االفتتاح قبل أي ،١٨٩٩ عام من
وشفع املجانية، التذاكر لنوال ١٣٠٠٠٠ عىل تزيد طلبات الديوان هذا إىل ووردت نفس،
الصور ولصق ورتبها فيها فبحث الفتوغرافية، وصورتهم بمستنداتهم كتابتهم أصحابها
بعد بها رصح التي وغري أهملها، التي الطلبات غري وذلك وسّجلها، وختمها التذاكر عىل

املايض. أغسطس شهر انقضاء

والشان (الشانزليزيه املعرض من الكبريين القسمني يف املشتغلني العمال عدد بلغ
األساسيون هم هؤالء وكان ،١٨٩٩ إىل ١٨٩٦ عام من مستديم عامل ٣٠٠٠ دومارس)
أنحاء جميع يف ومنترشين ا، جدٍّ كثريين فكانوا (الظهورات) لهم املعاونون أما (الثملية).
الحديد من الهائلة الكتل ويصبُّون الكبرية، الصخور يقطعون الدنيا: بقاع وكافة فرنسا
الهند (يف وضخامتها جسامتها يتصور العقل يكاد ال أبوابًا ويصنعون فرنسا)، (يف
فكان ذلك، وغري الجاوه) بالد (يف كبريًا وثنيٍّا معبًدا هائلة قوالب يف ويصبون الصينية)،
األقل: عىل آخرون عرشون عمله ملا مكمًال املعرض حومة يف الواحد العامل يصنعه ما
عن املسحورة املدينة هذه وتشييد بأحداث اشتغلوا الذين العمال مجموع يقل ال بحيث

متواليات. سنوات أربع مدة يف نفس ٥٠٠٠٠٠
بعضها وزن بلغ فقد والصغري الكبري القرص بناء يف استعملت التي الصخور أما
يقطعونها وكانوا قنطاًرا. ١٨٠ من قريبًا أي طونوالطات، ثمانية أي جرام: كيلو ٨٠٠٠
كثرية مناجم القوم استنفد وقد واإلتقان. العمل يف التعجيل لزيادة األملاس؛ بمناشري
بلغ ولقد صفصًفا. قاًعا وتركوها الطبيعة، فيها أودعتهما اللذين والحديد الفحم من
يف مجموعه أما كيلوجرام، ٢٥٠٠٠٠ وحده االحتفاالت بهو يف املستخدم الحديد وزن
بسقائف املغطاة األرض ومساحة كيلوجرام، ٣٠٠٠٠٠٠٠ فهو املعرضوسقائفه مباني
عربات من عربة ٢٠٠٠٠ عىل الحديد هذا نقل كان وقد مربع. مرت ٢٢٠٠٠٠ تبلغ الحديد
قطار منها لتألَّف بعضها بجانب مصفوفة جعلناها فلو الحديدية، السكك يف البضاعة

دمنهور. يف وآخره القاهرة يف يكون القطار هذا أول أن أي كيلومرتًا، ١٤٠ طوله
والجصوالجري والجبس (الورنيش) والطالء (البويات) واألصباغ والزجاج اآلُجّر أما
بمثال ذلك عىل واستشهد الهائلة. النسبة هذه تُوِجبُه بما استعمالها كان فقد والشيد،
بال شهور ستة مدة يف عامًال ٥٠ ألوانه بتجديد اشتغل وحده إيڤل برج أن وهو واحد:

كيلو. ٦٠٠٠٠ وحدها األصباغ هذه ثقل بلغ وقد انقطاع،
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ولكن الناظرون، يراها ال أخرى مدينة تحتها توجد املدينة هذه أن الغرائب ومن
يبلغ حقيقة املعرضشوارع تحت فإن نعم، واالندهاش. الحرية يف يزيد منها بيشء العلم
طولها ومجموع سنتي، و٧٠ مرتان وقبوها عقدها وارتفاع سنتي، و٦٠ مرتين عرضها
والبخار املاء فيها يجري دومارس شان ميدان تحت قنوات عن عبارة وهي مرت، ١٥٠٠
النهر؛ ضفتي عىل األرض أعماق يف الغائصان البغلتان) (أو الكتفان وكذلك والكهرباء.
وهذا مكعب، مرت ١٥٠٠٠ فيهما البناء بلغ فقد عليهما؛ الثالث إسكندر قنطرة الستناد

الذهن. يتخيَّله أو العني تراه تكاد فال املاء، يف مدفون كله البناء
الرشاقة ولكن وضخامتها، املسحورة املدينة عظمة عىل تدل أرقام بعض تلك
نصيب، وأوفر حظ أكرب فيها لهما كان الفرنسيس أبناء بهما استأثر اللتني والخالعة
والدساكر، والعمائر والقصور الدُّور بني واملنعرجات املنفرجات بوجود تعللوا فإنهم
٤٠٠٠٠ منها مربع، مرت ١١٠٠٠٠ مسطحها فيحاء وحدائق غنَّاء رياًضا فجعلوها
و٢٨٠٠ شجرة، ٣٠٠٠ الحدائق هذه ويف النظري. عديم بساًطا النضري بالعشب َفَرُشوه
بالعناية كلها يتعهدونها وهم وغريها، األزهار من نوع ٥٠٠ من نبات و١٠٠٠٠٠ نجم،
يف تقريبًا املاء من لرت ٢٠٠٠٠٠ يعادل بما ويسقونها اللزوم، عند وبالتجديد بل يوميٍّا؛

يوم. كل
العجيبة مدينته يف والكهرباء الحركة قوتي توليد املعرض هذا به امتاز ما أشهر
عالقة له ما وكل واملصانع، واملعامل لآلالت األوىل من يلزم ما يرسل فإنه الغريبة،
ُمتألًِّقا كله املعرض ظهر الشمس احتجبت إذا حتى النهار، يف امليكانيكية باألعمال
املزدوجة القوة لتوليد جهازات واآلالت الكهرباء قسم يف عرضوا ذلك وألجل باألنوار،
دقيقة كل يف مجموعها عن فتتولد بخاري، حصان ٢٠٠٠ قوته تعادل ما ومنها الالزمة،
ذلك، مضاعفة لهم أمكن الرضورة دعت وإذا بخاري. حصان ٢٠٠٠٠ تعادل قوة واحدة

بخاري. حصان ٤٠٠٠٠ جعلها أي
عىل يزيد ما األنوار من يستهلك لذلك فرتاه بالنهار، منها أكثر بالليل املعرض وحياة
وسائل كافة فيه استخدموا وقد نفس، ٤٠٠٠٠٠ سكانها عدد يبلغ كبرية مدينة حاجة
واليد األكرب الفضل ولكن … واإلسيتيلني والغاز والبرتول الزيت مصابيح من اإلضاءة

يأتي: ما إىل انظر بل مراء. بال للكهرباء هما الطوىل،
املعظمة املصابيح من مصباًحا ٣١١٦ ليلة كل يف تضيئها وحدها األثرية البوابة
األنواليد قسم ويف كبريًا، فانوًسا ١٧٤ الشانزليزيه قسم ويف كبريًا، فانوًسا و٢٦ للنور
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ويف ،٤٥٠٠ االحتفاالت بهو ويف ،٥٠٨ الثالث اإلسكندر قنطرة وعىل مصباًحا، ٢١٥٤
بفضل هللا شاء ما إىل تتضاعف أنوارها (ولكن صغري مصباح ١٠٠٠٠ املنري القرص
لألنوار، معظم مصباح و٥٠٠ كبريًا فانوًسا ١٢ الكهرباء قرص ويف والزجاج)، البّلور
يدهش بما وألوانها أنوارها تنوع التي بالجهازات متصل مصباح ١١٠٠ املاء قرص ويف
فإذا كيلومرتًا)؛ ٨٠ عن طولها يقل ال االتصال هذا (وأسالك األبصار! وخصوًصا العقول
ضوؤها يكون إذ الثريّا؛ عىل تتيه ثريّا منها َلتَألََّفت بعضها؛ إىل األنوار هذه كل جمعنا
الزينة ليايل يف األنوار هذه عنها تتولد التي القوة وأما شمعة. ألف آالف لسبعة معادًال
٣٠٠ ارتفاع إىل فقط دقيقة ٢٥ مدة يف إيڤل برج لرفع تكفي فإنها املعتادة، والوقود

كيلوجرام. ٧٣٠٠٠٠٠ ثقله وأن مرت ٣٠٠ ارتفاعه أن تعلم وأنت الفضاء. يف مرت
لتوليد يوم كل يف املعرض يستهلكه الذي الحجري الفحم إن أقول: املناسبة وبهذه
اآلالت هذه إلدارة الالزم املاء وأما طونوالطه. ٣٠٠ عن عبارة هو الهائلة القوة هذه
ساعات عرش مدة مفتوحة حنفياته تركوا فلو واحدة؛ ساعة كل يف لرت ١٥٠٠٠٠ فهو
وقد سنتيمرتات. ٤ عمقها يبلغ بحرية وجعله كله دومارس شان ميدان ألغرق فقط،
البحرية هذه تحت أوقدوا ولو مربًعا. هكتاًرا ٥٠ مساحته تبلغ امليدان هذا أن أخربتك
ألوصلت يوميٍّا، املعرض يف يستخدمونها التي الفحم من طن املائتي األطراف، املتباعدة
وحدها الكهرباء وليست سانتيغراد. بميزان الصفر فوق ٢٠ درجة إىل كله مائها حرارة
القرص يف الصناعية ومساقطه وفواراته نوافريه أيًضا هنالك بل املاء، تبتلع التي هي
يف لها ويلزم مرتًا. ٣٠ إىل وارتفاعها أمتار ١٠ إىل عرضها يصل فقد له، املخصص

املاء. من لرت مليون ونصف ماليني أربعة الواحدة الساعة
بثالث الليل انتصاف بعد إال تسكن ال حركتها فإن وأعوان، ُحرَّاس املدينة ولهذه
يقل ال وهم والنوبة، العسس طواف منها ينقطع ال ولكن كلها. األنوار تنطفئ إذ ساعات؛
نادرة كنوز بجانب األقسام، لبعض املخصصني الخفراء بخالف رجل، ٢٠٠ عن عددهم
والوقاية: الحفظ يف مبالغة املطافئ طوف مع العسس طوف ويتعاقب نفيسة. وتحف
يف حتى الغنى، الوفرية املدينة هذه يف اإلطالق عىل تاّمني والهجوع السكون يكون فال

باملنام. األوقات أخص
البساتني عمال استيقظ الخامسة، الساعة مبدأ يف أي الصباح، غّرة الحت فإذا
حتى املعرض أبواب عىل املراقبون يتوارد ثم نظامها. وتجديد ورشها لكنسها والحدائق
وما وعمالهم املوّردين بمجيء الجلبة وترتفع الحركة فتشتد السادسة، الساعة تكون
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بلوازمهما. واملالهي والتياترات واملطاعم القهاوي خدم وخصوًصا األصناف، من معهم
الكائن هذا يف الحياة روح لينفخوا وامليكانيكيون؛ الوّقادون يأتي الثامنة الساعة ويف
أن عىل داللة متواصل، وارتجاج هائل دوّي يصحبها قعقعٌة الفضاء يف فرتتفع العظيم،
الثامنة الساعة جاءت فإذا الدوران. يف أخذت قد والكهربائية البخارية اآلالت دواليب
لدخول مراقب ٤٠٠ وهم: أبوابها، عىل العجيبة املدينة لهذه الرسميون السّكان توافد
الحدائق يف بالرش للقيام بستانيٍّا و٢٠ والقصور، األروقة يف حارس و١١٠٠ الجمهور،
من جندي و٥٠٠ فارس و٣٠٠ والرشطة، الحفظ أرباب من رجل و٦٠٠ والجنات،
وفرقة الدراجات) راكبي (أي الدّراجني البوليس رجال وبعض الجمهوري، الحرس
كلهم رجل ٣٠٠٠ نحو يبلغ فمجموعهم املطافئ. رجال من رجًال و٦٠ الغّطاسني
خالف القهاوي، يف املستخَدمني من باألقل غالم ١٥٠٠ عليهم وزد الرسمية. بالكساوي
الربيد وعمال املتحركة الكرايس ودافعوا األجنبية11 واملالهي املطاعم لخدمة املتخصصني
يقل فال األبواب. عىل الدخول تذاكر يبيعون ممن نفس ١٠٠٠ ونحو الحديد، والسكة
يف منهم الواحد يكتسب إنسان، ١٢٠٠٠ عن السكان هؤالء من الرسمية الجموع جمع

األقل. عىل اليوم يف فرنًكا ١٥ املتوسط
باألقل، نفس ٢٠٠٠٠٠ متوسطه فيبلغ املدينة هذه إىل يوميٍّا الداخلني عدد أما
مليونًا ٤٥ أو ٤٠ إىل املعرض انتهاء عند سيصل مجموعهم إن اإلحصاء: أهل ويقول
الشمال محطة طريق عن األغراب من القادمني عدد بلغ فقد غرو وال آدم، بني من
الرشق محطتي ومن يونيو، ١٥ إىل أبريل ١٥ من وذلك ،١٤٦٨٤١٩ پاريس بمدينة
(سان الغرب محطتي ومن ١٢٧١٤٨٠ فقط مايو شهر يف والباستيل) (سرتاسبورغ
الراكبني عدد بلغ قد بل ،١٠٠٩٣٧٣ يونيو شهر من األول النصف يف ومونبارناس) الزار
واحد أحد يوم يف باملعرض األنواليد محطة إىل الزار سان محطة من پاريس سكان من
وأملانيا، وبلچيكا فرنسا يف القرى، أهل من كثري اتفق قد بل ،١٠٣٤٨١ يونيو شهر يف
زاروا مبلغ لهم تجّمد حتى شهور بضعة مدة اليومي قوتهم من والتوفري التقتري عىل
اصطالحية؛ عالمات رؤوسهم وعىل زرافاٍت زرافاٍت إليه يحرضون وكانوا املعرض: به
الشديد. االزدحام يف يتفرقون وال يضلُّون فال إليها، بالنظر ويتجمعوا بها، ليتعارفوا

وحده. الصينية الهند تياترو يف نفس ٢٠٠ عددهم بلغ فقد 11
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املعرض لزيارة الالزم املال ليجمع رعاياه؛ عىل جزية بخارى أمري فرض بل
شهًرا ١٥ يف املسافة قطعت العرب بالد بوادي من قوافل إليه جاءت بل فيه، واالشرتاك
ويانة أهل من الحال متوسط رجًال إن بل طريقها، أثناء يف والتجارة بالكسب مشتغلة
ثم وولديه، زوجته فيه ووضع عجالت له كبريًا كرسيٍّا لنفسه اصطنع النمسا عاصمة
(من أسكتلندة يف املعامل كبار أحد إن بل املعرض، دخل حتى أمامه الكريس يدفع صار
سوى عماله من املجتهدين الصادقني ملكافأة طريقة يََر لم العظمى) بريطانيا أعمال
من رجل ٢٠٠ إن بل املعرض، ذلك إىل الخصوصية نفقته عىل منهم ٢٠٠٠ أرسل أنه
من فوفروا بعضهم مع اشرتكوا بولونيا) (وهو فرنسا ثغور أحد يف األسماك صائدي
طلبة من تلميذ ١٠٠ إن بل املعرض، زيارة به لهم تيرس مبلًغا الزهيدة أتعابهم ثمرة
اآلية هذه إىل به حجوا مبلًغا «جيبهم» مرصوف من اقصدوا السويد بالد يف املدارس
الشبان من اثنني إن بل يسري. وبمال قصري وقت يف واطِّالًعا علًما ليزدادوا الكربى؛
سائرين املعرض وسط إىل النمسا أطراف من يذهبا أن عىل آخرين جماعة مع تراهنا
الطرقات عىل يدفعانه بإحكام، مصنوًعا كبريًا برميًال أمامهما يدفعان وهما األقدام، عىل
حالة يف واالنكسار التهشم من ويحفظاِنه الصعود، يف والجبال الروابي منزلقات وعىل
بالبساتني املشتغلني الَعَملة إن بل الرهان؛ كسبا وقد الهبوط، أثناء والسقوط االندفاع
بالد يف وبالفنون املجر، بالد يف وبالحديد الربتقال، بالد يف وبالكروم الدانيمرك، بالد يف
الجميل املعرض هذا بمجايل للتمتّع الوسائل هذه بمثل جماعات جماعات توافدوا النمسا
من نفس ألف ٤٠٠ إىل ألف ٢٠٠ يوم كل يف تحتوي حومته كانت املثابة وبهذه الهائل.

واملمالك. واألصقاع والعنارص الطبقات جميع
واحد: شهر يف املعرض يف واملرشوب املأكول مقدار عن بليغ بسيط بيان وهذا

من و٥٠٠٠٠ األسماك، من و٢٥٠٠٠ اللحوم، من ٩٠٠٠٠٠ جرام): (بالكيلو أوًال:
من و٣٠٠٠٠٠ البيض، من و٩٠٠٠ والجبن، واملسيل الزبدة من و٢٠٠٠٠٠ الطيور،

(املسرتدة). الخردل من و٣٠٠٠ الفلفل، من و٤٠٠٠ امللح، من و٦٠٠٠٠ الخبز،
من و٣٠٠٠ (البرية) الجعة من و٢٦٠٠٠ النبيذ، من ٥٦٠٠٠ (بالهكتولرت): ثانيًا:
تحت تدخل ال التي األخرى األصناف خالف وذاك وهذا الروحية، واملرشوبات الكحول

مكيال. وال ميزان يضبطها وال حرص،
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يبلغ معتاد واحد يوم يف املرشوب إن أقول: األذهان، إىل التقريب زيادة وألجل
املأكول وأما النبيذ، من لرت و١٨٠٠٠٠ كوب12 ٤٠٠٠٠٠ أي الجعة من لرت ١٠٠٠٠٠
و٢٠٠ ثور، و١٠٠ الخبز، من رطل ٢٠٠٠٠ عن عبارة فكان األساسية األصناف من

فتأمل! الضأن، من رأس
فإن التقدير. إىل سبيل وال باملليارات، فتعد النظري، العديمة املدينة هذه ثروة أما
ال مما األخرى، األمم قصور ويف والصغري الكبري القرص يف املجموعة الفنية املصنوعات
يف واحًدا بابًا أن واعلم وشأنها. فنرتكها الحدود كل تفوق ألنها قيمته؛ يقبل العقل يكاد
فزادت الهندية، املعابد أحد لباب محاكيًا جعلوه األرض) حول الطواف (وهو واحد ملهى
حجر فيه إذ املاليني؛ مئات يساوي وحده الجواهر ومعرض فرنك، ١٠٠٠٠ عىل أكالفه
وقد فرنك. ٣٠٠٠٠٠ بمبلغ قوَّموه Rubis الياقوت وهو اللعل أي البهرمان من واحد
١٨٣ صحيفة يف بأوسرتاليا الخاص القسم يف املعروضة املاليني عىل الكالم يف لك أفضنا
عليه وأّمنت واحد، املاس حجر الرجا» «راس أي الكاب مستعمرة عرضت وقد يليها، وما
(وهو الفرنكات من ماليني ١٠ بمبلغ «السكورتاه» الرسقة من التأمني رشكات إحدى
٨٠ وحدهما والصغري الكبري القرص عىل الرسقة من التأمني قيمة وبلغت قيمته). بعض
ذلك عىل تزيد الصغري القرص يف التي التحائف أن يؤكدون أنهم مع الفرنكات، من مليونًا
ومجموعات فرنك، ٤٥٠٠٠٠ بمبلغ عليه ن مؤمَّ پاريس مدينة ومعرض فاحشة. زيادة
أضفنا فإذا مليونًا. ٣٠ بمبلغ (Expositions Rétrospectives) الرجعية املعارض بعض
األنواع هذه عن مجموعها وصل أيًضا الحريق عىل للتأمني املخصصة املبالغ ذلك إىل

ماليني. ٢١٠ فقط الثالثة
الرتفاع ضمانها؛ عىل التأمني رشكات تجرتئ لم كثرية معروضات فهنالك ذلك ومع
واملوّكلني؛ واألرصاد األعوان حراسة تحت تأمني بال فبقيت املعقول، فوق هو ما إىل قيمتها
إىل الوصول يمكن ال املعرض هذا ثروة إن يقال: والحق وغريه، املجر قرص مثل وذلك
فإنها ميزانيته بخالف وذلك والتخمني. التقريب بطريق ولو تقديرها، أو معرفتها
من و٢٠ البونات من ٦٠) الفرنكات من مليون ١٠٠ من تتألف هي إذ ظاهرة؛ معلومة
وااللتزامات االمتيازات قيمة من عليه يُستوَىل ما بخالف پاريس) بلدية من و٢٠ الحكومة

املستعمل اإلفرنكي اللفظ هو (Bock = (بوك مقلوبه أن الغريب ومن معروف، عربي لفظ الكوب 12
الجعة. فيه يرشبون الذي الكأس عىل للداللة خصويص بنوع
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للبساتني فرنك و٦٠٠٠٠ القرصين، لبناء مليونًا ٢٥ بلغ فقد مرصوفه وأما واملزادات.
وبيد سعة عن ينفق فهو الثالث، إسكندر قنطرة لزخرفة واحًدا ومليونًا والرياض،

وزيادة. فرنك ألف ٥٠ تكلفه الواحدة الوقود ليلة يف مصاريفه إن حتى مبسوطة،
٤٦ املعرض يف الشرتاكها األجنبية الدول قررتها التي االعتمادات مقادير وبلغت
املتحدة فالواليات ،(٦٦٠٠٠٠٠) فأملانيا ،(٧٥٠٠٠٠٠) النمسا رصفته ما وأكربها مليونًا،
خزينة يف دخلت إيرادات الحقيقة يف هي االعتمادات هذه وكل ،(٧٠٥٠٠٠٠) بأمريكا

املعرض.
منها له فكان الحقرية: واالمتيازات الصغرية وااللتزامات املتنوعة املالهي أما
املعروضات كافة قائمة أي الرسمي، الربنامج نرش عىل املزاد رسا فقد عظيم؛ دخل
التي األرض إيجار عن البرصيات قرص ودفع فرنك، ألف ٣٥٣ بمبلغ (Catalogue)
إن بل .٣٠٠٠٠٠ سويرسه وقرية ،٤٥٠٠٠٠ األزياء وقرص فرنك، ٨٥٠٠٠٠ يشغلها
أن ألجل فقط … فرنك ١٣٠٠٠٠ مبلغ بدفع التزم الرتوكاديرو جهة يف املالهي أحد
داخل البوستة تذاكر أو السجق وبائع املعرض. لحومة لني موصِّ بابني بفتح اإلذن ينال
وإدارة فرنك، آالف خمسة أو آالف أربعة قدره لإلدارة رسًما يدفع أن عليه املعرضيجب
ملهى وأقل ماليني، ٣ قدره مال رأس باستعمال التزمت الدنيا» حول «الطواف مناظر

فرنك. ٢٠٠٠٠٠ مالها رأس رشكة تديره التفريح بشارع املسمى پاريس شارع يف
األموال، تداول من املعرض يجّره ما إىل البيانات وهذه األرقام هذه بعد فانظر
العمران. نطاق وتوسيع الثروة الزدياد موجب ذلك فكل املصالح. واشرتاك املنافع، وتبادل
وصلوا قد قيام، خري الهائل الجسيم العمل بهذا قاموا الذين واألفراد األمة أن شك وال
وتذليل العمل عىل املقدرة ومن والحضارة، العلم من راقية ومكانة عالية درجة إىل
النفوس يف خالًدا الوجوه كل من النافع األثر هذا وسيبقى واملعنوية. الحسية الصعوبات
العام. هذا يف ينتهي الذي عرش التاسع للقرن ختام وأفخم أفخر يكون وبه والصدور،

البخاري املحراث إىل عود

الذي املحراث هذا إىل ١٩٠٠ سنة أغسطس ٢٨ يف الصادرة التاسعة الرسالة يف أرشت
وبيان رشحه، يف وأطنبُت املعرض، آيات أفضل من وامليكانيكا الفالحة علماء اعتربه

املقام. وسعه ما قدر عىل فوائده
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خصويص؛ بنوع مرص أهل له يهتمَّ أن يجب كان الذي البحث هذا أن الغريب ومن
عىل تعود العظمى فوائده ولكون أنفه.)، رغم املرء (ويؤجر إليهم منسوبًا االخرتاع لكون
أما والبيان. الرشح زيادة مني طلبوا قليًال نفًرا إال بالكّليَّة، إليه يتفطَّنوا لم مزارعهم،

ومنام. غفلة يف بقيا فقد جرائدها ومجموع األمة مجموع
تتنبه وأن النسيان؟ زوايا يف املهم األمر هذا تركها من تخجل أن ملرص يحق أفال
وتطبع اليسوعيني، اآلباء حال لسان الناس يعلم كما وهي الغّراء؛ «البشري» جريدة له
بحق ولكنها العربي. واألدب الكاثوليكي املذهب خدمة عىل نفسها وقفت وقد بريوت، يف
پاريس» يف الدنيا «عن املحراث عبارة فنقلت الفائدة، وجه رأت ألنها والشكر؛ الفخر لها
ولو الفصل لهذا تنبّهت اإلسكندرية يف تطبع التي األهرام» «صدى جريدة وإن ال كيف
كان نعم، پاريس». يف «الدنيا عن «البشري» عن املايض سبتمرب أواخر يف فنقلته حني بعد
االطالع يف «البشري» سبقت ألنها به؛ والتنويه إليه التنبيه يف السابقة تكون أن بها األجدر
عن انفردت ألنها بالثناء؛ جديرة فهي حال كل وعىل مرص. بخدمة منه أحّق وألنها عليه،

متأخرة. جاءت أنها ولو املأثرة، بهذه املرصية الجرائد سائر
اإلفرنج من كثريًا رأيت فإنني وطنه.» يف كرامة لنبي «ليس القائل: صدق ولقد
وقد غازت»، «إجبشان جريدة يف رأوه ما عىل بناءً املحراث، هذا بأمر يلهجون بمرص
ولم يليِه، وما أكتوبر ٩ الصادر عددها يف الفرنساوية باللغة طويًال فصًال عنه نرشت

العربية. قراء بإتحاف فيهما سبقناها اللذين والبيان الوصف حد عن تخرج
شيئًا ذلك ملثل وخصصت وغفلتها، غفوتها من املرصية جرائدنا أفاقت لو فحبذا
والوقيعة واملهاترة، الثرثرة من اعتادته مما مائة من جزءًا ووّفرت وكتابتها، وقتها من

التوفيق. ويل وهللا له، خلقت ملا وأيرس بها أخلق فذلك واملكابرة، املناظرة يف ببعضها

األحذية مسح آلة إىل عود

الصادرة الثامنة الرسالة من ١٤٤ صحيفة يف أرشت أنني أيًضا الباب هذا يف يدخل ومما
األحذية بنفسها تمسح التي امليكانيكية اآللة إىل ١٩٠٠ سنة أغسطس شهر من الرابع يف
جريدة ذلك يف سبقت ألنني الكثري؛ رسوري إبداء يف القراء أستميح وهنا (الجزم).
لجريدة ما فرنسا يف لها يكون ويكاد پاريس، نفس يف تطبع التي الشهرية «الديبا»
يف االخرتاع هذا إىل أشارت إنما فإنها العظمى، بريطانيا يف العليا املكانة من التيمس
يف اإلطالة لزيادة موجبًا ذلك بعد أرى ولست املايض، سبتمرب ٢١ يف الصادر عددها
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املواضيع وألهمية املذكورة، الجرائد لخطارة قبله والذي األمر هذا إىل أرشت وإنما الكالم،
عليها. البحث دار التي

والتحقيقات أوردتها، التي البيانات من كثريًا اتخذوا األغلب أو البعض كون أما
… لم كانوا وإن أيًضا ني يرسُّ مما فذلك فيها، ونفخوا وسعوها ثم عليها، تحّصلت التي
ألن لإليضاح؛ موجبًا أرى وال الرشق، يف الكتّاب عادة هذه ألن ألصحابه؛ الفضل يعرفوا
الجديرين والباحثني الكتاب من بيننا يكثر أن تعاىل أسأله وإنما تافه، طفيف عندي األمر

سليم. وقلب خالصة، بنيّة الرشق، شأن رفع عىل كلنا لنتعاون النعت؛ بهذا

عرشة. الحادية الرسالة يف عليها الكالم سبق التي الفقمة صورة

القائمة الرشكة وعنوان اسم عن بامليكانيكيات املغرمني بعض سألني وقد هذا،
٢٣ نمرة للجزم املاسحة اآلالت رشكة تسمى: أنها فأفيدهم الجزم مسح آالت بعمل
Société Française Cireurs Automatiques 23 Rue de بپاريس أنتني جرس شارع

.la Chaussée d’Antin Paris
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القرصاألملاني (11)

الصناعات أهل بني ورجحان ومزاحمة ونضال مغالبة ميدان كلها العموم عىل املعارض
اتسعت دولية، عمومية كانت فإذا واألعمال، األفكار حيِّز يف يدخل ما وكل والتجارات
ويستفيد باالفتخار، الغالب فيها يفوز وسالم: سكينة قتال ولكنه القتال، دائرة فيها

يقول: وكالهما واالستبصار، باالعتبار املغلوب

وم��ف��ض��وُل م��ن��ا ف��اض��ل ف��ح��ب��ذا غ��رٍض إل��ى ي��س��ع��ى ك��ل��ن��ا وح��ي��ث��م��ا

العرصية الدرجة إىل واألجيال الشعوب ارتقاء يف الطوىل اليد للمعارض كانت وقد
األفكار. طائر حولها يحوم وال الخيال، طائف يدركها يكاد ال التي

بأجمعها؛ واألمم كلها الدول دعت الهائل، املعرض هذا إقامة عىل فرنسا عزمت فلما
االكتشافات من فيه تَمَّ بما يليق تمجيًدا عرش: التاسع القرن هذا تمجيد يف معها لالشرتاك
العالم فلبَّاها املمكنات، من املستحيل وجعل البعيد، تقريب وخصوًصا واالخرتاعات،
من إليه وصلت ما إلبراز والنهار؛ بالليل سعيها الحساسة الحية األمم ووالت بأرسه،
أجاب من أّول وخصيمتها) (جارتها أملانيا وكانت والفخار. العّز وموجبات االرتقاء عاليل
التقدم طريق يف قطعت أنها السانحة، الفرصة هذه يف األشهاد رؤوس عىل لتثبت النداء؛
حدٍّ عىل السابقة أنها ولتربهن والبُلدان، األمم من غريها فيه يدانيها ال شوًطا والعمران
بناصيتي األخذ يف األمم: بني املنفردة تكون تكاد وأنها والقلم، السيف مضماري يف سواء:

والعمل. العلم
بأجمعها األمة إلرشاد وقواعدها؛ وحوارضها عواصمها يف اللجنات من آالف فتألَّفت
املحمود، املركز يف واالستقرار ل، األوَّ املقام يف الحلول لها تضمن التي الوسائل إىل
وتباين واألميال، املشارب اختالف عىل الصحافة وساعدتها املغبوط، املقام يف والرسوخ
املنابر، أعواد وفوق الجرائد ميادين يف واللسان الرَيَاع أهل وانربى واألغراض، املقاصد
واملجتمعات: النوادي يف ونفوذهم جاههم يستخدمون والحيثيات املظاهر أهل وكان
للوصول واالجتماع) (باإلجماع التعاون وجوب وهو أال واحد قصد إىل يرمون وكلهم
والحكام الوزراء وتَخاَلَط املجال. هذا مثل يف تُنال تكاد ال التي السامية الغاية هذه إىل
باألمر أشبه هو بما ونهم ويحضُّ عونهم يشجِّ والزراعة، والصناعة التجارة بأصحاب
كاألشخاص، وال شخص العميقة الجسيمة الحركة هذه مصدر وكان االمتثال، الواجب

العربي: قول عليه يصدق الذي الغربّي، هو وهو اآلالف، فيه اجتمعت واحد فرد بل
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واح��ِد ف��ي ال��ع��ال��م ي��ج��م��ع أن ب��م��س��ت��ن��ك��ٍر ال��ل��ه ع��ل��ى ول��ي��س

واملتحيل األكرب، لواءهم حامل الثاني) (غليوم املقدام الهمام إمرباطورهم هو هذا
يف املجدِّد ر، املظفَّ العسكر وقائد األزهر، ملكهم صولجان عىل والقابض األفخر، بتاجهم
رفع ويف والفنون، العلوم جميع يف نصيب بأكرب الفوز يف واملأمون هارون لسنَّة الغرب
وغمرهم العايل، مقامه إىل وإدنائهم والعوارف، بالعنايات ومواالتهم املعارف أهل شأن
يأنف ال كان أنه من عنه: نرويه ما بعجيب فليس نعته هذا كان ومن املتوايل. بفضله
كما األمم، مقدمة يف أمته ليجعل ومالطفته؛ الكبري وحث ومجاملته، الصغري محادثة من

السموأل: بقول تتمثل أن لها َصحَّ حتى الدول، سياسة يف األوَّل املقام لدولته جعل

ن��ق��وُل ح��ي��ن ال��ق��ول ي��ن��ك��رون وال ق��ول��ه��م ال��ن��اس ع��ل��ى ش��ئ��ن��ا إن ون��ن��ك��ر

دولته الشرتاك الفرنكات؛ من مليون وربع ماليني ستة قدره اعتماد بفتح أمر فقد
البالغ املبلغ هذا أن إىل السامية وحكمته الكاشفة بصريته دلَّتْه ثم العام. املعرض يف
االشرتاك يف التوسع من الجليلة همته إليه وطمحت الكبرية، نفسه يف قام بما يفي ال
أوصله حتى فزاده ميدان، كل يف بْق السَّ قصب إلحراز والرجحان؛ الفوقان يف واالجتهاد
نوابغ بني مسابقة بعمل أََمَر إنه ثم املرصية، الجنيهات من ٢٣١١١٥ أي ٦٦٩٠٠٠ إىل
پاريس. بمعرض األمم شارع يف دولته فيه تتمثل الذي القرص لرسم األملانيني املهندسني
رياسته تحت العلماء أكابر من جمعية عقد قرائحهم ابتكرته بما إليه تقدموا فلما
بغداد، يف العبايس باملأمون امللوك أشبه برلني يف وسطهم يف وكان الفخرية)، (ال الفعلية
واالستدراك، والتعقب واملناقشة، البحث يف يشاركهم قرطبة: يف األندليس األموي والحكم
انفرد ثم املرشوعات، أحد عىل الرأي َقرَّ حتى بالدليل والتعليل بالربهان واالستحسان
لكونه ال رؤوسهم؛ العارفون له طأطأ تنقيًحا بنفسه، تنقيحه وتوىلَّ املرشوع، بهذا هو
األفكار، ُسُمّو من أبدى الثقة، والحجة العارف والحافظ العامل العالم ألنُه بل اإلمرباطور،

املرام. طبق األمر وتوفيق املرمى بإصابة لُه يشهد كلهم جعلهم ما األنظار وبُعد
والحكام. امللوك فلتكن وهكذا

الغرض يف اإلمرباطور رأي عن األملاني املعرض مدير ترجم) (بل أعرب وقد هذا،
باصطناع ويعريوننا علينا، يتغامزون املأل «إن قال: إذ أملانيا، وراءه تسعى الذي
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من نصيب له ليس االنتقاد هذا بأن أجمعون الناس وسيتحقق الرخيص. الخسيس
باب.» كل يف فائزة سابقة معروضاتنا رأوا متى والسداد الصواب

وبُهتان، وإفك إثم كله الظن هذا أن فأظهرت أبيها، بَْكَرة عن األملانية األمة َهبَّت وقد
وأن االتِّجار، يف واملزاحمة االصطناع، يف املناظرة ميدان يف األغيار انخذال إليه دعا إنما

مضمار. أي يف املغلوب بها يتمسك التي الحجة — تزال وال — كانت هذه
القسم يف العاملني األعضاء جميع بنفسه انتقى بل بذلك؛ اإلمرباطور يكتِف ولم
أعمالهم، جميع عىل بنفسه وأرشف وجليل، دقيق بكل علًما يحيطوه أن وأمرهم األملاني،
الفائدة ذات — رسمية غري أو رسمية — األملانية املعروضات جعل يف أمنيته تتحقق حتى
وتُرضب الركبان عنها يتحدث الزمان، نوادر من مجموعها ليكون األَبَْهر؛ واملظهر الكربى
اآلداب ونتائج العقول ثمرات عىل دليًال األملاني القرص بجعل إرادته وتعلقت األمثال. بها
عىل ساعدت التي لألعمال جامًعا القرص هذا فجاء األطراف، الواسعة إمرباطوريته يف
بني عىل العام بالخري يعود ما إىل الفكر حولت التي ولألعمال وزينته، الفكر تحرير

اإلنسان.
مع عادتنا عىل نجري ثم القليل، بالتفصيل الجليل القرص هذا اآلن لك نصف ونحن

عام. بوجه األملان معروضات عىل بالكالم إتباعه يف األخرى األمم

يتجاوز ال األرض من مسطح عىل القرص هذا لتشييد أبنائها؛ من عّماًال أملانيا أرسلت
وحديثًا. قديًما والبناء، العمارة يف أساليبهم عىل كامًال دليًال جعلوه وقد مربع. مرت ٧٠٠
ومنظر مخصوص، رمز لها األربع واجهاته من واجهة فكل أخرى، ألمة ذلك يتفق ولم
من فيها ما مع والصالبة، واملتانة والفخامة، الضخامة عىل تدل وكلها مخصوص،

والرفاهة. الزخرفة أساليب
الذين (مثل َعَرتِْني بابه تجاوزُت فلما أخرى، بعد طائفة بل جزاًفا الناس يدخله وال
وتمّلكت وإجالل، إعجاب يصحبها دهشة لحقوني) والذين سبقوني الذين ومثل معي
خاضع كله وجسماني حواه، ما إىل الطرف وأرسلت والتوقري، التبجيل عواطف فؤادي

واإلعظام. اإلكرام لعالمات عني رغًما
بأمٍر والبناء، التشييد حيث من والجمال، الجالل يف املتناهي القرص هذا امتاز فقد
بنظر األشياء إىل ينظرون والذين العامة ترى لذلك واأللباب. العقول عىل يخطر لم
فيِه بما معجبون أنهم سوى شيئًا يدرون ال وهم منه يخرجون بسيط، وفكر سطحي،
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العقول، إليه وصلت ما عىل دليًال جعلوه فقد نعم، البهاء. ومجايل األُبَّهة موجبات من
األخرى املعرض أقسام وشحنوا فقط، العلمية الوجهة من بالدهم يف القرائح وأبرزته
الكتب مجموعة فيه رأيت العملية. الوجهة من التصورات هذه وآثار األفكار هذه بنتائج
فهو واإلعالن. واإلعالم والتعريف والتصوير والنقش والطبع التدريس طرائق وكافة
العلوم. أنواع سائر يف املدارك عليه ودلت العقول، به جادت ما خالصة عىل يحتوي
حوته بما االسرتشاد سوى الناس، طبقات وسائر والزارع والصانع التاجر عىل وليس

األوراق. هذه
آلة أقوى هو الكتاب أن أدرى وأنت للكتاب، معرض عن عبارة إذن هو فالقرص
إذا داخل، لكل مدرسة القرص هذا فكأن والنجاح. والفتح الفوز ميدان يف سالح وأفضل
أن أراد فإذا املدهش. وتقّدمها أملانيا حركة عىل النظرية بالطريقة وقف الكتب تصّفح
سائر إىل توجه والجالل، العظمة من إليه وصلت ما مقدار ويعرف بالعمل، العلم يقرن

والذهول. الحرية له يوجب ما فرأى املعرض أقسام
أصناف سائر من الكبري، البهو وسط يف أقاموه ضخم هرم الداخل يراه ما وأول
املتمدِّنني عىل أملانيا به تفخر الذي غوتمربغ تمثال الهرم قمة عىل ورأى املطابع، حروف

العرصية. الحضارة أساس هي التي الطباعة فن مخرتع ألنُه أجمعني؛
سن بلوغه يوم من اإلنسان أطوار بتمثيل الشائق البهو هذا جدران ازدانت وقد
أو العذاب، من حقه لينال الجزاء؛ يوم يف يُحرش أن إىل الكتاب، يأتيه أن إىل الرشاد،
رمزية صوًرا السقف يف اإلنسان يرى الزائرين رؤوس وفوق العقاب، من نصيبه يصيبه
آدم. بني شقاء فيها ينحرص التي والنقائص الرذائل وكافة والحرب والحسد الحقد تمثل
صور ثالث يرى إذ صدره؛ وانرشح نفسه ارتاحت العلوي الدور إىل صعد فإذا
بحيث وهي الدنيا، هذه يف والهناء السعادة ينابيع أي والعدل» والوطن «الدين تمثل
ثمرات معروضات من دهشته زادت ُغَرِفه يف تنّقل وإذا األلباب، وتستهوي بالعقول تأخذ

واألوراق. الدفاتر بطون يف العقول
وقد االستقبال، غرف املنال) صعبة خصوصية (بتذاكر املمتازون يرى الدور هذا ويف
يجعلها أن أراد العظيم اإلمرباطور ألن ذلك الجمال؛ وفنون الزخرفة أساليب إليها انتهت
النظري، عديمة طرًفا إليها فأرسل واأللباب، للعقول فتنة وتكون البال، عىل تخطر ال تحفة
فرنسا؛ أهل وخصوًصا لرؤيتها، الناس تشوف وطال الكبري، فردريك جده جمعه مما
وموائد وتزاويق تصاوير عن عبارة وهي األولني، آبائهم من القرائح أرباب آثار من ألنها
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التي التحف بدائع من ذلك ونحو … وطنافس وأبسطة وستائر وأثاثات ومفروشات
من يشبعون وال يلتهمونها يكادون أعاظمهم أرى فكنت حائًرا. باهتًا أمامها العقل يقف
التام. واالستحسان واإلعجاب واللوعة واللهفة الحرسة عالئم عليهم وتبدو إليها، النظر
أملانيا ألن واللورين.»؛ األلزاس واليتي توازي غنائم «هذه يقول: حالهم لسان ويكاد
الحرب زمن يف املقاطعتني عىل استولت كما والدينار، الدرهم بقوة السلم يف أحرزتها
هذه إرسال يف اإلمرباطور ذوق وفضالؤهم كتَّابهم استحسن وقد البتّار. الصارم بقوة
واحد: بحجر طائرين رمى أنه وعندي مشتاقني، إليها كانوا ولطاملا معرضهم، إىل التحف
فضل للناس وأظهر مديد، زمان من أفئدتهم يف ترتّدد كانت أمنيًة وأجاب جاملهم، فإنه

عليها. ومحافظتها واألعالق، الذخائر بهذه االستئثار إىل بتوصلها أملانيا
ألن الوجوه؛ كل من باإلعجاب فجديرة النفائس هذه فيها وضعت التي الغرف أما
يكن لم إن الپالتني هو إذ وأغىل؛ أحىل هو بل الخالصة، الفضة كأنه إحداها سقف
التصاوير قيمة اآلن إىل يدركون ال (الذين الرشق ألبناء الذكر يستحّق ومما فبلونه، بعينه
مصفحة وهي واحدة، قطعة كأنها (الباغة) بالذَّبَل مغّىش بديع سكردان والنقوش)
الشهري، فرنسا حكيم لڤولتري نصفيٍّا تمثاًال الغرف إحدى يف ورأيت والبلور. بالفضة
وقد املذكور. فريدريك أصدقاء أكرب من وكان أفواًجا، لرؤيته يتقاطرون الناس وكان
األملان أبناء كأن الخواّص، خواّص إال يراها فال فيه، التي بالتحف االحتفاظ يف بالغوا

العام. املعرض يف ولو يهان)، معروض (كل العربي: قول أدركوا
ويخرج مستمرة، العقل حركة يرى العلوي الدور غرف يف الطائف إن والخالصة:
الثانوية واألمم الدول بعض مثل ليست أملانيا وأن خصوًصا مندهًشا، متعجبًا القرص من
من ذلك ونحو … ومالٍه ومراقص وقهاٍو سوق عن عبارة املنيف قرصها جعل يف

آيات. خلقه يف وهلل والجّد، والعلم العقل معرض عن عبارة هو بل السخريّات،

األملانية املعروضات عىل عموميات (1-11)

الّسواَد بل الغفري، الجّم فاقوا بل وناظروا املعرض، أقسام أغلب يف البالد هذه أهل اشرتك
واختالب األنظار، واسرتعاء اإلتقان، وكمال الذوق، حسن يف العارضني: من األعظم

األلباب.
كل يف شعارهم الضخامة فاتخذوا رائدهم، الضخامة جعل أرادوا قد بهم وكأني

معروضاتهم.
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يف املنقور الكبري السلم ويف البنيان، يف بالضخامة الرسمي قرصهم امتاز فلقد
الجدران. بها ازدانت التي التصاوير ويف السقوف، يف املعلقة الثريات ويف الرخام،

خصوًصا أيًضا، بالضخامة الجميلة الفنون قرص يف وتصاويرهم رسومهم وانفردت
عىل وتوجب األصوات، معها تخفت كانت التي الكثيفة، والطنافس الصفيقة، الستائر مع

الطري. رؤوسهم عىل كأن ا تامٍّ خشوًعا الطائفني
األنواليد، بقسم املختلفة الصنائع معروضات يف مظاهرها أكرب يف الضخامة وتجلت
بعضها، عىل مرتاكمة كبرية صخوًرا ألملانيا املخصص القسم وسط يف الزائر يرى حيث
وحول هائًال، تنِّينًا بمخلبيه يرصع وهو الفضاء، يف جناحيه نرش قد ضخم، نرس وفوقها
تستظل كأنها املصنوعات أرباب حوانيت ورنكها، الدولة شارة هو الذي النرس هذا

الضخامة. وخصوًصا … والنشاط القوة منه وتستمد بجناحيه،
الضخامة اسَرتَْعت والشعوب األمم عرضتها التي اآلالت قسم إىل الزائر ذهب وإذا
عىل الضخامة تسود كذلك األملاني. القسم إىل بكليته فانرصف فؤاده وتمّلكْت أبصاره،
رأى الزراعة ملعروضات اإلنسان ذهب فإذا املعادن، رساي يف األملانية الحديد مصنوعات
األمم أرايض أبرزته مما حولها ما بكل تفرتس تكاد األملانية املحصوالت يف الضخامة
بالقوم وكأني واستثمارها. واستنباتها وغرسها، حرثها يف العاملني باجتهاد األخرى،
عىل املنار لهم ترفع الليل يف فجعلوها النهار، وىلَّ إذا الضخامة آثار انطماس خافوا
بالليل فرتاه بالدهم، يف مما لواحد تمثيًال مناًرا أو «فناًرا» ابتنْوا فلذلك األنوار. سائر
أنوار أمامه تتضاءل بحيث الفضاء، أعايل يف الجهات جميع إىل الكهرباء بأنوار يقذف
توصل لقد لعمري! الوّهاج. الرساج أمام الزيوت، قناديل كأنها وتبقى األخرى، الفنارات
لهم كان ولذلك بالضخامة. املنفردون بأنهم باإلقرار الزائرين أعشار تسعة إللزام القوم

العام. املعرض هذا يف التام النجاح
براعتهم من واالندهاش العجب أخذه األملانية املعروضات يف الباحث نظر وحيثما
لهم ويقيض والغادي، الرائح يستوقف بما املعروضات، إظهار يف وإبداعهم التنسيق، يف
بعضها مع مجتمعة تراها األنيقة، والجواهر الدقيقة األشياء حتى والرجحان. باألفضلية
سواهم دون وأنهم مظاهرها، أكرب يف الضخامة إظهار يف بانفرادهم اإلقرار يوجب بما
ومرتَّبة برّقة، منسجمة وجدتَها املعروضات هذه إىل نظرت إذا ولكن لها، املحتكرون
ضياع من وخوًفا واالستمتاع، النظر طول بعد إال العني، تفارقها ال بحيث بلطافة،
الپاريسيون وقف وطاملا والتحائف. الغرائب من غريها رؤية يف وطمًعا الثمني، الوقت
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والعقود والجواهر، الحيل من أملانيا أهل عرضه بما ومعجبات معجبني والپاريسيات
الذي هو (هذا العالم يف تحتكره وكادت پاريس، به اشتهرت ما عىل وفّضلوها والقالئد،

األمور). بهذه خربة يل وليس ورأيته، سمعته
الفرنساوية أطفال انرشاح تستوجب كانت وحركاتها بمناظرها األالعيب حتى
فرحني ضاحكني اللطيفة أيديهم إليها وتمتد تهم،13 أِرسَّ وتربق ثغورهم فتفّرت وغريهم؛
تهتم التي األخرى األمم معروضات أمام العواطف هذه نصف منهم يبدو وال منرشحني،

ومعها. بها يعلمون ويباتون الصغرية، أحالمهم بها
حكم إن قلنا: وإذا ميدان، كل يف لألملان باألولوية حكم اإلجماع أن والخالصة:
الخلق (ألسنة القدماء: قول وكذبنا األمور، هذه مثل يف به يعتّد ال والجمهور، العامة
املختصة املحكمة من الحكم هذا تأييد أمام الرؤوس نطأطئ أن من بد فال الحق.) أقالم
األمم جميع من املختارين املحكمني املحلفني لجنات فإن الفنية، املسائل هذه يف بالفصل
بمكافآت لهم وحكمت رهان، كل يف السبق قصب بإحراز لألملان قضت قد والشعوب،
الطعن يمكن وليس الدرجات، علّو وال األهمية، يف وال العدد، يف ال أخرى: أمة تنلها لم
حسن أو الظاهرية، الزخارف أمام العامة مثل انخدعوا بأنهم القضاة هؤالء أمثال يف
الصنائع، جميع يف بديهيٍّا أصبح تقدمهم أن ذلك من فثبت الرتتيب؛ وجمال التنسيق
وفاتوها فاقوها ثم قصري، زمن يف األخرى األمم شأو أدركوا حتى برسعة تقدموا وأنهم

كثرية. بمراحل
يستحق الذي واألمر التفصيل. عىل معروضاتهم ببيان ضخمة برنامجات طبعوا وقد
لتأتي الربنامجات؛ هذه لطبع مخصوصة قوطية حروًفا صبُّوا أنهم املقام هذا يف الذكر

والزخارف. النقوش من حوته بما سابق مثال غري عىل
عليهم األموال وفاضت بالدهم، يف رت تفجَّ قد الثروة ينابيع أن يف غرابة فال وحينئذ
عاًما. عرشين منذ يعرفونها يكونوا ولم عنهم، معروفة تكن لم رفاهة إىل توصلوا حتى
يتوفر بما يرسلون بالدها أبناء من كثريًا أن من نفسها، الفرنساوية الجرائد شكت بل
ال بل الكثري. بالنفع عليهم يعود بما واستثماره الستغالله أملانيا إىل املال من لديهم
الثانية الدرجة عربات يف الركوب من يأنفون أصبحوا أوساطهم كون يف أيًضا غرابة

أّرسة رشقت يقال: يشء، كل يف والخطوط والجبهة، الكّف خطوط وهو ففتح، بكرس ار ِرسَ جمع 13

ا.ه. وجهه.
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يف الركوب يستنكفون ال اإلنكليز أغنياء من الكثري أن مع الحديدية السكة قطارات من
السيَّاح أكثر كان ولقد تفضيًال. يفضلونها إنهم نقل: لم إن بالدهم!) (يف الثالثة الدرجة
مرص بالد مثل املزايا ببعض هللا خصها التي األقاليم الشتاء يف لرؤيتهم تتطلع الذين
اآلن األملانيون فأصبح والروس، واألمريكان اإلنكليز من أكثرهم وإيطاليا فرنسا وجنوب
مخصوصة بواخر يف عام كل يف يتوافدون أنهم ترى أال امليدان. هذا يف املعّىل القدم ولهم
الثروة أساس فإنها والتجارة، والصناعة العلم بفضل إال كله ذلك وما النيل؟ شطوط إىل

واالقتدار. والرفاهة
لو حبذا ويا بها، وطنه إعزاز يف وسعى قدرها، عرف من كل عىل سالًما فسالًما
القول يستمعون ممن اجعلهم اللهم أهلها! وبني مرص ديار يف صدى الكالم لهذا كان

أحسنه!! فيتّبعون

األملانية بعضاملعروضات عىل شذرات (2-11)

متعهدين كانوا الذين هم أملانيا أبناء أن القارئ: يصدقها يكاد ال التي الغرائب أغرب من
كراهة مقدار تعلم (وأنت الكهربائي. بالنور العام املعرض من األعظم القسم بإضاءة
ولكن … والوطنية األنانية يف وتفانينهم بأنفسهم أثرتهم ومقدار لهم، الفرنساويني

أحكام!) للرضورة
بالكهرباء اإلضاءة يحتكرون كادوا قد األملان أن علمنا إذا يزول االستغراب هذا ولكن
الصغرية القرى يف حتى الكهرباء توزع كبرية رشكة بالدهم يف وأن العالم، بقاع سائر يف
غرابة فال ولذلك ونور، وحرارة حركة من يلزمهم ما ملشرتكيها وتقدم والكفور، والعزب
املعرض يف عرضوا وهم الوجهة. هذه من األخرى األمم سائر عىل العظيم رجحانهم يف
من وأعظم وأضخم أكرب وحدها اآللة وهذه العجيبة، السحرية القوة هذه لتوليد آلة العام
حصان! ٢٠٠٠٠ قوتها ألن كلها؛ پاريس إلنارة تكفي وحدها وهي فيه، ُوجدت آلة كل
املفكرات من رقمه ضاع فقد اآلن، أتذكره ال ا جدٍّ جسيم بمبلغ أمريكا اشرتتها وقد

پاريس. من أخذتها التي واملعلقات
فمن األخرى. األمم جميع عىل هائًال ضخًما امتياًزا اآلالت قسم يف أملانيا وامتازت
٢٥ زنتها تبلغ التي الكبرية اآلالت إحدى أعدت دولة ل أوَّ كانت أنها العجائب أعجب
استعان ضخمة، متحركة قنطرة شادت فإنها العام، املعرض يف الحركة لتوليد طونوالطه

اآلالت. رواق يف املجتمعة الجهازات ووضع نقل عىل القوم بها
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(إن واحد رجل يكفي إذ والكهرباء؛ امليكانيكا معجزات من تعّد القنطرة وهذه
فرتفع النائم، غطيط يشابه لطيف دويٌّ لها فيكون وإدارتها، لحريكها غالًما) نقل لم
بها وتسري عناء بال تحملها ثم سهولة، بكل العقول تتصورها تكاد ال التي األثقال
قضت وقد الالزم، املكان يف تضعها حتى برشاقة، بل مشقة بغري بها وتدور الهوينا،
ألملانيا فشهدوا العجاب. بالعجب األخرى األمم جميع من شاهدها من كل عىل اآللة هذه
بل عنده تقف لم ولكنها هائل. ضخم نجاح أول بهذا فنالت واإلبداع، والرباعة بْق بالسَّ

واألفكار. العقول حريت حتى وبغريه، بغريه عّقبته
محيطها كبري ملنشار عجلة أيًضا ولها كيلو، ٣٠٠٠٠ ثقلها آلة اآلالت قسم يف ولها
املستعملة الحديدية السّكة عربات من عربة الستعارة العارضون اضطر بحيث ا، جدٍّ هائل
ألن پاريس؛ إىل بالدهم من العجلة وهذه اآللة هذه نقل ألجل كروپ؛ مدافع عمل يف
الكرب يف البالغة العربات هذه مثل عمل عن تعِجز املعتادة الحديدية السكك رشكات

والضخامة.
عجيبة مطبعة رأيت العام املعرض يف الطباعة قسم زرت ملا أنني الغرائب ومن
أخرى صحيفة االنتشار يف تعادلها ال التي الفرنساوية الجرائد إحدى إدارة عرضتها
أسبوع كل ويف .(١٠٠٠٠٠٠) نسخة مليون واحد يوم كل يف تطبع فإنها عندهم،
توّزعها اآلالف من مئات منه وتطبع املختلفة، بالرسوم مصور أدبي ملحق لها يظهر
أن شك ال أقل). أو الجملة يف مّليمان أو بارات (ثمانية األثمان: بأزهد األقطار، سائر يف
الجريدة أي (Le Petit Journal) جورنال الپتي جريدة إىل بذلك أشري أني أدركوا الُقرَّاء
تشغل ببعضها، متصلة متوالية كثرية أسطوانات عن عبارة املطبعة وهذه الصغرية.
الضغط قوة ليتحمل الفوالذ؛ من مستديرة صحائف عىل طوله يقل األرضال من مسطًحا
العظيمة اآللة هذه بجانب يضعون ثم األسطوانات. هذه فوق ويضعونها الطبع، وكثرة
يُدخلون ثم بها، مخصوًصا برسمها الفابريقات صنعته قد الورق من كبرية لفائف
الطرف من يخرج حتى أخرى، إىل أسطوانة من وتنقله به فتدور اآللة، فم يف اللفة طرف
عن منفردة تكون نسخة وكل فقط، األسود باللون أو املختلفة باأللوان مطبوًعا اآلخر
الباعة فيتسلَّمها أيًضا، امليكانيكا بتدبري بعضها عىل ومطوية ميكانيكي، بمقص األخرى
املعمور. أقطار كافة ويف فرنسا أنحاء سائر يف للمشرتكني وترسل الغالف، يف توضع أو
أخرى آلة بجانبها لألملانيني فرأيت خطوات، بضعة مَشيُْت ولكني كثريًا بها فأعجبُت
تزيل أنها سوى فيها عيب وال بالتمام، وظائفها جميع وتؤدي الوجوه، كل من بها شبيهة
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ألنها ذلك جارتها؛ برؤية فؤاده تملَّك الذي اإلعجاب من أثر كل إليها الناظر نفس من
الفرنساوية املطبعة رأوا األملانيني فإن واالقتصاد. … واإلتقان الرسعة حيث من تفوقها
الستعمالها حاجة يف هم طويلة مسافة عىل وتمتد األرض، من كبريًا مسطًحا تشغل
طبقات يف االرتفاع وأما الكثرية. بالدنانري تباع األرض أمتار أن ورأوا أخرى، منافع يف
والسماء، األرض بني يصل أن يمكنه حتى مرتين أو مرتًا يملك ملن ميسور فهو الجّو
بعضها فوق كلها األسطوانات وضع إىل االقتصاد حب فدعاهم سبيًال، لذلك استطاع إن
آالت فيه ليضعوا األرض؛ مسطح بذلك عليهم وتوفر أفقية، بطريقة اصطفافها من بدًال
من بدًال مربعة أمتار عرشة مسطحها يكون لغرفة إال يحتاجون ال فأصبحوا أخرى.
وأما تقريبًا. ذلك ضعف مسطحها يعادل غرفة يف آلتهم لوضع الفرنساويني اضطرار

تُنَْكر. ال كثرية صحية مزايا ارتفاعه يف إن بل هللا؛ شاء ما إىل رفعه فيمكن السقف
أريد (وال ماكينة أمام جالسة فتاة القسم بهذا رأيت أنني أيًضا، الغرائب ومن
مالزم بخياطة تشتغل واملاكينة أخرى. وتضع قدًما ترفع وهي بالعربي) االسم وضع
يسرتعيا لم واملاكينة الكتاب إن الحق: وأقول العجاب. بالعجب تقتيض برسعة كتاب،
حيث من كبرية بفائدة النتيجة جاءت فقد (عفًوا) التحكك أردت ولكنني … كثريًا نظري
الكتاب جعلت أنني وذلك (والفخفخة)، بالفخر األملان عىل وعادت واملعرفة، االطالع
ماريش البون مخزن يطبعه العام للمعرض دليل به وإذا إليه أنظر فأخذت يل، ًة حجَّ
حيث من پاريس، يف غريها يعادلها ال التي الثالثة املخازن أحد وهو ،(Au Bon Marché)

األعمال. نطاق واتساع والجسامة الكرب
وآسفاه! ولكنها، الزاهرة، الفتاة تلك مع املسامرة باب لفتح الوسيلة بهذه فتَذَرَّْعُت
فقضت األملانية، من واحدة كلمة أدري لست وأنا الفرنساوية، من شيئًا تعرف تكن لم
إدارة أن (بواسطته) منها فعرفت كان ما وليته … برتجمان باالستعانة الظروف عيلّ
لعمالئها هدية وستقدمها اآلالف، بمئات تُعد نسًخا الكتاب هذا من تطبع املذكور املخزن
من واردة اآللة هذه أن وعرفت بتجارتها، والتعريف أعمالها إشهار يف زيادة وزبائنها،
عجبي أظهرت والسخائم الضغائن من والفرنساويني األملانيني بني بما ولعلمي أملانيا.
قلب ويف پاريس نفس يف الجسيم العمل بهذا يعهد التجارية بيوتاتهم من بيت كون من
بواسطة (دائًما يل فقالت والبغضاء، العداوة بعني قومه إليه ينظر ملن العام، املعرض
وال الفرنساويني لدى وليس األملان، اخرتاعات أحدث من اآللة هذه «إن الرتجمان!):
(رغًما اضطروا ولذلك األسعار، رخص مع وإتقانه العمل رسعة يف يضارعها ما غريهم
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األوقات، أقرب يف يظهر حتى الكتاب هذا تجليد عىل األملاني الصانع ملقاولة عنهم)
للبحث أرشدتني واالستنكار، االستغراب عالئم مني رأت وملا أوانها.» يف الهدية وتُْعَطى
فرأيتها األخرى. األمم عرضتها التي التجليد وأدوات آالت جميع من وحولها حويل فيما

واإلعجاب! األسف عواطف تتناوبني حرضتها من وانرصفت بالواقع، أخربت قد

الوقاية وسائط من حواه بما كثريًا أعجبت الصحة قرص يف دخلت ملا أنني الغرائب ومن
بني جميع عىل األكرب الفضل له الذي أن يخفى وال األجسام. صحة وحفظ األمراض من
ولذلك (Pasteur) «پاستور» وواحدها الدنيا رجل هو املكروب، كروب درء يف اإلنسان،
ثمرته هي ما أو عمل، بال العلم ينفع ماذا ولكن باسمه، القرص يف غرفة أهم جعلوا
توايل من يشكون يزالون ال فرنسا أهل وإنَّ ال كيف الوجود؟ يف نتائجه تتحقق لم إذا
إن حتى نمّوهم، زيادة إىل للوصول الوسائل بكل ويسعون السّكان، عدد يف النقص
وبموكبه بنفسه، التوجه من يأنف لم فور فيلكس املرحوم السابق الجمهورية رئيس
تعدمه لم بمولود، إتيانها … عىل العذارى إحدى لتشجيع املستشفيات؛ أحد إىل الرسمي
عساه البوليس، رحمة وتحت لألخطار عرضة الطرقات يف ترتكه ولم كأمثالها الحياة
رأى ولذلك األمومة. لعواطف وخضعت الحياء غالبت بل اللقطاء، دار إىل حيٍّا يأخذه
عدد زيادة يف الكربى بالفوائد الصغري املثال هذا ليأتي تشجيعها؛ وجوب املذكور الرئيس
تمكنت التي الجديدة العادة استئصال يف أمًال املال من كبرية ِبِصَلٍة فنفحها السكان.
ولكن أوروبا، يف اآلن شاعت التي النسل قطع عادة وهي نفوسهم؛ يف ورسخت منهم

الحارضة. املدنية رذائل عىل تنطبق منكرة، مبتكرة جديدة بطريقة
حاجاتهم كثرت حتى َمأَْخذ، كل القوم من أخذا قد والرفاهية التنمق أن ذلك
املال كثرة من فيه هم ما عىل اإلمالق ويخشون والعيال، العيلة يخافون فأصبحوا
ولكن الوالدة. وأوجاع الَحبَل آالم فيها السيدات فيخىش العالية الطبقات فأما والنوال.
بهجتهن وضياع ، زهرتهنَّ ذبول من تحاشيه يف يتفانني مما عندهن أقل الخوف هذا
توايل مع الطبيعة عليها أتت إذا التي املحسنات من ذلك نحو وذهاب خصورهنَّ بضخامة
بتقدُّم فاستعنَّ والتضليل، البهارج من فيها بما الصناعة، زخارف لهنَّ أعادتها األعوام
خصوصيات من الخصيان كانت أن فبعد ! أنفسهنَّ «تطويش» … عىل الحديث الطّب
املبيض يستأصلَن املغرب بالد يف النساء أصبح املرشق، وببالد القديمة األيام يف الرجال
والوالدة الحبل يمتنع وبذلك عرش! التاسع القرن آخر يف األطباء بواسطة الوالدة وبيت
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أولئك امليدان هذا يف السابق كان هللا. شاء ما وبهاؤها رواؤها للمرأة ويبقى اإلطالق، عىل
الطبقة نساء إىل العادة هذه ْت وَرسَ القوت، الكتساب تجارة عروضهّن يتخذن الالئي
الطبقة وبقيت اإلمالق، من خوًفا الوسطى إىل انتقلت ثم الجمال. عىل للمحافظة العليا

قريب. عما ستدانيها أنها شك وال الدنيا،
االستطراد؟ ولهذا لنا ما –

إنني فأقول: الصحة رساي إىل أعود ولكنني شجون. وهو الحديث إليه جرَّ قد –
األعمار إطالة ودواعي العافية وموجبات الشفاء وأسباب الصحة جهازات بني فيه رأيت
إليها، يلتفتون وال الناس أمامها فيمر بسيطة، طاولة عىل املعدن من شمعدانات ثالث
املكروبات، وألوان والجهازات، القوارير وتنسيق البطاقات، تزويق من يرونه بما منذهلني
إليها، نظرت الصدفة باب من ولكنني األفكار. ويحبس األنظار يستوقف مما ذلك وغري
عليها وليس پاريس، يف املشهور إيڤل برج هيئة عىل وهي أملانيا، من واردة هي فإذا
األول ففي بسيطة؛ ورقة منها واحد كل عىل ترى بل زخارف، بجانبها أو نقوش
ويف ،١٨٥٥ سنة يف عددهم مقدار الثاني ويف ،١٨١٦ سنة يف أملانيا سكان عدد بيان
يف الثالث يداني ال وكالهما الثاني، من أصغر واألوَّل .١٨٩٥ سنة يف عددهم الثالث
فتضاعف النفوس، من مليونًا ٢٦ عن يزيد ال األوىل السنة يف القوم عدد وكان االرتفاع.
ال پاستور فيها ظهر التي األمة أن مع وزيادة. مليونًا ٥٢ بلغ إذ سنة؛ ٧٤ مدة يف
أليس لإلعجاب! مكان نفسك يف بقي كان إن فاعجب، النقصان!!! يف آخذًا عددها يزال
واالستعدادات والتحضريات التجهيزات تلك كل من أفضل وحدها الشمعدانات هاته أن
الفائدة يها تََوخِّ عىل داللة النتيجة بهذه تكتفي أن ألملانيا كان لعمري! واألقرباذينات؟
ففيها العمومية: بالصحة عنايتها مقدار ذلك فوق أظهرت إنها بل أعمالها. كل يف العملية
مخصوصة دار منهم واحد لكل أستاذًا ٤٠ أساتذتها بلغ للصحة خصوصية مدارس
ملعالجة صحية مالجئ ولألملان جسيمة. مالية بإعانات الدولة وتمدُّهم مستقل، ومعمل

القبيل. هذا من واحد ملجأ كلها فرنسا يف وليس الخنازيري، الداء
إنسان: ١٥٠٠٠٠ عام كل يف أبنائها من وحده يحصد الخبيث الداء هذا ترى ولذلك
املذكورة الشمعدانات وبجانب وحدها!!! پاريس بمدينة أسبوع كل يف نفس ٢٠٠ منهم
التمثيل!) يف حتى الضخامة! الضخامة! (تذكر ومخاريط وأساطني وأهرام أبراج تماثيل
قوارير وبجانبها البالد، تلك يف الكربى املدائن سكان عدد عىل وتدل االرتفاع، يف تختلف
بيان وفيها األلوان، باختالف الثغور وتبتسم النفوس، لها ترتاح هندسية أشكال أو

منها. والوقاية مقاومتها وطرق البالد، تلك يف السائدة األمراض
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األملانية. العسكرية املستشفيات أحد تمثيل والبحرية الربية الجيوش قرص يف رأيت وقد
برسم ثالثة منها ة؛ األرسَّ من ٣٠٩ ويسع املربعة، األمتار من ٨٤٦١٠ تبلغ ومساحته
سنتي، و٥ مربعة أمتار ٩ عن فيها رسير كل يخّص الذي املسطح يقل وال الضباط.
املباني عموم وكمية سنتي، و٥ مكعبًا مرتًا ٣٨ عن به الخاصة الهواء كمية تقّل وال
للطرقات مخصصة الباقية أثمان والسبعة األرض، عموم مساحة ثمن عن عبارة هي

والبساتني. والحدائق والفسحات والعرصات واملمايش
مارك، ٤٦٠٢ واحد رسير كل عن األرض) ثمن (بخالف البناء أكالف بلغت وقد
النظر رصفنا فإذا واملفروشات. األثاث عموم من رسير يخصكل ما القيمة هذه يف ويدخل
املستشفى يف وضعوا وقد مارًكا، ٤٤٦٩ البناء من الواحد الرسير يخص ما كان عنها
املاء ورفع والتهوئة، والتدفئة التسخني بواسطتها يكون بخارية، وآالت ميكانيكية جهازات
يف والجهازات البخارية واملغاسل املطابخ وتشغيل بالكهرباء، واإلضاءة العميقة اآلبار من
النقي بالهواء تأتي أنابيب أيًضا وفيها بالبخار، والتطهري التبخري وجهازات الحمامات،
إىل ساخنًا اآلالت أرسلته الشتاء فصل كان فإذا رسير، لكل مكعبًا مرتًا ٦٠ بنسبة املفيد

العليل. لحالة مناسبة حرارتها فتكون الغرف،
املستشفى، عن بعيًدا الخالء إىل به وتقذف الفاسد الهواء تمتص طلبمات وهنالك
وبني بعضها مع أجزائه بني للمخاطبة التلفون وفيه الكهرباء، تديرها كلها والساعات
ألجل كيماوي صحي معمل أيًضا وهنالك الجهات، من بها يرتبط وما املدينة يف الخارج
أهل براعة إليها انتهت فقد العمليات غرفة وأما والكيماوية. البكرتيولوچية األبحاث
امليكانيكية» الطبية «املعالجة يسمونه ملا غرف أيًضا وفيه الكمال، مثال وأصبحت الفن،

به. خاصة صيدلية وله بالكهرباء، وللمعالجة وللتكبيس
له أظن وال ،Potosdam پوتسدام مدينة يف العسكرية الحامية مستشفى هو هذا

ويفتخرون. به يباهون األملان ترى ولذلك األخرى، املتمّدنة األمم عند مثيًال
الحرب أدوات من القرصشيئًا هذا تعرضيف لم ألنها أملانيا؛ من كثريًا اندهشُت وقد
هنالك ترى فال مكتوًما، وخربًا مصونًا ا رسٍّ الكربى األمم مثل أبقتها بل الهالك؛ وآالت
تعارض أن أرادت كأنها أو البحار، ملكة كأنها الحربية والدوارع السفائن تمثيالت إال

العام. املعرض هذا يف إنكلرتة
مثلهم يفعلوا لم أنهم لضيفانهم، مجاملتهم وحسن األملانيني ذوق عىل يدل ومما
يجرحوا ال حتى السبعني، حرب يف انتصارهم وآثار مزايا عرض يف األخرى األمم مثل وال
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الكياسة بهذه أجمعون والناس أخصامهم لهم اعرتف وقد أشجانهم. ويثريوا خواطرهم
املعاملة! يف املحاسنة وهذه

أملانيا بني فيها نقابل إحصائيات بعض برسد املقام هذا يف االستطراد من بأس وال
تقدمها درجة إلظهار العموم؛ بطريق أوروبا وبني وبينها الخصوص، عىل فرنسا وبني

العجيب.

السكان

املربع الكيلومرت يخص أي ،١٨٩٥ سنة يف نفس ٥٢٢٧٩٩٠١ أملانيا يف السكان عدد يبلغ
وفرنسا .١٨٩٠ سنة إىل ١٨٨٥ سنة من املائة يف ٥٧ زيادتهم عدد وبلغ ساكنًا، ٩٧ فيها
وعدد ساكنًا. ٧٢ منهم املربع الكيلومرت يخص ١٨٩٦ سنة يف ٣٨٥١٧٩٧٥ سكانها عدد
مدينة ٢٦ عىل تحتوي أملانيا ولكن ٢٥١١٦٢٩ پاريس يف يقابلهم ١٧٦١٣٥ برلني سكان
مدينة ١١ إال فرنسا يف وليس نفس، ١٠٠٠٠٠ عن منها كل يف السكان عدد يزيد كبرية

القبيل. هذا من

فيها واالنتحار الجيوشوصحتها

الحرب يف السلم يف

٣٩٧٥٠٠٠ ٥٨٥٢٦٦ ٩٩ سنة أملانيا عساكر
٣٠٠٠٠٠٠ ٥٨٩٥٤١ ٩٨ سنة فرنسا عساكر

بنسبة ١٨٨٣ سنة يف والكتابة القراءة يعرفون ال الذين األملان عساكر عدد وكان
أخذت النسبة هذه ولكن عسكري، خمسمائة كل يف أنفار أربعة أي املائة، يف وربع واحد
أقل إىل وصلت حتى املتوايل، األمة هذه ي تََرقِّ لزيادة تبًعا التدريج، بطريق النقصان يف
ثالثة أي نفر، أربعمائة كل يف واحد نفر من أقل أي ،(٠٫٢٤) املائة يف جزء ربع من

األلف. يف ١٢٣ هو فرنسا يف عددهم أن مع األلف. يف أنفار
من غريه بنسبة األملاني العسكري خطوة مقدار حسبوا إنهم أقول: املناسبة وبهذه
أن مع سنتي، و٢ مرتًا ٩١ يقطع الواحدة الدقيقة يف أنه فوجدوا األخرى، الدول جنود

202



األمم شارع

والفرنساوي سنتي، و٥ مرتًا ٨٥ يقطع والنمساوي سنتي، و٩٤ مرتًا ٨٠ يقطع الرويس
أيًضا. املادي األملاني التقدم هذا إىل فانظر مرتًا. ٩٠ منهما كل يقطع والطلياني

كليٍّا. نزوًال فيها الوفيات عدد نزل حتى الجنود، بصحة أوروبا دول كل اعتنت وقد
عنها اآلتي الجدول برسد وأكتفي أملانيا. هي إنما أيًضا ذلك يف كلهن عليهن الفائزة ولكن

املقابلة: لتظهر فقط فرنسا وعن

األلف يف الوفيات عدد

١٠٫١٠ ١٨٦٩ سنة إىل ١٨٦٢ سنة من
٨٫٤فرنسا ١٨٨٤ سنة إىل ١٨٨٠ سنة من

٦٫٣ ١٨٨٩ سنة إىل ١٨٨٥ سنة من

٩٫٦٩ ١٨٦٣ سنة إىل ١٨٤٦ سنة من
٥٫٧أملانيا ١٨٧٧ سنة إىل ١٨٧٣ سنة من

٣٫٠٠ ١٨٨٩ سنة إىل ١٨٨٠ سنة من

جنديٍّا، ١٩ أملاني جندي ألف ٣٠ كل من ينتحرون الذين عدد بلغ ذلك نظري ويف
يف حتى األملان تقدم إىل فانظر فقط، جنود ١٠ فرنسا يف العدد هذا بنسبة وأمثالهم

االنتحار!

البحرية

ومقّرها وأمريكا، هامبورج بني الخط رشكة اإلطالق عىل الدنيا يف املالحة رشكات وأكرب
من Bremen بريمن يف ومقرها الشمالية أملانيا رشكة تليها ثم بأملانيا، هامبورج يف
رشكة ثم لوندرة، يف ومقرها الهندية الربيطانية املالحة رشكة بعدها وتأتي أملانيا، أعمال
ورشكاهما ودمسرت إيلدر رشكة ثم أيًضا، بلوندرة ومقرها (P. & O.) الرشقية الپننسوالر
ومقرها الفرنساوية ماريتيم امليساچريي رشكة ثم إنكلرتة، أعمال من پول بليفر ومقرها

پاريس. يف
طونوالطة. ١٧٢٤٧ حمولتها إلنكلرتا أوسيانيك الباخرة العالم سفائن وأكرب

.١٥٥٠٠ ألملانيا دوتشالند الباخرة ثم
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بالطن حمولتها رشاعية بالطن حمولتها بخارية

٤٩٠١١٤ ٥٠١ ٢٨٥٩٩١٩ ١٢٠٩ (٩٠٠ (سنة أملانيا سفائن مجموع
٢٩٨٣٦٩ ٥٥٢ ١٠٥٢١٩٣ ٦٦٢ (٩٠٠ (سنة فرنسا سفائن مجموع

٦٩٦٧ ٢١ ٢٢٠٩٣١ ٧١ ٩٨ سنة بأملانيا املستجدة السفائن
٤٨٢٠١ ٣٩ ٢١٧٣٢ ١٦ ٩٨ سنة بفرنسا املستجدة السفائن

طوالنوطة ١٦٣٩٥٥٢ حمولتها ٣٠٧١٣ (٩٨ (سنة بأملانيا التجارية السفائن
طونوالطة ٤١٤٦٧٣ حمولتها ١٥٦١٥ (٩٨ (سنة بفرنسا التجارية السفائن

.١٢٥٢٢ لهولندة پوتسدام الباخرة ثم
.١١٦٢٩ ألمريكا لويس سان الباخرة ثم

.١١٢٠٠ لفرنسا اللوّرين الباخرة ثم

والتلفون والتلغرافات الحديدية السكك
ميًال.14 ٢٩٢٢٦ (٩٨ (سنة بأملانيا الحديد السكة طول مجموع

ميًال.15 ٢٦٠٣٨ (٩٨ (سنة بفرنسا الحديد السكة طول مجموع
النسبة. بهذه فيها والتلغرافات

جنيه ٨٣٨٦٠٠٠٠ (٩٨ (سنة والبضائع الركاب من بأملانيا الحديد السكك إيراد
إنكليزي.

جنيه ٥٥٩٦٠٠٠٠ (٩٨ (سنة والبضائع الركاب من بفرنسا الحديد السكك إيراد
إنكليزي.

(٨٩ (سنة ومصاريفها ميل، كل عن ٢٠٢٨٠ أكالفها مجموع وبلغ للحكومة، أعشارها تسعة 14

نفس. ١٦٨٠٠٠ عمالها وعدد إنكليزي، جنيه ٤٧٥٨٢٠٠٠
٤١٠٠٠٠٠٠٠ (٩٨ (سنة فيها الركاب مجموع وبلغ للحكومة، الطفيف والقليل مالية لرشكات أغلبها 15

نفس.
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كانت ١٨٩٤ سنة ففي بها: التليفون نطاق اتِّساع أملانيا يف الهائل ي الرتقِّ دالئل ومن
(برلني). الكربى العاصمة مع التلفون بأسالك ببعضها مرتبطة بلدانها من بلًدا ٢٥٠
يزيد البالد هذه يف التلفون مكاتب وعدد وزيادة، كيلو ١٠٠٠ الخطوط أحد طول بلغ وقد
يف املشرتكني عدد بقدر أي مشرتك، ألف ٢٣ وحدها برلني يف منها مكتب: ١٠٠٠٠٠ عىل

كلها! فرنسا

العمومية الثروة

يأتي: كما فكانت ٩٣ سنة يف الكبرية األمم ثروة أما

الفرنكات من ملياًرا ٣٢٥ بأمريكا املتحد الواليات
الفرنكات من ملياًرا ٢٦٠ العظمى بريطانيا
الفرنكات من ملياًرا ٢٢٥ فرنسا
الفرنكات من ملياًرا ١٦١ أملانيا
الفرنكات من ملياًرا ١٢٧ روسيا
الفرنكات من ملياًرا ٨٢ واملجر النمسا
الفرنكات من ملياًرا ٦٣ أسبانيا
الفرنكات من ملياًرا ٥٤ إيطاليا

يف فرنًكا ٩٠ فرنسا يف فرد كل يدفعها التي الرضيبة متوسُط ذلك عىل ِبنَاءً وكان
النعيم أهل ولكل فرنًكا). ٢٩) روسيا األمم وأقل ،٥٧ أملانيا ويف ،٥٩ إنكلرتة ويف العام،
تعرفهم. وال يعرفونها ال فإنهم فرنسا، جنوب يف موناكو إمارة أهل هم املوضوع هذا يف
من ١٠٢ أملانيا ويف فرنًكا ٢١٨ فرنسا أهل من فرد كل ثروة متوسط فإن ذلك نظري ويف

فقط. فرنًكا ٣٠ روسيا ويف الفرنكات
سنتيم و١٠ فرنكات ثمانية باعتبار فكانت ١٨٩٣ سنة يف الدخان مصاريف أما
أملانيا. أرض يف إنسان كل عن فرنك وربع واحد وفرنك فرنسا، أهل من واحد كل عن
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األهلية والديون العمومية امليزانية

مرصوفات إيرادات

١٣٨٠١٨٨٦١ ١٨٣٧٠٩٣٨٢ (٩٠٠ (سنة اإلنكليزي بالجنية فرنسا يف
٧٧٥٨٥٠٠٠ ٧٦٣٠٩٠٠٠ (٩٠٠ (سنة اإلنكليزي بالجنيه أملانيا يف

٣٧٨٠٦٦٠ وفوائدها إنكليزي، جنية ١١٥٢٤٤٠٠٠ :(٩٨ (سنة أملانيا دين مجموع
جنيًها.

وفوائدها إنكليزي، جنيه ١١٩٧٩٣٣٢٥٢ 16:(٩٩ (سنة فرنسا دين مجموع
جنيًها. ٣٢٣٨١٢٦٩

وفرنسا أملانيا بني التجارة

إنكليزي جنيه ١٣٧٨٥٦٤٠ (٩٩ (سنة فرنسا إىل أملانيا من الصادر
إنكليزي جنيه ١٧١٣٧١٦٠ (٩٩ (سنة أملانيا إىل فرنسا من الصادر

األخرى. البالد إىل كثريًا تحتاج فإنها النبيذ، بالد كونها مع فرنسا أن الغريب ومن
منها. الصادر عىل كثريًا يزيد الصنف هذا من لها الوارد أن ذلك عىل والدليل

االستعمار

ومع به. العهد حديثة فإنها أملانيا بخالف طوال، قرون منذ امليدان هذا يف فرنسا دخلت
اآلتي: الجدول إىل فانظر ذلك

عليها. التي الباهظة الديون كثرة يف أخرى أمة أية التدانيها 16
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السكان املساحة

٣٢٠٨٣٢٧٣ مربع كيلومرت ٢٩٨١٩٠٠ (٩٧ (سنة الفرنساوية املستعمرات
٩٨٠٠٠٠ مربًعا ميًال ١٠٢١٥٧٥ (٩٩ (سنة األملانية املستعمرات

بأملانيا والصناعة العلم

و٣١٥٥٦ ومدرًسا أستاذًا ٢٤٣٠ فيها جامعة كلية مدرسة ٢١ (١٨٩٥ (سنة بها كان
أمة عند له نظري ال شيوًعا وشائع إلزامي البالد هذه يف والتعليم الرسميني. الطلبة من
يف والعرب الخالية، العصور يف الفلسفية بالعلوم (اليونان) اإلغريق انفرد وقد أخرى.
تقدًما الصناعة يف تتقدم البالد هذه تزال وال الزمان. هذا يف واألملان الوسطى، القرون
الزمان. من سنة ٢٠ قبل تعلوها كانت التي األمم نفوس يف واالضطراب الخوف أوجب
يعيشون املائة يف و٣٩ بالزارعة، يشتغلون أهاليها من املائة يف ٣٦ كان ٩٥ سنة ويف
١٨٨٣ سنة ويف األرزاق. ونقل التجارة من املائة يف و١١ والصنائع، املناجم يف عملهم من
والزراعة، للفالحة مخصص املائة يف ٤٨٧ الكيفية: بهذه منقسًما أرضها مسطح كان

الغابات. تغطيه و٢٥٧ واملراعي، للكأل املائة يف و٢٠٣

األملانية اللغة انتشار

املتكلمني عدد وزيادة لغتهم، نرش يف األملان تقدُّم علمت اآلتي الجدول إىل نظرت وإذا
بكثري: والروس اإلنكليز من أقل كانوا وإن بها،

تنبيه:

هاشيت تقويم وأخصها الوثيقة، واإلنكليزية الفرنساوية املصادر عن كلها منقولة اإلحصائيات هذه
،Le Tout Savoir Universel العام العلم وكتاب (Almanach Hachette 1900) ١٩٠٠ لعام
الجرائد من وغريها ،Whitaker’s Almanach 1900 ١٩٠١ لسنة اإلنكليزي ويتكر وتقويم
وجوب عىل برهانًا القول هذا وحسبي األملانية، من شيئًا أدري ال أنني القرَّاء عرف وقد واملجالت.

األعداء. به شهدت ما الفضل فإن اإلحصاء؛ هذا عىل واالعتماد األرقام، بهذه الثقة
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عرش التاسع القرن عرش الثامن القرن عرش السابع القرن

مليونًا ١٢٥ مليونًا ٢٠ ماليني ٨ اإلنكليزية اللغة
مليون ١٠٠ مليونًا ٣١ مليونًا ١٧ الروسية اللغة
مليونًا ٧٠ مليونًا ٢٩ مليونًا ٢٢ األملانية اللغة
مليونًا ٥٠ مليونًا ٣٠ مليونًا ٢٠ الفرنساوية اللغة
مليونًا ٤٥ مليونًا ٢١ مليونًا ١٨ األسبانية اللغة
مليونًا ٣٢ مليونًا ١٥ مليونًا ١٢ الطليانية اللغة

األملانية املعروضات عىل خصوصيات (3-11)

الكتب تجارة

واألعمال الصنائع كافة احتكرت قد األملانية» الكتاب صناعة «رشكة تسمى رشكة أملانيا يف
إنها حتى ونجحت فتقدَّمت ،١٨٨٤ سنة يف تأسيسها وكان الكتاب. بظهور تتعلق التي
وأقامت مارك.17 ٢٠٠٠٠٠ قيمتها بلغت Leipzig «ليپسك» يف فسيحة أرًضا امتلكت
نطاق اتََّسع وقد مارك. مليون ونصف مليون عن يزيد ما إىل أكالفها وصلت داًرا فيها
فيها املشرتكني األملانيني غري املطابع أصحاب عدد وصل حتى األجنبية البالد يف أعمالها
غري يف أهميتها مقدار عىل يدلك وهذا .٥٢٠ هو أعضائها مجموع أن مع ،١٠٢ إىل

أملانيا.
تجارة يف الدنيا أمم سائر عىل أملانيا رْجَحان الفطني القارئ أيها تعرف ولكي
عىل يدل إنما وهو الفرنساوية، املصادر أصدق عن نقًال اآلتي اإلحصاء ذلك أنقل الكتب،

املعمور: أنحاء سائر يف فقط األملانيني التجار

تقريبًا. صاغ قروش خمسة يساوي املارك 17
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كتب تاجر ٧٠٨٣ فيها مدينة ١٣٥٢ أملانيا ففي
كتب تاجر ٨٢٢ فيها مدينة ٢٥٣ أوسرتيا ويف
كتب تجار ١٠٠٨ فيها مدينة ٢٢٥ بأرسها أوروبا ويف
كتب تاجر ١٥٩ فيها مدينة ٥٠ كلها أمريكا ويف
كتب تاجر ١٢ فيها فقط مدينة ٧ املسكينة أفريقيا ويف
كتب تاجر ٢٢ فيها فقط مدينة ١٢ املسكينة آسيا ويف
كتب تجار ٧ مدن ٦ أوسرتاليا ويف

األملانيون: التجار طبعها التي الكتب ببيان آخر جدوًال وهاك

كتابًا ٢٢٥٧٠ طبعوا ١٨٩٤ سنة يف
كتب ٢٣٦٠٧ طبعوا ١٧٩٥ سنة يف
كتابًا ٢٣٣٣٩ طبعوا ١٨٩٦ سنة يف
كتابًا ٢٨٨٦١ طبعوا ١٨٩٧ سنة يف
كتابًا ٢٨٧٣٩ طبعوا ١٨٩٨ سنة يف

الكتب بخالف وهذا النسخ. من آالف ومئات عرشات منُه يطبعون كتاب وكل
اإلحصاء: هذا يف تدخل لم فإنها املوسيقية، بالتلحينات الخاصة

هو: وها بها، خاص جدول لها بل

موسيقيٍّا تأليًفا ١٠٨١٤ طبعوا ١٨٩٤ سنة يف
موسيقيٍّا تأليًفا ١٠٩٣٦ طبعوا ١٨٩٥ سنة يف
موسيقيٍّا تأليًفا ١٣١١١ طبعوا ١٨٩٦ سنة يف
موسيقيٍّا تأليًفا ١٢٢٧٤ طبعوا ١٨٩٧ سنة يف
موسيقيٍّا تأليًفا ١٢٥٩٦ طبعوا ١٨٩٨ سنة يف
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وحدها ليپسك أهل من الكتب هذه وترويج نرش يف بالعمولة املشتغلني عدد بلغ وقد
يتعاملون (قومسيونجيٍّا): وكيًال ٤٢ برلني أهل ومن تاجًرا. ٨.٣٨٥ مع يتعاملون :١٥٨
تاجًرا. ٦٦٦ مع يتعاملون وكيًال: ١٥ Stuttgard ستتوتجارت أهل ومن تاجًرا، ٤٤٠ مع
املجالت عدد بلغ فقد النسبة: هذه عىل التقدم طريق يف أيًضا جرائدهم سارت وقد
سنة آخر يف مجلة ٧٥٠٠ أملانيا يف واملنشورة املطبوعة السياسية والجرائد الدورية
،١٦١٥ سنة يف ظهورها أول كان چورنال»، «الفرانكفورتر جريدة ومنها ،١٨٩٨
.١٦٦٠ سنة يف پسكرزيتونغ» «يل وجريدة ،١٦٢٦ سنة يف زيتونغ» «مجدبورج وجريدة
كل يف املوسيقية والتلحينات العادية الكتب من املطبوعات ببيان آخر جدوًال وإليك

أملانيا: جانب يف العظيم الفرق ليظهر الكبرية؛ باملمالك عام

كتاب ١١٠٠٠ فرنسا
كتاب ٩٠٠٠ إيطاليا
كتاب ٦٠٠٠ العظمى بريطانيا
كتاب ٥٠٠٠ املتحدة الواليات

أعرف ونحن الرشقية. الكتب تقريبًا احتكرت أنها األملانية الطباعة به امتازت ومما
بها، نسمع اآلن إىل حتى نكاد ال التي أسالفنا آثار عن ينّقرون القوم هؤالء بأن الناس
نحن وأما وفضًال. وعلًما ماًال منها ويستفيدون يطبعونها وهم وجودها. نتصّور أو
بالعظم باالفتخار قنعنا فقد األماجد، الرشقيني وساللة الكرام، العرب أبناءَ نحن …
من ونتناول بحرهم، من نستقي عليهم؛ عالًة بنا، الخاّص األمر هذا يف وأصبحنا الرميم،
وسائر واألدب والجغرافية التاريخ يف أئمتنا كتب أهم األملان طبع فقد نعم، فضالتهم.
يف إليهم الفضل نسبة عدم من تخجل وال عنهم فترسق مطابعنا بعض تجيء ثم العلوم،
التصحيح، ودقة الطبع صحة يف يعادلونهم مرص يف املطابع أصحاب ليت ويا الباب. هذا
بعد مرص يف ثم أملانيا يف أوًال املطبوع الكتاب إن بل املأخذ! وتسهيل التناول وتقريب
الهذيانات تلك أمثال عرشة ومعنى) ا (حسٍّ القيمة يف يساوي يزال ال السنني، من عرشات
الكامل وكتاب الطيب، ونفح األثري، ابن تاريخ كتاب (انظر مرص، يف يطبعونها التي
الرشيعة بني فيما املقال وفصل الظنون، وكشف والفخري، الدين، صالح وسرية للمربد،
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الصفا، إخوان رسائل من واإلنسان الحيوان وكتاب رشد، البن االتصال من والفلسفة
بالعار!) علينا ويقيض الفخار، لهم يوجب عظيًما الفرق تجد وغريها، وغريها

ندري: وال نعلم ال ونحن طبعوها نفيسة عربية كتب أسماء وإليك

للبريوني. الخالية القرون عن الباقية اآلثار •
للقزويني. املخلوقات عجائب •

وامللوك). األمم (تاريخ الكبري الطربي تاريخ •
املقديس. بجغرافية املعروف وهو األقاليم معرفة يف التقاسيم أحسن •

للماوردي. السلطانية األحكام •
للدينوري. الطوال األخبار •

األندلس). (ببالد نرص بني دولة انقضاء يف العرص أخبار •
منقذ. البن االعتبار •
جبري. ابن رحلة •

أيًضا للمقريزي األعراب من مرص بأرض ا عمَّ واإلعراب البيان •
للمقريزي. منتخبات •

للبالذري. وأخبارهم األرشاف أنساب •
لليعقوبي. البلدان كتاب •

األصفهاني. تاريخ •
اليعقوبي. تاريخ •

النهرواني وابن ظهرية وابن الفايس وابن والفاكهي لألزرقي مكة: تواريخ •
بها!) أحق (ونحن

للزمخرشي. واملياه واألمكنة الجبال كتاب •
الحائك. البن العرب جزيرة صفة •

للبالذري. البلدان فتوح •
الفلسفة. يف أرسطاطاليس أثولوجيا •

الصفاء. إخوان رسائل اختصار •
للمقريزي. اإلسالم ملوك من الحبش بأرض من بأخبار اإلملام •

لألصفهاني. السلجوقيني الوزراء تاريخ •
األندلس. تاريخ يف بدرون البن عبدون ابن قصيدة رشح •
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الهند. عجائب •
للعماد. القديس الفتح يف القيس الفتح •

للوراق. الفهرست •
مسكويه. البن األمم تجارب •

املراكيش. عذاري البن املغرب أخبار •
االطالع. مراصد •

لإلصطخرى. املمالك مسالك •
خرداذبة. البن واملمالك املسالك •
الحموي. لياقوت البلدان معجم •

الحموي. لياقوت املشرتك •
للمسعودي. واإلرشاف التنبيه •

قتيبة. البن املعارف •
للمراكيش. املغرب أخبار تلخيص •

األقاليم. معرفة يف التقاسيم أحسن •
الفقيه. البن البلدان كتاب مخترص •

.Sicile صقلية جزيرة عىل عربيٍّا كتابًا ٨٥ من منتخبات وفيها الصقلية: املكتبة •
بردي. تغري املرصي للمحقق والقاهرة مرص ملوك يف الزاهرة النجوم •

واملغرب). والسودان ومرص واألندلس العرب جزيرة (صفة اإلدرييس جغرافية •
يقظان.18 بن حي رسالة •

واالعتقادات. األمانات كتاب •
لألنباري. العربية أرسار •

لألنباري. األضداد •
يعيش. البن الزمخرشي مفصل رشح •

النووي. يحيى لإلمام اللغة يف األسماء تهذيب •

لكن سنة، ١١ منذ ليدن يف طبعت ثم سنة، ١٨ منذ بمرص والوطن النيل وادي مطبعتي يف طبعت 18

لنا تطفَّ ثم فطبعوها سبقوا التي الكتب يف حتى وشأننا شأنهم هو كما الثُّريّا يف وهم الثرى يف نحن
فيها. عليهم
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.(١٨٧٦ سنة ليبسك يف طبعه أول (كان ثعلب فصيح •
للسيوطي. األنساب تحرير يف اللباب لب •

حجر، مطبعة يف بخطه علمائهم من رجل (طبعه للبكري استعجم ما معجم •
والدقة). والضبط الشكل حيث من واحدة غلطة فيه وليس

األغاني. من والعرشين الحادي •
الفحل. علقمة ديوان •
الغواني. رصيع ديوان •

الهذليني. أشعار •
قتيبة. البن الشعراء طبقات •

األدب. يف املوىش •
العرب. أشعار من املختار يف املفضليات •

هذا يف لنا حاجة وال وحدها، أملانيا يف طبعت التي الكتب من كثري من قليل هذا
يف طبعت التي النادرة النفيسة العربية املصنَّفات من الغفري الجّم إىل باإلشارة املقام

وغريها. ولوندره وإيطاليا پاريس
املؤلفات هذه طبع عىل أوروبا أهل من وغريهم األملان إلقدام عذًرا التمسنا وإذا
حالة إن وقلنا: وآدابها، وبلغتنا بل املتنوعة والفنون والتاريخ بالجغرافية لتعلُّقها املفيدة؛
هذا بمثل امليدان هذا يف عنهم رنا تأخُّ عن يْنا وتأسَّ ذلك، إىل ساقتهم التي هي تقدمهم

ديننا؟ عليها يقوم التي الدعائم أخص يف لنا سبقهم ألنفسنا نغتفر فكيف الكالم،
لهم كان وربما بالدهم. يف العربية باللغة واإلنجيل التوراة األملانيون طبع قد نعم،
نراهم ولكننا بدينهم. الجديد والعهد العتيق العهد لعالقة ذلك، إىل السبق يف حق شبه
دينهم وبتاريخ بدينهم عالقة لها إن نقول: أن ولنا السامرية، التوراة طبعوا أيًضا

مذاهبهم. يف وبالخالفيات
صفة ال الذين اإلسالم، علماء وجهابذة األعالم، املرشق سادات قول ما … ولكن
يخجلون أال الرشيف؟ اإليمان كلمة وإعالء الحنيف، الدين بخدمة إال الوجود يف لهم
لهم: قلت إذا وإلههم، نبيِّهم وأمام جاههم، وسبب ارتزاقهم وسيلة وأمام أنفسهم، أمام
ميالدية، ١٨٤٦ سنة ليپسك يف البيضاوي القايض تفسري طبعوا قد األملان هؤالء إن
والنساء الرجال وأسماء واالصطالحات، اللغات من فيه ما لبيان جامع بفهرست وأردفوه
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وأيرس تناوًال وأسهل فائدة أكثر طبعتهم فجاءت والشواهد. والنحل امللل وبيان واألماكن،
يقدر. ال بما استخداًما

بنحو عنهم رًة متأخِّ بقيت فقد الكربى، اإلسالمية السلطنة ومقر الخالفة دار أما
قارصة نسختها وجاءت ،١٢٨٥ سنة يف إال النفيس الكتاب هذا تطبع ولم سنة، ٢٢
رة، متأخِّ ملجيئها واإلتقان؛ العناية يف بالزيادة أحق كانت أنها مع األملان، نسخة عن

اإلسالم. عواصم عاصمة يف ولظهورها
إال الوجود يف لهم صفة ال الذين اإلسالم علماء وجهابذة املرشق سادات قول ما بل
وأمام أنفسهم، أمام يخجلون أال الرشيف؟ اإليمان كلمة وإعالء الحنيف، الدين بخدمة
قد األملان هؤالء إن لهم: قلت إذا وإلههم، نبيهم وأمام جاههم، وسبب ارتزاقهم وسيلة
لم القاهرة أن مع شمسية، سنة ٣٨ منذ أي ميالدية، ١٨٦٢ سنة البخاري صحيح طبعوا
أي ،١٢٨٠ سنة يف إال بالحروف تطبعه لم وبوالق ،١٢٧٩ سنة يف إال الحجر عىل تطبعه
الطبعتني بني والفرق بقليل، بعدنا أو معنا طبعه بارشوا فكأنهم هاللية، سنة ٣٩ منذ

بالفخار؟ وحدهم عليهم ويعود بالفضل لهم يشهد
لهم صفة ال الذين اإلسالم، علماء وجهابذة األعالم، املرشق سادات قول ما بل
أمام يخجلون أال الرشيف؟ اإليمان كلمة وإعالء الحنيف، الدين بخدمة إال الوجود، يف
إن لهم: قلت إذا وإلههم، نبيِّهم وأمام جاههم، وسبب ارتزاقهم وسيلة وأمام أنفسهم،
فيما استنفدوا وإنهم ا، جدٍّ جميًال ُمتقنًا طبًعا الكريم هللا كتاب طبعوا قد األملان هؤالء
يف املستمر واندفاعهم تقدمهم تيار أمام فاضطروا األوىل، الطبعة نسخ جميع بينهم
قد ونحن واإلتقان. النهاية فيها بلغوا ورابعة19 ثالثة ثم ثانية مرة طبعه إىل العلم طريق
يتقنه.» أن عمًال عمل إذا عبده من يحب هللا «إن ديننا: صاحب عن أشياخنا عن روينا

يف ثم ١٦٩٤ سنة الرشيف املصحف طبعوا األملانيني فإن املقام، هذا يف البيان زيادة من بأس وال 19

فيها ثم ،١٨٤١ سنة يف فيها ثم ،١٨٣٧ سنة يف فيها ثم ،١٨٣٧ سنة يف فيها ثم ،١٨٣٤ سنة يف ليپسك
سنة ويف ١٥٣٠ سنة يف أملانيا غري يف أيًضا فطبعوه أوروبا علماء بعض سبق وقد .١٨٥٣ سنة يف أيًضا
املرشق بالد أما شمسية. سنة ٣٧٠ منذ كان أوروبا بالد يف طبعه أول أن أي ،١٦٩٨ سنة ويف ١٥٤٣
.١٢٨٣ سنة يف الهند أهل ثم هجرية، ١٢٧٠ سنة يف ولكن شرياز، أعجام طبعه إىل فيها السابق فكان
باملرشق له طبعة أول وكانت فقط، هاللية سنة ١٩ منذ أي ١٢٨٩ سنة يف أثرهم عىل فجاءت بوالق أما
ْل فتأمَّ قليًال إال قرون أربعة منذ بطبعه بدأت أوروبا أن مع قليًال، إال قرن نصف أي ٤٨ منذ ظهرت قد

! ْ وتحرسَّ
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بالدنا؟ يف ظهر بما عندهم املطبوعة النسخ جمال بني أقابل أن هللا وايم يحزنني
الدين هذا عىل قىض هللا بأن يجيبون اإلسالم دين وحماة األعالم العلماء ساداتنا لعل
بذلك قىض كما الزمان، هذا يف الغرب أعاجم يد عىل كلمته، وإعالء شأنه رفع يكون بأن

اإلسالم. صدر يف الرشق ألعاجم
ضيعتاه!!! ويا ضيعتاه! فيا

أملانيا يف الفوتوغرافيا

أعمال من آخر أمر أي يف له نظري ال شيوًعا الطبقات كل بني اليوم الشميس التصوير شاع
له املنقطع الصانع يد يف فرتاه إنسان، كل عىل تناوله وسهل الفن هذا تقدم ولذلك الناس،
تألفت ذلك عىل وبناءً والغادي. والرائح والغاوي والتحقيق البحث يف يتعمق الذي والعالم
عىل الفائزة ولكن العالم. أنحاء جميع يف بالفوتوغرافيا يتعلق ما لكل خصوصية مصانع
حد عن يخرج عدًدا وتصدر تصنع فإنها أملانيا، مصانع أيًضا هي السبيل هذا يف الجميع
األملانية الجرائد وامتازت الكيماوية. واملتحصالت واألدوات واآلالت الجهازات من املعقول
هذا يف العرصية نات املحسِّ من باالستفادة املعمور، أنحاء سائر يف أمثالها عىل املصورة
تقدًما األملانية الكيميا لتقدم وبالنظر األمريكيني. قرائح به جادت ما وأخصها املوضوع،
يتعلق فيما خصوًصا أخرى، أمة فيه تضارعهم ال بما عندهم الفن هذا ارتقى قد باهًرا،
عنه، اإلتاوة لها يؤدون عليهم عالة كلهم أصبحوا حتى الفوتوغرايف، الورق باصطناع

االرتقاء. يكون فهكذا

أملانيا يف الزراعية الصناعة

منهم نفًسا، وخمسني ثالثمائة أملانيا يف الزراعية الصنائع أهل من العارضني عدد بلغ
الزراعي، االستغالل ووسائل الزِّراعي، بالتعليم يتعلق ما كل عرضوا (١٠٠) الثلث نحو
ِدها وتعدُّ املحصوالت بزيادة يعود فيما واالمتحان التجارب ُدور وإنشاء الزراعة، وعلم
الكربى؛ عنايتهم ورصف األملان، اجتهاد القسم: لهذا الزائرون به شهد ومما وتنوُّعها.
أن لألرض يمكن ما كل بها يستغلُّون التي والوسائط وأدواتها الزراعة آالت لتحسني
يتناولها ال أن برشط الربكة: ومصادر الخري صنوف من العاملني املشتغلني عىل تُِدرَّه

كانت. ما كأحسن األساسية عنارصها إليها وترجع قوتُها، لها تعود وأن الضعف
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واملحصوالت الثمرات عىل للحصول دائًما لُون يتوصَّ أنهم معروضاتهم من ويظهر
التي لألحكام طبًقا أحوالهم كل يف يعملون ألنهم الكيماوية؛ املفاعيل من الخالية السليمة
اختالف عىل واآلالت الجهازات بتنظيف يتعلق فيما العليا، الطب مدرسة أساتذة يقرُِّرها

أنواعها.
فقط. البنجر من يستخرجونه الذي السكر عمل هي عندهم زراعية صناعة وأهم
كيفية تقريبًا قرون منذ اكتشفوا الذين هم بفرنسا الكيمياء علماء أن املعلوم ومن
يخدموا أن أرادوا إنما بعدهم) پاستور (مثل بهم وكأني النبات، هذا من السكر استخراج
يفوقونهم كادوا حتى السكر، صناعة يف ويزاحمونهم يجاورونهم صاروا فإنهم األملان!!!
الزراعة؛ من النوع بهذا زائًدا اهتماًما يهتمون بأملانيا الزراعة علماء كافة ألن ذلك؛ يف
رواق يف عرضوها التي واإلحصائيات األوراق علية تدل كما ا، جدٍّ عظيًما تحسنًا فتحّسنت
من السكر الستخراج توصلوا أنهم ذلك عىل والدليل دومارس. شان قصور ويف اآلالت،
ويكون املحصول، فيها يجود التي األعوام يف ١٩ بل املائة يف ١٨ بل ١٤ بمقدار البنجر

املرام. طبق املوسم
ففيها سكسونيا، مملكة بها امتازت التي هي عندهم وأكربها السّكر معامل وأهم
مليون ١٣ البنجر من ١٨٩٨ سنة يف عرصته ما مقدار بلغ فابريقة ٤٠٠ من أكثر
استخرجته ما مقدار فبلغ األرض من هيكتار ٤٣٧٠٠٠ محصول هو وذلك طونوالطة،

طونوالطة. ١٨٥٤٤٠٠ األنواع املختلف السّكر من
من وآالتها وجهازاتها وإناثًا، ذكوًرا ٩٥٠٠٠ يبلغ الفابريقات هذه يف العمال وعدد

إتقانًا. وأكملها االخرتاعات أحدث
قيمته تبلغ الخارج إىل أملانيا سكر من الصادر كون يف غرابة فال ولذلك
من عظيًما عدًدا األخرى البالد إىل أيًضا تُصدر أن بل املاركات. من ٢٠٠٠٠٠٠٠٠

البنجر. من السكر الستخراج الالزمة واملعارص واملرشحات اآلالت
الخصوصية التكرير معامل تتواله ثم «الخام»، السكر تصنع الفابريقات وأغلب

للتجار. تسلِّمه ثم وتنقيه، فتصفيه
الكحولية األرواح صناعة تجيء أملانيا ببالد األهمية يف السكر صناعة وبعد
بعض مثل يلتجؤون وال فقط، الزراعية املواد من عليها يتحصلون وهم (الكؤالت)،
الواحد العام يف كميّتها وتبلغ الصناعية. التقطري بوسائل عليها للحصول األخرى األمم
باالحتياجات للقيام أملانيا نفس يف يستهلكونها ٢٢٥٨٠٠٠ منها: هيكتولرت، ٣٢٨٧٠٠٠
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هيكتولرت ٣٢٠٠ وقدره والباقي فيها، الصناعة للوازم و٨٨٩٠٠٠ العادية، األهلية
األخرى. األمم مع تجارتهم يف يُصدِّرونه

السنة يف وقيمتها البرية20 «رغاوي» تجفيف صناعة تجيء الصناعتني، هاتني وبعد
تحضري ثم املاركات)، من مليونًا ٦٠) النشا صناعة ثم املاركات، من مليونًا ٣٠ الواحدة
املرتََجعة الزراعية والثفاالت الفضالت إن ثم املاركات)، من مليونًا ٣٨٥) البرية أي الجعة
من مليونًا ٩٣ عن الواحد العام يف يقل ال مبلًغا منها يستفيدون الصناعات هاتيك من

املاركات!!!
وهنالك ال كيف انتشارها، وعموم األملانية البرية أهمية يجهل إنسان األرض يف وليس
معمل و١٢٠٠٠ لها الالزمة الدينار وحشيشة بها الخاص الشعري الصطناع معمل ٨٠١
البرية محصول بلغ وقد عامل. ١٠٠٠٠٠ من أكثر فيها املشهورة الجعة هذه الصطناع

هيكتولرت. مليون ٧٠ من أكثر ١٨٩٧ سنة يف أملانيا يف

األملانية الكيمياء

الفخار عنوان سيكون العام معرضهم إن قالوا: الذين تعيري من الفرنسانيون أكثر
واملنافسة واملجاراة املباراة عن وغفلوا والتحقري، والتشهري بالتعيري واكتفوا األملان، لصنائع
القياس. عىل ومرتتبًا منطبًقا الحكم جاء للناس أبوابه املعرض فتح إذا حتى واملناظرة.
بني جاهروا ولذلك الحقيقة، بهذه املعرتفني ُل أوَّ منهم الراجحة العقول أهل كان ولكن
األملان أجهد فقد نعم، األعاجيب. أعجوبة هو األملاني الصناعي املعرض بأن قومهم
اإلمرباطور من أبيهم بَكرة عن فيه واشرتكوا ومالهم، وقتهم رصف يف عوا وتوسَّ أنفسهم،
كل يف السبق قصب ونالوا ميدان، كل يف املعّىل بالقدح فازوا ولذلك العمال. أحقر حتى

والكهرباء. بالكيمياء يتعلق فيما خصوًصا رهان:
املعرض عجائب أعجب من كان األملاني الكيمياء قسم بأن قاطبة الناس شهد ولقد

ُمنذهلني. حيارى العوام من شاهدوه الذين وعاد العام،
االجتهاد هذا أمام األدبية بهزيمتهم أقروا فقد فرنسا أبناء من والعارفون العلماء أما
أمامهم الخجل مع القوم بهؤالء اإلعجاب عنهم) (رغًما يداخلهم أنهم شك وال الفائق،

الخمرية. بدل فيستخدمونه للخبّازين، يبيعونه ثم املانع، هذا عىل يطفو الذي الزَّبَد يجففون 20
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أجدادهم أحد هو الحديثة الكيمياء اخرتع الذي أن تذكَّروا إذا خصوًصا منهم، والغرية
هذه إىل ارتقى النافع الجليل العلم هذا وأن 21Lavoisier الڤوازييه به وأعني األمجاد،

البنجر! من السكر استخراج يف حصل كما واألضداد، األغيار بفضل العالية املكانة
من كلها األمم عرضته ملا املخصص البهو وسط يف كائن األملاني القسم هذا
كلها الزجاج، من صندوًقا ٢٨ يف مرصوفة أصحابنا ومعروضات الكيماوية. صنائعها
(تذكر امللح من كبري هرم وسطها ويف الصناعة، وجمال الذوق، حسن يف بعضها تشاكل

فروع: ثمانية إىل تنقسم وهي الضخامة!)
اصطناع يف املستعملة الطرائق فيه ما وأهم الكربى، الكيماوية للصناعات األول: الفرع
كله؛ العالم يف لها املحتكرة تكون وكادت أملانيا بها اشتهرت التي البوتاسا، أمالح
٢٠٠٠٠٠٠٠ نحو عام كل يف الخارج إىل الصنف هذا من تصدِّره ما قيمة بلغت فقد
األصفر السائل ذلك أيًضا الفرع هذا يف األنظار يستوقف كان ومما الفرنكات. من
يف السكر يذوب كما شديد!) بأس ففيه الحديد عدا (ما كلها املعادن فيه تذوب الذي
بتحليل وذلك الكهربائية؛ بالطرق عليه يتحّصلون الذي السائل الكلور به أعني املاء:
الصودا فرتسب الصوديوم، بكلورود الكيمياء أهل اصطالح يف عنه املعرب البحري امللح
بعد تحويله من أسهل فليس وحينئٍذ غازية، حالة يف الكلور ويعلوها األواني قاع يف
بما تمتاز متنوعة، ملعادن كثرية رواميز أيًضا الفرع هذا ويف السيولة. حالة إىل ذلك
ابتدعوه؛ الذي األسلوب بحسن لألملان وتشهد والنقاء، الصفاء نهايات من إليه وصلت
ذلك: وبيان وتنظيفها. املعادن صهر يف العالية الحرارة بدرجات االنتفاع تمام ألجل
باسم املشهور الجديد املعدن بجانب املعروفة املعدنية األكاسيد أحد يسّخنون أنهم
من يشء يقاومها ال بحيث الحّد فائقة حرارة البوتقة داخل يف فتحدث األلومنيوم،
شائبة، كل من املعادن تنظيف عىل سهولة بكل القوم يتحّصل الطريقة وبهذه املواد.

تنافرها! درجة كانت مهما أيًضا، ببعضها لحامها وعىل
القارئون يفهم ولكي الكربيتيك. الحامض صناعة أيًضا القسم هذا به امتاز ومما
وتطابق العلماء، أجمع فقد قليل: برشح لهم نأتي أن يلزمنا الحامض هذا أهمية مقدار

أصبح ولكن فرنساوي»، «علم بأنها قاموسه يف عرفها بأن (Wurtz) ورتز العّالمة اكتفى لقد حتى 21

عنها. بعيًدا بل الحقيقة، عن قاًرصا التفريق هذا
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والعمران الحضارة سلم يف وارتقائها األمم تقدم درجة أن عىل واملعرفة الرأي أهل
نظهر أن علينا وجب ولذلك الكربيتيك؛ الحامض من مصانعها تنتجه ما بمقدار تقاس
مع الزمان، هذا أمم األملان بهما فاق اللذين العظيم والتسهيل الجسيم التحسني مقدار
أول فإن املقام. هذا يف الفضل سابق من الكرام العرب ألجدادنا كان ما إىل اإلشارة
الكيمياء، أهل عند أعجوبة فكان الرازي: بكر أبو هو النافع السائل هذا اكتشف من
إليها وصل التي الدرجة إىل العلم هذا ارتقى فلما زمانهم. يف بها يتحدثون وُطرفة
األصل أصبح ألنه والعمران؛ الحياة لوازم ألزم من العجيب السائل هذا صار اآلن،
عليه، الحصول تيسري يف باالجتهاد القوم ُعِني لذلك الصناعات. من كثري يف الفّعال
أقل (أي فقط اثنني ملليمني إىل — األملان أولئك بفضل — منه الكيلو ثمن نزل حتى
فتأمل! وربع، جنيه عن يقل ال قريب عهد إىل ثمنه كان أن بعد صاغ) قرش نصف من
للقول مجال بقي فهل أيًضا. ذلك عن ثمنه بتقليل ستسمح األملانية الطرق إن بل

األملان؟ بتقدُّم
كلها األمم تشهد املقام هذا ويف الكيماوية. املتحّصالت عىل فيشتمل الثاني: الفرع أما
من أرقاها: إىل أدناها من املصنوعات هذه يف قاموا فقد األملان. ألولئك أيًضا بالسبق
إىل املنسوب Serum العجيب املصل ذلك لغاية كَّرين، السَّ إىل األنتيپرين، إىل القلويات،
لغاية بل الزمان)، هذا يف العالم علماء أكرب ومن علمائهم، أكرب (من وكوخ بهرنغ
األجسام، بواطن تصوير يف رنتجن أشعة بواسطة تستعمل التي العجيبة املواد تلك

الحجاب. وراء ما واخرتاق
رواميز فيه الصغرى: الكيماوية الصناعة محصوالت فيه عرضوا فقد الثالث: الفرع أما
منتهى البالغة الحرارة بها تتولَّد التي النادرة األتربة ومن الشميس، التصوير لوازم من

الدرجات.
من يستخرجونها التي الهالمية واملواد املعدنية، واألصباغ األلوان فيه الرابع: والفرع

والغراء. الجالتني مثل العظام
صناعية)، (نيلة صناعي عظلم الخرتاع لوا توصَّ الذين األملان هؤالء عن يقال ماذا
النباتية النيلة أسواق جعلت أغنيائهم، من كبرية رشكة النّيلة بهذه لالتجار وألَّفوا
أن يلبث ال الذي النزول أسعارها عىل وأنزلت وارتباك، اضطراب يف الهند من الواردة
كان. خرب يف قبله من الفوة دخلت كما النبات، من الصنف هذا فيزول االنحالل، يتلوه
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إىل السابقني كانوا واإلنكليزية الفرنساوية أن املقام هذا يف ذكره يحسن ومما
عندهما، تالشت قد الصناعة هذه ولكن الحجري، الفحم من واألصباغ األلوان استخراج
وتأّصلت بنيانها، وعال قواعدها رسخت حيث أملانيا واستوطنت ديارهما، هجرت بل
اجتهادهم لقاء العميم، الخري األملان أبناء منها وجنى وأثمرت، وأزهرت فزهت عروقها؛
معامل عندهم كثرت لذلك والسعادة. بالرفاهة بالدهم عىل يعود ما كل يف املتواصل
يقل ال فيه العمال عدد فإن بادن، مدينة يف والصودا) اإلنيلني (معمل وأهمها اإلنيلني،

فتأمل! الدكتورية، لشهادة حائًزا كيماويٍّا عامًلا ١٥٠ أمورهم يدير ٦٥٠٠ عن
علم بواسطة األملان عليها حصل التي النتائج بتعداد املقام لنا يسمح وليس
واألعطار الروائح يستحرضون أصبحوا أنهم إىل اإلشارة من لنا بد ال ولكن الكيمياء.
الطبيعية، األزهار من القليل املحصول عن ِغنًى يف جميًعا جعلتنا صناعية بطرق الزكية
وراوميزها جدال! بال أيًضا فيه السابقون فهم املجال؛ هذا يف مناظر من لهم وليس

السابع. الفرع يف معروضة
وتحار األبصار تستوقف عجيبة كالعجائب: وال عجيبة فيه كان فقد الثامن: الفرع أما
الدكتور وهو علمائهم، أحد اخرتعها التي الحديثة اآللة تلك بها وأعني األفكار، فيها
مستقل يف عظيم شأن االكتشاف لهذا وسيكون السائل. الهواء لصناعة Linde لينده

األيام. ومقتبل الصناعة
فائدة ال أن يظنون الناس كان سائلة الغازات لجعل لُوا توصَّ حينما العلماء فإن
اليومية. املتاعب بعد املعامل يف النفوس ترويح سوى االكتشاف، هذا وراء من تُْرتَجى
التي املواد الواسطة بهذه عرفوا حتى أوروبا يف واالجتهاد الجدِّ أهل لبث ما ولكن
الجسيم، بالنفع التجارة عىل عاد بما الصناعات يف فاستخدموها الغازات، منها ترتكب
الكلور، سيولة من إليه أرشنا بما لذلك التمثيل يف ونكتفي اآلن. مشاهد هو ما عىل

االطِّالع. وأرباب الفنِّ أهل عند معلومة وفائدتها أسالوها أخرى غازات وهنالك
األملان، أولئك تقدم من قررته ما عىل البيان هذا بعد يوافقني الكريم القارئ أظن
األنام. سائر من أكثر العام املعرض هذا من استفادوا وأنهم ميدان، كل يف وبراعتهم
واألرقام بالشواهد شحنته بعدما الطويل، الفصل هذا بختام نفيس يل تسمح ال ولكن

التعريف: يستحق بأمر التنويه يف الرشيف، اإلذن أستميحه أن قبل والتفاصيل،
املعرض يف واملعارف بالعلوم الخاص القسم زرت ملَّا أنني العجائب أعجب فمن
حكم ما اسمع بل ولحكمي؟ َلَك وما األعىل، والكعب الطوىل، اليد أيًضا ألملانيا رأيت العام،
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األعداء»، به شهدت ما «الفضل أن تعلم وأنت الباب! هذا يف أنفسهم الفرنساويني ثقاة به
أذكر أن أريد ولست الحال. هذه يف الشأن هو كما الحكم، هو الخصم كان إذا خصوًصا
بني مستعَملة تزال ال التي أي الحية، اللغات تعلم وهو جميًعا: يهمنا واحًدا أمًرا إال لك
ألن وذلك الوجود. صحيفة من األقدمني أهلها بانقراض الحدثان أبادها التي ال الناس،
— فاعلم واملعامالت. التجارات يف اآلن الرواج وواسطة التواصل أّس هي الحية اللغات
القائمني األساتذة أكابر من لجنة انتدبت الفرنساوية املعارف نظارة أن — هللا وفقك
هذا يف كلها األمم قدمتها التي واملعروضات البيانات يف لتنظر الثانوي؛ بالتعليم لديها
األستاذ تقرير يف فجاء األذهان. وتثقيف الرتبية يف درجتها عىل داللة العام، املعرض
وإن العربية جملتها (ومن الحية اللغات بتعليم يتعلق فيما بالبحث املكلَّف الفرنساوي
التعليم حسن يف طرٍّا األمم فاقت أملانيا «إن الواحد: بالحرف ترجمتُه ما (… أهلها كان

طريق»!!! أيرس ومن وقت أقرب يف املرام، إىل الطالب توصل عملية بطريقة
للهندسة العام املعرض إدارة تْه أعدَّ الذي القرص يف أيًضا، أملانيا برعت وقد هذا،
والخلجان َع والرتُّ و«األهوسة» القناطر نموذجات من قدمته بما االنتقال، ووسائط امللكية
تطردها واملجارير، املصارف مياه لرفع آلة هنالك رأيت فقد ذلك، ونحو … والسفن
يعيدها بما والسكان، املساكن عن بعيًدا هنالك تعالج لكي سحيق؛ مكان إىل هائلة بقوة
التي الثلوج ركائم لكرس مخصوصة سفائن ورأيت املحصوالت، وري للزراعة صالحة
يف يستعملونها التي النباتات أصناف ورأيت البحار، منجمد يف سريها أثناء تصادفها
لقطار مثاًال ورأيت املياه، ومجاري املزارع أرض عىل تنهال ال حتى الرمال، تالل تثبيت
التمثييل القطار وهذا عمودية. قائمة تكون تكاد التي الجبال الرتقاء مخّصص بخاري
«بامان صعد كما عنها ينزل ثم وتضاعيفها، الجبال ثنايا يف فيصعد يتحرَّك الصغري
فسبحان األبدان. يف واالقشعرار األفكار يف الدهشة يوجب الحالتني يف أنه مع وطمان»،

الزمان! هذا ألهل والكهرباء البخار ر سخَّ من
راخيًا األملان، معروضات بني الجَوَالن أكثر أن بعد الرياع نحبس أن اآلن بنا يجدر
ما معشار عرش هي مشاهدتنا إن نقول: أن وحسبنا واالستحسان، لإلعجاب العنان
يف صًدى بعض أو صًدى ألقوالنا يكون أن وعىس األنصار، قبل األغيار به لهم اعرتف

هللا! شاء إن والفخار، بالنفع أهلينا عىل فتعود الديار، هذه
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يعيشون واألقلون ليعيشوا، يأكلون فاألكثرون صنفان: «الناس اليونان: فالسفة أحد قال
آدم ابن أحوال كافة ترى فلذلك األجسام. قوام هو فالّطعام حال، كل وعىل ليأكلوا.»

بالوالئم. تنتهي
لوملية القرى ومشايخ البالد ُعَمد الفرنساوية الحكومة دعت املعرض هذا وبمناسبة
لفرنسا، فيه جمهورية أّول لقيام اليوم هذه واختارت ،١٩٠٠ سنة سبتمرب ٢٢ يف كبرية
أثناء يف ١٨٨٩ سنة من اليوم هذا مثل يف دعت قد وكانت أعوام. وثمانية عام مائة منذ
٢٢٩٩٥ إىل السنة هذه يف وصل عددهم ولكن منهم. رجل ١٥٠٠٠ املايض املعرض
رضبتها وفسطاطات، وصواوين خيام يف والخوانات، واألسمطة املوائد لهم ُمدت شيًخا،

التويلري. بستان ساحة يف
بجانب متالصقة ْت ُصفَّ لو إنها له: نقول املوائد هذه مقدار القارئ يتصور ولكي
ومحطة القاهرة محطة بني املسافة مثل أي كيلومرتات، سبعة طولها لبلغ بعضها
والسيارات والدراجات التلفون الستخدام املوائد بنظام القائمون اضطر بحيث شربا،
الطلبات، «وتشهيل» األوامر نقل يف الكهرباء) بقوة املتحركة األتوموبيل عربات (أي
ووضع َفر» «السُّ ترتيب يف فقط … كاملني يومني مدة رجًال وخمسني مائة واستخدمت
الطهاة عدد وبلغ ونحوها. والصحون والسكاكني واملالعق والشوك الفوط من لوازمها
«مرمتون» بصفة املستخدمني األنفار الطباخني إىل أضفنا وإذا مطبًخا. ١٢ يف رجل ٣٠٠

إنسان. ٣٠٠٠ وصار مرات، عرش العدد لتضاعف الرشاب؛ وساقي املوائد وخادمي
الوالئم، يف املتصدرون دائًما فهم پاريس. يف أو مرص يف كانوا سواء املشايخ! هللا حيَّا
العاملون هم وهم الكتف» تؤكل أين من «يعرفون الذين هم بل باملطاعم، الخبريون
الضيافة إىل عمدوا تتحقق لم فإن املأدبة. لهم لتحّق الدعوة إىل االستدراج بأساليب
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الرجل بنى إذا وتراهم التحفة، لهم فتعجب الزيارة إىل عمدوا وإال لهم. الِقَرى ليصّح
لهم صحت تزّوج فإذا الشندخة لهم وجبت عقاًرا ملك فإذا بالوكرية،1 طالبوه داًرا،
منه وخاف املولود، شعر حلق فإذا بالُخْرس، ألسنتهم انطلت بمولود رزق فإن الوليمة،
وإال للعذيرة، دعاهم إذا إال معاذيره يقبلون فال ختنه فإن العقيقة، لهم لزمته العقوق
بالنقيعة، إال له مخلص فال لوطنه عاد ثم منهم هرب فإن تعزيره. القايض من طلبوا
عليهم تدور حتى عليهم الدور دار ثم الوضيعة. ورثته عىل حقت املمات، إىل ركن فإذا
والسّف والجوع واللعق والرسط بالبلع خربة» «أهل كونهم يف غرابة ال ولذلك الدائرة.
وخصوًصا والخضم، القضم ويف ق والتذوُّ ظ والتلمُّ م التطعُّ يف برعوا أنهم كما والحسو،
والهمهمة، والزمزمة ش، والتمشُّ ش والتقشُّ والقش اللوس األخص وعىل والقشم، الغذم

والكظكظة. واللعمظة، واللفلفة، والطعطعة، والقعقعة،
مجاًال يدعوا لم حتى املوائد، عىل املتقبعني املشائخ هؤالء نزول يف إذن غرابة فال

األصناف. من حرضاتهم استهلكه ما بعض بيان وهذا آلكل، مأكًال وال لجائل
و٧٠٠ العال، النبيذ من و١١٠٠٠ معتاد، نبيذ زجاجة و٢٢٠٠٠ رغيف، ٦٦٠٠٠٠
كيلو و٢٥٠٠ بطة، و٢٥٠٠ Faisans دج و١٥٠٠ ماء، زجاجة و١٠٠٠٠ الشمپانيا، من
الطري أصناف من قطعة و٤٠٠٠ البقري، اللحم أطايب من كيلو و٣٠٠٠ السمك، من
الجوع تطرُّق ملنع يكفي ذكره مجرد فإن الحّد، هذا عند الوقوف يلزمنا وهنا ذلك. وغري

شهور. عدة البطون إىل
بالدنا، يف األرياف وأهل الفالحني بتعيري منا املتفرنجني من وكثري اإلفرنج يبالغ وقد
وإنما التنطع. أساليب من والّرقة املدنية بالد يف املشائخ هؤالء أتاه ما نذكر ونحن
واملديريات، املقاطعات بحسب املوائد عىل يجلسون كانوا أنهم وذلك واحدة؛ حادثة نرسد
واملأكول، املرشوب أمام العقول منهم تضيع وال البطون، وقت يف السبيل يضّلوا ال ولكي
املقاطعة؛ أو املديرية باسم بطاقة وفوقها النحاس من رشيقة قواعد املوائد عىل وضعت
ودارت مريئًا، رشبوا ا َلمَّ وخصوًصا هنيئًا، أكلوا فلما الشديد؛ الزحام هذا يف بها ليهتدوا
ثبتوها ثم ببطاقاتها، القواعد هذه أخذوا بالعقول، الشمول ولعبت بالرؤوس، الخندريس

عمارته يفرش أو يرش أن الباني من يطلبون فهم التفنُّن، زيادة يف سبقونا فرنسا أشياخ أن غري 1

البناء من انتقلوا ثم حالقيمهم، بها يرشون إنما وهم ،Arroser ou sabler de Champagne بالشمپانيا
حرام! أنها لوال آه! … األحوال سائر عىل الشمپانيا ففرضوا
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ويتغنَّون ويصخبون، يصيحون الشوارع يف صفوًفا وساروا (برانيطهم)، قبعاتهم فوق
مقدمة يف وكان األسلوب، هذا عىل املعرض دخلوا حتى ويرتنحون، ويتمايلون ويرتنمون،
وسام بكل صدورهم تزدان الكربى، الترشيفة بمالبس واملحافظون، املديرون طائفة كل
العام. املعرض يف أضحوكة بل أعجوبة فكانوا األلوان؛ املثّلث الوشاح بها يحيط ونشان،

تمام!
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اخلامتة

زكي أحمد بقلم

رسمه مما طفيًفا شيئًا القالئل الصحائف هذه يف الفاضل الكريم للقارئ مثَّْلُت لقد
فليست اإلحاطة أما الوجدان. خزانة يف العيان وأودعه الخاطر صفحات عىل الناظر
واملعلومات، البيانات من أشتاٌت عندي تزال فال ذلك ومع إنسان، ألي … اإلمكان يف
رصف ويستوجب واملجلدات، املجلدات نرشها يستغرق واملفكرات، املعّلقات من وطرائُف
ساعدت ربما ولكن اآلن. متوّفَريْن ليسا هللا) (بحمد وهما الوفري، واملال الكثري الوقت

للتوفيق. موكول أمر وهو والتفريق، الجمع بطريق إبرازها عىل األيام
واستجمع الدنانري، من القناطري، ماليني استنفد الذي العام، املعرض بهذا ناهيك
كافة من والعمل، العلم أهل فيه وتعاون التدبري، من التفكري، أهل إليه وصل ما كل
وكّلت األفهام، وضّلت العقول، فيه وحارت واملأمول، املنظور فاق حتى والنحل، امللل

اختتام! أيََّما عرش التاسع القرن به واختتم األجسام،
التقاليد، بتقديم املتمسكني يروق فال جديد، أسلوب عىل التعبري يف جريت وقد
املعلوم ومن العظيم. التقدم من العالم يف حدث عما العقيم، القديم بمنهاجهم الغافلني
الحكم فإنما اإلطالق؛ عىل يهمني ال العتيق الفريق هذا رأي أن والعام الخاص عند
مدار وحدها عليها التي الناشئة وستقرعه الباب، هذا فتحت أنني وحسبي لالستقبال!
األفكار، مضمار يف التقدم حركة تجاري ال أمة وكل األمام، إىل سائر الزمان فإنما اآلمال!

والبوار. الخسار بها وحاق والعمران، الحياة سبيل يف وقفت
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الفطانة أهل عىل فالواجب والرشقيني. الرشق ِعلَُّة الكريم القارئ أيها لعمرك! تلك
مجد إىل يعودوا حتى العالج بناجع ملالقاتها َهاد، السُّ طول بعد يتنبَّهوا أن أبنائه من
مرشًقا بالدهم وتكون القديم، رجحانه العزيز رشقهم إىل ويرجع الصحيح، آبائهم

النهار. لسلطان مظهر هي كما واألفكار، املعايل لشمس
القديمة السقيمة العادة تلك محاربة إىل املرصية الشبيبة تتوصل أن األمل وغاية
أينما معها تدور لأللفاظ، مسخرة املعاني وجعل والتزويق، التنميق إىل بقومنا تميل التي
وصل ما فإذا الحذلقة. اقتادتها وأنَّى الهوى، اجتذبها أينما وراءها ذليلة وتسري دارت،
املفهوم، املألوف والكالم الخطابة بمثابة الكتابة لجعل واألدب؛ الرباعة أهل أصحابنا،
طائل، غري عىل وراءها أذياله تجرر وال عليها يزيد ال للمعاني لباًسا األلفاظ جعل مع
الشأن هو (كما والعقول األذواق من القريبة املقبولة املستجادة األساليب اختيار ومع
لنا صحَّ الحارض) العرص يف حاجتنا بها تقيض وكما بأهليها الراقية الحية اللغات يف
عني هي لعمرك! وتلك الصدور، منه وتنرشح الثغور، له تبتسم مستقبل عىل نعتمد أن
يف حاجاتهم بمناسبة الكرام، األسالف رسمه ما عند فالوقوف وإال الصحيحة. البالغة
انقىض التي أساليبهم يف جدوى) (بغري تقليدهم يف املحاولة عىل اإلرصار أو زمانهم،
بل مستقبلنا؛ وأمام لغتنا وأمام أنفسنا أمام منا تقصريًا يكون أيامهم بانقضاء دورها
باهلل نعوذ واالنحالل، باالنحطاط ومعارفنا وطننا عىل قضينا أننا بيدنا نسجل بذلك إننا

املآل! وسوء املنقلب رش من
أولو فيها يتفكر أن عىس السطور، هذه بها أختم أن رأيت مصدور، نفثة هذه

األلباب!

دعت فيما إال اللهم والتعريب، النقل عن مجردة الناظر يراها فكما الرسائل، هذه أما
ذلك سوى وفيما أهله، عن أخذه من َمَفّر ال مما استقصاء، أو إحصاء من الحالة إليه
كل يف رشقيّة، عربية مرصية وجهتي وكانت واختبار. مشاهدة عن إال قلمي يَْجِر لم
فيه دخلت موضوع كل وّفيت أنني وحسبي الجنان. أماله ِفْكر أو الرَياُع خّطه سطر
يف أو واإلعجاب، الشعور يف يل مشارًكا القارئ جعلت حتى والبيان، البحث من ه حقَّ
حقيقة عىل منطويًا بالحياة، متشبًعا أعتقده الذي األسلوب هو فهذا واالستغراب. النفور
إذا خصوًصا الكتاب، فضالء إليه أدعو الذي الطريق هو وهذا وجدان. وصحة إحساس
لنا يتأتى حتى الحضارة، وجاللة املدنية عظم من رأوا ما ورأوا الغرب، بالد إىل ذهبوا
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يكون األفكار يف حركة قومنا يف فتتولد والسامعني؛ القارئني من الغفري الجّم عىل التأثري
يفاخروا أن ألبنائنا ذلك بعد ويحق الصحيح، املجد بها وننال األعمال، عظائم ورائها من
فعله وما أسالفنا، إليه وصل وما أجدادنا، عليه كان بما بالتحدث اكتفينا قد كما بنا،
َصًدى الكلمات لهذه يكون أن فعىس ألنفسنا! التحقري منتهى وهو السابقون، األّولون
واالجتهاد، الِجدِّ متن ونركب والهذيان، السفاسف فنطرح القلوب، يف وتأثري النفوس، يف

هللا! شاء إن اآلخرين، يف صدق لسان لنا فيكون
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