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الثالث اجلزء املؤلفعن كلمة

حسني هللا عبد بقلم

الرحيم الرحمن هللا بسم

املرصية»، البعثة رحلة إىل القديم التاريخ من «السودان كتابنا من الثاني الجزء أتممنا
أن رأينا وقد السودان، يف املرصية للبعثة الثالث، الجزء وهو الجزء، هذا خصصنا وقد
فيها، اشرتكت التي الهيئات عن بيانًا نكتب وأن للقراء، البعثة أعضاء حرضات فيه نقدم
صاحب لحرضة كان وملا الهيئات. هذه بها تقوم التي املهمة عىل السودان ُقرَّاء ليقف
توثيق يف الكبري والفضل البعثة، سفر يف العظيم األثر طوسون عمر الجليل األمري السمو
تكلمنا كذلك الكريمة، حياته فيه ترجمنا فصًال عقدنا فقد والسودان، مرص بني العالقات
أن أوشك «أباظة» اسم إن حتى السودان، يف مشهوًرا اسًما لها ألن األباظية، األرسة عن
العزة صاحب البعثة مقرر لحرضة كان الذي الوافر النصيب بسبب سودانيٍّا، اسًما يكون
آخر رجل البعثة يف اشرتك قد وألنه امللكية، الزراعية للجمعية العام املدير بك أباظة فؤاد
السودان أهل وألن بك، أباظة الحميد عبد العزة صاحب حرضة هو األباظية، األرسة من
تحرير ورئيس املحامي أباظة، فكري محمد األستاذ زميلنا املتفنن الكاتب بقلم معجبون
وقد تركيٍّا، اسًما ظنوه أن بعد عربية لقبيلة اسم «أباظة» أن علموا ملا سيما وال املصور؛
نُعرِّف أن علينا لزاًما فرأينا «أباظة»، باسم مواليدهم السودان أهل من الكثريون أسمى

األرسة. هذه بتاريخ األقل عىل السودان أهل



الثالث) (الجزء املرصية البعثة رحلة إىل القديم التاريخ من السودان

بجريدة نُرشت قد الغالب، عىل فهي، البعثة رحلة عن ُكتبت التي الفصول أما
وشئونه. السودان عن أخرى مهمة بيانات إليها أضفنا وقد «األهرام»

وقد والسودان، مرص بني العالقات يف جليًال تاريخيٍّا حادثًا البعثة رحلة نعد إننا
مسألة هناك أن صح إن السودانية، املسألة جالء عىل البعثة هذه يف اشرتاكنا ساعدنا
كانت أيٍّا البعثة، هذه سفر الحسن الفأل ومن السياسة حسن من ألعد وإنني االسم، بهذا

مهمتها. تسهيل عىل السودانية الحكومة رجال بعثت التي األغراض
خروج منذ وهنت قد بالسودان الفعلية عالقاتنا أن البال عن يعزب ال أن فيجب
أو املرصيني، عن شيئًا يعرف فال سيجيء السودان يف جديًدا جيًال وأن املرصي، الجيش
الروابط جدد قد السودانيني بإخوانهم املرصيني اتصال وأن فيه، غناء ال شيئًا يعرف

جديدة. آلراء األذهان وفتق املاضية، العالقات وأحيا القديمة،
أجزائه يف الكتاب بتأليفنا نكون أن ونرجو البعثة، لرحلة الجزء هذا أفردنا كله لهذا
ووجوه السودان تاريخ عىل الُقرَّاء يقف أن وهي إليها، رمينا التي الغاية حققنا قد الثالثة،
املتصلة والبالد والسودان مرص عىل بالخري كله ذلك يعود وأن بمرص، ورابطته نشاطه،

جمعاء. اإلنسانية وعىل بهما،
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األول الفصل

والسودان طوسون األمريعمر

عمر العظيم األمري السمو صاحب حرضة لنصيب يعرض أن إال الصادق املؤرخ يسع ال
والكتب واالحتجاجات واملذكرات املقاالت فِلِسُموِّه السودان، بأمر االهتمام يف طوسون
الكثري يبذل وسموه والسودان، مرص بني والحارضة القديمة العالقات صدد يف والنداءات
الضيوف مثوى ويكرم والخارج، األزهر يف الفقراء السودانيني العلم طالب معونة يف
درمان أم ومعهد القرش كملجأ السودان، يف والعلم الرب جهات ويساعد السودانيني،
يزورون الذين من السودان أنباء عىل للوقوف فرصة كل سموه ويغتنم واألندية، واملساجد
يبحث سموه يزال وال املرصيني، واملوظفني كالضباط به أقاموا والذين أهله من سموه
الفكر، زناد ويقدح بمرص، وعالقاته ورجاله السودان تاريخ من خفي ما لكشف وينقب
يغلب السودان حديث ويكاد سعيدة، حياة السودانيون ويحيا سعيًدا السودان يعيش لكي
أمكن من سموه دعا املرصية البعثة أعضاء عاد وملا سموه. حرضة يف آخر حديث كل

البعثة. رحلة نتائج يف رأيهم الستطالع مقابلتهم،
هذا يف األمري لسمو الذي األول النصيب بمرص وعالقاته السودان تاريخ وسيذكر
أسمى نفوسهم من فأحلوه لهم، وحبه بهم برَّه أنفسهم السودانيون قدَّر وقد الشأن،

له. والدعاء بذكره ألسنتهم ولهجت حبه، عىل وأجمعوا منزلة،
ليست سموه، عند الشأن وعظيم األهمية من لها ما عىل السودان، مسألة أن عىل
بيئته، يف العلم — املعروف هو كما — سموه فإن سموه، بها يعنى التي الوحيدة املسألة
فرصة؛ كل يف الرأي وإبداء واإلسالم والرشق مرص يف العامة بالشئون االهتمام بمتابعة

حياته. فيه أترجم خصيًصا الفصل هذا أعقد أن رأيت لهذا



الثالث) (الجزء املرصية البعثة رحلة إىل القديم التاريخ من السودان

طوسون عمر األمري السمو صاحب ترجمة

املدح عن الواسعة وشهرته الذائع بصيته غني فهو األمري، مدح الرتجمة هذه من نقصد وال
التواضع من عنه ُعِرف ما مع ذهابًا كتابنا، يف ترجمته درج مراًرا علينا أبى ولقد واإلطراء.
أذن والعظماء األدباء من الكافة وإلحاح األمة برغبة إليه توسلنا فلما الزهو، عن والبعد
الحافل حياته تاريخ من للبالد ليكون لنفسه؛ ومرصال وللسودان لألمة نرتجمه فنحن لنا:

للخري. الخري ومحبة الصحيح املجد طريق الطريق؛ لها ييضء نرباًسا األعمال بجالئل
الحسب مجرد يف يرون الذين للعظاميني درس أكرب األمري ترجمة يف أن اعتقادنا ويف
تكسبهم منقبة كل عن غنى واألجداد اآلباء عن املوروث الغنى ويف الفخر، كل والنسب

الفاضلة. األخالق يف درًسا بل حميًدا، وذكًرا جديًدا مجًدا
ولم نفسه يف ما نْعُد لم وأننا ترجمته، من قصدنا األمري ليعرف املقدمة هذه قدَّمنا
يف اإلفاضة إىل بنا حدت التي الغاية من بصرية عىل القارئ وليكون غرضه، نتجاوز
مرآة عىل أشعتها وتنعكس الصافية، سمائها من العظمة شمس عليه فترشق السرية هذه
ولعله العالء، أمثلة من فيها ما ببعض ويحتذي يشاء ما أنوارها من فيقتبس نفسه،
ال آثارهم م وترسَّ العظماء تراجم قرأ ومن مستقيًما. رصاًطا ويهتدي كريًما مثاًال يقتفي

عظيًما: يكون أن يلبث

ف��الح ب��ال��رج��ال ال��ت��ش��بُّ��ه إنَّ م��ث��ل��ه��م ت��ك��ون��وا ل��م إن ف��ت��ش��بَّ��ه��وا

يف اإلسكندرية بمدينة الكبري عيل محمد بن سعيد بن طوسون بن عمر األمري ُولِد
خري ألبيه جدته فكفلته والده تُويف عمره من الرابعة السنة ويف ١٨٧٢م. سنة سبتمرب ٨
عىل وشبَّ حسنًا، نباتًا فنبت عناية، أَجلَّ وأخواته وإخوته هو برتبيته وُعنيت كفالة،
فنزح الُحلُم بلغ أن إىل والده قرص أساتذة عىل العلوم مبادئ ودرس وُخلًُقا، َخْلًقا الكمال
فرحل السياحة إىل نفسه تاقت ج تخرَّ ومّلا مستفيضًة، دراسًة فيها ودرس سويرسا إىل
وصناعيٍّ وعلميٍّ اجتماعيٍّ تقدٍم من هنالك بما معتربًا ًقا ُمدقِّ باحثًا وفرنسا إنجلرتا إىل
أملعيٍّا وقلبًا زكيًة ونفًسا عليًَّة همًة جنبيه بني حامًال املرصية الديار إىل قفل ثم ، وزراعيٍّ
وكتابًة، قراءًة واإلنجليزية والفرنسية والعربية الرتكية اللغات يجيد وهو عليٍّا. وأدبًا
من نال وقد معارفه. وسعة مداركه، ُسموِّ عىل تدل مشاركًة العلوم مختلف يف ويشارك
باشا حسن األمري كريمات بإحدى واقرتن وأعالها، أسماها املرصية والوسامات الرُّتَب
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والسودان طوسون عمر األمري

وسعادتهم والبنات. البنني من والنجيبات النجباء منها هللا فرزقه إسماعيل الخديوي ابن
سماء نجوم سيطلعون بأنهم وتبرشِّ طالعهم، سعادة مع تتفق لهم وتعليمه بتثقيفه

عالء. كواكب ويسطعون
شئونها ويدير دائرته زمام عىل ما يوًما يقبض أن عينيه نصب جعل أشده بلغ ومنذ
النظر ويمعن الواسعة بمزارعه يطوف آلخر وقت من وكان التمرُّن، عىل فانكبَّ بنفسه،
إىل رجع إذا يعنى كما العملية، وأصولها أرسارها عىل بالوقوف ويُعنى الفالحة، كتب يف
أصبح وقد بنفسه، أمره توىل أهليته كملت وملا واملالية. اإلدارية بالشئون دائرته ديوان
املالية. واملعامالت الزراعية املعارف عىل االطالع سعة يف بالبنان إليهم يشار ممن اآلن
وزوجه باشا حسن األمري دائرة وهما الدوائر؛ أكرب من دائرتان بعُد إدارته إىل وعهدت
عىل منه غريًة شئونهما بإدارة فتربع إبراهيم محمد األمري ودائرة هانم، خديجة األمرية
وطاملا أجًرا، ذلك عىل يأخذ أن وأبى الكريمة، أرسته أبناء من فيهما املستحقني مصالح
أن إال الكريمة نفسه فتأبى ماًال، مصالحهما ورعاية الدائرتني مزارع عىل الطواف كلفه
بعض منافع سبيل يف وماله وقته من الكثري يضحي فهو الخاص. حسابه عىل يكون
بلغت وقد والبعيد. القريب إىل النصيحة وإسداء الخري محبة يف شأنه أرسته أعضاء
الدعائم، أقوى عىل ثابتًا املايل مركزها وغدا املبالغ، أفضل إدارته بحسن الثالث الدوائر

رفيع. مقاٍم يف جعلتها نهضًة عزيمته بها ونهضت
الرياضة أندية جميع دائًما كانت فلذلك إليها؛ يؤدي ما وكل بالفروسية ولٌع ولألمري
منذ رئيسها فهو املرصية، الديار يف السباق كمضامري رعايته؛ بجميل ملحوظًة البالد يف
أمهر من جعله والقنص بالصيد قديم ولع له كما لها، املنشطني أكرب ومن بعيد، أمد
بفوائد ينطقان ونشاًطا، صحة فيه الغريزي امليل هذا وراء من األمري واكتسب الرماة،
الجد إىل هي بل العامة، يظن كما اللهو باب يف تدخل ال فهي لسان؛ بأفصح الرياضة
والعمل، العلم يُبنَى وعليها الحياة مالك والصحة الفوائد. بأجلِّ الصحة عىل لعودها أقرب
الجسم يف السليم العقل أن كما أيام، يف السقيم عليه يقدر ال يوٍم يف الصحيح يعمله وما

السليم.
إىل كثرية برحالت قام فقد واالستكشافات؛ الرحالت إىل بطبعه ميَّال وُسموُّه
دراسًة وغريها الواحات من فيها وما الجهات هذه طبيعة ودرس الغربية الصحراء
به جادت ما هنا ننىس وال عنها. قيِّمة معلوماٍت الجرائد يف ُسموُّه نرش وقد مستفيضًة،
هذه يف والرائح الغادي طريق يف اآلبار إنشائه من والخري: هللا سبيل يف السخية يده
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الثالث) (الجزء املرصية البعثة رحلة إىل القديم التاريخ من السودان

عليها توالت التي القديمة اآلثار بعض بالذكر الجديرة سموه استكشافات ومن الجهات.
عن الدلة واحة غرب جنوبي يف قديم بناء أطالل يف كشف أنه ذلك فمن واألعصار؛ الدهور
للمسيح، السادس أو الخامس القرن إىل عهده يرجع «الربنز» الشبه من قبطي صليب
لسليا اكتشافاته ثم الجهة، بتلك القديمة األثرية الفخارية األواني بعض عن وكذلك
وإرشاده قري أبي بخليج األكرب اإلسكندر تمثال ورأس النطرون، وادي غربي وآثارها
األخرية ورحلته دانيال، هللا نبي مسجد بجوار للتنقيب اإلسكندرية وبلدية اآلثار لجمعية

الخارجة. الواحات إىل ١٩٣٥ سنة يونية شهر يف

أو سآمٍة دون العمل عىل انكبابه من العجب أشدَّ عجب األمري حياة عىل وقف ومن
الحافلة مكتبته يف والدرس القراءة عن ينقطع ال العظيمة، الدوائر أعمال مع فهو، ملل؛
الكثري يخلو وال األقدمني، آثار عىل والوقوف التاريخ كتب باقتناء غراٌم وله بالنفائس،
شهر يخلو ال كما جمعيٍة، رياسة أو الكتتاب دعوٍة أو هام، شأٍن يف النظر من أيامه من
الجارية األعمال ملشارفة أسبوًعا األرياف يف يبقى وقد أكثر، أو مرًة ضياعه إىل سفره من

أراضيه. يف
الخمر يكره وهو هللا، يغضب ا عمَّ القويمة وتربيته السليمة، بفطرته بعيٌد واألمري
منع وجمعية العقاب. أشد موظفيه من يرشبها أنه يعلم من ويعاقب شاربيها، ويكره
بهذه له ونذكر بمساعداته. دائًما ويمدها رشفه، رياسة تحت باإلسكندرية املسكرات
املسكرات منع مكافحة مؤتمر يف اشرتاكها بقبول املرصية الحكومة عىل اقرتاحه املناسبة
القطر نواحي يف أُنشئت التي للجمعيات ومعاونته ببلجيكا، أنفرس بمدينة انعقد الذي
عظيم، باهلل وإيمانه وأوامره. اإلسالم يُجلُّ وهو الوسائل. بمختلف املخدرات ملحاربة
يقربهم مما أكثر إليه ويقرِّبهم واإلخالص، الصدق الناس من يعجبه راسخ. واعتقاده
اإلسالمية، واألمة الدين وعن املرصية القومية عن بدفاعه مشهور وهو ومناصبهم. جاههم
معروفة وآراؤه الغالية. الثمينة االجتماعية وبنصائحه وامللحدين، املبرشين تيار وصدِّ
ومزاحمة الطربوش، من القبعة وإبدال املرياث يف للرجل املرأة مساواة مسائل يف ومقدورة
األدبية األرضار من ذلك عن ينجم أنه سموه يرى وما العمل، ميدان يف للرجل املرأة
فرق ال سواء نظره يف وهم له، محبتهم تعدل للمرصيني ومحبته واالجتماعية. واملادية
مراكز بلغوا من وبينهم األقباط من دوائره موظفي من وكثري ومسيحيهم. مسلمهم بني
ميوله. يف رشقيٌّ وهو وأجانب. سوريون وفيهم عنده، العالية املناصب وتولوا كبرية،
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وعنايته نحوها، السامي التفاته عىل املرصية األمة من له جزاء أكرب أن سموه ويعدُّ
يف لسموه يتجىل الذي الخالص الحب ذلك هو — مختلفة ظروف يف يظهرها التي
أيام ويف املحبوب. لشخصه تكنه ما إظهار من تمكنها فرصة كل وعند ورواحه غدوه
داعيًا، له هاتًفا دائرته رشفات تحت املحتشد الجمع يقف كان الكربى الوطنية املظاهرات
واحتفال. مشهد كل يف معه حالهم وكذلك ويحييهم، عليهم سموه يطل حتى ينرصف وال

ومرباته األمري بعضمآثر

وإنما العجالة، هذه يف العظيمة وأعماله األمري مربَّات له نحيص أن منا القارئ ينتظر ال
غاب ما عليه ليقاس منها حرضنا ما ونذكر إملاًعا، بعضها إىل نلمع أن ذلك يف سبيلنا
بجدواه أهابت إذا خصوًصا عنه؛ باإلفصاح تفي عبارة تحرضنا ال الواسع فكرمه عنا:
بأياديه ويكون للعطاء أريحيته تتجىل فهناك الشدائد؛ سنو بالناس ونزلت البذل، دواعي
يسعفها لم ولو ماله، مادتها كانت إنما الطرابلسية فالحرب الغمام؛ من ا كفٍّ أندى الجسام
حرب وكذلك أشهر، بضعة حوزتهم عن الدفاع أهلها أمكن ملا ومربته وجاهه بمعونته
ورأس وامللة، الدولة عني فيها أقرَّ فقد طرابلس حرب أثر عىل نارها شبت التي البلقان
والبلدان، املديريات يف اللجان وألفت حوله، والتفت األمة فلبته مرص، يف اإلعانة لجنة
واألعيان باألمراء الحافلة املشاهد يف الرنانة الخطب ويخطب بنفسه، األُكفَّ يستندي وكان
تباًعا. العلية العثمانية الدولة إىل به يبعث وهو متدفًقا سيًال يديه بني النضار فيجري
يف خصوًصا كثرية؛ مواطن يف لها العظيمة مواقفه العثمانية الدولة عرفت ولقد
بل والرتب، باألوسمة تكافئه أن وأرادت األحمر، الهالل جمعية ومن النازلتني، هاتني

جزاء. الواجب عىل وليس الواجب، غري أفعل لم إني وقال: شاكًرا فأبى بالواليات
الرشقيني بني والتعاضد التعاون عاطفة إحياء هذه أعماله من األقىص وغرضه
العروة بهذه يتمسكوا لم إذا أنهم لعلمه تقويهم التي واالتحاد األلفة روابط وإحكام

ريحهم. ذهبت فقد الوثقى
وهذا وحوادثه، الدهر ِعَرب من أصدق وليس نرى، ما صدق كثٍب عن تبني واأليام
ما التكافل، مبدأ املبدأ؛ بهذا عملوا لو أنهم ورأيه عامًة، للرشقيني السيايس مذهبه هو
املساعدة يد مد وطاملا األخرى. تلو واحدة بلدانهم التهمت وال الغرب، ذئاب تخطفتهم
الشام يف مثله وحدث اآلستانة، يف هائل حريق حدث فقد مختلفة؛ ظروف يف للدولة
ذات مبالغ الثالثة البلدان بني للمصابني وجمع همته فأعمل واحد، وقت يف ومرص
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العثماني لألسطول تربعه ننَس ولم كربتهم. بعض وأزالت خناقهم، من ست نفَّ بال
يوم يف اإلسكندرية رمل من اإلبراهيمية مضمار يف بهم واحتفاله العثمانيني والطيارين

مشهود.
األوروبية الحرب عليهم سدَّت الذين البخاريني لجماعة عوله الغرَّاء مآثره ومن
معرَّة بربه كفاهم فقد الحج؛ فريضة أدائهم بعد بالدهم إىل الوصول طريق الكربى
وكفاية، سرت يف بمعروفه وحاطهم املشئومة، الحرب هذه مدة أكثر والتكفف السؤال
من ذلك غري إىل … الطريق وجوههم يف وفتحت العاطل واشتغل املعدم منهم ل تموَّ حتى
الكربى الحرب تمخضت وملا األيام. سالف يف األجواد ذكرى لنا تعيد التي الكثرية، املكارم
الخالفة، عاصمة واحتاللهم العثمانية، الواليات أكثر واقتطاعهم الحلفاء انتصار عن
األناضول داخل إىل باشا كمال مصطفى رأسها وعىل الرتكي الجيش فلول وانحازت
األمري هذا أهاب والسالح، املال من خلٌو وهم بالدهم من الباقية البقية عن يدافعون
ونهجت باملال، ومساعدتهم األبطال هؤالء معاضدة إىل مرسعني فلبوه باملرصيني الكبري
الذي اإلنساني، العمل هذا يف أثره مقتفني السبيل هذا الهنود، وخصوًصا اإلسالمية؛ األمم

بذكرها. الخافَقنْي وعطَّر مرص وجه بيَّض
من األناضوليني عىل تتدفق وهي متواليات سنوات ثالث املعونة هذه دامت وقد
ثم بالدهم، من مدحورين وأخرجوهم اليونان عىل فازوا حتى منهمًرا، سيًال جوده غيث
عن والجوع املوت شبح توارى أن إىل األناضول أيتام إلعالة — زالت وال — استمرت

أعينهم.
عىل جمهورية وقلبوها العثمانية السلطنة ألغوا للكماليني الفوز تم أن بعد ولكن
وأخرجوا الخالفة فألغوا الطريق هذا يف السري بهم تمادى ثم كمال، مصطفى رأسها
يُقوِّم مما مجردين األجنبية املمالك يف دين مرشَّ عثمان آل أرسة وسائر املجيد عبد الخليفة
الكوارث هذه وأثارت العمل ميدان يف أخرى مرًة اإلسالم بطل فظهر معيشتهم، أود
الكريمة، األرسة هذه عن الدهر يد ويذود الخالفة مقام عن يدافع فقام املعروفة، نخوته
مدد أوَّل كان وأمرياته، العثماني البيت وأمراء املجيد عبد الخليفة إلمداد جمعية وألَّف

جنيه. آالف أربعة إليهم أرسل لها
الواردين ومزدَحم العفاة، مجتمع فبابه وأعظم؛ أجلُّ فهي ملرصواملرصيني أعماله ا أمَّ
ذوي آمال وكعبة الحوائج أويل عرائض قبلة ته وُسدَّ العظيم، املنهل ذلك عن والصادرين
موظفي يوايس وهو بسببه. هم ويُعمُّ بفضله، يسعهم وهو واملستورين. الفقراء من الخلة
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ذكورهم. وختان أوالدهم والدة ويف زواجهم يف ويعينهم موتاهم، ويف مرضهم يف دائرته
بيوتهم ن يموِّ الذي وهو الدواء، من إليه يحتاجون بما لهم ويتربع األطباء، لهم رتَّب وقد
املوظفني وأبناء العامرة ضياعه يف الفالحني ألبناء ومدارسه الحرب، بداية منذ بالغالل
مقابل. بغري كلها الدراسة أدوات لهم وترصف العلوم، مبادئ أجر بدون هم تُعلمُّ فيها،
العربية اللغة علوم نفقاته عىل عامًة موظفيه وتعليم فيها للمساجد إقامته غري وذلك
يف للناجحني الجوائز وإعطائه أعمالهم، من فراغهم عقب لهم تُعطى يومية دروٍس يف
أبناء ومن دراسته. تتميم عىل فيِعينه نجابًة هؤالء بعض يف يرى وقد عام. كل امتحانها
المتيازهم الخاصة نفقته عىل العالية أوروبا مدارس إىل بهم بعث َمن وغريهم املوظفني

اآلن. إىل فيها بعضهم يزال وال بالنبوغ،
تلك منها نذكر حرص: تحت تدخل ال الخريية، والجمعيات العلوم ملعاهد وأُعطياته
رجوعه أثر عىل املواساة وجمعية الوثقى، العروة جمعية بها نفح التي الجليلة الهبة
عليه. بشكره تنطلق األلسنة جعل ما أطيانه أجود من وهبهما فقد أوروبا؛ من األخري
ظروٍف يف والحقًة سابقًة جزيلًة أخرى ِهباٍت العبايس وامللجأ الجمعيتني هاتني وهب وكم
املتعلمني لرتقية عطاياه فمنها جميلة؛ مآثر باإلسكندرية العلماء مشيخة يف وله متعددٍة.
سليمان إبراهيم الشيخ لفضيلة قصيدٍة من أبياتًا هنا نثبت وإننا ملكتبتهم، وهباته بها،
وفد منهم جاءه وقد العطايا، تلك من عطيٍة أثر عىل سموه يدي بني تالها شيوخهم، أحد
شيخ الفضل أبو محمد الشيخ األكرب األستاذ وهو ذاك، إذ شيخهم رياسة تحت شكر

وهي: األسبق، األزهر الجامع

ال��ق��در ج��ن��ده م��ن «ع��م��ر» ك��أن��م��ا ع��م��ر» «ي��ا ق��ي��ل خ��ط��ب ن��اب أك��ل��م��ا
وال��ق��م��ر ل��آلف��اق ال��ش��م��س ك��أن��ه «ع��م��ر» ل��ه ي��ب��دو دج��ا خ��ط��ٍب وك��ل
وال��ح��ض��ر ال��ب��دو ذوي��ه م��ن ك��أن��م��ا ت��أم��ل��ه وال��م��دن ي��س��أل��ه ال��ب��دو
ال��س��ور م��دح��ه ف��ي أن��زل��ت آي��ات��ه ن��زل��ت إذ ال��ق��رآن زم��ن ف��ي ك��ان ل��و
ال��م��ط��ر ك��ف��ه ف��ي م��ث��ل��ه��ا ي��س��ِق��ن��ا ل��م واك��ف��ًة م��ن��ه ه��ب��اٍت ع��ِدم��ن��ا ف��ال
ي��ن��ه��م��ر ال��خ��ي��ر ع��ل��ي��ه��ا ف��ظ��ل م��ن��ه م��ع��اه��دن��ا واس��ت��س��ق��ت ال��ع��ل��م ع��ل��ى ح��ن��ا

للبنات إحداهما مدارسها؛ من مدرستني ت سمَّ أنها لسموِّه الوثقى العروة شكر ومن
سموه. من لها موهوبة البنني مدرسة فيها التي والدار الكريم. باسمه للبنني، واألخرى
رشف رياسة سموه يرأسها التي املؤاساة لجمعية إيعازه املشكورة أياديه أفضل ومن
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وخلت بهم، الضائقة اشتدت عندما اإلسكندرية فقراء عىل الدقيق من كبري مقدار بتوزيع
للحياة. الرضورية املادة هذه من كادت أو األسواق

البالد، لنابتة الجىل الفوائد من فيه بما لعلمه الكشافة مرشوع يعاضد أخذ وقد
أن بعد األعظم» «الكشاف بلقب باإلسكندرية الكشافة جمعية من جدارة عن ب فلُقِّ

العالية. رعايته تحت جعلها
عظيًما مبلًغا رعايته بجميل فسيبلغ عقبات الجليل املرشوع هذا وجه يف تقم لم وإذا

عميًما. نفًعا منه مرص شبان ويجني
فيه وله إال مرص سماء تحت ظهر نافًعا مرشوًعا تجد تكاد فال العامة، أعماله أما
العلم إلحياء االكتتابات يف واشرتاكه الزراعية، للمعارض تشجيعه ذلك ومن بيضاء، يٌد
اإلسكندريني مع واشرتك ل تفضَّ أن التشجيع هذا به وبلغ األهلية، املرشوعات وتشجيع
كان وملا محًضا. تجاريٍّا غرضها وكان األهلية، املرشوعات جمعية يف سهم بخمسمائة
إىل بنا حاجة فال يتجدد، يوم كل وهو أعيننا، تحت واقًعا العظيمة أعماله من الكثري
جنيه، آالف بعرشة فرساي مؤتمر إىل املرصي» «الوفد إعانته هنا له نذكر وإنما عده،
املرصي الوفد رئيس الخالد الزعيم مع تكلم من أول سموَّه أن نذكر املناسبة وبهذه
جمع أراد من وأول أوزارها، الحرب وضعت عندما الفكرة هذه يف باشا» زغلول «سعد
الظروف ولكن الجرائد، يف ونرشت معني يوم يف فعًال منه صدرت بدعوة عليها املرصيني
الوطني املؤتمر يف عبيد مكرم الكبري األستاذ خطاب «راجع االجتماع هذا دون حالت

باشا». زغلول سعد له املغفور ومذكرات العام
تخفيف يف مالها ُجلَّ رصفت التي األمراء لجنة يف اكتتابه ذكره يفوتنا ال ومما
دعا بل بذلك، — هللا حفظه — يكتف ولم املظاهرات، ضحايا عن نتجت التي الويالت
وحدها، اإلسكندرية يف املظاهرات بضحايا ا خاصٍّ ليكون العمل هذا مثل إىل السكندريني
نهضتها يف األمة بقية إىل األمراء انضمام يف وشأنه الحسنة. القدوة ِنعم لهم وكان
معلوم. مشهور التام باالستقالل واملطالبة «ملنر»، لجنة حضور عند األخرية الوطنية

إىل عامًة للمرصيني الصحف يف دعوته واإلعجاب بالشكر مقرونًا لسموه نذكره ومما
آالف خمسة بمبلغ لها االكتتاب إىل وتقدُّمهم اإلسالمية الخريية للجمعية املساعدة يد مدِّ
واإلحسان، الرب لذوي واسترصاخها املال، إىل الجمعية بحاجة سموه علم ما بمجرد جنيه

املحسنني. وإمام امللبني أول فكان
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وأنها القبطية، الخريية الجمعية إىل بعضهم العايل نظره لفت الدعوة هذه أثر وعىل
دعا كما لها االكتتاب إىل األقباط ودعا جنيه، بألف فنفحها سموه بر إىل حاجة يف أيًضا
نصه: ما آخرها يف جاء الكريم باسمه ُمذيَّلة نرشة يف لجمعيتهم االكتتاب إىل املسلمني

األخوين مرصبني يف للخري مضمار عىل أُرشف أن ذلك من األقىصيل والغرض
إىل ألنظر الهمم؛ وتتبارى العزائم، فيه تتسابق والقبطي» «املسلم الشقيقني
الحلبة هذه يف السبق قصبات يحرز وأيهما املتباريان، األخوان يجري غاية أية

املتنافسون. فليتنافس ذلك ويف الخريية،

كرمائها أنفس من األريحية مواضع هزت ما فهي مرص، له عرَفتْها فيه سجية تلك
إرساًال. مكارمه ويرسل ارتجاًال الندى يرتجل املحبوب األمري ذلك رأت إال

عن وثنتهم دعاء دعوتهم فأحالت الداعني دعوة سموه أريحية تقدمت ما وكثريًا
الثناء. إىل الطلب

الخريية الجمعية بها شمل التي النفحة تلك الجليل لألمري نسجل نكد لم فإنَّا
القواعد ترفع بنفحة القبطية الخريية الجمعية فشمل أخرى، مربًَّة ارتجل حتى اإلسالمية
وال برها، ينقطع ال بثالثة بدهنا حتى املربتني هاتني شكر من نفرغ نكد ولم بنائها. من

شكرها. ينقيض
فتربع ل تفضَّ حتى بسموه حديثه يتصل مرص) (نهضة تمثال يكد لم فإنه

التمثال. ذلك ثمن من مرصي جنيه بخمسمائة
ملدرستي أخريًا به تربع ما متانًة االتحاد أوارص زادت التي الخالدة مرباته ومن
األقباط بطريرك كريلس األنبا غبطة زيارته أثر عىل البطريس واملشغل البطركخانة
جوائز السنوية أرباحها لتُعَطى املوحد الدين من سندات املدرستني فمنح األرثوذكس؛
تواىل ما نفعه يبقى الكريمتني يديه َغْرس وهكذا منهما، والناجحات الناجحني ألوائل

الجديدان.
بمائة تربعه ذلك فمن والخري؛ الرب وجوه يف املتوالية سموه تربعات ننىس ال ننىس وما
يف املسلمني وحثه بها، املسلمني موتى لدفن بإنجلرتا أرض قطعة رشاء مرشوع يف جنيه
القرآن عىل املحافظة لجمعية املبلغ هذا بمثل وتربعه املرشوع، لهذا االكتتاب عىل مرص
وتربعه القرش، مرشوع لجمعية سنة كل جنيًها أربعني وبمبلغ اإلسكندرية، برمل الكريم
والعلمية، الدينية الكتب ببعض ومدها املختلفة مدنه يف السودان مساجد لرتميم املتتايل
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الثالث) (الجزء املرصية البعثة رحلة إىل القديم التاريخ من السودان

الطلبة ولنادي بالقاهرة، السوداني وللنادي بالسودان، املرصيني الضباط لنادي وتربعه
وغريها. األمريية للمدارس الرياضية لأللعاب الفضيَّة وبالكئوس بإنجلرتا، املرصيني

تقدِّر التي مرص وإن شذاها، العرص يف يسطع ومربَّات بعًضا، بعضها يتلو مكارم
سانحة فرصة يدع لم أنه له وتذكر البيضاء، أياديه لألمري َلتحمد أبنائها يف لها عامل كل

النفع. عميم عمل لكل نجاح املباركة حياته وأن مشكوًرا، انتهزها إال بها للرب
سموه تأليف ذلك فمن واألدبية، املادية وتشجيعاته األمري معاضدات أيًضا يفوتنا وال
جنيه، خمسمائة له ومنحها باإلسكندرية صدقي محمد املرصي بالطيار لالحتفال جمعية
مؤلفات الخاصة نفقته عىل وطبعه مؤلفاتهم، نرش عىل واملفكرين للمؤلفني ومساعداته
له مما ذلك غري إىل واآلداب، للعلوم وتشجيعه ومذكراتهم، العاملني مرص رجال بعض

وشئونه. الوطن هذا حياة يف األثر أكرب
الشقاق عن تنهى وكلها مجدية، غالية فهي مرص وطنه أبناء إىل نصائحه وأما
عصا األمة جموع يف ألقوا أو فتنة أعداؤها لها دبر كلما والوئام باالتحاد وتأمر والخصام

التفرقة.
واألعمال العديدة، األيادي —صاحب املرصية األمة بإجماع — عمر فاألمري وبالجملة،
الغايات، عن ع وترفُّ الشهوات، عن بعٍد يف الطاهرة، والسرية الخالدة، واآلثار املجيدة
الصالبة يف الخطاب بن عمر املسلمني سيد سميَّه يشبه وجدٍّ واجتهاد امللمات، عند وثبات
ليس حتى الجبال ثبوت مبادئه عىل ثابت الجد. إىل وامليل العهد، عىل والثبات الحق، يف
فيجحف، يحكم أو فيخلف يعد أو يريد، ال ما يعمل أو يعتقد، ال ما يقول أن مقدوره يف
عليه، أثر لها يظهر وال الكبرية، نفسه من امللمات تنال ال وحلم، أناة ذو وقور، صبور
هذا ووحيد وحده، نسيج بيئته يف فهو الخالئق، من فيه هللا أودعه ما عجيب من وذلك

القائل: بقول أجدره فما الفعال، ورشف الخالل كرم يف العرص،

ال��ط��ب��اع ك��رم م��ن ف��ي��ك م��ا ع��ل��ى ت��زده��ا ل��م ن��ف��س��ك ص��وَّرت ول��و

عن فضًال والثراء، النعمة أهل طباع عادة، عنه، تنبو مما وهما والتأليف، العلم أما
البعيد. الشأو فيهما األمري بلغ فقد األمراء،

مواضيع تتناول وهي والبيان، اإليضاح عن غنى لفي والعلمية التاريخية بحوثه وإن
يعمل األمري وسمو واإلفرنجية. العربية مرص جرائد يف معظمها نرش وقد هامة، كثرية
هذا دفائن وإثارة باشا، عيل محمد األكرب جده تاريخ مكنونات إظهار عىل ومثابرة بجد
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والسودان طوسون عمر األمري

عثوره أثر عىل األشغال وزارة نظر لفت أنه ذلك فمن األعمال؛ بجالئل الحافل التاريخ
املرصية القناطر بعض إنشاء تواريخ بها شعرية مقطوعات عىل املرصية الوقائع بجريدة
ألواح عىل األثرية التاريخية املقطوعات هذه نقش عليها واقرتح السعيد، العهد هذا يف

مقرتحه. ونفذت استحسانها فكرته فنالت القناطر، هذه مواضع يف توضع
والفرنسية، العربية باللغتني البليغ قلمه آثار من النابغة األمري لهذا اآلن إىل ظهر وما
قبل، من معروًفا يكن لم الذي الطريف من وكلها املمتعة، املباحث من براعته ودبجته

املضمار. هذا يف امُلعىلَّ القدح له يجعل
املرصي الجيش عن العلمية واملجالت الصحف نرشتها التي مقاالته مثل وذلك
ومحارضاته العهد ذلك ويف العلمية، والبعثات والصنائع املدارس وعن عيل، محمد أيام
بمزيد والغرب الرشق يف العلم أندية وتلقتها املرصي العلمي املجمع يف ألقاها التي القيَّمة
باللغة مطبوًعا قريب عهد منذ ظهر الذي القديمة النيل أفرع عن النفيس وكتابه االهتمام.
ذلك غري إىل العديدة، التاريخية ورسائله العربية، باللغة قريب عن وسيظهر الفرنسية،
املتميزين. املؤرخني جهابذة سلك يف وسلكه املحققني العلماء أكابر فيه األمري شارك مما
كبريًا، ديوانًا لكان ُجمع لو مما فيه القول من وأكثروا بمدحه الشعراء تغنى وقد
إسماعيل الغابر الجيل شعراء لشيخ األمري يف بقصيدة املتضوَّعة السرية هذه نختم وإننا

وهي: األحمر والهالل البلقان حرب أيام سموه إىل بها بعث باشا، صربي

ت��أت��م��ر ال��ك��ون ف��ي ال��ذرى ع��ال��ي ب��ك��ل ب��رح��ت م��ا واألق��وام اإلم��ارة ل��ك
غ��رر ك��ل��ه��ا خ��الل إل��ي��ك: إال أع��نَّ��ت��ه��ا أل��ق��ت ل��م��ا ت��ن��ل��ه��ا ل��م ل��و
«ع��م��ر» ي��ا إي��ه ل��ق��ال��وا ع��ل��ي��ك ي��وًم��ا م��ض��اج��ع��ه��م م��ن أط��لُّ��وا ل��و األُل��ى اب��ن ي��ا
ن��ش��روا أن��ه��م ق��وم ��م ت��وهَّ ح��ت��ى ث��ان��ي��ًة م��ص��ر ف��ي أي��ام��ه��م أع��دت
خ��ط��روا م��رًة ب��أرٍض خ��ط��رت إذا ك��أن��ه��م��و ح��ت��ى س��ي��رت��ه��م وس��رت
وال��ب��ك��ر اآلص��ال أه��ل��ه��ا ع��ل��ى ت��ث��ن��ي ه��م��م م��ن ن��بَّ��ه��ت ك��م درُّك! ل��ل��ه
ك��ش��روا أح��داث��ه ع��ن ال��ده��ر ي��ك��ش��ر إن وًغ��ى أس��ود م��ن َج��ْرح��ى ��دت ت��ع��هَّ وك��م
ج��ب��روا ح��وض��ه��م ف��ي ث��ل��م��ًة رأوا إذا ش��م��م أول��ي م��ص��ر ب��ن��ي م��ن م��س��ت��ن��ج��ًدا
ح��ذر أي��م��ان��ك��م ب��ه ت��ج��ود أن م��ن وج��ٍل ف��ي وال��ن��ي��ل ه��ام��يً��ا م��س��ت��ه��م��يً��ا
واألس��ر وال��خ��الن األه��ل ب��ي��ن��ه��ا م��ا وادَّك��رت األرح��ام ت��ف��اه��م��ت ح��ت��ى
ت��ن��ت��ظ��ر ال��ب��ر ص��ن��وف وم��ن��ك م��ن��ه��م ف��ت��ئ��ت وم��ا ب��ال��س��ق��ي��ا ال��ب��ر وآذن
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الثالث) (الجزء املرصية البعثة رحلة إىل القديم التاريخ من السودان

وال��ُغ��ُدر األن��ه��ار ت��ع��ج��ب��ت ح��ت��ى ِم��ق��ًة ب��ال��ن��دى ك��فٍّ ك��ل وح��رك��ت
م��ط��روا ف��ق��د ��ره��م، ب��شِّ ال��ف��ض��ل س��ح��ائ��ب ل��ه��م ال��ك��ري��م ي��س��ت��س��ق��ي ق��ام إن وال��ن��اس،
ي��ف��ت��خ��ر ق��ام إن دوح��ت��ه اب��ن إال ي��ش��اب��ه��ه أن س��ع��ي��د ع��الء أب��ي
ي��دَّك��ر ح��اك��اه إن ب��ال��ف��رع واألص��ل ُم��دَّك��ًرا رائ��ي��ك ي��ح��م��ده زال م��ا

األمري سمو مؤلفات

الفرنسية: املؤلفات

جزءان). ٢) مدته ويف العربي الفتح قبل القديمة النيل أفرع تاريخ (١)
أجزاء). ٣) النيل تاريخ (٢)

جزء). ١) اآلن إىل الفراعنة عرص من مرص مالية (٣)
الطبع). تحت ثالثة وباقي جزءان منه (ظهر العرب عرص يف مرص جغرافية (٤)

النطرون. بوادي القبطية األديرة (٥)
١٨٦٨م. سنة يف اإلسكندرية (٦)

العربية: املؤلفات

مرص. سبيل يف كلمات (١)
الطبع». «تحت عيل محمد عهد يف مرص تاريخ من صفحة (٢)

اآلن. إىل الفراعنة عهد من مرص مالية (٣)
عيل. محمد عهد يف العلمية والبعثات الحربية واملدارس الصنائع (٤)

عيل. محمد عهد يف والبحري الربي املرصي الجيش (٥)
والسودان. مرص (٦)

وإنكلرتا. مرص بني السودان مسألة عن مذكرة (٧)
وسعيد. األول عباس عهد يف ثم عيل محمد عهد يف العلمية البعثات (٨)

القريم. حرب يف والبحري الربي املرصي للجيش مجد صفحة (٩)
املكسيك. يف املرصية السودانية األورطة بطولة (١٠)
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الثاني الفصل

للسودان؟ املرصية البعثة كيفسافرت

التي األسباب عن التايل البيان ١٩٣٥ سنة يناير يف امللكية الزراعية الجمعية أذاعت
السودان: إىل املرصية البعثة تنظيم عىل حملتها

املايض العام من وفرباير يناير شهري يف امللكية الزراعية الجمعية أوفدت
ألفريقيا املكونة والبالد واألوغاندا النيل وأعايل للسودان للسفر مديرها حرضة
القطن زراعة عن واملشاهدات املعلومات لجمع الرشقي والشالل الرشقية
الدولية القطن وللجنة الزراعية للجمعية مذكرة بها وقدم النيل، وادي يف
حرضته قدم ثم املايض، العام من فرباير شهر يف القاهرة يف املنعقدة
بشأن الجمعية رئيس طوسون عمر األمري السمو صاحب لحرضة اقرتاحات

والسودان. مرص بني العالقات تنمية
بجلسة إدارتها مجلس قرر بالجمعية املرشوعات لجنة درستها أن وبعد

يأتي: ما عىل املوافقة ١٩٣٤ سنة أغسطس ٩

القادم. الصناعي الزراعي املعرض يف السودان ملعروضات مكان إعداد (١)
أعضاء من مكونة ١٩٣٥ سنة يناير شهر يف للسودان رحلة تنظيم (٢)

مرص. يف والتجار الزرَّاع وكبار الزراعية والجمعية التجارية الغرف
زراعية أرايض ملشرتي والسودان مرص أهايل من رشكة تأليف مرشوع (٣)

واستثمارها. بالسودان
بالخرطوم. الزراعية للجمعية فرع إنشاء دراسة (٤)

بالخرطوم. له فرع إلنشاء مرص بنك دعوة (٥)



الثالث) (الجزء املرصية البعثة رحلة إىل القديم التاريخ من السودان

حرضة الجمعية مدير قابل ١٩٣٤ سنة يوليو ٢٦ الخميس صباح ويف
عىل موافقته دولته من وعلم باإلسكندرية، الوزراء رئيس الدولة صاحب
وباحثه للسودان العام الحاكم السعادة صاحب حرضة قابل أنه كما ذلك،
االقتصادية العالقات بإنماء الجمعية نظر وجهة عىل سعادته ووافق ذلك، يف
الزراعي املعرض يف محل تخصيص الجمعية عزم وعىل والسودان، مرص بني
املدير اتصال وعىل والصناعية، الزراعية السودان ملعروضات القادم الصناعي
الشأن لهذا يلزم بما للقيام والخرطوم واإلسكندرية بمرص التجارية بالغرف
سنة وفرباير يناير شهري يف للسودان والزراع التجار من رحلة وترتيب

والتجارية. الزراعية املرشوعات لدراسة ١٩٣٥
السبل وجد متى بالخرطوم له فرع وجود بفكرة ب رحَّ مرص بنك أن كما
املكونة الزراعية الجمعية لجنة قامت ذلك كل عىل وبناءً املرشوع، لهذا ممهدًة
مدرسة ناظر فتحي بك الحميد عبد والعزة السعادة أصحاب حرضات من
جريس بك ألفونس العزة صاحب وحرضة سابًقا، بالجيزة العليا الزراعة
وحرضة سلطان، بك فؤاد العزة صاحب وحرضة سابًقا، الزراعة قسم مدير
وعبد سابًقا، الزراعة وزارة وكيل محفوظ باشا رشوان السعادة صاحب
يلزم ما كل بدراسة — الجمعية مدير بك أباظة وفؤاد بك، أباظة الحميد
فيها واشرتك بذلك، الخاصة اإلجراءات جميع تمت قد وفعًال الفكرة، لتنفيذ
التجارية والغرف العامة الزراعية والنقابة الزراعية الجمعية عن مندوبون
عددهم زاد وقد إلخ، … والزراع التجار وكبار واملنصورة واإلسكندرية بمرص
والتنقالت للسفر بروجرام وعمل طيه). األسماء (كشف عضًوا الثالثني عن

واألكل. والنوم الراحة معدات فيه مخصوص بقطار

العام املدير بك أباظة فؤاد العزة صاحب حرضة ألقاها التي املحارضة يف وجاء
أبريل ٢٥ الخميس يوم مساء من والنصف الخامسة الساعة يف امللكية الزراعية للجمعية

ييل: ما بالقاهرة امللكية الجغرافية الجمعية بدار ١٩٣٥ سنة

ورشق النيل ألعايل رحلتي عن املايض العام يف حارضتكم بأن الرشف يل كان
مرص من بالطيارة ١٩٣٤ سنة يناير ٧ صباح يف سافرت كنت وقد أفريقيا،
اليوم يف السفر واستأنفت نفسه، اليوم مساء فوصلتها للخرطوم الجديدة
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للسودان؟ املرصية البعثة سافرت كيف

يوم ثالث صباح ويف القبيل، السودان حدود يف جوبا إىل أيًضا طائًرا التايل
األخرية والبلدة نيانزا فيكتوريا شواطئ عىل جنجا ثم وكمباال، عنتبة يف كنت
أوغندا يف القطن مزارع تفقدت أن وبعد ريبون، مساقط عند النيل منها ينبع
الطلياني الصومال عاصمة مقديشو إىل ممباسا من الباخرة ركبت وكينيا
مصوع عند الباخرة وتركت وجيبوتي، عدن ثم ١٩١١ سنة زرتها التي
يف الثانية السودانية رحلتي بدأت حيث كسال إىل بالسيارة اإلرتريا مخرتًقا

العام. هذا يف والثالثة ١٩١١ سنة يف األوىل وكانت املايض، العام

يأتي: ما ١٩٣٤ سنة رحلة عن كلمتي ختام يف ذكرت وقد

يزيد ما واستعمال الري مياه من يلزمها ما مرص بإعطاء تامة العناية أن
األحوال ولكن السودانيني، إخواننا أرايض وزراعة ري يف احتياجاتها عن
البحتة والتجارية االقتصادية الوجهة من الحارض الوقت يف «بالسودان»
(بني والتجاري الزراعي والتآزر التعاون زيادة يلزم بل يرام، ما عىل ليست
حسب البحتة االقتصادية الوجهة فمن ذلك، يكون كيف أما والسودان). مرص

بمكان. الصعوبة من ليس الضعيف تخييل

العالقات تنمية لغرض السودان لزيارة مرصية بعثة بتكوين فكرتي عرضت ثم
طوسون عمر األمري السمو صاحب حرضة عىل الشقيقني القطرين بني االقتصادية
بدرس واشتغلنا وتشجيعه، بعطفه املرشوع فشمل امللكية، الزراعية الجمعية رئيس
واتصلت الغرض، لهذا امللكية الزراعية بالجمعية ُشكلت خاصة لجنة يف ذلك بعد الفكرة
يوليو يف باإلسكندرية قابلت بأن الرسور يل كان ثم مرص، يف السودان حكومة بمندوب
استيوارت السري وسعادة باشا يحيى الفتاح عبد ذاك إذ الوزراء رئيس دولة املايض
ينتظر وما البعثة أغراض انفراد عىل منهما لكل ورشحت السودان، عام حاكم سايمز
صالح يف ذلك إن إذ منهما، كل عليها فوافق والسودان، مرص بني النتائج من منها
موجوًدا كان الذي السودانية التجارية الغرفة رئيس بجناب اتصلت ثم البلدين، عالقات
لتحقيق يعمل وكان املرشوع تفاصيل يف مرة ألول معه وتباحثت املرصي، بالقطر وقتها

جانبه. من أيًضا الغرض هذا مثل
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الثالث) (الجزء املرصية البعثة رحلة إىل القديم التاريخ من السودان

برئاسة امللكية الزراعية الجمعية إدارة مجلس قرر ١٩٣٤ سنة أغسطس ٩ ويف
يأتي: ما طوسون عمر األمري السمو صاحب حرضة

القادم. الصناعي الزراعي املعرض يف للسودان بناء إعداد (١)
أعضاء من مكونة ١٩٣٥ سنة وفرباير يناير شهري يف للسودان رحلة تنظيم (٢)

مرص. يف الزراع وكبار التجارية الغرف
زراعية أراٍض ملشرتي والسودان مرص أهايل من رشكة تأليف مرشوع دراسة (٣)

واستثمارها.
بالخرطوم. الزراعية للجمعية فرع إنشاء بحث (٤)

بالخرطوم. له فرع إلنشاء مرص بنك دعوة (٥)

الجمعية يمثلون ممن املرصية البعثة تكونت حيث بحذافريه الربنامج ذ نُفِّ وقد
التجاريتني والغرفتني العامة الزراعية والنقابة الزراعة خريجي وجمعية الزراعية
واملهندس الطبيب وفيهم واألعيان، والتجار الزراع وكبار واإلسكندرية بالقاهرة
للسينما الجمعية مصور ويرافقهم املرصية، الصحافة عن ومندوبني والحقوقي،
بأنفسهم ووقفوا الشمالية، السودان أنحاء جميًعا وجابوا يساعده وفراش والفوتوغرافية
من سافروا التي األغراض وتحروا علينا، غامًضا كان ما بأعينهم ورأوا الحالة عىل
١٩٣٥ سنة يناير ٢٥ يف مرص من البعثة قيام وكان منها، كل محتمالت وبحثوا أجلها،

ا.ه. السويس. طريق عن

قبولها: مسافر كل من وطلبت الزراعية الجمعية وضعتها التي الرشوط هي وهذه

يأتي: ما أقرر … أنا

تقدير قيمة هو الرحلة ملصاريف دفعته الذي جنيًها الخمسني مبلغ (١)
— سنار — كسال طوكر — سودان بور إىل القاهرة من السفر مصاريف
بما القاهرة، — الشالل — حلفا وادي — الخرطوم — مدني واد — األبيض
والطلبات املرشوبات مصاريف أما واألكل، النوم وعربات اللوكندات ذلك يف
أو اللوكندات يف خصويص حمام طلب مثل املعتادة الرتتيبات عن الزائدة
فيدفعها مخصوص، أكل أو النوم عربات يف أو الباخرة يف مفردة نوم عربة

وخالفه. للوكندات فأوًال أوًال جنيًها الخمسني عن زيادة املسافر
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صباح امللكية الزراعية الجمعية بمكتب يكون املسافرين اجتماع (٢)
املسافرين وأمتعة ثورنيكروفت بعربات للنقل ١٩٣٥ سنة يناير ٢٥ الجمعة
القيام ساعة عن بعد فيما حرضاتهم إخطار ويصري اللوري، بعربات تُنقل

حسابه. عىل فيكون مبارشًة للسويس السفر يريد من أما بالضبط،
أعضاء حرضات أن املفهوم فمن خاصة حالة لها الرحلة أن بما (٣)
يف املباحثة أو االشتغال عن فيبتعدون بها املحيطة الظروف يراعون الرحلة
تنمية هي الرحلة هذه من املقصودة الغاية ألن والدينية؛ السياسية األمور
الخطب إلقاء فإن ولهذا والسودان، مرص بني واالقتصادية الزراعية العالقات
للرحلة املنظمة اللجنة اطالع بعد إال يكون ال غريها أو الحفالت يف البيانات أو

بك. أباظة فؤاد لحرضة كلمة كل وتسليم مقدًما، سيقال ما عىل

السودان لغرفة الفخري الرئيس ميخالوس كونتو مسيو خطاب (1)

بالخرطوم التجارية الغرفة رئيس ميخالوس كونتو مسيو خطب ١٩٣٤ سنة أبريل يف
فقال: اآلن، لها رشف ورئيس يومئذ

الحوادث بسبب السودان عن أُجلُوا املرصي الجيش جنود أن تعلمون كلكم
خسارة الجيش خروج فكان ،١٩٣٤ سنة يف — الحظ لسوء — وقعت التي
األقل عىل جنيه بمليون تقدر الخسارة وهذه البالد، تجارة أصابت كبرية
خروج بعد الرخاء سنوات جاءت وقد آخر. مورد من تعوض ولم العام يف
وإن خطرية، درجة إىل املورد هذا من حرمانها بوطأة البالد تشعر فلم الجيش
واملراكز والعطربة واألبيض وشندي بجزى الخرطوم تشبه التي املدن تكن
ساءت األزمة حلت وملا تقريبًا، وقوعها أثر عىل بالصدمة شعرت قد األخرى
غلق إىل نفسها، الخرطوم يف حتى التجارية، الرشكات فاضطرت األحوال

هذا. يومنا إىل خالية تزال وال والعمارات، األعمال دور وأخليت أبوابها،
والسودان، مرص بني التعاون روح لزيادة تُبذل املساعي أرى أن أود وكم
واملوانع القيود جميع بإلغاء السبيل، هذه يف خطوة بأول القيام اإلمكان ويف
دخول من املرصيني تمنع التي القيود أزيلت إذا أنه أشك ولست البلدين، بني
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التجارية. السودان غرفة رشف رئيس ميخالوس كونتو مسيو

أكثر فيهم املرغوب غري من واحد شخص السودان إىل يأتي ال فإنه البالد
فيساعد هنا، إىل طريقهم األذكياء املساملون املرصيون يجد بل قبل، ذي من

ورخائه. السودان ترقية عىل كبرية مساعدة ومصالحهم وجودهم
جبل خزان إنشاء عىل الجنيهات من ماليني بضعة اليوم مرص وتُنفق
مرشوعات عىل القادمة السنوات خالل يف أخرى ماليني وستنفق األولياء،
النظام. عىل للمحافظة تدفعها التي السنوية اإلعانة عىل عالوًة للري، أخرى
بني املوجودة الكبرية األخرى املصالح وألجل األسباب، هذه كل فألجل
وإني إليهما. بالنسبة جوهريان أمران النية وحسن الصداقة أن أرى البلدين،
توجيه يف حدودي تجاوزت قد يراني وال غايتي، إدراك أحد ييسء ال أن أرجو
بأحوال طويلة خربة اكتسب العام حاكمنا أن حظنا حسن ومن الدعوة. هذه
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سيفرس بأنه موقنًا تجدونني لذلك السودان، يف أم مرص يف سواء الشعب؛
صحيًحا. تفسريًا هذه مالحظاتي

قيود توجد ال بأنه الخطاب هذا عىل القايض عثمان أحمد الشيخ فضيلة علق وقد
املرصيني. سفر ملنع

مايف ترصيحاتسري

«املقطم» لجريدة يومئذ للسودان العام الحاكم «مايف» جون سري رصح ١٩٣٣ سنة ويف
للمرصيني، مباح السودان إىل السفر وأن «لحاصالته»، للسودان طبيعية مرصسوق بأن
أجنبيٍّا. أم إنجليزيٍّا أم مرصيٍّا أكان سواء املثري؛ العنرص سوى السفر من يمنع ال وأنه

القايض عثمان أحمد الشيخ زيارات

يف السودان» «حضارة جريدة تحرير رئيس القايض عثمان أحمد الشيخ فضيلة وكان
كبار بحثِّ يُعنى مرص يف ١٩٣٢ صيف منذ مرص يف ابتدأت التي الصيفية إجازاته أثناء

السودان. إىل السفر عىل والصحفيني املرصيني

البحر قاع زجاجي سطح يف ينظرون قارب يف سودان بور ميناء يف البعثة أعضاء من لفيف
العجيب.
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امللكية الزراعية الجمعية (2)

صاحب حرضة ورياسة األول» «فؤاد امللك الجاللة صاحب حرضة رعاية تحت
طوسون عمر األمري السمو

السمو صاحب حرضة له املغفور يَدي عىل ١٨٩٨ سنة أبريل ٢٢ يف الجمعية1 أسست
١٩١٥ سنة ويف الخديوية، الزراعية بالجمعية حينذاك وسميت كامل، حسني األمري
مدة فتكون مرص، عرش مؤسسها ارتقاء أثر عىل السلطانية الزراعية بالجمعية سميت
بالجمعية سميت ١٩٢٥ سنة ويف .١٩١٥ سنة إىل ١٨٩٨ سنة من لها سموه رياسة
ملك األول فؤاد امللك الجاللة صاحب حرضة رعاية تحت لوضعها امللكية الزراعية
له املغفور نجل حسني الدين كمال األمري له املغفور هو الثاني ورئيسها الحايل، مرص
سنة أغسطس ٦ يف وفاته يوم إىل ١٩١٥ سنة لها رياسته ومدة كامل، حسني السلطان
يوم يف للجمعية رئيًسا طوسون عمر األمري السمو صاحب حرضة انتُخب وقد .١٩٣٢

حسني. الدين كمال األمري للمرحوم خلًفا ١٩٣٢ سنة سبتمرب ٣
وترقيتها الزراعية الشئون تحسني يف السعي فهي األساسية الجمعية أغراض أما
إلخ. … والصناعية الزراعية املعارض وإقامة جميًعا املرشوعة بالوسائل املرصي بالقطر
نظام لها بل أخرى، نقابة أو جمعية بأية ملحقة امللكية الزراعية الجمعية وليست

بابه. يف فريًدا يكون يكاد
وسري أغراضها اتجاه فإن التعاوني بالتعريف تعاونية جمعية ليست أنها فمع

والجمعية. الزرَّاع بني التعاون روح مع يتمىش أعمالها
الحضور حق وحدهم ولهم عضو، ٤٠٠ وعددهم أصليني أعضاء من تتألف وهي

لعددهم. حدَّ ال منتسبني وأعضاء السنوية، العمومية الجمعية جلسات يف
الحقوق يف متساوون ومنتسبني، أصليني األعضاء؛ فجميع ذلك عدا وفيما
لهم وليست املعارض، ودخول والبذور األسمدة من يشرتونه ما أثمان يف واالمتيازات

خسائرها. أو أرباحها يف وال الجمعية أموال يف نصيب أو حصة

الحالية. الجمعية إنشاء قبل األعيان من وطنية زراعية جمعية هناك كانت 1
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عليها تُعرض عمومية» «جمعية بهيئة سنة كل يف مرة األعضاء هؤالء ويجتمع
مجلس يقرتح التي واملرشوعات السنة خالل يف الجمعية بها قامت التي األعمال نتيجة

بها. القيام الجمعية إدارة
أعضاء من عضًوا وثالثني اثنني عىل يزيد ال إدارة مجلس الجمعية شئون ويتوىل
عرش والثمانية مديرية، عرشة األربع من انتخابهم يجب منهم عرش أربعة الجمعية،

وخربتهم. معارفهم عىل بناءً يُنتخبون الباقون
طوسون. عمر األمري السمو صاحب حرضة الرئيس:

باشا. خشبة سيد السعادة صاحب حرضة األول: الوكيل
باشا. زايد عيسوي السعادة صاحب حرضة الثاني: الوكيل

وهي: مختلفة؛ فرعية لجان وللجمعية

اإلدارية. اللجنة (١)
والبذور. األسمدة لجنة (٢)

املعرض. لجنة (٣)
القطن. متحف لجنة (٤)

املالية. اللجنة (٥)
الزراعية. اللجنة (٦)

الحيوانات. تربية لجنة (٧)
واملطالبات. القضايا لجنة (٨)

املرشوعات. لجنة (٩)

عىل الواقعة وهي للجمعية، التابعة الحديقة بداخل العام الجمعية إدارة مركز
واألقسام الجمعية ديوان بها يوجد حيث بمرص، بالجزيرة إسماعيل الخديوي شارع

القطن. ومتحف بها امللحقة الفنية
وهي: رئيسية؛ أقسام أربعة إىل الجمعية أعمال وتنقسم

والبذور. واألسمدة العمومية اإلدارة قسم (١)
الفنية. األقسام (٢)

والطيور. الحيوانات تربية قسم (٣)
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القطن. متحف (٤)

والبذور واألسمدة العمومية اإلدارة قسم أوًال:
بوجه الجمعية أعمال جميع إدارة عىل العام اإلرشاف هو القسم هذا أعمال أهم
… والصناعية الزراعية املعارض وإقامة والبذور الكيماوية األسمدة توزيع وعىل عام

إلخ. إلخ
الفنية األقسام ثانيًا:

والحرشات. والكيميا النباتات تربية البذور، تكاثر أقسام وهي
وطرق األرايض عىل كيماوية ومباحث زراعية، بتجارب األقسام هذه وتقوم
النباتات وطبائع ومقاومتها، الحرشات طبائع ودرس األسمدة، وخواص إصالحها،
هو امللكية الزراعية للجمعية التابع النباتات تربية وقسم منها. جيدة أنواع واستكثار
نظًرا زراعته انترشت وقد املعرض»، «القطن باسم املعروف القطن نوع ابتكر الذي

الوافر. ومحصوله الطيبة لصفاته
والزراعة. والحرشات والكيميا النباتات علوم يف أخصائيون األقسام هذه ويدير

والطيور الحيوانات تربية قسم ثالثًا:
خيول وتوزيع األصلية، العربية واألفراس املاشية تربية القسم هذا أعمال أهم
ويوزع الدجاج، أنواع تحسني وكذلك املرصي، بالقطر الخيول نسل لتحسني طالئق
كل من أبريل وشهر أكتوبر شهر بني ما املدة يف القطر أنحاء يف الخيول القسم هذا

الوثب. يف الستخدامها البالد يف وتبقى سنة،
والدجاج. والخيول املاشية تربية يف أخصائيون القسم هذا ويدير

القطن متحف رابًعا:
عىل بناء ١٩٢٣ سنة تأسس للقطن خاص متحف امللكية الزراعية للجمعية
هذا ويحتوي حسني، الدين كمال األمري له املغفور السابق الجمعية رئيس اقرتاح
التي األقطان أنواع مثل: وصناعته؛ القطن بزراعة عالقة له يشء كل عىل املتحف
وجميع القطنية الصناعات األجنبية؛ البلدان مختلف ويف املرصي، القطر يف تُزرع
التي الصناعات عيوبها؛ بيان مع ومنسوجات وخيوط ونسج غزل من أدوارها
تفتك التي والحرشات اآلفات العموم؛ عىل القطن وبذرة األقطان فيها تُستعمل
بذرها ونقاوة األقطان أنواع لتحسني املتبعة الحديثة الطرق إبادتها؛ وطرق بالقطن
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العالية املناطق عن خرائط منها؛ استعماله يحسن وما الكيماوية األسمدة وحليجها؛
إلخ. … فنية ومعلومات إحصائيات القطن؛ فيها يُزرع التي

يوميٍّا، الظهر بعد ١ الساعة إىل صباًحا ٩ الساعة من للجمهور املتحف ويُفتح
مجانًا. والدخول … الرسمية واألعياد االثنني أيام عدا ما

أعضاء حرضات ١٩٢٧ سنة يناير ٢٦ يوم ظهر بعد املتحف هذا زار وقد
القطر يف ُعقد الذي نسجه ومعامل القطن مغازل ألصحاب الدويل االتحاد مؤتمر
املتحف أن عىل قراراتهم يف وأجمعوا ،١٩٢٧ سنة فرباير ٥ إىل يناير ٢٧ من املرصي

الوجوه. كل من بابه يف فريد املذكور

وبذورها الجمعية أسمدة توزيع أماكن

إىل: به معهود وبذورها الجمعية أسمدة توزيع

بالقاهرة. بالجزيرة الجمعية مركز •
باإلسكندرية. الجمعية ووكالء •

.٢٤ وعددها القطر أنحاء يف مخازنها •
.٢٤٩ وعددهم بالبالد عمالئها •
.٤ وعددها األقطان حلقات •

الصودا نيرتات أنواع من ١٩٣١–١٩٣٢ سنة الجمعية متوزعات مجموع بلغ وقد
الجري ونيرتات وسياناميد البوتاسا وسلفات النوشادر وسلفات الجري فوسفات وسوبر

طنٍّا. ٥٥٠٤٠ عن ينوف ما الزراعي والجبس

الجمعية رأسمال

فقد املرصي للمزارع خدمة بأعمالها لتقوم مالية موارد من للجمعية بد ال كان ملا
بحاجتها للقيام الربح ببعض عليها تعود طريقة والبذور األسمدة ترصيف يف اتبعت

تدريجيٍّا. مالها رأس ولتنمية
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تجمدت التي الكيماوية األسمدة أرباح من الجمعية مال رأس من األكرب والشطر
يف للجمعية تقدمها الحكومة كانت التي املالية اإلعانات من وكذلك عام، بعد عاًما
١٩٣٢ سنة أكتوبر آخر يف امللكية الزراعية الجمعية مال رأس بلغ وقد األوىل. سنيها
٤١٤٥٦ مبلغ االحتياطات قيمة وبلغ مرصي، جنيه ٥٠٠٠٠٠ مبلغ العام) (االحتياطي
١١٦٠٧٦ قيمتها تبلغ التي إلخ، … واملباني األطيان بخالف هذا مليًما، و٩٥٢ جنيًها
١٩٣٣ سنة يف اإليراد وبلغ ،١٩٣٢ سنة أكتوبر ٣١ يف قيمتها حسب مليًما و٢٧ جنيًها
مبلغ واملرصوفات مليًما، و٧٦٣ جنيًها ٨٧٧٤٥ مبلغ ١٩٣٤ سنة أكتوبر ٣١ يف املنتهية

مليًما. و٥٥٤ جنيه ١٧٧٠٠ مبلغ واألرباح مليمات، و٢٠٩ جنيًها ٧٠٠٤٥
مشاع ملك هو بل املذكور، املال رأس يف حصة الجمعية أعضاء من ألحد وليست

لصالحها. والعمل خدمتها عىل موقوف املرصية لألمة

البعثة. رئيس باشا محفوظ رشوان

محفوظ املرحوم والده وتعهده ميالدية، ١٨٨٣ سنة أبريل ٥ يوم يف سعادته ولد
نواب مجلس بأول عضًوا — هللا رحمه — كان وقد الحواتكة، أعيان من بك رشوان
بالجمعية عضًوا ذلك بعد واستمر الخديوي، باشا إسماعيل الجنان ساكن عهد يف

العمومية.
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منفلوط مركز أعمال من الحواتكة قريته بمكتب تعليمه أول الباشا تلقى وقد
االبتدائية الشهادة منها ونال االبتدائية أسيوط مدرسة إىل انتقل ثم أسيوط، مديرية
الثانوية الشهادة ونال بالقاهرة الثانوية التوفيقية باملدرسة التحق ثم ،١٨٩٥ سنة
حائًزا منها وتخرج الخديوية الحقوق بمدرسة التحق ثم ،١٨٩٩ سنة «بكالوريا»

.١٩٠٣ سنة لليسانسيه
إدارة معاون وظيفة يف ١٩٠٣ سنة يوليو يف فُعنيِّ العملية؛ حياته ابتدأت ذلك بعد
يف الدقهلية بمديرية للضبط فمأموًرا الجيزة، مديرية ضبط فمعاون الجيزة، بمركز
فوكيًال ،١٩١٠ سنة مارس يف دقهلية غمر ميت ملركز فمأموًرا ،١٩٠٥ سنة نوفمرب
فوكيًال ١٩١٤ سنة أبريل يف الغربية ملديرية فوكيًال ،١٩١٤ سنة يناير يف الفيوم ملديرية
فمديًرا ١٩١٦ سنة فرباير أول يف ألصوان فمديًرا ١٩١٥ سنة مايو يف البحرية ملديرية
للمنوفية فمديًرا ١٩١٩ سنة يونية يف لقنا فمديًرا ١٩١٧ سنة أغسطس يف سويف لبني
يف الزراعة لوزارة فوكيًال ١٩٢٤ سنة ديسمرب يف للغربية فمديًرا ١٩٢١ سنة مايو يف
أكتوبر يف للزراعة فوكيًال ،١٩٢٩ سنة أبريل يف للداخلية فوكيًال ١٩٢٥ سنة مارس

.١٩٣٠ سنة يناير يف املعاش إىل وأُحيل ،١٩٢٩ سنة

املالية اإلعانات

أعمالها مواصلة عىل لها تشجيًعا الزراعية الهيئات لبعض مالية إعانات الجمعية تمنح
الخريية. أعمالها يف املعونة سبيل عىل األخرى الجمعيات لبعض وكذلك بالزراعة، املتعلقة

وهي: املوضحة؛ املبالغ اآلتية الهيئات أخريًا منحت وقد

جنيه

الزراعي. النادي ١٠٠
العامة. املرصية الزراعية النقابة ٣٠٠

املزارعني. اتحاد ١٠٠
اإلسالمية. الخريية الوثقى العروة جمعية ٥٠

اإلسالمية. املؤاساة جمعية ٥٠
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املرصية البعثة أعضاء حرضات أسماء (3)

الزراعية الجمعية إدارة مجلس وعضو البعثة رئيس باشا: محفوظ رشوان (١)
سابًقا). الزراعة وزارة (وكيل

مدرسة (ناظر الزراعية الجمعية إدارة مجلس عضو بك: فتحي الحميد عبد (٢)
سابًقا). العليا الزراعة

الزراعة قسم (مدير الزراعية الجمعية إدارة مجلس عضو ألفونسجريسبك: (٣)
سابًقا). الزراعة بوزارة واإلكثار

الجمعية (مدير الزراعية الجمعية إدارة مجلس عضو بك: أباظة الحميد عبد (٤)
الزراعة). مدرسة خريجي جمعية ومندوب سابًقا امللكية الزراعية

امللكية. الزراعية الجمعية عام ومدير البعثة مقرر بك: أباظة فؤاد (٥)

امللكية. الزراعية الجمعية طبيب بك: الشوربجي إبراهيم الدكتور (٦)
الزراعية. بالجمعية التفتيش قسم رئيس أفندي: عيل مصطفى محمود (٧)

امللكية. الزراعية الجمعية مصور ناجي: إسكندر (٨)

الزراعية: النقابة من

النقابة. عام سكرتري بك: نحاس يوسف (٩)
النقابة. عضو املهندس: نرصت مصطفى األستاذ (١٠)
النقابة. عضو الجيزاوي: الفضل أبو أحمد األستاذ (١١)

بمرص: التجارية الغرفة من

التجارية. الغرفة سكرتري الرمايل: املجيد عبد السيد (١٢)
أفندي. الرشيدي حسني محمد (١٣)

أفندي. قاسم حسن محمد (١٤)
أفندي. سماحة الرحيم عبد محمد (١٥)

بالغرفة. وأعضاء تجار أفندي—واألربعة الجمال مصطفى محمود (١٦)

باإلسكندرية: التجارية الغرفة من

الغرفة. سكرتري خميس: شكري عيل األستاذ (١٧)
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أفندي. العال أبو محمود (١٨)
أفندي. نوفل الرحمن عبد (١٩)

بالغرفة. وأعضاء أفندي—تجار محروس السيد املجيد عبد (٢٠)

بمرص: اإلنجليزية التجارية الغرفة من

ساير. سدني املسرت (٢١)

وغريهم: والصحافيني والتجار الزرَّاع كبار من

إلياسعوضبك. (٢٢)
بك. عفيفي عطا (٢٣)

ثابت. محجوب الدكتور (٢٤)
بك. بركات إسماعيل (٢٥)

الزيني. حجاج أمني الحاج (٢٦)
عيىس. حسني السيد األستاذ (٢٧)

أفندي. الحناوي أحمد (٢٨)
الزق. لوقا فخري األستاذ (٢٩)
يسافر». «لم حكيم املسرت (٣٠)

«األهرام». عن مندوبًا املحامي: هللاحسني عبد األستاذ (٣١)

«الجهاد». عن مندوبًا املحامي: رياضشمس الدكتور (٣٢)
.(١٩٣٥ سنة فرباير ٦ يوم بالطيارة (مسافر أفندي قاسم حسن أحمد (٣٣)

الزراعية. الجمعية فراش أحمد: عيل (٣٤)

رئيس نائب بك النرص سيف حمدي أحمد العزة صاحب حرضة صحة انحراف وبسبب
نقابات التحاد األعىل املجلس ورئيس املرصي الوفد وعضو العامة الزراعية النقابة
األعضاء أسف موضع كان ما وهو سفرها، عند البعثة يرافق أن يستطع لم العمال،
بأضعافه. الحب هذا يبادلهم وهو صادًقا حبٍّا يحبونه الذين جميًعا، السودان وأهل
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الخرطوم. محطة

الرحلة برنامج (4)

يأتي: ما السفر قبيل الزراعية الجمعية أذاعت
١٩٣٥ سنة يناير ٢٥ الجمعة مساء ٢ ١

٢ الساعة املسافرين حرضات اجتماع يكون
السفر .٣ الساعة يناير ٢٥ الجمعة يوم والقيام بالجزيرة، الزراعية الجمعية ديوان يف

.١٩٣٥ سنة يناير ٢٥ يوم مساء ٣ الساعة يف بالسيارات السويس إىل القاهرة من

هندرسن. رشكة مركب عىل يناير ٢٥ الجمعة مساء سودان. بور إىل السويس من السفر
منه. ٢٨ االثنني صباح سودان. بور إىل الوصول

منه. ٢٩ الثالثاء وجزء لطوكر املسافرين من جزء زيارة
سودان بور لبلدة وجزء لسواكن آخر

وأسواقها.
منه. ٣٠ األربعاء يوم مساء ٦ الساعة سودان. بور من السفر

منه. ٣١ الخميس يوم مساء ٤:١٥ الساعة كسال. إىل الوصول
فرباير. أول الجمعة يوم مساء من ٨ الساعة كسال. من السفر
فرباير. ٢ السبت يوم صباح ٤:٣٥ الساعة القضارف. إىل الوصول
فرباير. ٢ السبت يوم مساء ٠:٣٠ الساعة القضارف. من السفر
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فرباير. ٢ السبت يوم مساء ١١:٣٥ الساعة سنار. إىل الوصول
فرباير. ٣ األحد يوم مساء ١١:٣٠ الساعة سنار. من السفر
فرباير. ٤ االثنني يوم صباح ٣:٤٠ الساعة كوستى. إىل الوصول
فرباير. ٤ االثنني يوم صباح ٩:٤٥ الساعة كوستى. من السفر
فرباير. ٤ االثنني يوم مساء ٠:٢١ الساعة تندلتي. إىل الوصول
فرباير. ٤ االثنني يوم مساء ٠:٣٢ الساعة تندلتي. من السفر
فرباير. ٤ االثنني يوم مساء ٣:٣٤ الساعة روابة. أم إىل الوصول
فرباير. ٤ االثنني يوم مساء ٤:٥٤ الساعة روابة. أم من السفر
فرباير. ٤ االثنني يوم مساء ٩:٤٥ الساعة األبيض. إىل الوصول
فرباير. ٥ الثالثاء يوم مساء ٧:٣٠ الساعة األبيض. من السفر
فرباير. ٦ األربعاء يوم صباح ٤:٥٠ الساعة كوستى. إىل الوصول

فرباير. ٦ األربعاء يوم مساء ٨ الساعة كوستى. من السفر
فرباير. ٧ الخميس يوم صباح ٢:٥٥ الساعة مدني. واد إىل الوصول

فرباير. ٨ الجمعة يوم ظهر ١٢ الساعة مدني. واد من السفر
فرباير. ٨ الجمعة يوم مساء ٦ الساعة يف مختلفة (زيارات الخرطوم إىل الوصول

خاص). برنامج لها درمان وأم الخرطوم
فرباير. ١٠ األحد يوم األولياء. جبل زيارة

فرباير. ١٥ الجمعة يوم صباح ٨ الساعة الخرطوم. من السفر
فرباير. ١٥ الجمعة يوم مساء ٣:٣٠ الساعة العطربة. إىل الوصول
فرباير. ١٥ الجمعة يوم مساء ٣:٥٥ الساعة العطربة. من السفر
فرباير. ١٦ السبت يوم صباح ٧:٤٥ الساعة حلفا. وادي إىل الوصول

فرباير. ١٦ السبت يوم صباح ٩ الساعة حلفا. وادي من السفر
فرباير. ١٧ األحد يوم مساء ١:٣٠ الساعة الشالل. إىل الوصول
فرباير. ١٧ األحد يوم مساء ٣:٣٠ الساعة الشالل. من السفر

فرباير. ١٨ االثنني يوم صباح ٧:٣٠ الساعة مرص. إىل الوصول
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الباخرة. من نزولهم عقب سودان بور ميناء يف البعثة أعضاء

١٩٣٦ لسنة الصناعي املعرضالزراعي (5)

املعرض: عن الزراعية الجمعية بيان ييل فيما ننرش

الستئذانه امللك الجاللة صاحب حرضة مقابلة بالتماس املعرض لجنة بدأت
ميعاده. وتحديد القادم الصناعي الزراعي املعرض إقامة يف

١٩٣٤ سنة أبريل ١٧ الثالثاء يوم ظهر بعد الواحدة الساعة ويف
الجمعية، رئيس طوسون عمر األمري السمو صاحب حرضة باملقابلة ترشف
باشا زايد وعيسوي باشا خشبة سيد والعزة السعادة أصحاب وحرضات
مهنا ومحمود باشا إسالم وعيل باشا محفوظ ورشوان باشا سعيد وحسن
جاللة فاستأذنوا املعرض، لجنة أعضاء بك، أباظة وفؤاد بك بيو واملسيو بك
،١٩٣٥ سنة أواخر يف بمرص بالجزيرة عرش الخامس املعرض إقامة يف امللك
سنة ديسمرب يف السامية رعايته تحت بإقامته للجمعية وأذن جاللته فتفضل
الوقت ذلك يف جاللته لوجود نظًرا ١٩٣٥؛ سنة أكتوبر من بدًال ١٩٣٥

للمصيف. باإلسكندرية
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الدولة صاحب حرضة اللجنة قابلت السنية باملقابلة الترشف وعقب
الوزراء املعايل أصحاب وحرضات دولته من طالبًة الوزراء مجلس رئيس
يأتي حتى املساعدة وسائل بكل وإحاطته املعرض، ملرشوع املعونة يد مدَّ
املرصية األمة بمقام والئًقا امُلعظَّم، امللك الجاللة صاحب حرضة برعاية خليًقا

امللكية. الزراعية الجمعية وبمكانة
معاونة كل بتقديم الوزارات جميع إىل الوزراء مجلس رياسة كتبْت وقد
القادم فرباير إىل املعرض افتتاح ل أُجِّ وقد للمعرض، النجاح سبل لتمهيد

.١٩٣٦ سنة

للمعرض إسماعيل الخديوي حديقة إشغال (1-5)

بالجزيرة إسماعيل كوبري حديقة بإشغال الترصيح األشغال وزارة من الجمعية طلبت
كبري جزء سيُشغل الحالية الجمعية أرض ألن نظًرا بها؛ واملقاهي واملطاعم املالهي إلقامة
الحكومية، واملصالح الوزارات ملعروضات لتخصيصهما كبريتني رسايتني بإقامة منها

بذلك. الوزارة رصحت وقد
الزراعية معارضها يف األخرى البالد بعمله تقوم ما اقتباس يف الجمعية من رغبًة
وكيل بك فريد حسني حرضة الجمعية انتدبت قد املعرض، بتحسني العناية لزيادة
بأملانيا، بإيرفروت املايض الصيف أول يف أقيم الذي الزراعي املعرض لزيارة العام املدير
ا. خاصٍّ تقريًرا به قدَّم وقد تراه، بما اقرتاحاته تنفيذ نحو يلزم ما الجمعية وستعمل

قسم مدير عفيفي صادق أحمد األستاذ حرضة والصناعة التجارة وزارة وانتدبت
الغرف ستعاون وكذلك باملعرض، الصناعي القسم إقامة يف للمعاونة بالوزارة املعارض
الالئق املكان مرص بنك رشكات انتخبت وقد القسم، هذا يف الصناع واتحاد التجارية

للمعرض. كتالوج ُوضع وقد ملعروضاتها. واملناسب لها
لجعله السابق املعرض من الباقية املباني إحدى تحويل نحو اإلدارة واتجهت

الدينية. الفروض بإقامة الئقة ُمَصىل
اآلتية: االمتيازات عىل الحديد السكة إدارة ووافقت

مرص إىل املرصي القطر بالد من املعروضات نقل أجور من ٪٥٠ تخفيض •
وبالعكس.
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والعمال. العارضني سفر أجور من ٪٥٠ تخفيض •
الزائرين. سفر أجور من ٪٥٠ تخفيض •

بالجزيرة الكرة مالعب أرض باستالم الترصيح املعارف وزارة من الجمعية وطلبت
التي وغريها والزراعية الصناعية املدارس معروضات إقامة يف منها جزء الستعمال
الوزارة وافقت وقد أخرى. ملعروضات منها الباقي والجزء املعارف، وزارة عليها ترشف

طلبها. عىل
شارع عمل عىل التنظيم مصلحة موافقة صدد يف املعارف بوزارة الجمعية واتصلت
الجبالية، وشارع األهيل للنادي به للوصول الكرة ملعب وأرض الزهرية حديقة بني

ذلك. عىل املعارف وزارة فوافقت
وابور قناة يف املسلح األسمنت من مواسري وضع عىل التنظيم مصلحة وافقت وقد
سور لغاية الجمعية سور بجوار الجبالية شارع برصيف املوجود التنظيم مصلحة

املنتظرة. العربات لوقوف مكان إيجاد تسهيل لغرض وذلك األلعاب؛ نادي
ملعروضات رسايتني بناء مناقصة لطرح التنفيذية اإلجراءات الجمعية إدارة واتخذت
التفصيلية، واملقايسات الجمعية مهندس حرضة بمعرفة الرسومات عمل وبعد الحكومة.
الخواجه عىل الكربى الرساي لبناء العطاء رسا اإلدارة، مجلس عىل كله ذلك وعرض
سنة، مدة يف البناء بإتمام املذكورون وتعهد جنيه، ٢٩٥٠٠ بمبلغ ورشكائه بيانكي

العمل. ذ نُفِّ وقد أغسطس، منتصف يف انتهت
عىل العطاء فرسا عنها املناقصة طرحت فقد الصغرى والرساي املتحف مدخل أما
أشهر، تسعة يف البناء يتم أن عىل جنيه، ١٩٥٠٠ بمبلغ ورشكاه محمد صيام املعلم

اآلن. كله البناء انتهي وقد يوليو، منتصف ىف انتهت
الدواجن، مظلة ببناء املعرض شارع عن محجوبة الزراعة رساي واجهة كانت وملا
له املغفور بمعرفة املعمول املعرض أرض باقي لتقسيم األصيل التصميم يف املقرر وكان
هذه مكان حديقة املذكورة الجهة من الرساي أمام ينشأ أن حسني الدين كمال األمري

أنسب. ملكان املذكورة املظلة نُقلت فقد املظلة،
الحيوانات. تربية لقسم مناسبة أخرى عمليات كذلك وعملت

لها التابعة واملصالح الحكومة معروضات رساي بناء فكرة تنفيذ تقرر وعندما
املذكورة، لألبنية املخصصة األرض يف موجودتني كانتا مظلتني نقل التنفيذ هذا استلزم
املظالت هذه نقلت لذلك كافية غري الزراعية اآلالت ملعروضات الباقية املحالت كانت وملا

ا.ه. الزراعية. اآلالت عرض مكان توسيع يف الستعمالها
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للسودان؟ املرصية البعثة سافرت كيف

املكتب مدير أفندي رجيلة أبو اللطيف عبد ويُرى سودان. ببور للسياحة مرص رشكة مكتب
بك. أباظة فؤاد يساره وعن
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الثالث الفصل

األباظية األرسة

وتاريخها وكيانها، أصلها، عن ملحة

نسبها

ومنشئو اليمن سكان قحطان بنو وهم العاربة، بالعرب مبارشًة األعىل نسبها يتصل
رسد ونوجز شكيمة. وأقواهم العروبة يف قدًما العرب أرسخ وهم ودولتها، مدنيتها

املحققني: املؤرخني إىل أساسه ُمرِجعني التاريخي التسلسل

حمري قبيلتني: إىل يعرب شعب انقسم فقد كهالن: إىل العرب جد يعرب من (١)
الثانية. القبيلة من األباظية واألرسة وكهالن.

وحدها الرياسة بقيت ثم باليمن، امللك تداولوا وكهالن جذام: إىل كهالن من (٢)
ص٣١٨». أول، مجلد األعىش، «صبح كهالن لبني

«كهالن». بطون من بطن «العائذ» إن تاريخه: يف خلدون ابن قال (٣)
بعدها». وما ص٣١٨ األعىش، «صبح «جذام» إىل مبارشة تنسب العائذ وإن (٤)

الفتح يف جاءوا حني العرب من مرص سكن من أول «وجذام الحمداني: قال (٥)
األعىش، «صبح اآلن.» إىل بأيديهم تزال ال بالًدا فأقطعوا العاص، بن عمرو مع اإلسالمي

األول.» الجزء
والعقبة. القاهرة بني نزلوا جذام من فخذ العائذ أهل إن «املقريزي»: قال (٦)

ببلبيس قديمة بالد يف نزلوا العائذ أن ص٣» ١٤ «جزء التوفيقية الخطط يف جاء (٧)
البأس من لهم بما أهلها من بقي من واستخدموا ومزارعها أرضها عىل فاستولوا



الثالث) (الجزء املرصية البعثة رحلة إىل القديم التاريخ من السودان

متكلًما — األباظية األرسة جد العائذي إبراهيم — العرب شيخ كبريهم وكان والقوة.
أشهر ومن الهجرة. من السابع القرن يف ورودهم وكان الفرنسيني، زمن يف القبيلة عىل

هجرية. ١٢٦٥ سنة تويف حسن وكبريهم «األباظية». العائذ قبيلة أرس

العائذي إبراهيم – أباظة حسن هكذا: األباظية األرسة نسب تسلسل إذن فيكون
الذكر. سالفة الكتب يف ورد كما – يعرب – كهالن – جذام –

يكون أي الهجرة؛ من السابع القرن أول يف مرص أرض هبطت قد األرسة وتكون
… عام ثمانمائة حوايل لآلن بمرص لهم

أباظة لفظ

من تزوج األكرب الجد أن إىل سببه فريجع «العائذ» لقب عىل غلب الذي اللفظ هذا أما
بالد يف بالنفوذ املمتدة الرشكسية أباظة قبيلة من وكان الحاكمني، املماليك أحد شقيقة
فغلب األم، إىل نسبة األباظية بابن بوه لقَّ «حسن» أنجبت فلما — القوقاز — الرشكس

العائذ. لقب عىل األيام تلك عرف به جرى الذي اللقب

العرب طائفة من األرسة خرجت كيف

كثرية، وعقارات عديدة أطيانًا ملك الكبري، أباظة» «حسن هو املبارش األرسة مؤسس إن
باشا: مبارك عيل الكبري العالم قال العرب. ألبناء به يُسمح ال مما التملك ذلك وكان
معافاتهم بني الكبري عيل محمد هم فخريَّ وأمواًال عقارات هللا خوَّلهم قد األباظية «وكان
أن وبني األرايض، من أيديهم تحت ما ينزع أن برشط العرب معاملة يعاملوا أن يف
١٤ «جزء الفالحة.» فاختاروا أيديهم. تحت ما لهم ويبقى الفالحني معاملة يُعاملوا

ص٣.»
الحيلة واسع الذهن كبري رجًال كان نعتقد. ما عىل األول املؤسس كان أباظة: حسن
املجد ذو الجليل األمري «هو باشا: مبارك عيل فيه قال كما أو بأرسه، إقليًما فساد
عيل «محمد مع طريفة معارك له آخره.» إىل … كريًما جواًدا كان أباظة. حسن األثيل
غريه عن ويميزه سنه لكرب ويكرمه يحبه العلوية العائلة مؤسس كان ولكن الكبري».
… الرشقية يف أقدامهم خ ورسَّ طائلة ثروة لذريته خلَّف وقد العشائر، رؤساء من
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األباظية األرسة

أبناء من الباشوية رتبة نال من أول أباظة. لحسن األكرب االبن باشا: أباظة السيد
باشا. لسعيد حميم صديق البحري الوجه يف الوحيدة الرتبة هذه وصاحب العرب.
وهو ذاك، إذ نفوذه وسعة ومكانته خطره له منصب يف تربَّع ثم لألقاليم، مديًرا ل تنقَّ
املغضوب من كان ثم والبحري، القبيل الوجهني إىل سلطته فامتدت األقاليم»، «مفتش
يوم هو التنفيذ يوم كان ولكن بإعدامه، األمر وصدر األول» «عباس حكم يف عليهم

وشاعًرا. أديبًا كان … فنجا األول عباس اغتيال
ُعنيِّ ثم مديًرا، األقاليم حكم توىل باشا. أباظة السيد شقيق باشا: أباظة سليمان
االفتتاح خطبة وألقى األول، النواب ملجلس األول الوكيل وانتُخب للمعارف، وزيًرا
رحمه — بك الرافعي أمني نرشها وقد تطرًفا، الخطب أكثر من فكانت للشعب ممثًال
النصيحة، تُقبَل فلم خالًصا نصًحا باشا توفيق له املغفور ونصح كاملًة، — هللا
ولكن الدنيا حكم فيه ذ يُنفَّ وكاد عنيًفا، اضطهاًدا «إسماعيل» عهد يف واضُطهد
الوقائع يف له شاعًرا وكان وشدته. بجربوته ُعِرف اللحظات. آخر يف أنقذته هللا رحمة

باطالعه. تشهد آثار املرصية
ضمن من ُسِجن األيمن، العرابية الحركة وساِعد التايل الزعيم باشا: أباظة أحمد

مبدئه. عىل ثابتًا وظل الثورة، مسجوني
الحديث. عذب الشمائل، حلو كان األرسة. زعماء من أباظة: بك عثمان

من ونائبًا املربَّزين، والصحفيني السياسة أقطاب من كان باشا: أباظة إسماعيل
وجرأته، ودهائه وكياسته برباعته املرصي التاريخ مواقف أدق حسموا الذين النواب
فلم العظمى الحرب يف النصح أصدق نصحه األسبق، الخديوي مستشار كان ثم
موظًفا، حياته بدأ يطول. عنه والكالم حدث. ما وحدث نظره بُعد لوحي يصِغ
والجمعية القوانني شورى مجلس يف فنائبًا النيابية، اإلقليم مجالس يف فنائبًا فمحاميٍّا،
عىل القاسية بحمالتها فُعِرفت «األهايل» جريدة وأسس ،١٩١٣ سنة حتى الترشيعية
وطراًزا تمل، وال تكل ال حركًة كان أنه والخالصة للمحاكمات. وتعرض «كرومر»،
رثاء بأفضل األسبق الخديو رثاه هللا توفاه وحني النظري. القلييل السياسة رجال من
ذلك مخالفة رغم النواب مجلس يف رثاء أبلغ زغلول سعد الزعيم ورثاه األهرام، يف
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الثالث) (الجزء املرصية البعثة رحلة إىل القديم التاريخ من السودان

باشا، رشدي برياسة «األوبرا» يف الكربى التأبني حفلة له وأُقيمت الربملانية، التقاليد
… تفصيًال مفصًال تاريخه العظماء من الناس فسمع

ييل: فيما اختصار بكل أدواره ونُجمل

ميالدية، ١٨٧٥ سنة «الحقوق» اإلدارة مدرسة من وتخرج ١٢٧١ه، سنة ولد (١)
وباملحاماة. بالوظائف واشتغل

يف منه» بد ال «بيان بيانه كاتبًا طاف ثم ،١٨٩٤ سنة يف األهايل جريدة أنشأ (٢)
وكرومر. باشا فهمي ومصطفى باشا رياض وهاجم واألهرام. واللواء، املؤيد، جرائد
مرص!» «بكليمنصو باشا شفيق أحمد املحقق املؤرخ به يلقِّ النائب دور يف (٣)
انتُخب حيث القوانني شورى مجلس إىل بنا وانتقْل اإلقليمية املجالس من دعك
نيابته يف ربحها التي ومعاركه كله. املجلس زعيم بحق وكان ،١٨٩٦ سنة يف نائبًا
اللغة القوانني، شورى مجلس جلسات علنية الوزراء، سؤال حق تناولت الطويلة
قناة مشكلة يف به املعروف نضاله ثم املطبوعات، قانون مقاومة املدارس، يف العربية
عىل حملة فأثار ،١٩٠٨ سنة يف إلنكلرتا مرصي وفد رأس عىل سافر ثم السويس.1
جلساته ويف العموم مجلس أروقة يف الرسيع أثرها أحدث مرص، يف اإلنجليزي الحكم

االمتيازات. وإلغاء النيابي الحكم بطلب الربملانية

ثم الفاجعة، قبل األقاليم يف ١٩١٤ سنة عباس الخديو رحلة فكرة صاحب وهو
يناير ١٤ يف النواب مجلس ل سجَّ أن إىل عنيف صحفي بجهاد السياسية حياته ختم
الشيوخ مجلس يف وكذلك — زغلول سعد الزعيم لصديقه بليًغا رثاء ١٩٢٧ سنة

للتقاليد. خالًفا
األخرى، والعلوم الرتكية وتعلم ،١٨٦٤ سنة ولد التايل. الزعيم باشا: أباظة محمد
بخربته أساسها فوضع الرضائب، تعديل لجان يف عضًوا ١٨٩٤ سنة يف وانتُخب
مديرية بمجلس عضًوا وانتُخب هذا، يومنا حتى ملرص املايل األساس فكانت وتجاربه
إليه املشار املرصي الوفد مع سافر بالتوايل. ١٩١٣ سنة إىل ١٨٩٦ سنة من الرشقية
وظل الترشيعية بالجمعية عضًوا ١٩١٣ سنة يف انتُخب إنكلرتا. إىل ١٩٠٨ سنة يف

.١٩٢٥ سنة نواب بمجلس نائبًا وانتُخب أُلِغيت. حتى بها

السويس. قناة رشكة امتياز أجل امتداد طلب ضد العمومية الجمعية يف املعارضة رأس 1
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وبمساهمته والجود بالكرم واشتهر أرسة، وزعيم أرسة رب هللا— رحمه — وكان
العامة. األعمال ويف املرصية الجامعة يف

شهدت وكم أقطابه. وبكل الكربى املرصي القطر بأرس الصالت وثيق وكان
من ولعل واجتماعية، وأدبية سياسية أسواًقا بالرشقية األرسة موطن «الربعماية»
الجرائد فرثته تويف حيث ،١٩٢٩ سنة يف — العمال — اإلنكليز للوزراء دعوته أهمها

… رثاء أجل كلها الكربى
رحمه — السابق الشيوخ عضو بك» أباظة نجاتي «سليمان نجله عنه ورث وقد

البارزين. من كشقيقه وهو األرسة، زعامة ١٩٣٠ سنة يف — هللا

األباظية األرسة تقاليد من

يتوارثها الرياضة الرياضية. املعاني بأوسع رياضية أرسة الرياضية: الروح (١)
والجمباز، املسابقات يف كله الُقطر بطل أباظة نجاتي املرحوم كان الشبان. عن الشبان

… إنكلرتا يف الخالدة الجامعة كمربدج، وبطل
خليل السيد — أباظة أحمد السيد أسماء: العاملية والدولية املحلية املالعب وسجلت
— (… (بك أباظة فؤاد — أباظة نجاتي السيد — أباظة محمود املرحوم — أباظة

أدنربة). جامعة (شارة أباظة محمود الدكتور — أباظة فكري
بأخبار ١٩١٧ ،١٩١٦ سنتي يف الخارجية واملجالت اإلنكليزية الجرائد وشغلت
أن األعاجيب من أعجوبة فكان رياضيٍّا! كله الُقطر هزم الذي األباظي الكرة فريق

وحدها! أبنائها من للكرة فريقني األرسة تخِرج
الرشقية مديرية مجلس مقاعد كامل األباظية األرسة احتكرت املجالسالنيابية: (٢)
شورى مجلس إىل تسلَّلت ثم بابه، يف عجيب وهذا الشياخات، ولجان سنوات عدة
إسماعيل البارزين: أعضائها من فكان ،١٩١٣ سنة لغاية العمومية والجمعية القوانني
والشيوخ النواب مجلس إىل تسللت ثم بك. أباظة صادق بك، أباظة هللا عبد باشا، أباظة
بك، أباظة سليمان هللا عبد النواب: أعضائها أبرز من فكان ١٩٣٠ إىل ١٩٢٤ سنة
«وكيل أباظة دسوقي األستاذ بك، أباظة إسماعيل محمود بك، أباظة نجاتي سليمان
األستاذ أباظة، نجاتي إسماعيل األستاذ أباظة، فكري األستاذ السابق»، النواب مجلس
وعذًرا أباظة. عثمان باشا ومحمد أباظة محمد عزيز األستاذ أباظة، إسماعيل سليمان

… بالرتتيب يُعَن لم إذا

47
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املضابط. سجلتها وحمالت جوالت املتعاقبة املجالس تلك يف ولهم

واملؤتمرات البعثات

األستاذ اشرتك العامة: املؤتمرات ويف الحكومية، العاملية البعثات إىل األرسة وتسللت
واملرحوم بك، أباظة وفؤاد باشا. يكن عديل مع ١٩٢١ سنة مفاوضات يف أباظة دسوقي
يف األمالك مصلحة وكيل بك أباظة ونجاتي ذاك، إذ البساتني مدير بك أباظة محمود

… املرصية الحكومة عن نيابًة وأوروبا أمريكا يف الدولية املؤتمرات

الوظائف

عموم، ومديري وزارات، ووكالء وزراء، الكبرية: املناصب زمن من األباظية األرسة تحتل
هللا بحمد — وهم يطول والرسد اليوم. إىل موظفني وكبار رشكات، ومديري ومديرين

… استثناء بال مصلحة كل يف —

العامة الحياة

«الغزاىل» األدباء الكتَّاب من أباظة دسوقي األستاذ فهذا العامة: الحياة يف ساهموا وقد
الدستوريني، األحرار رجال من وكان األوىل، نهضته إبان الوطني الحزب رجال ومن
البعثة وروح الزراعية للجمعية العام املدير بك أباظة فؤاد وهذا مستقل. اليوم وهو
وجمعية. وهيئة رشكة عرشين من أكثر يف وعضو املعارض ومنظم للسودان املرصية
ورئيس مرص ببنك واملالحة الحليج رشكتي مدير أباظة فكري هللا عبد األستاذ وهذا
وقبل عام. عمل كل يف العاملة واليد االقتصادية الرشكات ومنشئ العليا التجارة نادي
تأسيسها يف عمل الزراعية، الجمعية مدير بك أباظة الحميد عبد كان جميًعا هؤالء
والتعليم؛ والتجارة واملحاماة والكهرباء والهندسة والزراعة الطب يف وغريهم وحياتها.
الحرة والحياة الحكومة مقاعد مألوا ممن الشهادات وحملة األرسة متخرجو كان بحيث

… عام بعد عاًما يتزايد وافر بمحصول طويل زمن من
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األرسة أفراد عدد

والحجاز وفلسطني الشام يف أقارب ولهم نفس. آالف ثمانية فبلغ لهم إحصاء أُجري
أفرادها. وعدد وحدتها يف املرصية األرس أكرب جدال بال وهي واليمن،

سودان، بور إىل السويس من سفرها بعد األحمر بالبحر الباخرة سطح عىل البعثة أعضاء
خميس. شكري عيل الزق. فخري حسني. هللا عبد الرشيدي. حسني محمد اليسار: من ويُرى
حسن محمد بك. أباظة فؤاد الرمايل. املجيد عبد بك. فتحي الحميد عبد باشا. محفوظ رشوان

قاسم.

حياته —ترجمة بك أباظة فؤاد

شحاتة أبو كفر ببلدة ولد باشا، أباظة السيد بن بك أباظة حسني بن أباظة فؤاد هو
الشهادة عىل وحصل ،١٨٩٠ سنة يوليو ٢٣ يف الرشقية بمديرية القمح منيا مركز
الخديوية املدرسة من البكالوريا وشهادة ،١٩٠٣ سنة النحاسني مدرسة من االبتدائية
الجمعية بخدمة وأُلحق ،١٩٠٩ سنة بالجيزة الزراعة مدرسة ودبلوم ،١٩٠٦ سنة
كامل، حسني األمري سمو رئيسها وكان ،١٩٠٩ يوليو ١٥ يف (يومئذ) الخديوية الزراعية
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يف نوفمرب أول يف الرشقية بمديرية الجمعية بفرع مساعًدا وُعنيِّ وظائفها يف وتقلب
كبريًا ثم ،١٩١٠ سنة مايو أول يف الجيزة ملديرية زراعيٍّا سكرتريًا ثم نفسها، السنة
ثم ،١٩١٢ مايو أول يف التجارة لقسم رئيًسا ثم ،١٩١١ يونية أول يف للمفتشني
الزراعية للجمعية مديًرا ثم ،١٩١٤ سنة يونية ٢٢ يف الزراعية للجمعية ا عامٍّ سكرتريًا
منذ الخديوية الزراعية الجمعية تسمى وكانت .١٩٣٥ سنة ا عامٍّ ومديًرا ،١٩٢٣ سنة يف
السلطانية. الزراعية الجمعية يت ُسمِّ حيث ،١٩١٧ سنة حتي ١٨٩٨ سنة يف تأسيسها

امللكية. الزراعية الجمعية سميت ١٩٢٣ سنة ويف
عرش األول ورئيسها الجمعية مؤسس حسني السلطان له املغفور توىل وعندما
كمال األمري له املغفور الجمعية رياسة يف نجله خلفه ،١٩١٤ سنة ديسمرب يف السلطنة
الجمعية رياسة يف خلفه ١٩٣٢ أغسطس ٦ يف هللا رحمة إىل تُويف وملا حسني، الدين
تأسيسها. منذ األول وكيلها سموه وكان طوسون، عمر األمري السمو صاحب حرضة
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باالشرتاك أفندي أباظة فؤاد كامل» حسني األمري «دولة انتدب ١٩١١ سنة ويف
اإليطايل للصومال للسفر ذلك، بعد امللك جاللة وهو فؤاد»، أحمد األمري «دولة مع
شبايل، ألوبي نهر جوانب عىل القطن زراعة واحتماالت هناك الزراعية األحوال لبحث
وأم والخرطوم وعطربة سودان وبور باإلريرتيا، وأسمرا مصوع زار ملرص عودته وعند
إىل ١٩٣٤ سنة يناير ٧ يف بالطائرة برحلة القيام إىل دعاه ما وهذا بالسودان. درمان
الصومال عاصمة ومقديشو وكينيا أوغندا يف التجوال ثم النيل، ومنابع فيكتوريا بحرية
أعمال شاهد حيث الثانية، للمرة والسودان اإلريرتيا ثم شبايل، ألوبي نهر حتى الطلياني
وكل أصوان، وخزان بالجزيرة القطن زراعة منطقة وزار األولياء، جبل خزان بناء
رحلته عن مذكرته قدم حيث النيل، وادي يف القطن زراعة عن مشاهدات لجمع ذلك
سنة فرباير و١٩ و١٨ ١٧ يف بالقاهرة املنعقدة املشرتكة الدولية القطن للجنة هذه

.١٩٣٤
البعثة رحلة تمت أن النيل وأعايل السودان إىل الثانية رحلته نتائج من وكانت

تقدير. كل فوق نجاحها وكان ،١٩٣٥ سنة فرباير ٢٤ يف للسودان املرصية
يف الثانية الدرجة من بالبكوية بك فؤاد عىل كامل حسني السلطان أنعم وقد
من بالبكوية عليه فؤاد أحمد امللك الجاللة صاحب حرضة وأنعم ،١٩١٦ سنة ديسمرب
للمعرض امللكية الزراعية الجمعية إقامة أثر عىل ١٩٢٦ سنة مايو يف األوىل الدرجة
سنة الثالثة الطبقة من إسماعيل وبنيشان ،١٩٢٦ سنة أوائل يف الصناعي الزراعي
بك فؤاد وكان السنة، تلك أوائل يف الصناعي الزراعي املعرض إقامة أثر عىل ١٩٣١

للمعرض. مديًرا
اعرتاًفا ١٩٢٩؛ سنة دونري الليجون نيشان بك فؤاد الفرنساوية الجمهورية ومنحت

السنة. تلك يف بالقاهرة الفرنيس املعرض إقامة يف بجهوده
أعماله تعداد عن املكان ويضيق الرياضية. بروحه سنه حداثة من بك فؤاد وُعِرف

الرياضية. واألندية والهيئات األوساط يف
وإذا باإلسكندرية، به إذا القاهرة يف تراه فبينما باألسفار؛ شغوًفا ُعِرف أنه كما
إفريقية. مجاهل يف أنه وتسمع عدن، يف أو السودان يف فجأة به تسمع ثم روما، يف به
وبتحريره بروحه صحفي وهو اإلتيكيت، أصول عىل وواقف ورصيح ديموقراطي وهو

وإستامبول. والشام والسويد النرويج زار وقد الفالح. مجلة
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دولية، روحه أصبحت وبذلك القاهرة، ويف بالخارج كثرية مؤتمرات حرض وقد
أصدقاء وله امللكية. الزراعية الجمعية لشئون وإدارته العملية حياته يف كثريًا أفاده مما

والبالد. الطوائف جميع من كثريون
محمد املرحوم خاله ابنة من ١٩١٦ سنة يناير ٢٠ يف بك أباظة فؤاد تزوج وقد
٢٩ يف أباظة ويرسي ،١٩١٧ سنة يوليو ٢٣ يف أباظة قدري فأنجب بك، الدين فخر

.١٩١٩ سنة أبريل

والصحفي املحامي أباظة فكري األستاذ

املصور. تحرير ورئيس املحامي أباظة فكري محمد

ومبتكر الوخزات، ومسدد القفشات، صاحب املبدع، املتفنن الكاتب زميلنا هو
ثورته، يف الهادئ املتنمر، واملنافح املتحمس، الخطيب وهو الرقيق. الخاص األسلوب
جميع من ألصدقائه ووفائه ألدبه الجميع من محبوب هذا مع وهو سكينته، يف الثائر
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شقيق أنه أو الوطني الحزب رجال من أنه يعرفون الناس يكاد ال حتى واملذاهب النحل
بك. أباظة فؤاد

بك أباظة الحميد عبد

رجل الزراعة. خريجي يمثل البعثة يف وكان امللكية، الزراعية للجمعية السابق املدير
ارصف القائلني: من وهو «البلدية!» الديموقراطية معاني أوسع يف ديموقراطي كريم،
ولغريه حسني الرشيف للملك وكيًال كان واسعة. حركة الغيب. يف ما يأتيك الجيب يف ما
القروية املعيشة يعشق فهو وجوالته، مجتمعاته من وبالرغم وأرشافها، مكة أمراء من
فجأة! ويختفي فجأة يظهر االنتظارية، غري الفجائية لألسفار محب الفالحني، ويحب

بك. أباظة الحميد عبد
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فتحي بك الحميد عبد

أغسطس ٢٠ املوافق هجرية ١٢٧٦ سنة األوىل جمادى ١٢ يف رشقية ههيا بلدة يف ولد
.١٨٦٩ سنة

فتحي. بك الحميد عبد

بمدرسة الثانوية والدراسة والقربية، عابدين بمدرسة االبتدائية الدراسة أتم
بها فالتحق بالجيزة الزراعة مدرسة افتتحت السنة هذه ويف ،١٨٨٩ سنة الخديوية
عني ١٩٠٩ سنة ويف بها. مدرس مساعد وُعنيِّ املدرسة دبلوم نال .١٨٩٤ سنة يف
الزراعة بوزارة الزراعي للتعليم مديًرا عني ١٩١٥ سنة أبريل أول ويف للمدرسة، وكيًال
مدير وظيفة عىل عالوة بالجيزة الزراعة مدرسة وكالة أعمال إليه أضيفت ثم «يومئذ»،
بالجيزة العليا الزراعة ملدرسة ناظًرا ُعنيِّ ثم ،١٩١٥ سنة نوفمرب يف الزراعي التعليم
رتبة أعالها رتب؛ بجملة عليه أُنعم وقد لها، ُعنيِّ مرصي ناظر أول وهو ،١٩٢٤ سنة

الرابع. النيل ونيشان األوىل، الدرجة من البكوية
إدارة مجلس عضو اآلن وهو ،١٩٣٠ سنة أغسطس يف املعاش إىل أحيل ثم
اللجنة وعضو البيطري، الطب مدرسة إدارة مجلس وعضو امللكية، الزراعية الجمعية

بالجيزة. الزراعة مدرسة خريجي لجمعية اإلدارية
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بك ألفونسجريس

رأي ذو فني زراعي وهو القضاء، رجال من وتظنه وقور، رجل بأنه فتشعر تلقاه
إدارة بمجلس عضو وهو الزراعة، بوزارة الزراعية املباحث لقسم مديًرا كان صائب،

الزراعية. الجمعية

الرببر. الشيخ يمينه عن بك الشوربجي إبراهيم الدكتور

أمراض يف متخصص وإرلندا. بإنجلرتا الطب وكليات املرصية الطب خريجي من
المع، ذكاؤه امللكية، الزراعية الجمعية وطبيب الحديد السكة أطباء كبري النساء،
والقصد البساطة يؤثر ألصدقائه، التوايف شديد املعضالت، ل حالَّ محبوبة، ومجتمعاته

مهوش! ال مطمنئ طبيب الروية، مع الحديث يف
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الرابع الفصل

االقتصادي النشاط

العامة املرصية الزراعية النقابة (1)

الزرَّاع، مصالح عن للدفاع اجتمعوا كبري جمهور بحضور ١٩٢١ سنة يف أُسست
بينهم. من إدارتها مجلس أعضاء حرضات وانتُخب

بعد منها الصادرة القرارات تمأل التي أعمالها من ا جدٍّ صغرية خالصة وهذه
موجودة كثرية مجلدات األعمال تلك تفاصيل وتمأل كبريين، مجلَّدين املستفيض، البحث
بها اهتمت التي املواضيع من موضوع كل يف البحث يستغرق كان إذ محفوظاتها، يف
واملداوالت. واملراجعات املطالعات من إحصاؤه يصعب ما عىل ويشتمل كثرية، اجتماعات
وسائر قطنه عن الشعب عند الكفاح روح تأسيسها منذ النقابة أوجدت وقد
الوساطة طريقة تارة لذلك واستخدمت بخسة، سلعه تُباع أن من تفاديًا محصوالته،
والداللة للزرَّاع النصح طريقة وتارة لتداركها، العلل مواضع تبيني يف الحكومة لدى

عنهم. رش درء أو لهم خري جلب فيه مما الصواب وجوه عىل
لدى ومساعيها بمداوالتها توصلت أنها ٢٠–١٩٢١ سنة يف عملها أول كان
التسليف أبواب فتح الزراعي البنك تكليف إقرار وهي: اآلتية؛ األمور أهم إىل الحكومة
األهيل البنك إىل واإليعاز األفدنة، الخمسة بقانون إخالل غري من الفالحني لصغار
ودخول أقطانهم، بيع إىل يضطرهم ال أن عىل الخزينة، بضمان الزراع كبار بإقراض
قانون إنفاذ ووقف البصل، ميناء ويف البالد داخلية يف شاريًة القطن سوق الحكومة
١٨ من القطن سعر نهوض القرارات هذه أثر من فكان مؤقتًا. أبريل ٣٠ قبل الحلج
لها. التهديد شديدة كانت اقتصادية كارثة من البالد وإنقاذ فوق، فما ٢٨ إىل رياًال

تنقطع وال بيوم يوًما القطن أسعار يف مباحثها توايل سنني عرش منذ زالت وما
دفع أو الحيطة التخاذ املوجبة األمور من يطرأ ما كل إلبالغها بالحكومة االتصال عن
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وقد للزرَّاع. كبري عام اجتماع إىل بخطر الحالة أنذرت كلما تدعو وهي املحذورات،
التي الوسائل يف ينظرون يشهدونها الذين فكان أربعة، العامة االجتماعات هذه بلغت
الصحف يف وتُنرش الحكومة، إىل وأمانيهم قراراتهم نتائج وتُرفع األزمات، منها تتفادى

اجتماع. كل أثر عىل
يف ُعقد الذي العاملي القطني املؤتمر يف وشعبًا حكومًة مرص النقابة مثلت وقد
الزراعة وزارة عن ناب حيث ،١٩٢١ سنة من يونية و٢١ ١٣ بني وليفربول مانشسرت
الغزَّالني وأسمعا املؤتمر، ذلك حضور يف إدارتها مجلس من عضوان النقابة وعن
املرصيني املنتجني بني التفاهم حسن وسائل عىل ودالَّ ومطالبها مرص صوت مرة ألول
ُعقد الذي العاملي القطني املؤتمر أعمال يف بال ذي بقسم قامت التي وهي والغزَّالني،
.١٩٣٠ سنة برشلونة يف ُعقد الذي العاملي القطني واملؤتمر ١٩٢٧ سنة القاهرة يف
ألفها التي املختلطة الدولية القطن لجنة يف ومثابرة جد بكل يعمل من أعضائها ومن
الخالف وجوه منها وتُزال الصالت بها تُوطد حالة كل لدراسة املؤتمر يف الرأي اتفاق

والغزَّالني. املنتجني بني
وسنة ١٩٢٠ سنة املرصي القطن شحن عىل التنافس مسألة يف ناضلت النقابة
شلنًا ٦٠ من املشحون القطن أجر هبوط نتيجته من كان مشهوًدا، نضاًال ١٩٢١

ألمريكا. شلنًا و٤٠ إلنجلرتا شلنًا ٣٥ إىل ألمريكا
تظفر فلم وغزَّاليه، القطن منتجي بني الوسطاء لتقليل مساعيها والت النقابة
كان التي الطائلة األرباح برد آخر طريق من كبريًا فوًزا فازت ولكنها مبارشة، بتحقيقه
وهي استخدمتها وسيلة أهم نذكر القبيل هذا ومن معتدلة. أرباح إىل الوسطاء يغنمها

اآلتية:
فيه وتباحثت البضائع، بورصة وأحوال العقود بورصة أحوال درست النقابة
للحكومة، وافية ضخمة مذكرات عنها وقدمت الجلسات، من عرشات يف كثرية سنوات
األمور والة إقناع إىل أفضت حتى املنتج عىل فيها الواقعة الحيف أنواع تتعقب وظلت
كانت تعديلهما عىل العمل خالل ويف املذكورتني، البورصتني الئحتي تعديل برضورة
والعملية العلمية وجهاتها من املواضيع تلك دراسة يف الحكومة معاونة توايل النقابة
لم الذي العناء بعد األمنية تلك تحقيق هللا يرسَّ حتي الخطر مظنات عىل وتدل الدقيقة،

سنوات. العرش مدة ينقطع
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لتعني متعددة، ومذكرات مباحث تقديمها بعد متكررة، مساعي سعت النقابة
هذه وأهمية النهاية. يف وُعنيِّ تقرر وقد البصل، ميناء بورصة يف للحكومة مندوبًا

التخفى. املنتجني ملصلحة الرقابة
بالسكة النقل أجور تخفيض يف وااللتماسات القرارات وكررت سعت النقابة

أمانيها. من مهم جانب تحقق وقد الزراعية، املنتجات عىل الحديدية
الزراعة وزارة بها اقتنعت فلما القطن، بذرة نقاوة مسألة يف املباحث بدأت النقابة
من لذلك أعدت فيما األثر جليل متصل عمل النقابة ملندوبي كان بها. األخذ يف ورشعت

منها. جمة فوائد اآلن القطر يجني التي القوانني
حد الغالء يف جاوز قد كان أن بعد للحليج املقرر السعر لخفض سعت النقابة
نصف إىل السعر وأنزلت آنئذ الوطنية املحالج لها فاستمعت ،١٩٢١ سنة منذ املعقول
مسوًِّغا. آنست كلما لذلك مجهودها تكرر عام بعد عاًما النقابة ظلت وقد عليه، كان ما
القطن عىل األمريكية الرضيبة فرض يف ُرشع عندما مجهود أكرب بذلت النقابة
الرضيبة، تلك إقرار دون لتحول القنطار عىل دوالرات سبعة وقدرها الشعرة، الطويل
وبعثت بحججها، لديهم وأدلت القطر يف املتحدة الواليات ممثيل بحرضات فاجتمعت
والغرفة الكربى الصحف إىل والبيانات الوافية وبالتقارير الكلفة الكثرية بالربقيات
املتحدة، الواليات شيوخ بمجلس املالية اللجنة رياسة وإىل واشنطن، يف العليا التجارية
حسن من وكان املرصي، القطن يف يشتغلون الذين األمريكيني الغزَّالني جميع وإىل

األوىل. املرة يف الرضيبة تلك عن ُعدل أن الطالع
النقابة بذلت عامني، منذ الثانية للمرة املتحدة الواليات حكومة فيها فكرت فلما
يف ما فعلت التي املرصية لحكومتنا وتوسلت عنها، باإلقالع إلقناعها كاألول مجهوًدا

له. تعمل زالت وما الحيف، ذلك لدرء وسعها
رضيبة إلغاء إىل القطن سعر هبوط بعد الحكومة لدى مساعيها كررت النقابة
فازت وقد املرصي، القطن من يُباع قنطار كل عىل ُفرضت التي قرًشا والثالثني الخمسة
هذا يف قروش عرشة فأصبحت الرضيبة، تلك يف آخر بعد بتخفيض السنني توايل عىل

أُلغيت. ثم العام
البيع إلغاء برضورة الحكومة أقنعت مساعيها وتكرار بمباحثها التي هي النقابة
عاقت املختلطة االستئناف محكمة ولكن مرسوم، مرشوع لذلك فوضعت القطع، تحت

للمنتجني. العظيم النفع من له ما مع اآلن إىل صدوره
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وقد الزراعي، التسليف لتقرير واملساعي املباحث تأسيسها منذ بدأت النقابة
بهذا خصته الذي البنك تأسيس إىل انتهت حتى املرة بعد املرة الحكومة عليه وافقتها

لتحقيقه. النقابة إليها رفعته ل ُمفصَّ اقرتاح من وكم العمل،
طوًرا، البصل وزرَّاع تارة السكر قصب زرَّاع ومساعيها بمباحثها آزرت النقابة

الوسع. يف بما القطر يف الزراعة تنويع لضمان حالهم تحسني معه يتسنى بما
التماس عىل تستطيع ما وعاونتهم الغالل، منتجي مع مرة غري عملت النقابة
والبيانات املذكرات ذلك يف وقدمت البالد، يف املحصوالت لهذه الرضورية الحماية إقرار

األخرية. الثالثة األشهر يف كان فيه األمر أويل وباحثت منها رفعته ما وآخر املقنعة،
مذكرات يف وبينت التعاونية الجمعيات بإنشاء ١٩٢٢ عام منذ طالبت النقابة

تأسيسها. يف ُرشع أن إىل فوائدها مفصلة
القطن مغازل تأسيس عىل املؤازرة التماس يف املتعددة االقرتاحات رفعت النقابة
ق ُوفِّ التي الرشكة مد عىل العام هذا يف عمليٍّا يتحقق بدأ مما للبالد منافعها وجوه وتبني

الكربى. املحلة يف أقامه الذي واملصنع تأليفها إىل مرص بنك
ُحلَّت أن إىل القطنية الرطوبة مشكلة يف متوالية سنني وناضلت بحثت النقابة

أخريًا.
الدفاع رضورة به قضت حني القطني الزمام تحديد املرة بعد املرة التمست النقابة

املقنعة. البيانات صنوف متضمنة مذكرات ذلك يف قدمت وقد املحصول، سعر عن
أعضائها مباحث إليه أفضت ما األخريتني السنتني يف الحكومة إىل رفعت النقابة
االقتصادية الكارثة ويالت لتخفيف املقرتحة الوسائل من دعوتها لبوا الذين والزرَّاع

معظمها. عىل الحكومة موافقة بارتياح شهدت وقد الحارضة،
أن وبعد البالد، داخلية يف القطن خلط بمنع قانون استصدار عىل عملت النقابة
قانون استصدار اقرتحت بالغزَّالني املتصلني مندوبيها من علمته ملا كفايته عدم تبينت
بإنفاذه أمل عىل زالت وما مساعيها، فيه وكررت املكابس، يف القطن خلط بمنع آخر

اآلن. إىل املختلطة االستئناف محكمة عاقته ولو
من لصونه بخاريٍّا كبًسا الحكومة لدى املخزون القطن كبس اقرتحت النقابة

املالية. وزارة إليه أجابت وقد نفقاته. وتقليل التلف
أمنيتها أخذت وقد الغالل، بورصة إلنشاء الدعوة يف ١٩٢٣ سنة منذ بدأت النقابة

املقبل. مايو ١٥ يف البورصة هذه وستُفتح تتحقق،
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لدى السكالريدس القطن مركز حقيقة يف مباحثها ١٩٢٤ سنة منذ بدأت النقابة
الصنف هذا جهة من عليه تعتمد أن ملرص ينبغي وفيما والتجارة، الصناعة عامَلي
أن كما فيها، يدخل التي الصناعية املنتجات لجميع بيانًا ذاك إذ واستحرضت املمتاز،
عىل الطلب قلة من طرأ ما إىل املايض العام يف والُزرَّاع الحكومة نبهت التي هي النقابة
حقيقة لتبني الخارج يف وسائلها الحكومة تستخدم أن الرجاء وكررت الجيدة، األقطان
يجني ال حتى األصناف، هذه من زراعته تستطيع الذي املقدار ومعرفة الحالة هذه

املطلوب. عىل منه املعروض بزيادة السعر عىل محصولنا
آنست فلما الخارج، يف مرص ممثيل لدى تجاريني مندوبني تعيني التمست النقابة
املفوضية يف أحدهما مندوبني؛ تعيني التمست ذلك دون تُحول صعوبًة أن الحكومة من
تدعو التي املتعددة األسباب بينت وقد واشنطن، مفوضية يف والثاني بلندن، املرصية
ويف أسعارها يف القطن محصوالت ملصلحة عليه ترتتب التي والفوائد التعيني، هذا إىل

رواجها.
الجلسة يف ريالني هبوًطا أو صعوًدا القطن سعر مجاوزة عدم اقرتحت النقابة

املالية. وزارة به أخذت وقد ،١٩٢٥ سنة منذ وذلك الواحدة،
الزراعي، التسليف لتسهيل القروية والصناديق املصارف إنشاء اقرتحت النقابة
لبنك فروًعا الصناديق تلك باعتبار أخرى صورة يف اليوم إنفاذه عىل يعمل ما وهو

الزراعي. التسليف
شخصية إياها الحكومة اعتبار حيث من الرافعة اآلالت رخص يف بحثت النقابة
مع الحكومة جانب من وأعدل املالك ملصلحة أيرس عينية اعتبارها أن وأبانت عينية، ال

مصالحها. من مصلحة بأية املساس عدم
متعددة، اقرتاحات ذلك يف وقدمت والري، الرصف شئون يف مراًرا بحثت النقابة
وسائل من له يتيرس لم ألنه خاص؛ وجه عىل الرصف جهة من البحث توايل اآلن وهي

الكربى. الري أعمال يف التوسع بعد به جدير هو ما واإلصالح التحسني
التقدير بجانب القطني للمحصول تقدير إلخراج سنة كل العمل توايل النقابة
اإلحصاء تقريب يف بسهم لترضب وذلك التجارية، الهيئات تصدره مما وغريه الرسمي

املستطاع. جهد الحقيقة إىل
من فيه خرباء وتعيني للقطن، خاص مكتب إنشاء يف ت وألحَّ التمست النقابة
حققت وقد القطن، بمزاوالت املشتغلني عالم يف آرائهم عىل يعوَّل الذين املدربني النخبة

االقرتاح. هذا من جانبًا املالية
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عليهم وطرحت بعدهم، إنجلرتا وغزَّايل ١٩٢٥ عام فرنسا بغزَّايل اتصلت النقابة
مما شكايات لهم هل وتبني املرصي القطن ترصيف يف آراءهم بها لتعرف أسئلة
إقبال وتسهيل التصدير نطاق التساع السبيل وتسهيل أسبابها إلزالة إليهم؛ منه يصدَّر
منها وكان الشأن، أويل عىل وعرضتها أجوبتهم تلقت وقد املرصي، القطن عىل الغزَّالني
جوانب من غامًضا كان ما وتنوير القطن، يف الغريبة املواد وجود تفادي يف كبري إصالح

التصدير.
واستفادت ١٩٢٥ عام يف حرض الذي األمريكي التجاري بالوفد اتصلت النقابة
وكذلك حينها. يف ونرشتها املرصيني املنتجني عىل بالنفع تعود أشياء من مداوالتها من
مبادلة الفريقني بني وجرت مىض، فيما جاءت التي الربيطانية التجارية بالبعثة اتصلت

أيًضا. الصحف يف أُذيعت اآلراء يف
أحيانًا، السوق عىل للضغط استعمالها وسوء الفليارات مسألة يف ناضلت النقابة
وصيانة السوق عن للتخفيف عامني؛ منذ فليارات القديم القطن تسليم منع يف وجاهدت

املنتجني. حقوق
يقع كان الذي للحيف منًعا البصل بميناء الرسميني الفرَّازين لتعيني سعت النقابة

املرصيني. املنتجني عىل
االستشاري واملجلس االقتصادي املجلس يف الحكومية اللجان من ممثلة النقابة
أخرى لجان يف مثِّلت وقد األعىل، التعاون ومجلس الدولية القطن ولجنة الزراعي
ألفتها التي اللجنة ومنها القطن، رشاء أعمال عىل ترشف التي اللجنة منها حكومية؛

الجديدة. القوانني لها ووضعت التقاوي بذرة تحسني قررت حني الزراعة وزارة
بدأت االقتصادية. هيئاتها ومعظم وأوروبا أمريكا يف معروفة أصبحت النقابة
بالشئون يتعلق فيما العام بعد العام تخاطبها زالت وما ،١٩٢١ سنة منذ تخاطبها

املرصية. االقتصادية
ما واقرتاحاتها؛ مذكراتها إليهما نقلت ومجلدان ملحارضها، مجلدان النقابة ولدى
مجموعة تطبع أن عزمها ويف عليه، الجمهور الطالع نُرش وما الحكومة إىل منها ُرفع

هللا. شاء إن العام هذا خالل يف أعمالها
الحكومة أقنعت حتى متواصلة مجهودات األخريتني السنتني يف بذلت النقابة
القطن رضيبة عن بالتنازل وأقنعتها للزراع، الرضائب من جنيه مليوني عن بالتجاوز
الوقتية، وهي األوىل للمرة العقارية الديون بتسوية وأقنعتها قروش، عرشة وقدرها
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املرصي، العقاري والبنك املوركدج بنك مع االتفاق منها أُنجز التي وهي الثانية وللمرة
التسجيالت أصحاب ومع العقارية الرهنيات وصندوق األرايض بنك مع إلنجازه ويعمل

الثانية.

نحاسبك يوسف الدكتور (1-1)

بك. نحاس يوسف الدكتور

يف عضو وباحث. مطلع، واقتصادي قمح، زارع الزراعية. النقابة عام سكرتري
البعثة ذلك وآخر كثرية، وجمعيات لجان ويف االقتصادي واملجلس الدولية القطن لجنة
جاذبية، حديثه يف فأحببتهم. عرفتهم الذين من وهو لندن، يف ثم السودان يف االقتصادية

مختلفني! كانوا إذ الوزراء بني ق وفَّ وكم والتوفيق، للسالم محب الحجة، قوي وهو
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نرصت املهندسمصطفى (2-1)

سنة يف نرصت مصطفى وترك ،١٨٩٤ سنة فرباير ٢ يف بالقاهرة نرصت مصطفى ولد
بمدرسة ١٩٠٩ سنة يف بجامعتها والتحق جالسجو إىل وسافر السعيدية املدرسة ١٩٠٨
B. درجة نال أن بعد الجامعة من تخرج ١٩١٣ سنة مارس شهر ويف املدنية، الهندسة
Drys dale ورشكاه درايزديل برشكة التحق ثم رشف، لقب مع الهندسة فن يف S. C.
عرضت وبعدها كمهندس، سنة مدة اشتغل حيث بجالسجو، الهندسية لألعمال & CO
وذهب فقبل كمهندس، بالعراق الري مصلحة يف يشتغل أن العثمانية الحكومة عليه
قناطر وأهمها الري؛ مرشوعات يف اشتغل وهناك ،١٩١٤ سنة يونية شهر يف بغداد إىل
املقاولني وزمالئه جاكسون رشكة بواسطة ببنائها قائمة الحكومة كانت التي الهندية
الحكومة بني الحرب نشوب وعند حمادي. نجع قناطر ببناء قاموا الذين املشهورين
الحكومة وبارشت العراق من اإلنجليز انسحب ١٩١٤ سنة فرباير يف وإنجلرتا العثمانية
من نرصت مصطفى وكان مهندسيها، بواسطة هناك الري مرشوعات تنفيذ العثمانية

بذلك. القائمني
نهر عىل الهندية لقناطر مقيًما مهندًسا نرصت مصطفى ُعني ١٩١٦ سنة ويف
اختل قد كان الذي املذكورة القناطر أساس بإصالح ُكلِّف نفسه الوقت ويف الفرات.
يف وقعت فنية غلطات الخلل هذا يف السبب وكان لحظة، أي يف سقوطها يخىش اختالًال
وتمنع اإلصالح تقاوم أن عىل هناك العرب قبائل عزمت نفسه الوقت ويف بنائها. أثناء
فوصلت أطيانهم، لري إليهم الوصول من املياه تمنع اإلصالح عملية ألن بالقوة؛ العمل
بأحوالهم، لخربته نظًرا عليه نرصت مصطفى فأطلعت االتفاق هذا أخبار للحكومة
تهديد من بالرغم العملية بهذه نرصت مصطفى يقوم أن هو صدر الذي القرار وكان
هذه ووضع القناطر، عىل للمحافظة الكافية املسلحة القوة إعطائه رشط عىل العرب
وقام الهندية، لقناطر املسلحة القوة هذه رأس عىل فذهب مبارشة أمره تحت القوة
مثل بالقناطر؛ املحيطة البالد يف ثورة قامت العمل أثناء ويف قيام، خري اإلصالح بعملية
ولكنه العثمانية، الحكومة وبني بينه املواصالت فانقطعت الهندية، وبلدة والحلة كربلة
بالتهديد وتارة بالسياسة تارة الهندية؛ لقناطر الثورة امتداد ومنع هناك، العرب قاوم

والرتميم. اإلصالح تم حتى بمحاربتهم وتارة
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نرصت. مصطفى املهندس

٦٠٠٠ من مكونة الثوار لتأديب عسكرية قوة العثمانية الحكومة أرسلت ذلك وبعد
القوة هذه فقامت وطيارتني، مرتاليوز وطابور الطلق، رسيعة مدافع وبطارية عسكري،
تفتح أن لها املرسومة الخطة وكانت املشهور، السواري القائد باشا عاكف رأسها وعىل
نرصت مصطفى مع قوادها وتقابل للقناطر وصلت وفعًال أوًال، الهندية لقناطر الطريق
يف لها نفوذ ال العثمانية الحكومة كانت أن وقت به قام الذي الجليل العمل عىل وهنأوه
وفتحت بالثوار نكلت حيث الحلة بلدة عىل هذه العسكرية القوة زحفت ثم الجهة، هذه
ذ ونُفِّ باإلعدام شخًصا ١٣٦ عىل وحكمت العسكرية املحاكم أمام العصاة وحاكمت البلد،

الحكم.
املعسكر السادس العثماني الجيش لقيادة مهندًسا نرصت مصطفى نُدب ذلك بعد
بتأدية فقام الهندية، لقناطر مقيم مهندس وهو األصلية، وظيفته عىل عالوة العراق يف
سنة يف العثمانية الحرب بميدالية عليه اإلنعام به استأهل مما قيام خري وظيفتيه

.١٩١٧
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العثماني الجيش تقهقر اإلنجليز يد يف ١٩١٧ سنة مارس يف بغداد سقوط وبعد
بوالية الري مرشوعات بدراسة إليه ُعِهد الذي نرصت مصطفى به ولحق املوصل، إىل
أيًضا، األناضول يف أطنة والية ري مرشوعات بعمل للقيام ُعنيِّ ثم األناضول، يف بورسة
لغاية بها ومكث قونية، والية باشمهندس مساعد ١٩١٨ سنة يف ُعنيِّ تمامها وقبل
يومئذ ومن مرص، وجاء وظيفته من واستقال مرص، بدخول له ُرصح حيث ،١٩٢٠

فقط. الخصوصية أعماله بارش بل حكومية، وظيفة يدخل لم التاريخ

الفضل أبو أحمد السيد (3-1)

الجيزاوي. الفضل أبو أحمد السيد

يف شيًخا وانتُخب اإلدارة، واعتزل والزقازيق، للجيزة مأموًرا اإلدارة رجال من كان
الشيخ له املغفور األكرب األستاذ فضيلة نجل .١٩٣٠ سنة الجيزة عن الشيوخ مجلس

مؤمن. تقي وهو أصدقاءه، يتخري مهذب، الجيزاوي. الفضل أبو محمد
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الزجاجي صندوقه سطح من شاهدوا حيث األعضاء استقله الذي القارب سودان بور ميناء يف
العجيبة. البحر صخور

والصناعة التجارة وزارة (2)

والصناعة التجارة لجنة اقرتاح عىل بناء ١٩٢٠ سنة أبريل يف أُنشئت مصلحة كانت
بوزارة وأُلحقت ،١٩١٦ سنة مارس ٨ يف الصادر الوزراء مجلس من بقرار امُلشكَّلة

وترقيتها. مرص يف والصناعة التجارة لتنشيط دائم نظام إنشاء ومهمتها املالية،
من املستوردة األثاث قطع من فاخرة طرائف به للنماذج معرض باملصلحة وكان
بتصميمه خبري أجنبي وآخر األثاث، يف خبري مرصي موظف وفيه العالم، مصانع أشهر
وهو الصناعة، أرباب من يشاء ملن للرسم حجرة به كذلك والصناع. الجمهور إلرشاد

واألعياد. املواسم عدا ما األسبوع أيام للجمهور مفتوح
سعادة الحايل ووزيرها ملكي، بمرسوم وزارة العام هذا يف املصلحة أصبحت وقد
فني خبري لها ُعني وقد لها، وزير أول وهو أيًضا، املعارف وزير بك الهاليل نجيب أحمد

بتنظيمها. اآلن يقوم إنجليزي
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والصناعة للتجارة االستشاري املجلس (1-2)

وكيل من: مكونًا ١٩٢٩ سنة نوفمرب ٣ يف املالية وزير أصدره بقرار املجلس هذا أُنيشء
رئيًسا. … املالية وزارة

فرع إدارة مجلس رئيس بارنس س أ املسرت جناب املالية. لوزارة امللكي املستشار
املدير بك نوس وهنري األمريية، األمالك مصلحة عام مدير باإلسكندرية، باركليز بنك
الفني التعليم ومراقب والصناعة، التجارة مصلحة عام ومدير السكر، لرشكة العام
التجارية الغرفة يمثل ومندوب املناجم، مصلحة ومراقب املعارف بوزارة والصناعي

أعضاء. باإلسكندرية. املرصية التجارية الغرفة يمثل ومندوب بالقاهرة، املرصية

الوزارة أقسام (2-2)

والتجاري، واإلداري االقتصادي الفرع أحدهما رئيسيني: فرعني إىل الوزارة وتنقسم
الصناعي. الفرع واآلخر

اآلتية: األقسام إىل والتجاري واإلداري االقتصادي الفرع وينقسم

املباحث. قسم (١)
اإلحصاء. (٢)

التجاري. الترشيع (٣)
والتعاريف. النقل (٤)
التجارية. الغرف (٥)

التجارية. املخابرات (٦)
املشرتيات. (٧)

املعارض. قسم (٨)
والرتجمة. النرش (٩)

املكتبة. (١٠)
واملستخدمني. الحسابات (١١)

املحفوظات. (١٢)
وبوالق وغمرة الفرج وروض والجيزة النبي أثر يف الغالل: وأسواق السواحل (١٣)

ورشيد. واإلسكندرية
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اآلتية: األقسام إىل الصناعي الفرع وينقسم

والدباغة. الجلود قسم (١)
الصباغة. (٢)

والنسج. الغزل (٣)
الزراعي. االقتصاد قسم (٤)
الكيماوية. الصناعات (٥)

الصناعية. املباحث قسم (٦)
األثاث. (٧)

والسجاد. الصوف (٨)
الزجاج. (٩)

واالقتصاد». التجارة «صحيفة اسمها مجلة تصدر التي بالوزارة كيماوي معمل ويوجد

املرصية التجارية الغرف (3-2)

حقوقهم، عن والدفاع والصناع، التجار مصالح حماية هو الهيئات هذه من الغرض
تهم التي والبيانات املعلومات لجمع صالحة أداة وإعداد عام، تجاري رأي وإيجاد
بمدينة مرصية تجارية غرفة أول إنشاء وكان ونرشها، وتبويبها والصناعة التجارة
املرحوم رأسهم عىل العاصمة؛ تجار من جماعة أساسها وضع إذ ١٩١٣ عام القاهرة
يف تنترش أخذت ١٩٢٠ سنة ومنذ باشا. مدكور الخالق وعبد عبده سليم الغني عبد
القطر، مدن معظم يف تجارية غرف تكونت إذ التجارية؛ الغرف إنشاء فكرة البالد هذه
كثرية؛ ألسباب الفشل، وعامل النجاح، عامل عامالن: يتنازعها كان الغرف تلك أن إال
حكومية رقابة وجود وعدم أعضائها، بني التعاون روح وفقدان ماليتها ضعف أهمها:
عجزها ظهور أثره من كان مما وأدبيٍّا، ماديٍّا ومساعدتها إرشادها لضمان عليها منظمة

أجلها. من أُنشئت التي األغراض تحقيق عن

التجارية الغرف قانون

معه يتسنى قانونًا لها تسنَّ أن الغرف لحياة ضمانًا والصناعة التجارة وزارة رأت
الحكومة رقابة به وتنظم اختصاصاتها، به وتحدد املعنوية، الشخصية لهما تكون أن
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لهذا ١٩٣٣ سنة مارس ٢٣ بتاريخ ١٩٣٣ لسنة ١٤ رقم القانون صدر وقد عليها،
النظام تبني التجارية للغرف عامة الئحة إصدار عىل منه ٣٨ املادة ت ونصَّ الغرض،
وبانتخاب بماليتها، الخاصة القواعد وتحدد لجانها، وتنظيم فيها العمل لسري الداخيل
باملوافقة ١٩٣٣ سنة أغسطس ٣ بتاريخ مرسوم صدر ولذلك إدارتها، مجلس أعضاء

املذكورة. الالئحة عىل

التجارية الغرف تكوين إعادة

تنفيذ يف «الوزارة» املصلحة نشطت التجارية للغرف العامة الالئحة صدور وبمجرد
تكوينها. وإعادة الحالية الغرف حل عىل فعملت الجديد، الترشيع أحكام

وللغرف عليها، يصدق داخلية الئحة غرفة لكل الجديد، الترشيع ألحكام وطبًقا
سنوية. إعانات الغرف املصلحة وتمنح معارض،

جمعيتها وانتخبت ،١٩٢٧ سنة يوليو أول يف التجارية» مرص «غرفة أنشئت
إدارة. مجلس العمومية

وبما وتساندهم، األعضاء مقاصد بفضل حثيثًا سريًا نشأتها منذ سارت ولقد
فأصبح الخارج، ويف مرص يف األخرى والهيئات الرسمية الهيئات لدى الثقة من كسبته

بالتجارة. يتعلق أمر كل يف إليها يُرجع
من بيشء الصناعة تخص أن رأت بل الحد، هذا عند الغرفة مجهود يقف ولم
فقابل الدعاية، لها وبثت سواها دون املحلية للصناعات دائًما معرًضا فافتتحت عنايتها
ترتب إقباًال بالده مصنوعات مشرتى عىل وأقبل بالتشجيع، العمل هذا املرصي الجمهور
بها تفاخر مرص جعل إتقانًا الصناعات وإتقان العاملة األيدي من كثري استخدام عليه
بالقدس العربي املعرض يف فعليٍّا اشرتاًكا الغرفة اشرتكت ولقد الخارجية. املعارض يف
وملصنوعاتها. ملرص الدعاية يف األثر أكرب هذا الشرتاكها وكان بإيطاليا، باري معرض ويف
املرصية التجارية الغرف بتنظيم الحكومة تكوينها منذ الغرفة طالبت ولقد
لسنة ١٤ رقم القانون وصدر بأمنيتها فازت حتى كذلك وظلت رسميٍّا، بها واالعرتاف
وصدر تكوينها، وأُعيد الغرف جميع بموجبه فُحلَّت التجارية بالغرف الخاص ١٩٣٣
املرصية «الغرفة بإنشاء ١٩٣٣ سنة أكتوبر ٢ يف ٨١ رقم وزاري قرار ذلك بعد
هذا حدد كما العاصمة، غرفة تحمله الذي الرسمي االسم وهو للقاهرة»، التجارية
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اختصاصها دائرة وجعل عضًوا، ثالثني فجعلهم إدارتها مجلس أعضاء عدد القرار
القاهرة. محافظة

رئيًسا، باشا قطاوي يوسف حرضات: من الغرفة يدير الذي املكتب ويتألف
الرمايل املجيد عبد والسيد وكيلني، بك اللوزي الفتاح وعبد باشا الطرزي حفني ومحمد

للصندوق. أمينًا أفندي نصري وإبراهيم سكرتريًا،

الرمايل املجيد عبد الوجيه

الرمايل. املجيد عبد الوجيه

ومطاحنه، مخابزه إدارة يف معه يرشكه أن والده رأى املدارس من تخرج أن بعد
ومصنًعا طراز، أحدث عىل مطحنًا وأنشأ بإدارتها، قام هللا رحمة إىل تويف أن وبعد
يشغله كان فراًغا وسدت العام الرضاء فنالت أنواعها، اختالف عىل الحلوى به تُصنع

األمريكية. اآلالت بأحدث الجيالتي لصنع وفابريقة األجانب،
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وعضًوا املختلطة، باملحكمة محلًفا قاضيًا بالتجارة اشتغاله يوم من انتُخب وقد
من بالقاهرة التجارية للغرفة ا عامٍّ وسكرتريًا اإلسالمية، املواساة جمعية يف مؤسًسا
ووكيًال ،١٩٣٠ وسنة ١٩٢٧ سنتي النواب بمجلس وعضًوا لآلن، الغرفة إنشاء تاريخ
الصناعات اتحاد جمعية رشف وسكرتري بالقاهرة، الوفد للجان التنفيذية للجنة

بالقاهرة.

سماحة الرحيم عبد محمد

سماحة. الرحيم عبد محمد

كثري نشيط مجتهد عصامي تاجر وهو ومرص، بفارسكور سماحة أرسة من
… رشيد مستقبل له سيكون الدعاية كثري الطموح

خميس شكري عيل الوجيه

مرصية غرفة إنشاء يف فكَّر من أول كان وقد تجارية، نشأة حرضته نشأ وقد
بتجارة للنهوض جبهة منهم وتؤلف جهودهم وتنظم شتاتهم تجمع اإلسكندرية لتجار

املرصية. املصنوعات
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خميس. شكري عيل الوجيه

مرشوعه لهم وبسط أخصائه ببعض اجتمع ١٩٢٢ سنة أمسيات من أمسية ففي
لعقد التجار ودعوا يده، يف أيديهم ووضعوا الدعوة فاستجابوا تحضريية، لجنة بتأليف

للغرفة. عمومية جمعية بمثابة كان اجتماع
تنفيذية لجنة نفسها فعدت سبيلها، يف قدًما لهذا التحضريية اللجنة مضت وقد
املنشية، ميدان يف متواضعة غرفة واستأجرت الغرفة، إلدارة مجلًسا أعضائها من وألَّفت
أمني سعادة اآلن ويرأسها النمو. وواصلت نشاطها، وتنرش عملها فيها تبارش وطفقت

باسييل. أسعد الخواجة الكبري التاجر ووكيلها باشا يحيى
أما باإلسكندرية، األول سعيد شارع يف العمارات أجمل من عمارة اآلن وللغرفة
وعىل املرصي، القطر يف املحلية للصناعات أُنشئ دائم عام معرض أول فهو املعرض
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ُعنيت التي والهيئات املعاهد من وغريهما القاهرة لتجار املرصية الغرفة نسجت منواله
اإلسكندرية؛ غرفة أعمال فخر الحقيقة يف وهو العامة، الصناعية باملعارض ذلك بعد
أن نجاحه من وبلغ جمهورهم، إىل الصنَّاع وعرَّف صنَّاعه، إىل الجمهور عرَّف فقد

جنيه. آالف عرشة زهاء املاضية السنة يف مبيعاته بلغت
الغرفة اشرتكت وقد النظم، أحدث عىل التجارية لالستعالمات قسم الغرفة ويف
لها كانت كما اإلسكندرية، يف التجارية لألسواق املنظمة والقوانني اللوائح إعداد يف
الطيبة والسوابق والصناعة التجارة يف العاملة الطوائف أحوال تنظيم يف الطوىل اليد
عضو و«خميس» الخارجية، واألسواق املرصية األسواق بني التجارية العرى توثيق يف
الحسبي املجلس يف وعضو والصناعة، التجارة ملصلحة األعىل االقتصادي املجلس يف
يف وعضو املختلطة، باملحكمة والتجارية الجنائية املواد يف محلف وقاٍض باإلسكندرية،

باإلسكندرية. اإلسالمية الخريية املواساة جمعية يف وعضو السكندري، االتحاد هيئة

قاسم وأحمد قاسم محمد الشقيقان

له وكان والسودان، مرص تجار كبار من كان قاسم، أفندي حسن املرحوم نجال هما
الحاليني التجار كبار يديه عىل تخرج أنه كما السودان، أنحاء جميع يف أفرع جملة
اتسعت وقد والدهما، عن التجارة قاسم حسن وأحمد محمد الوجيهان ورث وقد هناك،
حاصالت لترصيف أوروبا أنحاء جميع يف وكالء لهما أصبح وقد هناك. أعمالهما دائرة
الحلوى لعمل بمرص فابريقة تأسيسهما عن فضًال وفول، وصمغ سمسم من السودان

الصنف. هذا من عظيمة مقطوعية ولهم السودان، سمسم من وزيت
بالبعثة، معنا وكانا السودان. إىل اليابانية البضائع من كثري تصدير عن فضًال هذا
التجار جميع من مقابلته السودان أنحاء جميع يف لألول مصاحبتنا أثناء يف نالحظ وكنا
بالرتحاب املحطات جميع يف يُقابَل وكان تامة، معرفة له ومعرفتهم لهم ومعرفته هناك
وبفضله السودانية، املحاصيل يف يشتغل الذي البعثة يف املهم التاجر كان وقد واإلجالل،
اشرتيا حيث املحاصيل أسعار تحسنت الخرطوم يف إليه انضم الذي شقيقه وفضل
العام يف لهما وكان وجيزة، برهة يف مرصي جنيه ألف بعرشين تقدر وافرة كميات
وما محلها يف الذرة هذه لبارت ولوالهما السودانية، الذرة من جمة مشرتيات املايض
التجارية الدوائر يف ا جدٍّ طيبة التجارية سمعتهما كون عن فضًال هذا بمرص. بيعت

والسودان. بمرص واملالية
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قاسم. حسن أحمد

إلياسعوضبك

باريس. كلية من الحقوق علم يف الليسانس عىل حصل (١)
األشغال لوزارات املدنية القضايا يف للمرافعة الحكومة قضايا بقسم ُعنيِّ (٢)

الحديد. السكة ومصلحة والخارجية والحقانية
يف األهلية. االستئناف محكمة لدى العمومي النائب وكيل ُعنيِّ ١٨٩٢ سنة ويف (٣)
رئيًسا ُعنيِّ ١٨٩٧ ويف االستئناف. بمحكمة العمومية للنيابة رئيًسا ُعنيِّ ١٨٩٦ سنة
الذي الجواد من سقط البوليس عىل التفتيش جاريًا كان وبينما سويف، بني ملحكمة
نُقل ُشِفي أن وبعد مريًضا، شهور ثالثة ومكث خطرة، إصاباته وكانت يركبه، كان
ثم بصحته، احتفاًظا املعاش إىل إحالته طلب ١٩٠٤ سنة ويف االستئناف، محكمة إىل
غري املحامني جدول إىل اسمه نقل طلب ١٩٢٥ سنة يف ولكن املحاماة، يف اشتغل
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البارزين األعضاء من وكان الشيوخ، بمجلس عضًوا ُعنيِّ ١٩٣٠ سنة ويف املشتغلني.
جلسات مضابط يف املدونة ومباحثاته ومناقشاته آراؤه ذلك عىل تدل كما املجلس يف
الصمت، كثري هادئًا، البعثة أيام وكان الكبرية، واملصالح الثروة أرباب من وهو املجلس،

بالرحلة. مغتبًطا املالحظة دقيق

بك. عوض إلياس

بك عفيفي عطا

الحقوق بكلية والتحق البكالوريا، منها ونال الفرير بمدارس وتعلم ،١٨٩٠ سنة ولد
شغل حتى الحكومة بوظائف وُعنيِّ والدكتوراه الليسانس شهادتي منها فنال بباريس
نادي أعضاء من ثم املرصي، الوفد أعضاء من وكان استقال، ثم ترشيفاتي، وظيفة
عىل املحافظة دقيق امللبس أنيق وهو والرحالت، بالصيد مولع وهو السعدي، الوفد

سواهم. إىل منه واألرستقراطية الدبلوماسية رجال إىل طبعه يف أقرب اإلتيكيت،
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بك. عفيفي عطا

الحناوي أحمد

يف الزرَّاع ألعيان الصالح السلف أبناء من كريًما عنًرصا فيه فلمسنا الشاب هذا عرفنا
الزرَّاع. مندوبي من وهو كرامة يف وحياء حياء، يف أدب الرشقية،

الرشيدي حسني محمد

ومعرصة وطحينة حلويات «فابريقة وصاحب بالقاهرة، التجارية الغرفة مندوبي من
لعمل مصنع أكرب وهو املرصي، الخليج شارع زينب السيدة ٢٣٤ رقم امليزان» زيوت
محصول من يستهلك وهو مرص، سكان بني ممتازة شهرة وله بالقاهرة، األصناف هذه
درمان وأم سودان وبور الخرطوم إىل منتجاته ويورد كبرية، كمية السوداني السمسم
ومرسيليا سنغافورة ومنها والرشقية؛ الغربية البالد عن فضًال السودان، عواصم وبقية
يف ٧٥ ويوزع الحلوى، بعمل واختصاصها شهرتها عىل وأزمري وتريستا وشيكاغو

77



الثالث) (الجزء املرصية البعثة رحلة إىل القديم التاريخ من السودان

الحناوى. أحمد

شعار هي امليزان وماركة الطحينية. الحلوى من سكانها مقطوعية من للقاهرة املائة
بها. تنفرد عاملية شهرة ولها املسجل، الفابريقة

الوجيه املرحوم نجل والوعد، الود صادق متواضع وعصامي صميم مرصي وهو
األناضول زار وقد برشيد، التجارة يف عريقة أرسة ومن الرشيدي، حسن حسني الحاج

وأوروبا.
حالوة األعضاء أحد ينَس ولم راحتهم، عىل وسهره ألصدقائه باإلخالص ُعرف

الطحينية». «كحالوته حديثه

ثابت محجوب الدكتور

املندمجة فازوغيل ملديرية ووكيًال سنار يف قومندانًا والده كان إذ دنقلة، يف الدكتور ولد
سنار. مع
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الرشيدي. حسني محمد اليسار: من سودان. بور إىل الباخرة ممر يف البعثة أعضاء من لفيف
حسن محمد الرمايل. املجيد عبد بك. أباظة فؤاد سماحة. الرحيم عبد محمد حسني. هللا عبد

الجمال. مصطفى محمود قاسم.

خال طلحة سيدي إىل تنتمي أرسة من وهي سنار، يف الدكتور بوالدة تزوج ثم
الشام حروب وحرض بالجيش، يوزباشيٍّا والدها وكان الشيخ، بكفر البدوي السيد
يف الثورة أطفأ الذي باشا حلمي القادر عبد إمرة تحت املهدية الثورة إطفاء يف وساعد

السودان. رشقي
واألعداء، األصدقاء وحبيب املجتمعات، وأنس املجالس، أنيس محجوب والدكتور

طنانة. ومحارضات رنانة وخطب سودانية جوالت وله
قوي وطبيب، أديب وهو واالجتماعية، الطبية البيئة يف فريد محجوب والدكتور
ألن للحزب؛ داعية الدكتور لجعلت سيايس حزب صاحب كنت ولو والحافظة، الذاكرة

!… للسودان كانت إذا سيما وال للدعاية، يصلح الدكتور
وكانت مرص، إىل طفًال منه نُقل فقد يعرفه، أن دون السودان يحب الدكتور وكان
فؤاد وخيش أوبتنا عند التقاعس منه بدا وقد للسودان، لرؤيته فرصة البعثة رحلة
حمله حتى به زال فما السودان، من عودته فتصعب مرص، الدكتور ينىس أن بك أباظة
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أعالها. يف صورته وترى املرصي، بالخليج الرشيدي حسني محمد الوجيه فابريقة

عيناه رأت ما وطلبته أصدقائه عىل يقص عودته منذ وهو الثاني، الفوج مع السفر عىل
به؟! حياته من بقي ما ويقيض إليه ليعود للدكتور الفرصة تُتاح فهل السودان. يف

الزق فخري األستاذ

أمام للمرافعة وُقبل ،١٩١٤ سنة الخديوية الحقوق مدرسة من الليسانس إجازة نال
املرصي، بالقطر البليموثيني اإلخوة طائفة نائب وهو ،١٩١٧ سنة االستئناف محكمة
وألرسة بأسيوط، املحامني نقابة أعضاء ومن بأسيوط، املسيحيني الشبان جمعية ونائب
واملصنوعات النعام وريش الفيل بسن تتجر فكانت بالسودان، قديمة عالقة الزق
األربعني درب طريق عن االتجار وكان بالسودان، تجارية مراكز وأسسوا األسيوطية،
الزق لوقا املرحوم وكان بالقوافل، — والسودان مرص بني األربعة الطرق أحد وهو —

أسيوط. تجار أشهر من الزق ميخائيل املرحوم وجده فخري األستاذ والد
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ثابت. محجوب الدكتور

رياضشمس الدكتور

البعثة، يف «الجهاد» جريدة ومندوب املحامي، شمس رياض الدكتور الفاضل زميلنا هو
إىل يميل باملحاماة اشتغاله ومع والعربية. بالفرنسية الشخصية الحرية كتاب وصاحب

… املدعمة املقاالت الصحف يف ويكتب الصحافة
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بأسيوط. املحامي الزق لوقا فخري

املرصية البعثة (3)

١٩٣٥ سنة يناير ٢٥ يف الصادرة باألهرام املنشورة املؤلف كلمة (1-3)

القراء وقف وقد السودان، إىل املرصية البعثة أعضاء حرضات اليوم ظهر بعد يسافر
وقد مرص، إىل أوبتها حتى السفر يوم منذ وبرنامجها الرحلة هذه من أغراضها عىل

ييل: فيما إليها امُلشار األغراض تحددت

القادم. الصناعي الزراعي املعرض يف السودان ملعروضات مكان إعداد (١)
بالسودان زراعية أراٍض ملشرتى والسودان مرص أهايل من رشكة تأليف مرشوع (٢)

واستثمارها.
بالخرطوم. الزراعية للجمعية فرع إنشاء دراسة (٣)

بالخرطوم. له فرع إلنشاء مرص بنك دعوة (٤)
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إخوانهم وبرتحيب املرصيني، برعاية محوطة البعثة، تسافر األغراض لهذه
العالقات لتدعيم األوىل النواة بعثتهم يف يرون فإنهم املرصيون فأما السودانيني؛
التي املعروفة املاضية األليمة الظروف زوال بعد السودان، مع والودية االقتصادية
سيايس، طابع كل من مهمتها البعثة جردت ولذا املشئوم، الرسدار حادث أعقبت
أباظه فؤاد حرضة صدق وقد والزراعية. االقتصادية الناحيتني عىل أغراضها وقرصت
لبعثتنا أن كما وميدانها، رجالها للسياسة «إن قوله: يف الزراعية الجمعية مدير بك
ووكيل للسودان العام والحاكم السامي املندوب أن الحظ حسن ومن املحدودة.» مهمتها
عملوا قد — اليوم السودان يف العليا الكلمة أصحاب الثالثة وهؤالء — السودان حكومة
للمغفور املأثور القول ذلك صحة عىل يدل وهذا بها، والرتحيب البعثة سفر تسهيل عىل

ينسانا.» لن فهو نسيناه وإذا يرتكنا، ال فهو السودان تركنا «إذا باشا: رشيف له
يف تؤثر لن الطارئة، والحوادث السياسة انفعاالت بأن دائًما اعتقاد عىل كنا لقد
السياسة جمدت إذا وأنه والسودان، مرص بني االقتصادية والروابط التاريخية العالقات

مرصاعيه. عىل ُفتح أو مفتوح، والزراعي االقتصادي النشاط فإن شذت، أو
شأن هو كما والزراع التجار يف املستقبل يف محصورة السودان زيارة تكون لن
للرتويح فردية وزيارات مدرسية رحالت هناك أن اعتقادنا يف بل املسافرة، األوىل البعثة
عىل وتتعاقب األيام، عىل ستتواىل وخزاناتها، السودانية البالد ومشاهدة النفس عن

األعوام.
هي فاملنافع املنافع؛ تبادل أساس عىل تقوم ما هي بلدين بني الحقيقية الروابط إن
نمت املصالح، كثرت وإذا العالقات، وهنت املنافع، قلت وإذا واألمم، األفراد متجه اليوم
املصالح قوة هي قوتها مصدر أن والواقع االمتيازات، نظام من نشكو ونحن الصالت.
عىل يحرصون األجانب يجعل ما والتغلغل الوفرة من املصالح فهذه مرص، يف األجنبية
يساهمون املرصيون بدأ ومنذ إلغائها، يف ترتدد املرصية الوزارات يجعل وما االمتيازات،
وهكذا االمتيازات، بإلغاء املطالبة حركة قويت املصانع، وينشئون املالية األعمال يف

املشرتكة. املصالح بوفرة بلدين بني الروابط تقوى
بخروج السودان شقي كيف بالخرطوم التجارية الغرفة رئيس لنا صور لقد
يف تجد مرص إن أيًضا نقول ونحن إليه. املرصيني بعودة يسعد وكيف املرصي، الجيش
مرص وخزانات النيل منابع بالسودان يكون أن ويكفي لها، الطبيعي املنفذ السودان

أبدية. وثيقة بالسودان عالقتنا تكون حتى عليه،
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السفر يوم (2-3)

املرصية للبعثة املودعون بدأ ١٩٣٥ سنة يناير ٢٥ ظهر بعد الثانية الساعة عند
حرضات ركب الثالثة الساعة تمام ويف بالجزيرة، املعرض أرض عىل يفدون للسودان
تصفيق بني بهم قامت التي املرصية األوتوبيس رشكة عربات من عربتني البعثة أعضاء
البعثة بنجاح الحارة تمنياتهم مع والعودة الذهاب بسالمة الطيبة ودعواتهم الحارضين
بني ملحنا وقد والسودان. مرص بني والزراعية االقتصادية العالقات تنمية يف وتوفيقها
والعزة السعادة أصحاب حرضات الثالثمائة عىل عددهم يربو الذين املودعني حرضات
وحسن باشا، زايد وعيسوي السودان، حكومة مندوب هاملتون املسرت جناب واألفاضل
أباظة فكري واألستاذ أباظة، زكي بك وعثمان أباظة، السيد بك وحسني باشا، سعيد
محفوظ، بك ومصطفى دياب، توفيق واألستاذ بك، إسماعيل حمدي ومحمود املحامي،
قنصل رسور ومحمد أباظة، إسماعيل بك ومحمود املحامي، إسكندر راغب واألستاذ
واملستشار جميعي، بك وسعيد الرمايل، وعباس رضوان، بك العزيز وعبد سابًقا، مرص
التجارية الغرفة أعضاء القوش أفندي وعيل الربير وعيل العال أبو ومحمود بك، ذهني
ومحمد كرية، أفندي الحميد وعبد بك، سماحة إبراهيم ومحمد بالقاهرة، السودانية
وحسن الدين، عز وسليم الحناوي، بك وأحمد أفندي، سماحة اإلمام ومحمد هللا، عبد
شعري وأحمد التاودي، الدين سعد والدكتور سماحة، بك الحميد وعبد أفندي، بدران
الشوربجي، بك ومصطفي أوجي، إسكندر والخواجة سامي، توتنجي والخواجة أفندي،

ومرصيني. أجانب من القوم أفاضل من وغريهم رسور، بك ومصطفى
فريد بك حسني حرضة فأوفد طوسون عمر األمري السمو صاحب حرضة وتفضل

سموه. عن نيابة البعثة لتوديع السويس إىل امللكية الزراعية الجمعية مدير وكيل
قبل امللكية الزراعية للجمعية العام املدير أباظة بك فؤاد العزة صاحب أرسل وقد

اآلتي: التلغراف البعثة قيام

القاهرة: عابدين رساي األمناء، كبري املعايل صاحب حرضة
بالجمعية اآلن املجتمعون عضًوا وثالثون اثنان وعددهم السودان بعثة أعضاء
ترفعوا أن يلتمسون فالسودان، للسويس القيام أُهبة عىل وهم امللكية الزراعية
وتمام الصحة بكمال امللك لجاللة والدعاء والئهم خالص امللكية لألعتاب

العافية.
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التايل: التلغراف طوسون عمر األمري السمو صاحب لحرضة أرسل أنه كما

بباكوس: طوسون عمر األمري السمو صاحب حرضة
مندوبني اآلن املجتمعون عضًوا وثالثون اثنان وعددهم السودان بعثة أعضاء
التجارية والغرف الزراعة وخريجي الزراعية والنقابة الزراعية الجمعية عن
املجتمعون الصحافة ومندوبي والزرَّاع التجار وكبار واإلسكندرية، بمرص
أهبة عىل وهم جميًعا كلفوني بالجزيرة، امللكية الزراعية الجمعية برساي اآلن
لتوفيق شكرهم عميق عن معربًا لسموكم أتقدم أن فالسودان للسويس القيام
هذه لتنظيم الشخيص سموكم وتشجيع إرشادكم، تحت الزراعية الجمعية
بني والزراعية االقتصادية العالقات لتوطيد القومي العمل هذا وتنفيذ الرحلة
لشخصكم ويتمنون الطيبة، بإرشاداتكم البعثة إمداد ودوام والسودان، مرص
أن الرضاعة أكفَّ للموىل ويرفعون العافية، وتمام الصحة كمال الكريم

للبالد. ذخًرا يحفظكم

كان الذي النرص سيف بك حمدي العزة صاحب لحرضة تلغراًفا أرسل قد أنه كما
التايل: بالنص أخريًا انتابه مرض لوال البعثة مع السفر مزمًعا

قريبًا. بنا اللحاق نرجوكم عظيم. البعثة أعضاء أسف

التلغرافات. هذه عىل الردود وصلت وقد
الغرفة رئيس ميخالوس كونتو املسيو من أباظة بك فؤاد العزة صاحب تلقى وقد

ترجمته: اآلتية التلغراف «يومئذ» بالخرطوم السودانية التجارية

لجنة وأعضاء بالخرطوم السودانية التجارية الغرفة أعضاء عن بالنيابة
أعضاء زمالئكم جميع تبلغوا أن أرجو املرصية االقتصادية البعثة تنظيم
البعثة أعضاء أن لكم وأؤكد وموفقة، سعيدة لرحلة التمنيات خالص البعثة
يمرون مكان كل يف السودانيني من رائًعا واستقباًال قلبية حفاوة سيالقون

الصادقة. تحياتنا جميًعا وتقبلوا إليه، ينزلون أو به

اآلتي: بالتلغراف عليه فرد
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املريغني. عيل السيد السري النسيب الحسيب استقبال يف

بالخرطوم: ميخالوس كونتو املسيو جناب
عربتم التي الطيبة التمنيات املرصية االقتصادية البعثة أعضاء زمالئي أبلغت
أعضاء وعن بالخرطوم السودانية التجارية الغرفة أعضاء عن بالنيابة عنها
عن لكم أعرب أن مني وطلبوا ممتنني شاكرين فتقبلوها التنظيم، لجنة
واستقبال، حفاوة من سيالقونه وملا الطيبة، التمنيات بتلك العظيم اغتباطهم

األعزاء. إخوانهم السودانيني مالقاة إىل عظيم بشوق يتطلعون وهم

منها واإلبحار السويس إىل الوصول (3-3)

الثامنة الساعة الثانية السيارة ووصلت مساءً، السابعة الساعة يف األوىل السيارة وصلت
السويس. إىل وصولهم عند بالتصفيق الجمهور قابلهم وقد بعدها،

محافظ بك أحمد سيد عباس العزة صاحب حرضة بالفندق استقبالهم يف وكان
واألعيان. املحيل املجلس وأعضاء املوظفني وكبار السويس

كازينو يف فاخرة عشاء حفلة املحافظ حرضة أقام مساءً التاسعة الساعة ويف
املدعوين. وتطرب تعزف املوسيقى وكانت البعثة، ألعضاء تكريًما السويس
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وأبحرت املسافرون واستقلها الليل، منتصف عند «شندوين» الباخرة وصلت وقد
السبت. صباح من والنصف الثانية الساعة يف السويس من بهم

السودان؛ من كثرية دعوات تلغرافيٍّا تلقوا وقد جيدة، البعثة أعضاء صحة وكانت
من ودعوة الخرطوم، يف بقرصه العام الحاكم سعادة يقيمها شاي حفلة ذلك من
األولياء، جبل بخزان املقيم املهندس بك أحمد القوي عبد حرضة ومن املريغني السيد
كونتو مسيو ومن السودان، حضارة تحرير رئيس القايض عثمان أحمد الشيخ ومن

أخرى. ودعوات السودان، علماء ومن بالخرطوم، التجارية الغرفة رئيس ميخالوس

جانبها وإىل طفلها، ظهرها وعىل القطن تجني هدندوية امرأة وترى طوكر، يف القطن مزارع
بك. أباظة فؤاد

يناير) ٢٦ يف شندوين (الباخرة الرحلة من األول اليوم (4-3)

البواخر ركوب

تسمح أن أود وكنت عامة، وباألسفار خاصة البواخر بركوب كله الولع مولع إنني
أُتيح وقد بحًرا، الخارج إىل أسافر لم سنوات خمس ومنذ رحالة. أكون بأن يل الظروف
خفر مصلحة طوافة «نفتس» الباخرة عىل بحًرا السلوم إىل السفر املايض أكتوبر يف يل
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فيه، السفر عىل وأسخطتنا البحر عىل هانت سقيمة؛ كانت الطوافة ولكن السواحل،
برٍّا. السلوم من العودة آثرت ولذا ومزعًجا، متعبًا السفر فكان

وللبواخر إنجليزية، باخرتنا وكانت بحًرا، املرصية البعثة يف السفر يل وأُتيح
خفاًقا ولواء ملكية إنجليزية، ليست فالباخرة اإلنجليزية، العادات هي عادات اإلنجليزية
تبحر وهي برما، يف املسلمني الهنود من بحارتها وكان خلًقا، إنجليزية ولكنها فقط،

والنظافة. األدب مثال وكانوا الخدمة أحسنوا وقد رانجون، حتى ليفربول من

اللطيف الجنس

كبرية صربي منرية السيدة أن علمت وقد اللطيف، الجنس عنرص من بعثتنا حرمت
البعثة، مع السفر يف بك فؤاد إىل رغبت قد للبنات البدنية الرتبية ومفتشة املرشدات
للبعثة أن ذلك يف السبب يكون وقد به، مسموًحا ليس السيدات قبول أن فأبلغها
مرص يف التقاليد عىل محافظة أو فيها، املساهمة إىل سبيل للنساء ليس معينة، مهمة
سيكون — املدرسية سيما وال — التالية البعثات يف أنه أعتقد أنني عىل والسودان.

السيدات. قبول مستطاًعا

البواخر طعام

وصنوفه: وجباته وكثرة وتنويعه الطعام إعداد يف املالحة رشكات تتنافس
الباكر الصباح ففي لغريها: مثًال أصبحت عناية بهذا تعنى اإلنجليزية والرشكات
القهوة من قدًحا لنا يقدم الخادم نداء عىل نستيقظ — صباًحا السادسة الساعة —
اإلفطار طعام نتناول صباًحا والنصف الثامنة الساعة ويف وتفاحة، الخبز من وقطعة
والعجة املقيل والبطاطس والسمك والحلوى واللبن الشاي من بصنوفه حافلة وقائمته
والفاكهة. البارد» الخنزير «لحم والهام والروزبيف املسلوق والبيض املقيل والبيض

الرمايل املجيد عبد السيد وهما: الطعام قائمة إىل هدية لنا زميالن أضاف وقد
«الحالوة والثاني والشكوالتة، امللبس إلينا أهدى األول الرشيدي. حسني محمد والسيد

بديًعا. وكرًما ظريفة دعاية فكانت الطحينية»،
بصنوف حافلة مساءً السابعة الساعة والعشاء األوىل الساعة يف الغداء وقائمة
إلخ. … والباردة الساخنة واللحوم والطيور واألرز والديكة السمك لحوم من الطعام

88



االقتصادي النشاط

حافلة وقائمته الكامل» «الشاي نتناول مساءً الخامسة والساعة الرابعة الساعة وبني
الجاتو. وأنواع والبسكويت والسندوتش باللبن

من علينا خوًفا أقداح، يف والرشبة السندوتش قطع لنا تُقدم الوجبات هذه وبني
الجوع!

وزن أن وأعتقد الكثرية، ووجباته املتعددة الطعام صنوف البواخر يف ويزعجني
واملرفهات املسليات من الطعام يعد أخرى جهة ومن يوم، بعد يوًما يزيد الراكب

واملنومات.

!… اسموكن

باخرتنا كانت وملا والسهرة، السموكن سيما وال الرسمية؛ للمالبس الكراهة شديد إنني
فأحرضوها األعضاء احتاط وقد العشاء، عند السموكن سرتة لبس الالئق فمن إنجليزية
فؤاد فقال الجو، لحرارة خصوًصا لبسها؛ عدم نقرر أن عليهم اقرتحت ولكني معهم،
إن له: فقال فيها. إجباري لبسها هل عن الباخرة قبطان سؤال من بد ال بك: أباظة

«السموكن». نلبس لم وعندئذ إجباري، غري لبسها
مجاراة عىل يحملنا الذي ما أدري ولست وتقاليد، عادات الرسمية املالبس هذه

الفضفاضة. الثياب إىل ملحة وحاجتنا حار، جونا إن علينا، غريبة تقاليد
سيما وال بتقاليدهم؛ اإلنجليز احتفاظ شدة عن سمعتها رواية أذكر املناسبة وبهذه
فدهش الهند يف الهماليا جبال من جبل إىل وصل سائًحا أن ذلك العشاء، عند السموكن
العشاء عند السموكن بلبس ويحتفظ فيها سنة ثالثني أقام وحيًدا إنجليزيٍّا لرؤيته
معهن والرقص واحرتامهن السيدات تكريم باب من هو الواقع يف لبسها أن مع وحده،

فيها. الحكمة عن يسألون وال بالتقاليد يحتفظون اإلنجليز مساءً.

(١٩٣٥ سنة يناير ٢٧ يف شندوين (الباخرة الثاني اليوم (5-3)

والباخرة ا، جدٍّ هادئ األحمر والبحر الصيف. ثياب ارتداء إىل اضطررنا وقد حار، الجو
صحو. والجو مصفية، والسماء قدًما، تسري
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وعظاميون عصاميون

والعظاميني؛ وكفايتهم، بجهدهم النجاح نالوا من وهم العصاميني؛ بني البعثة جمعت
آبائهم. عن املجد ورثوا من وهم

ووارث ديروط أبناء من وجده — بك بركات إسماعيل الوقور الشيخ حدثنا وقد
انتشار قبل مرص حياة وعن حياته، عن ممتًعا حديثًا — وأبيه جده عن الغالل تجارة
وهذه املواصالت تلك عىل السخط شديد وهو املدنية، وتعميم الحديدية املواصالت
واملقادة النارض، الشباب ومهلكة والرجولة، األخالق ومفسدة الرش مجلبة ويراها املدنية،

العاجلة. الشيخوخة إىل
وروض — يسكن حيث — حلوان بني املسافة أحيانًا يقطع كان أنه لنا روي

راجًال. — غالله مخازن توجد حيث — الفرج
لتحريك فرصة له تدع لم فإنها والرتمويات، السيارات اخرتاع عىل يأسف وهو
غري مديدة وقامة وافرة بصحة ينعم ألنه هللا يحمد أنه عىل بدنه. وتقوية عضالته
مرتات، كيلو ثالثة ورسنا الباخرة، سطح عىل الطواف يف معه تنافست وقد مقوسة،
إليه تدب شباب عىل فأسف النداء، يلبوا فلم الطواف لهذا الشبان حرضته دعا وقد

الشيخوخة.
وعطلت العقول أفسدت قد الحالية املدرسية الرتبية أن بك بركات إسماعيل ويرى
ومن النشاط من األوىل بحالته الزارع أو التاجر يحتفظ أن يجب وأنه البدن، نشاط
«هذا مهنئيه: ألحد وقال عليه، ُغّم البكوية رتبة ُمنح يوم إنه وقال الشدائد، احتمال
فعلت إذا ألنني وغربلته، القمح تنقية عمايل أشارك أن أستطيع لن فإنني رش؛ يوم
عامل له يجيب عليه هاين مش البخيل البيه «شوفوا قائلني: حداد بألسنة الناس سلقني

نفسه!» ويريح قروش بخمسة
كله، االقتناع به مقتنع ولكنني رأيه، عىل بك إسماعيل يوافقون ال الناس بعض
جديدة، أسس عىل املدرسية الرتبية كانت إذا إال املنشود، النجاح ننجح لن أننا وأرى

األيام. وصابرنا تقشفنا إذا وإال
ومناعمها. مباذلها جانب إىل وأمراًضا، متاعب معها تحمل املدنية أن والحق
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والنظام الجماعة روح

فتعارفوا األعضاء جميع شهده اجتماًعا البعثة عقدت يناير ٢٧ األحد يوم ظهر عند
بمجتمع سعدنا وكم األلفة، سادتها وقد بديعة، املناقشة كانت وكم وتناقشوا، وتآلفوا

والسودان. مرص حب إليه ويدعو الود، وينتظمه املحبة تملؤه
يف هذا ذكرت وقد والنظام. االجتماع روح فينا وتنمو ننمو، أننا أعتقد إنني

البعثة. أعضاء اجتماع ملناسبة ثانية وأذكره العام، الوطني املؤتمر عىل تعليقاتي

الجماعات رحالت

من النفقات جميع ألداء يوًما ٢٤ ملدة مرصيٍّا جنيًها خمسني البعثة يف عضو كل دفع
عليه الحصول أمكن زهيد مبلغ وهو الفنادق، ونزول األوىل بالدرجة وبرٍّا بحًرا سفر
األوىل، بالدرجة الركوب يكن لم إذا أقل النفقة تكون أن املمكن ومن جماعة. القوم ألن
السويس من الباخرة راكب كان فقد أيًضا، األوىل الدرجة بفنادق النزول يكن لم وإذا
تخفيض من البعثة تمكنت ولكن الجنيه، ونصف جنيهات ثمانية يدفع سودان بور إىل

جنيهات. خمسة إىل األجرة
معها، وفراشها طعامها تأخذ أن االجتماعية والرحالت املدرسية البعثات تستطيع
األعضاء يجد ولن بالقطارات، الثالثة الدرجة وركوب الباخرة سطح تفرتش وأن
له يكون لن الكرامة مزعوم أو الكربياء عاطفة أو الخجل عامل ألن ذلك؛ يف غضاضة
الدرجات نعيم من أكثر البسيطة الحياة بهذه ينعمون وقد سواسية، األعضاء ألن وجود؛

والرياش. والطنافس األوىل
حياة إىل ويصبو الرتف، حياة أحيانًا ليملُّ وترًفا ونعيًما رفاهية الناس أكثر إن
بمناعم ومتمتع الخري وافر أنه يحس لن املجدود، املرتف هذا بل والتقشف. البساطة
هذه عىل وهو والشظف، والبساطة الزهد حياة هي أخرى، حياة يحيا حني إال الحياة،
محبة مع املال دفع عىل القدرة غبطة األوىل: بغبطتني؛ يتمتع أو بسعادتني، يحس الحال
السواد. منه حرم بخري وحباه مناعم أعطاه قد هللا بأن اإلحساس غبطة ثم التغيري،

األكثرين. بني والجفاء الوحشة وتزول الطبقات تتآلف كله، ذلك وفوق
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مرصوالسودان يف القطن

والسودان مرص اشرتاك فيها املهم أن رأيي ويف عديدة، روابط والسودان مرص بني
النيل. نهر عىل الخزانات إقامة إىل البلدين يف الزراعة هذه وحاجة القطن، زراعة يف
زراعة يف اإلنجليزية الرشكة عقدتها التي اآلمال وخابت الجزيرة مرشوع فشل لقد
أن تبني أن ذلك وراء من وكان الجنيهات، ماليني وضاعت أرضها، يف السكالريدس
واملرصيني مرص عن ويستغني وحده السودان ليقف الرشكة جهود عىل االقتصار خطة
يف واشرتاكهم املرصيني سفر تسهيل املصلحة من أن األمر والة وأحس صالحة، ليست

السودان. تعمري
ألف ٧٠٠ السودان ومحصول العام، يف قنطار ماليني بسبعة تجود مرص إن

الجزيرة». ري «مرشوع سكالريدس قنطار ألف ٦٥٠ منها قنطار؛

ثابت محجوب الدكتور

٢٦ يوم أي الباخرة؛ ركوبنا من األول اليوم ويف القاهرة من البعثة سفر يوم آملنا
بسبب قدمه التهاب من متأمًلا غرفته يف معتكًفا كان ثابت محجوب الدكتور أن يناير،
يناير ٢٧ يف وابتهجنا وسوريا. فلسطني يف الجامعة طلبة بعثة يف بحجر اصطدامها

ويفرفش. ينهض الدكتور رأينا حني
املرصي، بالجيش ضابًطا والده وكان دنقلة، يف ولد محجوب الدكتور أن ونذكِّر

القاهرة. إىل والده انتقال بعد رأسه مسقط يزر لم الدكتور ولكن
السودان، معرفته عدم من الرغم وعىل — هو يقول كما — سنة ٥٣ الدكتور وسن
دربًا، ودربًا قبيًال قبيًال السودان عن يحدثك فإنه منه، انتقاله عند صغريًا كان ألنه

معلوماته. صحة يف يناقشوه أن السودان وأبناء العارفني عىل ويأبى

سودان) بور إىل (الوصول الثالث اليوم (6-3)

.١٩٣٥ سنة يناير ٢٨ يف سودان بور
عند لنا ظهرت وقد سودان، بور إىل متطلعني اليوم، صباح مبكرين استيقظنا
الساعة الرصيف إىل فوصلت الهوينا، الباخرة وسارت والنصف، عرشة الحادية الساعة
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كما بالتلغراف التفاصيل أرسلت وقد األحمر. البحر بفندق ونزلنا الظهر، بعد األوىل
يأتي:

بالتلغراف البعثة بيان

سودان: بور إىل وصولها لدى التايل التلغراف املرصية البعثة أرسلت

يناير: ٢٨ يف سودان بورت
األوىل الساعة يف السودان إىل املرصية للبعثة املقلَّة شندوين الباخرة وصلت
والحماسة، الحفاوة بمزيد قوبلت وقد سودان، بور ميناء إىل اليوم ظهر بعد
والتجار والعلماء والقضاء الحكومة رجال من كبري جمهور استقبالها يف وكان
مقدمتهم ويف وغريهم، الجمعيات ورؤساء والبنوك الرشكات ومديري واألعيان
ميخالوس كونتو واملسيو الجمارك ومدير امليناء ومدير سودان بور محافظ
عثمان أحمد والشيخ الصايف عمر والسيد بالخرطوم التجارية الغرفة رئيس
العال أبو أفندي ومصطفى السودان حضارة جريدة تحرير رئيس القايض
ومدير للمالحة مرص رشكة ووكيل الربير محمد والسيد الربير أحمد ومحمد
ووكيل الجوازات قلم وضابط البوليس وقومندان وهانكي جالتيل رشكة
واملسيو هاوس فلبس ومسرت الشحن رشكة ومدير بسواكن دباس محلج

بك. عامر إبراهيم السيد ووكيل توتنجي واملسيو كفوري عزيز
وضباط السودانيني باملوظفني امليناء رصيف ازدحم فقد ذلك عن وفضًال
للبعثة. التحية أدوا وقد السواحل، وخفر الجمارك وجنود وجنوده البوليس
الباخرة من للنزول التسهيالت من استطاعتهم يف ما كل الحكومة رجال وقدم
أمتعة نُقلت وقد مستقبليها. مع للبعثة عديدة صوًرا املصورون وأخذ للميناء،
لسفر السودان حكومة أعدته الذي الخاص الفاخر القطار إىل مبارشًة البعثة
جميع يف البعثة ترصف تحت القطار هذا وسيظل سواكن، إىل اليوم األعضاء

الخرطوم. إىل وصولها حتى تنقالتها
حيث سودان، ببور األحمر البحر فندق إىل امليناء من األعضاء توجه وقد

املهنئني. وفود واستقبلوا اسرتاحوا
لتناول دعوات خمس سودان بور إىل وصولها لدى البعثة تلقت وقد
ومدير الجمارك ومدير املحافظ من اليوم مساء الخامسة الساعة عند الشاي
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البعثة. به نزلت الذي سودان ببور األحمر البحر فندق

ورمس، ومسرت ميخالس كونتو مسيو رشكة ومدير هانكي جالتيل رشكة
الدعوات تلبية من لتتمكن جماعات خمس نفسها تقسيم إىل البعثة فاضطرت
األعضاء يستقل اليوم مساء من والنصف السابعة الساعة ويف الخمس.

الليلة. به يبيتون حيث سواكن إىل الخاص القطار
مندوبي من مؤلف وفد سواكن من بالسيارات يتوجه غد صباح ويف
إىل بإسكندرية التجارية والغرفة العامة الزراعية والنقابة الزراعية الجمعية
غًدا سواكن يف األعضاء باقي ويظل منطقتها، يف القطن زراعة ملشاهدة طوكر
ويعودون املنتظرين األعضاء مع ويتالقى مساءً طوكر وفد إليها يعود حيث
الليل منتصف عند إليها فيصلون سودان، بور إىل الخاص بالقطار جميًعا

ا.ه. األحمر. البحر فندق يف وينزلون
ويلبون سودان، بور ومنشآت مصانع األعضاء يزور األربعاء صباح ويف
إىل القطار يستقلون مساءً السادسة الساعة ويف إليهم. املوجهة الدعوات

كسال.
الراحة ووسائل عظيم، ورسورهم ا، جدٍّ جيدة األعضاء جميع وصحة
— امللك موالنا جاللة أن علموا عندما كله االغتباط اغتبطوا وقد متوفرة،
الغرفة رئيس ميخالس كونتو املسيو عىل باإلنعام ل تفضَّ — هللا حفظه
من تلغراًفا تلقوا وقد الثالثة، الطبقة من النيل بنيشان بالخرطوم التجارية
يف عظيم وقع له فكان بك، النرص سيف حمدي صحة تحسن يفيد القاهرة
كبري معايل إىل تلغراًفا البعثة أرسلت وقد الشفاء، عاجل له وتمنوا نفوسهم،
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بدوام لجاللته داعية بوصولها، ينبئ امللكية األعتاب إىل رفعه ترجو األمناء
فيه تعرب آخر تلغراًفا طوسون عمر األمري لسمو وأرسلت والعافية، الصحة
السويس وملحافظ الوزراء رئيس لدولة وتلغراًفا لسموه، شكرها عظيم عن

السويس. من سفرها عند بالبعثة حفاوته عىل فيه تشكره

أباظة فؤاد

اآلتي: التلغراف روتر رشكة ووزعت

اليوم ظهر بعد املرصية التجارية البعثة وصلت يناير: ٢٨ يف سودان بور
القومسيري الباخرة ظهر عىل حياها وقد الحماسية، الرتحيب بمظاهر فقوبلت
وقد التجارية. الغرفة رئيس ميخالوس كونتو املسيو وكذلك املوظفني، وكبار

كذلك. استقبالهم يف سودان بور يف التجار كبار اشرتك

العامري حسني محمد لألديب البعثة: تحية

وال��ع��م��ل ب��األس��ف��ار ال��ن��ف��س وم��ت��ع وال��ك��س��ل األوط��ان إل��ى ال��س��ك��ون دع
األَُول ك��ال��س��ادة ن��اح��ي��ٍة ك��ل ف��ي وم��ك��رم��ًة ع��زٍّا ت��ج��د وج��دَّ س��اف��ر
اإلب��ل ع��ل��ى ب��رٍّا أو ال��ري��ح م��ع ب��ح��ًرا ق��اط��ب��ًة األرض ج��اب��وا األوائ��ل ت��رى
وال��ج��ب��ل ال��ب��ح��ر ف��ي ج��رى ال��ب��خ��ار وال دان��ي��ًة األس��ف��ار س��ب��ل ت��ك��ن ول��م
وال��ع��ل��ل األزم��ات م��ن ن��ف��رُّ وال م��ن��ازل��ن��ا ف��ي ق��ب��ع��ن��ا ق��د ل��ن��ا ف��م��ا

سودان ببور رأينا ماذا

أُنشئت بنائه. نفقة مرص دفعت األحمر، البحر عىل جديد هادئ صغري ميناء سودان بور
أكثرها مبانيه ،١٩٠٥ سنة إىل تاريخها يرجع بوغوث الشيخ تدعى قرية محل يف
للموظفني الغالب يف مخصصة واملنازل األكشاك من منها والكثري واحد، دور من مؤلف
السودانيني من خليط سودان بور وسكان وموظفيها. الرشكات ورؤساء الحكوميني
املبارش البحري امليناء وهي عظيم، تجاري مركز وهي والهنود، والحجازيني واليمنيني

للسودان. الوحيد
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صالوناته من صالون كل ا، خاصٍّ قطاًرا ترصفنا تحت الحكومة وضعت وقد
حنفية صالون كل ويف الراحة، وسائل مركباته يف وتتوافر األعضاء، من واحد لعضو
جهة من مرص قطارات من خري السودان وقطارات نظيفة، واملركبات بحوضها، ماء

االستعداد.
ُمحيَّاهم عىل باديًا الِبرش وكان واتزان، وسكون جد أهل سودان بور وأهايل
والعافية، الصحة وافرو القامة مديدو ُشبَّان وبينهم أساريرهم. يف ظاهًرا والرسور

خفر. مسريهن ويف ونبل، إيناس حدقاتهن ويف سحر، أعينهن يف جميالت، وفتيات
كبري عصامي بالخرطوم التجارية الغرفة رئيس ميخالوس كونتو املسيو وهذا
الجاليات؛ جميع قبلت حتى التجارية بكفايته كسبه بعيد نفوذ له اليونان، أبناء من
وفروع إسكندرية، يف مكتب وللرجل للغرفة. رئيًسا يكون أن الربيطانية الجالية ومنها
يف واالتجار السودان حاصالت تصدير شاملة وتجارته السودان. مدن يف لتجارته

والتأمني. والتفريغ والشحن البواخر وتسيري الواردات
السودان؛ أنحاء يف هكذا أنهم علمت وقد سودان، بور يف منبثون اليونانيون والرعايا
الواسعة. الزراعات وأصحاب البنوك ومديرو واملصانع واملحالج املعامل أصحاب فهم

ويربهن وصربهم، أبنائه وعصامية وكفايته جده عىل اليوناني الشعب يدلل وهكذا
املتواضع. الصبور امُلجد حليف النجاح أن عىل

وكبرية، صغرية فيالت وفيها نظيفة، وشوارعها بالكهرباء، سودان بور تُنار
وشفروليه. فورد ماركة من وهي وجديدة، مريحة بها التاكيس وسيارات

١٩٠٩ سنة إىل ١٩٠٥ سنة من سودان بور ميناء تشييد نفقات بلغت وقد
مرصي، جنيه ألف وسبعني أربعمائة ١٩٠٦ سنة تجارتها قيمة وبلغت ٩١٤٣٢٠ج.م،
ميل ٧٠٠ السويس عن وتبعد مرصي، جنيه ألف وخمسني سبعمائة ١٩٠٨ سنة ويف

ميًال. ٤٠ جيبت وعن ميًال، ٣٦ سواكن وعن برٍّا، ميًال ٤٩٥ الخرطوم وعن بحًرا،

ومرافقتها البعثة أعضاء الستقبال السودانية اللجنة (7-3)

وهي رحلتها، نهاية حتى ومرافقتها سودان بور يف البعثة الستقبال لجنة وتألفت
سابًقا، بالخرطوم التجارية الغرفة رئيس ميخالوس كونتو مسيو حرضات: من مؤلفة
التاجر الربير أحمد محمد والشيخ بالسودان، الشهري التاجر كفوري عزيز ومسيو
وفضيلة توتنجي، ومسيو والسودان، بمرص التاجر أفندي العال أبو ومصطفى الكبري،
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امللك. عبد قديس العال. أبو مصطفى

ومسرت فيليبس ومسرت السودان، حضارة تحرير رئيس القايض عثمان أحمد الشيخ
رشكة ووكيل اإلنجليزية هريالد دييل سودان جريدة تحرير رئيس كوكسني ومسرت ريد
لجان عدا هذا سابًقا، الخرطوم بوستة وكيل أفندي امللك عبد وقديس بالخرطوم، روتر

الكثرية. املحلية االستقبال

(١٩٣٥ سنة يناير ٢٩ الثالثاء (يف سواكن وزيارة طوكر يوم (8-3)

القطن زراعة لزيارة — البعثة وفد نحن — وتوجهنا مبكرين، اليوم صباح استيقظنا
أباظة الحميد وعبد بك أباظة فؤاد حرضات من مؤلف وفد ندب رئي فقد طوكر، يف
ومحمود الرشيدي وحسني خميس شكري عيل واألساتذة بك، فتحي الحميد وعبد بك

97



الثالث) (الجزء املرصية البعثة رحلة إىل القديم التاريخ من السودان

توتنجي. مسيو رئيس عثمان أحمد الشيخ فضيلة
السودان. حضارة جريدة تحرير

طريق ألن ذلك الكتاب؛ هذا ومؤلف شمس، ورياض نرصت ومصطفى مصطفي
تتصل ال التي طوكر، إىل سواكن من الوحيد والطريق القوافل طريق وهو — السيارات
طوكر زيارة من الغرض وألن شاق، وعر طريق — الحديدية بالسكك السودانية بالبالد
السودان إىل رحلته يف زيارتها من يتمكن لم بك أباظة فؤاد حرضة فإن محض، زراعي

املايض. العام يف والحبشة
عاوز «أنت بعيد مكان كل عن الجمهور فيقول مرص؛ يف معروف اسم «وطوكر»

السياسيني. وغري السياسيني املجرمني منفى طوكر كانت فقد طوكر!» توديني
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الساعة ووصلت سواكن، من صباًحا السابعة الساعة قبيل مسريها السيارات بدأت
هللا وعبد بطوكر الزراعة مفتش برتسون مسرت استقبالنا يف وكان والنصف، العارشة
وبيض سندويتش معنا وكان املوظفون. ومعهما طوكر، مركز مأمور أفندي شفيع
تناولنا الوقت ولضيق وليمون. الرتموس زجاجات يف وقهوة ولبن وشاي وجبن وخبز
محملة ثيابنا وكانت بطوكر. الحكومة اسرتاحة إىل وصولنا بمجرد اإلفطار طعام

باملاء. باالغتسال فبادرنا أبداننا، من يتصبب والعرق بالغبار،
الزراعة مفتش ومعنا بالسيارات هنا توجَّ صباًحا عرشة الحادية الساعة ويف
فوصلنا بطوكر، القطن مزارع إىل ميخالوس كونتو رشكة مدير فيليبس مسرت وحرضة
بشجريات ُفرشت قد خرضاء واسعة منطقة شهدنا وهناك ساعة، نصف بعد إليها

الحقول. بني ومررنا السيارات من فنزلنا القطن،
عىل وهي طوكر، منطقة خريطة شهدنا الزراعة مفتش برتسون مسرت مكتب ويف
الصغرية األنهر وروافد واألمطار السيول ترويها فدان ألف ٢٥٠ مساحتها دلتا شكل
أثناء يف املنطقة هذه يف السيول هذه وتنزل بالنيل. متصلة غري وهي — بركة كنهري —
القطن، من فدان ألف ٣٢ ذلك من مساحتها؛ عرش منها يزرع ما ولكن الصيف، فصل

والذرة. والعدس الدخن من فدان آالف وسبعة
وهي «السلوكة»، تسمى أداة بواسطة القطن بذرة الزرَّاع يبذر األمطار بدأ وقبل
ونصف مرت بعد وعىل البذر. ويضع األرض يف حفرة الزارع بها يحفر الحديد من قطعة
طوكر سكان عند الحفرة وتسمى وهكذا، أخرى حفرة يفتح األوىل الحفرة من املرت

«جورة».
نوفمرب أواخر ويف الزرع. وينبت انتهى قد األمطار فصل يكون أغسطس أول ويف
األوىل» «الجنية عىل الحصول يمكن وفرباير يناير أواخر وبني القطن، لوز بواكري تظهر
فيه وتهب الصيف فصل يبدأ ثم يونية. شهر وسط حتى الجني ويستمر القطن. من
الزراعة موسم أثناء يف تهب التي الريح ويسمون «الهبوب»، تسمى خطرة رصرص ريح
من «تلقيطة» أي «تلجيطة»؛ القطن من «الجنية» ويسمون «هبوب»، مصغر «الهبهب»

جمع. يعني «لقط»
أعايل إىل طوكر الزارع يهجر — الهبوب فصل أو — الصيف فصل أثناء ويف
ينتقلون وإنما طوكر، سكان غري من الزراع كثرة فإن األصلية، مساكنهم إىل أو الجبال

الشتاء. فصل وهو الزراعة فصل يف ومرص السودان من مختلفة أنحاء من إليها
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قبيلة ٧٢ وعددها القبائل، عىل للزراعة توزعها ولكنها للحكومة، ملك واألرايض
القبائل عىل للزراعة الصالحة األرض وتوزع مسجلتني. غري قبيلتان وهناك مسجلة،
األفدنة من آالف بضعة تستبقي الحكومة أن عىل أرًضا. اليملكون واألهايل عددها، بنسبة

يونانيون. ومنهم أيًضا، فقط لزراعتها القبائل غري من األفراد عىل لتوزعها
رسميون، سمارسة بيعه ويتوىل طوكر، مركز إىل جنيه بعد القطن الزرَّاع ويحرض
تحت الزراعة مفتش ملكتب مجاورة بورصة يف بيعه ويكون األهايل. من ١٢ وعددهم
ويوًما أخرى عن سنة األسعار وتختلف املتوسط، يف قرًشا ٨٠ القنطار وثمن إرشافه.
األيام يف ويستمر القادم، فرباير ١١ يف الجديد املحصول بيع بدء ُحدِّد وقد يوم. عن

كله. يباع حتى يونية إىل التالية
ينقل البيع وبعد ويوزن، مسورة شونة يف املركز إىل وصوله عند القطن ويوضع
تبخر بسبب الثاني الوزن يف ٪٨ نحو وزنه وينقص ثانية، مرة ويوزن أخرى شونة إىل

القطن. ماء
ورشكة باإلسكندرية، وبيل ميخالوس كونتو مسيو هم طوكر قطن مشرتي وأهم
بليفربول. إيفانس راي ومسرت بمرصوالسودان، دباس إلياس وأوالد التجارية إسكندرية

سكالريدس. كله طوكر وقطن وفرنسا. إنجلرتا إىل القطن ويُصدر
كان ما هو الصغري والقنطار صغرية. قناطري ستة بنحو الواحد الفدان ويجود
قطنه فيصبح منه البذرة بعزل أي القنطار؛ هذا ويحلج رطل. مائة بذرته مع وزنه
كان إذ سيئًا؛ املايض العام محصول وكان بذرة. والباقي رطًال و٣٥ ٣٠ بني مرتاوًحا
محصول متوسط بأن تنبئ الجديد املحصول بشائر ولكن ونصف، قنطارين حوايل

قناطري. ثمانية فيه محصول وأجود صغرية، قناطري ستة سيكون الفدان
األحمر البحر نحو يجري ألنه السيول؛ بماء لالنتفاع خزان إلنشاء مرشوع وهناك

أكثره. فيضيع
جبل إىل أو العالية، سنكات جبال إىل املوسم انتهاء بعد الزراع أكثر ويهرع
يقول ما عىل — العالية الجبلية املناطق وهذه للسودان، العام الحاكم مصيف أركويت،

كمصيف. وصالحيتها جوها يف ولبنان سويرسا جبال تشبه — العارفون
طوكر، إىل تصل ضيقة بضائع حديد سكة منها «ترنكتات»؛ يسمى ميناء ولطوكر

ميخالوس. كونتو مسيو بواخر عىل قطنها وتحمل
بعض ويقول جمال، وفيهم رطانة، وألفرادها الهدندوة، قبيلة القبائل وأهم
واحد. أصل من املرصيني مع إنهم أو القبيلة هذه من املرصيني أصل إن املؤرخني
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الرجال. ويساعدن الجمال، بارعات ونساؤهم نحاف، مدببة، وأنوفهم متوسطة، قامتهم
البرص، حديدو وهم فاحم، أسود وشعرهم مقوسة، وسكينًا قوًسا منهم الرجل ويحمل
يتحدثون عربي غري أصل من خاصة رطانة لهم ولكن ويتعلمونها، العربية ويعرفون

بها.
والنصف، األوىل الساعة كانت حيث املركز، إىل بالسيارات عدنا املشاهدة هذه وبعد
— والتلغراف الربيد ووكيل واملأمور الزراعة ملفتش الزيارة ورد قليًال االسرتاحة وبعد
سواكن إىل وعدنا الظهر بعد الثانية الساعة عند السيارات ركبنا — سودانيون والثالثة

املدينة. يف األعضاء باقي كان حيث الخامسة، الساعة يف
بمحلهم بسواكن دباس أوالد رشكة وكيل أفندي شكري جورج حرضة أقام وقد
سواكن إىل الحضور يودون كانوا دباس إلياس املرحوم أنجال إن وقال: شاي، حفلة بها
أسس وقد السفر. من منعتهم بأعمال بارتباطهم يعتذرون وهم البعثة، الستقبال
وقد للسودان، املرصي الحكم أثناء يف أي ١٨٧٤؛ سنة يف دباس إلياس املرحوم املحلج
طوكر. قطن يحلج وهو جديد، من فتح إخمادها وبعد املهدية، الثورة يف الثوار نهبه
كبريًا قسًما يمون ولذا سواكن، سكان من عماله وجميع مرصيون، املحلج وأصحاب

واألجور. بالعمل منها
منزل زاروا ثم عامًال، عرشون وبها الرببري السيد محمد الشيخ مصبغة وزاروا
ويبلغ األرتيجة، قبائل وزعيم سواكن عمدة بك أرتيجه عثمان محمود الكبري الشيخ
عينا دمعت بداره، القهوة تناول عن اعتذروا وعندما برصه. فقد وقد سنة، تسعني عمره
القهوة لتناول فاضطروا يديكم. عىل جاء الخري فإن خريكم، هذا وقال: تأثًرا، الرجل
عهوده يف السودان حوادث عن غريبة تاريخية قصًصا يروي الرجل وأخذ وشكره.

ويقدره. يزوره باشا كتشنر اللورد وكان املختلفة،
القديم الرتكي الطراز عىل مشيدة وهي بسواكن، القديمة املحافظة دار وزاروا
وأمام سواكن. ميناء عىل ترشف وهي الوطنية، األحياء يف القديمة القاهرة كقصور
استعادة حرب يف والختامية الفاصلة املعركة وقعت وبجوارهما تركيان، مدفعان الدار
الدار، تلك يف يومئذ املرصي للجيش العام الرسدار باشا كتشنر اللورد وأقام السودان،

دنقلة. زعيم دقنة عثمان املرحوم الكبري السوداني البطل أرس حيث
السودان بني عظيًما تجاريٍّا مركًزا وكانت الوحيد، السوداني امليناء سواكن كانت
من وغريها والهند وفارس العرب بالد وسائر واليمن الحجاز وبني جهة، من وأفريقيا
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ولذا رائجة، سوق األسود للرقيق كان حيث النخاسة، تجارة تجارتها ومن ثانية. جهة
وحرضموت. ومكة اليمن أبناء من الكثري والحاليني السابقني سكانها بني كان

املنصورة شناوي غري وهو — وللشناوي املريغنية للسادة وعمارات قصور وبها
املدنية، قديمة مدينة أنها عىل والشوارع املباني وتدل السويس. من وأصله والرببري —
لتا بدَّ بها حلتا كارثتني ولكن والثروة، بالجاه وتنعم العز، حلة يف ترفل كانت وأنها

: ذالٍّ وبعزها خرابًا، وبعمرانها بؤًسا، بسعادتها
بإنشاء أوحى الذي هو كرومر اللورد إن ويقال سودان. بور ميناء إنشاء األوىل: الكارثة
سكانها وألن املهدية، الثورة خالل يف ا مهمٍّ موقًعا كانت سواكن ألن الجديد؛ امليناء
ومن اإلسالمية. الخالفة بحركة ومتّصلني واألتراك للمرصيني والء عىل وكانوا شجعان
بور موقع وأن الكبرية، البواخر لرسّو يصلح يكن لم ميناءها بأن قيل أخرى جهة

سواكن. من للميناء طبيعة أصلح سودان
كبري معسكر هناك كان فقد السودان. من املرصي الجيش خروج الثانية: الكارثة

السكان. بني تُتداول والجنود الضباط ينفقها التي النقود وكانت الجيش، لذلك
دكاكينها وأكثر البوم، فيها ينعق ومغلقة مهدمة بني بيوتها أكثر رأينا وقد
عماراتهم وأقفرت تجارتهم زالت فقد أغنياءها؛ املدقع الفقر أصاب وبهذا موصدة.
تهدمها. دون والحيلولة لتعمريها مجانًا ولو سكانًا يجدوا لم إنهم حتى ا، جدٍّ الكبرية

وغريهما. وطوكر سودان بور إىل السكان أخماس أربعة من أكثر هاجر وقد
كما للبلدان مقدور الشقاء أن والحق املنظر، هذا من ليتأثر اإلنسان أن والحق

لإلنسان. ُكتب
حجاج ميناء اليوم حتي ظلت أنها غري الجاه، مظاهر من لسواكن يبَق ولم
كل االثنني يوم الخديوية البوستة لرشكة التابعة «تلودين» الباخرة فتقلهم السودان،
كانت سواكن وألهمية أسبوعني، كل األربعاء يوم الثانية الباخرة وتزورها أسبوعني،
إىل مضافة عيل ملحمد واليتها ُمنحت وقد والسودان، مرص عن مستقلة عثمانية والية
عرشة بعد ُضّمت حتى ملرص، تابعة ظلت السودان استعادة وبعد مرص. عىل واليته
.١٨٩٩ سنة اتفاقية شملتها التي كالبالد شأنها وصار السودان إىل تقريبًا أعوام
الجيش خروج بعد حتى املرصية الكورنتينات ملصلحة تابعة الصحية إدارتها وكانت
يديرها سودانية مصلحة فيها وأُنشئت أخريًا، فصلت ولكنها ،١٩٢٤ سنة املرصي

مستديم. سوداني طبيب وهو مساعد وله الحج، موسم يف يُندب إنجليزي مفتش
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فيه. وبتنا الخاص بالقطار العشاء وتناولنا تلميذًا. ١٢٠ فيها أولية مدرسة وبها

سنكات بطل بك توفيق

الكاشف: الفقار ذو محمود األديب قال

زيارتها عند املرصية البعثة رحلة يصف حسني هللا عبد لألستاذ مقاًال قرأت
تاريخ من لسنكات ما يذكر أن األستاذ وفات وسنكات، وطوكر سواكن
بك توفيق الضابط املوقع هذا قائد ترك فقد والشجاعة؛ بالبطولة حافل
حوادث ذكرت إذا الحديث، مرص تاريخ يف املجد صفحات من خالدة صفحة
ويؤملني املشهور. السوداني الزعيم دقنة عثمان ومعارك الرشقي السودان
سبيل يف دمائهم أراقوا الذين الضباط هؤالء وأمثال التاريخ، مرص أبناء جهل
واجب تؤدي أن بمرص وخليق السودان، مجاهل يف نفوذها ونرش مجدها
فوضع بسالته وقدروا بطولته اإلنكليز له عرف وقد البطل هذا نحو الوفاء
يف سنكات زيارته عند الشجعان ولجنوده له تذكاًرا الحايل ملكهم جاللة
عىل أكتب أن رأيت مندوبكم حرضة مقال يف ذكرها وملناسبة .١٩١٢ سنة

العظيم. الضابط هذا تاريخ من موجزة ملحة «األهرام» صفحات

عهد يف الحربية املدرسة يف وتعلم سورية، وأم مرصي أب من بك توفيق ولد
الرقي يف وتدرج سواكن، محافظة يف بالخدمة أُلحق امتحانها جاز أن وبعد إسماعيل،
السودان يف للمهدي األمر استتب وملا توفيق، الخديوي عهد يف لها محافًظا ُعني أن إىل
إىل أمرائه أحد دقنة عثمان أرسل «١٨٨٣ «أكتوبر هكس لحملة إبادته بعد الغربي
إثارة من أمريه فتمكن ونرصته، املهدي ملبايعة الرشقي السودان أهل ليدعو سواكن
بك توفيق بلغ وملا حولها، وما سنكات بجهات منهم كبري عدد حوله والتف القبائل،
وصل وملا جنديٍّا، ستني رأس عىل بنفسه إليه توجه — لسواكن محافًظا وكان — أمره
بالهجوم هذا فاجأه بل يحرض، فلم إليه الحضور دقنة عثمان من طلب الجهة هذه إىل
وكان سنكات، داخل جنوده من القليل العدد هذا ومعه بك توفيق فتحصن بغتة، عليه
عرشين بلغوا حتى زعيمهم إمرة تحت الثوار عدد زاد وملا ،١٨٨٣ سنة أكتوبر يف ذلك
عنها، الدفاع يف قائدها استبسل التي وسنكات طوكر عىل الحصار واشتد مقاتل، ألف
املحصورين إلنقاذ طاهر باشا محمود بقيادة حملة تجهيز املرصية الحكومة رأت
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باشا بيكر بقيادة أخرى حملة ت وسريَّ عادت ثم ،«١٨٨٣ «نوفمرب هزيمة رش فُهزمت
من بالحملتني حل ما بك توفيق رأى وملا ،«١٨٨٤ سنة «فرباير الدراويش فدحرها
يبلغون وهم محارصيه صفوف مخرتًقا سيفه شاهر وهو بجنوده خرج منكرة هزيمة
فأمر أسريًا، وقع أن إىل جنوده رأس عىل مستبسًال يقاتل وظل مقاتل، ألف عرشين
سالحه تسليم منه طلب قد الدراويش أمري وكان كثريًا. عذبه أن بعد بقتله دقنة عثمان
الوغى ساحة يف املوت مفضًال االستسالم الباسل الضابط فرفض حياته، عىل ليؤمنه
بسالة عىل دلت مقاومة كاملة أشهر أربعة أعداءه قاوم أن بعد والتسليم الخضوع عىل

نادرة. وشجاعة
ولو ذكراهم بتخليد فتهمَّ البسالء الضباط هؤالء أمثال تذكر أن ملرص آن فهل
نجد بينما إذ املدارس! عىل توزع التي التاريخ كتب يف منهم لكل موجز تاريخ بكتابة
هذه نجد اإلنكليز الضباط من وغريهم بيكر وصمويل وكتشنر غوردون ذكر فيها
السودان. مجاهل يف جنب إىل جنبًا واإلنكليز استشهدوا الذين ضباطنا ذكر تغفل الكتب
خالًدا تذكاًرا أرضنا يف نقيم أن اآلن عنه ونتحدث السودان نذكر ونحن بنا يجدر أال
فعله عما األبناء يحدث كي مرص مجد سبيل يف حياتهم أفنوا الذين األبطال لهؤالء

فيه. التهاون يجوز ال أدنى لواجب وإنه اآلباء؟

(١٩٣٥ سنة يناير ٣٠ (يوم سودان بور إىل العودة (9-3)

تحت السودان حكومة وضعته الذي الخاص بالقطار — يناير ٢٩ — أمس ليلة بتنا
الخرطوم. إىل نصل حتى فيه وللمبيت لالنتقاالت ترصفنا

التابع األحمر، البحر فندق إىل وتوجهنا صباًحا السادسة الساعة استيقظنا وقد
السودانية. الحديدية السكك ملصلحة

الصيفية للفنادق طراز أحدث عىل املشيد الفسيح الصحي األنيق الفندق هذا
طائفة املصلحة أنشأت فقد السودان، يف الحديدية السكك مصلحة مفاخر من األوروبية
واإلنارة والعادي، الساخن املاء جريان من الراحة؛ وسائل فيها تتوافر التي الفنادق من
وحمام رسيران غرفة وبكل والحدائق، والصالونات، واألبهاء، واملراوح، بالكهرباء،
من أكثر عىل االتفاق يمكن ولكن قروش، ١١٠ األكل مع اليومية واألجرة بها، متصل

مخفض. بأجر ليلة
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الجمال. مصطفى محمود اليمني: من (ويرى سودان بور ميناء إىل البعثة أعضاء وصول

رجيلة. أبو اللطيف عبد بك. أباظة فؤاد كفوري. مسيو الجيزاوي. الفضل أبو السيد أحمد
الربير.) أحمد محمد سماحة. الرحيم عبد محمد

السودانية العمائم يلبسون وأسوان، والشالل حلفا سكان من الفنادق وخدم
مرص. يف اشتغل منهم وكثري وأذكياء، مؤدبون وهم اللون، أخرض بحزام ويتمنطقون

سودان. وبور والخرطوم وجوبا الشالل من كل يف فندًقا املصلحة أنشأت
زميلتها من أغنى وهي — املرصية الحديدية السكك مصلحة أن العجيب ومن
املرصية اململكة عواصم ثالث كطنطا مدينة يف األقل عىل فندًقا تنيشء لم — بالسودان
ومن الثانية، حتى أو األوىل الدرجة من فنادق بطنطا فليس البحري، الوجه وعاصمة

بالسودان. الحكومية الفنادق يماثل فندًقا النزيل يجد ال أن املخجل
من مليئًا وكان اإلفطار، طعام تناولنا األحمر البحر فندق يف االستحمام وبعد
ركبنا امليناء ويف والحلوى. والشاي والقهوة والكبد والجبن والفاكهة والسمك البيض
صناديق بالقوارب ُربطت هذا أجل ومن املرجانية، السواحل قاع ملشاهدة صغرية قوارب
اإلنسان نظر وإذا مغطى، غري األعىل وسطحها العادي الزجاج من قعرها كان خشبية
وأحجار صخور فهناك عجبًا؛ رأى املرجاني. الساحل عند البحر قاع رأى الصندوق، يف
هناك كأنما واألصداف، والعقيق واإلسفنج العنب عناقيد وأشبهت وتحلت ُطويت قد
األحمر بني ألوانها اختلفت أسماك وهناك والزهور. الفاكهة أنواع فيها ُعرضت أطباق
الزاهية. والعصافري الببغاء كألوان الطيور؛ بأشكال وامللون واألخرض، واألصفر واألسود
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الطيور. من أخرى أنواًعا لحسبها السمك، من أنواًعا يشاهد أنه يعرف الرائي أن ولوال
وصفوًفا. صفوًفا السمك من ألوف فيها بديعة أرساب وهناك

متى تساءلت وقد العجيب، الساحل هذا يف دهشني ناظرين ساعة نحو أمضينا
األسماك وبني املاء جوف ويف البحر يف يعيش أن اإلنسان فيه يستطيع الذي اليوم يجيء

ومتنزًها. طائًرا بالجو ينتفع أن استطاع أن بعد
جبال هناك حيث املاء، يف يعيش أن لإلنسان تسهل اخرتاعات هناك تكون أال
شقاء من حياته يستنقذ وحيث الحيوانات، من وألوف وحزون وسهول وأودية وتالل

الرب. عذاب أو املدينة
قطًعا البحارة إلينا وأهدى املشاهدة، هذه عن قروش عرشة شخص كل دفع وقد

مدهشة. بمهارة أمامنا اقتطعوها العجيبة الصخرية العناقيد هذه من
وذلك كابينات؛ عرشة به املينا يف حماًما الحديدية السكك مصلحة أنشأت وقد
فتصيب األسماك، وعقارب القرش سمك لوجود خطر، مبارشة البحر يف االستحمام ألن

دامية. بجروح األبدان
ويسع قدًما، ٧٥ وعرضه قدم مائة طوله كبري حوض للحمام: حوضان وهناك
بموتور ملؤه ويكون ونصف. ساعة يف ويفرغ ونصف ساعتني يف ويُمأل طن، ١٢٠٠
أقدام. و٧ و٥ و٤ ٣ ١

٢ طبقات: الحوض وعمق مبارشة، األحمر البحر من كهربائي
قدم. ونصف قدمان عمقه لألطفال صغري وحوض

القرش. ونصف قرشان ولألطفال قروش، خمسة الحمام دخول وأجرة
البحرية للمالحة مرص رشكة وكيل أفندي رجيلة أبو اللطيف عبد حرضة زرنا ثم
وهو أعمالها، يف الرشكة ملعاونة نفقته عىل أنشأه حيث سودان، ببور الرشكة مكتب يف
وآخرين محمد املنعم وعبد أحمد يونس السادة حرضات مع رشكة ألَّف ناِبه شاب
إسنا، أبناء من وهو مرص. بنك أعمال وتعاطي والتأمني والتصدير والشحن لالتجار

األمريية. السعيدية باملدرسة وتعلَّم سودانية، ووالدته
بها، ثالجة بإنشاء سودان بور يف األسماك ملصايد مرص لرشكة فرًعا وسيُنشئ
ثلج، بها لوري سيارة يف ويوضع سودان بور مينا يف — غزير وهو — السمك فيصاد

مرص. إىل ويصدر سودان، بور إىل ويُنقل
عىل املحلج ويحتوي اإلنجليزي. مديره واستقبلهم الحكومة، محلج األعضاء زار
ورؤساؤهم سوداني، عامل ٣٠٠ وبه حديث، وطرازه بالكهرباء، ويُدار دوالبًا، ثمانني
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قنطار مليون تََسع وهي ميخالوس، كونتو مسيو مخازن املحلج وبجانب مرصيون.
القطن. من

أسيوط، من عامًال ٤٢ وبه أفندي، نرصي ومديرها بك عامر إبراهيم مصبغة وزرنا
شاكًرا. أفندي نرصي حرضة عليه ورد بك، عامر إبراهيم حفاوة بك فؤاد شكر وقد

مساء شاي حفلة بالخرطوم التجارية الغرفة رئيس ميخالوس كونتو مسيو وأقام
خطابًا بك فؤاد وألقى والبنوك، الرشكات مديرو حرضها األحمر، البحر بفندق اليوم
حفلة وكانت الجنسيات، مختلف من وهم الحارضين بني املودة تجلت وقد باإلنجليزية،

جامعة. اجتماعية
من خري وهو مستشفى، وبها كاثوليكية، ومدرسة حكومية مدرسة سودان وببور

املرصية. املديريات عواصم يف مستشفى أي
البواكي ووجود شوارعها سعة حيث من الجديدة مرص تشبه سودان وبور
أخذت املايض العام منذ ولكن شديدة، أزمة احتملت وقد وهدوئها، ونظافتها واملتنزهات

كبري. مستقبل لها سيكون بأنه تنبئ والدالئل التحسن، يف الحالة
٢٦ يمضون حيث كسال، إىل الخاص القطار األعضاء استقل السادسة الساعة ويف

وغريه. القطن ومزارع الجاش دلتا ملشاهدة ساعة
ولكن تنقصنا، البالد هذه معرفة أن وأشعر ومتعبة، شاقة رحلتنا كانت لقد

واغتباط. بلذة العناء احتملنا

(١٩٣٥ سنة يناير ٣١ (يوم كسال إىل سودان بور بني (10-3)

وأهلني، وحكاًما أعيانًا سودان؛ بور سكان إخواننا حماسة وصف عن ا حقٍّ القلم يقرص
بعض يتمالك ولم محطتها، ويف سودان ببور األحمر البحر فندق يف توديعنا عند
كل شعر وقد الفراق. بأسف اللقاء فرح فيها امتزج دموع ذرف من واملودعني األعضاء
فصيحة عربية لغة نسمع وكنا األرحام. ذوي يفارق وأنه وإخوانًا، أهًال يودع بأنه عضو
يقولونها وسهًال» «أهًال الباسم؛ واالستقبال الكرم يف طيبة مرصية عادات ونشاهد
وأهًال عمًال يل وأن محدوًدا، برنامًجا لنا وأن رفاق، مع رحلة يف أنني نسيت وقد دائًما.

سودانيني! البور مع بقيت لو فوددت بالقاهرة، ومقاًما
الدكتور حول التفوا سودان ببور السواكنيني» «نادي أعضاء الشبان وهؤالء
الدكتور وخطب وخطبوا ناديهم، لزيارة صحبه من ولفيًفا ودعوه ثابت، محجوب

107



الثالث) (الجزء املرصية البعثة رحلة إىل القديم التاريخ من السودان

مرصي حفل يف كانوا فكأنهم الجميع، وصفق خميس شكري عيل السيد وخطب
شيبًا ونساءً، رجاًال — األهايل ألفينا بلد، أو محطة إىل وصلنا كلما كنا ولقد بالقاهرة.
األرحام ذوو أو عليهم، ينزل الغيث كأننا لتوديعنا عادوا ثم للقائنا خرجوا قد — وشبانًا
— وغريها ويونانية إنجليزية من — األوروبية األرسات وكانت إليهم، يعودون الغائبون

الود. من عميم وفيض الحب، من شاملة عاطفة وتوديعنا: استقبالنا يف تشرتك
ونأسف نألم وكنا تلقيناها، والزيارة والشاي الطعام لتناول الدعوات من عرشات

جميًعا. إجابتها عن لعجزنا
حالنا: لسان فيقول دعواتهم، إجابة عدم يف الخيبة أثر الداعني وجوه يف نتبني وكنا

باهلل! إال قوة وال حول ال
إىل بنا القطار سار — يناير ٣٠ األربعاء — أمس مساء من السادسة الساعة ويف

كسال.
الطاولة إىل جماعات وتفرقنا بالقطار، مساءً الثامنة الساعة العشاء طعام وتناولنا

والشطرنج. والربيدج

درديب سوق يف

٨ ومحصوله الدوم، لبيع سوًقا بها وشهدنا درديب محطة حتي القطار بنا سار وقد
وإيطاليا اليابان إىل ونهايته درديب، من تشحن جنيه ألف عرشون قيمتها طن آالف
محمد بكاش الشيخ يدعى رجل للمزاد تقدم وقد العلني. باملزاد ويُباع الزراير، لعمل
الدكتور تقدم املزايدة أثناء ويف ميخالوس. كونتو مسيو ووكيل السودان تجار من
أنه الدكتور وأعلن للقنطار، ونصف قرًشا ١٦ بسعر املزاد كان عندما ثابت محجوب
عىل رسا قد املزاد أن ذلك ومعنى «يستاهل.» املنادي: فقال قرًشا. ١٧ بمبلغ يزايد
كانت املزايدة ألن السعر؛ هذا عىل الكمية كل يشرتي أن املنادي إليه وطلب الدكتور،

وحده. إردب عىل ال كلها الكمية عىل
تقدم وحينئذ للمنادي، قرًشا ١٧ مبلغ قدم قد كان إذ الدكتور، مركز فتحرج
كانت التي الكمية وثمن السعر، بهذا الكمية يقبل أنه وأعلن إليه املشار «بكاش»

!… الورطة من الدكتور فأنقذ جنيًها، ٦٠ بالسوق
وصلنا دقائق وعرش األوىل الساعة ويف الغذاء، طعام وتناولنا القطار إىل عدنا ثم
معهم وركبنا اإلنجليز، الزراعة مفتيش من لفيف استقبلنا حيث «أرومة» بلدة إىل
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كسال، مديرية أرايض يروي نهر وهو الجاش، نهر دلتا يف القطن مزارع حتى السيارات
من يزرع ألًفا ٢٨ منها فدان، ألف ٣٢ منها يزرع فدان، ألف ١٥٠ املنطقة ومساحة

السكالريدس.
السودان، لحكومة ملك — كسال مديرية أرايض جميع بل — املزروعة واألطيان
وترشف بعيدة، جهات من أكثرهم يحرض مختلفة، قبائل من وهم لألهايل، تؤجرها وهي
ترع وهناك للزراع. األرض وتسلم والري، للزراعة األرض إعداد عىل الزراعة مصلحة
قطن بيع اإلنجليزية الزراعية الرشكة وتتوىل الجاش، نهر ماء لتوزيع ومساٍق رئيسية
تستويل الثاني والنصف الزراع إىل األرباح نصف وتعطى مبارشة، إنجلرتا يف الجاش

الحكومة. عليه
من خالية األرض وتظل عاًما، القطن فيزرع الثالثية؛ بالدورة باملنطقة والزراعة

التاليني. العامني يف أخرى زراعة أية أو القطن زراعة
ييل: ما فيها مكتوبًا لوحة املنطقة أول يف قرأنا وقد

الري: بالطمي، تغطى كثرية أرض الرتبة ،١٩٣٤/٩/١٤ الزراعة تاريخ
١٧يوًما.

مرات. ثالث والحش معتادة، الزراعة حالة

املسمى الصنف من األمريكي القطن زراعة فيه ُجربت تجريبيٍّا حقًال وشهدنا
وتنزل القادم. مايو آخر إىل ويستمر ديسمرب، ١٥ يف الجني موسم بدأ وقد «ويبار»،
وهي الحقل من القطن تجني شابة امرأة رأينا وقد سبتمرب. ١٥ حتى يونية من األمطار
لنا. تبتسم صابرة وهي الشمس، وهج يف ظهرها عىل مربوًطا الرضيع طفلها حاملة

فيها جلسنا بالقش، ومغطاة خشبية أعمدة ذات «منظرة» أعدت الحقل وسط ويف
سريه. وواصل القطار إىل عدنا ثم قليًال، واسرتحنا

كسال محطة يف

ازدحمت وقد والنصف، الرابعة الساعة «أرومة» محطة من الخاص القطار سافر
كسال محطة إىل وصل حتى القطار سار ثم ومواطنني، إنجليز من باملودعني املحطة
املوظفني وجميع املأمور حرضة البعثة استقبال يف وكان مساء. السادسة الساعة
الثامنة الساعة حتى كسال مستخدمي نادي فزاروا السيارات األعضاء وركب واألهايل،
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رشوان حرضات اإلنجليزي كسال مديرية مدير مائدة عىل العشاء تناول وقد مساء.
وعبد خميس شكري عىل واألستاذين بك نحاس ويوسف بك أباظة وفؤاد باشا محفوظ

البعثة. مندوبي الرمايل، محمد املجيد
مديرية إىل فرباير أول الجمعة صباح زمالئه وبعض بك أباظة فؤاد سفر تقرر وقد
الساعة األعضاء حرضات املدير ويستقبل بها. القطن زراعة ملشاهدة إريرتيا يف تسانايا

صباًحا. عرشة الحادية
منازل الطريق يف رأينا وقد وخطرة، وعرة املوظفني ونادي املحطة بني والطريق
«فالتة». ويُسمون للحج، الحجاز إىل األقدام عىل يسريون ل رحَّ زراع يسكنها حقرية

حديقة. به وتحيط بكسال، املرصي الجيش مخلفات من النادي ودار

عنها وبيانات كسال زيارة (11-3)

األعضاء وتناول كسال محطة أمام واقًفا كان حيث أيًضا، الخاص بالقطار الليلة بتنا
التاسعة الساعة بالسيارات وتوجهنا — فرباير أول الجمعة — اليوم صباح الطعام
وطريقها مرتات كيلو ٣ ١

٢ محطتها عن تبعد وهي كسال، مدينة داخل إىل صباًحا
٥٥٠ كسال، محطة إىل القطار منها قام التي سودان بور من املسافة وتبلغ وعر،
بتشديد «الفالتة» منازل نفسها وكسال كسال محطة بني الطريق يف ورأينا مرتًا. كيلو
الفرنيس السودان مهاجري من وأصلهم و«التكارنة»، «الهوسة» أيًضا ويُسمون الالم،
األخرى األوقات ويف موسمها، يف بالزراعة يشتغلون وعمل، جد أهل وهم والحبشة،
عند وذلك ومحطتها، املدينة بني الجاش نهر حوض يعربون الذين بحمل يقومون
واحد، مرت كيلو عرضه الذي مجراه ماؤه يغمر حيث وأكتوبر، يونية بني صيًفا فيضانه
تبًعا الواحد، اليوم يف والهبوط لالرتفاع عرضة وهو أحيانًا، مرتين عندئذ عمقه ويبلغ
يظل الفيضان وبعد املجرى، أنحاء يف وانتشارها للماء األرض وامتصاص املطر، لحالة

ا. جافٍّ األخرى السنة أشهر يف املجرى
إذ العمل، عىل غريب َجَلد ولهم نسمة، آالف عرشة الفالتة السكان عدد ويبلغ
«العرائس» عدا ما الغالب، يف سافرات ونساؤهم األقدام، عىل سريًا الحج فريضة يؤدون
ويتزوج وتجارة، زراعة من األعمال جميع يف الرجال ويشاركن الشباب، دور يف وهن
املتوسط يف وللرجل نساء، بأربع متزوج منهم والكثري واحدة، امرأة من أكثر رجالهن

زوجتان.
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من إليها املشار آالف العرشة بينهم ألًفا، ثالثني حوايل كسال مدينة سكان ويبلغ
الفالتة.

قصري شجر وهو الشني. وفتح العني بضم «العرش» أشجار الطريق جانبي وعىل
تجهض بيضاء، لزجة مادة وفروعه أوراقه بداخل غراس، غري من طبيعيٍّا ينتج الساق
زهره من ويُستخرج اإلنسان. جلد يف تدخل التي الشوكة وتمتص البرص، وتعمي املرأة،
لعمل يصلح حريري وبر بداخلها كبرية وثمرته «السنرتفيش»، السكر يشبه قليل سكر

السربتو. مادة عيدانه من ويُستخرج الحريرية، واألقمشة الورق

أول الجمعة يوم يف كسال موظفي بنادي شاي (وحفلة وكسال تسانايا يف البعثة
فرباير)

حتى عندي، الخواطر وتزاحمت الرحلة، أثناء يف لدي واألخبار املعلومات ازدحمت
األسف ومن وفائدته. أهميته عندي يشء ولكل لدي، اجتمع ما صياغة يف حائًرا ألجدني
للعامة؛ معروفة وحوادثه تاريخه تفاصيل تكون أن يجب كان بلد عن نكتب أننا الشديد
خطوطه بناة ونحن وأموالنا، مواطنينا دماء وفيه قديًما، بمرص ارتبط السودان ألن
لضباطنا، ومستزاًدا لجيوشنا، معسكًرا وكان حضارته، ومؤسسو وطرقه، الحديدية
تأثيث يف املساكن، بناء ويف والدين، واللغة العادات يف أثر: ناحية كل يف وللمرصي

املساجد. وبناء الدور،
املقاالت دبجنا طاملا — صحفيني وغري صحفيني والسياسيني، الكتَّاب — ونحن
— مدنه بعض زرت وقد — ولكنني بمرص، عالقته إىل األذهان ونبهنا السودان من
التي والروايات طالعناها التي الكتب ضوء عىل السودان عن نتصوره كنا ما إن أقول
صادقة. أخرى صورة أذهاننا ويف مرص إىل وسنعود كله، الواقع يصور ال سمعناها،

املرصيني الجيش كرجال — السودان يف عاشوا ممن األلوف مواطنينا بني إن
وزارتي يف أو السودان حكومة يف السابقني املرصيني وكاملوظفني واملتقاعدين، الحاليني
إلقاء أو كتب بوضع ُعني منهم من ولكن — والتجار املرصيني واألشغال الحربية
يشء ُوجد وإذا حاصالته؟! أو حوادثه أو مناطقه بعض أو السودان عن محارضات

الغلة. بعض يشفي ال الذي والقليل يحتسب، ال الذي النذر فهو ذلك من
آرصت قد وأنها بالسودان، مواطنينا ستعرف للسودان املرصية البعثة أن وأعتقد
فيه. وعاشوا السودان عرفوا الذين األلوف به يقم لم بما والسودانيني املرصيني بني
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«لقد فقال: املسألة هذه تناول السودان، أعيان أحد وبني بيننا حديث دار وقد
يرون الذين املرصيني املوظفني بعض من سمعتموه ما بالسودان علمكم غاية كانت
أن يرضيهم ال فهم دائًما القاهرة يسكنوا أن إال بيشء يقنعون وال منفى، السودان يف

بنها!» إىل حتى أو أسيوط إىل ينقلوا
القاهرة، عن بعده عىل الحانق املوظف روح غري أخرى بروح السودان تزور بعثتنا
بيته، يف يقبع أو والرخاوة، واملالهي والبارات املقاهي حياة إىل يأنس الذي املوظف ذلك

مزار. بعد أو قتاد، شوك فيها ليس آمنة، الحياة ويريد
السودان، زيارة إىل — وغريها بالجامعة شباننا وخاصة — مواطني أدعو إنني
فالكتب السودان، عن والتاريخ الجغرافيا بدروس تحفل أن املعارف وزارة وأدعو

السودان. حالة عىل للوقوف سبيل أسوأ هي الحالية
بمرص، عالقته عىل واألسانيد الرباهني وقدمنا السودان عن املقاالت ألوف كتبنا لو
منهج املعارف وزارة تغري لم وإذا السودان، زيارة نواصل لم إذا شيئًا، هذا أفادنا ملا

السودان. عن والتاريخ الجغرافيا دروس

بإريرتيا تسانايا زيارة

زمالئه من عرشة ومعه أباظة بك فؤاد حرضة زار اليوم صباح من الثامنة الساعة يف
ويف املايض العام يف حرضته زارها وقد اإلريرتية، السودانية الحدود عىل تسانايا مزارع
إلريرتيا اإليطايل الشيوخ مجلس عضو جسباريني الدكتور حرضة بدعوة ،١٩١١ سنة
يف تسانايا، يف القطن لزرع رشكة وألَّف املنصب، هذا من استقال الذي سابًقا والصومال
من فدان ٦٥٠٠ زراعة اآلن حتى تم وقد للزراعة، قابلة فدان ألف ثالثني تبلغ مساحة
بذوره فإن األمريكي؛ القطن زراعة تجربة تفلح ولم واألشموني، السكالريدي القطن
الري ولتسهيل أربعة، أو بقنطارين الفدان ويجود زراعته. عن فعدل شيئًا، تثمر لم
بالسد وينتفع منه، املتفرعة الرتعة عىل قناطر وأُقيمت ، سدٌّ الجاش مجرى عىل أُنشئ
والسودان، إريرتيا حكومتي بني اتفاق بمقتىض تسانايا ري يف وبالقناطر كسال ري يف
عىل لرية ٤٠ زرَّاعها تقرض التي إريرتيا، لحكومة للماء ثمنًا السودان حكومة وتدفع

املحصول. ثمن من القرضني وتخصم البذرة وتقرضهم فدان، كل
تكاد األرض وتربة وكسال، إريرتيا من كالٍّ ويروي الحبشة من يجيء والجاش
أخرى؛ بعد سنة تسانايا يف القطن زراعة مساحة اإليطالية الرشكة وتزيد واحدة، تكون
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إعداد يف هي العقبة ولكن كاٍف، فهو الري ماء أما فدان. ألفي العام هذا زادت فقد
وانخفاض، ارتفاع يف فهى مسطحة، ليست األرض ألن جديدة؛ ترع إنشاء ويف الري

قليلة. العاملة واأليدي
به الوقت كان فإذا السودان، يف الوقت عن ساعة متقدم إريرتيا يف والوقت
منتظمة تسانايا ومباني صباًحا. الثامنة الساعة إريرتيا يف كان صباًحا السابعة الساعة
ومصنع للزيت ومعرصة محلج وبها الذهب، ومعدن الجرانيت أحجار وبها ومقبولة،
شهري بمرتب املحلج، دواليب لصنع املنصورة من مرصي نجار ُعني وقد للصابون.

السنة. يف أشهر ستة إجازة وله جنيًها، ٢٥ قدره
يجنون اآلن فهم عندنا، القطن زراعة موسم يف يقع تسانايا يف القطن جني وموعد
اآلن. القطن بزرع نبدأ مرص يف ونحن القادم، مايو حتى الجني ويستمر تسانايا قطن

الري. لتنظيم جنيه مليون نصف نحو إيطاليا وأنفقت
سد عند ميًال ٢٢ وتسانايا الحدود وبني ميًال، ٢١ إريرتيا وحدود كسال وبني
للهند، وتُصدَّر الزراير ألواح لصنع بها مصنع له دوم تسانايا ويف إليه، املشار الجاش
منهم ويتألف مسلمون، جميًعا إريرتيا وسكان فيها. وتُباع صناعتها تستكمل حيث
ويلبس السودان»، عن الدفاع قوة جنود «يماثل العسكري الزي حسن وطني جيش

صفراء. وبأحزمة حمراء أزرار ذات طرابيش جنوده
سهل. وكسال تسانايا بني السيارات وطريق

كسال إىل وعادوا جسباريني وكيل مائدة عىل الغذاء طعام األعضاء تناول وقد
الظهر. بعد والنصف الثانية الساعة

كسال موظفي حفلة

مساء من الخامسة الساعة للبعثة تكريًما شاي حفلة كسال بندر موظفي حرضات أقام
وقد الخطب. فيها وألقيت والتجار، األعيان حرضها — فرباير أول الجمعة — اليوم
واحدة. أرسة أبناء أننا جميًعا وشعرنا الحفلة، هذه يف واإلخالص األخوة روح تجلت

صندوقه وأمني أفندي، العمرابي األمني عمر رئيسه ناٍد املوظفني ولحرضات
الغني عبد حسن واألفندية: أفندي، هللا فرج أحمد وسكرتريه أفندي، البلولة إبراهيم
واألفندية: ألعاب، سكرتري قورين وحسن مكتبة، أمني جربيل صالح وتوفيق أعمال، مدير
الجندي، وإبراهيم رمزي، وشفيق مالك، إبراهيم والشيخ املريض، العوض عثمان محمد
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حاج وإبراهيم النيل، وحمد نرص، حمد عباس والدكتور باخريبة، أحمد عيل والدكتور
أعضاء. أحمد،

ولذا األدب؛ محرتيف غري ومن التجار من أنهم مع الخطباء إلقاء حسن وأعجبني
الخطب: هذه من شيئًا ييل فيما أسجل

العويض الحسن خطاب

فيه: قال خطابًا سابًقا درمان بأم العلمي باملعهد العويض الحسن الشيخ حرضة ألقى

أرشف عىل والسالم والصالة العاملني، رب هلل الحمد الرحيم. الرحمن هللا بسم
ملسو هيلع هللا ىلص. محمد سيدنا املرسلني

فذلك أحسنت فإن كلمات، ألتلو أمامكم باملثول أترشف فإني وبعُد،
طرق ذو وهو العمل، تستلزم الحياة إن السادة، أيها هلل. والحمد الغرض
طرق إن قالوا وقديًما النفسيات. باختالف تختلف جمة ومظاهر شتى،
كلها وهذه والصناعة، والزراعة، والتجارة، اإلمارة، أربعة: الناجعة الكسب
اإلخالص شيئان: به تنمو الذي الحق وقوامها عليه، ترتكز الذي املتني أسها

والصدق.
— هللا أستغفر — العظيم القدر ذات هي بأمة نحتفل إنا السادة، أيها
األوفر النصيب لها أمم ظهرانيكم، بني التي الشخصيات هذه يف أمم بل
التمدن، أمم الرقي، أمم التفكري، أمم الحياة. رضوب جميع يف املعىل والقدح

اإلحسان. أمم

الحاد. بالتصفيق وقوبل النحو، هذا عىل خطابه وواصل

حسن البشري أحمد خطاب

التجار إخواني عن ونيابة نفيس عن باألصالة هللا. ورحمة عليكم السالم
الوصول بسالمة وأهنئكم حارة، تحية ألحييكم أقف والوطنيني، األجانب
لكم سنسجل وإننا املضيئة، مرص شمس عليها أرشقت التي «كسال» لبلدتنا

اليوم. هذا مر كلما خالدة تظل لكي القلوب سويداء يف الزيارة هذه
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ما أقل هو معناه، يف الكبري مبناه، يف الصغري الحفل هذا إن سادتي،
امليمونة. الزيارة لهذه يُعمل

بك، أباظة فؤاد حرضات من كل ألقى وقد واإلعجاب، بالتصفيق خطابه قوبل وقد
وقد وود. وإخالص شكر كلمة خميس، شكري وعيل الرمايل املجيد عبد واألستاذين
القطار وركبنا أبصارهم. قبل قلوبهم تشيعنا وداع، خري املحطة حتى األهايل ودعنا

القضارف. إىل مساء الخاص
وطرقاتها مخططة، واملدينة ومساكنها. حوانيتها وشهدنا املدينة زرنا سفرنا وقبل
وزرنا عائالتهم. مع يونانيون تجار وبها واحد، دور ذات ومنازلها منتظمة، صغرية
ييضء الذي النور وابور ولها يونانيني، أربعة يملكها التي الحبشية التجارية الرشكة
وخمسة لألهايل، بالنسبة الشهر يف قرًشا ١٥ الواحدة اللمبة وسعر بالكهرباء، املدينة
للثلج ومصنع تجارية مطحنة وللرشكة الحكومة. ملكاتب كيلوات ٤ لكل قروش

والخردوات. األقمشة ملبيع ومخازن والكازوزة
خارج يسري من وكل العادي، والغاز بالكلوبات يستضيئون السكان أكثر أن عىل

عليه. قبض وإال مصباح حمل عليه يجب املدينة
فيها تباع منظمة أسواق وللمدينة النمر. جلد لبيع كوستي مسيو دكان وزرنا

السجاير. وأفمام والذرة املأكوالت
حكًرا. لألهايل األرض تعطي التي للحكومة وعقاراتها مساكنها وأكثر

الحمري. تجرها نقل وعربات والركاب، البضائع لحمل لوريات وباملدينة
وكلما األرض، سطح من ا جدٍّ قريبة هي عذب ماؤها آباٍر من الرشب ماء ويؤخذ
األخرض الطوب من املنازل وتبنى املاء. قرب عىل دليًال كانت العرش أشجار وجدت

األحمر. الطوب من الكبرية والحوانيت الحكومة ودور والجريد. والبوص
وهي النسوان»؛ «وسوق الخرض، بيع وسوق اللحوم، تباع حيث املجزرة وزرنا

والعجائز. النساء فيها البيع تتويل سوق
املريغنية الطريقة أصحاب السادة موطن وهي «الخاتمية»، الجبل عند زرنا ثم
زرنا وقد ودنقلة. كسال مديريتي سيما وال السودان؛ أنحاء أكثر يف أشياع لها التي
باإلكرام. فضيلتة واستقبلنا املريغني، حسن محمد السيد النسيب الحسيب فضيلة منزل
رضيح زرنا ثم الجسم. نحيف القامة، مديد عمره، من الثالث العقد يف شاب وهو
السني بفتح «الرسف» وشهدنا «الختمية» جبل إىل صعدنا ثم املريغنية، السادة زعماء
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وهي — أحجاره بني جاٍر ماء به الجبل، أسفل يف عذب معدني ماء نبع وهو والراء،
النبع ماء من الجرار بأيديهم يمآلن واألوالد النساء بعض حوله ورأينا — الجرانيت من
غسيل يف أيًضا النبع هذا األهايل ويستعمل صافيًا. ماء فوجدناه جرعة ورشبنا بسهولة.

املاشية. ولرشب حوله املالبس
الشقيق وهو املريغني، عثمان محمد السيد النسيب الحسيب فضيلة دار زرنا ثم

وإكرام. بحفاوة واستقبلنا املريغني، الحسن محمد للسيد األكرب
املريغني عيل السيد السري النسيب الحسيب حرضة اآلن يتزعمها املريغنية والطريقة
وللسادة زيارتهم. عند األعتاب عامتهم يلثم حيث بزعمائها، األهايل تعلق وقد بالخرطوم.
أسبوع. كل من الجمعة يوم الخاتمية رضيح األهايل ويزور ا. جدٍّ عظيم نفوذ املريغنية
الجرائد بيع تتوىل وهي الدويح»، «الطيب السيد لصاحبها املريغنية املكتبة وزرنا

وغريها. والخردوات املرصية واملجالت
كسال مدير «ريدفورد» مسرت زرنا صباًحا والنصف عرشة الحادية الساعة ويف
مديرية خريطة ضوء عىل محارضة وألقى بحفاوة، استقبلنا حيث املديرية، ديوان يف
مربًعا مرتًا ١٢ مساحتها تبلغ القماش من مروحة هناك كانت للحر ونظًرا كسال.
بابها، جوار إىل جدرانها يف ثقب من يخرج بحبل ومرتبطة الغرفة سقف يف معلقة

الغرفة. جو وترطب املروحة فتتحرك ويحركه بالحبل يمسك عامل وهناك
أفندي الجندي إبراهيم وحرضة أفندي أمني عمر كسال مركز مأمور حرضة وقابلنا

السودانية. الحديدية السكة بهندسة املوظف
املدير. محارضة خالصة ييل فيما وننرش

كسال مدير محارضة

٥٤٠٠ والدخن إردبٍّا، ٣٥٥٨٨ والسمسم إردبٍّا، ٢٢٤٩١١ املرصية الذرة محصول بلغ
الذرة. من إردبٍّا و١٤٢٥٣٠ القطن، من قنطاًرا ٥٩٨٤٠ إردب.

الصمغ ومن طنٍّا، ٦٨٥٥ السمسم ومن الذرة، من طنٍّا ٩٩٧١ الحديد بالسكة ونُقل
طنٍّا. ٢٦٣١ الدوم حب ومن طنٍّا، ١٥٧٨

إنجلرتا، يف بكسال الجاش» «نهر قطن بيع اإلنجليزية الزراعية الرشكة وتتوىل
وتأخذ جنيه. ألف املايض٩٥ العام يف نصيبهم بلغ وقد األرباح. من ٪٥٠ األهايل وتعطي
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وقد أنفسهم. األهايل بيعه يتوىل الذي طوكر، قطن بيع أرباح من املائة يف ٢٥ الحكومة
جنيًها. ٤٧٥٨٦ األهايل ونصيب جنيًها، ١٥٨٦٢ املايض العام يف الحكومة نصيب بلغ

املايض. العام يف إردبٍّا ٣٦٧٤٤١ الذرة من كسال مديرية أنتجته ما وبلغ
وهي الرشايدة»، «قبيلة التجارة هذه وتتوىل الجمال، بتجارة كسال مديرية وتشتهر
فتُباع مرص إىل الجمال وتصدِّر سنة، ٨٠ منذ بالسودان أقامت العرب، جزيرة عرب من
فرشوط إىل كسال من تسري الجمال إن األهايل بعض ويقول وإمبابة، فرشوط بأسواق
ثمن ويرتاوح الساهرون. األكفاء حراسها ومعها نهار ليل تسري وهي يوًما، ١٤ مدة يف
جنيهات. ستة الثمن ومتوسط وعرشة، وثمانية وستة وأربعة جنيهات ثالثة بني الجمل

جنيه. ألف ٨٤ ،١٩٣٤ سنة ،١٤١٠٥ وعددها املبيعة، الجمال ثمن بلغ وقد
وأصبحتا أخريًا تا ُضمَّ فقد األحمر؛ والبحر كسال مديريتي من كسال مديرية وتتألف
أي ميل؛ ١٣٥٦٠٠ ومساحتها ميًال، ٢٥٠ وعرضها ميًال، ٧٤٠ طولها واحدة مديرية
بعد فتأتي اتّساًعا، السودان مديريات ثالث وهي مًعا. وسويرسا فرنسا مساحة مثل
مفتشني عرشة وفيها مديرية، ومفتش مدير ونائب مدير وللمديرية ودارفور. كردفان
مأمورون. لها وطوكر. وسنكات والقضارف وكسال سواكن مراكزها: ومن كسال. ملراكز
والبجة الهدندوة قبائل من وهم نسمة، ٣٧٨١٠٩ كسال مديرية سكان وعدد
مكة مهاجري ومن والبطاحني، والشكرية والرفاعية والحالنقة والبشاريني عامر وبني

وبربر. الفرنيس والسودان وإريرتيا والحبشة وحرضموت واليمن والحجاز
املقطم، جبل من تبتدئ جبال سلسلة به األحمر، البحر عىل شاطيء ولكسال
بني وفيما بكسال، الجبال هذه مواقع بعض من الذهب الستخراج رشكتان وهناك
ويف وديسمرب، نوفمرب يف الشتاء يف برودة وأشد بكثرة، األمطار تنزل وأغسطس يونية
خمسني إريرتيا حكومة إىل السودان حكومة وتدفع تحفر، آبار يف املاء يخزن القضارف

جبالها. من ينبع الذي الجاش نهر ملاء ثمنًا جنيه ألف

له سوداني، أصل من مرصي ضابط وهو كيلة، عيل عثمان البكبايش بستان زرنا ثم
واملوز العنب الفاكهة: من وينتج وابور، يرويه فدانًا وعرشين واحد من مؤلف بستان
طعام األعضاء تناول ثم كريًما، استقباًال واستقبلنا والباباز. والرمان والتني والجوافة

البعثة. ألعضاء تكريًما شاي حفلة وموظفوها املدينة تجار أقام وقد الغداء،
أعضاء من تسعة ومعه بك أباظة فؤاد الثامنة الساعة اليوم صباح توجه وقد
الحدود باجتياز ترخيص عىل وحصلوا إريرتيا، مستعمرة حدود داخل تسانايا إىل البعثة
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والنصف الثامنة الساعة كسال محطة إىل وعادوا إريرتيا، يف الجاش قطن زراعة ملشاهدة
الظهر. بعد

البعثة. تحيي بالقضارف الرشقية العرب فرقة موسيقى
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سنار القضارفإىل من

فرباير ٢ السبت يوم يف

«القضارف»، إىل أمس مساء من الثامنة الساعة كسال محطة الخاص القطار بارح
والنصف السابعة الساعة وعند اليوم، صباح من والنصف الرابعة الساعة إليها فوصلنا
أبو حمد الشيخ حرضات يتقدمهم واألعيان والتجار املوظفني من غفري جمع استقبلنا
ناظر زايد الكريم عبد والشيخ الشكرية، قبيلة فرع ورئيس القضارف خط ناظر سن
والحاج هللا، عبد الحاج وأحمد الكردي، عيل والحاج مدني، والسيد الضباينة، عربان
وجعفر تولة، وعباس الخانكي، القادر وعبد علقم، يوسف محمد والحاج الحسني، عيل
كيكوس والخواجات جابر، السيد وعوض ميزو، سيد ومحمد كشة، وكرار النصريي،
أجيب ويعقوب جورجي، بابا وكرياكو جريس، وروفائيل مكريدس، وجورج جوانيدس،

بالقضارف. الزيت معرصة صاحب كالباكيان وباغوص بشيان،
هو والشوتال «الشوتال»، مالبسهم عىل الجنود يضعها التي كسال مديرية وشارة
من مأخوذ شعار السودان يف مديرية ولكل الهدندوة. قبيلة أفراد يحمله ملتوية سكني

حيواناتها. شهرة أو سكانها عادات
ُرفعت وقد والتجار، لألعيان ناٍد وهو الوطنيني»، «نادي إىل بالسيارة وتوجهنا
عليها منضدة وسطها يف وُوضعت اإلفطار، طعام لتناول موائد وأُعدت األعالم أمامه

القضارف. حاصالت من صنًفا منها كل تحمل أوعية
لحماية املخصصة الفرقة وهي الرشقية، العرب فرقة موسيقى البعثة حيَّت وقد
السالم وهو الرسدار، بسالم املوسيقى صدحت بك «كري» املرياالي وصل وعندما الحدود.
املوسيقى تؤدي األخرى الرسمية الحفالت ويف والرسمية. العسكرية الحفالت يف املعتاد
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٦ يف السيارات تقطعها مسافة الحبشة وحدود القضارف وبني إنجلرتا. ملك سالم
والجمال. والسيارات البيادة من مؤلفة الرشقية العرب فرقة وهناك ساعات.

«الغضارف». «القضارف» كلمة وأصل
املديريات من إليها واملهاجرين واملغاربة والجعليني الشكرية من املدينة وسكان
لإلجرام امليل من فيهم لوحظ ملا نظًرا األحباش املهاجرين دخول ُمنع قد إذ األخرى؛

األمراض. وحمل باألعراض، واالتجار
من سكانها ونصف الحبشة، حدود عىل «القالبات» بمدينة القضارف وتتصل
والكسربة والعدس والفول والدوم والعسل والبن الحبشة مصنوعات وبها األحباش،

والبقر. والكمون
تجار من — ميزو سيد محمد الشيخ حرضة ألقى اإلفطار طعام تناول وبعد

بعد. املنشور الخطاب — القضارف
من الذرة لتنقية آيل غربال وهو ميخالوس، كونتو مسيو غربال األعضاء وزار

للطن. قرًشا ٢٥ والشحن الحزم مع التنقية وثمن الطني،
أسماءهم البائعون فيقيد — للمضاربة بورصة وبه — السمسم سوق شهدنا ثم
املنادي فيمر نمرة، منهم كل وبيد ا صفٍّ يقفون الذين الرشاء طالب وكذلك دفاتر، يف
عىل املنادي عرضه املشرتين، أحد عليه زاد فإذا األسايس. الثمن له ويذكر منهم بكل
عىل املزايدة عليه رست الذي الثمن املنادي عرض زيادة تحصل لم فإذا التايل، املشرتي
تم نعم قال فإذا يشاء، كما ال أو نعم فيقول الثمن، بهذا البيع يقبل هل وسأله البائع،
واألسعار كيلة، ١٦ واإلردب اليوم. قرًشا و١٥١ ١٥٦ السمسم إردب ثمن وكان البيع.

أرادب. خمسة أو بأربعة الفدان ويجود سودان. بور أسعار من أغىل
صمغ قنطار ثمن وكان السالفة، الطريقة عىل وبورصة سوق للصمغ وكذلك
تكون أن العادة ألن قرًشا؛ ٢٢ الطلح صمغ وثمن قرًشا، و٦٠ ٥٥ بني مرتاوًحا الهشاب
أما الصغرية. الكميات رشاء يستطيعون من لكثرة نظًرا أعىل؛ الصغرية األسواق أسعار

ضعيفة. واملضاربة قليلون واملشرتون كبرية الكميات فإن الكبرية األسواق يف
وثالثة فرق أربع يف تلميذًا ١٩١ بها أمريية ابتدائية مدرسة القضارف ويف
«جمعية باسم رياضية جمعية توجد وكذلك عامر. إبراهيم الشيخ وناظرها مدرسني،

الرياضية». التعاون
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ميزو سيد محمد الشيخ خطاب

األجالء: سادتي
العالية الهمم الكريمة أشخاصكم يف وأحيي واإلخالص، املودة تحية أحييكم
تجار رسور عن معربًا أيديكم بني أقف أن الرشف ويل النرية، والعقول

القضارف.

قال: ثم

والزراعية التجارية البالد حالة عىل االستطالع البعثة هذه مهمة أن وبما
أود فإني زراعية، بلدة هي القضارف أن وبما االقتصادية، العالقات وتحسني

فأقول: بإيجاز حالتها لسعادتكم أرشح أن
األمطار عىل ريُّها ويتوقف وخصبة، جدٍّا واسعة أراٍض ذات البلدة هذه
فيها تزرع حيث أكتوبر، أوائل إىل يونية أوائل من وافرة بكميات تهطل التي
والقطن، السوداني والفول والسمسم بأنواعها الذرة من املتنوعة املحصوالت
وطلح، هشاب بنوعيه؛ الصمغ من الكثيفة غاباتها تنتجه ما بخالف هذا

القرض. وأيًضا

الحاصالت:

— وهو تقريبًا، طن آالف سبعة املايض العام يف محصوله كان السمسم:
«ناتورال»، طبيعي ونوعاه: السوداني، السمسم أنواع أجود — شك بال
املرصي. للقطر معظمه ويصدر ميخالوس. كونتو مسيو بغربال ومغربل
طن ألف أربعني حوايل محصولها ومتوسط «الفرتيتة»، أنواعها وأهم الذرة:

السودان. يف محليٍّا معظمها يُستهلك تقريبًا،
أربعة املايض العام يف منها ُصدِّر والحمريي والقصابي املقد الذرة
شاطيء عىل وتزرع الشامي، وأنواعها: املرصي. للقطر تقريبًا طن آالف

طن. ٣٠٠ حوايل املايض العام يف منها وصدِّر الخريف، بعد الرهد
أسعاره. لتدهور زراعته أُهملت وقد هنا، األمريكي القطن إنتاج ويمكن
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سنة وكان طنٍّا، ١٣٠ املايض العام يف محصوله كان الهشاب: الصمغ
محصوله كان وقد الطلح: الصمغ للخارج. ُصدِّرت طن آالف أربعة ١٩٣٢

مرص. إىل ويصدر القرض: للخارج. ُصدِّرت طن ٧٠ املايض العام يف
والحلوى والسجاير، والصابون، السكر مرص: من نستورده ما وأهم

ا.ه. وغريها. واألحذية، وأخميم، نقادة نسيج األقمشة وبعض

أباظة فؤاد كلمة

بالتصفيق. وقوبلت الداعني فيها شكر كلمًة بك أباظة فؤاد حرضة وألقى

سن أبو حمد الشيخ زيارة

وهو أعيانها، وعني القضارف خط ناظر سن أبو حمد الشيخ دار األعضاء زار وقد
أبي خط ناظر سن أبو باشا أحمد بن الكريم عوض بن محمد بن حمد الشيخ
وافر القامة، مديد عمره، من السابعة الحلقة منتصف يف شيخ وهو بالقضارف، سن
األهلية وللمحاكم األهلية. القضارف محكمة يرأس الكرم، واسع الجبني، وضاح الصحة،
أوروبا. يف املحلفني أو مرص يف األخطاط محاكم نظام يشبه خاص نظام السودان يف
الزراعية، أعماله يف يعاونانه ولدان وله وماشية، ومزارع أمالك وله كبريًا، مرتبًا يتناول

أحمد. والصغري محمد، كبريهما اسم منطقة؛ يف محكمة رئيس وكالهما
اسمه أحدهما البارد؛ الرشاب من محليني نوعني لألعضاء سن أبو قدم وقد
غري أو مسكًَّرا منقوعه ويرشب املاء يف يُنقع كالورق جاف رقيق خبز وهو «اآليري»،
هندي. التمر رشاب مذاق من تقرب مقبولة حموضة وله املشددة»، الكاف «بفتح مسكر
يف الرقاق صنع كطريقة املخمرة، ا جدٍّ الناعمة الذرة عجينة من الخبز هذا ويُصنع

مرص.
الذي الدهن منه أنزع سواء الرائب، اللبن من يُتخذ رشاب وهو «غباشة»، والثاني
وهو بالسكر. تحليته ويمكن املاء، من يشء إليه ويضاف ينزع، لم أم «الروب» يسمى
عند تعاطيه عىل وسأثابر للغلة. ناقع الطعم، لذيذ ملني للجسم، مرطب ُمغذٍّ رشاب

عودتي.
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ودكاكني اإلنجليز، املوظفون يسكنه بريطانيٍّا حيٍّا بها وشهدنا املدينة زرنا وقد
منطقة، يف الحوانيت ُجعلت وقد مربعة، خطوًطا مخططة وطرقها ومنازلها. املدينة
وجديدة واحد، دور وكلها جوارها. إىل ُجعلت بل الحوانيت، فوق املساكن تبَن ولم
سوداني، مواطن وآخر إنجليزي طبيب وبه مريًضا، ٦٠ يسع مستشفى وباملدينة البناء.
ومحكمة مريًضا، ثالثني يسع للجذام ومستشفى رسيًرا، ٢٥ يسع عسكري ومستشفى
يف القرفصاء ويجلسون البيضاء، الجالليب تالميذها ويلبس أولية، بنني ومدرسة أهلية،
والثلج. للكازوزة ومصنع ومسجد، — بالسودان األولية املدارس جميع يف كما — الفصول
وسماحة، جد أهل وسكانها الخريف، يف إال صحي معتدل وجوها كهرباء، بها وليس
الواحد الحانوت يشتمل الغالب ويف يشء. كل يف يتجرون كثريون وأرمن يونانيون وفيهم
للحكومة، ملك واألرض والسجاير. واألحذية املنازل وأدوات والخردوات العطارة عىل
جنيه بني الحوانيت وتؤجر االنتفاع، حق لهم سنة ثمانني ملدة لألهايل حكًرا وتعطى
وبناؤها باملزاد، الحوانيت ر وتؤجَّ السنة، يف جنيه الحانوت ورخصة جنيهات. وخمسة
السودان ويف املدينة يف اليابانية البضائع وتنترش للحكومة، األرض وفقط لألهايل ملك
التجارية وللرشكة ماهر، صياد وهو والثلج، للزيت فابريقة كالفاكيان فيليب وملسيو كله.
كبري. متجر «مرصي» جريس روفائيل وللخواجة بالقضارف. فرع بكسال الحبشية

املأمور أفندي الرحمن عبد صالح عهد يف ١٩١٢ سنة بُني القضارف وجامع
سابًقا.

بعد األوىل الساعة منتصف يف القطار سافر حيث املحطة يف األهايل ودعنا وقد
الظهر.

وواصل بضواحيها. ألًفا و٥٠ البندر، داخل آالف ٥ القضارف سكان عدد ويبلغ
طول عىل السكان وكان حارٍّا، الجو وكان سنار، حتى القضارف من سريه القطار

الخطب. وتلقي البعثة، الستقبال يخرجون محطة كل يف الطريق

النخل بقلع مصطفى الرحمن عبد

فيها: قال كلمًة النخل بقلع مصطفى الرحمن عبد الشيخ حرضة ألقى وقد

ونيابًة نفيس عن أصالًة بكم للرتحيب العجالة هذه بتقديمي ا جدٍّ سعيًدا أراني
ولكن سدتكم، أمام للوقوف أهًال أكن لم وإن النخل، بقلع التجار إخواني عن

الجرأة. لهذه دفًعا دفعني والرسور الغبطة داعي
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أتم عىل السودانيني التجار إن وقلت تجرأت إذا مبالًغا أكون ال سادتي،
بهذه يرحبون وشعبًا تجاًرا السودان أن عىل يربهنوا ألن الكامل االستعداد

املفقودة. الحلقة بمثابة هي التي الزيارة

شكر. بكلمة بك أباظة فؤاد عليه ورد بالتصفيق خطابه فقوبل
وحواتة قرين، وجبل النخل، وقلع ومتنا، هلت، الحوري ود بمحطات مررنا وقد

والدندرد. العطشان، وخور والحصرية، هلت،
أدهشنا وقد دقيقة، ٢٥ القطار لوقوف رائًعا استقباًال استُقبلنا حيث السوكى ثم
القاهرة؛ يف املتخلفني األعضاء عن وسؤالهم األعضاء ألسماء بمعرفتهم القرويون هؤالء
الدكتور عن وسؤالهم بك، النرص سيف حمدي وحرضة باشا وايل جعفر كسعادة
وطلبهم بك نحاس يوسف الدكتور عن وسؤالهم رؤيته، بمجرد ومعرفته ثابت محجوب
مقاالتك، نقرأ إننا يل: قالوا يعرفونني، كيف سألتهم فلما عني. وكسؤالهم مشاهدته،
املعلومات لهذه دهًشا فكنت محاٍم. وأنك القضائية، الجريدة تسمى مجلة لك أن ونعرف
لنا وذكروا أباظة، فكري األستاذ عن وسألوا يعرفونها. ال مرص يف كثريون يوجد التي

مرص. عن كثرية أخباًرا — عجيب ذكاء يف —
كان الذي سنار خزان وشهدنا الدوليب، وكساب هللا حمدنا بمحطات مررنا ثم
إىل الخزان ينسب أن رؤي وقد قرية. ومكوار — مكوار خزان باسم مىض فيما معروًفا
القطار. يف وبتنا مساءً، عرشة الحادية الساعة محطته ووصلنا — مكوار من أوىل سنار

أحراشوأشجار

أشجاًرا شاملة والقضارف كسال بني الحديدية السكة طريق عىل أحراًشا رأينا وقد
باسم معروف صمغ منه يؤخذ الذي الطلح أكثرها السيقان، حمراء الطول متوسطة
وتتجمد، الفتحة يف اللزجة الصمغية املادة فتتجمع لحايته فتح بواسطة الطلح» «صمغ

الجسم. ُجرح ما إذا وتجمده الدم تجمع العملية هذه وتشبه تُجنى. ذلك وعند
خاص صمغ له «اللعود»، يسمى الشكل أبيض آخر شجر ظهر الطلح شجر وبني
من حالوة أقل بالنبق يعرف ثمر وله «السدر»، وأشجار الطلح صمغ من قيمة أقل
نواته، وتُرمى امتصاًصا جلدته تؤكل العنب، يشبه الحجم صغري مكور وهو التمر،
يسمى الذي هندي التمر كأقراص تؤكل أقراص دقيقه من ويُعمل ويُدقُّ ف يُجفَّ وقد
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سودانية. سوق

«بالغضا»، املعروف والسيال والشمر السلم أشجار أيًضا ويوجد «عرديب»، السودان يف
النار. يف الجمر صلب خشب وهو

الريب: بن مالك قول يف «الغضا» ورد وقد

ل��ي��ال��ي��ا ال��رك��اب م��اش��ى ال��غ��ض��ا ول��ي��ت ع��رض��ه ال��رك��ب ي��ق��ط��ع ل��م ال��غ��ض��ا ف��ل��ي��ت

املرت نحو وترتفع دقيقة سوق عىل تستوي حشائش أيًضا املنطقة هذه ويغمر
النال، منها: أسماء؛ الحشائش ولهذه الجوف، هش وهو عقل ذات وساقه والنصف،
عطري والنال املطر. ماء قبابها من ينفذ وال للمساكن، األخواص صنع يف ويُستعمل
وحجًما، لونًا الدخن حب يشبه حبه العدار، قصب النال حشائش ويتخلل الرائحة.
مرعى أيًضا وهو املجاعات، يف يؤكل أو الفقراء يأكله خشن خبز منه يصنع أن ويمكن

لألبل. خصيب
الوقود. يف يُستعمل الرسح شجر وخشب

الخرضاء أوراقها املوايش ورعي حبها أخذ بعد التي الذرة مزارع الطريق وعىل
صالًحا سماًدا يكون املتخلف والرماد الجديدة. للزراعة األرض إلعداد بالنار تُحرق

«العيش». باسم أنواعها اختالف عىل الذرة حبوب وتُعرف للرتبة،
العاملة. اليد وتنقصها ا، جدٍّ خصبة املنطقة وأرض
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سن. أبو حمد الشيخ بك. أباظة الحميد عبد حسني. هللا عبد اليسار: من (يرى القضارف يف
السيد). املجيد عبد خميس. الرمايل. املجيد عبد بك. أباظة فؤاد
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السادس الفصل

—سنجة سنار—خزاهنا

سنة فرباير ٣ األحد يوم (يف والطيور السمك وصيد والقردة الخشب غابات (1)
(١٩٣٥

تدوين يف شأني كان وكذلك املذكرات، تدوين إىل رحلة اف وصَّ أو الة رحَّ كل يحتاج
املسائل، رءوس أدون أن بني األمر بداية يف وكنت السودان، يف املرصية البعثة أنباء
وساعة يوم بعد يوًما بوضعها أبادر أن أو القاهرة إىل عودتي عند بحوثي أعد أن عىل
«األهرام» صفحات عىل وتتتابع عمًال الرحلة تتتابع حتى الثاني بالرأي فأخذت فساعة،
املشاهد، وتراكم األخبار الزدحام أنساها أن خشية بالتفاصيل ألمَّ أن ألستطيع وصًفا؛

السودان. محيط يف وأنا وألذكرها
الطعام إهمال استأداني وإن لذة، يف احتملته عناء الرأي بهذا األخذ يف وكان
الطعام، تناول أثناء ويف والسيارة، القطار يف أكتب فأنا الطويل، السهر وتقاضاني
سنتيجراد! بميزان الخمسني إىل أحيانًا درجته وصلت حٍر يف — القيلولة غفوات وبني
وبني والغذاء النوم ويحرم والعناء الجهد يحتمل الكاتب بني فاضلت كلما وإنني
يف الكاتب لت فضَّ مرصي، وزير من خرب عىل يحصل أن يجهد السيايس الصحفي
والكرباء الوزراء بعض عىل نفيس ثارت وكم براحة، استمتاعه يف الصحفي عىل حرمانه
وال لهم، للدعاية ر تسخَّ آداة أنها عىل يفهمونها أو الصحافة مهمة يقدرون ال الذين
أن يجوز ال أو املعقول، الصحفي الخرب هو والثمن بالثمن، تطالبهم أن لها يجوز

رأي. يف تعارضهم
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سنار يف (2)

ثم الصباح طعام األعضاء وتناول — فرباير ٣ األحد — اليوم صباح مبكرين استيقظنا
واملجاور للحكومة التابع القطن محلج إىل صباًحا التاسعة الساعة عند منهم فريق توجه
الذي جاكسون، مسرت املشهور اإلنجليزي الصياد — مقاولة — ويديره سنار، ملحطة
سنار عند األزرق النيل من حرضته صاد فقد لندن؛ متحف عرفها سمكة أكرب صاد
السودان ويف «البياض» مرص يف يدعى صنف من إنجليزيٍّا رطًال ١٢٦ وزنها سمكة

«العجل».
السودان. يف النوبة بالد يف املزروع األمريكي القطن بحلج املحلج ويقوم

املهندس إلني مسرت مكتب األعضاء زار صباًحا والنصف التاسعة الساعة وعند
رسم عىل جنابه وأطلعهم — مكوار خزان باسم قبًال عرف الذي — سنار لخزان املقيم
توجه ثم الجزيرة. أرض تروي التي الرئيسية وترعته ومناوره أبوابه للخزان: برنزي
النيل من ماءها تأخذ التي الرئيسية بالرتعة بادئًا نفسه، الخزان معاينة إىل معهم

الحبشة. بالد يف ينبع الذي األزرق،
إحاطته ويف خلفه، املاء حجزه يف الخريية والقناطر أسوان خزان سنار خزان يشبه
سقف أن ويف زراعية، أراٍض ري يف به لالنتفاع املاء حبس ويف للنزهة، واسعة بحديقة
سنار خزان عند األزرق النيل وعرض والجمهور. العربات ملرور عام طريق الخزان
عرضه فيزداد املجاورة، األرايض من جزءًا ويغمر جانبيه عىل يفيض أنه عىل مرت، ٣٠٠
بعد عىل «سجري» جبل من اقتطعت قد الجرانيت من وأحجاره أحيانًا، الخزان عند
مجرى يف املاء ملرور األبواب تفتح مناور، فوقها أبواب وللخزان سنار. من كيلومرتًا ٢٥
وعدد أيًضا. املناور فتحت كثريًا املاء كان وإذا الطمي، حاملة النيل نهر إىل األزرق النيل

ونصف. أمتار ٨ وارتفاعه مرتان، باب كل وعرض ،٨٠ األبواب
قد الجزيرة تكون حيث يُفرغ ثم سنة، كل من يناير إىل نوفمرب من الخزان ويُمأل

املاء. من نصيبها أخذت
يفرغ حيث وارتفاعه املاء. يُخزن حيث مرتًا، ٢٠ الخزان عند النهر ماء وارتفاع

مرتًا. ٢٤ الونش عند وارتفاعه أمتار، ثالثة
وكانت ومنخفضات، مرتفعات — الخزان من قريبًا — األزرق النيل مجرى ويف
يظهر مرتًا ٤٥ عمقه منخفض جرفها وبجانب تتالىش، أخذت املجرى يف جزيرة هناك

التاليش. يف اآلخذة الجزيرة سطح عىل املاء ارتفاع بقوة تآكل أنه
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باإلنجليزية. تاريخه تبني التي سنار خزان لوحة

يف الخزان بناء تم وقد .١٣٠ إىل ٤ بنسبة املوظفني من السنة يف املالريا وتصيب
الحكام أسماء فيها ُكتب الخزان أعىل يف لوحة وهناك العام، الحاكم أررش مسرت عهد
وسنوات وأررش، ستاك إىل وونجت كتشنر من السودان عىل تعاقبوا الذين العامني
تم حيث ١٩٢٦ إىل و١٩٢٤ و١٩١٧ ١٨٩٩ سنة منذ بنائه وأدوار الخزان مرشوع
املرصيون املهندسون وطلب وإنجلرتا، مرص بني خالف موضوع إنشاؤه وكان الخزان،
سنة يف فرتات إنشاؤه وأوقف مرص، إىل الوارد األزرق النيل ماء عىل محافظًة وقفه
وقف مع فيه العمل وقف ١٩٢١ سنة باشا عديل وزارة وقررت الحرب، بسبب ١٩١٤
لهذا السودان فيها األشغال وزير باشا شفيق وزار األولياء. جبل خزان يف العمل
يناير ٢١ يف وُفتح خلفه، مدة فيه العمل وتم يقبل، لم ستاك يل سري ولكن الغرض،

.١٩٢٦ سنة
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ماكدونالد، ومردوخ مقاوله، السندريني وأولهم واملهندسني، املقاولني أسماء وذكر
وغريهم. املرشوع»، «مستشار أرثروب وسري

وافتتاحه سنار خزان (1-2)

وبعض السامي املندوب لويد اللورد بحضور رسميٍّا احتفاًال سنار خزان بافتتاح احتُفل
صاحب وناب والصحفيني، العام والحاكم املوظفني وكبار املرصيني األشغال وزراء
يوم وتحدد املرصية، الصحافة عن السياسة مدير بك هيكل حسني محمد الدكتور العزة
املدعوين لقيام مساءً، أربعني والدقيقة الثامنة الساعة ١٩٢٦ سنة يناير ٢٠ األربعاء
الخميس يوم رسميٍّا سنار خزان الفتتاح مكوار إىل الخرطوم من املخصوص بالقطار
«مكوار»، إىل وصلوا وقد صباًحا. التاسعة الساعة منتصف عند ١٩٢٦ سنة يناير ٢١
الرابعة الساعة االفتتاح حفلة وكانت صباًحا، عرشة الحادية الساعة سنار خزان وإىل

بربكات. الحليج وابورات مشاهدة مع الظهر، بعد
املدعوين لعودة صباًحا السابعة الساعة ١٩٢٦ سنة يناير ٢٢ الجمعة يوم وتحدد

الخرطوم. إىل
وقرينتيهما، العام والحاكم الربيطاني السامي املندوب لويد اللورد جلس وقد
بالوزارة األشغال وزير باشا رسي إسماعيل معايل معهم وجلس املنصة إىل وجلسوا
األزرق النيل قايض هاشم الطيب محمد الشيخ فضيلة خلفهم وجلس يومئذ، الزيورية
جوفري السري ألقى ثم العربية، إىل اإلنكليزية من الخطب ترجمة إلقاء إليه ُوكل الذي

ييل: فيما تعريبه باإلنجليزية خطابًا العام السودان حاكم آررش

وموظفي ضباط عن وبالنيابة نفيس عن باألصالة إني اللورد، فخامة يا
هذه سكان عن بالنيابة الواقع ويف املحتشد، الجمع وهذا السودان حكومة
فخامتكم مابذلتم العلم حق نعلم كلنا قلبيٍّا. ترحيبًا بفخامتكم نرحب البالد،
يف العظيمة والهمة الفائقة العناية من بومباي حاكم منصب تقلدكم أثناء
ولم املادية. وترقيته الشعب إلسعاد اآليلة املرشوعات من وغريها الري أمور
نهر عىل العظيم العمل لهذا األسايس الحجر وضعكم عىل سنتان بعُد يمِض
عظم نقدر إننا لويد. قناطر فُدعي فخامتكم، اسم عليه أُطلق الذي السند
لالحتفال ساٍم كمندوب للسودان األوىل زيارتكم بمناسبة الفرصة هذه مالءمة

البالد. هذه لخري الشأن العظيم العمل ذلك سنار، خزان بإقامة
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بيننا لوجودكم املستقبل بحسن خريًا لنتفاءل اللورد فخامة يا وإننا هذا
يبلغ عنايتكم وبفضل أيامكم يف السودان أن عندي ريب وال اليوم، هذا يف
أعرب أن اللورد فخامة يا أودُّ وكذلك والفالح. التقدم سبيل يف بعيًدا شأًوا
تتمكنون مرص يف امللك جاللة كممثل أنكم هو عظيم، أمل عن اليوم لكم
شأنها من التي األعمال نطاق وتوسيع ترويج من مرص مع التام باالتفاق
مصالح تتعارض أن بدون — معها يُستطاع لدرجة النيل مياه وصيانة حفظ

أيًضا. السودان يف بل فقط، مرص يف ليس الثمرات، زيادة — القطرين
بلغ ما اللحظة هذه يف أمامنا كامًال نشاهده الذي العظيم العمل وإن
سهول ري مرشوع ظل فقد كثريين؛ أناس جهاد بفضل إال النهاية هذه
وزارة يف تعاقبوا الذين الربيطانيني املستشارين بحث موضوع الجزيرة
بدأها التي األولية فاألبحاث جارستني، ويليم السري عهد من املرصية األشغال
كتشنر اللورد املرحوم بمعاونة ماكدونلد مردوخ السري أكملها ديبوي املسرت
جميع أن يف أشك ال وإني ستاك. يل السري واملرحوم ونجت ريجنالد والسري
والسري ماكدونلد مردوخ السري تمكن لعدم األسف أشد يأسفون الحارضين
الرسالة اليوم وصلني وقد االحتفال. هذا يف معنا الحضور من ونجت ريجنالد
ومرشوع الخزان افتتاح يكون أن «عىس ونجت: ريجنالد السري من اآلتية
املقام هذا يف يل بد وال وشعبه.» للسودان جديد فالح عرص فاتحة الجزيرة
أعظم نُقدِّر خاصة روابط بالسودان تربطنا الذين نحن بأننا القول من
حكمهم الذين البالد هذه شعوب لخري ونجت ريجنالد السري اهتمام تقدير
املرصية األشغال وزارة تكرمت وقد واللطف. بالحلم سنة عرشة سبع مدة
من لديها كان ما كل السودان حكومة ترصف تحت السخاء بعناية فوضعت

العظيم. املرشوع هذا وإنفاذ للقيام املوارد
رسي، باشا إسماعيل السيد املعايل صاحبي وجود فرصة ألنتهز وإني
عما السودان عن بالنيابة لهما ألعرب اليوم هنا سليمان باشا الحميد وعبد
العمومية، األشغال وزارة يف تعاقبوا الذين الوزراء لجميع به مدينون نحن
يف فضل ملجهوداتهم وكان مرص من جاءوا الذين القديرين وللمهندسني
الظرف هذا مثل يف فخامتكم أجهد ال وسوف املرشوع، هذا إتمام عىل املعاونة
الحرب زادت وما بدئه، يف العمل صادفت التي الصعوبات برسد السعيد
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الخطاب هذا أضمن أن يف أطمع ال وكذلك الصعوبات، تلك يف ونتائجها
هذا إلتمام عملوا الذين أولئك كل لفضل االعرتاف من يجب ما القصري
نارد إدجار للسري بالشكر أتقدم وإني هذا به. اليوم نحتفل الذي املرشوع
حكومة يف وهم به قاموا ملا كري جيمس والسري كارتر لونهام إدجار والسري

وتنفيذه. املرشوع هذا ابتكار من السودان

العظيم العمل هذا يف اشرتكوا الذين كل خدمات عىل العام الحاكم أثنى أن وبعد
اآلتية: بالكلمات خطابه ختم

لخري العظيم الهنديس العمل هذا تكريس إىل فخامتكم أدعو أن الرشف ويل
وشعوبه. السودان

ترجمتها: هذه خطبة فألقى لويد لورد بعده من وقام

وعلماء السودان حكومة وموظفي ضباط حرضات ويا املعايل، صاحب يا
زيارة أول تكون أن الحظ لكبري إني ا حقٍّ السودان، وأهايل وأعيان ومشايخ
العظيم العمل هذا بإنجاز االحتفال ألجل كانت ساٍم كمفوض البالد لهذه يل
يف مرة ألول أكثركم قابلت وقد اليوم، هذا بافتتاحه الرشف يل تم الذي
من رأيته ما بي وأثَّر امللك، بيوم احتفاًال الخرطوم يف أُقيم الذي االستقبال
وهامة، متعددة ملصالح املمثل االجتماع ذلك تسود التي الخالصة املودة روح
املودة تلك ختمت قد حيث اآلن، تقيمه الذي االحتفال بهذا أرحب وإني
للبلدان السودان أهايل يا لكم الدائمة املنافع جلب منه الغرض عظيم، بفضل
السواد وإن أراضيكم، محصوالت من لصناعتها املواد تستورد التي األخرى
التي والجراءة والبصرية الحكمة تلك مني أكثر ليستطيع اليوم منكم األعظم
عبقرية ثمار يجني اليوم السودان إن االستطاعة. حيز يف سنار خزان جعلت
ترمي تذكرون كما سياسته كانت فقد األناة؛ بطول املقرونة كرومر اللورد
اقتفى وقد طاقتها، حدود تتجاوز أن دون ثابتة ترقية البالد ترقية إىل
العمل وواصال الخطة هذه ستاك يل السري واملرحوم ونجت ريجنالد السري
السبع ملدة والثاني سنة، عرشة سبع ملدة األول باهرين؛ ونجاح بإخالص
به مدينون نحن ما اليوم ننىس ال أن ويجب حياته. من األخرية سنة عرشة
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ثنائه من به فاه فيما أررش جيوفري السري أؤيد أن أيًضا وعيلَّ الثالثة. لهؤالء
الذين الشهريون املهندسون أولئك أبداها التي والهمة واملثابرة الرباعة عىل
اآلخر تلو الواحد سعوا األصيل املرشوع جارستن ويليم السري وضع أن منذ
الذي العام الحاكم آررش جيوفري السري شخص يف وللسودان تحقيقه. ألجل
وقت يف للسودان جاء وقد املايض. تقاليد عىل سيحافظ أنه الثقة كل أثق
تعلمون كما — سنار خزان فإن البالد؛ تاريخ يف حيوي دور ويف مناسب
وقد النيل، موارد وتحسني ترقية ألجل عام مرشوع من جزء سوى ليس —
أُحسن إذا النيل مياه أن املايض يف الخرباء أجراها التي الدقيقة املباحث أثبتت
احتياجات عن وتزيد تكفي أن يجب واإلنصاف بالعدل وتوزيعها صيانتها

املستقبل. يف واملنتظرة الحالية والسودان مرص
السري املعايل صاحب حرضة يكون أن الخاص رسورنا دواعي ومن
حاًرضا والشهرة بالنبوغ واملعروف مرص أبناء أحد رسي، باشا إسماعيل
وكذلك املرشوع، هذا إعداد يف شخصيٍّا الشرتاكه نظًرا وذلك اليوم؛ معنا
واثق فإني سليمان، باشا الحميد عبد املعايل صاحب بوجود خريًا نتفاءل
اإلدراك سوء من عالًقا بقي ما إزالة عىل يبعثان نظره وسعة مقدرته أن

باملرشوع. الحاسمة العلمية للمسائل
روح املفاوضات ساد فإذا تعلمون، كما هي الجوهرية والوقائع أما
تسوية إىل الوصول سبيل يف صعوبة تقوم أن يجب فال السياسية الحكمة
السري من السودان تمكِّن الوقت نفس ويف مرص، حاجة وافيًا ضمانًا تضمن
أحوال يف وللسودان موارده. له تسمح حسبما ثابتة بقدم العمران طريق يف
العمل يبقى أن وعىس والطمأنينة، الثقة بعني املستقبل إىل ينظر أن كهذه
بعمل الحكومة قيام عن الناجمة الفوائد عىل دائًما شاهًدا اليوم افتتحه الذي
ليس املرشوع هذا نتائج من يكون أن ويجب والتبرص، الحكمة بغاية كهذا
يعود أن الوقت نفس يف يجب بل الوطنيني، املزارعني رفاهية ازدياد فقط

إنشائه. عىل أُنفق الذي الكبري املال لرأس مقابلة عاجلة بفائدة
من األول الغرض هي القطن زراعة أن من بالرغم إنه أقول وختاًما
وفرة يضمن الحكمة من عظيم جانب عىل رشط فهناك الجزيرة، مرشوع
إىل أشري أن الختام يف وأود للنقص، تعرضها وعدم محليٍّا الغذائية املواد
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تربط التي الروابط أن وهو األهمية، من جانب وعىل عام آخر موضوع
يف األولية املبادئ ومن شخصية. صداقة روابط لهي السودان وأهايل الحكومة
البالد هذه يف تُقام أن يمكن التي املشاريع من غريه يف كما الجزيرة مرشوع
تعتقد والحكومة االعتناء. بغاية بها يُحتفظ أن يجب املرغوبة الروابط تلك أن
التحسني وأن طبيعته، موجب عىل الشعب ترقية الجوهرية األمور من أن
األفكار يف انحطاًطا أو ضياًعا ينتج أن يجب ال املادية األمور يف املتعاظم
قادة يقوم أن الثقة ملء ويل الشعوب. أخالق أساس هي التي والتقاليد
ذوي أو قبائل زعماء أو دينيني رؤساء كانوا سواء السودان؛ يف األفكار
الحارضة. السعيدة الحالة عىل للمحافظة عليهم بالواجب ممتازة، معارف
بالغيب الرجم أن املستقبل بحسن املتفائل بلهجة أخاطبكم أن ويرسني
أني هو واحد، يشء من تتأكدوا أن يمكنكم وإنما باملخاطر، دائًما محفوف
تقف قد التي العوائق كل إلزالة الودي التساهل وروح الجهد أقىص سأبذل
ما وإن املستقبل. يف السودان وعمران الرتقاء العظيمة املرشوعات طريق يف
نفيس يف يبعث للسودان األوىل زيارتي أثناء الوجيزة املدة هذه يف اختربته
السودان يف شخص كل ومساعدة والء عىل االعتماد استطاعتي يف بأن االعتقاد
العالم وعطف اهتمام تثري أن بد ال التي العظمى الغاية تلك وراء سعيًا

بأرسه. املتمدن

نصها: هذا خطبة وألقى باشا رسي املعايل صاحب حرضة وقف ثم

سيداتي ويا العام، الحاكم املعايل صاحب ويا السامي، املندوب فخامة يا
سادتي: ويا

الزاهر االحتفال هذا لحضور أُدعى أن العظيم رسوري بواعث من كان
السودانية األرايض من عظيم جزء موات إلحياء املعد سنار خزان بافتتاح
ومن معلوم. هو كما إنتاجها زاد إال أرًضا دخل ما الذي الصناعي بالري
كبار بواسطة الجزيرة ري مرشوع واضعة هي تكون أن ملرص الفخر بواعث
آرثروب، والسري جارستن ويليم السري املرحومان مقدمتهم ويف مهندسيها،
الذي ماكدونلد مردوخ والسري توتنهام واملسرت ديبوي كاملسرت تبعهما ومن
أن أذكر ألن حاجة وال للتنفيذ. وإعداده نهائيٍّا املرشوع تحضري يديه عىل تم
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املرصية العمومية األشغال لوزارة التابعني املهندسني أعاظم من هؤالء كل
تنفيذه. مدة يف العمل عىل

تحضري يف الضعيف شخيص اشرتاك الفخر مع أزيد أن ويمكنني
معنا الحارضين السودان ألهايل الرسور مزيد مع هنا أذكر وإني املرشوع،
أن يرسها بأنها وأخربهم السعيدة، املناسبة بهذه عليهم املرصية األمة عطف
وتقدًما رفاهيًة أهله يزداد وأن والسعة، الرغد من بحبوحة يف السودان ترى
بل يكفي، السعيد النيل يف املاء من يجري ما أن عندي ريب وال العمران. يف
باألعمال تدبريه أحكم إذا مًعا لريهما والسودان مرص احتياجات عن يزيد
يوفقنا أن املتعال القدير املوىل أسأل وإني الخزان. هذا أولها التي الصناعية

واجباتنا. ألداء للوصول جميًعا

«امينمحعت مثال1 عىل صيغت التي باليد وأمسك السامي املندوب وقف ثم
«امينمحعت مثال عىل اليد صيغت وإنما القناة. إىل الخزان من املاء فجرى الثالث»،
القديم امللك هذا عن عرف ملا تقريبًا سنة وثالثمائة ألفني منذ مرص حكم الذي الثالث»
األرايض، ري لحسن النيل مياه ضبط جدية بصفة حاول من أول أنه من التاريخ يف

موريس. بحرية أنشأ الذي هو أنه إىل األساطري تذهب كما
مطران وقف الجزيرة ترعة يف القناطر بوابات إحدى من يندفع املاء كان وفيما
فوق األزهري إسماعيل الشيخ السودان مفتي جانبه إىل ووقف جوين، املحرتم السودان
أراٍض إىل املنساب الخصب املاء لهذا التربيك عبارات وتليا املاء، منها يتدفق التي العني
تالوة أثناء يف جميًعا الحضور ووقف قبل. من الزراعة وال الخصب تعرف تكن لم
املفتي ألقاها التي املباركة والخطبة جوين املحرتم األب بها فاه التي التدشني صالة

الثانية. جوين املطران وصالة األزهري
وهو وزيادة، األزرق للنيل ترصف أكرب بمرور يسمح باتساع معمولة السد فتحات

كاآلتي: والفتحات الثانية، يف مكعب مرت ١٥٠٠٠
ومنسوب ،٨٫٤٠ وارتفاع مرت، ٢ واحدة كل وعرض ،٨٠ وعددها السفىل، الفتحات أوًال:

بخاري. ونش بواسطة تفتح حديد ببوابات املوازنة عليها ويعمل ،٤٤٫٢ العتب

هيكل. — السودان يف أيام عرشة 1
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السفىل. الفتحات فوق ٧٢ وهي التخفيف، فتحات وتسمى العليا، الفتحات ثانيًا:
املوازنة عليها يُعمل الفتحات وهذه مرت. ٢ وارتفاعها مرت، ٣ واحدة كل عرض

باليد. بهلب وترفع أفقي، غما أخشاب بواسطة
الجهة يف ومثلها عليا فتحة ٢٠ عاليه املبينة الفتحات من الرشقية بالجبهة يوجد ثالثًا:
عىل العليا الفتحات عموم وعتب مرت. ٢ وارتفاعها مرت، ٥ فتحة كل وعرض الغربية.

أفقي. غما أخشاب بواسطة وتقفل وتفتح ،٤١٧٫٢ منسوب

وتفريغه: وملوه الخزان سعة

املنسوب هذا عىل ويخزن ،٤٢٠٫٧ هو الخزان أمام املياه إليه تصل منسوب أعىل أوًال:
مكعب. مرت مليون ٦٣٦

ويرتفع ،٤١٤٫٥ عىل الخزان أمام منسوب يكون سنة كل من يوليو أول يف ثانيًا:
بالجزيرة، القطن لري مياه إلعطاء ٤١٧٫٢٠ إىل يوًما عرش خمسة مدة يف تدريجيٍّا

نوفمرب. أول إىل املنسوب هذا عىل املياه وتُحفظ
ويبقى ،٤٢٠٫٧ إىل تدريجيٍّا املياه منسوب يرتفع ديسمرب إىل نوفمرب أول من ثالثًا:

يناير. ١٨ إىل املنسوب هذا عىل
والترصف أمامها املخزون املاء من احتياجها كافة الجزيرة تأخذ يناير ١٨ من رابًعا:
خلف يمر الطبيعي النهر ترصف أي الروصريص؛ يف األزرق النيل يف يكون الذي
الرتتيب يتكرر حيث يوليو أول لغاية املرصي القطر الحتياجات هو كما الخزان

عاليه. املبني

ملحوظة:

أن يمكن يوليو يف كثرية مياه أخذ لعدم العام هذا الخزان عىل الحجز يف خاص نظام اتبع قد
عىل الخزان أمام حفظ تم العام هذا من ديسمرب أول ويف املرصي، للقطر رضر منها يحصل

.٤٢٠٫٧ وهي املطلوبة الدرجة
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الجزيرة: ترعة

والعتب مرت، ٥ وارتفاع مرت ٣ الواحدة عرض فتحة، ١٤ عن عبارة الرتعة فم أوًال:
وتُعمل املسلحة، بالخرسانة مقفولة سبعة الفتحات هذه من .٤١١٫١٠ منسوب عىل

رجلني. بواسطة يدار بونش ترفع حديد بوابات بواسطة املوازنة
سنتي ٧ وانحدار مرت، ٣٫٤٥ بها املياه وارتفاع مرتًا، ٢٦ قاعها عرض الرتعة ثانيًا:
الرتعة ومسطاح فدان ٣٠٠٠٠٠ وهي الحالية املساحة لري كاٍف وذلك الكيلو، يف

الزمام. زيادة عند بتوسيعها يسمح
ومرصف ترع خمس أمامها ويتفرع ٥٧ كيلو عند الرتعة عىل حجز قناطر أول ثالثًا:
بالراحة. الري وكل بالجزيرة، الري يبدأ وعندها بالرتعة، املياه لتخفيف النيل عىل

النيل عىل ومرصف ترع ثالث وأمامها ٧٧ كيلو عند للحجز قناطر ثاني رابًعا:
.١٤٤ كيلو عند ثم ٩٩ كيلو عند أخرى حجز قناطر ثم للتخفيف

قطن فدان ألف ثمانني ري تم ١٩٢٦ سنة بالجزيرة زراعتها املقرر األرض وبلغت
حسنة. حالتها والزراعة لوبيا، آالف وعرشة ذرة فدان و٤٩٠٠٠

بور. فدان ألف ويرتك وبقول، ذرة ومثلها قطن ألف مائة يزرع أن هو واملقرر
الزمام بزيادة يسمحان بالرتعة املرتوك واملسطاح الرتعة بفم املقفولة فتحات السبع

فدان. مليون إىل
تبدأ التي بالتواريخ يتعلق فيما تعديالت املذكرة هذه يف ما بعض عىل طرأ وقد
مرشوعات عن الكالم حني إليها نعرض الطبيعي، النهر لترصف مرص حاجة فيها
مليون ٨٠٠ أنها تبني األويل للمرة ملئه بعد الخزان سعة أن كما كافة. النيل ضبط
األبيض البحر مياه ارتفاع إىل باملقارنة مذكورة فيها املذكورة واملناسيب مكعب. مرت
الزمام، زيادة عند بتوسيعها يسمح وكونه الرتعة مسطاح عىل ورد ما أما املتوسط،
املساحة ضعف أي فدان؛ مليون نصف زراعة تكفي مياه لخزن يتسع الخزان ألن فذلك
تكفي الجزيرة ترعة فتحات من بالخرسانة املقفلة فتحات والسبع قليًال. إال الحالية

له. الالزمة باملياه املقدار هذا إلمداد
والتفريغ امللء تواريخ حكمة إدراك عليه يسهل كي القارئ ننبه أن ويحسن
يوليو شهر أواخر يف تبدأ بالسودان القطن زراعة أن إىل املذكرة هذه يف الواردة
ملنسوب املوازي الرقم وهو ،٤١٤٫٥ من الخزان يف املاء مستوى فرفع أغسطس. أوائل
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يقصد إنما يوليو، شهر من الثاني النصف يف ٤١٧٫٢٠ إىل للنهر الطبيعي الفيضان
ويبقى قطنًا. وزرعها األرض لري الالزمة الراحة بمياه الجزيرة أرض تغذية إىل به
التخزين. ويمكن الطمي من النهر مياه تخلو حني نوفمرب شهر إىل ثابتًا املنسوب هذا
تبدأ أن ويبقى ٤٢٠٫٧ مستوى إىل سنار يف التخزين منسوب يرفع نوفمرب شهر ويف
مقرًرا أمًرا مرص أولوية كانت وإذا النهر. وتغذية القطن لزراعة للماء مرص حاجات
كل الجزيرة أرايض تأخذ بحيث الخزان تفريغ يف البدء وجب فقد الجميع من به مقدًما
أرايض حاجة أن والواقع مرص. عىل وقًفا الطبيعي النهر ترصف ويبقى منه حاجاتها
القطن، جنيات من األوىل الجنية فيه تبدأ الذي يناير شهر بعد تقل للماء الجزيرة
مقداره ما يكفيها وهذا الرشب. مياه لغري حاجة ثَمَّ تبقى فال مارس، شهر يف ينتهي
الجزيرة يف املياه إىل الحاجة ابتدأت يوليو شهر كان فإذا الثانية، يف أمتار عرشة ترصف
بدئ مرص، بحاجات ضاٍر غري الخزان يف املاء رفع يجعل الفيضان وابتدأ القطن لزراعة

جديد. من الخزان يف املياه رفع عملية يف

سنار خزان مرشوع نُفذ كيف

سهل بري أشار من أول املرصية األشغال وزارة مستشار جارستني ويليم السري يعد
إىل ١٩٠٤ سنة يف قدمه تقرير يف ذلك وذكر ،١٨٩٩ سنة يف صناعيٍّا ريٍّا الجزيرة
السودان، يف القطن زراعة ُعرفت وقد مرص. يف الجنرال بريطانيا قنصل كرومر اللورد
١٦٩٩ سنة برفان دي زافريوس املبرش مع سنار زار الذي بونسيه املسيو روى فقد
اتفق أن حد إىل القطن تصدير يف تجارتهم رائجة السكان من ألف مائة بها وجد أنه
عىل الواقعة املنطقة هذه أمري عىل يُطلق الذي اللقب هو وذلك — األزرق السلطان
حدود عند شلجا يف عنه بالنيابة ضابط إبقاء عىل الحبشة ملك مع — األزرق النيل
منهما أمري كل يأخذ شطرين، واقتسامها الصادر القطن عىل العوائد لتحصيل الحبشة
كان سنار صادرات أهم أن ١٨١٤ سنة يف شندي زار الذي بركار روى كذلك شطًرا.
التي هي وبجرمي سنار يف القطن مصانع أن روى كما القطن، من املصنوع الدمور
انحطت الصناعة هذه أن عىل باملالبس. الشمالية أفريقيا من األكرب القسم تمون كانت
يف اليدوية الصناعة ومزاحمتها أوروبا يف الكربى الصناعة لقيام وتدهورت السودان يف

األسواق.
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السودان حبوب مخزن الجزيرة سهل وأصبح الحبوب زراعة إىل السودان فعاد
املهدي ثورة بعد ثم السودان، عيل محمد فتح عند القطن زراعة أدخلت وقد كافة.

تدهورت. قد وصناعته القطن زراعة كانت
الجزيرة لري األزرق النيل مياه ضبط إمكان عن تقريره جارستن السري قدَّم وملا
املرتامي السهل هذا أرايض بمساحة ١٩٠٤ سنة ديسمرب يف السودان حكومة بدأت
لهذه أُنشئت التي املصلحة استمرت وقد األرايض، هذه مالك حقوق وبتقرير األطراف
بدأت كذلك .١٩١٢ سنة يف منه األعظم القسم أتمت حتى بعملها قائمًة املساحة
١٩٠٩ سنة يف فيه العمل وبدأت وسنار، الخرطوم بني ما حديديٍّا خطٍّا الحكومة
حتي جنوبها من الجزيرة أرض به اخرتقت ثم ،١٩١٢ سنة يف سنار إىل به ووصلت2

األبيض. بلدة إىل اتجه األبيض النيل شاطئ عىل كوستى إىل وصل
محطة ١٩١١ سنة يف فأقامت القطن، زراعة تجربة الحكومة بدأت ذلك أثناء ويف
تأخذ التي الرتع وحفرت األزرق، للنيل الغربي الشاطئ عىل الطيبة بلدة عند طلمبات
خمسة إىل ذلك بعد زيدت فدان آالف ثالثة لتغذي هذه الطلمبات محطة من مياهها
بزيداب القطن زراعة نقابة إىل التجارب بهذه القيام يف السودان حكومة وعهدت آالف.
هذا فدعا ،١٩١٣ سنة يف باهًرا نجاًحا الطيبة تجربة نجاح وبدا الخرطوم، شمال يف
قنصل يومئذ كتشنر لورد وكان االستغالل. طرق أصلح يف التفكري رضورة إىل النجاح
السودان حكومة تكون أن عىل االتفاق وأتم األمر يف فتوسط مرص، يف الجنرال بريطانيا
زراعة نقابة تكون وأن فيها، القطن يُزرع ناحية كل يف الكربى الرتع عن مسئولة
يوزع وأن األرايض، يف بالعمل الزراع يقوم وأن لهم، الالزمة الرتع عن مسئولة السودان
وخمس للحكومة، منه املائة يف وثالثني خمس بنسبة الزراعة من الناتج القطن محصول
سائر له تكون كما للمزارع، تكون الباقية املئة يف واألربعون للرشكة، املائة يف وعرشين

األرض. تنتجها التي الحاصالت
الفنيني مع للسودان كتشنر لورد زيارة أثر وعىل ،١٩١٣ سنة عينها السنة هذه يف
القرض ضمان املرصية الحكومة رفضت أن وبعد املرصية، الحكومة رجال من الري يف
مرشوع ونجاح سنار، خزان إلقامة الجنيهات من ماليني ثالثة بمبلغ إصداره أُريد الذي

هيكل. — السودان يف أيام عرشة 2
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ضمان عىل اإلنكليزية الحكومة الربيطاني الربملان أقر السنة هذه يف الجزيرة. ري
وقفت لكنها ،١٩١٤ سنة يف الخزان لبناء التمهيدية األعمال بُدئت ذلك وعىل القرض،

الكربى. الحرب نريان شبَّت عندما
ضعيًفا األمل رأت ألنها القرض؛ هذا ضمان ذاك إذ املرصية الحكومة رفضت وقد
كان اإلنجليزية السياسة وألن ميزانيته، لعجز سداًدا للسودان دفعته ما اسرتداد يف
ما األموال من له قدمت مرص تكون أن بعد بالسودان إنكلرتا استئثار إىل ميلها ظاهًرا
من ذلك عند الترشيعية وللجمعية للحكومة كان وربما عنها. ماليٍّا االستقالل من مكنه
كثرية. ماليني كانت املتعاقبة السنوات يف للسودان مرص دفعتها التي األموال أن العذر
تلك إىل املاليني هذه فتضاف مرص تدفعه بأن ينتهي قد الجزيرة لقرض مرص وضمان

وحدها. إنكلرتا عىل األمر آخر فائدتها لتعود
بتشجيع إنكلرتا فأقدمت الجزيرة سهل استغالل يف االشرتاك عند إذن مرص تنحت
الحكومة ضمان الربيطاني الربملان وأقرَّ االستغالل، بهذا االنفراد عىل كتشنر لورد
استعرت ثم سنار، خزان إلنشاء التمهيدية باألعمال فبُدئ الجزيرة، قرض اإلنكليزية
زراعة نقابة قيام يف االستمرار من يمنع لم وقفها لكن األعمال. هذه فوقفت الحرب نار
التي األرايض مساحة تكون أن تقرر بعدما خصوًصا جديدة؛ تجارب بإجراء السودان
النقابة فأنشأت عام، كل يف قطنًا ثلثها يزرع فدان ألف ثالثمائة سنار خزان يرويها
فدان، آالف ستة لري بركات يف جديدة طلمبات محطة ١٩١٤ سنة أوائل يف املذكورة
استغاللها بدأت الحوش ناحية يف فدان ١٩٥٠٠ لري أخرى محطة ذلك بعد أنشأت ثم
سنة استغاللها بدأت فدان ألف ثالثني لري النور وادي يف رابعة ومحطة ،١٩٢١ سنة
والثلث ولوبيا، ذرة والثلث قطنًا الثلث زراعة قاعدة عىل االستغالل هذا وكان ،١٩٢٢

الثانية. الدورة قاعدة عىل أى زرع؛ بغري الباقي
محطات إنشاء من السودان زراعة نقابة وال السودان حكومة غاية يكن ولم
كافية الطيبة تجربة كانت فقد القطن، لزراعة بتجارب القيام مجرد هذه الطلمبات
املهدي ثورة قبل السودان من اندثرت قد كانت القطن زراعة لكن ،١٩١٣ سنة منذ
االستغالل. يف االشرتاك رفضوا القطن زراعة عىل املدربون واملرصيون قليل، غري بزمن
النقابة ورأت الحكومة فرأت الخزان إنشاء بأعمال القيام استمرار الحرب عطلت وقد
أهايل ومن اإلنكليز املفتشني من ممكن عدد أكرب لتدريب الظرف هذا من االستفادة
بهذه القيام عىل والحث الفرنيس، والسودان النيجر من عليه الوافدين ومن السودان
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الثالثمائة يف والقنوات الرتع وإنشاء الخزان بناء تم إذا حتى ومراقبتها، الزراعة
الوطنيني والزراع واحدة، دفعة قطنًا الثلث من يقرب ما أو ثلثها زرع أمكن فدان
أثر عىل قطنًا فدان ألف ثمانني زراعة وأمكنت زراعته. عىل مرنوا الذين واملستأجرين

.١٩٢٥–١٩٢٦ سنة شتاء يف مبارشة الخزان بناء تمام
ري مرشوع منها يتكون أن البداية منذ تقرر التي فدان ألف الثالثمائة هذه أما
عىل هللا عبد الحاج قرية عند مبتدأة األزرق للنيل الغربي الشاطئ عىل فتمتد الجزيرة
يف الناس نيس «وقد الخزان، يقوم حيث مكوار شمال إىل مرتًا كيلو وخمسني سبعة بعد
باسم املهندسني عند معروفة النقطة هذه وأصبحت هللا عبد الحاج قرية اسم السودان
الحديد وسكة النهر محاذاة عىل شماًال امتدادها يف تستمر ثم وخمسني.» سبعة الكيلو
عرش أربعة بني الغرب إىل الرشق من عرضها ويختلف مرتًا. كيلو وثمانني خمسة مدى
النقطة هذه تتصور أن — األبعاد هذه وأمامك — ويسري مرتًا، كيلو وعرشين وخمسة
النيل محاذية العقبات من عقبة وال الربى من ربوة عليه تقوم ال املطمنئ السهل من
من أجزاء عرشة من جزءًا إال ليست أنها ذلك جانب إىل نتصور وأن املخصب، األزرق
خمسة من فدان ماليني ثالثة تبلغ والتي باملرشوعات ريها يمكن التي األرايض تلك
ألف الثالثمائة هذه أن أخريًا نتصور وأن الجزيرة. سهل مساحة مجموع هي ماليني
اآلن تراها السودان زراعة ونقابة السودان حكومة هي وها ،١٩١٣ سنة تقررت فدان
منذ أي و١٩٢٦؛ ١٩٢٥ عام إال بزرعها يبدأ لم أنه مع الزراعية بالحاجة كافية غري

فقط. عام
لحكومة ملًكا الجزيرة سهل أرايض من كغريها فدان ألف الثالثمائة تكن لم
كانوا الذين السودان أهايل ملك يف هي بل لها، ملًكا اآلن إىل ليست وهي السودان،
ثمراته ينتج ال الجزيرة مرشوع نظام أن الحكومة رأت وقد حبوبًا. املطر عىل يزرعونها
املرشوع لنجاح بد ال أنه أخرى ناحية من ورأت مالكها، يد تحت األرايض هذه بقيت إذا
سنة أربعني ملدة املرشوع أرايض فاستأجرت فيه، مادية مصلحة لألهايل تكون أن من
وغري الرئيسية للرتع الالزمة األرايض اشرتت كما للفدان، قروش عرشة سنوي بإيجار
حددت هيئة هناك وكانت للفدان. واحد جنيه بثمن العامة املنافع من الرئيسية الرتع
األهايل أمالك وسجلت ،١٩١٢ سنة يف عملها وأتمت دقيًقا تحديًدا األرايض هذه مساحة

بأسمائهم.
وقد حينًا. بها وتحيط حينًا الجزيرة ترعة فدان ألف الثالثمائة هذه وتحاذي
خمسة نحو تبلغ منها كل قطعة، عرشة تسع إىل املساحة هذه والنقابة الحكومة قسمت
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اآلخذة الرئيسية الرتع بها وتمر مربعة. مساحات قطعة كل قسمت ثم فدان، ألف عرش
تروى الرتع هذه ومن مرت، ١٥٠٠ نحو بعدها وما واحدة كل وبني الجزيرة، ترعة من

نظام.3 أدق منتظمة فتحات طريق عن األرض
العمل تعدو أن يمكن ال الصالح االستغالل يف الزارع قدرة أن الحكومة رأت وقد
الباقية العرشة وترتك ولوبيا، ذرة وعرشة قطنًا أفدنة عرشة منها يزرع فدانًا ثالثني يف
أرايض يف يده عليه الرجل يضع ما وحدة فدانًا الثالثني هذه جعلت لذلك زراعة؛ بغري
مالك فكل االستغالل؛ يف سواهم من عىل يفضلون األصليون األرايض ومالك الجزيرة.
اقرتاح حق للمالك يكون أن القاعدة وجعلت أرضه، من فدانًا ثالثني عىل يده يضع
األحيان غالب وهو ملكه، من الحكومة استأجرته ما سائر يستغلون الذين األشخاص
املزارعني هؤالء عن املفتشني تقارير دامت وما القربي. بصلة به يتصلون من يقرتح

يستغلونها. التى األرض عن إلجالئهم محل فال صالحة
أعمال مبارشة الحكومة كلفته الذى السندرينى املسيو عاد الحرب انتهاء بعد
البناء إلتمام قدرت التى املبالغ الحرب أثر عىل األسعار ارتفاُع وجعل الخزان، إنشاء
ورأت قليل، غري قسًما منه وبارش الحكومة، لحساب العمل يف استمر أنه عىل كافية، غري
السودان قرض رفع الربيطانية الحكومة قررت فلما باهظة، النفقات السودان حكومة
بريسون محالت عىل ورسا املناقصة، يف سنار خزان بناء إكمال ُطرح ماليني ستة إىل
ويبلغ بإتمامه، قاموا الذين وهم ،١٩٢١ سنة أبريل من فيه العمل فبدأوا بلندرة وأوالده
الحديد، سكة رشيط وعليها مرتًا، ٣٢٥٠ الصماء الحوائط ومعه سنار خزان طول
بتفتيش أعمال مدير كان الذى بك ألفي وضعها سنار خزان عن فنية مذكرة وهناك

بالخرطوم. مرص ري

سنجة زيارة (3)

مديرية عاصمة سنجة إىل السيارات ركبنا الرئيسية والرتعة الخزان مشاهدة وبعد
العال أبو وعوض أفندى العال أبو مصطفى السيد الفاضل حرضة لدعوة تلبية الفونج،
ومخازن مكاتب وأنشأوا إسنا يف نشأوا السودان، تجار كبار من وهم وإخوتهما. أفندي

وغريها. والقاهرة درمان وأم وسنجة سودان وبور الخرطوم يف تجارية

هيكل. — السودان يف أيام عرشة راجع: 3
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األعىل. الطرف يف اآللة ثم واألخشاب العمال سنجة. يف القزازة غابة يف الخشب قطع عملية

سهًال، وسنجة سنار بني السيارات طريق وكان ووكر، مسرت املديرية مدير وزرنا
… الشتاء يف أننا مع درجة ٤٢ بلغ شديًدا الحر وكان

ورأينا السنط أشجار شهدنا حيث القزازة، غابة الظهر بعد األوىل الساعة وزرنا
واملناشري. البلط معهم سودانيني وعماَل اليونانيني أحد عليها يرشف األخشاب قطع آلة
لنجارة تصلح وال التلغراف، أعمدة ويف الحديدية السكة فلنكات يف األلواح وتُستعمل
أربعة الخشب قاطع ويعطى بالفارة. النعومة يقبل ال خشن الخشب ألن األثاث؛
واملرتين والنصف املرت الخشب من يقطع أن العامل ويستطيع مرت، كل عن قروش
الخشب ونفاية الرسوال. غري يلبسون وال الشمس حرارة يف العمال ويشتغل اليوم، يف
جيدة هناك واألرض والرفاصات. األخشاب نرش لوابورات وقوًدا يستعمالن وكساؤه
وبقية الخرض»، «لعمر ملك النيل عىل التى السنط وأشجار العاملة، اليد تنقصها الرتبة

للحكومة. ملك املنطقة أشجار

العال أبي آل عند (1-3)

يف العال أبي مصطفى الوجيه منزل يف الغذاء طعام تناولنا والنصف األوىل الساعة وعند
حرضات من كل وألقى رقيًقا، خطابًا الداعي وألقى واإلكرام، بالحفاوة وقوبلنا سنجة،
كلمات سماحة الرحيم عبد محمد والسيد خميس شكري عيل واألستاذ بك أباظة فؤاد
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واالجتماعية التجارية الروابط توثيق يف العال أبو آل فضل بيان يف للمقام مناسبة
الخطب قوبلت وقد «سنجة»، سكان وشكر بالصدق، واشتهارهم والسودان، مرص بني

بالتصفيق.

العال أبو مصطفى الوجيه خطبة

التجار: إخواني سادتي،
تفضلكم جميًعا لحرضاتكم أشكر إخواني عن وبالنيابة نفىس عن باألصالة

سالمتكم. عىل هللا وأحمد السفر، مشقة وتحملكم دعوتنا، بقبول
الرحلة برنامج يف مرتبة كانت سنجة ملدينة زيارتكم أن لو بودي كان وكم
صدفة رب ولكن بكم، والحفاوة للقائكم عظيم استعداد عىل نكون حتى
الجميل الشعور وهذا قلوبنا، يف محبتكم هي بكم فالحفاوة ميعاد، من خري
بقاع يف رأيتم ما وحسبكم املوقرة. بعثتكم يالزم الذي والتوفيق معكم، املتبادل
مجهوداتكم عىل السودانيون يطلقه وما واالبتهاج، البرش من جميًعا السودان

والفالح. بالسعادة القطرين عىل يعود الذي العميم الخري من العظيمة
سنجة؛ عن بسيًطا ملخًصا لكم أذكر أن يمكننى السعيدة الفرصة هذه ويف
للسمسم عظيًما مورًدا زالت وال السودان، يف التجارية املدن أقدم من فهي
السودان. أرايض أجود من بها الزراعية واألرايض والصمغ. واألذرة األبيض

الذى أباظة بك فؤاد لسعادة شكري خالص أوجه أن الختام قبل وأرجو
والسودان. مرص بني العالقات توثيق يف الطيبة الجهود بذل طاملا

ودوام السودان سعادة عىل دائًما يسهر الذي ميخالوس كونتو مسيو أيضا
«تصفيق». ألًفا. بكم ومرحبًا عليكم والسالم القطرين. بني االقتصادية الروابط

سماحة الرحيم عبد محمد خطبة

السادة: أيها
سنجة مدينة إىل الحضور فرصة لنا هيأت التى السعيدة الظروف أشكر
وحسن لنا دعوتهم عىل الشكر جزيل لهم وأشكر العال، أبو السادات وزيارة

شعورهم. وجميل استقبالهم
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تجار العال أبو السادات أن الفخر مع أذكر أن السادة أيها يل اسمحوا
عاًما، سبعني منذ بالسودان التجاري محلهم والدهم املرحوم أسس مرصيون
تجارة يف محمود مقام إىل اآلن وصلوا حتى حميًدا سريًا تجارته يف وسار
راجت وملا السودان، يف إقامتهم منذ مرص بتجارة اتصلوا وقد السودان.
يف وحازوا القاهرة، مدينة يف لهم فرًعا افتتحوا أعمالهم واتسعت تجارتهم
أن ويرسني املعاملة. وحسن للصدق مثل خري وكانوا واسعة، شهرة القاهرة

تجارتهم. عن أعلمه ما بعض لكم أذكر
القطرين بني الروابط زيادة عىل العمل يف الصفوف تقدموا أنهم ذلك
اتصاًال التجارية املحالت أكثر التجارية جهودهم بفضل فأصبحوا الشقيقني

التجارى. نموهم استمرار عىل كثرية والدالئل بمرص،
صادرات نصف عىل يزيد املايضما العام مرصيف إىل وحدهم صدَّروا وقد
فحسب، والسودان مرص تجارة عىل نشاطهم يقعدهم ولم مرص، إىل السودان
البالد لتلك املصدِّرين مقدمة يف فكانوا وأمريكا، بأوروبا تجارتهم اتصلت بل

السودان. محصوالت من
ونحيي بهم، نفخر أن علينا لزاًما أرى لذلك أعمالهم؛ من عجالة هذه
منهم بالشكر وأخص شكري، لهم أكرر الختام وقبل واإلقدام. الشجاعة فيهم
وإخوانه ميخالوس كونتو مسيو مع كثريًا عمل الذي أفندى مصطفى حرضة

امليمونة. الرحلة هذه تهيئة عىل الغرفة أعضاء جميع

سنار إىل العودة (4)

من بيتًا الطريق يف ورأينا سنار، إىل سنجة من عدنا والنصف الثانية الساعة وحوايل
من تعايشية «بنتوم» تُدعى سودانية شابة كانت حيث القش؛ من حانوت به الخوص

املسلوق. والبيض القهوة بيع تتوىل سنة، ١٣ عمرها متزوجة طاما
(بفتح بالَجبَنة املعروفة السودانية القهوة فيها تقدم حوانيت السيارات طريق ويف
أمام أوًال النار عىل يحمص الذي العادى البن من تصنع وهي والنون)، والباء الجيم
ولهذه «بزبوز»، بدون الصغري اإلبريق يشبه األحمر الفخار من إناء يف وتغىل الزبون

كثريًا. ثابت محجوب الدكتور به يعجب خاص مذاق القهوة
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«رواكب» تسمى التي الحوانيت هذه أمثال أمام خشبى مقعد عىل الدكتور ويجلس
أسمائهن عن عادًة، املهنة بهذه الشيوخ مع أو منفردات يقمن اللواتي النساء ويسأل
القبائل أنساب يف حديثًا عليهم يقص الطريق يف وبعولهن استوقفهن وطاملا وقبائلهن.

السودانية
«دجاجة وهي ببندقيته، طيوًرا بك أباظة فؤاد صاد سنجة إىل ذهابنا وعند
مساءً، الرابعة الساعة سنار محطة إىل وعدنا ملونًا، وطريًا ودرٍّا وغرنوبًا وُقمريٍّا الوادي»
للنساء ٤٠ منها رسيًرا ١٢٦ يسع وهو األمريي، املستشفى إىل محجوب الدكتور وتوجه
مكمدات وعملت والعمليات، النساء وأمراض والجروح للحميات أقسام وبه واألطفال،
تحرير رئيس القايض عثمان أحمد الشيخ حرضة ومعنا توجهنا ثم الدكتور، لقدم
عن ميًال ١٩ تبعد وهي النسانيس، غابة إىل برفاقنا لنلحق السودان» «حضارة جريدة
فدانًا، ٨٠ مساحتها وتبلغ الخزان، بحديقة الخزان عند طريقنا يف ومررنا سنار، خزان
فاكهتها، وتباع وغريه، ويوسفي وتفاح وجوافة وباباي موز من بالفاكهة ٤٠ منها زرع
اإلنجليز باملوظفني خاص فهو السباحة حوض عدا ما فيها، بالتنزه للجمهور ويسمح
ومررنا الرئيسية، والرتعة األزرق النيل بني يقع الغابة إىل طريقنا وكان وعائالتهم،
أن قبل ودولة ملك سنار يف وكان الحروب، هدمتها التي القديمة سنار مدينة بأنقاض
استعادة مع استعادتها وقبل ثورتها يف «املهدوية» تحتلها أن وقبل إسماعيل يفتحها
وكان عيل». محمد الحاج بأمر «بُني عليه مكتوبًا كان جامع األنقاض وبني السودان.
القرون يف يرسلون وكانوا أمية، بني إىل امللوك وينتمي عثمان، ببني صداقة سنار مللوك

األزهر. الجامع إىل السناريني الطلبة من بعثات الخالية
شخص اسم ومكوار «مكوار»، عىل «سنار» إطالق إىل السودان حكومة جنحت وقد
وسمي عزبة، أو قرية هى الالم» وتشديد الحاء «بكرس والحلة «ِحلة»، عىل علًما وضع
التى الجديدة املباني هي اليوم وسنار سنار. خزان دعي ثم مكوار خزان أوًال الخزان
يتواله الذي واملرصي السوداني الري وموظفي املقيم املهندس مباني من للحكومة
والحلل املخططة، والحوانيت والحديقة واملستشفى، واملحطة الديب، حسن املهندس
واألبيض، القضارف إىل الحديدية الخطوط لتقاطع التقاطع؛ سنار وهناك املجاورة.

ساعة. بنصف املركز سنار عن تبعد وهى
موضوًعا املرصي العلم وكان حارس، املشايخ جبل يف والنسانيس القردة غابة ويف
جميع يف وكذلك الربيطاني، العلم اليسار وعن الحكومة، ملكاتب الدخول باب يمني عن

السودانية. الحكومة مصالح
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النسناس فيدخل هند جوز يف حفرة بعمل طريقتني: بإحدى النسانيس وتُصاد
النسناس منه رشب فإذا إناء، يف املريسة رشاب بوضع أو يخرجها، أن يستطيع وال يده
صنع يف النسناس جلد األرستقراطية الطبقة وتستعمل عليه. القبض وسهل عليه أُغمي

وغريها. الحقائب

السمك صيد (1-4)

مع اتفق وقد والبحر، الرب يف ماهر صياد — البعثة أعضاء من — عفيفى عطا األستاذ
األزرق النيل من السمك صيد عىل سنار يف الحكومة محلج مدير جاكسون مسرت صديقه
رطًال ٢٦ وزنها العجل نوع من سمكة عطا األستاذ فصاد بالسمك، غني هو الذى
بالسمكتني وتربع مهارته، عىل األعضاء هنأه وقد أرطال، ٨ وزنها وأخرى إنجليزيٍّا،

فرباير. ٤ التاىل اليوم غذاء عند السمك يقدم حيث الخاص، القطار ملطبخ
طويل حبل من مدالة سنارة الصائد يستعمل أن الكبري السمك صيد وطريقة
إرخاء الصائد عىل وجب السمكة السنارة أمسكت فإذا الغاب، من بقصبة مربوط
بعد حتى لقوتها، مضعف فهو إرخاؤها أما السمكة، قاومت إليه جذبه إذا ألنه الحبل؛

بسهولة. الصائد فيجذبها مقاومة بغري تصبح مثًال ساعة ربع

سنار شاي حفلة (2-4)

الساعة منتصف عند للبعثة تكريًما شاي حفلة سنار مدينة تجار حرضات وأقام
رشكة ووكيل املدينة تجار رس حميدة السيد حرضات الداعني يتقدم كان مساءً، السابعة
أحمد والطيب الريح، هب جورجي والخواجة الحكومة، وتوريدات مقاوالت ومتعهد شل
وعزت العجل، السالم وعبد الحسن، وعثمان الضوي، وعباس حامد، ويوسف سليمان،

بربر. من التجار وأكثر شامي،
باسم بالبعثة ترحيب كلمة الحبوب تاجر السالم عبد خليفة الشيخ حرضة وألقى
— سوري أصل من وهو — الريح هب جورجي الخواجة دار يف الحفلة وأُقيمت التجار.
األمريي املستشفى طبيب الحليم عبد أحمد والدكتور سنار مفتش كني مسرت وحرضها

املوظفني. وكبار
اجتماًعا ١٩٢٦ سنة سنار خزان افتتاح حفلة منذ أشهد لم إنني كني: مسرت وقال

اليوم. كاجتماعنا سنار يف

147



الثالث) (الجزء املرصية البعثة رحلة إىل القديم التاريخ من السودان

«الفضل سنار عمدة ويُدعى الحناء. أشجار ُغرست املدينة بيوت داخل ويف
املرجى».

«حلة تُدعى — وغريهم الفرنيس السودان مهاجري — الفالتة حلة سنار وبجوار
طاهر». «الحاج يُسمى «بسلطان» يلقبونه شيخ عليها مايرنون»

ثالث: واسرتاحات إفرنجي، مخبز وبسنار

للحكومة. (١)
وأمثالهم. اإلنجليز للسائحني (٢)

لألفندية. (٣)

فيُوضع وثالجة، األزرق النيل من رافعة بآلة يُؤخذ الذى الرشب ملاء خزان وبسنار
األزيار. يف املاء

املاء، صهريج من جرادل يف املاء يحملون عمال عنده مقاول للمنازل ويورده
النصف املقاول يأخذ املاء، من صفيحتان قدره والدور الدور. بحسب تُدفع واألجرة

واملقاول. الساكن بني عليها يُتفق واألجرة النصف. والعامل
وهناك بالسيارة، ونصف وساعتان بالقطار ساعات ثالث مدني وواد سنار وبني
ورخصة قروش، ٤ مدني واد إىل فيها املسافر يدفع وركابًا بضائع تحمل لوريات
وهناك السنة، يف قرًشا عرشون الكارو عربة ورخصة السنة، يف قرش مائة دكان كل
تجارها رس برياسة التجار من لجنة وباملدينة املائة. يف بسبعة تُقدَّر األرباح عىل رضيبة
الحوانيت وتُفتح السنة، يف للحكومة دفعه عليه يجب وما تاجر كل مال رأس لتقدير
ومحالت القهاوي عدا ما عادًة، الغروب عند مساءً السادسة الساعة وتُغلق الفجر منذ

الليل. ملنتصف فتبقى الشاي
ورخصة الخمور. لبيع بار بها يوجد وال الغرباء، بإكرام معروفون سنار وأهاىل
مستمدة بكهرباء ومنازلهم املوظفني مكاتب وتنار السنة. يف جنيًها خمسون الخمر
ويف سنار يف منترشة اليابانية والبضائع كهرباء. عندهم فليس األهاىل أما الخزان، من
إنجليزى ممول رشع وقد الهندية. والخامات والدبالن الدامور وخاصة كله، السودان

بسنار. للنسيج مصنع إنشاء يف الحكومة يفاوض
والسمسم ودجني وشامي ودغفر فرتيتة من بأنواعها الذرة سنار: ومحاصيل
يوجد وال املرتفع، والعنق بياض يف األسود اللون ذات األبقار بمراعي وتشتهر واللوبيا،

148



سنجة — خزانها — سنار

وأمراض مركز. وسنار لألهايل، وحكر للحكومة ملك سنار بندر وأرض جاموس. بها
والزهري. والبلهارسيا املالريا سنار:

الساعة فوصلها التقاطع سنار محطة إىل القطار سار مساءً، العارشة الساعة ويف
كوستى. إىل طريقه واتخذ والنصف العارشة
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روابة وأم وتندلتي كوستى زيارة فرباير ٤ االثنني يوم (1)

وذكاء، بأدب متحلون سكانها وأن منظمة، نظيفة أنها السودان مدن زائر يلحظ
اإلنسان أن عىل دليل وهذا سوادهم، كسب وقلة حياتهم بساطة عىل للنظام، عارفون
أدهشنا لقد الواقع ويف وجاهًال. مدقًعا فقريًا كان ولو نظيًفا، مهذبًا يكون أن يستطيع
وباألخذ العربية، بالسجايا واالحتفاظ الفاضلة، األخالق بهذه السودانيون املواطنون
تكون أن القلب يحزن ما وكثريًا الكريمة، تقاليدهم عىل تطَغ لم التي املدنية من بيشء
قذر املراكز وبعض القرى سكان من كبريًا جانبًا وأن نظيفة، غري الصغرية مدننا
من — غريي ورآه — رأيته ما ذلك مثال الكياسة، من يشء ينقصهم أنه أو الثياب،
وتدافع االستهزاء، بصيحة وتشييعها بالحجارة السيارات واألزقة القرى غلمان قذف
السودان غلمان أما وتربًما. مضايقًة يحدث بما الكرباء استقبال عند أحيانًا الجمهور

يفحشون. وال يعبثون فال وأطفاله

الحكومة موظفو (1-1)

نحو الواجب قادرون وهم ريض، بخلق أيًضا متحلون السودانية الحكومة وموظفو
استعمال إىل البوليس يحتج ولم سادته، ال الجمهور خدام أنهم مدركون هم الجمهور،
عشائرهم. وتنابذ قبائلهم تباين عىل األلوف، اجتماع عند النظام عىل للمحافظة الهراوات
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املستشفيات (2-1)

املرىض ومقابلة نسبيٍّا، وافية واملستشفيات السودان، يف ظاهرة باملستشفيات العناية
هو ملا األسف ومع السودانيني، ملواطنينا االغتباط مع ونذكرها ا، جدٍّ حسنة الفقراء
أحيانًا الفقراء، معاملة سوء من — أكثرها أو — بمرص الحكومة مستشفيات يف سائد

عالجهم. إهمال عن فضًال برضبهم،

كوستى يف (3-1)

أكثر وكان محطتها، يف القطار ووقف صباًحا، الرابعة الساعة كوستى مركز إىل وصلنا
الساعة سافر منذ سريه يف استمر الذي الخاص القطار يف نائمني يزالون ال األعضاء

بارًدا. الجو وكان — سنار محطة من أمس مساء من العارشة
من قريبًا يجتمعون واألعيان املوظفني كبار رأينا صباًحا السادسة الساعة وعند

إلفطارنا. أُعدت قد واملرطبات والحلوى الشاي وموائد املحطة،
وفد استقبالهم يف وكان القطار، من البعثة أعضاء نزل السابعة الساعة ويف
حمزة، بركة هللا وفضل البندر، تجار رس جامع حميدة املشايخ: حرضات وهم التجار؛
وعبد مرين، أبو وسليمان شل، رشكة وكيل الطيب ومربوك جميل، الرحمن وعبد
والخواجة إستامبويل، جورج هادي والخواجة كوكو، وأحمد قاسم، وطه الشيخ، القادر
يوسف والخواجه بربرى، ميشيل والخواجه أحمد، الكريم وعبد أنطوناكيس، ساراتدة
بابكري، هللا دفع والشيخ دورينيان، باغوص والخواجه موىس، عثمان والشيخ معري،
والشيخ املفتش، هاريسون ومسرت املركز، معتمد كرول مسرت حرضات املوظفني ومن
عبد واليوزبايش الرشعي، القايض مساعد الطاي أحمد والشيخ الرشعي، القايض مدثر
الرياح وبابكر املأمور، نائب أفندي امللك صالح والعوض املركز، مأمور أفندي الرازق
وحسني الرشعية، املحكمة كاتب الرحمن عبد رضوان والشيخ الحسابات، رئيس أفندي
وإلياس املركز، طبيب الرحمن عبد خليل والدكتور التجاري، املفتش أفندي الحكيم
سالم املتقاعد أول واملالزم أبصام، موىس املتقاعد والصاغ املحطة، ناظر أفندي إبراهيم
فرج املتقاعد أول واملالزم سليمان، محمد الدود املتقاعد أول واملالزم أفندي، مرسال
إبراهيم محمد والحارث أفندي، بحر نورين املتقاعد الثاني واملالزم أفندي، بشارة هللا
أفندي سليمان املجيد وعبد املركز، رصاف أفندي حسن وإبراهيم املركز، مرتجم أفندي
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عمران حسن ومحمد الرشعية، باملحكمة كاتب بابكر اللطيف وعبد حسابات، كاتب
النور عبد حسن والشيخ املحطة، تلغراف مكتب رئيس حسن عثمان ومحمد مخزنجي،
الطيب محمد والشيخ كوستى، عمدة التوم محمد األعيان: ومن األولية، املدرسة ناظر
الدين، كريم القادر عبد الدويم: ناحية تجار ومن سالم. يعقوب والشيخ مسجدها، إمام
عبود والخواجة الحسن، والخليفة السباعي، وسليمان شبيكة، وعثمان حمودي، ومحمد

بالقويقة. التاجر جرجفليا
فرقة ووقفت مرحة، فرحة منتظمة صفوًفا وصبيته البندر أهاىل جميع واصطف
عودتنا، حتى القطار من نزولنا منذ وتطربنا تحيينا بكوستى املوظفني نادي موسيقي
بالجيش كانوا الذين السودانيني الرديف جنود من جنديٍّا ٢٤ من مؤلفة فرقة وهي
وملحق نحاسية آالت ذات موسيقى وهي ذكريات، بنا فهتفت أدواره، ويعزفون املرصي
مديدو وهم فاقع، أصفر برباط الكشافة، زي يشبه زيٍّا يلبسون وأنفارها قربتان، بها
يشتغلون هؤالء املوسيقى وأنفار الفروسية، سيمة ولهم الشجاعة، سيماء عليهم القامة،
لهم وقرر املوسيقى وآالت األزياء لهم اشرتى الذي هو املوظفني ونادي كفالحني، اآلن
من أن شك وال عندئذ، قروش خمسة منهم كل ويُعطى يعزفون املناسبات ويف إعانة،
كانت لو وحبذا املوسيقى، هذه إحياء موظفيها وكياسة كوستى سكان ذوق سالمة
وغريها، للموسيقى فرقة إنشاء يف رديفها من بأبنائها تنتفع املتقدمة وقرانا مراكزنا
مدينة. كل شخصية بروز ومن املسليات من خلًوا الريفية مدننا من الكثري نرى فإننا
حاصالت شاهدنا األعزاء، واملوظفني الفضالء هؤالء إىل والتحدث الشاي تناول وبعد
تنتظمها الدكاكني ترى حيث الحوانيت، سوق البندر: أسواق زرنا ثم مائدة، عىل البالد
كثريًا أشبهت ومحال ومقاٍه يابانية بضائع وبها دور، تعلوها وال مربعة، شوارع
يتجروا أن الحوانيت وأصحاب التجار يف ويغلب بالقاهرة، والرتبيعة املناخلية دكاكني
التجار لكبار أن لحظت كما — السودان بنادر يف خربته ما هذا — كثرية أصناف يف

البنادر. جميع يف ووكاالت فروًعا دائًما
يوميٍّا وتعقد األسعار. وتحديد للمبيعات بورصة وبها الحاصالت، سوق زرنا ثم
ويرعون والجبال، البوادي يسكنون املحاصيل أصحاب أن والعادة بمزادات، صفقات
القريبة. البنادر أسواق إىل الحاصالت ويحرضون الزراعية األرض ويزرعون املاشية

الساعة لها زيارتنا وكانت العارشة، الساعة الحاصالت بورصة فتح موعد وكان
أفندي، هللا فتح توفيق محمد اسمه مالحظ له للبورصة مكتب وهناك صباًحا، الثامنة

ييل: كما البورصة يف األعمال وتجري مهذب. شاب وهو
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بعض واسع، فضاء عىل يقوم والسوق — السوق إىل الحاصالت الباعة يُحِرض
سجل، يف البورصة يف املشرتكني وأسماء أسماؤهم وتُقيد — مخطط أو مسور أنحائه
وينادي معني، مكان يف محصوله ويوضع نحاسية، ونمرة ورقة بائع لكل ويُعَطى
فتحصل ون مصطفُّ وهم الرشاء طالب التجار حضور يف األسايس، الثمن عىل املالحظ
الصفقة تمت قبل فإن البائع، عىل املالحظ عرضه حد، عند الثمن استقر فإذا املزايدة،
املالحظ أعطى الصفقة تمت وإذا شاء، لو السوق من بضاعته يستعيد وقد تتم، لم وإال
يتسلم وبمقتضاها البيع، وتاريخ والقيمة بضاعته ونوع اسمه بها رسمية ورقة البائع

الشيك. كقيمة الورقة قيمة إن املالحظ يل وقال الثمن.
وتعلَّم الطاعون، من الواقي باملصل حقنه طريقة وشهدنا البقر، سوق زرنا ثم
كنمرة — بنمرة تنتهى بحديدة وذلك «دمغة»، تسمى خاصة، بعالمة تاجر كل أبقار
يجوز والدمغة، باملصل الحقن وبعد البقر، عجل بها وتُكوى النار يف فتُحمى — «٤٤»

الشحن. يمكن ال ذلك وقبل الحديد بالسكة شحنه
وأكثره لونني، بني واملختلط واألبيض والرمادي األسود ألوان: كوستى يف والبقر

مقوسة. طويلة قرون ذو
معنا وكان الرحمن، عبد خليل الدكتور طبيبه مع األمريي املستشفى زرنا ثم
القبائل، نسب عن ويسأل ويشخصه مريض كل يسأل كان الذي ثابت محجوب الدكتور
واال «جعفرى، السوداني: املواطن يسأل حيث دائًما؛ محجوب الدكتور به يحفل ما وهو

الدكتور. لحديث السامعون ويأنس فالتة؟» واال مولد،
وتدوينها، األسعار ملعرفة بالتلغراف األخرى البالد مع كوستى بورصة وتتصل هذا

يأتي: كما األسعار بالطباشري عليها كتب سبورة يف قرأنا وقد

١٩٣٥ سنة فرباير ٣ كوستى

الصمغ. ٤٤ •
السمسم. ١١٤ •

الفول. ٤٣ •
املاريق. ٧٧ •
الصفراء. ٧٦ •
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الفرتينة. ٥٦ •

الهجرج. ٥٦ •

كوستى، منطقة بها تجود التي الذرة أصناف هي األخرية األربعة واألصناف
يىل: ما السبورة عىل تقدم ما ويقابل

١٩٣٥ سنة فرباير ٢ درمان أم

صمغ. ٤٨ •
سمسم. ١٣٥ •

فول. ٥٤ •
ماريق. ١٠٠ •
صفراء. ٩٠ •
الدخن. ٨٠ •

القصابي. ٧٣ •
الفرتيتة. ٦٨ •

يف نزل يوناني تاجر باسم ُعرفت ١٩٠٤ سنة أُنشئت مدينة و«كوستى» هذا
نفرين، من مؤلفة وهى الدراويش موسيقى ودعتنا وقد «كوستى»، ويُدعى منطقتها

النادي. موسيقى ودعتنا كما

تندلتي يف (4-1)

الساعة وعند والتصفيق، الهتاف بني القطار تحرك األربعاء صباح العارشة الساعة عند
مركًزا ليست وهي تندلتي، محطة يف ونزلنا القطار وقف ٢٠ والدقيقة عرشة الثانية
محمد، املنعم عبد يونس السيد حرضات التجار من استقبلنا وقد تجاري، بندر ولكنها
العال أبو مصطفى حرضة البعثة رفيق ورشيك التجارية الخرطوم غرفة عضو وهو
طه أحمد والسيد امليم)، وفتح الجيم (بكرس الِجَمع قبيلة عمدة الفقيه والسيد أفندي،
صادق اللطيف عبد ومحمد بركة هللا فضل ومجدوب نعمان محجوب واملشايخ الشامي،
هللا ودفع موىس هللا وعبد إدريس عثمان أحمد ومحمد مبارك اللطيف عبد وعيل األمني
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ومصطفى إبراهيم وبشري إبراهيم وعثمان السيد إبراهيم وعثمان مالك وإبراهيم الضو
والشيخ عساكر أحمد املكي الشيخ تندلتي وناظر فرج وسليمان البشري ومحمد كوكو
رياض والخواجات وإخوانه، عيل وحمزة غرجاج املاجد وعبد تندلتي عمدة عيل حمد

إلخ. … شكري املجيد عبد وفؤاد إبراهمشة وشفيق جرجس وإسكندر سكلة
واملرصية واإلنجليزية اليابانية األقمشة فيها وتُباع الدكاكني، سوق إىل توجهنا ثم
تجارة محل وزرنا للسودان. وتُصدر يدويٍّا الغزاىل تصنع حيث بالصعيد، نقادة» «من
نُظمت حيث وآخرين، العال أبو مصطفى السيد ورشيكه محمد املنعم عبد يونس الشيخ
بك أباظة فؤاد حرضات وألقى والحلوى، والشكوالتة واملرطبات والقهوة الشاي موائد
بالتصفيق. قوبلت شكر كلمات خميس شكرى عيل واألستاذ الرمايل املجيد عبد والسيد
وزناري والفاتاريتا الصفراء الذرة وهي مائدة؛ عىل «تندلتي» حاصالت وُعرضت
السمسم زيت عصارة وشهدنا والفول، والشطة والدخن والسمسم البطيخ ولب مريح
تحت أواٍن يف يُجمع الزيت منه وينزل ألواح بني ويُضغط السمسم يُنقى حيث اآللية

جمل. يديرها الخشبية العصارة وشهدنا األرض. سطح
الجعليني عرب ويسكنها بقر، وتجارة بطيخ وحب هشاب صمغ تندلتي ويف

والجوامعة. والبقارة

الرمايل املجيد عبد السيد خطبة

التجار: إخواني
مشتاقني كنا لقد املرصيني. بإخوانكم العظيمة حفاوتكم عىل لكم شكًرا
لقد مرص. من الطويلة رحلتنا يف مشقة بأي نشعر فلم كثريًا شوًقا إليكم
أننا بينكم نشعر نحن املرصيني. وأصدقاءنا أهلنا السودانيون أشقاؤنا أنسانا
جميع عن وبالنيابة نفيس عن باألصالة وإني وأحبائنا، أهلنا بني بلدنا، يف
الغرفة وعن خاصة، بصفة املرصيني التجار وعن عموًما، املرصيني إخوانكم
مرص سالم إليكم أبلغ بأن أترشف أخّص، بصفة بالقاهرة التجارية املرصية

السودانيني. إلخواننا أمانة إياه لتنا حمَّ التى وأهلها
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بل السودان، أبًدا نسلو ال سوف أننا كما مرص، يف نراكم أن نحب نحن
لزيارته. فرصة كل ننتهز

وخصوبة أهله وكرم السودان جمال عودتنا عند للمرصيني سنصف
لتوثيق عظيمة فاتحة البعثة هذه تكون أن ونرجو موارده، وكثرة أرضه
والرفاهية. بالخري البلدين عىل يعود بما الُقطرين بني التجاري التبادل عرى

ا.ه. «تصفيق».

اللطيف عبد الحاج ألقى وقد والربع، األوىل الساعة قام حيث القطار إىل عدنا ثم
ييل: ما تندلتي يف

واج��ب��ات��ي ب��ه أق��ض��ي ب��ي��ان��ا ل��ي ه��ب رك��ب ي��ا
ال��ك��ل��م��ات ب��ه��ذه ل��ي اس��م��ح��وا ك��رام وي��ا
ال��ع��ج��االت ك��ه��ذه ع��م��ري س��اع��ات ل��ع��ل
ال��ح��ي��اة م��ق��ر إل��ى س��ري��ًع��ا م��رٍّا ت��م��ر
ال��ل��ح��ظ��ات ه��ذه ف��ى ذك��رى ت��خ��ل��ي��د وع��لَّ
ل��دات��ي ف��ي��ه أب��ز ك��ه��ذا ي��وًم��ا وع��لَّ
وآت غ��اٍد ل��ك��ل أن��ٍس ي��وم ح��س��ب��ت��ه
وال��ح��س��ن��ات ل��ل��ب��ر م��ه��رج��ان ب��ه إذا
ال��ب��س��م��ات ب��ه��ذه ن��ف��وًس��ا ف��ي��ه ش��ه��دت
ب��ال��ط��ي��ب��ات ت��خ��ش��ع وج��وه خ��الل ب��دت
ال��م��ب��ت��س��م��ات ب��ه��ذه رج��ائ��ي م��وات أح��ي��ت

روابة أم يف (5-1)

روابة. أم محطة عند القطار وقف الرابعة الساعة ويف
البندر، عمدة هللا جاد عيل الشيخ حرضات يتقدمهم والتجار األعيان واستقبلنا
عيل ومحمد هللا عبد الحفيظ وعبد الكوباني وإبراهيم علوان الرحمن عبد واملشايخ
البلك وإبراهيم صالح محمد عثمان والحاج الذهب سوار ومنصور السيد وحسني السيد
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وصديق املركز مأمور أفندي التوم محمد والزبري املستشفى طبيب النيل محمد والدكتور
حسن. العظيم وعبد البندر مفتش لونج واملسرت املأمور نائب أفندي الوهاب عبد

والهوسة. والفالتة وبرنو والبقارة الجعليني من وسكانها
وشهدنا البندر، حتى املحطة من املستقبلون لنا أعدها التي والحمري الخيل وركبنا
— الصباح وهو — افتتاحها موعد أخروا وقد والبورصة، والسمسم الصمغ سوق

ذكرها. املتقدم البنادر بورصات تماثل وهي أعمالها، نشهد لكي خصيًصا
بورصة سعر يف منه اإلردب وكان كيلة، ١٥ روابة أم سوق يف السمسم وإردب
إردب، ألف ٨٢ حوايل اآلن حتى نوفمرب أول من فيها بيع ما ويبلغ قرًشا، ١٢٠ اليوم
ربحت وقد قرًشا، ٤٢ هشاب صمغ قنطار وثمن إردب. آالف ٦ اليوم بالسوق وكان

النولون. من جنيه ٨٠٠ من أكثر الحكومة
وعودتنا. وصولنا عند يزغردن النساء وكانت

٦ السمسم وقنطار مليمات، ٨ الصمغ قنطار عىل دخولية عوائد الحكومة وتأخذ
مليمات. ٤ الذرة وقنطار مليمات، ٧ الفول وقنطار مليمات،

التجار واستقبلنا ربع إال العارشة الساعة إليها فوصلنا األبيض إىل سافرنا ثم
بحفاوة. والحكام

السودانيني. جماهري وحماس بالبعثة الحفاوة
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(١٩٣٥ سنة فرباير ٥ (يف الكبرية األبيضوبورصتها زيارة (2)

وصل ١٩٣٥ سنة فرباير ٤ االثنني أمس مساء من ربًعا إال العارشة الساعة حوايل
يف كان حيث األبيض، محطة إىل السودان يف املرصية للبعثة املقل الخاص القطار
البعثة أعضاء تحية وبعد وأعيانها، وتجارها األبيض مركز مأمور حرضات استقبالها
الليل، من متأخر وقت إىل األعضاء مع القطار يف املستقبلني بعض بقي بهم، والتعرف

نياًما. سكانها وأكثر مغلقة حوانيتها فوجدوا األبيض مدينة بعضنا زار بينما
الساعة بقطار ينقل مرص إىل املسافر الربيد أن لعلمنا مبكرين، اليوم واستيقظنا
ولم إليه، الواردة الخطابات عىل والرد رسائله إعداد إىل منا كل فبادر صباًحا، الثامنة
ولم الربيد، بموعد يعلم — املركبة يف جرياني، من وهو — ثابت محجوب الدكتور يكن
— واألسفار الرحالت تشغله الدكتور ألن كتابًا، ألحد كتب أو خطابًا تلقى قد يكن
وهو بإخوان، وإخوانًا بأهل أهًال وجد فقد الكتابة، عن — السودان رحلة وخصوًصا

السودان! يف وخاصة مكان؛ كل يف واجدهم دائًما
يف منهمكني جميًعا ألفاهم إذ رفقته، من الغرية أخذته قد الدكتور أن يظهر ولكن

بوستال». «كارت فأعطاه فيها ليكتب ورقة سماحة السيد من فطلب الكتابة،
صالونه يف أخرى جهة من الدكتور وكان القطار، قيام موعد حان قد وكان
بريد النتظار الربيد وعامل القطار سائق فنبهت لالستحمام، استعداًدا العذار خالع
الحال يف القطار سافر الدكتور، كتبها التى الربيد» «رقعة العامل تسلم وملا الدكتور.

الخرطوم. إىل
السالمة «مع قائلًة: جدتها فراق من متأثرًة بكت فتاة املسافرين مودعي بني وكان

…؟» بنية يا تبكى «وليش الدكتور: لها فقال الجدة، معناها والحبوبة حبوبة.» يا

الصمغ سوق يف (1-2)

سياراتهم املالك أعد وقد صباًحا، التاسعة الساعة عند املدينة وفود وصلت ثم
املستقبلني مع صباًحا العارشة الساعة منتصف يف فركبوها البعثة، ألعضاء الخصوصية
بارًعا، تنظيًما منظم وهو بالسودان، له سوق أكرب وهو الصمغ، سوق إىل … املدينة إىل

محل. للغبن يوجد وال تاجر، يضل وال منتج، يغبن ال بحيث
وصمغ — الجلد من أكياس يف الصمغ ُوضع وقد واسع، فضاء يف السوق يقع
عيل «عباس اسمه سوداني مالحظ يديره مكتب وبه — «هشاب» صنف من األبيض
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الغابات أخشاب من صغرية ألواح من قطع عليها وضعت رفوف وهناك أفندى»، رحمة
أنواع بها صغرية وزجاجات املوجني، خشب وأهمها األبيض، من القريبة السودانية

أنواعها. اختالف عىل الصمغ أشجار فيها ظهرت ورسوم وبذوره، الصمغ
ييل: ما رأسها يف ُكتب سوداء سبورة هذا جانب وإىل

األبيض صمغ سوق
١٩٣٥ سنة ٢ شهر ٥ يوم

رسالة — جمال — ثريان — حمري

وإنما للماشية، ال للصمغ السوق فإن للبيع، أنها املذكورة املاشية أسماء تعني وال
جمل. أو ثور أو حمار حمولة ذكرها يعني

أعراب من والباعة بائع. لكل الصمغ محصول وتتضمن رقم، للرسالة ويوضع
يفعله ما وكل ري، وبدون غراس غري من الصمغ أشجار وتنبت هذا البيداء. يف السودان
يف ويبيعه أكياس يف ويضعه واألحراش الغابات أشجار من الصمغ يجمع أنه األعرابي
عىل — الرسالة رقم وأمام و٤، و٣ و٢ ١ الرتتيب: عىل تكون والرسائل املدن أسواق

اإلبل. أو الثريان أو الحمري من الحمولة — السبورة
خاص دفرت يف املالحظ يدون البورصة، يف والجلوس السوق افتتاح موعد وقبل
أصحابها من لكل ويعطي السوق، وتاريخ أصحابها وأسماء وأرقامها، الرسائل بيانات
الخرطوم يف التجار لكبار وكالء أو املدينة يف تجار وهم املشرتون، يحرض ثم وصًال،
صغري دفرت األبيض يف وكالئهم أو التجار من ولكل ومرص. سودان وبور درمان وأم

املالحظ. دفرت يف كالوارد الرسائل بيانات فيه يدونون
حجر يف يوجد ما تشبه مناضد أمامها مقاعد به فسيح بناء السودان وبورصة
أو تاجر كل أمامه يجلس عمود يف معلق نحايس رقم مقعد ولكل باملدارس، التدريس
للتجار إال ومزادها البورصة مضاربات يف باالشرتاك يسمح وال املشرتين. من وكيله
يُقدم طلب عىل بناء يكون والتسجيل السوق. سجل يف أسماؤهم املسجلة وكالئهم أو
ويف الرشوط، جميع ينفذ أن عليه يجب اسمه قيد عىل حصل من وكل للمالحظ،
للبائع، نفسه اليوم يف املشرتي عىل مزاده رسا الذي الثمن ودفع الغش، عدم مقدمتها
البضاعة صاحب ويسمون فيه. التعامل من وُحرم السوق من نهائيٍّا اسمه استبعد وإال

«خبري». وغريه الصمغ، بائع
ييل: ما فيها مكتوب سبورة السوق ويف
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الشهرية املشرتيات

١٥٧٦ ٩٦ يونس
١٥٥٩ ٨٠ العشار
١١٣٥ ٢١ الرب
١٠٧٢ ٥١ الفرنساوي
٩٩٥ ١٢ البتو
٨٤٩ ١١ طه محمد
٧٣٥ ٣٨ اكسبورت
٦٩٦ ٢٣ النسج
٦١٧ مرتي
٤٧٠ ٧٤ عدالن
٣٦٥ ٦٧ هنري
٢٥٧ ٩ شون
٣١ ٣ رامجي

١٠٣٦١٨٧ الشهري الوارد
٣٢٥٦٩٧٥ الثمن
٣٨٢ الشهري املتوسط

الساعة وانتهى صباًحا، ١٠ والدقيقة العارشة الساعة اليوم السوق ُفتح وقد
هشاب. صمغ من قنطار ٦٠٠ السوق إىل اليوم وارد وكان ،٣٥ والدقيقة العارشة

يوميٍّا. مفتوحة والسوق
واحدة مرة اختالف ظهر إليها امُلشار البيانات والتجار ل الدالَّ راجع أن وبعد
بدأت ثم الخطأ. وصحح مالحظات.» «فيه الدالل: فقال أصبعه، التاجر فرفع فقط،
جرس ومعه منرب عىل الدالل ويقف املزاد، ١ رقم صاحب يفتح بدئها وعند العملية،
حتى يزايدوا، لكي وهكذا و٣ ٢ رقم أصحاب إىل ويشري قلم، يده ويف الكشف وأمامه

«نبيع.» فيقول: «بتبيعوا؟» البائع: أي — «الخبري» الدالل سأل املزايدة انتهت إذا
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يف املشرتي من الثمن بها يتسلم ورقة بائع لكل املالحظ يعطي املزاد انتهاء وعند
بني يرتاوح بمبلغ الصمغ قنطار بيع وقد الورقة. يف وزنه ويُقيد الصمغ ويوزن الحال،

قرًشا. و٤٠ ٣٥ بني القديم والصمغ قرًشا، و٥٠ ٤٠
وشهدنا التجار، مقاعد بجوار عليها جلسنا كرايس الصمغ بورصة يف لنا أعدت وقد
الطريقة هذه اقتباس عىل البعثة تجار عزم وقد وسكون. نظام يف تجري العملية
والبائع. التاجر عىل والنظام والراحة بالخري تعود ألنها املرصية؛ البالد يف وتعميمها

املشرتين، للتجار أعدت مخازن وهى الصمغ، تنظيف مخازن إىل وانرصفنا
تنظيف عىل أجًرا مليًما ٢٥ منهن كل وتأخذ سن، كل من ونسوة فتيات فيها ويشتغل
مجدلة وبضفائر ملونة جديدة أزياء يف الفتيات وكان «زكيبة». كيًسا يمأل الذي الصمغ
كأنهن زيارتنا، أثناء يف ويرقصن ويبدعن ينشدن وطفقن زغردن وقد زيارتنا، ملناسبة

وزفاف. عرس يف
الفتيات مع وحريتها سجيتها كامل عىل نفسه محجوب الدكتور أطلق وقد
له أُخذت وقد معهن، ويصفق أناشيدهن يف يعاونهن وكان الصمغ، تنظيف يف العامالت
ساعة وكانت عديدة. صور معهن لألعضاء أُخذت وقد وسطهن، يف وهو عديدة صور
أننا نشعر وكنا الصمغ! تنظيف مخازن يف واألعضاء الدكتور قضاها التي تلك سعيدة
أربع محجوب الدكتور واختار واحدة. ساعة يف متعددة لزيجات أُعدت زفاف ليلة يف

له. صالحًة زوًجا إحداهن تكون لو ودَّ وقد بهن، أُعجب فتيات
موعد عن تأخروا أنهم الزيارة بهذه واألعضاء الدكتور ابتهاج فرط من بلغ وقد

املاشية. وسوق الحاصالت سوق زيارة
بمناظر سينمائيٍّا رشيًطا أعدَّ قد بك أباظة فؤاد حرضة أن نذكر املناسبة وبهذه
وسيشاركوننا الرحلة مناظر بني اليوم زيارة مشاهد مواطنونا وسريى — كلها الرحلة

املالح! واللياىل واألفراح االبتهاج
نائب حرضة لنا قال وقد ونحوه، سمسم من الحاصالت سوق ذلك بعد زرنا
سوقها يف فالبيع ولذا تفلح؛ لم الحاصالت سوق يف الصمغ بورصة تجربة إن املأمور

باملزاد. ال باملمارسة
املذبوح الضأن اللحم من األقة وثمن وأبقار، خراف وبه املاشية سوق زرنا ثم

القرش. ونصف قرش البقر ولحم ونصف، قرشان
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من تجاًرا ورأينا وحوانيتها، متاجرها زرنا حيث املدينة شوارع يف انترشنا ثم
املدينة. تجار عن فضًال واألرمن، واليونانيني الهنود من وتجاًرا ولبنان، وسوريا مرص

إكرامنا. يف وتنافسوا واستقبلونا بنا جميًعا احتفوا وقد
بُني الذي األبيض مسجد املدينة: ومسجَدي األبيض، مطار األعضاء بعض وزار
وأنيق، واسع األول واملسجد اإلسماعيلية. ومسجد املرصي الجيش عهد يف ١٩١٢ سنة
للدروس حلقتان وبه الجمعة، صالة السيدات فيه يصيل خاص مكان وبه مئذنتان به
صالة الفضل أبو أحمد السيد املحرتم الشيخ صىل وقد العشاء. صالة عقب الدينية
السيد بأن املصلني وعرَّف محجوب الدكتور معنا حرض وهنا األبيض. بمسجد العشاء
املالكية شيخ الجيزاوى الفضل أبو محمد الشيخ األكرب األستاذ املرحوم نجل الفضل أبو

سابًقا. واألزهر
إنجليزي. كبريهم أطباء، وثالثة رسيًرا ١٢٠ وبها األمريية، االسبتالية أيًضا وزاروا

األرثوذكس. لألقباط وكنيسة الكاثوليك للروم وكنيسة إنجليزية كنيسة وباملدينة
قروش؛ ثمانية إىل يصل الصفيحة ثمن وكان اآلبار، من املدينة يف الرشب ماء وكان
آلة الحكومة أنشأت وقد بسببها. ثروة يملك برئًا يملك من وكان الصيف، يف خصوًصا
بأجرة املنازل يف بحنفيات ومواسري عاليًا، مستودًعا وأقامت ارتوازي، برئ من املاء لرفع

اآلبار. ماء من يرشبون زالوا ما الفقراء ولكن معينة، معتدلة
اآلبار. من ماؤه يؤخذ للرشب مكان للماشية ُخصص وقد

تحت مجزر يف يُذبح واللحم — للحم وسوق للخرض، سوق منظمة: أسواق وهناك
فيه البيع ويتوىل للنسوة، وسوق للفاكهة، وسوق — ويُختم بيطري طبيب إرشاف

إلخ. … وحبوبًا وخرًزا خبًزا يبعن سيدات

والحلبة الفالتة (2-2)

بتشديد «الفّالتة» باسم تُعرف لفئة وغريها األخصاص من منازل املدينة خارج ويف
يحرضون ذلك، ونحو السودان وجنوبي ونيجرييا الفرنيس السودان مهاجرو وهم الالم،
الحج من عادوا فإذا املدقع، لفقرهم األقدام عىل مشيًا للحج السودان إىل عائالتهم مع
يأنفون ال ألنهم وحمالني؛ وفعلة وخدم كزرَّاع السودان يف العمل منهم الكثري فضل
ما األصلية بالدهم يف لهم ليس وألنه الرضوري، القوت إىل حاجتهم فوق العمل، من

حجهم. يف معهم وزوجاتهم صغارهم وأن خصوًصا إليها؛ بالعودة يغريهم
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الفالتة فاحتفظ منهم، الزواج من ويأنفون غرباء، يعدونهم املدن سكان ولكن
الصمغ. تنظيف يف يعملن وأكثرهن الوجوه، سافرات ونساؤهم ولهجتهم. بعاداتهم

املدن. حوايل دائًما ويوجدون منوعة، قبائل من وهم
يشتغلون وهم الغجر، فئة فهم والالم، الحاء بفتح «الحلب» أو «الحلبة» أما
وعن سكانها عن وبعيًدا املدينة خارج ونحوها الشعر من بيوت يف ويعيشون بالحدادة،

الفالتة. وعن الصحراء أعراب
للموظفني وحي يونانية، ومدرسة للبنات ومدرسة للبنني أولية مدرسة األبيض ويف
ويمر التجار، مخازن إىل املحطة من خطوطه تمتد وترام للتنس، ومالعب اإلنجليز،
الناس. يركبه النادر ويف البضائع، مركباته وتحمل ثوران، ويجره الشوارع ببعض
١٥٠ الفرع ويبيع أفندي، بطرس زكي مواطننا يديره سنجر لرشكة فرع ويوجد
مشرتيات بتعليم للبنات الخياطة مدرسة خريجات بعض إىل ويعهد السنة، يف ماكينة

«قلوص». املسمى واملحروق األخرض الطوب من مبنية واملنازل الخياطة. املاكينة
خمسة من مؤلفة وهى امليكانيكية، والحملة الهجانة من فرقة األبيض يف وتوجد
نحل. وعسل بقري جبن ويوجد األهيل، للبنك فرع ويوجد مسلحة، وسيارات بلوكات
ملدة األهايل ويؤجرها للحكومة، حكر السوق وأرض السوق، تغمر اليابانية والبضائع
من للحكومة تُسلَّم انتهائها وعند عادة، سنة ٤٠ ملدة الحوانيت عليها ويبنون طويلة
السنة يف املرت أجرة وترتاوح مزاًدا، أقامت للتأجري أرًضا الحكومة أعدت وإذا بناء. غري
رملية، وأرضها السنة، فصول أكثر يف معتدل األبيض وجو قرًشا. و٢٠ مليًما ١٥ بني
صغرية بحروف منها كل عىل مكتوب الخشب من لوحات وهى يفط، املدينة ولشوارع

الحكومة. مكاتبات أكثر تسود اإلنجليزية واللغة واإلنجليزية. بالعربية الشارع اسم

شاي وحفلة غداء مأدبة (3-2)

مولد ساحة يف شاي حفلة املساء ويف غداء، مأدبة وموظفوها املدينة أعيان أقام وقد
كان نيوبولد مسرت املدير ألن املدير؛ نائب بريدن مسرت حرضها كبري، رسادق يف النبي
التجار وحرضات املركز، مفتش آجلن ومسرت املديرية، مفتش كوليات ومسرت متغيبًا،
نائب التني وعمر األبيض، تجار رس اإلمام أحمد محمد واملشايخ: األفندية واألعيان
املدرسة ناظر صالح محمد الرحمن وعبد حسن، وبناجة عثمان ونايل البندر، ناظر
نائب حسيب عيل ومجدوب أمني، هللا عبد الشيخ الرشعي القايض وفضيلة األولية،
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خليل، عوض باي ومحمد الرب، ومجدوب خري، محمد أحمد هللا وعبد الرشعي، القايض
أبوه، وحسن املحيس والدليل مبارك، الرحيم وعبد الفقيه، وبشري الفقيه، هللا وعبد
بريمو، وشماع بريمو، وجورج همشتد، وكلنج العرش، الكريم وعوض إلياس، ومكي
للصمغ، الغربية الرشكة وكيل الحياح وأنطون نخلة، وجندي كوركوجيان، ودملاك
قناوي حرضة السورية الجالية ورئيس نجمة، أبو محل صاحب ميخاليديس وميشيل
وميخائيل نور، أحمد وسيد فتال، وجورج عجم، وفارس وكوتكوجيان، وإخوته، أفندي
باشكاتب أفندي نخلة ولطيف القبطية، الكنيسة قسيس ميخائيل وديمرتي مرصية،
الرحمن عبد والحاج الجزويل، صادق اليوزبايش املتقاعدين الضباط ومن املديرية.
ومحمد التام، عبد وحسن هللا عبد املنعم عبد األول واملالزمون عدالن، هللا وعبد محمد،

مصطفى.
مركز مأمور نائب أفندي البدوي محمد الفاتح املهذب الشاب حرضة بذل وقد

والتوديع. والشاي والغداء االستقبال حفالت تنظيم يف كبريًا مجهوًدا األبيض
فخطب التجارة ملندوبي الكلمة ترك ثم شكر، كلمة بك أباظة فؤاد حرضات وألقى
الرمايل املجيد عبد والسيد خميس شكري عيل والوجيه سماحة الرحيم عبد محمد السيد

فأجادوا.

باألبيض سماحة الرحيم عبد محمد الوجيه خطبة

السادة: أيها
لكم للقول دفعني ولكن سمعتموه، الذي بعد شيئًا أقول أن يل يكن لم
ففي بها. قابلتمونا التى الفخمة املظاهر هذه نفيس يف أثارتها كثرية عوامل
إيل حاجة يف وكنتم ستاره الليل أسدل بعدما بالقطار إلينا جئتم األمس مساء
يوم هو واليوم بجميلكم، تطوقونا أن إال مروءتكم عليكم أبت ولكن راحتكم،
مستبرشة وجوه ونفوسكم: نفوسنا تخالج التي املعاني كل فيه تجلت مشهود
والثناء هلل فالحمد الغياب، طول بعد اللقاء إىل مشوقة ونفوس ضاحكة وثغور

تالقيًا. أال ظنَّا أن بعد الشقيقني بني جمع فقد قدرته، جلت له
يكن لم حسابنا ولكن حسابًا، ومتاعبه للسفر نحسب كنا إخواني،
من باملستقبلني زاخرة وجدناها سودان بور إىل نزلنا فعندما صحيًحا؛
فرأينا الخالدة سواكن إىل وذهبنا بنا، الحفاوة يف وبالغوا والوطنيني، األجانب
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سودان بور إىل وعدنا قائمة، زالت ال فيها الكرام وبيوت التاريخية، عظمتها
روابة، وأم وتندلتي وكوستى وسنجة وسنار والقضارف كسال إىل ومنها
السودان بقاع من بقعة كل يف وكنا والغابات السهول وقطعنا املدن فزرنا
كل جمعتم قد فوجدناكم وجئناكم الحفاوة. مظاهر بكل فيها نقابَل املرتامية
يفقده حتى مشاعره كل إنسان عىل الرسور يملك وقد حفالتكم، يف الحفاوات
كل من أتلمس عن أعجز ال فإني عجزُت فإن نفسه، يخالج عما التعبري قوة
أكرب فاهلل تعاىل. هللا قوة هو ذلك املعاني، كل فوق ساميًا معنى املظاهر هذه

أكرب. هللا أكرب هللا
واحد! بماء تُسقى واحدة أرًضا والسودان مرص هللا خلق وقد ال كيف

إن للسودان؟ املرصية البعثة أغراض هي ما تعلمون هل إخواني،
والنقابة الزراعية الجمعية أعضاء فمنَّا تجارية، زراعية اقتصادية أغراضها
وذوو واإلسكندرية مرص وتجار الزراعة مدرسة خريجي وجمعية الزراعية
أحوال ليدرسوا املرصية البعثة يف جاءوا أولئك كل املرصيني، من فضل
الروابط زيادة سبيل يف مجهود كل يعملوا ولكي وروية، رؤية عن السودان

البلدين. بني
التجارية، غرفتكم ورجال السنية حكومتكم رحلتنا لنا سهلت إخواني،
الذين خصوًصا األماجد؛ وإخوانه ميخالوس كونتو مسيو جناب رأسها وعىل
العني، ورأي الحقيقة ضوء عىل مباحثاتنا وبدأنا سودان، بور من رافقونا
هي مرص أن عىل دلت الرسمية اإلحصاءات أن عليكم أنكر ال كنت وإن وإني
غرفتكم مع متفقني سنعمل أننا واثقون شك ال وأنتم لحاصالتكم، سوق أول

التجاري. النمو زيادة عىل بالخرطوم
الخرطوم بغرفة تتصلوا أن منكم أرجو وأمانيكم أمانينا تتحقق وحتى
مع تجارتكم سبيل يف تسهيالت طلب أو اقرتاحات من لكم يعنُّ ما بكل

ذلك. سبيل يف مجهود كل سنعمل جانبنا من ونحن مرص.
تزال ال نراها فإنا التجارة يف السودان مدن أقدم من األبيض كانت وإذا
تجار أن فيكم أعلن أن ا جدٍّ ويرسني التجارية. السودان مدن مقدمة يف
الزناري األذرة خصوًصا كردفان؛ مديرية حاصالت دائًما يفضلون مرص
طن. آالف عرشة عىل يزيد ما املايض العام يف وحدكم منها صدرتم التي
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منه صدرتم وقد واألبيض. والنهود األضية وارد البطيخ حب كذا الفول، كذا
من املائة يف تسعني يوازي ما وهو ملرص، طن آالف سبعة املايض العام يف
البطيخ حب محصول أن تجهلون ال وطبًعا جميعه. السودان محصوالت

كذلك؟ أليس مرص. ألسواق إال عندكم ترصيف له ليس
إىل التفاتًا منكم أرجو أن الكالم عليكم أطلت أن بعد يل هل إخواني،
حققتم قد بذلك فتكونوا إليكم صادراتنا لتزيدوا مرص وصناعات محصوالت

البلدين؟ بني الروابط زيادة من جميًعا ننشده ما بعض
جناب بالشكر وأخص الشكر، خالص منا تتقبلوا أن أرجو إخواني،
االستقبال، لجنة أعضاء وحرضات الهمام مأموركم نائب وحرضة املدير نائب
والتفريح الرسور مظاهر كل لنا هيأ الذي عكاشة خليل الشيخ حرضة وكذا
بإدارة ويونس العال أبو للسادات التابع الصمغ تنظيف محل زيارة يف ونحن

حرضته.
ولكن نودعكم وإننا الدين، يوم إىل خالدة نفوسنا يف محبتكم أن ولتعلموا
وبركاته. هللا ورحمة عليكم والسالم ونعيم. خري يف وأنتم القريب، اللقاء إىل

الرمايل املجيد عبد السيد خطبة

املحرتمني: واألعيان التجار حرضات املدير، نائب جناب
أيدي نا أكفُّ فيه وتصافح األبيض، أرض أقدامنا فيه تطأ الذي اليوم يف
كل تهتز األفاضل، ونزالئه السعيد السودان أبناء الكرام وإخواننا مواطنينا
سيكتب هللا بأن حده البالغ بالتفاؤل قلوبنا وتخفق برتحيبكم، طربًا مشاعرنا
اللذين القطرين بني والتعاون الصداقة تاريخ يف جديدة صفحة النيل ألبناء
والجوار والدين والجنس الدم روابط بأقوي مرتبطني السنني ألوف ظال
شوًقا إليكم مشتاقني كنا لقد شقيقتني. أمتني بني يوجد أن يمكن ما وكل
عوامل نفوسنا يف تتحرك بلقائكم، مرسورين فرحني إليكم جئنا كذلك كثريًا،
قد والسودان مرص تاريخ فإن حواسنا، لها وتهتز مشاعرنا علينا تملك كثرية

األجيال. تفصمها ال بينهما النيل ربط منذ طبيعية بصلة ارتبطا
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بفضل بالدكم إليه وصلت الذي التقدم مبلغ بأعيننا وشاهدنا جئنا لقد
التجارة يف رواج كل لكم يرجون جميًعا املرصيني وإن ومثابرتكم، جهادكم

العمران. يف وارتقاء الزراعة يف وتقدم
املرصية الغرفة عن وبالنيابة نفيس عن باألصالة إليكم أحمل إني
قلوب من الصادرة الطيبات التحيات من ماليني بل آالًفا، بالقاهرة التجارية
لتوطيد إليكم جاءت قد بعثتنا هي وها السودان، وأهل السودان بحب عامرة
آمالها. يحقق أن هللا من فنرجو التوأمني، القطرين بني االقتصادية العالقات
لحرضة الخالص شكري عن ألعرب السعيدة الفرصة هذه أنتهز وإني
ميخالوس كونتو املسرت وجناب امللكية، الزراعية الجمعية مدير أباظة فؤاد
املباركة الرحلة هذه لنا هيأوا الذين الخرطوم غرفة أعضاء األفاضل وزمالئه
القطرين عىل خريها يعم أن نرجو والتي نفوسنا، يف طيبًا أثًرا تركت التى

هللا. شاء إن الشقيقني

الرشعي القضاء يف (4-2)

شئون يف حادثتُُه وقد كردفان، ملديرية الرشعي القايض هو األمني هللا عبد الشيخ
يف قضية ٤٣٠ الرشعية األبيض قضايا عدد أن أذكر املناسبة وبهذه الرشعي، القضاء
وتعقد النفقات، لنظر واألربعاء واالثنني السبت أيام يف القضايا وجلسات ،١٩٣٤ سنة
الرشعيون القضاة ويتخرج الرتكات، قضايا لنظر والثالثاء األحد يومي من كل يف جلسة
قضائي عامل وظيفة يف أوًال املتخرج ويعني غوردون، بكلية الرشعي القضاء قسم من
إدخال قبل مرتبه وكان الكلية، يف اإلنجليزية اآلن ويتعلم جنيهات، ثمانية بمرتب
الدرجة ُمنح قاضيًا ُعني فإذا السابعة، درجته وتكون جنيهات، خمسة اإلنجليزية اللغة

السادسة.
عثمان أحمد الشيخ فضيلة عىل ُعرضت قد أنه الرشعية القضايا يف يُذكر ومما
يف الرشعي القضاء توليته أثناء يف السودان حضارة جريدة تحرير رئيس زميلنا القايض
حياة من الحادثة هذه ونشأت رجال. أربعة تزوجت «الفالتة» من زوجة قضية األبيض،
انتقلت ثم رجل، من املرأة هذه فتزوجت للتنقالت؛ عرضة فهم نفسها، الفالتة أفراد
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أيًضا يشتغلن اللواتي نسائهم عن منفردين يعملون الفالتة رجال ألن — آخر بلد إىل
غري من بآخر املذكورة املرأة فتزوجت — ذكره سبق كما عملهن من القوت ويكسبن
السالفني، باألزواج يعلم ال زوج وكل ورابع، بثالث تزوجت ثم متزوجة، بأنها يعلم أن
وباستقراء الثالث. الزوج ظهر القضية أثناء ويف للطاعة، فطلبها األول الزوج فجاء
أن للمحكمة وثبت بالحضور، املحكمة فأعلنته الثاني الزوج ظهر القضية حوادث
لألول زوجة وبأنها األخرية، الثالث الزيجات ببطالن فقضت رجال، ألربعة زوجة املرأة

فقط.

منوعة أخبار (5-2)

إنشاء منذ فأصبحت الجمال، عىل يوًما ١٨ األبيض إىل درمان أم من املسافة كانت
ساعة. ٢٤ ،١٩١٤ سنة الحديدية السكة

عهد يف املديرية دار من تخلفت أنقاض وهي املهدي، خليفة دار باألبيض زرنا وقد
كردفان، ملديرية مديًرا باشا سعيد محمد املرحوم كان حيث املرصية، الحكومة حكم
املدافع قنابل وخلفت عليها، الرصاص وأطلق الدار هذه يف حورص املهدي هزمه فلما
ولم سكنها، ثم الجيوش، إىل ينظر كان ومنها املهدي، واحتلها جدرانها. يف أثًرا املهدية

فوقه. التي والغرفة الباب غري اليوم منها يبَق
املدينة، وسط يف إلخ … والتنبيهات العطاءات عن الحكومة إلعالنات لوحة وهناك
و٥٥ سوريٍّا و٢٣٦ أرمنيٍّا و١٤ قبطيٍّا ١٢٥ وبها ،١٥٠ تالميذها ابتدائية مدرسة وبها

ألًفا. ٤٠ حوايل وسكانها يونانيٍّا،
… وجوامعة وشنابلة — وامليم الحاء بفتح — وَحَمر وكبابيش جعليون والقبائل:

إلخ.
بارد األخرى، الشهور يف معتدل وهو ويونية، ومايو أبريل شهور يف الحر ويشتد

أحيانًا.
وكذلك أصدقائه. من واألثاث الكرايس الحفلة صاحب يستعري األفراح حفالت ويف
القرآن أجزاء وتُوزع عليها، املعزون ويجلس بالسجاجيد األرض تُفرش حيث املأتم، يف
هي والضواري ضواٍر. وللمدينة منخفض. بصوت منهم كل فيقرأها الفقهاء عىل الكريم

الحلل. أو الضواحي
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«أخو الزوج ويدعون أفندي، نخلة جندي لصاحبه األهيل املخبز بها ويوجد
البنات».

حيث بلدي قهوة إىل الفضل أبو أحمد والسيد محجوب الدكتور مع توجهنا وقد
التايل: الغناء سمعنا

ت��ري��د ك��م��ا خ��ل��ق��وه��ا ف��ري��د وج��م��ال��ه��ا س��ي��دة
ال��ري��د وض��ع��وا خ��دوده��ا ف��ي

كونتو ومسيو بك أباظة وفؤاد باشا محفوظ رشوان حرضات املدير نائب دعا وقد
ثم التجار، حفلة يف كانوا الذين األعضاء عن نيابة مائدته عىل الطعام لتناول ميخالوس

األبيض. من مساءً سافرنا

ميخالوس كونتو املسيو حفلة (6-2)

الغرفة رئيس ميخالوس كونتو مسيو ميالد بذكرى بالقطار اليوم مساء احتفلنا
بك أباظة فؤاد وألقى املرشوبات فأديرت والخمسني، الثانية بلغ إذ بالخرطوم، التجارية
وعالقة به، املحتفل فضل فيه ذكر خطابًا، بك ونحاس ثابت محجوب والدكتور كلمة،

للدكتور. الحارضون فصفق املدنيتني. واتصال باليونان، مرص
مع للعمل الخرطوم إىل حرض إذ ،١٩٠٣ سنة إىل ميخالوس كونتو تاريخ ويرجع
ثم السودان، مدن يف فروعه نمت ، مستقالٍّ محالٍّ بجده أنشأ ثم بقالة، دكان يف خاله
والشحن وتصديرها وبيعها السودان حاصالت رشاء التجارة؛ صنوف بجميع اشتغل
املمولني مع أسس حيث لندن إىل سافر ١٩٢٩ سنة ويف املحالج، وإنشاء وامللح والتأمني
وأسميت بأسهم، جنيه ألف ١٥٠ فيها له جنيه، ألف ٧٥٠ مالها رأس رشكة الربيطانيني
للتجار املعاونة كثري الرفق شديد وهو ودارك، ميخالوس كونتو رشكة باسم الرشكة
أمالك. لحرضته ذلك عىل وعالوة وثروته، تكوينه يف السودان فضل يذكر فهو الوطنيني،

الكريم. اليوناني للشعب يذكر ومجد والجلد، الصرب عىل يُرضب مثل وهو

170



األبيض إىل سنار من

العري تتحرضومذهب قبائل (7-2)

املهدي. الرحمن عبد السيد السري النسيب الحسيب

عىل يعيش يزال ال السودان أن أدرك قد السابقة للمقاالت املتابع القارئ أحسب
تجاوز وأحيانًا البوادي، يف وتنترش الجبال تسكن القبائل هذه وأن القبائل، نظام
عاصمتها زرنا التي كردفان مديرية يف هناك إن بل الضارية، والوحوش الغابات
حالة يف وتعيش العليا، النوبة جبال تسكن النوبة، تدعى: قبيلة توجد أمس، األبيض
حتى عارين، يعيشون — ونساء رجاًال — أنهم ذلك العري، مذهب عىل البداوة من
والسائحني املدن سكان بعض ويتوجه أبدانهم. من العفة موضع تسرت خرقة غري من
لم الفطرة هذه ولكن الفطرة، عىل زالوا ما هم لهم. صور وأخذ لزيارتهم بالسيارات

171



الثالث) (الجزء املرصية البعثة رحلة إىل القديم التاريخ من السودان

عىل يعتدون وال الحيوانات ويصيدون والكهوف، املغاور يسكنون وهم عرضهم، تدنس
املاشية. يرعون وأحيانًا ويدندنون، ويرقصون أحد،

الصفات عىل محافظة األصل عربية السودان قبائل أكثر فإن استثناء، هذا لكن
يف املرصي الحكم بقيام ولكن واألنفة، بالثأر واألخذ والشجاعة كالكرم األصيلة العربية
فيها أُدخلت جديدة مدن فظهرت يتحرض، السودان أخذ عيل، محمد عهد عىل ثم السودان
واملدارس. الحديدية الخطوط ومن والطرق، املباني إنشاء حيث من الحديثة الحضارة
فتخرج والجبال، الصحاري يف الضاربة للقبائل ارتكاز نقطة فقط هي السودان ومدن
خليًطا مدينة كل يف نجد ولهذا األشجار؛ محاصيل بيع أو الزراعة مواسم يف إليها
والكونغو والحبشة واألريرتية والصومال نيجرييا ومن السودان يف املختلفة القبائل من

بقبائله. متعلق وأصوله بأنسابه محتفظ وأكثرها ومرص، والهند والحجاز واليمن
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الثامن الفصل

املهديمرشوعات الرمحن عبد السيد عند
واسعة وزراعية هندسية

فرباير ٦ يف آبا جزيرة

قد رأس يحركه املشتت، املتعب القلم حرية فتتجدد السودان، يف بجديد يوم كل يطالعنا
حتى تستقر تكاد ال شتى صور خزانته؛ يف صورتها وانعكست املشاهد فيه تزاحمت

نوًرا. وأوسع إشعاًعا أكثر أخرى صور تزاحمها
السودان يف املرصية البعثة أعضاء حرضات مع زياراتي وصف يف الكتابة أبدأ هكذا

املهدي. الرحمن عبد السيد الرشيف السري السماحة صاحب حرضة ملزارع

أبا جزيرة إىل بالسيارات

الثامنة الساعة ويف كوستى، بمحطة اليوم صباح من الثامنة االساعة القطار وقف
الرشيف السماحة صاحب حرضة تفضل وقد أبا. جزيرة إىل السيارات ركبنا صباًحا
وسيارات سيارته إلينا يرسل أن إال كرمه واسع فأبى املهدي الرحمن عبد السيد السري
بخارية، سفينة يف أبا جزيرة إىل نسافر أن مقرًرا وكان كوستى، محطة إىل أخرى
خمسة نحو بتكليف املهدي السيد سماحة فبادر إرسالها، من يتمكن لم صاحبها ولكن
ساعة، ١٥ يف فأقاموه السيارات، ملرور األبيض النيل خور عىل جرس بإقامة عامل آالف
يف استقبالنا يف وكان «أمس». الثالثاء يوم الجرس فوق بالسيارات نمر أن من وتمكنَّا
الكريم عبد السيد محمد السادة الفضيلة أصحاب املهدي آل من الجرس وعند كوستى
الحلو، الطيب والسيد الفاضل، هللا وعبد املهدي، الرحمن عبد صديق السيد ونجله
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املهدي، الحميد وعبد األمري، وحسن رشيف، وخالد رشيف، أحمد ومحمد رشيف، وجعفر
الرشيف. خليفة ومحمد الكريم، عبد ومحمد الكريم، عبد والسيد

القباني، العزيز عبد واألفندية: السيادة أصحاب رأسه وعىل الخرطوم، وفد ثم
عامر. وإبراهيم محمد وإبراهيم املنعم وعبد

ومحمد عيىس، وصديق العتباني، القادر عبد حرضات رأسه وعىل درمان، أم ووفد
وكوكو األحفاد، مدرسة ناظر بدري وبابكر شبيكة، هللا ودفع خليل، وحسني نقد، أحمد
حسن وسالم الجعيل، عوض والسيد هللا، عبد الرحمن وعبد السيد، وإبراهيم هللا، عبد
والبكبايش الدايل، القادر وعبد هاشم، الطيب موىس واليوزبايش قنديل، وداود زيد، أبو

خليل. وحسني الرحمن، عبد والحاج عقيل، أحمد
السيد األسبق السودان زعيم له املغفور نجل هو املهدي الرحمن عبد والسيد
فريق عىل الكريم القرآن وحفظ الدينية العلوم ى تلقَّ الذي الكبري1 املهدي أحمد محمد
والنحو بربر، هللا وعبد الخري محمد الشيخ عىل الفقه فقرأ السودان، علماء أجالء من
عىل السمانية الطريقة وأخذ الرضيري، األمني والفقيه الزهرة الحسني عىل والبالغة

الطيب. أوالد من الدايم نور رشيف محمد الشيخ
رأس مسقط أيًضا وهى رأسه، مسقط دنقلة بمديرية األرشاف جزيرة وكانت
وشقيقه والديه مع الكبري املهدي السيد انتقل وقد «الدنقيل»، ثابت محجوب الدكتور
املراكب صناع من وأعمامه إخوته وكان والراء»، الكاف «بفتح َكَررى قرية إىل األكرب
مملوءة وكانت الرتجمة، صاحب ومعهم أبا جزيرة إىل انتقلوا ثم وتجارها، الرشاعية
املهدية، الدعوة نرش يف أخذ ثم متوحشة، حيوانات بها وكان بأخشابها، الثمينة بالغابات
مساجد جميع فزار البدع، وترك ملسو هيلع هللا ىلص. هللا رسول وسنة بالقرآن العمل عىل تقوم وهي
ترك إىل يدعو وأنه املهدي، هو أنه وأنبأهم وأهلها، علمائها ببعض واختىل السودان
لقيت دعوته أن إىل اطمأن أن وبعد األمر، بادئ يف جهًرا دعوته يبث يكن ولم البدع.
إليه فأرسل باشا، رءوف الحاكمدار السودان عىل وكان بها، جهر عديدين أنصاًرا
القادر عبد الحكومة واستدعت بالخرطوم، الباشا مات وقد دعوته، عن ملراجعته علماء
ملحاربته وقام كردفان، وإىل النوبة، جبال من قدير جبل إىل املهدي وانتقل باشا. حلمي

الكتاب. هذا من األول الجزء يف املهدي السيد تاريخ راجع 1
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هكس برياسة حملة إليه ووجهت األبيض، املهدي وفتح كنزي. باشا الشاذيل يوسف
الحكومة جنود هزائم وتوالت السودان، يف دعوته انترشت وهكذا آخرها. عن ُفنيت باشا
يعتقده كان ما وأيد مواطنيه، أعني يف نفوذه من ورفع هيبته من ذلك فزاد املرصية،
فيه ينحى مطوًال، تلغراًفا املرصية الحكومة إىل وجه وقد الكرامات. من فيه السودانيون
ساعد دينية، فدعوته األبيض. يف برجل رجل زواج عقد منها التي البدع، عىل بالالئمة
يف الروايات ومن بالرضائب. األهايل وإرهاق واستبدادهم الحكام ظلم الواقع يف عليها
ثم األيام من عدة وتجوع تجمع أن بالقطط يأمر كان املديرية مدير أن الصدد هذا
وكل معذبًا، ويموت منه، فتأكل لبدنه مالصقة الرجل، من الرشف موضع يف تربط
كانت لذلك املرتشني. وملصلحة البرش طاقة فوق كانت التي الرضائب يدفع لكي هذا

املهدية. الدعوة لقبول مستعدة النفوس
التي — العرابية الثورة بسبب مرص يف الحكم اضطراب كان أخرى جهة ومن
وأخريًا السودان. يف املرصي الجيش إهمال عىل باعثًا — بقليل املهدية الثورة تقدمت
بالخرطوم، املرصي للجيش ورسداًرا للسودان حاكمداًرا باشا غوردون الحكومة أوفدت
فهاجمه املهدي، يد تحت وقعت التي املديريات يف املنقطعة فلوله إعادة عىل للعمل
الحاكم قرص سلم عىل وهو ونياشينه الرسمية بمالبسه وهو وذُبح بجيوشه، املهدي
غوردون أن الناس ليتأكد السودان يف آخر إىل بلد من ينقل وصار رأسه وأُخذ العام،
املرصي الجيش حالة يف التهاون إن املؤرخني بعض ويقول انترص. قد املهدي وأن ُقتل،
الحالة عليه كانت ما بسبب محقق لقتل وتعريضه باشا غوردون وإرسال السودان يف
تحت فتحه إىل والعودة السودان إلخالء مدبرة إنجليزية خطة كانت إنما وصوله عند

إنجليزية. جنود وبمشاركة باشا كتشنر قيادة
١٣٠٢ سنة رمضان ٨ يف وتويف هجرية، ١٢٩٨ سنة رمضان يف املهدي دعوة وبدأت
واإلنجليزية املرصية الحكومتان جردت ثم التعاييش، هللا عبد الخليفة وخلفه هجرية،
١٤ مدة والتعايشة بالدراويش محكوًما ظل أن بعد السودان استعادة يف نجحت حملة
مرص بني املعروفة السودان اتفاقية عقدت حيث ١٨٩٩ سنة استعادته تم وقد سنة.

وإنجلرتا.
بيت عند األرض تحت غار يف يتعبد وكان والتقشف، بالزهد املهدي ُعرف وقد
جزيرات يف يتعبد وكان عليه، يدل أثر عنده وضع وقد أبا، بجزيرة الرحمن عبد السيد

النيل. وسط
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عند أمه بطن يف جنينًا وكان املهدي، الرحمن عبد منهم أوالد؛ املهدي للسيد وكان
ما يشرتي الرحمن عبد السيد فأخذ أبا، جزيرة يف أمالك وآله للمهدي وكان أبيه، وفاة
ومساحتها كلها، الجزيرة مساحة من كبريًا قدًرا مالًكا اآلن أصبح حتى أقاربه يملك
أرض ويف األبيض، النيل شاطئ عىل أخرى أراٍض ملك ولقد فدان، ألف ٣٠ من أكثر
اليوم، املهدي الرحمن عبد السيد يملكه ما مساحة بالضبط تُعرف وال الجزيرة، رشكة
ترع إلنشاء الهندسية املرشوعات من طائفة وهناك آالف، عرشة فعًال املزروع ولكن
للزراعة. كلها وإعدادها األطيان بقية إلصالح زراعية ومرشوعات جسور وإقامة ومساٍق
مرتًا، كيلو ٦٠ طولها األبيض، النيل يف خصبة مستطيلة جزيرة هي أبا وجزيرة
يستعملون املهدي آل وكان غاباتها، من املأخوذة باألخشاب األوىل شهرتها وكانت
يملكه كان ما املهدي الرحمن عبد السيد باع وقد الرشاعية. املراكب بناء يف األخشاب
بدء وكان األفدنة. ألوف لرشاء أساًسا كانت ثروة عىل فحصل الغابات أخشاب من
١٩٢٧–١٩٢٨ سنة السكالريدي القطن من فدانًا ١٧٠ زراعة الزراعية مرشوعاته
فجاد التالية، السنة يف فدانًا ٨٥٠ إىل املساحة فزاد باهًرا، نجاًحا فنجحت كتجربة،
بعد عاًما املنزرع يزيد وظل القطن. من مرصية قناطري بخمسة املتوسط، يف الفدان،
٥٠٠٠ وسيزرع فدان، ٣٦٠٠ ١٩٣٤–١٩٣٥ سنة العام هذا زرعه ما وصل حتى عام
عبد السيد غري بها أمالك لهم آخرون سكان أبا جزيرة ويسكن .١٩٣٦ سنة يف فدان
املحصول؛ من املائة يف ٤٠ الحكومة تأخذ الجزيرة رشكة أرايض ويف وأقاربه. الرحمن
يف ٦٠ الرحمن عبد السيد ويأخذ للزراعة، واملاء األرض تعد التي هي الحكومة ألن
أرايض تنتجه مما أكثر تنتج بالجزيرة املهدي أطيان أن عىل التجربة دلت وقد املائة.

بعد. سنبني كما بالجزيرة اإلنجليزية الرشكة
البذور لها وجلب الفاكهة، لزراعة أبا جزيرة يف فدانًا ١٥٠ سماحته أعد وقد
فنجحت الفاكهة من أفدنة ستة زراعة وجربت الجزيرة. يف شتًال واستولد مرص، من
من الشتل يأخذ أن الرحمن عبد السيد عىل املراغي الشيخ فضيلة اقرتح وقد التجربة.

الزراعة. وزارة أو بركات بساتني
التي سكالريدس، وكلها القطن، كميات جميع ميخالوس كونتو مسيو ويشرتي

املهدي. الرحمن عبد السيد أطيان بها تجود
يف يزرعون كانوا الثالثية؛ الدورة قاعدة عىل القطن املهدي أطيان يف ويزرعون
للتشميس، خالية األرض يرتكون الثالث العام ويف ذرة، التايل العام ويف قطنًا، سنة
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للتشميس. زراعة أي بغري متواليني عامني وتركها قطنًا األرض زراعة األفضل أن فرأوا
الفالح خربة له ليست السوداني الفالح أن ذلك الذرة؛ لزراعة معينة مساحة وتخصص
قروش عرشة الحكومة فرضت وقد ا، جدٍّ كثرية األرايض وألن التسميد، حيث من املرصي
تعيد عام كل يف أنها عىل ال، أم مزروًعا أكان سواء أبا؛ جزيرة يف فدان كل عىل رضيبة
جيًدا كان وإذا الرضيبة، خفضت طاحنة واألزمة صغريًا املحصول وجدت فإذا النظر؛

العامة. الرضيبة هذه بتحصيل اكتفت
أول من شهور ٩ القطن زراعة وتمكث وسبتمرب، أغسطس يف املطر وينزل
مقسمة واألطيان أفدنة. عرشة زراعة يكفي البذرة وإردب أبريل. آخر حتى أغسطس

أبا). (جزيرة أفدنة ٥ والحواشة — حواشة ٧٥٠ إىل
استقبلنا حيث لجلوسنا أعد صغري رسادق هناك كان أبا جزيرة إىل وصولنا وعند

الكبريين. الرى وابوَري شهدنا حيث معنا وسار الرحمن عبد السيد

املهدي. الرحمن عبد السيد السري النسيب الحسيب رسادق يف البعثة أعضاء

الباب عتبة عىل جمل فنحر أبا، بجزيرة الرحمانية ببلدة السيد لدار توجهنا ثم
اإلفطار. طعام وتناولنا قليًال جلسنا ثم وصولنا، عند

الغار وقسم القطن، شون شهدنا حيث الجزيرة، أطيان إىل بالسيارات خرجنا ثم
وحاسبون. ومكتب رئيس ولكلٍّ طيبة. وقسم السالم، دار وقسم وشونته،
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٧٥٠ السيد لحساب أبا جزيرة يف املزروعة األطيان يف يشتغلون من عدد ويبلغ
ومدرسة ومستشفى منازل الرحمن عبد السيد لهم أقام وقد أرسهم، عن فضًال زارًعا
كشافة. فرقة ولها التفوق، جائزة نالت األبيض، النيل يف مدرسة أحسن نتائجها يف كانت
العناية شديد الرحمن عبد والسيد الظهر. بعد الثانية الساعة الغداء تناولنا وقد
وصحتهم ويواسيهم، زواجهم بنفقات ويقوم املنازل، لهم أعد فقد مزارعه، بفالحي
ترتاوح أجرة الشهر يف الفالح ويعطي باًال، وأهنأ اآلخرين الفالحني صحة من أحسن
النفقات. وجميع والثياب الطعام من لهم الدائرة تقدمه عما فضًال قرًشا، و٣٠ ٢٠ بني
الكشافة، ألعاب وشهدنا الشاي، وتناولنا كبري رسادق يف جلسنا الرابعة الساعة ويف
نُظم فدانًا ثالثني يبلغ واسع فضاء ويف والهجن، األصيلة الجياد أمامنا وُعرضت
موسيقى وعزفت البيضاء، باملالبس لتحيتنا والوافدين الزرَّاع من األلوف من استعراض

ا. جدٍّ بديًعا النظام وكان الكشافة،
االختيار، وحسن الذوق سالمة عىل دلت عديدة بألعاب املدرسة كشافة قامت وقد
والوقوف وتقليدها الطيور مناجاة مثل املحلية؛ والحالة الزراعة بتقدم تامة العناية وأن

ذلك. وغري مسقي. وسد واحدة. رجل عىل
عمائم تشبه عمامة، رأسه عىل يلبس القامة طويل املهدي الرحمن عبد والسيد
أتم وقد كشمرييٍّا. وشاًال أصفر، وحذاء أبيض، وقفطانًا وجبة واليمنيني، الحجازيني

املديد. عمره من الخامس العقد
الذي وإكرامه املمتازة حفلته عىل سماحته شكر يف كلمة بك أباظة فؤاد ألقى وقد
السودان. حفالت جميع يف وال وغريها مرص يف رضيبًا له نَر لم ألننا الوصف عن يعجزنا
الكرام، املهدي البيت مناقب إىل فيه أشار خطابًا ثابت محجوب الدكتور وألقى
الدكتور رأس مسقط الكبري املهدي الزعيم رأس مسقط تكون أن الرشف له أن وإىل

إلخ. … الرحمن عبد السيد حفاوة إىل وأشار «دنقلة»،
وتمنى محجوب والدكتور بك لفؤاد فشكر الرحمن عبد السيد سماحة وقف ثم
وقد الشقيقني. القطرين بني االقتصادية العالقات بتوطيد مهمتها يف نجاًحا للبعثة

الحاد. بالتصفيق الخطب قوبلت
والسودان مرص بني عما إلينا يتحدث سماحته كان الرحمن عبد السيد مجلس ويف
نقوًدا يدفع الذي السوداني إن قائًال صالت، من بيننا يقوم أن يجب وما عالقات، من
«سري» للقب حائز وسماحته اآلخر. جيبه إىل جيبه من ينقلها إنما املرصي لشقيقه

الربيطانية. اإلمرباطورية بنيشان عليه اإلنعام بسبب
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تزال وال والنظام، الكرم يف بارًزا مثًال بالبعثة الرحمن عبد السيد حفاوة تزال وال
األطيان أصحاب يتبعها أن يجب وقدوة الصرب، يف يُرضب مثًال الزراعية مرشوعاته
بنفسه، مزارعه عىل ويرشف صباًحا السادسة الساعة عند يستيقظ سماحته فإن عندنا؛
فيها، يعمل للدائرة مديًرا والده وعينه الهندسة، صديق السيد الفاضل نجله تعلم وقد
ال منهم كثريون عندنا؛ الرساة كأبناء وليس نشيًطا، متواضًعا الفالحني مع ويعيش
الرحمن عبد السيد استطاع وقد كله. العمر يزورونها ال وقد أطيانهم، حدود يعرفون
سكان لقلة ا؛ جدٍّ عصيبة مشكلة وهي السودان، يف العاطلة األيدي مشكلة يحل أن
حصل ومتى بالدون، السوداني ولقناعة بالزراعة، كاملرصيني خربتهم وعدم السودان

العمل. عن يبحث ذلك وبعد ينفقه حتى الراحة آثر القليل عىل
السودانيني لحياة مناسبة صحية مساكن بإنشاء املشكلة الرحمن عبد السيد حل
أبديٍّا، املزارع يف األيدي بهذه فاحتفظ وتطبيبهم، بتعليمهم وُعني معيشتهم، وبساطة
عىل واآلخرة الدنيا يف يثيبهم وتعاىل سبحانه هللا أن الزرَّاع اعتقاد ذلك عىل وساعد
الفدان إن الدائرة مهندس ويقول املهدي. الرحمن عبد لسيدهم وإخالصهم خدمتهم
بالجزيرة الزراعية الرشكة بينما جنيهات، ثمانية سماحته يكلف املهدي عند املزروع
إخالًصا الزيادة وراء من يستفيد املهدي السيد ولكن جنيهات، ستة الفدان عىل تنفق

الرشكة. إنتاج عىل زائًدا وإنتاًجا دائًما موجودة عاملة وأيدي
فأُغمى األرض عىل راكبيها أحد سقط أن املهدي إبل استعراض أثناء يف حدث وقد
دقائق خمس بعد وأفاق األطباء، وأسعفه وواساه، بنفسه املهدي السيد فحرض عليه،
النظام وأن مرتاصة ظلت الصفوف أن الحظنا وقد وكرامته. ودعاءه فضله ملواله شاكًرا

يختل. لم
مساءً الثامنة الساعة منتصف عند القطار وسار كوستى، محطة إىل ذلك بعد عدنا

مدني. واد إىل

املهدي السيد إىل طوسون عمر األمري برقية

الحاتمي والكرم املرصية، االقتصادية البعثة بها قابلتم التي البالغة الحفاوة إن
وظلوا الستقبالنا معكم خرجوا الذين الحاشدة والجموع به، غمرتموها الذي
هذا كل — أبا بجزيرة ضيافتكم يف إقامتها مدة طول لتحيتها مجتمعني
روابط يزيد أن شأنه من إذ واالرتياح؛ الغبطة بعظم املرصيني ومن منا يقابل
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أحسن ويثمر التعاون، عرى ويوثق إحكاًما، والسودان مرص بني اإلخاء
ومستقبًال. حاًرضا واألدبية االقتصادية عالئقهما يف تعاىل هللا بمشيئة الثمار
العربية وشهامتكم أريحيتكم عىل ونثني الشكر، أجلَّ ذلك عىل فنشكركم
التعاييش الخليفة ونجل ونجلكم أخيكم وإىل إليكم ونهدي الثناء، أطيب
وعظيم تحياتنا خالص جميًعا السودان أبناء وآلهم وأتباعكم آلكم وسائر

وبركاته. هللا ورحمة عليكم والسالم واحرتامنا. إجاللنا
طوسون عمر

عمر األمري إىل املهدي السيد من شكر برقية

ملغتبطون والجميع عائلتي وأفراد وإني الرقيقة، برقيتكم عىل كثريًا أشكركم
التقدير هذا لكم وشاكرون للسودان، املرصية االقتصادية البعثة بزيارة
الروابط إحياء يف الحميد األثر الزيارة لهذه يكون أن ونرجو والثناء،
الثناء، وأطيب األثر أكرب فيها لسموكم وسيكون القطرين، بني االقتصادية

السالم. وأزكى التحية جميًعا منا وتقبلوا

واملهور الزواج

النداء املهدي الرحمن عبد السيد السري النسيب الحسيب السيادة صاحب حرضة وجه
السودانية: األمة إىل التايل

الرحيم الرحمن هللا بسم
… املحرتم حرضة

نداءنا لعلمكم وصل فقد وبعد، وبركاته. تعاىل هللا ورحمة عليكم السالم
املهر، بقلة العزوبة ومحاربة الزواج إىل بالدعاية الكريمة أمتنا من لألخصاء
االستطاعة. وبقدر ميسوًرا وتجعله الزواج أمر تسهل التي الوسائل وبشتى
سلطان العظيم االجتماعي األمر هذا نجاح عىل مطمئنني يجعلنا مما وإنه
بهذا النهوض منه يرجى من خري وإنكم بنيه، أفراد عىل بالدنا يف األرسة رب

180



واسعة وزراعية هندسية مرشوعات املهدي الرحمن عبد السيد عند

من يحب وتعاىل سبحانه هللا وإن الحكيم، ورأيكم النافذة لكلمتكم الشأن؛
وعدم حرماته مراعاة هللا يريض ما أعظم وإن بهم، الخري يريد من عباده

انتهاكها.
الحنيف، ديننا قواعد يخالف وهذا واألوالد، النساء يف الفساد تفىش ولقد
يمكن وال عليها، والغرية عروضنا حفظ يف وعوايدنا القومية كرامتنا وينايف
بركة «أكثرهن ملسو هيلع هللا ىلص: بقوله املهر يف والتساهل الزواج بتعميم إال األمر مالفاة
ثلثي حفظ فقد تزوج «من وقوله: عزابكم.» «أرشاركم وقوله: مهوًرا.» أقلهن
للزواج مانًعا تكون قد الحارضة األزمة وإن الثالث.» الثلث يف هللا فليتق دينه،
غري األمور يرتكوا وأن األدنى، للحد املهر أمر يف الزوجة أولياء يتساهل لم إذا

املرشوعة.
الزواج قررنا وقد البلد أهل من عظيم عدد مع اجتمعنا فقد كله لذلك
للثيب، وجنيهان للبكر جنيهات ٣ وباألكثر للثيب، وواحد للبكر بالجنيهني
الدينار بربع بيتي آل من العرشة عن يربو وعدد وابنتي لولدي عقدت ولقد

النكاح. به يُباح الذي
ما مع ذلك يف الفائدة معنا اإلخوان من معكم ومن تقدروا أن فالرجاء
وإني بوالديه. برٍّا يكون أن هللا أرجو الذي النسل كثرة من الزواج عىل يرتتب
الذي بالدعاء وولده نفسه يف الحسنة السنة هذه يحيي من لجميع سأدعو
والسالم. والذرية الرزق يف الربكة لهم يجعل وأن الكريم، هللا من قبوله أرجو
املهدي الرحمن عبد
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١٩٣٥ سنة فرباير ٧ يوم مدني واد زيارة

السودان حفالت (1)

الكرم عواطف وساعة يوم كل يف يجددوا أن إال األعزاء السودانيون املواطنون أبى
ذاتها، مرص يكرمون أنهم يرون التكريم، هذا يف وهم إلينا، بالنسبة واملودة واإلخاء
يف ويشاركهم لها، حبنا عن يقل ال وهو به، وأحسسنا ملسناه حبٍّا يحبونها التي مرص
ويقدر والرشقية، األجنبية الجاليات وأعضاء الحكومة موظفو الكريمة العواطف هذه
الجنود ينفق كان حيث منه، املرصي الجيش خروج بعد السودان خرسه ما الجميع
قلة األقل عىل أو وأجنبية، وطنية متاجر إفالس ذلك عىل ترتب وقد مرتباتهم، والضباط

ربحها.

والنياشني الرتب (2)

التجارية الغرفة رئيس ميخالوس كونتو مسيو عىل امللك جاللة إلنعام كان وقد
البعثة أعضاء نفوس يف عظيم وقع الثالثة الطبقة من النيل بنيشان بالخرطوم
ملجهود امللك وجاللة املرصية الحكومة قدر عىل دليًال جاء اإلنعام ألن والسودانيني؛

املرصية. بالبعثة والحفاوة والسودان مرص بني العالقات توثيق يف حرضته
لإلنعام السعي وجوب إىل املرصية الحكومة لتنبيه الفرصة هذه ننتهز أن ويجب
اإلنجليزية والحكومة موظفيه، وكبار وأعيانه السودان زعماء عىل والنياشني بالرتب
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فارس درجة من وجورج ميخائيل القديَسني وسام منحت فقد النياشني؛ تمنح نفسها
الرحمن عبد للسيد «سري» لقب مع اإلمرباطورية نيشان ومنحت املريغني، عيل للسيد
البشوية رتبة غريهما وتمنح املرصية الحكومة تمنحهما أن واجبًا وكان املهدي،

وهكذا. الرفيعة، والنياشني

واليقظة والرياضية االجتماعية األندية حياة (3)

عىل دليل وهذا أعضائها، نظام وحسن ونجاحها األندية انتشار السودان يف نظرنا لفت
وتوجد النظام، تعلم األندية فإن ومنافعها، بلبابها املدنية من واألخذ للتقدم، االستعداد

الربيء. باللهو يتمتع مجتمًعا وتنشئ التكافل،
وهم وغريها، السياسية الحوادث لجميع السودانيني مواطنينا تتبع نظرنا لفت كما
القوم ورأيت وسوريا، ولبنان فلسطني أبناء كإخواننا بمرص والتعلق اليقظة هذه يف

املسائل. لتفاصيل متتبعني

التجارب حقول يف (4)

صباح من الثامنة الساعة ويف صباًحا، والنصف الثالثة الساعة عند مدني واد إىل وصلنا
اإلنجليزية الزراعية الرشكة لنقابة التجارب حقول لزيارة بالسيارات توجهنا اليوم

الجزيرة. ألرايض

زراعي خطاب

التالية: الزراعية املحارضة مدني واد يف التجارب حقل مفتش ألقى

أن كله الرسور يرسني الجزيرة، رشكة تجارب حقل موظفي عن بالنيابة
من يشء رؤية من يمكنكم ترتيبًا نضع وألن هنا، الصباح هذا يف بكم أرحب

عملنا.
موظفوه تخصص وقد عاًما، ١٧ منذ الجزيرة تجارب حقل أُنشئ
أرض يف ظهرت التي القطن بزراعة يتعلق ما وخاصة الزراعية؛ باملشاكل

الجزيرة.
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مرٍض محصول عىل الحصول إمكان يف يشك الناس من فريق يزال وال
الجزيرة تربة بأن قالت ترصيحات أخريًا وصدرت بالجزيرة، القطن زراعة من
قد فيها القطن زراعة عىل املعقودة اآلمال وأن خطري، مدى إىل فسدت قد

للخطر. استهدفت
يف الفساد عوامل مالحظة التجارب حقل يف هنا واجباتنا أولويات من إن
وبناءً الرتبة. هذه عىل املحصول وتكون الري نتائج ودراسة الجزيرة، تربة
يف مطلًقا صحة ال بأنه نرصح أن نستطيع النتائج، هذه عىل وقوفنا عىل
ونحن اآلن، حتى الجزيرة يف الفساد اطراد عىل صادقة دالئل هناك بأن القول

املستقبل. يف للتشاؤم محل ال بأنه نقول أن أيًضا نستطيع
وأنتجت رويت أرض قطعة أن الحقول، يف طوافكم أثناء يف سرتون،
املحصول أن عىل يدل ما ولدينا ،١٩١٧ منذ اللوبيا أو القطن من محصوًال
يفوق ربما أو — يساوي الحارض املوسم يف املذكورة األرض من ينتج الذي

عاًما. عرش خمسة منذ منها الناتج املحصول —
القائلة لإلشاعات أساس ال أن — آمل كما — مشاهدتكم لكم وستوضح

وعاجل. خطري لفساد عرضة الجزيرة أرض بأن
حقل عن شيئًا لكم أذكر أن أود األرض معاينة يف رشوعكم وقبل
٨٠٠ اآلن وبلغت عاًما، ١٧ منذ املزرعة أُنشئت قبًال لكم ذكرت كما التجارب:

واللوبيا. الذرة لزراعة و٢٢٠ القطن لزراعة فدانًا ١٨٠ منها فدان،
غرض إىل للوصول تتعاون أقسام، عىل املزرعة هذه يف العمل ويوزع

واحد.
وري والتخطيط والتسميد زراعية بتجارب القيام ووظيفته الزراعى: القسم

االستنبات. بتجارب والقيام الزرع
املحصول. بتقدم يتعلق فيما وأرقام بإحصاءات يقوم النبات: مالحظة قسم

القطنية. املرشوعات فيزيولوجية يدرس الفيزيولوجي: القسم
وسائل والبتكار واملحصول الري عند الطارئة التغريات الكيمائي: القسم

الرتبة. حالة تحسني
بتجارب ويقوم الجزيرة من الناتجة املحاصيل آفات يدرس الحرشات: قسم

ويرقبها.
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والليف آرم البالك حرشة ومنها النباتات أمراض يدرس الباتولوجي: القسم
كريل.

من عديدة أصناف وتوليد بانتخاب ويختص النبات: استرياد قسم وأخريًا
ا.ه. األخرى. واملحاصيل القطن

يأتي: ما وشهدنا التجارب، حقول زرنا ثم

لوبيا. ُزرع التالية السنة ويف قطنًا ُزرع حقًال (١)
ذرة. ُزرع التالية السنة ويف قطنًا ُزرع حقًال (٢)
بوًرا. تُرك التالية السنة ويف قطنًا ُزرع حقًال (٣)

محسوسة، بزيادة ذلك بعد القطنية زراعته جاءت الثالث أن التجربة نتيجة فكانت
املحصول. يف بنقص جاء والثاني يسري، بيشء الثالث من أقل بنتيجة جاء واألول

ُزرع ثم سنة، ملدة بوًرا تُرك ثم سنة، ١١ ملدة قطنًا مزروًعا استمر حقل وهناك
سنة، ١١ القطنية زراعته استمرت ثاٍن وحقل املائة. يف ٣٤ بزيادة املحصول فجاد قطنًا
١٧ قدرها بزيادة ذلك بعد القطنية زراعته فجاءت متواليتني، سنتني ملدة بوًرا تُرك ثم

املائة. يف
قدرها بزيادة فجاء سنوات، ثالث ملدة بوًرا وتُرك سنة، ١١ قطنًا زرع ثالث وحقل

املائة. يف ٤٠
زيادة اإلنتاج زيادة يف كاٍف بوًرا واحدة سنة الحقل ترك أن ذلك من ونفهم
الحرمان تربر فال ا، جدٍّ قليلة البور، يف ثالثة أو عامني بعد اإلنتاج، زيادة وأن محسوسة،

ثالثة. أو عامني األرض إنتاج من
ييل: ما شهدنا ثم

التالية. السنة يف لوبيا وُزرع قطنًا ُزرع حقًال (١)
ذرة. ثم ذرة ُزرع ثم قطنًا ُزرع وحقًال (٢)

لوبيا. ُزرع ثم ذرة ُزرع ثم قطنًا ُزرع وحقًال (٣)

الثالث. ويقاربه إنتاًجا الحقول أكثر األول فكان
فكانت لوبيا، ُزرع ثم ذرة، ُزرع ثم متوالية، سنوات ٩ عدة قطنًا ُزرع وحقًال

بها. بأس ال النتيجة
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بعد الذرة زراعة املصلحة من ليس وأنه األرض، تجهد الذرة أن ذلك من ينتج
القطن. بعد زرعها ويحسن األرض تجهد ال اللوبيا زراعة وأن القمح،

العدوى تنقل آرم، البالك ذبابة وأخصها الحرشات، ورأينا األقسام، معامل زرنا ثم
القطن. شجريات يف ورقة إىل ورقة من

السودان يف وتسمى — األوىل والجنية السنة، يف مرات ثالث الجزيرة قطن ويُجنى
األوىل الجنية عقب الشجريات وتزهر الكربى، الجنية هي — «تلقيط» أي «تلجيطة»؛

الحر. اشتداد عند الحرشات وتموت
أن فتبني الجزيرة، أرض من وطينة الجاش نهر حوض طينة من قطًعا شهدنا ثم
دلتا يف الفدان وينتج كبري، عمق إىل الوصول يف املاء سري تعطل أمالح بها الجزيرة تربة
الجزيرة، محصول قل كلما أنه ولوحظ الجزيرة. محصول من أكرب محصوًال الجاش
األقوى تأثريها لها الجوية العوامل أن عىل يدل وهذا نسبيٍّا، الجاش محصول معه قل

اآلخر. من يرتوي ال الجاش ودلتا الجزيرة أرض من كالٍّ ألن واألفعل؛

القطن محلج يف

مدني. واد محلج أمام البعثة أعضاء
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دوالبًا، و٨٠ ماكينة عنرب لكل عنابر، أربعة وهو للرشكة، التابع القطن محلج زرنا
عيل حرضة هو املحلج وباشمالحظ مرصي. نجار به ويوجد عامل، ٣٠٠ به ويشتغل
٤٠٠ بني آلة كل وتسع باآلالت، القطن يكبس القطن من البذرة عزل وبعد أفندي. زكي

رطل. و٥٠٠
املدير. وقابلنا املديرية زرنا ثم

يونانية، ومدرسة ثانوية، أو راقية ومدرسة ابتدائيتان، مدرستان مدني واد ويف
ليلية مدرسة وتوجد إنجليزيات، غري وأكثرهن بنتًا خمسون بها إنجليزية بنات ومدرسة
وعىل للماء، خزان من وتُروى بالكهرباء، املدينة وتنار مساجد. وثالث األميني، لتعليم
جميًال منظًرا وتعطي والزهور، باألشجار محالة واسعة حديقة األزرق النيل شاطئ

الخيال. بأسمى يوحي
املحروق. األحمر الطوب من منازلها نسبيٍّا، كبرية مدينة مدني وواد

وقد والرزق. الرخاء تحية حيَّتكم يقلن: وكن النساء، وزغرد بالسوق مررنا وقد
دنقالوية؟ أنت هل إحداهن: محجوب الدكتور سأل

دنقلة. من لست أي دنجالوية.» ما ريف «بنت فقالت:
اليل اليوم أبيض وسهًال. أهًال حبابكم، عليكم. يفرج هللا بكم، «مرحبًا قالت: ثم

جابكم.»
عىل القايض عثمان أحمد والشيخ محجوب الدكتور مع الغداء طعام تناولنا ثم

املديرية. باشكاتب أفندي صالح محمد حرضة مائدة
واألعيان، التجار حرضات أقامها التي الشاي حفلة الخامسة الساعة حرضنا ثم
والسادة املشايخ حرضات حرضها وقد األبيض، النيل عىل املدى واسع متنزه يف وكانت
جرجس وسليم املديرية، باشكاتب صالح ومحمد املدير، نائب كنجدن مسرت واألفندية:
الحسابات، رئيس نائب العراقي ومحمود أول، مفتش ديفز ومسرت الحسابات، رئيس
وكيل بطرس وبولس املركز، مفتش بولتون ومسرت وتاجر، مقاول بطرس وكوسة
أبو كنتباي ومحمد املحامي، بطرس ورشدي مدني، مأمور ندا ومصطفى بوستة،
مأمور، نائب عمر الحسن ومحمد عبدون، الرحيم وعبد جنايات، — ثان مأمور جريجة
عيل مدثر والشيخ أول، محاسب بطرس وحكيم رشعي، قاٍض العاقب الحاج وأحمد
وشمس اإلنجيلية، الكنيسة عن املسيح عبد طوبيا والقس مساعد، رشعي قاٍض البويش
وبقطر تجار، رس زيات وعثمان األقباط، كنيسة من بشارة والقس الحنفي، الدين
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التسجيالت، رئيس مساعد أفندي خريي ومحمود تناوي، وإلياس باملعاش، محروس
أول محاسب فلتاءوس وتوفيق املركز، أول محاسب مهنا وسالم التاجر، شكري وسيد
الصاغ وحسن مدرس، القادر عبد أحمد ومحمد يوسف، طاهر والدكتور املرصي، الري
العجاتي، ومصطفى التجارب، مصلحة حسابات رئيس برهان ومحمود السوق، شيخ
خسال، وأركستدس الحرضي، وأحمد البويش، وأحمد العال، أبو وعثمان بادية، ومحمد
وشمس عيىس، أبو وعيىس يحيى، محمود وعيل الريح، وإبراهيم سامجي، ورامجي
وعبد قريوة، واوارد رمضان، وأحمد إخوان، والكوردي أحمد، زيد وأبو الشافعي، الدين
مدير واي ومسرت مقاول، مهندس حبيب وتوفيق السني، وإبراهيم إسماعيل، القادر
ومسرت الزراعية، الرشكة مدير هللا عطا وتوفيق القباني، عثمان العزيز وعبد األهيل، البنك
حاج والدكتور إفراميدس، والدكتور بليفاتلش، وكوستى باركليز، بنك مدير تسيتورس
أبو عوض عثمان الشيخ حرضات من كل ألقى وقد محاٍم. بوتاميتس وجون ميخايل،
قصيدة الرشعي القايض البويش مدثر الشيخ وفضيلة خطابًا، أفندي دالل وراغب العال

عامرة.
خطبة محجوب الدكتور وألقى شكر، كلمة بك أباظة فؤاد العزة صاحب وألقى

وفكاهة. دعابة فيها رقيقة

املوظفني نادي يف (5)

النادي رئيس رأسهم وعىل النادي، لجنة أعضاء حرضات املوظفني بنادي استقبلنا وقد
الشاب النادي وسكرتري األزرق، النيل مديرية باشكاتب صالح أفندي محمد حرضة
أفندي ومحمد مصطفى، أفندي الندر حرضات من وكل البدوي، حامد أفندي هللا عبد
واألستاذ مصطفى، أفندي وحبيب تادرس، أفندي وفهمي بكر، أفندي وأحمد كنتباى،
والشيخ الرحمن، عبد هللا عبد الشيخ واألستاذ الديب، أفندي ويوسف حامد، أفندي بشري

صالح. عباس
واألستاذ املديرية، رشعي قايض العاقب أحمد الشيخ األستاذ فضيلة الوجهاء ومن
الري مهنديس كبري عبدون أفندي الرحمن وعبد املديرية، جزئي قايض البستاني فيليب
شنودة، أفندي ونجيب باملريبيعة، الري مهنديس كبري محمود أفندي ومدثر مدني، بواد

العراقي. أفندي ومحمود محروس، أفندي وبقطر
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فيها: جاء قصيدة األمري هللا عبد الشيخ وألقى

ب��رخ��ائ��ه��ا ض��ي��ق��ه��ا س��ي��س��دل ف��أل ق��دوم��ك��م ي��وم ال��س��ودان ط��ال��ع ق��د
إح��ص��ائ��ه��ا ع��ن ال��ع��ج��ز خ��ش��ي��ن��ا م��ن��نً��ا أرض��ن��ا ه��ب��ط��ت��م إذ أول��ي��ت��م��ون��ا
ل��دع��ائ��ه��ا س��ام��ًع��ا ب��رب��ك وك��ف��ى م��ًع��ا وي��ك��ل��ؤه��ا ي��ك��ل��ؤك��م ف��ال��ل��ه

اليوناني النادي يف (6)

املعروف مدني واد يف اليوناني النادي مساءً العارشة الساعة يف األعضاء زار ثم
الدكتور الرئيس نائب منصب ويشغل بليفاندس، مسيو ويرأسه هلنج)، (كلوب باسم
النادي أعضاء حرضات مع استقبلونا الذين زاويديس مسيو وسكرتريه إفراميدمس
سنة النادي أسس وقد واملرشوبات، الحلوى إلينا وقدموا بالرتحاب، وسيدات رجال من
،٣٥٠ اليونانية الجالية أعضاء عدد ويبلغ عضًوا، ٩٠ أعضائه عدد ويبلغ ،١٩٢٥
وللنادي جنيهان، السنة يف العضو اشرتاك ورسم ومحاٍم، وطبيبان التجار بينهم من

اليونانيني. سوى فيه يشرتك وال الحفالت، به وتُقام حديقة،

املختلط النادي يف (7)

البستاني نسيب القايض الفاضل حرضة ويرأسه املختلط، النادي ذلك بعد زرنا ثم
استقبلنا وقد مدني، بواد الجزئية املحكمة وقايض بلبنان، الشهرية البستاني أرسة من
وحرضات اإلنجليزية، الجزيرة أرايض رشكة باشكاتب هللا عطا حرضة ومعه حرضته
حديقة وله سنتني، منذ النادي أُنشئ وقد واإلكرام. بالحفاوة ونساء رجال من األعضاء
والتنس للمطالعة غرف وله مدني، واد محطة من قريبًا ويقع بديعة، ورشفات فسيحة
وأكثر السنة، يف جنيهان فيه العضوية ورسم راقصة، وصالة الرياضية واأللعاب
اإليطاليني من وأعضاء يونانيٍّا، عضًوا و١٥ واللبنانية، السورية الجالية من أعضائه

الجنسيات. لجميع مفتوح العضوية وباب مرصيني. أعضاء وعرشة واألرمن،
فيه باتوا حيث الخاص، القطار إىل األعضاء انرصف عرشة الحادية الساعة ويف
ملتفون والجميع ويتحدث، يسمر الليل منتصف حتى بقي فقد الدكتورمحجوب، إال
مرص يف العربية أبناء بني الطبيعية العالقات وترديده وملحه أحاديثه إىل يصغون حوله
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األزرق النيل عاصمة يوم

األشياء أحب هي التي — النرجيلة يدخن وكان والسودان، وفلسطني ولبنان والشام
عليه ألحَّ باإلنرصاف الدكتور هم وكلما — املؤانس وصديقه محجوب الدكتور لدى
إىل غًدا سفرها يف البعثة عن يتخلف أن وطلبوا النادي، يف واملبيت بالبقاء الحارضون
ومجتمعها البعثة برابطة مقيد ولكنه والسفر، التخلف بني مرتدد والدكتور الخرطوم.

تخلًفا. يستطيع فال

اإلنجليزي النادي (8)

مكاتب ويف مدني، واد عاصمتها التي األزرق، النيل مديرية يف املوظفني ولإلنجليز هذا
أعضاء مع يختلفون ال وهم اإلنجليز، األعضاء إال ه يؤمُّ ال ناٍد بها، الجزيرة أرايض رشكة

السنة. يف للسيدات وخمسة للرجل جنيهات ستة العضوية ورسم األخرى، األندية

بالصندل التضمخ (9)

يف حفرة إحداث إىل السودانية املرأة تعمد قد أنه ذلك بها، بأس ال عادٌة السودان يف
عىل تجلس ثم فيها، النار وتوقد عطرية رائحة ذات أخشابًا أو صندًال فيها تضع األرض
جميلة. عطرية رائحة ذلك من فتصيب وبدنها املرأة لباس إىل الدخان ويصعد الحفرة
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العارش الفصل

اخلرطوم مدينة يف أيامنا

فرباير ٨ الجمعة األول اليوم (1)

كاستقبالنا، حافًال توديعنا وكان الخرطوم، إىل الظهر حوايل مدني واد من اليوم سافرنا
والقهوة املرطبات سكانها قدَّم الساعة ربع ملدة «الحصاحيصة» عند القطار وقف وقد
محطة إىل القطار وصل مساءً السادسة الساعة وعند عظيم. ترحيب مع والسجاير
وخريجي والقضاة املوظفني كبار من املستقبلني مئات انتظاره يف كان حيث الخرطوم،
الدكتور الشبان وحمل الفريقان فتعانق والشبان، املرصي الري وموظفو غوردون، كلية
فندق حتى املحطة من السيارات رتل وسار السيارة، وأركبوه األعناق عىل ثابت محجوب
وينزل الطريق، طول عىل والزغاريد التصفيق بني األزرق، النيل عىل أوتيل» «جراند
به وينزل خاصة، أجرة ويدفعون مساكن لهم ليست الذين اإلنجليز، املوظفون بالفندق
الفندق األعضاء فمأل الفندق، أمام حكوميتان باخرتان لألعضاء وأُعدت السائحني، كبار
وعثاء من األعضاء اسرتاح أن وبعد غرفة. منهم لكل والباخرتني، له املجاور وامللحق
الحاجيات بعض لرشاء بعضهم وخرج الفندق رشفة إىل نزلوا مالبسهم، وبدلوا السفر،
الفضيلة أصحاب يتقدمهم القوم علية من آخرون وحرض األصدقاء، بعض ومقابلة
علماء شيخ دقن أبو محمد أحمد والشيخ السودان، قضاة قايض الجارم نعمان الشيخ

وغريهم. السودان، مفتي الفيل والشيخ السودان،



الثالث) (الجزء املرصية البعثة رحلة إىل القديم التاريخ من السودان

ميخالوس كونتو أقامها عشاء مأدبة (1-1)

مسيو أقام حيث بالفندق الطعام قاعة إىل ونزلوا السموكن مالبس األعضاء لبس
الحكومة موظفي كبار من مدعوٍّا ١٢٠ حرضها عشاء مأدبة مساءً ميخالوس كونتو
وعبد بأيام، البعثة قبل الخرطوم إىل وصل الذي بك بركات الدين بهي ومحمد اإلنجليز،
كونتو وألقى املهدي. آل وبعض بالخرطوم، التجارية الغرفة وأعضاء بك أحمد القوي

أخرى. خطبة باشا رشوان وألقى خطبة، ميخالوس
الليل، منتصف قبيل الحفلة انتهت ثم املدعوين، وكبار األعضاء بني التعارف وتم

فراشهم. إىل األعضاء وآوى

فرباير ٩ الثاني اليوم (2)

رساي يف – السودان حضارة مكتب يف – التجارية الغرفة يف – املريغني السيد عند
خطاب – ميخالوس كونتو مسيو خطاب – التجارية الغرف يف شاي حفلة – الحاكم

بك. أباظة خطاب – باشا محفوظ رشوان

الحسيب الفضيلة صاحب حرضة دار إىل صباًحا التاسعة الساعة إخواني مع توجهت
السودان ربوع يف املنترشة املريغنية الطريقة شيخ املريغني عيل السيد السري النسيب

املرصية. البالد من كبري وقسم وأفريقيا والحجاز
فأما غناء، بحديقة املتجمل الفناء، الواسع قرصه يف بالخرطوم فضيلته استقبلنا
يتوسطنا للبناء مجاور رسادق يف وجلسنا الذوق، وحسن البساطة يف آية فهو البناء

قاله: مما فكان األحاديث، خري يحادثنا وجلس فضيلته،

عن تختلف صورة عىل أنه السودان زيارة من أدركتم قد حرضاتكم أظن
البعثة عدد كان لو وددنا وقد زيارته، قبل عندكم ارتسمت التي الصورة
وحقيقته. السودان عن بالخري املتحدثني عدد زاد العدد، زاد كلما ألنه أكرب؛

رأسك مسقط تزور أن تنوي هل له: وقال محجوب الدكتور إىل فضيلته والتفت
الربنامج. يف توضع لم أنها األسف من الدكتور: فقال دنقلة؟
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الخرطوم مدينة يف أيامنا

سهًال، ليس الطريق ولكن لزيارتها، وقت خري هو الوقت هذا «إن فضيلته: فقال
الوقت ضيق أن ويظهر الحديدية، بالسكة دنقلة إىل يوصل ال ألنه أفضل؛ النهر وطريق

رأسه.» مسقط إىل يحن الدكتور وأظن الربنامج، من أخرجها الذي هو
وهللا. آي الدكتور: فقال

السودان. يف يبقى أن يريد الدكتور إن خميس: األستاذ فقال
«ابتسام». … بتاعكم وليس بتاعنا محجوب الدكتور هو ما فضيلته: قال

جده وهاجر مكة، يف املريغنية الطريقة املريغني عيل للسيد األعىل الجد أنشأ وقد
رشقي يف طريقته فنرش فكسال، سواكن إىل مكة من املريغني عثمان محمد السيد
محمد السيد ولده وبعده املريغني، الحسن السيد ابنه مقامه قام تويف وملا السودان،
السودان، يف اإلسالمي الدين دعائم املريغني آل وطد وقد املريغني، عيل السيد والد عثمان
النبوية، واملدائح والقصائد األهازيج من الكبري املريغني عثمان محمد السيد نرش بما
كل تالئم ولهجات سهلة لغة يف البادية يف واملآتم األفراح وأغاني اإلبل حداء يوافق بما
النوبيون بها ويأخذ وتكية، زاوية بالقاهرة الوزير باب يف املريغنية وللطريقة قبيلة.

خلفاء. ولهم وإريرتيا، أسوان وسكان
ميخائيل القديسني وسام املريغني السيد الربيطانية الحكومة منحت بعيد عهد ومنذ

سري. لقب يمنحان وهما فارس، درجة من فيكتوريا ونيشان وجورج
— الهجري بالحساب — عمره من والخمسني الخامسة يف املريغني عيل والسيد
الحديث، حلو متواضع، الطبع، هادئ البرص، حاد القامة، قصري الجسم، نحيف وهو
القاهرة، إىل سواكن إىل كسال من صبي وهو هاجر أسوان. مديرية كسكان البرشة أسمر
كانوا املريغنيني ألن املهدية؛ الثورة انتهاء بعد السودان إىل عاد ثم فيها، نشأ حيث

املرصية. للحكومة وأنصاًرا لها خصوًما
كأبناء السودانيون إليهم وينظر بمكة، الحسينية أرشاف من املريغنية والسادة

النبوة. بيت
ويقولون بالسودان، العام الحاكم رساي وزرنا املريغني السيد دار من انرصفنا ثم
وقد فرد، من دعوة يقبل ال عادة فهو ولذا امللك، نائب معدود وهو «الرساي» عنها
وحرابًا وخناجر سيوًفا وشهدنا الرساي، مدخل يف املقابالت، دفرت يف أسماءنا قيدنا
املهديني، والدراويش املرصي والجيش لإلنجليز وتروًسا ودروًعا ومرتاليوزات وبنادق
يرى كما املهدية، والثورة واستعادته السودان فتح يف استعملت التي األسلحة تمثل
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الثالث) (الجزء املرصية البعثة رحلة إىل القديم التاريخ من السودان

بجدرانها. املعلقة األسلحة بالقاهرة الفلكي شارع املرصية الحربية وزارة لديوان الزائر
مالبسه يف تمثله صورة محله ويف باشا، غوردون دار إىل السلم به كان الذي األثر ورأينا
ويهجمون الحراب يحملون والدراويش السلم درج أعىل عند مفتوحة وجاكتته الرسمية

عليه.
عبد والسيد ميخالوس كونتو مسيو واستقبلنا بالخرطوم التجارية الغرفة زرنا ثم
محمد معاوية واألديب وكفوري وتوتنجي العال أبو ومصطفى محمد ويونس املنعم

وغريهم. الغرفة، سكرتري نور
سودانية مرصية زراعية لجنة بتأليف السابق القرار فيه تأيَّد اجتماع عقد وقد

تجارية. وأخرى
فضيلة تحريرها رئيس فضيلة مع السودان حضارة جريدة مكتب منفرًدا زرت ثم
عبد الشيخ لصاحبيها السودان جريدة زرت ثم القايض، عثمان أحمد الشيخ األديب

السواكني. والسيد أحمد الرحمن
من واملباني وهادئة، نظيفة واسعة فألفيتها الخرطوم بشوارع مررت ذلك بعد
دائري، خط هي ثالثة؛ خطوط وللرتام الحياة، بمطالب عامرة واألسواق واحدة، طبقة
عىل بكوبري بالخرطوم يمر درمان أم إىل الوسط من وخط بحري، خرطوم إىل وخط
أقدم الخرطوم ترام ويشبه الخرطوم، عند األزرق بالنيل يلتقي الذي األبيض، النيل
وأسعار مخفضة. بقيمة وإياب ذهاب تذاكر ويوجد درجتان، وبه القاهرة، لرتام طراز

واحد. جواد يجرها ركوب عربات وتوجد معتدلة، التاكيس
الجرادل يضعون مكان كل يف ولكنهم مجاٍر، مدينة بأي وال بالخرطوم وليس

الرب. رأس يف كما ويوميٍّا، ليًال الجرادل وتنقل املراحيض تحت
ولكن مرص، يف املتوسطة املدارس مصاف من وتعد غوردون، بكلية ومررنا
والكتبة، املرتجمني لتخريج قسم التالية: األقسام وبها قبل، من أقل أصبح برنامجها
إعدادي قسم املعلمني، قسم املهندسني، قسم الرشعيني، القضاة قسم املحاسبني، قسم

للكلية. داخيل قسم ويوجد الطبية، كتشنر مدرسة خريجوه يدخل
مدينة وهي بالحدائق. وتتصل املحروق، األحمر الطوب من الخرطوم منازل وأكثر
جارتها إىل العاصمة ونقلت املهدية الثورة وخربتها الكبري، عيل محمد أنشأها حديثة
بعد الخرطوم بناء ُجدد وقد القديمة. واملنازل الوطني بالحي تحتفظ التي درمان أم

السودان. استعادة
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وتدير الكهربائي النور توزع وهي الكهربائية»، والقوة النور «رشكة بها وتوجد
الكربيني. صاحبة وهي الرتام،

يف سيادته وترى املريغني عيل السيد السري النسيب الحسيب حديقة يف املرصية البعثة أعضاء
األعضاء. وسط

القضارف. سوق يف
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الثالث) (الجزء املرصية البعثة رحلة إىل القديم التاريخ من السودان

السودانية التجارية الغرفة حفلة (1-2)

البعثة وبعضأعضاء الغرفة رئيس خطب

امللحق األنيقة املنظمة الخاصة دارها يف بالخرطوم السودانية التجارية الغرفة أقامت
من الكثريون حرضها البعثة، ألعضاء تكريًما شاي حفلة اليوم، ظهر بعد حديقة، بها

والوجهاء. التجار

ميخالوس كونتو مسيو خطاب

السودانية: التجارية الغرفة رئيس ميخالوس كونتو مسيو ألقاها التي الخطبة ييل فيما

ترحابًا جميًعا إليكم أبث أن أريد التجارية الغرفة وأعضاء لجنة عن بالنيابة
املايض، يوليو يف القاهرة يف بعضكم مقابلة يف الرشف يل كان ملا قلبيٍّا.

السودان. زيارة ترتيب بمحاولة رصحت
فكرت ألني ذلك الزيارة؛ هذه رد عىل سنعمل هنا جهتنا من نحن وبأننا
قد نكون كهذا وبعمل لبعض، بعضهم التجار لتقريب وسيلة أحسن هذه أن

بلدينا. بني التفاهم لحسن الطريق مهدنا
لحرضة واالمتنان الشكر بشعور السودان يف من جميع عن أعرب وإني
ولسعادة امللكية، الزراعية الجمعية وللجنة طوسون عمر األمري السمو صاحب
والثاني رئيس األول الرمايل أفندي املجيد عبد ولحرضة قطاوي، باشا يوسف
خميس وشكري باشا يحيى أمني ولسعادة التجارية، القاهرة غرفة سكرتري
النقابة وللجنة التجارية، اإلسكندرية غرفة سكرتري والثاني رئيس األول أفندي

السودان. يف البعثة هذه وترتيب الدعوة لتلبية العامة؛ املرصية الزراعية
الحماس فيهم ليس ولكن املرصي، القطر يف كثريون أصدقاء للسودان
أكثر له مدينون فنحن بك؛ أباظة فؤاد الرفيع ضيفنا يف نشهده الذي الكايف
الشعب إىل ليوحي يتحملها التي للمتاعب نظًرا لغريه؛ مدينون نحن مما
الصداقة صالت وترويج التعاون رسول وألنه بالسودان، الثقة مرص يف
أن يل ويحق كثريون، ممتازون أبناء األباظية للعائلة القطرين. شعبي بني
بك «فؤاد نفسه يسمي وأن «أباظة» لقب عن يتنازل أن بك فؤاد من أطلب

السوداني».
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مًعا سافرنا ولقد سودان، بور يف نزولكم عىل أسبوعان انقىض لقد
وتندلتي وكوستى وسنجة وسنار والقضارف وكسال وطوكر سواكن إىل
املراكز وهي الخرطوم، وجزيرة أبا إىل راجعني وقفلنا واألبيض، روابة وأم
باسمة، بوجوه املوظفون وقابلكم ودية، تحية جهة كل يف حيِّيتم ولقد املهمة،
والصفاء، الود يسوده جو يف والوطنيني األجانب والتجار األعيان مع وتباحثتم
ليحيوكم بها مررتم ومحطة قرية كل يف قابلوكم السودان أهايل جميع أن كما

أثرها. لها نتيجة لزيارتكم تكون بأن آمالهم عن وليعربوا أخوية، تحية
إىل ننظر السودان يف التقدم وطالئع التجارة زعماء هنا نحن نعم

السكان. سائر قلوب تمأل التي الزاهية اآلمال بنفس بيننا حضوركم
إملاًما يلم من منهم قليًال ولكن السودان، عن كثريًا املرصيون تكلم لقد
ليس بعضهم أن متأكد وإني هنا. الحياة وحاالت معيشتنا بأحوال كافيًا
االحتالل، إعادة منذ البالد إليه وصلت الذي التقدم عن صائبة فكرة عنده

عليه. تسري الذي والقانون السالم، مهد الذي والطريق
العمل، يف رأيتموهم ولقد محطة، كل يف املقاطعات حكام قابلكم لقد
واجباتهم تعوق التي والصعوبات محنهم تاريخ أفواههم من سمعتم ولقد
األهايل، بها يعاملون التي الصداقة رأيتم ولقد بها، يقومون التي املعقدة
إلقامة وهناك هنا املوزعة الرجال من القليلة الفئة لتلك هؤالء ينظر وكيف

والرصاحة. العدل
الحكام، هؤالء فيه يشتغل الذي الجو رداءة يف قليًال شاركتمونا ولقد
وثقة حماس سوى هناك يكن لم بالعكس بل شكوى، أي منهم تسمعوا ولم

عام. ورضاء النفوس، يف
السنوات يف يشتغلون كانوا األهايل وجميع والتجار الحكام أن علمتم وإذا
املال رأس يف وخسائر مخفضة بأجور طبيعية غري حاالت تحت األخرية
دون وأنكم نحوهم، اإلعجاب من بأكثر تشعرون أنكم متأكد فإني تتواىل،
علمتموه ما مواطنيكم وستبلغون اإلعجاب، هذا لبلدكم معكم ستحملون شك
العظيمة الخطوات لهم تبينوا وأن السودان، يف والحياة واألهايل اإلدارة عن
التي األزمة من بالرغم واملدنية التقدم طريق يف البالد هذه خطتها التي
أن معرفة من إليه توصلتم بما أرجو وإني أفكارنا، وشتتت نشاطنا أوقفت
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نرجو نحن وإنما قوًال، العطف إىل يحتاج ال السودان أن مواطنيكم تبلغوا
نشاطنا. وزيادة مواردنا إلنماء العملية املساعدة

بأن الفرصة لنا سنحت بالقطار فيها نشتغل لم التي القليلة الساعات يف
التي املختلفة املسائل يف — هنا إقامتكم مدة سنتبادلها كما — اآلراء نتبادل

والزراعية. التجارية الوجهة من النظر تلفت
تقدم كل إذ سحرية؛ بقوة الحالة لتغيري معجزة حصول أنتظر ال وإني

الطرفني. من ملل دون متحد مجهود نتيجة سيكون يحصل
آرائنا، وتبادل محادثاتنا من رسيعة نتائج أنتظر ال أنا السبب لهذا
أساس سنضع هنا إقامتكم مدة يف أننا وآمل بثقة، املستقبل إىل أنظر ولكنني
املصالح لربط األعمدة بناء يف مرصستبدأون إىل رجوعكم وبعد بيننا، التعاون
وصناعاتكم تجارتكم ممثيل تجمع للسودان دائمة لجنة وتكوين املختلفة

وزراعتكم.
وحينئذ املصالح، هذه جميع هنا تمثل السودانية التجارية والغرفة
التجارة إلنماء مستمرة بطريقة اآلراء تبادل واجبهما من الهيئتان ستجعل
سنة كل مرة اللجنتان تجتمع لكي أيًضا ترتيبات عمل ويجب القطرين، بني
ببعض بعضهم األفراد اتصال إن إذ التعاقب؛ عىل الخرطوم ويف القاهرة يف

مجهوداتنا. لنجاح رضوري
تنتهز أن أقرتح وإني القادم1 ديسمرب يف معرًضا القاهرة يف ستقيمون
مرة، ألول هناك لتقابلكم الفرصة هذه الخرطوم يف التجارية الغرفة لجنة

لنا. الحارضة زيارتكم رسميٍّا إليكم ترد وبذلك
يف ستقوده كما اليوم العالم تقود والتجارية االقتصادية املسائل إن
من سيكون زيارتكم أن يف آمل السبب ولهذا مسلحة؛ قوة أي من أكثر القابل
بمجهود ستجمعهما وأنها بلدينا، بني السيئة املايض شبهات تمحو أن شأنها

واملودة. الصداقة نحو خالص
بلدينا، مستقبل يف وأثر تاريخ لها سيكون زيارتكم إن القول وأزيدكم
حكومة املوظفني. جميع بها قابلكم التي الودية االستقباالت من لكم ظهر كما

.١٩٣٦ سنة فرباير إىل املعرض هذا ل أجِّ قد 1
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الفرصة لكم ستهيئ الخرطوم يف إقامتكم وإن بلدكم، نحو تميل السودان
كلماتي. يف الحق بأنفسكم تتبينوا ألن

يف الربيطانية والحكومة بلدكم ممثيل بني نزاع موضوع كان السودان إن
الحكومة بموظفي واتصالكم لنا، وزيارتكم حدثت، التي العديدة املحادثات
يعتقد كما ليست السودان يف األحوال بأن تعتقدون سيجعلكم به، يعتد ومن
— آمل كما — سيجعلكم لكم يرتسم الذي الشخيص األثر وأن مواطنوكم،
البلدين بني رشيف تفاهم تحقيق عىل يساعد وأن الصعاب، تذليل عىل قادرين

رءوسنا. عىل علماهما يرفرف اللذين
عام حاكم لسعادة امتاننا عن أعرب أن أريد بكم ترحيبي ختام ويف
الذين السودانية التجارية الغرفة وللجنة الحكام لجميع وكذلك السودان،
جميًعا أذكرهم أن عيلَّ ويصعب سارة. زيارتكم تكون أن عىل قلبيٍّا عاونوني
الحديد السكة مصلحة بالثناء أخص أن معي تتفقون ولكنكم بأسمائهم،

لراحتكم. عملتها التي العظيمة للرتتيبات
ا.ه. ومفيدة. سارة السودان يف إقامتكم ذكريات تكون أن وأرجو

مختلفة.» مواضع يف حاد «تصفيق

البعثة رئيس باشا محفوظ رشوان خطاب

ميخالوس كونتو املسرت جناب
السادة: حرضات

بعاطفتني مفعمة منا واحد كل ونفس السودان، عاصمة إىل بعثتنا وصلت
اإلعجاب. وعاطفة الشكر عاطفة تتجاذبانها: تزاالن وال تملكانها

حقكم؛ إيفائكم عن عاجًزا بيان كل ألفينا شكرنا عن نعرب أن أردنا فإذا
كل يف والتكريم الحفاوة بمنتهى نقابَل ونحن البالد هذه أقدامنا وطئت فمنذ

الوجوه. تعلو والرتحيب البرش وأمارات طوافنا مراحل من مرحلة
يف إتقان ومن العيش، وطيب الراحة أسباب من لنا ُهيئ بما ناهيك
— ندري ال ونحن الحضارة. بالد من آخر بلد أي عىل مثيله يعز ذلك دقائق
أجيادنا طوقتم قد وكلكم بشكرنا نخص حرضاتكم من من — الحق وايم
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صاحب لحرضة االمتنان عبارات بأخلص نتوجه أننا عىل ننساه. لن بفضل
جميل من به علينا تفضلوا ملا حكومته رجال ولحرضات العام الحاكم املعايل
مشقة بعضهم لت حمَّ تسهيالت من لبعثتنا قدموه وملا والحفاوة، االستقبال
السودان غرفة رجال حرضات أيًضا الثناء بأطيب ونذكر جهيًدا. وجهًدا
رحلتنا لتنظيم ميخالوس كونتو املسرت املحرتم رئيسها وجناب التجارية،
كثريًا. تعبًا ذلك مهم جشَّ وقد والكرم، الذوق حسن يف التناهي عىل دلَّ تنظيًما
انضم ومن وأعيانهم وزرَّاعهم تجارهم السودانيني؛ إخواننا باقي أما
به غمرونا ما عىل الشكر وجزيل الحمد خالص منا فلهم األجانب، من إليهم

األوىف. الجزاء عنا يجزيهم أن هللا ونسأل االستقبال، وحسن الحفاوة من
مرافق يف والرقي التقدم دالئل من شاهدناه بما االغتباط غاية نغتبط إنا
املجال يفسح عمومية وأعمال اقتصادية منشآت من بالسودان املختلفة الحياة
النية حسن وإن التدبري. وحسن بالحكمة بها للقائمني ونشهد اآلمال، ألكرب
بها واالقتصادي الزراعي التعاون زيادة عىل العمل يف البلدين بني املتبادل
نعلم أن ويرسنا السبيل. هذا يف وجدت لو صعوبة أية عىل يتغلب بأن جدير
نتيجة إىل بالوصول تبرش الهيئتني من املختصني بني تدور التي املناقشات أن
وإنه لهما، وسعادة خري كله ملستقبل األساس يوضع وبذلك البلدان، ترضاها
سبيل يف رحلتنا بدء يف البالد هذه يف الجو حرارة من القيناه ما علينا ليهون

الجو. حرارة االستقبال حرارة أنستنا وقد إليها، نسعى التي املهمة
الليلة، هذه يف لنا ضيافته حسن ميخالوس كونتو للمسيو نشكر وختاًما
التي املشرتكة الغاية سبيل يف جهود من دائًما يبذله وما بذله ما له نشكر كما
الروابط بإحكام ومرص السودان ورخاء يرس زيادة وهي كلنا، لها نسعى

متكرر.» «تصفيق بينهما. والزراعية االقتصادية

بك أباظة فؤاد خطاب

السودانية التجارية الغرفة وأعضاء لجنة رئيس حرضة
لتنظيم وامتناننا تشكراتنا خالص لكم أقدم أن أريد املرصية البعثة عن نيابًة
إليها توصلنا التي الهامة املعلومات وجمع إدراك من ُمكِّنا الذي رحلتنا
وطوكر وسواكن سودان بور يف والزراعية التجارية بالعنارص رأًسا باتصالنا
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واألبيض روابة وأم وتندلتى وكوستى وسنجة وسنار وقضارف وكسال
ومزارع الجزيرة رشق من كبري وجزء وحصاحيصة مدني وواد أبا وجزيرة

والخرطوم. طوكر
تجاري ملظهر أساًسا — املفوه خطيبكم قال كما — نضع بالفعل نحن
هذه قصة لكم ألرسد املناسب الوقت هو هذا كان وربما والسودان، مرص بني

الحالية. الحركة
الزراعية الجمعية من انتُِدبُت املاضية السنة من تقريبًا الوقت هذا مثل يف
القطن نمو عن معلومات ألجمع رسيعة جوية برحلة ألقوم املرصية امللكية
الدولية القطن للجنة بمالحظاتي مذكرة وألقدم النيل، وادي يف الري وطرق

.١٩٣٤ سنة فرباير ١٧ بتاريخ القاهرة يف املنعقدة
مناسب وقت يف القاهرة إىل رجعت حيث مهمتي؛ إنجاز يف موفًقا كنت
مسائل أهم من «أقول بقويل: واختتمتها مخترصة، جامعية مذكرة لرفع
ماء من إليه يحتاج ما بكل املرصي القطر إعانة هي املنظورة الحارض وقتنا
من يل يظهر ولكن السودانيني، املزارعني إخواننا أرايض يف فيرصف يزيد
والسودان مرص بني الحارضة الحالة أن والصناعية االقتصادية االعتبارات
من فإنه نظري وجهة ومن مستمر، واتصال اقتصادي تعاون إىل تحتاج
الصعب من ليس بحتة اقتصادية اعتبارات أساس عىل املشكل حل املمكن

عنها.» التكلم يف يل دخل فال السياسية الوجهة من وأما إليها، الوصول
رئيس طوسون عمر األمري السمو صاحب عىل فكرتي عرضت وقد
بعد بها واشتغلنا وشجعني، بعطفه شملني الذي امللكية الزراعية الجمعية
بمقابلة ترشفت أن الرسور يل كان ثم امللكية، الزراعية الجمعية لجنة يف ذلك
يوليو يف اإلسكندرية يف العام االسودان حاكم سايمز استيوارت السري جناب

مرة. ألول ميخالوس كونتو ج املسرت املمتاز صديقي قابلت كما املايض،
أغسطس ٩ يف املنعقدة امللكية الزراعية الجمعية إدارة مجلس اجتماع ويف
الوجه عىل والسودان مرص بني االقتصادية العالقات تنمية تقرر قد املايض

اآلتي:

القادم. الصناعي الزراعي املعرض يف للسودان خاص بناء إعداد (١)
من مكونة القادمني وفرباير يناير شهَري يف للسودان رحلة تنظيم (٢)

مرص. يف الزرَّاع وكبار التجارية الغرفة أعضاء
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أراٍض ملشرتى والسودان مرص أهايل من رشكة تأليف مرشوع دراسة (٣)
واستثمارها. زراعية

بالخرطوم. الزراعية للجمعية فرع إنشاء (٤)
بالخرطوم. له فرع إلنشاء مرص بنك دعوة (٥)

السادة: حرضات

لجناب ا حقٍّ مدين أنني أذكر أن قبل القصة رسد يف االستمرار يمكنني ال
مرص، يف السودان حكومة ووكيل املمتازين ومستشاريه العام السودان حاكم

الطريق. يل مهدوا الذين
أحمل الذي العام الحاكم املعايل صاحب عىل برصاحة األمر عرضت فقد
فكرتي يف أستمر أن عىل فكره بثاقب شجعني وقد واحرتام، إعجاب كل له
ميخالوس كونتو مسرت يف وجدت أخرى جهة ومن والسودان. مرص ملصالح
إىل للوصول مًعا تكاتفنا فقد غرضه؛ إىل للوصول العمل الدائب الرجل
أيًضا الرشف يل كان كما التجارية، العالقات بتنمية خاصة كافية معلومات

وافية. بمعلومات زودني وقد القاهرة، يف كافوري املسيو مقابلة يف

سادتي:

الشجاعة له كان الذي ميخالوس كونتو ملسيو الجميل إسداء دواعي من
الجاللة صاحب حرضة تكرم وقد وآرائه، بأفكاره جهاًرا بترصيحه التامة

الثالثة. الدرجة من النيل نيشان بمنحه مرص ملك

سادتي:

فضل يرجع الذي طوسون عمر األمري السمو صاحب وزعامة تشجيع بفضل
السودانية الغرفة وأعضاء رئيس مع جديٍّا سنتباحث إليه، هنا اليوم وجودنا
املختلفة املسائل يف اإلسكندرية يف التجارية والغرفة الزراعية الجمعية وأعضاء
الطرفني من والنية اإلرادة حسن أن من واثق وإني طريقنا، يف تقف التي

مرضية. نتائج إىل — آمل كما — بنا سيصل
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بمعاونتي الخاصة الطيبة الكلمات عىل كثريًا أشكركم الرئيس: حرضة يا
فإني السوداني»؛ بك «فؤاد أُدعى أن يل رشف إنه للسودان. الوضيعة
يشعرون عموًما املرصيني وجميع مرص من هنا والحارضون السودان، أحب
وصولنا إىل سودان لبور نزولنا منذ به قوبلنا بما وزمالئي شعوري بنفس
أصدقائنا جميع من وسمعناه رأيناه مما مغتبطون أننا كما للخرطوم،
السودان أهل وسائر األجانب والسكان الحكومة رجال وجميع السودانيني

وموفقة. لطيفة زيارتنا تكون أن عىل وعملوا بفضلهم غمرونا الذين
الغرفة ومندوبو أعضاء ل تحمَّ وقد جاذبية، وذات كبرية املدينة إن
رجال أن كما بالدنا، يف بأننا نشعر يجعلونا لكي شديًدا تعبًا التجارية
إن حتى اإلقامة، لنا سهلوا األخرى والهيئات الحديدية السكك مصلحة
يقرب رحلتنا برنامج نرى أن نأسف ونحن تعب، بأي يشعروا لم زمالئي

النهاية. من
إىل وسنحمل املعاملة، وجهة من النقط كل عىل ونتفاهم للعمل سنجلس
رأينا بما ونخربهم الحماسية، السودان مقابالت وصف مرص يف مواطنينا
املستمر. التقدم سبيل يف اآلراء بتبادل متحدة لجنة وستقوم سمعنا، وما
املعرض افتتاح وقت يف املرصي والقطر للقاهرة زيارتكم ينتظرون واملرصيون
أغراضنا. لتحقيق مناسبة فرصة يكون أن أرجو الذي الصناعي الزراعي

وعيل التجارية، القاهرة غرفة سكرتري الرمايل املجيد عبد السيد زميالي
يف معكم سيتكلمان التجارية، اإلسكندرية غرفة سكرتري خميس أفندي

التجارية. املسائل

السادة: حرضات

لسموه وإن لنا، قدمتموه ما لكل طوسون عمر األمري سمو شكر إليكم أحمل
الطرفني. ومنفعة لفائدة التجارية العالقات تنمية يف قوية رغبة

مختلفة.» مواضع يف حاد «تصفيق
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السودان. إىل للسفر يتأهبون الزراعية الجمعية مكتب أمام البعثة أعضاء

الرمايل املجيد عبد السيد كلمة

زمالئه وحرضات الخرطوم رئيسغرفة ميخالوس كونتو املسيو جناب
األفاضل
إخواني:

السعادة صاحب حرضة عن وبالنيابة نفيس عن باألصالة يل تسمحوا أن أرجو
بوده كان الذي للقاهرة التجارية املرصية الغرفة رئيس باشا قطاوي يوسف
التاجر إىل أقدم أن — ذلك دون حالت طارئة ظروف لوال شخصيٍّا الحضور
التجارية الخرطوم غرفة رئيس ميخالوس كونتو املسيو العامل والرجل الكبري
الحافل، االجتماع لهذا السبيل وتمهيده لنا الكريمة دعوته عىل الشكر جزيل
كل يف والحفاوة الكرم من ونلقاه لقيناه ما جميًعا السودانيني أشكر كما

به. نزلنا مكان
والتجارة األعمال وأرباب املرصيني نحن بنفوسنا يجيش أمل أكرب إن
بني تكون أن يمكن ما أوثق االقتصادية العالئق تصبح أن هو خاص، بوجه
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ميخالوس كونتو املسرت جناب زيارة أتاحت وقد سيما ال والسودان؛ مرص
واألعمال املال رجال بكبار واتصاله التجارية للغرفة وزيارته املرصية لبالدنا
فرصة اليوم لنا يهيئ هو وها األمل، ذلك عن للتعبري فرصة — مرص يف

االجتماع. بهذا أخرى
بلدين بني واالقتصادية التجارية الصالت تتوطد أن وجب إذا أنه والواقع
اللذين والسودان، مرص الشقيقني: القطرين بني يكون ما أوجب ذلك فإن
األوارص عن فضًال وهذا واحدة. أرض بمثابة ويجعلهما بينهما النيل يصل
السودانيني. بإخوانهم املرصيني تربط التي والدينية واالجتماعية التاريخية

التجارية الحركة زيادة يف سببًا تكون أن القوية الروابط بهذه وجدير
اآلخر حاصالت إليها تتجه سوق أول منهما كل يكون حتى القطرين؛ بني

ومنتجاته.
الصناعات بلغته الذي التقدم مبلغ تعلمون شك ال حرضاتكم وإن
اآلمة وتمده باملعونة املرصية الحكومة تغذيه مطرد تقدم وهو مرص، يف
السودان؛ إىل املرصية املصانع أرباب أنظار تتجه أن وبديهي بالتشجيع.
االجتماعية واألحوال العادات لتشابه أهله يناسب املرصي الذوق وأن خصوًصا

البلدين. يف
جميع وتأمله مرص، يف واألعمال التجارة أرباب نحن نرجوه والذي
كل السودان يف املرصية البضائع تجد أن هو املرصية، التجارية الغرف
معونة كل نفسه الوقت يف السودانية البضائع تلقى وأن مستطاع، تسهيل
املأمول، النشاط وتنشط القطرين بني التجارية الحركة تزيد وبهذا مرص، يف

بسواء. سواء والسودانيني املرصيني عند عزيزة أمنية تتحقق وبه
أن لحرضتكم أعلن أن يرسني التجارية القاهرة لغرفة كممثل وإني
بني التجارية الروابط لتوثيق عون خري ستكون املرصية التجارية الغرف
متكرر.» «تصفيق والسالم. لتوطيدها عامل أكرب ستكون أنها كما القطرين،
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األولياء جبل خزان زيارة الثالث: اليوم (3)

واإلدارية الهندسية األعمال عن وافية تفاصيل

فرباير ١٠ األحد يوم يف الخرطوم (1-3)

— الجاري فرباير ١٠ األحد — اليوم صباح اإلفطار طعام األعضاء تناول أن بعد
بالخرطوم، املرصيني وكبار االستقبال لجنة أعضاء حرضات يرافقهم بالسيارات توجهوا
أعيان من وفريق السودان قضاة قايض الجارم نعمان الشيخ فضيلة رأسهم وعىل

األولياء. جبل خزان لزيارة — الخرطوم

األولياء جبل وخزان السياسة (2-3)

السياسة يف مذكوًرا املرصي، التاريخ يف مشهوًرا األولياء» جبل «خزان اسم أصبح
ومالية فنية ومناقشات جدل مثار املرشوع كان مرعبًا. اسًما كان وطاملا املرصية،
عليه وافقت التي املرصية الوزارات ترددت لقد وغريها، الرسمية الهيئات يف وسياسية
نفذته قد — باشا صدقي إسماعيل دولة وزارة هي — واحدة وزارة ولكن تنفيذه، يف
انتقاد بسبب صحف حوكمت وطاملا مخاوفه، أتون ويف العام الرأي سخط وسط يف

املرشوع.
بمقاولته، املرصية الحكومة وتقيدت تنفيذه، منتصف عند املرشوع أصبح وقد واآلن
البعثة تزور وأن العمل، حالة عىل بالوقوف املرصيون يهتم أن الطبيعي من صار فقد
وهذا كثب. عن عرفوا ما إلخوانهم ينقلوا حتى ومنطقته، الخزان للسودان املرصية

اليوم. صباح برنامج

الخزان مرشوع تاريخ (3-3)

جارستني ويليم سري جناب برياسة اإلنجليز املهندسني بعثة قامت ١٩٠٢ سنة يف
أودع وقد وفروعه، النيل ألعايل دقيقة بدراسة سابًقا، املرصية األشغال نظارة مستشار
بعنوان ١٩٠٤ عام املرصية الحكومة طبعته ضخًما كتابًا ومقرتحاته أبحاثه جنابه
النيل عىل تنفيذها املقرتح األعمال برنامج يتضمن وهو النيل»، أعايل موارد يف «الدليل
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السودان أنهار بحوثه تتناول ديبوي مسرت لحرضة نبذة وبالكتاب مصبه، إىل منابعه من
بالحبشة. تانا وبحرية الرشقي

وُعني ببحوثه، قام عندما السودان لري ا عامٍّ مفتًشا املذكور ديبوي مسرت كان وقد
الجديد األولياء جبل خزان مرشوع صاحب وهو املرصية، لألشغال مستشاًرا ذلك بعد
تفصيالت يف خفيف تعديل مع ١٩٣٢ سنة يناير ٣ يف الوزراء مجلس أقره الذي

املرشوع.
الحكومة دستور جارستني لويليم النيل» أعايل موارد يف «الدليل كتاب ويعد
ويجب الكربى، الري مرشوعات إقامة ويف النيل ضبط يف السودان وحكومة الربيطانية
عام جاستني سري وضعه الذي الدستور أقر قد اإلنجليزي الربملان أن الناس يعلم أن

بوالء. الدستور هذا تنفيذ عىل املرصية األشغال وزارة وحرصت ،١٩٠٤
حاجات جميع لسد مياه تخزين الغرض كان «إذا أنه: النيل ضبط دستور أساس
لهذا يكفي ما لتخزين تكفي مواقع مرص حدود داخل يوجد فإنه املرصي القطر

الغرض.»
للزراعة وصالحة واسعة أراٍض وبه للتعمري ويحتاج امليزانية فقري السودان أن «بما
السودان صالح يراعى أن الكربى الري أعمال يف التفكري عند فيجب النيل، ضفاف عىل

أيًضا.»
وأُدرجت األولياء، جبل خزان إلنشاء الالزمة األموال الوزراء مجلس اعتمد وقد

ديبوي. املسرت لتصميم طبًقا النواب ملجلس املقدمة ١٩٣٢ سنة بميزانية
املديرية هذه ومساحة مرتًا، كيلو ٣٣٠ بطول األبيض النيل بمديرية يمر والخزان
الخزان. هذا مياه من إال لريها طريق ال زراعية أراٍض ذات األفدنة من ماليني ثمانية

نصه: ما (١) ملحق ص٣١ عربي ١٩٢٠ لجنة بتقرير ويلكوكس ويليم السري قال

هي عنها رضائب املرصية املالية وزارة ل تحصِّ التي األرايض مساحة
فدان. ٥٥٥٤٠٠٠

١١ صحيفة النيل ضبط بكتاب األشغال وزارة أن بغرابة وأالحظ
فدان مليون السابقة املساحة ومع فدان، ٢٠٠٠٠٠ ب قدرتها (إنكليزي)
سنويٍّا املساحة هذه لري ويلزم مستديًما، ريٍّا والباقي حوضيٍّا ريٍّا تُروى

مكعب. مرت مليار ٣٥٣٠٠
نحو املدن يف وغريه الرشب وملياه الصحية ولألعمال للمالحة مرص ويلزم

مليارات. ستة
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لكل املعادل ملياًرا ٤١ من أكثر الحارض الوقت يف مرص حاجة وتكون
.١٩١٣–١٤ سنة يف النيل ترصف

مرت مليار ٧٫٣٧ وقدرها األولياء بجبل خزنها املقدر الزيادة تكون إذن
لها. وجود ال خيالية هي مكعب

ترجمته: ما ١٩/١١/١ بتاريخ املايل للمستشار أرسله بكتاب جنابه وقال

رحمة تحت مرص يضعان األزرق النيل وسد األبيض النيل سد مرشوعات
له يسبق لم بشكل حريتها مرص تفقد وبهذا السودان، أمر عىل القابضني
تصيغ أن أُجربت ثم مرص أُعميت لقد لليوم. مينا أيام من تاريخها يف مثيل

الفوالذية. قيودها لنفسها بنفسها

نصه: ما ص٢٧ العربي بتقريره ديبوي املسرت وقال

احتمال مع السد هذا فموقع جلية؛ عيوبًا األولياء جبل ملرشوع أن نزاع ال
نسبة ارتفاع إن ثم السيايس، الشعور ثائرة أثار قد بمرص لألرضار استخدامه
الوجهة من شديدة ملطاعن املرشوع عرَّض قد الخزان يف املاء من يضيع ما
موارد تحتملها ال بحيث الجسامة من هي العمل نفقات أن إىل هذا الهندسية،

الحارض. الوقت يف املتيرسة مرص

نصه: ما ١٠٤ بصحيفة ١٩١١ لسنة األزرق الكتاب يف كتشنر اللورد وقال

ثالثة أو جنيه مليون نصف نفقته تبلغ خزان إنشاء اآلن النظر معرض ويف
موضع بقرب األبيض النيل عىل قناطر إنشاء يقتيض وهو جنيه، مليون أرباع
فهذا درمان، بأم الخرطوم القناطر هذه تصل وقد األزرق، بالنيل اقرتانه
الصيفي الري ماء ويزيد الجزيرة لري الالزم املاء يف النقص يسد الخزان
يف الفيضان بمياه التحكم أيًضا فوائده ومن كبرية، زيادة املرصي القطر يف
ويروي بمرص، القبيل الوجه حياض فتنتفع ونوفمرب، وأكتوبر سبتمرب أشهر

فيضان. ري األبيض النيل عىل كردفان مديرية بر من شاسعة أرايض
مرشوع من االنفصال قابل غري جزءًا يكون املرشوع هذا أن واألرجح
لخزان مالئًما مكانًا وجدوا وقد مًعا. املرشوعني يف العمل فيدور الجزيرة،

سنار.
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نصه: ما ٦٤ بصحيفة عربي ٩١٣ لسنة األزرق بالكتاب أيًضا كتشنر اللورد وقال

الخوف؛ إىل تدعو أخرى نتيجة ١٩١٣ سنة للنيل الواطئ للفيضان وكان
وهذا الربيع، فصل يف املعتاد من أكثر املاء مناسيب يف انخفاض يتبعه ألنه
تقريري يف ذكرت وقد املعتاد. من ا جدٍّ أقل الصيفي املاء يكون أن يستلزم
املرصي القطر به يوقى يشء عمل إىل الحال تدعو أن يحتمل أنه السابق
جبل من مقربة عىل األبيض البحر يف سد بناء إىل وأرشت املحذور، هذا من
حاجة لكل وحده يكفي ال السد وهذا ذلك. إىل تدعو قد الحاجة وأن األولياء،
وتم للزراعة، القابلة البحري الوجه أرايض كل استحياء تم إذا املرصي القطر
من بالحاجة يفي ولكنه القبيل، الوجه كل يف صيفي ري إىل الحياض تحويل

كثرية. سنني إىل اآلن
زيادة مجرد به أُريد إذا السد هذا إنشاء التقدير حسن من يكون ال وقد
عىل يقوم املسألة لهذه الحقيقي الحل ألن املرصي؛ القطر يف الصيفي املاء
فيه يجري لكي الكبرية البحريات من يخرج حينما النيل بمعالجة يظهر ما
ألن يصلح السد إلنشاء اختري الذي املكان ولكن دائًما، املاء من كاٍف مقدار
النزول من ا جدٍّ العالية الفيضان أمواج ملنع نوع عىل بالنيل فيه يتحكم
وهو — األول لغرضني؛ السد هذا بإنشاء تقيض فالحكمة ولذلك مرص؛ إىل
خزانًا صريورته والثاني: الحد. الفائق الفيضان رضر منع بالذات: املقصود
باملياه للتحكم الالزمة األعمال عن يغني ال إنشاؤه ولكن فوقه. املاء لخزن
لكل الصيفي الري مسألة حل ألجل الكبرية البحريات يف النيل مصادر عند

املرصي. القطر

بالنسخة املرشوعات عن املرصية للحكومة املقدم بتقريره ديبوي املسرت وقال
نصه: ما العربية

تكون أن يجب ماكدونالد ملرشوع املعدل الفعلية األولياء جبل خزان سعة إن
مكعب مرت مليار ٢٫١ يعادل وهذا األولياء، جبل يف مكعب مرت مليار ٤٫٩

(ص٩٢). أسوان عند
السودانيني قيام دون تماًما سيحول الشتاء طول مملوءًا الخزان وإبقاء
أن بيد الشتاء. أشهر يف اآلن يفعلون كما السلوكة بطريقة األرايض بزراعة
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إنشاء مع مارس إىل أكتوبر من باستمرار ٣٧٧ منسوب عىل الخزان إبقاء
املنسوب هذا فوق الواقعة الواسعة األرايض إىل النهر حافة من تمتد ترع بضع
التي األرايض من واسعة مساحات لزراعة الوسائل يمهد بأن خليق — قليًال
هذه من لهم يتهيأ بما االنتفاع األهايل شاء إذا وذلك املطر؛ عىل اآلن تزرع

(ص٩٣). الرتع عىل والشواديف السواقي برتكيب الوسائل

بعضها نذكر مرص، لصالح للتخزين تصلح عديدة الخرطوم بحري مناطق وهناك
يصلح عنها حكم إلعطاء املخلصني األكفاء املهندسني من وطنية بلجنة بحثها إلعادة

املواقع: تلك بعض هي وها عليه، التعويل
الثاني. بالشالل الدال هدارات أوًال:
الرابع. بالشالل شريي جزيرة ثانيًا:

الخامس. بالشالل حمد أبي تحت الواقعة الهدارات ثالثًا:
السادس. بالشالل املعروفة شابلوكا هدارات رابًعا:

فهي: بمرص النيل إيراد لزيادة الرسعة وجه عىل تنفيذها الواجب املرشوعات أما
مليار ٥٥٠٠ إىل منها الصايف االنتفاع كمية تصل حتى بأسوان التخزين زيادة أوًال:

الحايل. أسوان خزان من بها االنتفاع الجاري ٢٣٠٠ بدل مكعب مرت
اآلتية: باملقادير ١٣–١٤ مثل يف مرص منها لتنتفع بالسدود قناة إنشاء ثانيًا:

.١٣–١٤ سنة مثل يف بأسوان تخزن مكعب مرت مليار ١٢٠٠ •
الصيف. زمن للري زيادة مكعب مرت مليار ٢١٠٠ •

وادي بخزان لتخزن الفيضان مياه يف زيادة مكعب مرت مليار ٢٥٠٠ •
.١٣–١٤ سنة مثل يف الرسيان

صافيًا. إيراًدا مليارات ثالثة لخزن الرسيان بوادي خزان إنشاء ثالثًا:
األشغال لوزارة بيانًا ١٩٢٥ سنة يوليو ٢٨ بتاريخ «األهرام» جريدة نرشت وقد
يف ملياًرا عرش سبعة هو أراضيها كل زراعة يتم بعدما ملرص الالزم أن فيه جاء
فإذا يوليو)، ٢٠ – فرباير (أول الصيف زمن يف النيل إيراد عىل زيادة ١٣–١٤ سنة
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النيل ضبط بكتاب الواردة األرقام وكانت السابقة، الثالثة املرشوعات إنشاء ملرص تيرس
قدرها: الصيفي إيرادها يف زيادة عىل تحصل فإنها صحيحة،

أمتار. عرشة تعليته بعد أسوان خزان من ٥٥٠٠ •
الرسيان. وادي خزان من ٣٠٠٠ •

السدود. منطقة قناة إنشاء من ٢١٠٠ •
مكعب. مرت مليار ١٠٦٠٠ •

يكون مرشوع من األمر بادئ يف خيفة أوجست السودان حكومة أن يف غرابة2 ال
أن أثبت البحث استقصاء ولكن األبيض، النيل مديرية من جانب إغراق ورائه من
سيعود املذكورة املديرية عىل رضر أدنى منه يكون لن أنه عن فضًال املقرتح الخزان
مربع مرت كيلو ٣٤٠٠٠ املديرية هذه مساحة إجمايل أن وذلك والفائدة؛ بالخري عليها

ربعها. من أكثر األقىص حده يف قط منها املزروع يبلغ لم
االرتفاع عىل أو املطر عىل إما أمرها ومدار أولية، بسيطة هناك الزراعة وحالة
النهر مساطيح ولكن قليلة، الشمالية الجهات يف واألمطار للنهر. الطبيعي والهبوط
وتعريف أضيق. املساطيح ولكن أغزر، فاألمطار الجنوبية الجهات يف أما واسعة،
العايل الفيضان منسوب متوسط بني املحصورة املساحة السياق: هذا يف مسطاح لفظة

املنخفضة. الصيفي املنسوب ومتوسط
البساطة؛ غاية يف عندهم الزراعة وطرق جاهل، فقري فشعب األقاليم أهايل أما
تُرتك ثم البذرة وتوضع «سلوكة» أو بعًصا حفر الطني يف تحفر النهر هبوط أثناء ففي
واملحاصيل السلوكة. بزراعة يُعرف الزراعة من النوع هذا أصبح ثم ومن لتنمو، وشأنها
وأنواع الشامية الذرة أعني الغذائية؛ الحاصالت عىل مقصورة الطريقة بهذه املستنتجة
املحيل. لالستهالك القطن من متفرقة قطع وهنالك هنا يتخللها الجلبان من شتى
يغطيها ال التي األرايض أعني الذكر؛ اآلنفة من ارتفاًعا األكثر األرايض أن بالذكر وجدير
العايل الفيضان بعد األهايل يتحول وإليها تربة، األخصب هي العادية، حالته يف النيل

بوًرا. املنخفضة األرايض ويرتكون فيزرعونها الغزيرة األمطار ِغبَّ أو

النيل. ضبط كتاب من ص٨٣ 2
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الثالث) (الجزء املرصية البعثة رحلة إىل القديم التاريخ من السودان

عرسة فرتبتها الجزيرة؛ ألرض بالنسبة ضعيفة اإلجمال عىل املديرية هذه وأرض
إغراقها سيصري الراهن الوقت يف تُزرع التي فاألرايض ا؛ جدٍّ االخرتاق صعبة املراس
وتستصلح بالفيضان ستغمر وهذه منسوبًا، أعىل بمساحات عنها يُعتاض ولكن برمتها،
تكون ال وبذلك الثالث. الباب من الثاني الفصل يف املوضحة بالطريقة عام كل للزراعة
عني أن ذلك إىل يضاف بل الضعيفة، بدل جيدة أرض اعتياض عىل مقصورة الفائدة
األهمية. بالقليلة ليست إدارية مزية وهذه فعاًما، عاًما متيرسة تصبح املحددة املساحات
للزراعة املتيرسة املساحات لغمر كافية درجة إىل عام كل الخزان منسوب رفع وإن هذا
يزرعوه أن املديرية سكان يستطيع مما كثريًا أعظم أخرى مساحات ري حتًما يستلزم
وتصبح شك بال األعشاب ستكسوها املساحات وهذه الراهنة، حالتهم يف بالحاصالت
١٨٠٠٠٠ نحو األبيض النيل إقليم يف السكان إجمايل ويبلغ املوايش. لرتبية صالحة مراٍع
ستعلقه الذي القسم أعني — اإلجمايل هذا من للنهر املجاور القسم عدد ويبلغ نسمة.
كان وقد املديرية. حاكم تقدير حسب نسمة ٤٠٠٠٠ — مواطنته عن الخزان بناء
نحو الخزان منسوب وبرفع ،١٩١٧ سنة يف فدان ١٠٧٠٠٠ املزروعة املساحة أقىص
تخفيضه، ثم ،٣٧٩ نحو إىل ٣٧٨٫٥٠ من أي اثنني؛ أو أسبوع ملدة فقط مرت نصف
السنني ويف فدان. ١٠٠٠٠٠ نحو للزراعة فتتيرس واسعة تُغمر التي املساحة تصبح
يخفض (ثم ٣٨٠ إىل املنسوب ويرتفع للفيضان كمرصف الخزان فيها يستعمل التي
نحو انكشفت ثم غمرت التي املساحة تكون ديسمرب)، ١٥ يف ٣٧٨٫٥٠ يبلغ حتى ثانيًا
منه السكان فائدة تكن لم الخزان أنشئ متى أنه يتضح ذلك ومن فدان. ٤٨٠٠٠٠
والجودة، املقدار حيث من سواء للزراعة الصالحة األرايض من استزادتهم عىل مقصورة
فوائد فستكون النيل. فيضان تقلبات عىل متوقف غري عندهم الزراعة أمر يصبح بل
القبيل الوجه يف روس الكولونيل بها قام التي الرشاقي أعمال لفوائد مشابهة الخزان

عاًما.3 ثالثني منذ

الخزان إنشاء يف الشديدة املعارضة

يرضبمرص ألنه األولياء جبل خزان إنشاء بمعارضة ارتفع العالم يف صوت أول كان لقد
بالسودان األشغال ومدير القدير املهندس باشا كندي الكولونيل املرحوم صوت هو

املهندس. زكي إبراهيم تأليف الري، مرشوعات كتاب انظر 3
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واملهندس ،١٩٢٠ سنة األحرار املرصيني املهندسني لجنة املرشوع انتقد وقد سابًقا،
الصدد، هذا يف بيانات وله املرشوع، يف معارًضا املرصي الوفد وكان زكي، إبراهيم
زغلول محمد واملرحوم سابًقا األشغال وزير باشا محرم عثمان سعادة انتقده وكذلك
الحليم عبد األستاذ حرضة ووضع ،١٩٢٩ سنة نرشت مذكرة يف األسبق وكيلها باشا
حسن ولألستاذ الخزان، ذلك إنشاء عىل االعرتاض بوجوه وافية مذكرة نصري إلياس
عىل ُوزعت مذكرة اآلن بلندن املفوض مرص ووزير السابق املالية وزير بك صربي
السابق الربملان يف الوطني الحزب نواب وكان ،١٩٣٢ سنة الشيوخ مجلس أعضاء

الحرة. الصحف وانتقدته للمرشوع، معارضني
«شيخ فقال: املرشوع عارض الذي ولكوكس» «سري نصري األستاذ وصف وقد
وصحة مرتفعة، وهامة معتدلة، قامة الصبي، ميعة يف كأنه وتراه الثامنة الحلقة جاوز
وهو وجهه، أسارير عىل ويبدو شفتيه ويمأل عينيه بني يشع اليقني من ونور بادية،
يف واالجتهاد والدرس باالطالع العلمي مجده وشاد الهند، يف تربى إنجليزي مهندس
بالشجاعة الرجل واشتهر اآلفاق، يف صيته وذاع نبوغه فظهر العملية، الحياة ساحة
حمل عىل اإلنجليزية الحكومة إرصار رأى عندما لهذا الفالحني؛ وحب واإلخالص والعلم
يدع ولم برصاحة رأيه أعلن األولياء جبل خزان إنشاء قبول عىل املرصية الحكومة
ر وشهَّ واملرصيني، مرص عىل املرشوع بمضار يكاشفها أن دون النفوذ دوائر من دائرة
الضعيفة مرص حقوق عن ودافع العالم، حكومات أمام عظيًما تشهريًا بالده بحكومة
املرشوعات لتمت الرجل هذا مناهضة ولوال األجيال، جميع بذكره تتعطر باهًرا دفاًعا
الرجل ضحى ولقد عميق. ونوم سبات يف مرص وأهل الخفاء يف اإلنجليز أرادها التي

بالده. حكومة أمام األدبي ومركزه وماله بنفسه
بمرص الربيطانية القنصلية محكمة أمام بمحاكمته الربيطانية الحكومة أمرت وقد
سري حق يف قذفهما بتهمة باشا وكندي هو عليه الدعوى وأُقيمت ،١٩٢١ سنة يف
بمرشوعات تشهريهما وبتهمة األولياء، جبل لخزان الكبري املرشوع صاحب مكدونالد
املرصي الشعب تحريض وهي تُنْرش لم أخرى وبتهمة املرصي، الشعور وإثارة الري

الفنية. القضايا أهم من املحاكمة هاته وتُعد الربيطانية. الدولة مقام ضد
مرشوع عن مؤقتًا العدول اإلنجليزية الحكومة أقرت أن الحملة تلك أثر من وكان
كندي فجردت وويلكوكس، كندي بمحاكمة قضت نفسه الوقت يف ولكنها األولياء، خزان
السري عىل وحكمت معاشه، ونقصت ورتبه ألقابه ومن اإلنجليزية جنسيته من باشا
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الخزانات مرشوعات يف الكتابة من وبحرمانه كامًال، عاًما التام بالصمت ولكوكس
عام. ملدة بالسودان

الحرب بعد املرشوع

الوطنيني املهندسني لجنة

الستثمار وذلك بالسودان؛ املرشوع تنفيذ إىل اإلنجليز أنظار اتجهت الكربى الحرب بعد
تنفيذ عىل عالوة اإلنجليز، واملقاولني للرشكات أعمال إليجاد ثم اإلنجليزية، األموال
السودان يف الكربى النيل مرشوعات لخطورة ونظًرا بالسودان. املاء ضبط برنامج
استفزَّ فقد املرشوعات، تلك وجه يف باشا وكندي ولكوكس لوقوف ونظًرا ملرص، بالنسبة
عبد املرحوم برئاسة لجنة بينهم من فألَّفوا الوطنيني املهندسني بعض النبيل املوقف هذا
ومحمد زكي إبراهيم واملهندس باشا غالب موىس حرضات وعضوية باشا، وهبي هللا
جبل خزان ملرشوع املقيم املهندس بك أحمد القوي وعبد بك الرمان حب إسماعيل

األولياء.
اللجنة هذه قامت وقد زكي، إبراهيم املهندس إىل بها فُعهد اللجنة سكرتريية أما
يكن عديل دولة وزارة عدول يف الفضل من كثري مجهوداتها إىل ويرجع باهرة، بأعمال
العام الرأي عىل اللجنة تلك نرشت وقد األولياء. جبل خزان مرشوع إقرار عن باشا

الري. مرشوعات بنقد هامة مذكرة
باشا يكن عديل دولة إىل التايل الكتاب ولكوكس ويليم سري املرحوم أرسل وقد

يومئذ. الوزارة رئيس ١٩٢١ سنة

أرى لهذا نيلها، ماء ورشبت ملحها، وأكلت بمرص، عاًما أربعني قضيت لقد
أن رأيس بعينَي أشاهد بينما اليدين، مكتوف أقف أن والنذالة الجبن من
يف مثيل له يسبق لم بشكل وإذاللها باستعبادها قتلها يُراد الضعيفة مرص
بالسودان إقامتها يُراد التي الري مرشوعات بواسطة قتلها يُراد إذ التاريخ؛
بالسودان. الستعماله النيل ماء يف حقوقها والغتصاب مرص مياه يف للتحكم
ا.ه. ويلكوكس ويليم سري اإلمضاء:
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١٩٢٣ سنة مايو يف ديبوي املسرت تقرير

كان الذي ديبوي املسرت نُدب ١٩٢١ سنة نوفمرب يف الصادر الوزراء مجلس بقرار
رأيه وإبداء الكربي، الري مرشوعات بحث منها ملهام العمومية األشغال لوزارة مستشاًرا
مصلحة وأعمال حالة ويف — الزراعية القطر شئون لرتقية برنامج أحسن ويف فيها،
— األمريية املصالح من بغريها عالقاتها إىل خاصة بصفة اإلشارة مع املرصية الري
الوزراء. مجلس رياسة إىل قدمهما كبريين جزءين يف تقريره ووضع بمهمته قام ولقد
العاملي: والخبري الكبري املهندس ذلك ديبوي املسرت تقرير من الثانية بالصفحة جاء

مرتامي أعمال بربنامج مثقلة البالد فألفيت الراهن املوقف فحصت ثم
األرايض واستثمار الزراعية األحوال تحسني إىل يرمي النطاق، واسع األطراف

… به السري عن املالية الوجهة من عاجزة البالد ولكن البور،
ثانيًا … باألكثرية يرجع املوقف هذا إىل أدى الذي السبب أن وعندي …
تقتيض كبرية أعمال يف الرشوع عىل فعالة مالية رقابة أية وجود عدم إىل

طائلة. أموال إنفاق
أن أرجو ما املقرتحات من أبديت فقد الثاني بالسبب يختص فيما وأما
بأن — أوًال — وذلك فعًال؛ وأشد إحكاًما أعظم مالية رقابة إيجاد إىل يؤدي
النمو. رسعة إىل املفروضة حاجته ال املالية القطر مقدرة األهم االعتبار جعلت
تقديم بعد إال األعمال لهذه مالية اعتمادات فتح بعدم أرشت بأن وأخريًا

… وافية مفصلة مقايسات

:٢٧ بصفحة وجاء

مع العمل هذا فموقع جلية؛ عيوبًا األولياء جبل سد ملرشوع أن يف نزاع ال
إن ثم السيايس، الشعور ثائرة أثار قد بمرص لألرضار استخدامه احتمال
شديدة ملطاعن املرشوع عرَّض قد الخزان يف املاء من يضيع ما نسبة ارتفاع

… الهندسية الوجهة من
مرص موارد تحتملها ال بحيث الجسامة من هي العمل نفقات أن إىل هذا

… الحارض الوقت يف املتيرسة
الذي القرار كان املرشوع إىل املوجهة االعرتاضات هذه خطورة إىل فنظًرا
التربير. كل — أرى فيما — مربًرا العمل بإيقاف ١٩٢١ سنة مايو يف أُصدر
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املستحسنة، أو املمكنة األمور من يكون العمل استئناف أن أظن وال
وعناية. بدقة الحالة يف النظر يعاد أن بعد إال اللهم

األخرى» االستثمار «أعمال عنوان تحت التقرير هذا من السابع الباب يف وجاء
و٣٠: ٢٩ بالصفحتني

ولكن تشعب، أيما متشعبة الصدد هذا يف اآلراء أن وهلة ألول يالحظ والذي
إىل — منتظر هو كما — يشري واآلراء املقرتحات من تلقيناه ملا العام االتجاه

وهو: الحارض الوقت يف البلد إليه تفتقر ما أظهر عىل عظيم اتفاق

الرصف. تحسني (١)
الصيفية. املياه زيادة (٢)

املتزايدة السكان بمطالب وفاءً البور األرايض استصالح يف التوسع (٣)
أرضب: ثالثة عىل هو للرصف املطلوب التحسني أن والظاهر برسعة.

الحالية. املصارف تحسني أوًال:
ينحرص وهذا اآلن. منها الخالية الجهات يف الرصف وسائل تجديد ثانيًا:
فرعية. مصارف إنشاء أو الحالية املصارف بعض تمديد يف عام بوجه

الحال، بطبيعة الكلفة باهظ عمل الصيفية املياه من املزيد تدبري أن عىل
واالستعجال، األهمية من األوىل املنزلة يف اعتباره إىل شخصيٍّا أميل كنت ولنئ
الالزمة األعمال تأجيل يحتم قد ما وغريها املالية الصعوبات من هناك فإن
األموال من يتيرس ما كل تخصيص أثنائه يف يمكن معينًا زمنًا الغرض لهذا

الرصف. لتحسني

:٤١ بالصفحة وجاء

ُوجد قد النيل) ضبط كتاب يف املبسوط (الربنامج الربنامج هذا أن والواقع
من مفر ال أنه والظاهر به. العمل إيقاف فتقرر النفقة، فادح املطمح بعيد
االستعاضة من بد ال وأنه نهائيٍّا، باإلهمال خليق األصلية بحالته بأنه االعرتاف
وبنسب متتابعة مراحل عىل الالزم العمل مبارشة إىل يرمي معدل بربنامج به

محتملة.
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والبحري. القبيل الوجهني يف الالزمة الرصف أعمال عن تكلم ثم
الخزان ال الواطي الخزان إنشاء يف ديبوي املسرت بنظرية تأخذ أن الوزارة رأت

ماكدونالد. مردوخ السري ذلك يرى كان كما العايل،
الواطي. الخزان تكاليف تكون أن يجب فالتكاليف ذلك وعىل

عند مكعب مرت مليون ٣٠٠٠ سعته تكون أن املنسوب هذا وفق الخزان قدر وقد
يفقد بحيث ذلك من أقل أسوان خزان إىل يصل املاء من املقدار هذا وأن األولياء، جبل
فقط الصايف الرصيد يصبح وبذلك مكعب، مرت مليون تسعمائة الطريق يف بالتبخر
به ينتفع أن فرض الذي الصايف وهذا أسوان، عند مكعب مرت مليون ومائة مليارين

الزراعي. التوسع يف املرصي القطر

الخزان تعلية إمكان

بتعليته، املستقبل يف تصميمه يسمح أن قاعدة عىل املرشوع األشغال وزارة جعلت وقد
ليسع املستقبل يف التعلية إجراء تكفل فنية بكيفية األولياء خزان أسس وضع وبذلك

املكعبة. األمتار من ملياًرا ١٧ حوايل

الخزان نفقات

سنة يناير ٣ بتاريخ الوزراء مجلس إىل املرفوعة مذكرتها يف األشغال وزارة اقترصت
الجنيهات من املليون ونصف ماليني أربعة بمبلغ ذاته الخزان نفقات تقدير عىل ١٩٣٢
السودان حكومة إىل املرصية الحكومة تدفعها املليون أرباع ثالثة ضمنها يدخل املرصية،
أرضار عن وكذا األولياء، خزان مياه تغمرها أن يحتمل التي األرايض عن تعويًضا

القرى.

الحايل املرشوع مزايا

لالنتفاع مليارين حوايل املرصي للقطر سيوفر الخزان هذا أن األشغال وزارة ذكرت
خطر منع وهي هامة، أخرى فائدة له نفسه الوقت يف الخزان هذا وأن صيفيٍّا،

املرصي. القطر عن أذاها ودفع العالية الفيضانات
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تنتفع املياه من محددة كمية تخزين وهي فقط، واحدة مزية أسوان لخزان وإن
صيفيٍّا. مرص بها

الخزان هذا تكاليف ١٩٣٢ سنة يناير ٣ املؤرخة بمذكرتها األشغال وزارة قدرت
٤٥٠٠٠٠٠ج.م. بمبلغ الواطي

يناير ٧ املؤرخة بمذكرتها نفسها التكاليف هذه قدرت األشغال وزارة كانت وقد
األشغال وزارة مذكرة من ٤٠ الصفحة (تراجع ٣٥٠٠٠٠٠ج.م بمبلغ ١٩٢٩ سنة

.(١٩٣٢ سنة النواب مجلس أعضاء عىل ُوزعت التي ١٩٣٢ سنة املطبوعة
بمبلغ ١٩٢٠ سنة العايل الخزان تكاليف يقدر ماكدونالد مردوخ السري كان

٢٥٠٠٠٠٠ج.م.
جراء من يحصل الذي التلف عن التعويضات قيمة ماكدونالد مردوخ السري ويقدر

٣٠٠٠٠٠ج.م. بمبلغ العايل الخزان إنشاء

١٩٢١ سنة الوزراء ملجلس باشا شفيق تقرير

الوزراء مجلس رئيس إىل يومئذ األشغال وزير باشا شفيق محمد تقرير يف جاء وقد
اآلتية): الفقرات معربًا الفرنسية باللغة املحرر التقرير هذا عن (ننقل

خزان بناء الوزراء مجلس عىل األشغال وزارة عرضت ١٩١٤ سنة مايو يف
تكون وأن سنوات، ثالث يف يتم أن واقرتحت األبيض، النيل عىل األولياء جبل

يأتي: كما تكاليفه
الثانية، السنة يف و٤٠٠٠٠٠ج.م األوىل، السنة يف ٢٠٠٠٠٠ج.م
الجنيهات من مليونًا كلها تكاليفه تكون أي الثالثة؛ السنة يف و٤٠٠٠٠٠ج.م

…
له وأُدرج األولياء، جبل خزان مرشوع يف البحث أُعيد ١٩١٦ سنة ويف
اعتماد إليه ضم تحضريية، ألعمال ٨٠٠٠ج.م مقداره ١٩١٧ سنة يف اعتماد

١٢٠٠٠ج.م. بمبلغ السنة أثناء إضايف
باملرشوع الخزان مصاريف قيمة تقدير تغري عندما ١٩١٨ سنة ويف

٧٤٣٠٠ج.م. مبلغ له أُدرج ١٧٠٠٠٠٠ج.م مبلغ له قدر الذي املعدل
التكاليف وُعدلت ١٠٠٠٠٠ج.م، مبلغ له أُدرج ١٩١٩ سنة فرباير ويف

٢٢٠٠٠٠٠ج.م. إىل
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أسوان. يف ثالثة تصبح مليارات أربعة الخزان وسعة
منسوب إنقاص األولياء وجبل سنار خزاني إنشاء شأن من كان وملا
الفيضان مياه أن ذلك من فينتج مرت، ١٫٢٠ إىل سنتيمرتًا ٢٠ من الفيضان
الدلتا قناطر تَُعد لم فإذا البحري، الوجه يف يوًما عرش خمسة ستتأخر
تالفيه. يمكن ال هذا الفيضان تأخر عن ينتج الذي الرضر فإن ذلك، لتعويض

والجزر. السواحل الفيضان يف النيل ماء ارتفاع ونقص بتأخري وتتأثر

التقرير: بهذا جاء ومما

الرضر وملنع سنار، خزان مع أُنشئ ما إذا األولياء جبل بخزان االنتفاع يجب
وتأخره: الفيضان مستوى انخفاض من الناتج

حمادي. نجع قناطر إنشاء (أ)
والدلتا. وأسيوط إسنا لقناطر الكيل أو الجزئي التغيري (ب)

.Regulation منظماتها وتغري القبيل الوجه ترع بعض توسيع (جـ)
وعمل أسوان، ملناطق الفيضان من املحرومة البالد يف طلمبات وضع (د)
أقل تتكلف ال األعمال وهذه والبحري. القبيل الوجهني يف رضورية مرشوعات

١٢٠٠٠٠٠٠ج.م. املجموع فيكون جنيه، ماليني ثمانية من

األولياء جبل خزان إنشاء فإن إليها4 املشار املرشوعات تنفذ لم فإذا
الصيفية. املياه كمية يف زاد وإن الفيضان أثناء أخطاًرا ملرص يسبب

الزيادة هذه عن ينتج الذي النفع من أكثر يكون الرضر أن املحقق ومن
مياه استعمال لعدم مضطرين سنُرى السنني بعض ويف الصيفي، املاء من
املشار األعمال تُنفذ لم إذا وذلك الرشاقي، عىل للقضاء األولياء جبل خزان

قبًال. إليها
بني ما املاء مستوى فسينزل ١٩٢٦ سنة فيضان أثناء الخزانان تم إذا
زيادة يف أثره يظهر االنخفاض وهذا سنتيمرتًا، و٢٠ ومرتًا سنتيمرتًا ٢٠

تنفذ. كادت أو املرشوعات هذه نفذت 4
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تمام مع األخرى املرشوعات تتم أن يجب ولذلك رشاقي؛ تتخلف التي األطيان
الخزانني.

مليون عرش باثني تقدر يستلزمه وما األولياء جبل خزان إنشاء مصاريف
جنيه.

يف ملرص يكون ١٩٢٦ سنة حتى جنيه ١٢٠٠٠٠٠٠ مبلغ ُرصف ما إذا
لالنتفاع يشء يُعمل لم ولكن املاء. من مكعب مرت مليارات ثالثة مقدار أسوان
عرش اثني إىل تحتاج األشغال فوزارة ولذلك ُوجد؛ ما إذا املاء من املقدار بهذا

ا.ه. بذلك. االنتفاع إلمكان أخرى مليونًا

يف التقرير هذا عىل األشغال وزارة مستشار ماكدونالد مردوخ السري وافق ولقد
.١٩٢١ سنة أبريل ٣٠

قراره: ١٩٢١ سنة مايو ٢٥ يف الوزراء مجلس أصدر التقرير هذا عىل بناء

إتمام أن العمومية األشغال وزارة من مرفوعة مذكرة من يتضح أنه بما
ملرص عملها الالزم الري مرشوعات من به يلحق ما وتنفيذ األولياء جبل خزان

جنيه. ١٢٠٠٠٠٠٠ مبلغ املال من يقتيض
طائل مبلغ تدبري من الحكومة تمكن ال الحارضة املالية األحوال أن وبما

اآلن. فيه نرغب ال الذي األمر االقرتاض، إىل التجأت إذا إال املبلغ كهذا
مكوار بخزان أو األولياء جبل بخزان يختص فيما سواء أنه وبما
بشأن حاسًما قراًرا يصدر أن الوزراء مجلس يستطيع ال الجزيرة وترعة
مرص بني إجراؤها املزمع املفاوضات نتيجة عىل الوقوف قبل األعمال هذه

العظمى. وبريطانيا
يقرر: الوزراء فمجلس األسباب لهذه

فيها تم ما عىل املحافظة مع األولياء جبل يف الجارية األعمال إيقاف (١)
اآلن. حتى
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رأت إذا أنه غري الجزيرة، وترعة مكوار خزان أعمال إيقاف يرى (٢)
من فليكن الخاصة مسئوليتها عىل األعمال هذه مواصلة السودان حكومة

املعلوم:

فدان ٢٠٠٠٠٠ من أكثر لري بها االنتفاع يجوز ال األعمال هذه أن (أ)
الشأن. هذا يف السابق االتفاق حسب

هذه إزاء تراه ما تقدير يف الحق لنفسها تحفظ املرصية الحكومة أن (ب)
ا.ه. املفاوضات. نتيجة عىل يتوقف هذا وقرارها األعمال،

املؤرخ تقريره من ٩٢ بصفحة الحكومة عىل زكي إبراهيم املهندس أشار وقد
هذا إنشاء مسألة ملعالجة طريقة خري «إن قال: حيث عربية) (نسخة ١٩٢٢ سنة مايو
بناء كلفة.» وأقل نطاًقا أضيق يكون بشكل تصميمه إىل كله االهتمام توجيه الخزان
روبرتس مسرت بمعرفة مصغر جديد مرشوع تجهيز يف ديبوى مسرت مقرتحات عىل

ديبوي. مسرت آراء حسب عىل السودان ري عموم مفتش
املرشوع فوقفت ١٩٢٤ سنة يف األوىل زغلول باشا سعد له املغفور وزارة جاءت ثم
تجددت و١٩٢٦ ١٩٢٥ سنتي يف باشا زيور وزارة جاءت وملا السابقة، لألسباب ثانيًا
املرشوع رسومات تجهيز يف ثانيًا العمل أُعيد وفعًال األولياء، جبل مرشوع تنفيذ فكرة
للعمل، الالزمة االعتمادات فتح بطلب الوزراء ملجلس مذكرة وُرفعت فوًرا، يُنفذ لكي

الخزان. محل زيارة املقاولني من فعًال وطلب الوزراء مجلس عليها ووافق
يف باشا يكن عديل لدولة االئتالفية الوزارة معه وجاءت الربملان عاد عندما ولكن
يبحث أن وعىل ذلك، عىل الربملان ووافق ثانيًا، العمل وقف قررت ١٩٢٦ سنة صيف
بالرغم ذلك قبل يحصل لم البحث هذا ألن جديٍّا؛ فنيٍّا بحثًا أسوان خزان تعلية مرشوع
ولكن املباحث، هذه بعمل أمر أوًال العمل وقف عندما باشا شفيق محمد معايل أن من

به. أمر قد كان مما شيئًا األشغال وزارة تعمل لم خروجه بعد لألسف
األشغال وزير وزير باشا محرم عثمان عهد يف األشغال وزارة ألَّفت ما ورسعان
فنية لجنة دعوة للحكومة يتسنى حتى املباحث، هذه إلتمام الالزمة الفنية املكاتب

األولياء. جبل ومرشوع أسوان خزان تعلية مرشوع بني واملفاضلة للبحث دولية

تويص بمذكرة الوزراء مجلس إىل املرصية األشغال وزارة تقدمت ١٩٣٢ سنة يناير ٣ يف
٤٥ مسافة عىل األبيض، النيل عىل أولياء بجبل املعروف التل عند وخزان سد بإنشاء
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لغرضني يُنشأ إنما أولياء جبل خزان أن وذكرت الخرطوم، مدينة قبيل تقريبًا مرتًا كيلو
هما: رئيسيني

العليا. الفيضانات خطر من البالد وقاية أوًال:
مدة املياه قلة عن الناشئ العجز سد يمكن حتى الكربى التخزين بأعمال القيام ثانيًا:

الصيف.
مدينة قبيل األبيض، النيل عىل بالبناء خزان يقام أن الحايل املرشوع أساس
يحجز أن قاعدة عىل الحارض الوقت يف مصمم وهو مرتًا، كيلو أربعني بنحو الخرطوم
النيل ماء (بأن علًما البحر، سطح فوق سنتيمرتًا و٢٠ مرتًا ٣٧٧ منسوب إىل املياه

مرتًا). ٣٧٧ حوايل إىل الفيضان زمن يف يرتفع األولياء جبل منطقة يف األبيض

رحلتهم. يف البعثة أعضاء

األولياء جبل خزان عطاءاتمرشوع

بعد: املبينة للعطاءات ١٩٣٢ سنة يف التايل البيان األشغال وزارة أذاعت
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مرصي أسمنت
مرصي) (جنيه

إنكليزي أسمنت
مرصي) (جنيه

االسم

٢٠٨٩١١٦ ٢٠٧٨٠٨٦ جيبسون ج. مسرت
٢٤٩٩١٩٤ ٢٥١٤٨٠٥ ليمتد ورشكاهم وبيتي بلفور الخواجات
٢٠٨٥١٩٣ ٢٠٧٤٥٨١ ليمتد ورشكاهم بولنج االخواجات
٢٣٤٨٥٣٥ ٢٣٢٨٤٣٥ ليمتد باشا وعبود بارت جونز إيفان سري

العطاءات أن عىل عطاءاتهم. يف املقاولني بواسطة أُعطيت التي هي اإلجماليات هذه
وزارة قامت وتحفظات خاصة اشرتاطات تحت كبريًا تعديًال األحيان بعض يف تعدلت
املقارنة عمل عند املذكورة باإلجماليات يعتد أن يمكن ال ذلك وعىل بدرسها، اآلن األشغال

واملراجعة. للفحص محالٍّ أيًضا كانت األثمان مفردات أن كما الحارض، الوقت يف

ومقارنتها وبحثها التفصيالت عىل الوقوف قبل العطاءات هذه أمر يف برأي يقطع ولم
ذلك، مقتىض عىل والتعاقد املرشوع لتنفيذ كقاعدة الحكومة وضعتها التي بالرشوط
لحقيقة مصغرة وصورة للمفردات بيانًا الجملة عىل تعد اإلجمالية األرقام هذه ولكن
بولنج الخواجات عطاء أن وهلة ألول يبدو وقد املناقصات، يف الواردة واألرقام التفاصيل
استخدام حالة يف مرصيٍّا جنيًها يطلبون٢٠٧٤٥٨١ فهم العطاءات؛ أقل هو ورشكاهم
املرصي، األسمنت استخدام حالة يف مرصيٍّا جنيًها و٢٠٨٥١٩٣ اإلنجليزي األسمنت
يف مرصيٍّا جنيًها ٢٠٧٨٠٨٦ البالغ جيبسون ج. املسرت من املقدم العطاء بولنج وييل
وعبود جونز إيفان السري محالت من الثالث والعطاء املرصي، األسمنت استخدام حالة
اإلنجليزي، األسمنت استعمال حالة يف مرصيٍّا جنيًها ٢٣٢٨٤٣٥ ويبلغ ليمتد باشا
الخواجات ملحالت الرابع والعطاء املرصي. األسمنت استعمال حالة يف و٢٣٤٨٥٣٥
عن و٢٤٩٩١٩٤ اإلنجليزي، األسمنت عن ٢٥١٤٨٠٥ بمبلغ ورشكائهم وبيتي بلفور

املرصي. األسمنت
والثاني بولنج األول يكون هذا وعىل قيمتها، بحسب مرتبة األربعة العطاءات هذه
كانت وقد ورشكاهم، وبيتي بلفور والرابع وعبود بارت جونز إيفان والثالث جيبسون
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بعطائه األول خطابه يف رصح بولنج فإن الدقيق؛ البحث محل جوهرية نقط هناك
من ٤٩ املادة يف الواردة املرصي باألسمنت الخاصة النقط بشأن مناقشة يف يرغب أنه
يحتفظ ولذلك موطدة؛ غري العملة حالة إن فقال القطع، سعر ويف العطاء، رشوط
الرشوط، هذه من ٤٨ املادة مناقشة يف رغبته ذلك إىل وأضاف فيها، الكالم بحرية
عىل العطاء يف نص وقد للحكومة، ملك الكراكات (هذه الكراكات بتأمني الخاصة وهي
من كانت فنية أخرى تحفظات ولبولنج املقاول). باسم ال الحكومة باسم عليها التأمني

العطاءات. لجنة شأن
أمر ويف وتأمينها، العوامة املهمات شأن يف باملناقشة جيبسون محل واحتفظ
وضع إنه وقوله املرصية بالعملة ا خاصٍّ دونه ما ذاك أو هذا من وأهم املرصي. األسمنت
إذا أنه هذا ومعنى الحالية، نسبته حافًظا يبقى املرصي الجنيه أن اعتبار عىل أسعاره
أن وهي أخرى، نقطة وهناك دونه. الذي بالسعر يتقيد ال فإنه الجنيه سعر انخفض
فإن عليه رسا إذا ما حالة ويف باسمه، العطاء قدم إنه للوزارة خطابه يف يقول املقاول

فيها. عضو هو رشكة بواسطة سينفذ العمل
تحفًظا وضع فقد القطع؛ بسعر الخاصة النغمة عىل وبيتي بلفور محل ورضب
غري القطع سعر ألن بالعملة؛ ا خاصٍّ ٧٠ املادة يف بالرشوط جاء ما تحديد وطلب لذلك
املتقدمني. جميع من أعىل املحل هذا عطاء أن إىل النظر يوجه أن يجب ولكن مستقر.
لم الرشكة هذه أن لوحظ وقد جونز، السري محالت من املقدم العطاء هو والثالث
هذا ومعنى ذلك، عدا فيما أو املرصي األسمنت شأن يف أو العملة شأن يف تحفًظا تبِد

العطاء. رشوط حدود يف سارت أنها
املقاولة. بتنفيذ وقام جيبسون مسرت عىل العطاء رسا وقد

األولياء جبل خزان مستعمرة

عن وترتفع الخرطوم، مدينة عن مرتًا كيلو ٤٥ األولياء جبل خزان مستعمرة تبعد
اإلنسان يستطيع ال أنه لدرجة األجواء متقلبة منطقة وهي مرتًا، ٦٦ بعلو البحر سطح
فجأة ينقلب به إذا معتدًال الجو يكون فبينما صحيًحا؛ حكًما يومه جو عىل يحكم أن
مصلحة أعدت وقد غزير، مطر يعقبه كالهبوب بالرمال مشبع هواء أو يُطاق، ال حر إىل
مدينة هي واملستعمرة الجبل. منطقة إىل الخرطوم من املوظفني لنقل سيارات الري
املهندس ملنازل قسم مختلفة: أقسام إىل ُقسمت وقد رملية، شوارع ذات منظمة صغرية
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باملوظفني خاص الثاني والقسم اإلنجليز، واملهندسني األعمال ومديري ومساعده املقيم
لساكنني، شطرين إىل مقسمة دار وكل «البلوك»، طراز عىل بُني وقد األرس، ذوي
املياه دورة وخلفها للمائدة، وثالثة للنوم وأخرى لالستقبال حجرة عىل الشطر ويحتوي
الدوش، يعلوه لالستحمام وبانيو بحنفية حوض الحمام ويف الخادم، وغرفة واملطبخ
ويف كالسابقة، منقسمة بلوكات وهي املنفردين، املوظفني مساكن يشمل الثالث والقسم
ورائها ومن للطعام، وحجرة العزاب، من موظفني ثالثة لسكن غرف ثالث مسكن كل
ويحيط الطعام، لحجرة مالصقة املياه ودورة املياه، زير ومكان واملطابخ الخدم بيوت
والقسم حديقة، ليكون األرض من وفضاء اآلخر، عن يفصله السلك من سور بلوك بكل
أُعد وقد حولها، حدائق ال متالصقة مساكن وهي باليومية، املستخدمني لسكن الرابع
اللون، أبيض كله للمنازل املعد واألثاث املستخدمني. من ثمانية إليواء منها مسكن كل
وبوريه الفومانو وهناك والرؤساء، للمتزوجني ودواليب خشبية ة أرسَّ النوم غرف ويف
األبيض الخشب من أسيوطي وكريس عليه، الحقائب لوضع وكريس ومنضدة مرآة، فوقه
يف املوظفون استقر أن بعد االستقبال حجرة أثثت وقد السميك. التيل من غطاء فوقه
مجهزة وهي املائدة، ألدوات ودوالب وبوفيه مائدة الطعام حجرة ويف نهائيٍّا. مساكنهم
النظافة يتوىل خاص خادم البلوكات من قسم ولكل درجته. مع يتفق بما موظف لكل
وهي والرتفيه، التنسيق غاية يف فهي الرشكة بيوت أما املوظفني، من لجماعة والطبخ
خاص بيت وهناك املؤقتني. الرشكة ملوظفي وبيت الدائمني للموظفني بيتني من مكونة
املستعمرة ويف وبسيط. بديع فهو املقاول جيبسون املسرت منزل أما السودان. بحكومة
به تتصل للمياه الجبل فوق ضخم حوض أُعد وقد إلضاءتها، النور لتوليد وابور
النهار، أثناء يف ساخنًا املاء تجعل األرض فوق بارزة وهي املساكن، لتغذية مواسري
املكتب، وأدوات وأثاثاتها املنازل حاجة كل بها أُودعت ومخازن للربيد مخزن وأُنشئ
الرشق ومن األبيض، النيل عىل الغرب من يطل مرتفع جبل عىل الحكومة مكتب وبُني
غاية األبيض النيل شاطئ عىل بُني الذي الرشكة مكتب عىل الجنوب ومن الجبال، عىل
وإىل املستعمرة إىل املؤدي الطريق فعليها الشمالية الجهة أما والفخامة. التنسيق يف
الواقعة املنطقة يف الخزان أعمال يف للبدء التمهيدية املهمات ووضعت الرشكة، مكتب
يسري حديد سكة الشاطئ عىل وُمدت الخزان، يقام حيث والرشكة الحكومة مكتبي بني
وللحكومة بركوبها، ألشخاص يُسمح وال واملهمات، األحجار لنقل صغري قطار عليها
وقد املوظفني، حاجيات ولقضاء الخرطوم من املوظفني لنقل هناك خاصة سيارات
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يف قروش خمسة الشخص عن تتقاىض لألجرة عمومية سيارات وهناك الكنتني. أنشئ
يزيد ال أن عىل قرًشا، ٧٠ إىل ٦٠ من فتتقاىض الخاصة السيارات أما األوبة. أو الذهاب
والكماليات رخيصة، األولية فموادها املعيشية الحالة أما أشخاص، أربعة عىل ركابها
وثلج وبرتول عطرية وروائح روحية ومرشوبات ومرشوبات وسجائر وحلوى فاكهة من
أغىل يكون الجبن ويكاد ا، جدٍّ مرتفعة أسعارها كالطماطم، الخرض أصناف وبعض
رخيصة، واألحذية وامللبس األحيان. بعض يف عليه الحصول يتيرس وال اللحوم! من ثمنًا
مفتوح للمستعمرة مستشفى ُشيد وقد الثمن. مرتفع والفخار غالية، الطبية واألدوات
الخزان يف رسميٍّا العمل وبُدئ وسوري، مرصي وآخران إنجليزيان طبيبان ويديره اآلن

.١٩٣٢ سنة ديسمرب شهر يف

العالية والفيضانات األولياء جبل خزان

أولياء جبل استعمال عىل القائم الوحيد االعرتاض «إن بك: بخاتي كامل املهندس قال
يأتي: فيما ينحرص اآلن هو كما العالية الفيضانات ملنع

مقاسه يبلغ حينما ١٨٧٨ سنة فيضان مثل فيضان يف عليه الحجز يمكن ال أنه أوًال:
الخزان. عند ٣٧٧٫٢٠

أكثر ذلك يدوم أن أمكن ملا الطريق منسوب إىل الحجز رفعنا أننا فرض لو أنه ثانيًا:
الطريق منسوب راجعت وقد الفيضان. من الخطر يتجدد ذلك وعىل أيام، بضعة من

قبًال. فرضت كما ٣٧٨٫٢٠ من بدًال ٣٧٨ فوجدته
قررت جلسات عدة بعد الوزارة أن ١٩٣٤ سنة يف الجرائد صفحات عىل قرأت وقد
عرشين مدة يف النيل جسور تقوية عىل للرصف الجنيهات من ماليني أربعة مبلغ تحديد
للفيضانات. الزمانية الدورة صدد يف كتبته ما إال االحتياطات هذه إىل بها حدا وما سنة.
جبل خزان بتعلية الرصف هذا تجنب يمكن ألنه فنيٍّا؛ ً خطأ يعد املبلغ هذا وتقدير
عىل ١٩٣٧ وسنة ١٩٣٦ سنة يف أرصف جنيه ماليني أربعة أرصف أن من فبدًال أولياء،
ألف تسعمائة املجموع فيكون الخزان، عىل مليون ونصف جنيه ألف أربعمائة التوايل

جنيه.
ألف مائة املقاول وأعطي جنيه ألف مائتي ١٩٣٦ سنة أرصف أن يمكنني بل
املرصوف املبلغ مجموع فيكون ،١٩٣٦ سنة يف التعلية الخزان يتم أن عىل جنيه،

جنيه. ماليني أربعة من بدًال جنيه ألف ثمانمائة
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يف تؤثر لكي أولياء جبل خزان يف والفتح القفل مناورات ذكر عىل آتي واآلن
العالية. الفيضانات

«١٩٣٤»؛ بالضبط املاضية السنة يف حدث ما أذكر التعبري يف واضًحا أكون ولكي
إن أي ٢١٫٥٥؛ عىل ١٩٣٤ سنة أغسطس ١٩ يوم الروصريص مقياس كان فقد
حرضة رصح وكما املاضية، السنة يف بذلك تنبأت كما عاليًا سيجيء كان الفيضان

أخريًا. رسي بك حسني العزة صاحب
أغسطس ٢٤ يومي يف ١٩٣٤ سنة يف الروصريص يف النهر منسوب أعىل بلغ وقد
يف وكان ،٧٣٦٫١٧ منه و٣ سبتمرب ٢ يومي أولياء جبل يف وبلغ ،٢٢٫٠٤ منه و٢٥

.١٦٫٣٥ واحد بيوم ذلك قبل وكان ،١٦٫٣٦ سبتمرب ٣ يوم الثمانيات
الزيادات؟ هذه من أفهمه الذي فما

ال أيام ثالثة يف الخرطوم إىل تصل التي الروصريص يف األزرق النيل زيادة أن أوًال:
أيام. تسعة يف إال أولياء جبل إىل تصل

يف إال الثمانيات مقياس يف العمومي النيل إىل تصل ال بنفسها الزيادة هذه أن ثانيًا:
أيام. تسعة

هذا؟ معنى فما
عظيم. عامل لوجود وصولها يتأخر األزرق النيل فيضانات يف الزيادات هذه أن

العامل؟ هذا هو فما
ترصفاته من فتقلل األبيض، النيل يف زيادته عند األزرق النيل مياه دخول هو

الثمانيات. يف األصيل النيل إىل زيادته وصول ويتأخر
عىل مرت كيلو أربعمائة فيها يدخل التي املسافة وتبلغ أيام، ستة الفرتة هذه تبلغ
تأخر فقد أيام، ستة الثمانيات يف تأثريه تأخر ١٩٣٤ سنة نيل إن وحيث تقدير. أكثر

أيام. تسعة ١٨٧٨ سنة نيل يف
يف ستزول العوامل هذه وهل ذلك؟ تسبب عوامل توجد وهل التأخري؟ هذا فلماذا
مثل البقاع تلك يف النيل مجرى عىل نقيمها التي الجديدة لإلنشاءات نظًرا املستقبل

أولياء؟ جبل خزان
الفياضانات يف استعماله عند أولياء جبل خزان أن وهو رصيح، ذلك عىل والجواب
عن أيام ستة فيقدمها العالية، للفياضانات العليا الذروة وصول من سيغري العالية

ميعادها.
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يف الزيادة أن مراعاة مع ١٩٣٤ سنة يف النيل بمقاييس مثًال لذلك ولنرضب
بتاريخ مؤرخة واملقاييس أيام. ثالثة بعد والثمانيات أولياء جبل إىل تصل الروصريص

املقصودتني. النقطتني إىل املياه وصول

النيل عىل الثمانيات أولياء جبل الروصريص التاريخ

٢٢٫٠٠ أغسطس ٢٤
٢٢٫٠٤ ٢٥
٢١٫٤٨ ٢٦
٢١٫٢٢ ٢٧

١٦٫١٩ ٢٠٫٤٨ ٢٨
١٦٫٢٢ ٢٠٫٦١ ٢٠٫٦٦ ٢٩
١٦٫٢٦ ٢٠٫٦٨ ٢٠٫٧٣ ٣٠
١٦٫٢٨ ٢٠٫٧٦ ٢٠٫٠٢ ٣١
١٦٫٣٣ ٢٠٫٧٨ سبتمرب ١
١٦٫٣٥ ٢٠٫٨٥ ٢
١٦٫٣٦ ٢٠٫٨٥ ٣

النيل فيضان بلوغ عند أولياء جبل خزان أُقفل إذا أنه املالحظة هذه من فرُيى
يف النيل مجرى يف ارتفاع إىل إقفاله أفىض مخيفة، درجة الروصريص يف األزرق

ستة. أو أيام بخمسة امليعاد قبل الثمانيات
العامل املستقبل يف القربة خشم تكون هل وهي: اآلتية؛ املالحظة من بد ال وهنا

ال؟ أم الري رجال بذلك يقول كما للفياضانات العليا الذروة يف الوحيد

إىل وكذا أيام، ستة أولياء جبل إىل للوصول زيادتها تأخذ الروصريص مياه أن أثبتنا
سنة يف فعًال جرى ما وهذا الخرطوم. بحري العمومي النيل مقياس حيث الثمانيات
يحجز أن عىل مصمم الخزان هذا أن مع ٣٧٦٫١٧ أولياء جبل مقياس بلغ حيث ١٩٣٤
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املاضية السنة فيضان أن املعلوم ومن مرت، ١٫٠٣ بفرق أي ٣٧٧٫٢٠ منسوب عىل أمامه
.١٨٧٨ سنة فيضان دون كان

يف يتبع أن يلزم أي األرضار؛ أكرب يتحاىش أن يلزم حساباته يف املهندس ولكن
يف اآلن إىل الري مصلحة عليه تسري الذي املبدأ هو وهذا .١٨٧٨ سنة فيضان تصميماته
يجئ لم أنه مع كامًال، مرتًا السنة هذه منسوب عن عالية يجعلها النيل جسور ترميم
أعىل لرتقب مرص يف الفن فخر نقط إحدى يعد وهذا السنة، تلك من مثله عاٍل فيضان
تره، لم املهندسني من طائفة جاءت حيث طويل، زمان عليه مىض ولو حتى فيضان

حسابه. حاسبون فهم ذلك ومع
الطريق مستوى عىل الحجز فإن ١٨٧٨ لسنة مماثًال الفيضان جاء إذا إنه قلنا

ستة. أو أيام خمسة غري الفيضان غوائل يمنع ال ٣٧٨٫٠٠ املنسوب
الراهنة. بحالته األولياء جبل خزان إنشاء بعد ستتغري الحالة ولكن

ستقدم أولياء جبل خزان إلقفال موعًدا كانت إن الروصريص يف الفيضان ذروة ألن
أيام ستة القربة خشم إىل سيقدمها وبالتايل أيام، ستة األصيل النيل إىل فيضانه وصول
املفاجآت هذه تحليل يجب وهنا تقريبًا، واحد ميعاد يف الذروتان تجتمع وبذلك أخرى،

مقفًال. يكون أولياء جبل خزان إن حيث النيل، يف مداها ملعرفة
سنة األبيض النيل ترصف إن وحيث األقل، عىل شهًرا يكون أن يلزم اإلقفال هذا
مقدار يكون شهر مدة ففي اليوم، يف مليونًا ١٥٠ كان العليا الذروة بلوغه عند ١٩٣٤
فيه تدخل ال الذي الحساب هذا وعىل مليون. ٤٥٠٠ يساوي ٣٠ يف ١٥٠ هو يخزنه ما

كاآلتي: هو شهر ميض بعد املياه منسوب يكون والترشب التبخر عوامل
١٫٦٠٠ املغمور املسطح مربعة، مرتات كيلو ١٤١٠ املنسوب ٣٧٧٫٢٠ الحايل: الخزان

استيعاب. مليار
٥٫٦٠٠ املغمور املسطح مربًعا، مرتًا كيلو ٢٧٥٠ املنسوب ٣٧٩٫٣٠ املقرتح: الخزان

استيعاب. مليارات
من تقريبًا شهر خالل يف يجيء ما وهذا مليارات، أربعة هو االثنني بني فالفرق
،٣٧٨٫٠٠ منسوب عىل هو الحايل الخزان سطح إن وحيث الفيضان، مدة األبيض النيل
نيل جاء فإذا سنتيمرتًا، وعرشين مرت بفرق أي ٣٧٩٫٢٠؛ منسوب إىل تعليته فاألصوب
يهدد ال وهذا ،٣٧٩٫٢٠ منسوب إىل تصل حتى املياه ُحجزت منه مرص عىل وخيف عاٍل
الطريق. منسوب إىل أسوان خزان عىل حجزت أن ملرص سبق ألنه الخزان؛ سد سالمة
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يقتيض: التغيري وهذا
الحايل. البناء تعلية أوًال:

الجانبني. من الرتابية السدود مد ثانيًا:
الهويس. بوابات وتعلية الحديدية البوابات تقوية ثالثًا:

الفرق. حوض التساع التعويض مصاريف يف التمحك بعض رابًعا:
يتعدى ال الزائد البناء مكعب إن حيث قليلة؛ فمصاريفها والثاني، األول أما
بمنسوب ولكن النفقات، قليل السدود مد يكون أوىل باب فمن مرت، ألف عرش اثني
غري تقويتها، بدون الضغط زيادة تقاوم أن فيمكنها الحديد البوابات أما .٣٨٠٫٠٠٠

كثريًا. املصلحة يكلف ال وهذا تعليتها، يلزم الهويس بوابات أن
تنحرس أن تلبث ال املياه هذه إن حيث عليه؛ االتفاق السهل فمن التعويض أما
لدرء بل الري، يف بها لالنتفاع تخزن ال ألنها العليا؛ الذروة بلوغها بعد األرض عن
األبيض البحر يف بمائه النيل يقذف الذي الزمن يف يكون فرصفها فقط. الفيضان غوائل
ما لتعويض مشابه أساس عىل يكون أن يمكن ال الحالة هذه يف فالتعويض املتوسط.
سيكشف مبارشة ورصفها املياه علو أن سيما ال الري؛ يف الستعماله املاء من يخزن
منها. واالستفادة زرعها ويمكن حوضيٍّا ريٍّا ارتوت فدان ٢٣٣٤٠٠ مساحتها أرًضا

الجانبني. ملصلحة حلها يسهل التي األمور من الحالة هذه يف التعويض فأمر

تنفيذه إىل املرشوع بداية

وقفت قد نفسها السنة يف العاملية الحرب ولكن ،١٩١٤ سنة أول يف املرشوع يف بدئ
ثم وقفه، ١٩٢١ سنة باشا يكن عديل وزارة وقررت ،١٩٢٠ سنة أُعيد ثم املرشوع
،١٩٢٦ سنة االئتالفية باشا عديل وزارة ووقفته ،١٩٢٥ سنة باشا زيور وزارة جددته
املعروفة. النيل اتفاقية وضع عند ١٩٢٩ سنة إليه باشا محمود محمد وزارة وعادت
سنة أكتوبر يف باشا عديل وزارة خلفتها وقد الوزارة، الستقالة ينفذ لم هذا أن عىل
الثانية النحاسية الوزارة ثم انتقال، وزارة وكانت ،١٩٢٩ سنة نهاية حتى ١٩٢٩
يف وسياسية فنية مذكرة وضع حيث املرصي؛ الوفد لقرار طبًقا املرشوع ضد وكانت

املرشوع. مضار بيان
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ينتهي أن عىل العقد وينص ،١٩٣٢ سنة نوفمرب يف بك أحمد القوي عبد وصل وقد
.١٩٣٧ سنة يوليو يف للحكومة الخزان ويسلم كله العمل

املرشوع نفقات

بإنشاء بتنفيذه والبدء فيه والبحث تصميمه يف البدء منذ املرشوع عىل أُنفق ما بلغ
سنتي بني أي األخرية؛ البداية قبل جنيه مليون نحو للموظفني، ومكاتب للعمال مساكن
مساكن — مستعمرة إنشاء يف أُنفقت جنيه ألف مائة مبلغ هذا من و١٩٣٢. ١٩١٤
واألدوات والخشب بالحديد املخازن تموين ويف — للعمل ومكاتب واملوظفني العمال
— الخشب تأكل دوبية وهي — القرضة بسبب ذلك من الكثري فسد وقد الالزمة.

الحديد. صدأ وبسبب
وسافر املنحل، الربملان بموافقة املرشوع ١٩٣٢ سنة الصدقية الوزارة قررت
وملفاوضة املستعمرة، إلعداد الخرطوم إىل بك أحمد القوي عبد العزة صاحب حرضة
الذين لألهايل تعطى التي بالتعويضات الخاصة التفاصيل بعض يف السودانية الحكومة
جبل بني ينشأ الذي الحديدي وبالخط وباملستشفى، بيوتهم، الخزان ماء سيغمر
وبني الخزان، بناء يف وتستعمل الجرانيتية أحجاره تقتطع الذي الجبل وهو السليتات،

الخزان. موقع
سفح ومن منها، مرتًا كيلو ٢٠ مسافة وعىل الخرطوم شمايل السليتات جبل ويقع
األولياء جبل ويقع مرتات. كيلو ثمانية مسافة املقتطعة األحجار موقع حتى الجبل
كيلو ٨٣ والخزان السليتات بني فاملسافة مرتًا، كيلو ٤٥ مسافة عىل الخرطوم جنوبي

مرتًا.

الفرعي واملقاول األصيل املقاول

أقل وكان املناقصة، يف باشا، عبود رشكة ومنها شهرية؛ إنجليزية رشكات جملة تقدمت
املقاول ودخل ،٢٠٩٨١١٦ بمبلغ املقاولة لها أعطيت وقد جيبسون، لرشكة هو عطاء
مقاوًال جيبسون رشكة مع بركيل ورشيكه دنتمارو مسيو باإلسكندرية املعروف اإليطايل

والعمال. العمال رؤساء لتوريد الباطن من
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ونهايته العمل بداية

نوفمرب ٣٠ يف بنائه يف حجر أول وُوضع ،١٩٣٣ سنة أكتوبر يف الخزان يف العمل بُدئ
عبد ووصل عندئذ، كانت التي الظروف بسبب رسميٍّا بذلك يُحتفل ولم ،١٩٣٣ سنة
ويُسلَّم كله العمل ينتهي أن عىل العقد وينص ،١٩٣٢ سنة نوفمرب يف بك أحمد القوي

.١٩٣٧ سنة يوليو يف للحكومة الخزان
تقريبًا. شهور بستة املوعد قبل العمل ينتهي أن يُنتظر ولكن

املقيم املهندس إرشاف

اإلدارة سوء أو العمل فساد بسبب الباطن من مقاول أي طرد يف الحق املقيم للمهندس
العقد. لنصوص منافاة أي أو

والنظام وطعامهم ومساكنهم العمال عن مسئول املقاول أن عىل العقد وينص
ذلك. توافر من يتحقق أن املقيم وللمهندس بينهم،

التالية. املذكرة ييل فيما وننرش
للمواد: التقديرية الكميات

مكعبًا. مرتًا ٢٧٨٤٤٠ للسد املقدرة الدبش مباني •
مكعبًا. مرتًا ٢٠٠١١ للسد املقدر املنحوت الحجر •
مكعبًا. مرتًا ١٢٥٦٧٥ للسد املقدرة الخرسانة •
طن. ٨٠٠٠ للسد املقدرة الحديدية الستائر •

مكعبًا. مرتًا ١٧٨٥٥١ للتكسيات الرملية األحجار •
طن. ٨٠٠٠٠ املرصي األسمنت كمية •
مكعب. مرت ٢٩٥٠٠٠ الردم مكعب •

األكرب، الهرم حجم ثلث نحو أي مكعبًا؛ مرتًا ٨٩٧٦٧٧ البناء مكعبات مجمل •
مكعب. مرت ٢٧٨٤٠٠٠ وقدره

.٣٧٧٫٢٠ منسوب التخزين منسوب •
.٣٨٠٫٠٠ منسوب مستواه بلغ عال وإذا •

.٣٧٧٫٥٠ منسوب ١٨٧٨ سنة الفيضان أقىص منسوب •
.٣٧٠٫٧٥ منسوب الصيف يف منسوب أدنى معدل •
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مرتًا. كيلو ٣١٤ امللء تمام يف الخزان طول •
مرتًا. ٧٢٥٠ امللء تمام يف اتساع أقىص •

مرت. ٢٠٠٠ امللء تمام يف للخزان اتساع أقل •
مرت. ٤٢٠٠ امللء تمام يف الخزان اتساع متوسط •

٣١٤٠٠٠ وقدرها كم٢، ١٣١٨ الخزان ملء تمام يف املغمورة التقريبية املساحة •
تقريبًا. فدان

م٣. مليون ٣١٠٠ ملء كل يف املخزونة املياه كمية •
م٢. مليون ٩٠٠ الطريق ويف والرشب بالتبخر الفاقدة املياه كمية •

م٣. مليون ٢٢٠٠ أسوان تصل التي املياه كمية •
،٣٧٦٫٥٠ املنسوب أغسطس أواسط إىل يوليو من األول النصف من امللء تاريخ •

.٣٧٧٫٢٠ منسوب إىل أكتوبر أواسط إىل سبتمرب أواسط ومن
يناير. أواخر التفريغ تاريخ •

٥٥٠٠٠٠ األولياء جبل خزان يف املخزونة باملياه تنتفع التي املساحة كمية •
فدان.

يوميٍّا. جميًعا يشتغلون ال العمال أن مالحظة مع اليومي العمل كمية •
صعيدي ١٦٠٠ العمال ومن مرصيٍّا، ٣٤٠ عددهم بناءون السد يف ويشتغل •

سودانيٍّا. و٢٥٧٠
و٢٥ يونانيني و٦ طليانيٍّا و٧٧ مرصيٍّا ٩٢ نحاتون: السليتات محاجر ويف •

األحجار. لقطع سودانيٍّا و٢٦٦ صعيديٍّا ٦٧٥ وعمال: سودانيٍّا.
يف يوميٍّا جنيه ٢٠٠٠ من يقرب ما أي مكعب؛ ١٠٠٠م حوايل اليومي اإلنتاج •

الحديدية. والستائر الخرسانة خالف فقط، البناء

وجودة التنفيذ عن مسئوًال دام ما العمال، اختيار يف الحرية للمقاول تركت وقد
األحباش؛ استخدام عدم وهو واحد، رشط غري املقاول عىل يشرتط ولم واإلدارة. العمل

مساكن. منطقة هي والحلة واحدة. حلة يف املرصيني العمال مع يتفقون ال ألنهم
املرصية للحكومة بلندن االستشاري املهندس إىل شهريٍّا تقريًرا املقيم املهندس يقدم
املهندس إلرشاف خاضع املقيم واملهندس للوزارة، صورة ويرسل يل»، فون «مسرت

االستشاري.
عدد كان التقرير هذا وبمقتىض يناير، عن األخري تقريره املقيم املهندس قدم وقد
بنَّائني بني وهم ٨٠٠٠؛ إىل املاضيني ومايو أبريل يف العدد وصل وقد ،٦٤٠٠ العمال
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مرصيون، جميًعا فهم البنَّاءون فأما مرصي. و٣٠٠٠ سوداني ٣٤٠٠ منهم وَفَعلة،
أربعة قدره يوميٍّا أجًرا السوداني العامل ويتناول الوقتية، باألعمال السودانيون ويقوم
أسوان مديريتي من األغلب عىل املرصيون والعمال قروش. ثمانية واملرصي قروش،
فيستطيع الصعيد عمال جهد فيشتد باملقطوعية، أعمال وهناك أسيوط. من وأقلهم وقنا،

قرًشا. ١٢ قدره يوميٍّا أجًرا يأخذ أن منهم كل
أرضبوا؟ ملاذا أتدرون العمل. عن صعيديٍّا خمسون أرضب املايض العام ويف

الكبرية؛ الحجارة ينقلوا بأن وطالبوا صغرية، حجارة بنقل ُكلفوا ألنهم أرضبوا
الدقشوم! بنقل نكلَّف حتى صغاًرا لسنا قائلني: الصغرية الحجارة حمل يحتقرون ألنهم
شكايتهم، له وبسطوا بك أحمد القوي عبد املقيم املهندس إىل املرضبون توجه
انقلوا اليوم قائًال: خاطرهم وطيَّب شجاعتهم، ته ورسَّ كربياؤهم، وهزه بأنفتهم، فأعجب

العمل. إىل فعادوا الكبرية. الحجارة وغًدا الدقشوم

الصحية الحالة

وباملستشفى يناير، شهر يف ١٤٠٠٠ الخزان مستشفى يف الخارجية العيادات عدد بلغ
قرًشا، ٣٠ والثانية قرًشا، ٧٠ األوىل الدرجة رسير وأجرة رسيًرا. ١٥٠ الداخلية للعيادة
تأخذ ولكنها الخزان، مستشفى عىل اإلنفاق الحكومة وتتوىل قروش، عرشة والثالثة

املقاول. من العالج أجرة
سبعون بها ومات الشوكية املخية الحمى «١٩٣٤» املايض العام يف انترشت وقد
يف اآلن الحمى هذه ظهرت وقد املرصيني، العمال من أحد بها يمت ولم سودانيٍّا، عامًال
كالرش الصحية؛ لإلرشادات طاعتهم منها املرصيني وقاية يف والسبب وكردفان. كسال
كالرك، مسرت وهو إنجليزي، باملستشفى الطبي القسم ومفتش املنازل. داخل يف والنوم
عىل فني إرشاف من بد ال كان وملا وشيحة. سالمة يوسف الدكتوران هما وطبيباه
تحت ُوضع فقد اإلرشاف، هذا عن بعيدة املرصية الصحة مصلحة وكانت املستشفى

بالخرطوم. الطبية املصلحة إرشاف
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عالجها يجب حالة

واحرتام العمال لحماية املقاولة عقد يف رشوًطا تضع لم الحكومة أن األسف ومن
يجمعهم وغريها، والدر وقنا إسنا يف يجندون فهم استحقاقهم؛ ووسائل حقوقهم
واملريض، الضعيف بينهم يكون وقد السودان، إىل ويرسلونهم الباطن من مقاولون
املحليني املقاولني صغار يضللهم ما وكثريًا يوًما. ٢١ ملدة حلفا يف طبيٍّا عليهم ويكشف
وصلوا إذا حتى مكتوبة، رشوًطا معهم يعقدون أو الكثري، وباألجر بالوعود فيمنُّونهم
لعقود فريضخون بها، مرتبًطا األصيل املقاول يكن ولم أحالًما، الوعود وجدوا الخرطوم
العمال وثلث أجرة. نصف املريض العامل يُعطى أن والعادة الخرطوم. يف قاسية

بالبلهارسيا. مصاب

آخر خطأ

املقاولة وعقود املناقصة رشوط يف تنص لم أنها ذلك آخر؛ خطأ الحكومة أخطأت وقد
فائدة ولهذا الرشكة، لحساب الخزان أعمال يف مرصيني مهندسني استخدام رضورة عىل
للمقاولني تُدفع التي املاليني من جزء مرصية جيوب إىل يدخل أن األوىل: مزدوجة؛
أن فنستطيع الخزانات، بناء أعمال يف املرصي الشباب يتمرن أن الثانية: األوروبيني.
الحالية الطريقة إن مرشوعاتنا. وتنفيذ خزاناتنا لبناء أكفاء مهندسون لدينا يكون
الخزانات بعبء يضطلعون مرصيون مهندسون لنا يكون أن املستحيل من تجعل
مرشوعاتها، من مرشوع بأي ينهضون ال األشغال وزارة مهنديس وجميع ونحوها.

األجانب. عىل تعول ودائًما
لم فلماذا الورش، يف للتمرن مهندسني بعثات ترسل الوزارة فإن ذلك عن وفضًال

للتمرين؟! وسيلة خري وهو الخزان بناء يف يتمرنون مهندسني ترسل

املقيم املهندس محارضة

القوي عبد العزة صاحب حرضة مكتب إىل معهم ومن البعثة أعضاء وصول عند
يلقي وطفق الخزان، ملرشوع برنزيٍّا أنموذًجا حرضته عرض املقيم، املهندس بك أحمد
حرضات ومع حرضته مع توجهنا ثم أسئلتنا، عىل أجاب ثم املرشوع، عن محارضة
يل» فون «املسرت املستشار واملهندس دنتمارو واملقاول جيبسون املقاول ومع مساعديه
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بنداءات هتفوا وقد العمال. بجهود وأُعجبنا فيه، الجارية األعمال وشهدنا الخزان، إىل
بك، القوي عبد ليحي املرصي، الوفد ليحي باشا، النحاس ليحي العدل، ليحي مختلفة:
يوم زيارتنا وكانت املرصية. البعثة لتحي مرص، لتحي ثابت، محجوب الدكتور ليحي

للعمال. ابتهاج
يف العمل ينتهي فقال: انتهائه عن وتكلم العمل بداية عن بك القوي عبد تكلم
األمتار عىل األمثلة ورضب التاريخ، هذا قبل إنجازه أقدر ولكني ،١٩٣٧ سنة يوليو

املوعد. قبل تمت التي املكعبة
التعويضات عىل اتفاًقا والسودان مرص بني إن فقال: التعويضات، عن تكلم ثم
ماليني ثالثة املقدر الرقم كان لويد اللورد عهد ويف الخزان، منطقة لسكان تعطى التي
محمود محمد وزارة عهد ويف املبلغ، دفع مرص فرفضت ،١٩٢٦ سنة املليون ونصف
بمجرد السودان لحكومة ُدفعت جنيه، ألف ٧٥٠ بمبلغ تحديدها عىل االتفاق أمكن باشا
قبيل الخزان ملاء املعرضة األرايض وتقع املرشوع، عىل ١٩٣٢ سنة األخرية املوافقة
ولكنها فقط، جنيه ألف مائة ١٩١٤ سنة املقدرة التعويضات كانت وقد السد. منطقة

إلخ. … املساكن وإنشاء األجور غالء بسبب زادت

نصف الخزان خلف املاء فرُيفع سنوات، ست مدى عىل تدريجيٍّا الخزان ملء وسيكون
مرت. إىل يُرفع ثم الثانية، السنة يف أثره يف ويُنظر مرت،

الخزان، بماء السودان أرايض ري جواز عدم وإنجلرتا مرص بني عليه املتفق ومن
وحدها. مرص عىل وقف الخزان هذا ألن املاء؛ هذا بسحب لألفراد رخص إعطاء وعدم

الرشط هذا عىل املؤلف مالحظة

من وأن األبيض، النيل عىل ألفراد أعطيت قد الري آلالت رخًصا هناك أن علمت وقد
لسكان املمكن فمن أخرى جهة ومن األولياء. جبل خزان بماء االنتفاع ألصحابها املمكن

رافعة. وآالت ومساٍق برتع املاء سحب خزان أي قبيل تقع التي املنطقة

حاجة عىل زاد ما هو فاملباح ومحرم؛ مباح قسمان: النيل ماء بك: القوي عبد قال ثم
الوقت هو واملحرم منه. االستفادة لألهايل فيجوز خزاناتهما، حاجة والسودان، مرص
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الفيضان وقت وهو — الوقت هذا يف السودانيني عىل فيحرم الخزانات، فيه تمأل الذي
يشء. أخذ —

التحريم. وقت يف ري أي حصول منع ١٩٢٩ سنة املائية االتفاقية كفلت وقد
ويوجد تتم. أن أوشكت وعرش فعًال، تمت عرش منها عمل ،٦٠ الخزان عيون وعدد
أطول وهو نفق، — الخريية القناطر يف كما املراكب لدخول املخصص — الهويس تحت
أعىل من والناظر طرفني، بني النفق ويصل مرتًا، ١٦ النفق وعمق النيل، عىل هويس
عني كل وعرض حديد، من سلم وله برئ، كأنه ومظلًما كبريًا العمق يرى النفق إىل
عيون عرش عينًا الستني وبني ونصف، أمتار أربعة وطولها أمتار، ٣ الخزان عيون من
التي فهي املصمتة العيون وأما مغلقة. أبوابها وستبقى تستعمل لن عيون أي مقفلة؛
منحدر العني وسفح ترصيفه. دون فقط املاء حجز منها يراد ألنه أبواب؛ بغري تنشأ
من وتدفقه املاء انحدار استعمال املمكن من وكان مرت. كل سنتيمرتات عرشة بمقدار
من ليس أنه الظاهر ولكن سنار، خزان يف كما لإلنارة، كهربائية قوة توليد يف العيون
يوجد فال األولياء جبل خزان عند أما مدينة. تقوم سنار خزان فعند اإلنارة؛ لهذه حاجة

املؤقتة. واملوظفني العمال مساكن سوى
الجرانيت أحجار ويحمل الخزان، ومنطقة السليتات جبل بني حديدي خط ويسري

الخزان. بها يُبنى التي
فاتخذ الخزن، محور إيجاد هو الخزان بناء يف فني عمل أول الخزان؛ محور
يكون بخط بينهما أوصل إذا بحيث تعينتا نقطتان وهما متقابالن، مرتفعان موقعان

مستقيًما. الخزان وضع
مرتفع مكان بني الهواء يف تمد حديدية خطوط وهي هوائية»، «سكة وهناك
ونحوها، كاألحجار حديدية، صناديق يف بينهما املواد تنقل حيث منخفض، وموقع
وقد الوسط. يف الهواء ويساعدها الدفع، عند الكهرباء بقوة الصناديق هذه وتتحرك
إىل السلوم ميناء من البضائع الصناديق هذه تحمل إذ السلوم؛ عند يماثلها ما رأينا

املرصي. الجيش معسكر يوجد حيث السلوم، جبل
وقد األرض، عىل مستمر امتداده إن بل وحده، النهر عرض عىل الخزان يعتمد وال
عرض عىل امتداده بلغ أن بعد الغرب، إىل أخرى مرتات كيلو ثالثة إىل الخزان امتد

مرتين. كيلو الرشقي والشاطئ النيل
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يف واألتربة العادية األحجار إلقاء هو للخزان التمهيدية لألعمال بدء أول وكان
جرت البحر، عرض يف كبرية مساحة تكونت إذا حتى الخزان، موقع عند النهر مجرى

البناء. عملية
الصخر بحفر السد داخل املاء ويُنزح مرت، ألف ٣٥٠ طوله فقري حائط وهناك
املاء، ملرور قابلة مرنة طبقة به أي سليم؛ غري الصخر كان فإذا النهر، جانبي عىل الذي
ثمانية حتى الحفر إىل ذلك يدعو وقد السليم، الصخر إىل يوصل حتى الحفر استمر

أمتار.
الخزان. عيون يف االجتماع من ومنعها األسماك لحبس أحواض ُوضعت وقد

منتصف حوايل حتى العمل جرى وقد أكتوبر، ٢٠ إىل يوليو ١٧ من العمل ويُرتك
األمطار. وجود التعطيل هذا يف والسبب املايض، يوليو

ألف ٥٥٠ لزراعة تكفي األمتار من ملياران الخزان ماء من مرص إىل وسيصل
األرايض من بقي قد ما ري يف مرص حاجة يسد لن الخزان أن ذلك ومعنى فدان،
عند السدود منطقة يف خزانات إنشاء من بد فال بعد؛ تُزرع لم والتي للزراعة القابلة
يف وخزنه املاء عن مرص تبحث أن من بد ال بل السدود، عن بعيدة وقناة ألربت، بحرية
تقرير حسب — مكعب مليار ٥٠٠ نحو املاء من ينزل ألنه الغزال؛ كبحر أخرى مناطق
الثانية. يف مكعبًا مرتًا بعرشين إال األبيض النيل منها ينتفع ال — املطلعني املهندسني

صدد يف شكوى أي تحصل لم إليه: وجهتُه سؤال عىل ردٍّا بك القوي عبد وقال
املهندس إىل ونرسل يوميٍّا، العمل نتابع فإننا الخزان، وبناء العقد املقاول تنفيذ طريقة

شهريٍّا. تقريًرا أسابيع، أربعة بيننا يقيض الذي يل، فون مسرت املستشار

الصعود وأتعبنا والسودانيني، املرصيني العمال وحركة الجارية األعمال شهدنا أن وبعد
ثم واسرتحنا، املرطبات تناولنا حيث صغري رسادق إىل عدنا والسقاالت، الصخور عىل

الغذاء. طعام تناولنا حيث املقيم املهندس مكتب إىل توجهنا
بك، أحمد القوي عبد رأسهم وعىل املهندسني، حرضات بهمة األعضاء أُعجب وقد

األعمال. بأشق ويقومون ونشاط بجد يعملون الذين العمال، وبغرية
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بك بركات الدين بهي كلمة

حرضة وألقى املقيم، املهندس بمكتب خاص دفرت يف أسماءهم الحارضون ن دوَّ وقد
إنه فيها قال كلمًة سابًقا املعارف وزير بك بركات الدين بهي محمد العزة صاحب
العزة صاحب حرضة عن الخرطوم إىل وصوله بعد سمعه بما كله االغتباط مغتبط
املوظف سمعة من رفع فقد األولياء، جبل خزان يف املقيم املهندس بك أحمد القوي عبد
والة بني طيبة بمكانة يتمتع وأصبح للواجب، وإخالًصا ودقًة كفاءًة األمني، املرصي

هنا. األمور

بك. بركات الدين بهي

املعارضني أشد من — باشا بركات هللا فتح — والدي واملرحوم كنت لقد قال: ثم
رأي ألنه عنه؛ أِحد ولم برأيي مقتنًعا زلت وما األولياء، جبل خزان إنشاء لسياسة
الهندسية األعمال أن هنا أرصح ولكنني كلها، النظر وجوه يف وإمعان بحث بعد جاء
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تشهد — فيها اآلراء واختالف الحكومات سياسة عن ومجردة ذاتها يف — اآلن الجارية
بحسن — بك القوي عبد — املقيم للمهندس وتشهد بالرباعة، املهندسني لحرضات
هؤالء نحو كريمة وعاطفة ريض خلق من حرضته به تحىل عما فضًال واإلدارة، اإلرشاف

باسمه. وهتفوا فأحبوه وراحتهم، صحتهم عىل سهر الذين العمال

القاش. نهر عىل اإلريرتيا يف تسينايا قناطر

املريغني السيد شاي حفلة (4-3)

السيد السري الفضيلة صاحب حرضة أقام الظهر بعد الخامسة الساعة منتصف عند
بعض حرضها للبعثة، تكريًما شاي حفلة — ترجمته نرش السابق — املريغني عيل
فضيلته داعيًا شكر كلمة بك أباظة فؤاد حرضة ألقى وقد املريغنية، السادة خلفاء
فضيلته ودعا باالبتهاج، زيارته تقابل حيث القادم، العام يف املرصي املعرض لزيارة
وأنتم نحن — جميًعا نتجاذبه شخص «بأنه إياه واصًفا ثابت، محجوب الدكتور حرضة

«ضحك». «…
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املرصي بالنادي سمر حفلة (5-3)

عن مناظر فيها ُعرضت سينما فيها شهدنا سمر حفلة بالخرطوم املرصي النادي أقام
املرتاصة صفوفهم ورأينا ورجاًال، نساء العراة الزنوج من نوبية وقبائل الوحوش سيد
أعضاء الحفلة حرض وقد بالخرطوم، الحيوانات حديقة حيوانات رأينا ثم ورقصهم،
قايض نائب الفضيلة وصاحب السودان، قضاة قايض الفضيلة صاحب وحرضات البعثة
وكيل سالمة يوحنا القمص األب ونيافة العلماء شيخ الفضيلة وصاحب السودان، قضاة
وحرضات القبطية، املكتبة رئيس نرصي رياض األستاذ وحرضة الخرطوم، مطرانية
ورئيس بالخرطوم، السودان مدارس خريجي لجنة وهيئة إدارتها ومجلس األعضاء
والشيخ بالخرطوم، السوري النادي ورئيس درمان، بأم السودان مدارس خريجي نادي
تحرير رئيس أحمد الرحمن عبد والشيخ الحضارة، تحرير رئيس القايض عثمان أحمد

السودان. جريدة
التجارية الغرفة رئيس ميخالوس كونتو الخواجات جناب التجار: وحرضات
وألفرد وتوتنجي ماتكساه ونقوال مورهج وجورج جيد وهنري املسيح عبد وتادرس
يحيى مدني محمد والشيخ راجي أفندي ومحمد منديل أفندي سليمان وحرضة كافوري
محمد والشيخ القويص محمود والشيخ بك عامر وإبراهيم محمد أفندي املنعم وعبد

الربير. أحمد
جمعة أفندي محمد والبكبايش طاهر بك حسني القائمقام الضباط: كبار ومن

الخرطوم. مأمور وحرضة
زكي. حسن والبكبايش مرجان بك زيد أبو القائمقام املعاشات: ضباط كبار ومن
وزكريا أحمد بك القوي عبد العزة أصحاب أولياء: بجبل الري رجال كبار ومن

زكي. بك وإبراهيم داود بك الشهيد وعبد محمد بك
الرئيس، أمني محمد الدكتور املرصي: النادي إدارة مجلس أعضاء وحرضات
القايض أحمد أفندي وأحمد الرئيس، نائب الشهيد عبد أفندي فاخوري وحرضات

الصندوق. أمني العينني أبو أفندي املعطي وعبد السكرتري،
زيدان أفندي وأحمد حواس ومحمد فهيم أحمد املحرتمني: األعضاء وحرضات
ويوسف طلعت أفندي ومحمد امللك عبد أفندي وميخائيل نجاتي نعيم أفندي وأحمد

بشري. عيل أفندي ومحمد شوقي أفندي وعباس دياب عيل أفندي
مائة حوايل عددهم فيبلغ التكريم يف اشرتكوا الذين النادي أعضاء حرضات أما

بالخرطوم. املرصيني طبقات مختلف من عضو
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بمرص الشهري التاجر بك عامر إبراهيم
والسودان.

الشهري التاجر محمد املنعم عبد الوجيه
بالسودان.

املرصي النادي تاريخ

حكومة وموظفو امللكيون الحربية موظفو ١٩٠٤ سنة بالخرطوم املرصي النادي س أسَّ
املرصيون. السودان

هو الحايل النادي ورئيس زيدان، بك محمد املرحوم هو للنادي رئيس أول وكان
بالخرطوم. املرصي الري تفتيش وكيل أمني محمد الدكتور حرضة

الشهرية االشرتاكات وكانت عضو، ٣٠٠ حوايل بالنادي كان ١٩٢٤ سنة ولغاية
كان حيث مرصيٍّا، جنيًها و٦٠ ٤٠ بني ما ترتاوح التاريخ لهذا السابقة السنوات يف
وحكومة الحربية من موظف ٩٠٠ حوايل امللكيني الخرطوم يف املوجودين املوظفني عدد
السودان٨٠٠، أنحاء جميع يف املوظفني املرصيني عدد بلغ ١٩٣٢ سنة ويف السودان.
حوايل ذلك قبل وكانوا .٧٢٠ صاروا ١٩٣٥ سنة ويف ،٧٥٠ إىل نقصوا ١٩٣٤ سنة ويف
الثالثني، عىل يزيدون ال مشرتكوه صار حتى النادي تقهقر ١٩٣٤ سنة وبعد .١٥٠٠
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التاجر نوفل الرحمن عبد الوجيه
البعثة. عضو — باإلسكندرية

الجمال مصطفى محمود السيد الوجيه
البعثة. عضو — ودمياط بمرص التاجر

قوية دعاية عملت ١٩٣٣ سنة آخر ويف ،٢٠ إىل العدد هذا نزل ١٩٣١ سنة وبعد
وذلك ١٢٠؛ حوايل اآلن املشرتكون فصار املرصيني قومية كيان لحفظ بالنادي للنهوض
عىل املواظبني املشرتكني متوسط لكن املرصي. الري موظفي من كثري انضمام بسبب
النادي أصبح الزمن وبتطور .٦٠ عىل السنة شهور كل يف يزيد ال اآلن اشرتاكاتهم دفع
عىل تحافظ أن تريد محرتمة كهيئة باملرصيني يليق ال الخرطوم عمران بعد القديم
القديم، النادي مباني قدم بحكم وذلك األخري، الهيئات وسط يف سمعتها وحسن كيانها
عىل ومحافظة الظروف هذه فبحكم ا. جدٍّ وافية أندية لها الجاليات كل أصبحت حيث
خاطر وقد ،١٩٣٥ سنة فرباير ٨ من ابتداء الحايل ملكانه النادي انتقل مرص كرامة

سمعتهم. عىل املحافظة لرضورة النفقات بزيادة النادي أعضاء
فداره املرصي النادي أما بها، ا خاصٍّ ملًكا أندية اآلن لها أصبح الجاليات كل
ال السنة طول يف االشرتاكات متوسط أن مع جنيًها، ٢٠ حوايل شهريٍّا وتتكلف مؤجرة

245



الثالث) (الجزء املرصية البعثة رحلة إىل القديم التاريخ من السودان

رواية بعمل إال عجزه يسد أن للنادي أين فمن شهريٍّا. مرصية جنيهات ستة عىل يزيد
من أقل شهرية بماهية أكثرهم موظفون أغلبيتهم أن مع األعضاء، وبتربعات سنويٍّا

جنيًها. العرشين
شيئني: أحد النادي يطلب

املرصي النادي مركز أن ونظن جنيه. ٢٠٠ قدرها الحكومة من سنوية إعانة (أ)
السنوية اإلعانة بهذه الحكومة اهتمام يستدعي مرص قومية رمز هو الذي السودان يف
فالنادي ذلك؛ يف سوابق وللحكومة األجانب. نظر يف السودان يف أبنائها مركز لحفظ

جنيه. ألف قدرها سنوية إعانة عىل استوىل لندن يف املرصي
ألفي حوايل أرض قطعة لرشاء هبة جنيه ألف حوايل النادي الحكومة منح أو (ب)

الرياضية. لأللعاب متسع محل إيجاد من وليتمكن الئقة، داًرا للنادي لتبني مرت

يعلم أن ويكفي األعيان، كبار حرضات من التربعات جمع املمكن من أن عىل
وأكربهم بالسودان مرص أبناء صفوة عىل يحتوي بالخرطوم املرصي النادي أن الكل
شئونهم لرتقية والسعي املرصيني، بني والتآلف التعارف هو النادي وغرض به. مركًزا
أنه ويكفي مرص. سمعة وترشيف به الرياضية األلعاب ولتشجيع واألدبية، األخالقية
هدمه ففي املرصي، الري بجوار املرصي العلم يجعل الذي اآلن هنا الوحيد املحل

له. وإعالء رفع بنائه ويف للعلم، تنكيس
عىل عرضها بإلحاح ويرجو النادي سكرتري بها يتقدم التي املالحظات هي هذه
تأدية عن منهما كل يتأخر لن واألمة الحكومة أن واثق وهو مرص، يف العام الرأي
عىل رمًزا أصبح السودان الثاني وطننا يف وضعه بحكم هو الذي النادي لهذا واجبه

وكفى. كفاءتنا عىل وعنوانًا قوميتنا
يأتي أن خشية النادي هذا بأمر ا تهتمَّ أن واألمة بالحكومة يهيب النادي وسكرتري
عدد تناقص وبحكم املرصيني عدد تناقص بحكم الخرطوم من النادي فيه يختفي وقت
كرجال كيانها بحكم األخرى الجاليات بينما نفقاته، سد عىل مقدرتهم وعدم األعضاء
لوجود تدعو هللا شاء إن االقتصادية الروابط زيادة وأظن تحسينًا. أنديتها تزيد مال

النادي. سكرتري أفندي القايض نداء هو هذا للمرصيني. عظيم ناٍد
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هذا الحكومة تمد أن ونرجو أفندي القايض أحمد لحرضة صوتنا نضم ونحن
بإعانة. النادي

أطربنا ثم شكر، كلمة بك فؤاد وألقى ترحيب، كلمة النادي رئيس حرضة ألقى وقد
بها أُعجب سودانية بأغاني أفندي» رسور أحمد «محمد الحاج املشهور السودان مطرب
األغاني صدى مردًدا يهزني بجواري محجوب الدكتور إن بك: فؤاد وقال الحارضون،
األغاني يف وجال وصال الدكتور فوقف نشوته. عن لنا يعرب أن إليه فأطلب نفسه، يف
نقيض جعلنا الذي «رسور»، املطرب ومادًحا األندلسية كاألغاني أنها مؤكًدا السودانية

رسور. يف الليلة

املطربرسور أنشدها التي السودان5 أغاني من نموذج (6-3)

ح��ي��ات��ك ب��ال��روح ال��م��ج��روح أن��ة ي��ا
�ب) �ح� ال� (روح … … …
م��ش��روح ال��ج��م��ال م��ع��ن��ى ل��ي��ل ي��ا وف��ي��ك
م��ق��دوح ال��زن��اد زي ال��ج��وف ف��ي زن��اد ل��ل��ح��ب
ال��م��دوح ب��الب��ل ص��وت ت��ل��ب��ي ال��ج��ب��اب��رة م��ن��ه
ت��دوح م��ع��اه��ا ت��ف��ض��ل ال��ن��س��م��ات وت��ص��اح��ب��ه
ال��م��م��دوح وم��ح��اس��ن األش��واق ن��غ��م��ة م��ن

∗∗∗
ت��ب��وح ل��ي��ك ح��ب��ي ب��ي ال��س��ودان ف��ي س��وري��ة
ص��ب��وح م��ن��ك أت��م��ن��ى ال��ش��ام ج��ن��اي��ن ع��ن��ب ي��ا
م��ذب��وح ال��ري��اض ب��ي��ن ات��ص��ال ف��ؤادى وأن��ش��د
ي��ل��وح ال��خ��م��ي��ل��ة ت��ل��ك ظ��الل ف��ي ال��ه��الل وأرى

الكتاب. من الثاني الجزء سودانية أغاني اقرأ 5
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∗∗∗
ال��م��ط��روح ب��ال��خ��اط��ر رؤي��اك ت��ح��ب ال��ن��اس
ال��م��ق��روح ب��س��م��ة ي��ا األن��ظ��ار م��ل��ف��ت ي��ا
م��ج��روح ف��ؤاد م��ن ح��ب ال��ح��ب ل��ك أه��دي وأن��ا
ل��ل��روح ال��ج��ب��ان ح��ب ل��ل��م��ال ال��ش��ح��ي��ح ح��ب
م��س��ف��وح ال��غ��زي��ر دم��ع��ي ل��ل��ق��اك ال��ول��ه م��ن
ص��ف��وح ط��ب��ع��ي أن م��ع األي��ام ع��ل��ى ن��اق��م
م��ف��ض��وح ب��ذاك ب��ي وأن��ت ج��دال ف��ي وال��خ��ي��ال أن��ا
ت��ف��وح ال��ح��دي��ق��ة زي ي��غ��ش��اك ال��ن��س��ي��م م��ا ك��ل
م��م��ن��وح س��ع��ي��د أك��ون رض��اك ض��م��ن��ت ل��و أن��ا
ال��ن��وح ت��ن��س��ي ت��ف��رح رؤي��اك ت��س��ر م��ن ي��ا
وض��وح ج��م��ال خ��دي��ك ب��ج��م��ال ال��ن��ه��ار ت��ك��س��ي
ال��م��ف��ض��وح م��وق��ف ف��ي ت��ق��ف ال��غ��زال��ة م��ن��ه

∗∗∗
وج��م��وح رق��ي��ق إن��س��ان ن��ع��س��ان ك��ح��ي��ل ن��اي��ر
م��ل��م��وح م��ا س��واك ف��ي ج��م��ال ب��ي ال��ع��ي��ون س��اح��ر
ب��ت��م��وح ت��م��وح ك��ان وإن ب��ت��م��ي��س ت��م��ي��س ك��ان إن
م��س��م��وح ال��ح��ب��ي��ب ج��ور ج��ع��ل ال��ط��ب��ي��ع��ة ع��دل

أخرى سودانية أغاٍن

وأت��ج��م��ل أت��ج��ل��ى أراه وأت��أم��ل ف��ي��ه أف��ك��ر
وأت��ك��م��ل ال��ه��ل ه��الل��ي

أع��م��ل إي��ه أخ��ي ي��ا س��أص��ب��ر وال��م��ج��م��ل ق��ول��ي ت��ف��اص��ي��ل
وآالم��ه ال��ده��ر م��ص��ائ��ب ت��ح��م��ل ال��ف��ت��ى ق��ل��ب إذا

أج��م��ل ال��ج��م��ي��ل ال��ص��ب��ر أرى
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ي��ت��ع��ل��ل ال��ب��ي��ه ب��ع��ذره ت��ض��ل��ل أف��ك��ارى ت��رك
وال ن��ه��ار ل��ق��ان��ا ح��ل��ل ال��ه��وى ش��رع ف��م��ا

أل��ي��ل إذا ال��ل��ي��ل ف��ي
ت��ح��ول م��ا وق��ل��ب��ي ه��الك��ي خ��وِّل ه��واك ق��ان��ون ص��ري��ح
ل��ح��ظ��ك س��ي��وف ل��ح��ظ��ات ص��ري��ع ت��ت��أول ول��ي��س ح��ق��ي��ق��ة

ت��ت��ه��ول ش��ف��ت إن وح��ال��ي
ب��ت��دول األي��ام ص��ح��ي��ح األول ع��ه��دن��ا ت��ذك��ر
ح��ل��ي��ل��ي وي��ا أي��ام م��ض��ت ط��ول م��ا داك ي��وم ق��ري��ب

وت��ت��أول أح��الم ب��ق��ت

∗∗∗
وال��ن��ح��ور ال��ت��رائ��ب ب��ي��ن ال��زه��ور ب��س��ات��ي��ن ف��ي أن��ا
ال��س��ح��ور ع��ص��اف��ي��ر ن��دام��اي ال��ده��ور م��ع��ت��ق��ة أش��رب
ال��ب��ح��ور ك��ل م��ن ش��ادي ي��ا ال��ج��ه��ور ب��ال��ص��وت أن��ش��دن
ح��ور وال��ف��ي��ه ج��ن��ان وط��ن��ك ش��ه��ور ت��ك��ف��ي��ك ل��ل��غ��ري��ب ق��ول

∗∗∗
ال��دالل ي��اح��ادي وغ��ن��ي��ن��ا ال��ج��م��ال ب��اه��ي ي��ا اس��ق��ي��ن��ا
ح��الل س��وق��ك ف��ي ودل��ل��ن��ا ث��م��ال ري��ق��ك م��ن اروي��ن��ا

∗∗∗
ب��ال��غ��ص��ون م��ي��ل ن��س��ي��م ي��ا ه��ب ال��ش��ج��ون أذك��ى ح��م��ام ي��ا ن��وح
م��ص��ون ال��در ك��ن��ظ��م وغ��زل ك��ال��م��ج��ون ش��يء م��ا ع��ن��دي وأن��ا
ش��دن دوب ي��ا م��ل��ي��ح وغ��زال دن م��ع��ان��ا روض��ة ص��ب��ح��ن��ا
ع��دن ج��ن��ة م��ن أن��ت وي��ن ه��دن وال��ط��ي��ر دور غ��ن ح��ي��ن
ال��ض��غ��ن ع��ن ب��ع��ي��دة وق��ل��وب ت��غ��ن ب��ال��ع��ود ن��دي��م ب��ي��ن أن��ا
األغ��ن ال��رش��أ أي��ه��ا در ورغ��ن ص��ب��ب��ن��اه��ا وك��ئ��وس
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السودانية. األغاني يف املجددين رأس عىل وهو فرج، خليل األستاذ للمرحوم وهي

أبا. بجزيرة املهدي الرحمن عبد السيد لقرص البعثة زيارة ملناسبة جمًال يذبحون

الجزيرة. يف القطن مزارع يف البعثة أعضاء سيارات
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درمان. بأم مسجد يف

فرباير ١١ االثنني يوم الخرطوم — الرابع اليوم (4)

متنوعة زيارات (1-4)

إعانتها ووجوب تالميذها ونجابة بالخرطوم األقباط مدارس

ميخالوس. كونتو مسيو مزارع الصباح يف بعضنا زار

وكيل سالمة يوحنا القمص املحرتم األب حرضة يرأسها قبطية خريية جمعية بالخرطوم
روضة وهي خريية، ومدارس األرثوذكسية، الكنيسة وراعي بالخرطوم القبطية الرشيعة
متجاورة. دور يف للبنات ابتدائية ومدرسة ثانوية، ومدرسة ابتدائية، ومدرسة لألطفال،
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البعثة. أعضاء فيها سودانية سوق

فوقفت املدارس هذه البعثة أعضاء زار اليوم صباح من التاسعة الساعة عند
البنني، مدارس لدار مجاور البنات مدرسة بناء أن ويالحظ صفوًفا. وتلميذاتها تالميذها
طوسون عمر األمري بحياة الجميع وهتف املرصية، األعالم ُرفعت وقد عنها، ومنفصل
مجانًا، التالميذ من املائة يف أربعني نحو ويتعلم محجوب. والدكتور بك أباظة وفؤاد
أُنشئت وقد وتلميذة، تلميذًا ٧٥٠ وبها والسودانيني، واألقباط املسلمني املدارس وتقبل
طبًقا تسري التي السودان يف الوحيدة النظامية املرصية املدارس وهي سنة، ١٣ منذ
وبناتهم املرصيني أبناء ويدخلها املائة، يف مائة املرصية ونتائجها املعارف وزارة لربنامج
املرصيني، حاجة املدارس هذه فسدَّت للسودانيني، السودان مدارس ألن السودان؛ يف
وهي األبناء، تربية إىل واالطمئنان السودان يف املعيشة من منهم الباقية البقية ومكَّنت
بك، أباظة فؤاد بسعي جنيه ٤٠٠ املعارف وزارة منحتها وقد املرصية، للقومية رمز

جنيه. ٦٠٠ منحتها العام هذا ويف
واعتماد جنيه، ألف إىل اإلعانة بزيادة الوزارة مطالبة الحارضين عىل اقرتحت وقد
الخرطوم، يف تالميذها المتحان املعارف وزارة من لجنة وإرسال جديدة دار إلنشاء مبلغ
الفرنسية املدارس كلية المتحان باريس من اللجان بإرسال الفرنسية الحكومة تفعل كما
الطاقة فوق ما — فقراء وأكثرهم — الخرطوم يف الطلبة أمور والة يحتمل إذ بمرص؛

منه. والعودة االمتحان لحضور سوهاج أو أسوان إىل للسفر

252



الخرطوم مدينة يف أيامنا

هذه أبواب ألُغلقت التجار وبعض األقباط املوظفون بذلها التي التضحيات ولوال
ا. حقٍّ مرص وترشِّف علمية خدمة تؤدي التي املدارس،

ُمربٍّ وهو املدرسة ناظر أفندي سمعان نسيم حرضة النظام عىل يرشف وكان
بزيارتنا. احتفاء اليوم املدارس وُعطلت كفء،

مدارس كشافة تحية سنٍّا الكشافني أصغر قديس ألفريد ألقى استقبالنا وبعد
وخطب ترحيب، كلمة الثانوية الرابعة السنة من أبادير رمزي الطالب وألقى األقباط،
مرحبًا، الثانوي بالقسم العربية اللغة مدرس أفندي إبراهيم الحميد عبد األستاذ حرضة

قاله: ومما السودان؛ يف املرصيني ألبناء وعملها األقباط مدارس عن وتكلم

ألبناء الخدمة من به تقوم وعما عنها الكثري علمتم قد تكونوا أن بد ال
النجاح وعن وتلميذة»، تلميذًا ٧٥٠ العام هذا يف عددهم يبلغ «الذين املرصيني
سبيلها، اعرتضت التي العقبات من بالرغم اآلن، إىل أُنشئت منذ الزمها الذي
املال تدبري العقبات هذه فاتحة وكانت تعوقها. أن حاولت التي والصعاب
بها والتقدم عليها للمحافظة أيًضا املال تدبري وخاتمتها واإلنشاء، للتأسيس

املالية. وغري املالية العقبات من كثري وبينهما الكمال، إىل
فقد املاضية، السنوات يف عليها وللمحافظة للتأسيس املال تدبري أما
الكرامة، موفورة الرأس مرفوعة أبقاها الذي الحد إىل منه توفق أن استطاعت
الكرم ذوو بها يجود فردية مساعدات وعىل هللا. عىل ذلك يف االعتماد وكان

مرص. ويف السودان يف واألعيان والتجار املوظفني من
سند من لها بد ال أنها شعرت حتى املالية األزمة أعوام جاءت إن وما
أمامها يكن ولم األكمل، الوجه عىل واجبها تأدية يف لتستمر عليه تعتمد مايل
املرصيني الطلبة لهؤالء فإن املرصية، الحكومة إىل هذه رغبتها توجه أن إال

املرصي. القطر جهات يف زمالئهم حق عن يقل ال عليها ا حقٍّ
فلم السبب لهذا املرصية املعارف بوزارة تتصل أن مراًرا حاولْت ولقد
وبركة خري فاتحة كانت سعيدة فرصة لها تعاىل هللا هيأ حتى بطائل، تفز

ورخاء. يرس ومبدأ
بالزيارة املعاهد هذه ف رشَّ املايض العام من الشهر هذا مثل يف أن ذلك
منه لحظ تلميًحا سمع أن إال هو فما أباظة، بك فؤاد العزة صاحب حرضة
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والة لدى السعي إىل ميله فأبدى بادر حتى مرص من مساعدة إىل حاجتها
املعارف. وزارة إعانة من نصيبها لتنال األمور

إلينا وُخيل السعي، يف جهًدا يأُل لم مرص إىل عاد فمذ قوله، عند سعادته وكان
همته أبت وقد الصعاب. من كثري ضدَّ جهاًدا كان بل عادي، سعي مجرد يكن لم أنه
مسعاه. نجاح برشى إلينا يزف أن قبل املباركة رحلتكم يف السودان إىل يعود أن العالية
ومديرها املدارس هذه ُمنشئ سالمة يوحنا القمص املوقر األب جناب من سمعنا ولقد
هنا جميًعا الناس وسمع سمعنا بالجميل، واالعرتاف بالتقدير مشمولة الجهاد هذا أنباء
منها وصل التي األوىل الساعة منذ السعي بنبيل واالعرتاف التقدير هذا آيات جنابه من

املايض. الشهر يف مرص من عودته بعد
فأنشأت األمام نحو ورزانة وبهدوء ثابتة، بخطى سارت املدارس أن الخطيب وذكر
يف وأنشأت ،١٩٣٠ سنة املالية األزمة عهد بدء يف الثانوي القسم فرق من فرقة أول
العام يف بذلك وسيتم العلمي، القسم من الثانوية الرابعة السنة الحايل املدريس العام

هللا. شاء إن الختامية السنة بإنشاء الثانوي قسمها املقبل الدرايس
وصارت هنا، األمور والة بثقة فازت أنها هذه بمدارسكم ثقة يزيدكم ومما هذا،
عمل فيها العمل بأن وشهدوا تقديرهم، بحسن وشجعوها وثنائهم، إعجابهم موضع
ما وبفضل إدارتها، يف يتجىل الذي اإلخالص بفضل والعلم، هللا لوجه خالص جدي
يشعر وما جهد، من أساتذتها يبذله وما عمله، نجاح عىل الغرية من ناظرها عن ُعرف
ونحو مرص نحو واجبهم يؤدون إنما أنهم يعلمون جميًعا وهم الواجب، من طلبتها به

البالد. هذه يف املرصي النشء
مرص ويف السودان يف املدارس هذه بها تتمتع التي الطيبة السمعة أن شك وال
والتقدير بالعطف لها املرصيني وتشجيع العمومية املعارف بوزارة الجديدة وصلتها
تزيد طيبة عوامل هذه كل بها، السودان يف األمر أويل وثقة ذلك تيرس كلما وبالزيارة
األخذ إىل وتدعوها بها، العاملني نفوس يف والجد النشاط روح دائًما وتبعث ثباتًا، قدمها

استطاعت. ما الرقي بوسائل
وألقت بك، بركات الدين بهي سعادة بزيارة املدارس نالته الذي بالرشف ونوَّه

املدرسة. نشيد البنات مدرسة تلميذات
بعبارات مرحبًا البنات بمدرسة املدرس الخويل محمد الشيخ األستاذ حرضة وتكلم

قائًال: كالمه وختم رقيقة
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القمص املحنك املدير جناب رأسهم وعىل املدارس، هذه إدارة رجال إن
وحرضة املدرب الناظر حرضة يتقدمهم ومدرساتها ومدرسيها سالمة، يوحنا
أقسامهم مختلف عىل املدارس تلك وتلميذات تالميذ بل املربية، الناظرة
ال نور من بحروف قلوبهم صفحات عىل الزيارة هذه لحرضاتكم ليسجلون

الدهور. ومر العيش كر يمحوها
دونه ويعجز الوصف، عن يجلُّ الزيارة بهذه الجميع اغتباط وإن

آمني. وبأمثالكم بكم البالد ونفع وبياكم، هللا حياكم التعبري.

السودان قضاة قايض فضيلة كريمة الجارم محمد زينب املهذبة اآلنسة وألقت
مطلعها: األبيات عامرة قصيدة البنات مدرسة تحية

وال��م��ذاه��ب أع��الم��ه��ا نُ��ش��رت وق��د ك��واك��ب م��ن��ا ال��ف��خ��ر س��م��اء ف��ي ب��دت

رقيقة أبياتًا البنات بمدرسة الرابعة بالسنة الطالبة قديس إيفون اآلنسة وألقت
مطلعها:

وخ��ش��وع وع��زٍة اح��ت��راٍم ف��ي تُ��ه��دى إل��ي��ك��م ب��اق��ت��ي س��ادت��ي
ال��رب��ي��ع ف��ي ع��ط��ف��ن��ا ب��س��ات��ي��ن م��ن ب��اع��ت��ن��اءٍ ج��م��ع��ت��ه��ا ل��ل��ق��اك��م

بك. أباظة لفؤاد رقيقة أبياتًا الروضة بقسم السيد محمد هدى اآلنسة وقدمت

والتلميذات التالميذ عدد

البنني قسم يف أن عىل ألديانهم بالنسبة وتلميذاتها املدارس تالميذ عدد إحصائية وتدل
و١٢٠ مسيحية ١٨٠ البنات قسم ويف غريهم، من و١٥ مسلًما و١٦٥ مسيحيٍّا ٢٤٣

غريهن. من و٢٠ مسلمة
.٧٤٣ الكيل واملجموع غريهم. و٣٥ مسلًما و٢٨٥ مسيحيٍّا ٤٢٣ فالجملة
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القاش. منطقة يف القطن مزارع

العام الحاكم عند (2-4)

سايمز استيوارت جورج سري سعادة استقبل اليوم صباح من العارشة الساعة يف
الحميد وعبد بك، أباظة وفؤاد باشا، محفوظ رشوان حرضات للسودان العام الحاكم
وعطا بك، جريس وألفونس بك، نحاس ويوسف بك، فتحي الحميد وعبد بك، أباظة
يف مكثوا حيث خميس، شكري عيل واألستاذ الرمايل، املجيد عبد والسيد بك، عفيفي

الساعة. ثلث حرضته
سعادته مائدة عىل الغداء طعام وتناول واالقتصاد، التجارة مدير قابلوا ثم
وألفونس الرمايل، املجيد عبد والسيد بك، أباظة وفؤاد باشا، محفوظ رشوان حرضات

بك. فتحي الحميد وعبد عفيفي، وعطا بك، جريس
رساي حديقة يف الشاي البعثة أعضاء جميع تناول والنصف الرابعة الساعة وعند
املسرت وحرضات: موظفيه وكبار سعادته مكتب مدير معهم وكان بالخرطوم، سعادته
بتلر والجنرال رجمان، واملسرت القضائي، السكرتري بل واملسرت اإلداري، السكرتري جيالن
واملاجور كولدري، واملسرت الكيماوي، املعمل مدير أشبيلد روبرت والسري العام، القائد
محمد والشيخ وتوتنجي، كفوري والتجار واالقتصاد، التجارة مصلحة مفتش فوكي
املنعم، عبد بك حسن أحمد والشيخ الذهب، سوار أحمد سيد والشيخ الربير، أحمد
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بريدي والدكتور ياور، شارلتون والبكبايش الخصويص، السكرتري سندرس واملسرت
الجارم نعمان الشيخ وفضيلة العام، األمن مدير بني واملسرت الطبية، املصلحة مدير
محمد املنعم وعبد أفندي، العال أبو ومصطفى بك، أحمد القوي وعبد القضاة، قايض

وآخرون. أفندي،

العام الحاكم ترصيحات (3-4)

ييل: بما اليوم البعثة مندوبي لحرضات العام الحاكم سعادة رصح

اكتنف ولقد البالد، حالة عىل ووقفتم زيارتكم من رسرتم قد تكونوا أن أرجو
والتجارية، الزراعية املناطق عىل زيارتكم واقترصت شديد، حر رحلتكم
هذه وراء من يكون أن وأرجو اآلهلة، غري القاحلة املناطق تزوروا لم ولكنكم
يف اجتهدنا لقد بينهما، االقتصادية العالقات تنمو وأن للبلدين، خري الزيارة
قليًال طلبتها عدد كان وإذا الطبية، كتشنر مدرسة أنشأنا وقد البالد، ترقية
امللكيني اإلنجليز املوظفني من كله السودان يف وليس فشيئًا، شيئًا فسيزيدون

الوطنيني. يد يف الوظائف وكثرة موظًفا. ١٤٠ إال

درمان أم تجار حفلة (4-4)

١١ «االثنني اليوم مساء من والنصف الثامنة الساعة يف عشاء مأدبة درمان أم تجار أقام
بالخرطوم، التجارية الغرفة أعضاء حرضها بالخرطوم، أنطونياديس بحديقة فرباير»
بك أباظة فؤاد وألقى بالبعثة، به رحب خطابًا أفندي العال أبو مصطفى حرضة وألقى
الرمايل املجيد عبد والسيد سماحة الرحيم عبد محمد لحرضات الكالم وترك شكر، كلمة

والسودان. مرص بني االقتصادية العالقات يف فتحدثوا خميس شكري واألستاذ

درمان أم تجار عشاء

من الجيزة موقع يشبه الخرطوم من وموقعها الخرطوم، مراكز من مركز درمان أم
من بدًال العاصمة وجعلها الكبري، املهدي أحمد محمد درمان أم أسس وقد القاهرة،
املهدية. بني سقطت حتى السودان عاصمة وجعلها عيل محمد أنشأها التي الخرطوم
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والتجار، التجارة ففيها للسودان؛ الحقيقية العاصمة هي درمان» «أم تزال ال ولكن
أهمية للخرطوم وليس ذلك، نحو أو الخرطوم سكان أضعاف ثالثة سكانها وعدد

والرشكات. البنوك ومكاتب الحكومة ودواوين العام الحاكم رساي بها أن سوى
تكريًما بالخرطوم أنطونياديس بحديقة عشاء حفلة درمان أم تجار حرضات أقام
أحمد الشيخ درمان: أم تجار واألفندية املشايخ حرضات حرضها املرصية، للبعثة
عثمان الربير، أحمد محمد الذهب، أحمد سيد عامر، بك إبراهيم املنعم، عبد حسن
املنعم عبد العال، أبو مصطفى املهدي، الحميد عبد جيد، هنري عيىس، صديق صالح،
واصف تادرس، املسيح عبد خليل، حسني داود، صالح الشفيع، بابكر والقويص محمد،
حسن، حاج سليمان حنني، محمد، حسني جبل، أبو محمد العال، أبو حسن سليمان،
عثمان أحمد تربال، حسني الرحمن، عبد األمني املنعم، عبد املجيد عبد جانجي، نديم
عثمان، محمد الدرديري القضاة، قايض الجارم نعمان أحمد، الرحمن عبد القايض،
الربير، أحمد القباني، العزيز عبد الشنقيطي، محمد شوقي، عيل محمد حمزة، مريغني
عبد أحمد الفاضل، عبد السيد منديل، سليمان الظاهر، حسن رجيلة، أبو العال عبد
كونتو مسيو حرضات: األجانب ومن محمد، الكريم عبد خليفة، أحمد جعفر، بابكر هللا،
مفتش برامبل مسرت األهيل، البنك مدير االقتصادية، اللجنة مدير فول مسرت ميخالوس،
مسرت جالتيل، مدير سمث مسرت بحري، الخرطوم مفتش مسرت تريس درمان، أم
رئيس القبطية، املكتبة رئيس أزمرليان، رسكيس مسرت (هرالد) كوكسني مسرت ريد،
الخواجة السيد، عبد أفندي قديس مورهج، جورج املسرت اسبريو، مسرت املرصي، النادي

شكروغلو.
السالم عبد نجله وألقاه التايل، الخطاب العال أبو مصطفى السيد ألقى وقد
نشأوا السودان تجار كبار من العال أبو وآل باإلنجليزية. مرتجًما العال أبو مصطفى
وغريهم، أحمد ويونس محمد املنعم عبد للتجار رشكاء السودان يف وأقاموا إسنا يف

األجانب. التجار وتنافس السودان محاصيل من كمية أكرب تصدر ورشكتهم

الرمايل السيد كلمة

درمان: أم تجار إخواني
نفوسنا غلة ويشفي أرضنا يروي الوادي هذا يف النيل جرى ما عليكم السالم
الصداقة عهد مجددين زائرين إليكم نسعى يوم عليكم السالم واحد، بماء
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إخواننا ورفاهية السودان رقي برشى حاملني إلينا تأتون ويوم الجوار، وصلة
األكرمني. السودانيني عمومتنا وأبناء

وعنايتكم املخلصة عواطفكم من السودان من الثاني النصف هذا يف لقينا
الجبال تزول ذكريات قلوبنا؛ يف واستقر صدورنا يف تغلغل ما الصادقة
لم تبىل. وال تتضاءل ال الزمان عىل خالدة وهي واألجيال القرون وتكر وتبقى
هي السوداني؛ شقيقه املرصي األخ نيس وال املرصي، أخاه السوداني ينَس
الجنس صلة الواحد، الدم وروابط الواحد البلد وأوارص الواحد النيل صلة
يفرقنا فلن هللا ربطنا لقد الطبيعة. حكمت وبذا هللا، أراد كذلك اللغة وأوارص

إنسان. يد الوثقي العروة هذه تفصم فلن الطبيعة دتنا ووحَّ إنسان،
جئنا لهذا ومجدكم، فخركم ورقينا تقدمنا ويف سعادتنا، سعادتكم يف
محاصيلكم عندكم من ولنأخذ ومتاجر، ورجال مال من عندنا ما نعطيكم

وخرياتكم.
أختها نحو بواجبها القيام يف يوًما مرص قرصت وما صاحبه، يكمل كالنا

تقرص. ولن السودان
لقد بتضحية. وتضحية بمودة ومودة بحب حبٍّا ستبادلوننا أنكم ويقينًا
لتوطيد بعثتنا وستسعى الجنيهات، من األلوف بمئات بضائع منكم أخذنا
اآلن، عليه هي مما أكثر التوأمني القطرين بني واالقتصادية التجارية الصالت
واالقتصاد. واألدب والعلم والزراعة التجارة يف أنظاركم قبلة إذن مرص فلتكن
كل فليكن الدائم، الوقار هزة املبسوطة يدكم لتهز أيدينا نمد نحن ها

بيننا. التعاون هذا وليدم بأخيه خبريًا منا
عظيمة الرحلة هذه عىل التجار معرش نحن نعلقها التى اآلمال إن
من كل يف األمر يهمهم ممن بدا الذي االستعداد حسن أن كما الفوائد،
القطرين، بني االقتصادية العالقات لتوثيق به قوبل الذي واالهتمام البلدين،
مرص خلق الذي هللا أن عىل رصيحة داللة ويدل بعثتنا، بنجاح يبرشنا
البلدين تاريخ يف جديدة صفحة القوية بيمينه كتب قد واحًدا بلًدا والسودان

الصفحات. أمجد هللا بإذن ستكون
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العال أبو أفندي مصطفى الوجيه خطبة

املحرتمة: الزراعية التجارية املرصية البعثة وأعضاء رئيس حرضات
يل أتاحت التي هذه سانحة مفيدة وفرصة مباركة طيبة ملناسبة إنها سادتي،
إىل الكرام الوافدون أيها وصولكم سالمة عىل هللا ألشكر أمامكم املثول رشف

السودان. عاصمة الخرطوم
بقدومكم أرحب درمان أم تجار عن وبالنيابة نفيس عن باألصالة إني
مثل نرقب — يخالفكم ال كما — كنا أنَّا عىل البالد، هذه إىل امليمون
الزائد اهتمامكم من صحف يف نقرأه كنا كما بعيد زمان من الزيارة هذه
القيام إىل وفقتم أن الصدف محاسن من أنه نرى نحن وها بالسودان،
االقتصادية البالد أحوال بأنفسكم لتعرفوا املناسب الوقت هذا يف الرحلة بهذه

بالدكم. بمصالح مساس له وما والتجارية والزراعية
الروابط، هذه لتقوية الزاوية حجر بمثابة ستكون الزيارة هذه أن ويقيني
التسهيالت عىل الحصول من أكثر التجار نحن نفوسنا إىل أحب يشء وال
لحرث خبرية نشطة وأياٍد محاصيلنا، الستهالك صالحة أسواق إليجاد الالزمة
أسواقنا أن تجدون فقط األطراف؛ املرتامية املتسعة بالدنا أرايض من الصالح
أن كما التجاري، تفاهمنا يغذيها صادراتكم من كبرية كمية تستهلك التي
بالدكم، تحتاجه ما فيها ينتجون منكم خرباء إىل تحتاج أراضينا من كثريًا
الكفاية فيه ما لكم أبان قد يكون وأن بد ال أباظة بك فؤاد النشيط ورائدكم
مدينون وإننا املايض، الشتاء يف إليكم ودعوته هنا جولته بعد الناحية هذه من
قلنا ومهما بيننا، االقتصادية الصالت أنحاء يف الصادقة ورغبته بجهده له
واملسرت طرفكم من فهو والتقدير، الثناء من حقه نفيه أن يمكننا ال فإننا عنه
قد بالسودان التجارية الغرفة رئيس بصفته طرفنا من ميخالوس كونتو
بفضل ذلك تحقق وقد االقتصادية، الروح إيقاظ يف متبادل بشعور عمال
السودان أرجاء من كثريًا طفتم أن بعد الليلة هذه يف بكم فترشفنا سعيهما
حتى أهلها، وود أسواقها واتساع أرضها خصب من شاهدتم ما وشاهدتم

الشكر. جزيل منا فلكم عنها، حقيقية صورة عندكم صارت
العام حاكمها لها هللا ر سخَّ أن السادة أيها البالد هذه حظ من وإنه
يف عامل بها قدمه وضع منذ فهو الدقيق، الظرف هذا يف سايمز السري
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البالد حالة يف محسوًسا تحسينًا االهتمام هذا فأنتج املختلفة مرافقها تنمية
تكرم التي القيمة التسهيالت واإلعجاب الشكر بمزيد يذكر وكلنا العمومية،
املوقر االجتماع هذا تم أن شأنها من كان والتي حكومته، ورجال معاليه بها

هللا. شاء إن العاجل القريب يف للقطرين خريًا ورائه من نرجو الذي
لكم وأؤكد بيننا، ووجودكم برؤيتكم ابتهاجنا لكم أردد أجلس أن وقبل
النصري. ونعم ولينا فهو املوفق وهللا بنا، ظنكم حسن عند ستجدوننا أنكم

سودان. ببور بك عامر إبراهيم مصبغة أمام األعضاء

سماحة الرحيم عبد محمد خطبة

درمان: أم تجار إخواني سادتي
وقد بالدينا بني االقتصادية الروابط زيادة عىل العمل هو بعثتنا تنشده ما إن
درمان أم كانت وملا واإلسعاد، بالخري وعلينا عليكم يعود أمر كل نتبني بدأنا
معكم أتبادل أن سعيًدا نفيس أرى لذلك السودان يف التجارية العاصمة هي
آرائكم عىل والوقوف البحث، من منكم نقصده ملا تسهيًال منكم وأطلب الرأي

البلدين. ينفع فيما الصائبة
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أي ذلك ينكر وال السودان، لتجارة طبيعية سوق مرص إن سادتي،
أم لتجار ذلك يف الكثري والفضل مرص مع تجارتكم نشطت وقد إنسان،
يبلغ ما منكم استوردت مرص أن عىل تدل الجمارك إحصائية هي وها درمان،
والصمغ. القطن عدا السودان صادرات جميع من املائة يف وتسعني خمًسا
سنة نوفمرب آخر إىل ١٩٣٤ سنة يناير من املدة يف بلغت األذرة فصادرات
األجنبية البالد ولجميع طن، ألف وثمانني سبعة ٨٧٠٠٠ مرص إىل ١٩٣٤
وللبالد طنٍّا، ٥٦٨٨ ملرص والفول طنٍّا، وخمسني وثالثمائة ألفني ٢٣٥٠
١٢٠٠ أخرى ولبالد أطنان، ٨٩٠٧ ملرص والسمسم أطنان، ٣١٠ األخرى
الشطة كذا ملرص، وجميعها والغنم، البقر من رأس ٢٢٠٠٠ واملوايش طن،
كذا ملرص، جميعها طن ٢٠٠٠ الفاصوليا كذا ملرص، جميعها طنٍّا ٥٥٠
ملرص، جميعها ١٤٠٠٠ وعددها اإلبل كذا ملرص، جميعه ٤٠٠٠ البطيخ حب
وكذلك ملرص، جميعه والقرض ملرص. أغلبها مختلفة وصناعات الجلود كذا
وافرة. بكميات مرص إىل منكم تصدَّر املسيل حتى ملرص، جميعه الحمص

بيان! أظهر أو برهان أكرب ذلك يف أليس بألبانها. غنية بالد ومرص
لكم: صادراتنا بيان إىل تعالوا إذن

أما مختلفة. وبضائع ومانيفاتورة والصابون واألسمنت والدخان السكر
عىل منكم استرياده يكن ولم الحكومتني، اتفاق عىل متوقف فأمره السكر
جبل لخزان أعشارها وتسعة الستهالككم، الكمية عرش واألسمنت الدوام،
وليس الرتانسيت، برسيم مرص، من إليكم وردت كلها املانيفاتورة األولياء.
السادة أيها لنفيس أسمح كله لذلك املنسوجات. من قليل إال مرص صناعة من
إليكم راجع هذا هل مرص؟ لكم الواردات قلة يف الرس هو ما أسائلكم أن
— وهللا — أظن ال األجنبية؟ البلدان من التجارية املضاربات إىل أم أنتم،
يجب صناعات لدينا زالت فال األجنبية، املضاربات إىل ترجع األسباب كل أن

بالدكم. يف ترويجها عىل تتكاتفوا أن عليكم
ومنسوجات أذواقكم مع تتوافق املختلفة مرص بنك منسوجات هي فها
مرص، أرض أنبتته بما ُصنعت وقد والفانيالت، والفوط كالرشابات أخرى؛
الصناعات. من وكثري واملوبليات واألحذية الكربيت كذا مرصية. أياٍد وحاكتها

غريه. من وأشهى ألذ وهو املرصي األرز أيًضا
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يف أتردد ال األسعار يف زيادات بعض هناك أن السادة أيها فرضنا ولو
أو محوها عىل العمل عىل جميًعا نتضافر حتى تذليلها عىل قادرون أنكم
فرق عىل لبسها يف تزيد املرصية املصنوعات جودة وأن خصوًصا تخفيفها؛
الغاية إىل قريبًا سنصل — هللا بفضل — أننا يف ريب عندي وليس السعر،

التجارية. الروابط زيادة وهي املنشودة،
لكم فكم درمان؛ أم تجار يا بذكركم أشيد أن املقام هذا يف يفوتني وال
بعيد، زمن من مرص بتجارة يتصل فأكثركم كرام! أياٍد من مرص تجار عىل
وبيع مرص من البضائع لجلب القاهرة يف فروًعا لهم افتتحوا كثريون ومنكم
منا وحازوا ثقتنا مرص يف اكتسبوا جميًعا وهؤالء بها، السودانية الحاصالت
رسلكم فكانوا العهد عىل وحافظوا الصدق واتبعوا التجارية، لكفاءتهم إعجابًا

أذكياء. أمناء التجارة يف
بتهيئة تفضلكم عىل الشكر خالص جميًعا لحرضاتكم أشكر السادة، أيها
ما عىل نظهركم أن مقدورنا يف وليس بكم، لالجتماع السعيدة الفرصة هذه
عنا يتوالكم — قدرته جلَّت — وحده وهللا االمتنان، وعظيم الحب من نكنُّه

الجزاء. خري

وشهدوا زفاف حفالت األعضاء بعض حرض ثم العارشة، الساعة عند الحفلة وانتهت
الدربكة. عىل السوداني الرقص

القبطية املكتبة يف (5-4)

حفلة بالخرطوم القبطية املكتبة أقامت اليوم مساء من والنصف العارشة الساعة عند
أسسه ناٍد هي واملكتبة األعضاء. عىل املرطبات ُوزعت وقد البعثة، ألعضاء تكريًما سمر
يف مرادًفا «ناٍد» اسم كان إنشائه عند ألن «مكتبة» وسموه بالسودان، األقباط إخواننا

واملقامرة. للخمور مكان السم السودان
إدارة، مجلس ولها مكتبة وبها لها، ملك ودارها ١٩٠٧ سنة املكتبة أُنشئت وقد
املرصي الري مصلحة باشكاتب مرصي رياض األستاذ الغيور املرصي ورئيسها
فيها ومحرم واألقباط، للمسلمني مفتوحة واملكتبة املناسبة. الخطب وأُلقيت بالخرطوم.
منصور أفندي وعيل رئيسها، حفلتها خطباء ومن الدينية، واملناقشات والقمار الخمر
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وألقى السودانية. باملساحة أفندي ميخائيل وناشد بالخرطوم، األقباط بمدارس املدرس
املكتبة. وأعضاء قصيدة أفندي الخويل محمد

درمان. بأم قبطية مكتبة العام هذا مثلها أُنشئت وقد

البعثة. لتنقالت املخصوص القطار

فرباير ١٢ الثالثاء الخامس— اليوم (5)

بك عامر مزارع زيارة (1-5)

حرضة مزارع إىل اليوم صباح من السابعة الساعة األعضاء من لفيف مع توجهت
متاجره وبه مقاًما، السودان اتخذ والذي مرص، يف املولود عامر إبراهيم السيد الوجيه

ومزارعه. واملصابغ والحاصالت األقمشة من
وبسلة وفوًال قمًحا ُزرعت فدانًا ٧٥٠ ومساحتها «عامر»، مواطننا مزارع زرنا
تنتج حديقة وبها للتشميس. بوًرا ويُرتك منها جزء فيُزرع الثانية، الدورة طريقة عىل
والشتل البذور لها أحرض وقد املوالح، وأشجار والربتقايل، والسلكي التكعيبي العنب
متوسطه بمحصول الفدان ويجود حصانًا، ٧٥ قوته وابور األرض ويروي مرص، من
قرًشا، ٢٢٠ الفدان زراعة وتتكلف اليوم، يف مليًما ٢٥ الفالح ويتناول أرادب، أربعة

الحميد. عبد ونجله متويل الشيخ الزراعة ويدير
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األرض وحاجة العاملة اليد قلة بسبب جنيهات ٤ املنطقة تلك يف الفدان وثمن
سهًال، األرض رشاء فليس السودانيني، سواد يطيقه ال ما وهو الري، وآالت السماد إىل

موفوًرا. املال وليس

التجارية اللجنة اجتماع (2-5)

بالغرفة وأعضاء بالبعثة تجار من املؤلفة املختلطة التجارية اللجنة أعضاء عقد وقد
اليوم. ظهر قبيل اجتماًعا بالخرطوم التجارية

والتجارية. الزراعية اللجنتني تأليف قرار ييل فيما ننرش املناسبة وبهذه
أعضاء بني مبدئي اجتماع حصل التجارية للغرفة البعثة أعضاء زيارة أثر عىل
الغرفة رئيس رحب وقد السودانية، التجارية الغرفة لجنة وأعضاء املرصية البعثة لجنة
الغرفة مجهود شاكًرا البعثة مقرر عليه ورد املرصية، بالبعثة السودانية التجارية

التجارية.
وبعض البعثة أعضاء بعض منهما كل تضم مشرتكتني لجنتني تأليف تقرر ثم
نطاق يف تدخل التي املسائل وتبحث حدة عىل لجنة كل لتجتمع التجارية، الغرفة أعضاء
الطرفني. ملصلحة البلدين بني االقتصادية العالقات ينمي ما إىل للوصول البعثة أغراض

حرضات: من اللجنة وتؤلَّف
اسميث، مسرت العال، أبو مصطفى توتنجي، مسيو السودان: عن التجارية اللجنة

شكروغلو. مسيو
سماحة، الرحيم عبد محمد الرمايل، املجيد عبد السادة: حرضات التجار مرصمن عن

بك. بركات إسماعيل خميس، شكري عيل
مسيو كفوري، مسيو ميخالوس، كونتو مسيو الزراعية: اللجنة السودان عن

ويليمز. مسرت أزمريليان،
عفيفي عطا جريس، بك ألفونس أباظة، بك فؤاد بالزراعة: املشتغلني مرصمن عن

بك. أباظة الحميد عبد بك، فتحي الحميد عبد بك،
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درمان بأم املدارس خريجي حفلة (3-5)

السودان مدارس خريجي حرضات اليوم ظهر بعد والنصف الرابعة الساعة عند وأقام
ورجال األعضاء فيها تبادل املرصية، للبعثة تكريًما بناديهم شاي حفلة درمان بأم
لجنة أن بك فؤاد وأعلن املناسبة، الكلمات وأُلقيت التحيات، وتبادال التهاني، البعثة
الخري وجوه يف لتوزيعها ج ٥٠٠ أرسلت قد طوسون عمر األمري سمو برياسة اإلعانات
األمري. بحياة والهتاف بالتصفيق النبأ فقوبل يرونها، التي بالطريقة السودانيني إلخواننا

الصحافة حفلة (4-5)

«حضارة تحرير رئيس القايض عثمان أحمد الشيخ الفضيلة صاحب حرضة أقام
تكريًما فرباير ١٢ الثالثاء يوم مساء من الثامنة الساعة عشاء مأدبة السودان»

البعثة. أعضاء لحرضات
الربير أحمد محمد السيد وحرضات ميخالوس كونتو مسيو الحفلة إىل ُدعي وقد
من إليها وُدعي السودان، تجار من عامر إبراهيم والسيد أفندي العال أبو ومصطفى
الفضيلة صاحب وحرضة بك بركات الدين بهي العزة صاحب حرضة املرصيني كبار
علماء شيخ دقن أبو محمد أحمد والشيخ السودان قضاة قايض الجارم نعمان الشيخ
ورجال املهدي عيل والشيخ املريغنية املشيخة وكيل هللا عبد أحمد والسيد السودان

السودانية. الصحافة

القايض عثمان الشيخ كلمة

بدأت منذ السودان يف الصحافة تاريخ عن القايض عثمان أحمد الشيخ فضيلة تكلم
بالتصفيق. كلمته فقوبلت اآلن، حتى ١٩٠٣ سنة السودان جريدة

بك أباظة فؤاد كلمة

مرص بني الصالت إحكام يف بفضله ونوَّه الداعي، فضيلة بك أباظة فؤاد حرضة شكر
الصحافة ملندوبي الكالم ترك ثم البعثة، ومرافقة الرحلة تنظيم يف وجهوده والسودان،
٥٠٠ خصصت قد طوسون عمر األمري سمو برياسة اإلعانات لجنة أن وأعلن املرصية،

والتصفيق. األمري لسمو بالهتاف الخرب فقوبل الخريية، السودان ملرافق جنيه
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العال. أبي آل عند سنجة يف البعثة أعضاء

املؤلف يلقيها املرصية الصحافة كلمة

القايض عثمان الشيخ فضيلة إخواني. سادتي.
تحدثنا نعم — دائًما الزراعة إليكم وتحدثت كثريًا التجارة خاطبتكم لقد
للصحافة تستمعون فهل — والزراعة التجارة مندوبي الكرام حرضات بلسان

وأخريًا؟ قليًال
يف وال الحفل، هذا يف والزراعة التجارة ترديد إىل بحاجة أظنكم ما
نريد فنحن االقتصادية؛ العالقات توثيق وهو الخطابي، األكلشيه ذلك إعادة
بعد — نحن علينا وبقي وتصفيق). (ضحك أيًضا التجارية غري العالقات
نمحص وأن النتائج، نسجل أن — كامًال واجبهما والزراعة التجارة أدت أن
املقام هذا وليس نشأ، الذي الرصح نتوج وأن بدأ، الذي العمل نتمم وأن اآلراء،
وستقرأونها. مواطنيكم من األلوف وقرأها قرأتموها فخطبنا لخطبنا؛ منربًا
وأننا ونصبًا، لغوبًا ألفينا قد أننا لكم نذكر أن إىل حاجة من بنا وما

وتعبًا. عناءً احتملنا
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األعزاء مواطنونا به قابلنا ما أمام متضائل أنه نشعر قد واجبًا أدينا فلقد
ويشاركنا مشاهدها، أمام احرتاًما ننحني وحفاوة، ترحاب من السودان أبناء

«تصفيق». بها اإلعجاب يف مرص يف مواطنونا

سادتي:

الدكتور من أجدر أنني صوتي، وبأعىل املكان هذا فوق من أزعم، إنني
السوداني» بك «فؤاد من وأحق السودان، إىل باالنتساب ثابت محجوب
ابن أنشأها التي جريدتنا كانت إذ طفًال، السودان عرفت فلقد إليه؛ باالنتماء
— املؤيد جريدة — تعرفونها والتي يوسف عيل الشيخ له املغفور خالتنا

وحوادثه. بالسودان اهتماًما املرصية الصحف طليعة يف كانت
عرفته الذي األول واالسم السودان، محبة هو تلقيته الذي األول فالدرس

«تصفيق». السودان اسم هو الجغرافيا يف
يلقبه الذي — ثابت محجوب الدكتور أستاذي السودان محبة ى نمَّ وقد
ونائب والسودان أسوان ودكتور دقن وأبي كريمة بأبي السودانيون مواطنوه
يف املرصية الجامعة يف أستاذًا الدكتور كان أن منذ — وكردفان البصل مينا

الرشعي. الطب
األمراض؟ يف طبيب محجوب الدكتور هل هنا: إخواني بعض سألني لقد

«تصفيق». — يشء كل يف طبيب محجوب الدكتور إن لهم: فقلت
األهرام، جريدة بيئة السودان: بمحبة أحاطتني أخرى بيئة وصادفتني
والفقيد باشا تقال بشارة األهرام مؤسس املرحوم املقام هذا يف ألذكر وإني

للسودان. صديًقا الفقيد كان فقد بركات؛ داود األستاذ
أبو أحمد الجواد عبد الشيخ عمي حدثني أعوام فمنذ فقط، هذا وليس
— دنقلة ويف — السودان يف أبناء ألرستنا بأن عديات بني تجار رس صغري
إىل منه وتوغلوا مقاًما، واتخذوه السودان مع يتجرون كانوا إذ قرون؛ منذ

ونيجرييا. وأوغندا واداي

268



الخرطوم مدينة يف أيامنا

هذا بعد فهل السودان. إىل األنساب وبعيد االنتساب عريق إنني أي
السوداني»؟! بك «فؤاد عيلَّ ويزهو محجوب الدكتور يضارعني

انترصنا قد فها أَْقَداَمُكْم﴾ َويُثَبِّْت ُكْم يَنُرصْ هللاَ وا تَنُرصُ ﴿إِن تعاىل هللا قال
مبينًا. فوًزا وفزنا

أَْجٌر َوَلُه َلُه َفيَُضاِعَفُه َحَسنًا َقْرًضا هللاَ يُْقِرُض الَِّذي ذَا ن ﴿مَّ أيًضا: وقال
َكِريٌم﴾.

مضاعًفا. الجزاء رحلتنا لقيت وقد

سادتي:

فكري األستاذ املعروف املبدع الكاتب حرضة بيننا يكون أن نود كنا لقد
أنحاء يف يدوي اسمه سمعنا بما يتمتع حتى املصور، تحرير رئيس أباظة
السوداني بفكري — بك فؤاد كأخيه — يُدعى بأن جدير فهو ولذا السودان؛

«ضحك».
املكان. هذا من تحية إليه ألرسل وإنني

للصحافة أتاح فقد بك؛ أباظة فؤاد العزة صاحب حرضة هنا ونذكر
ميخالوس، كونتو التجار إخواننا ونذكر املوفقة، الرحلة هذه يف االشرتاك فرصة

أعرف. ال ومن أعرف ومن العال، وأبو والربير،

سادتي:

«إذا قال: حني باشا رشيف املرحوم أمنية اآلن تحققت أن تعاىل هللا أحمد إني
عليكم والسالم يرتكنا.» ال فهو تركناه وإذا ينسانا، لن فهو السودان نسينا

حاد». «تصفيق هللا ورحمة
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سنار. خزان فوق البعثة أعضاء

الجاري ١٣ السادس—األربعاء اليوم (6)

السليتات جبل عند (1-6)

ألن السليتات؛ جبل إىل البعثة أعضاء من لفيف توجه صباًحا السابعة الساعة يف
كانوا وآخرين اليوم، صباح من الثامنة الساعة يف السفر مزمًعا كان األعضاء بعض
باملشاهدة؛ جديًرا شيئًا الجبل زيارة يف يرى ال أو تعبًا كان آخر وفريًقا توديعهم، يف

األولياء.6 جبل خزان زيارة عند نصب من لقيه ما بعد خصوًصا
البعثة برنامج يف ما رؤية عىل غريتي ولكن السليتات، زيارة عن أعدل وكدت

عزمي: وأنفذ عنه أكتب أنا وها فزرته السليتات، زيارة إىل دفعني وأكثر،
،١ رقم السليتات جبل فيوجد الجرانيتية؛ األحجار من مرتفعات السليتات جبل
قريبة، بمسافة اآلخر خلف منها كل ،٣ رقم السليتات وجبل ،٢ رقم السليتات وجبل

مرت. ٢٠٠ منها كل وطول مرتًا، ٦٦ فهو قليل؛ الجبال هذه وارتفاع

نحاس ويوسف بك عوض إلياس حرضات من مؤلف وهو اليوم صباح البعثة من األول الفوج سافر 6

والحناوي ساير سدني ومسرت والزيني بك بركات وإسماعيل الجيزاوي الفضل أبو أحمد والسيد بك
طائًرا. قاسم» حسن «أحمد وسافر املحامي. الزق فخري واألستاذ
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ومعه جيبسون املقاول بحث األولياء، جبل خزان مرشوع تنفيذ عىل العزم وعند
الوحيد، الوطني املقاول هللا، فضل حسني والحاج وساسو دنتمارو الباطن من املقاولون
القتطاعه الخزان، موقع إىل الجرانيتية الجبال أقرب عن ١٩٣٢ سنة أغسطس يف

السليتات. جبال يف الكفاية فوجدوا بنائه، يف واستعماله
للسكك وخطٍّا القاطعة، واآلالت العمال مئات بها فوجدنا الجبال هذه إىل وصلنا
بك، أحمد القوي عبد العزة صاحب حرضة يتقدمهم واملهندسني واملقاولني الحديدية

بك. القوي وعبد املرصية البعثة بحياة العمال وهتف جميًعا، فحيونا
كما الزيارة، هذه يف بك بركات الدين بهي محمد العزة صاحب حرضة رافقنا وقد

األولياء. جبل خزان زيارة يف رافقنا

األحجار قطع عملية

باألجن الحجر العمال يرضب بأن وذلك عادة، ا جدٍّ كبرية قطًعا الجبل أحجار تفصل
املائة يف ٦٢ بنسبة والنرتوجلرسين «الجلينيت» البارود فيها يوضع «خروًما» فتحدث
يورى فتيل وبه ،١٠ وقطرها سنتيمرتات ٩ طولها أسطوانة يف ويوضع األول، من
جسم عن الكبرية القطع وتنفصل دقيقتني، أو ونصف دقيقة بعد البارود فيشتعل
ويتطاير القنابل، كدوي دوي البارود الشتعال ويسمع مكانها. يف تظل ولكنها الجبل
يتقيها ولذا هجومها، خطري مرت، ٢٠٠ مسافة إىل الحجر من صغرية قطع ذلك أثناء يف
بل اعتباًطا، «الخروم» تعمل وال الفتيل. إشعال عقب الجبل عن بعيًدا بالعدو العمال
أي من أكثر الصخر فصل عىل يساعد معني اتجاه به الجبل يف موضًعا املهندس يتخري
أيًضا، سنتيمرتات خمسة الخرم وعمق الحجر». «ماء االتجاه هذا ويسمى آخر، اتجاه
تحتاج منها عرشة وكل بالتناوب، عليها ويدق منشورية خوابري «األخرام» يف توضع ثم

عليها. للدق ساعة إىل
ثالثة وهناك تهذيبه. بعد واحًدا مرتًا وعرضه مرتين، حجر أكرب طول ويبلغ
ويحمل خرمان، املتقطع الحجر يف ويعمل أطنان، خمسة «ونش» كل يحمل «ونشات»
النحات العامل فينظم املطلوبة، لألحجار رسوم وتوجد الخرمني. من الحجر الونش

املطلوب. للرسم طبًقا الحجر
أجًرا اإليطايل ويتقاىض وسودانيون، ومرصيون إيطاليون عمال بالنحت ويقوم
إىل ٨٠ من واملرصي قرًشا، والثالثني واملائة والعرشين واملائة املائة بني يرتاوح يوميٍّا
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واملرصيني ١٠٠ اإليطاليني النحاتني وعدد قرًشا، و٦٠ ٥٠ من والسوداني قرًشا، ٩٠
املحاجر. يف عامل ١٥٠٠ ويوجد األحجار، من صنًفا ١٤١ ويوجد ،٥ والسودانيني ١٥٠
الجرانيت فتات من الخرسان ويصنع «الدبش» منه يؤخذ ٢ رقم سليتات وجبل
و٤ رمل و٢ أسمنت ١ بنسبة: أسمنت إليه يضاف حيث الخزان إىل يرسل املدقوق
مساعدون وثالثة إيطايل طبيب به مستشفى السليتات عند ويوجد الجرانيت، مدقوق

غوردون. كلية من
بمعدل يوميٍّا الخزان إىل السليتات بني الخصوصية الحديد السكة قطارات وتسري

دبًشا. تحمل عرية و٤٠ جرانيت تحمل عربات ٣
وتسكن هللا. فضل حسني والشيخ اإليطايل ساسو املقاوالن العمال عىل ويرشف
واملقاول معها، صورة لنا وأخذت أرسته استقبلتنا وقد الجبل، عند ساسو املقاول أرسة
اشتغال طاملا هللا فضل الشيخ مع وهو مرضاهم، يوايس العمال عىل العطف كثري ساسو
أسوان، خزان كتعلية والقناطر؛ الخزانات بناء يف املقاولني لكبار الباطن من مقاولني
أعالم: ثالثة املقاول، مكتب عىل وخاصة الدور؛ بعض عىل ورأينا حمادي. نجع وقناطر

واإلنجليزي. واملرصي اإليطايل العلم
الرتتيب عىل هم األولياء جبل وخزان السليتات محاجر عىل باإلرشاف والقائمون
مستشار هو إذ — لندن ومركزه للخزانات املستشار املهندس يل فون مسرت حرضات
أحمد القوي عبد ثم شهر، وملدة سنة كل يف مرة الخزان إىل ويحرض — عاملي فني
مساعد سليمان وحامد املقيم، املهندس وكيل أديسون فمسرت املقيم، املهندس بك
ومسرت توسيعها، عملية ملناسبة أسيوط قناطر إىل أخريًا نُقل وقد املقيم، املهندس
طبوزاده توفيق وأحمد زكي وإبراهيم أعمال، مدير بوين ومسرت محمد وزكريا أكلني
جامبلتون ومسرت املحاجر، مفتش إبراهيم سعيد وأحمد األعمال، مديري بأعمال قائمني
رئيس كاردياكوس ومسيو أعمال، مدير مساعد حسني الحميد وعبد املباني، باشمفتش
ورياض الحدائق، مفتش ملن ومسرت التصميمات، مفتش ولن ومسرت الرسم، قسم
نجل الغرابيل الرحمن عبد ومحمد املراغي، الشيخ فضيلة شقيق املراغي ويوسف عيل
ورياض عتيبة أحمد ومحمد الباري عبد الرحمن عبد ومحمد باشا، الغرابيل شقيقة
عزت وعيل السكاوي الخالق وعبد مهدي وحكيم بكري حسن ومحمود منصور عيل
الشبان من وغريهم الرشبايس، وأحمد عالم أحمد والسيد الزيات ومصطفى حمدي
ومدرسة إنجلرتا، يف الكربى الهندسية واملدارس الهندسة مدرسة خريجي املهندسني

إنجلرتا. يف الكربى امللكية والصناعات الفنون
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إقامتهم ملناسبة عالوة املائة يف ٤٠ — مرتباتهم عن فضًال — املوظفون ويتناول
مجانية. مساكن مع السودان يف

مهذبة قطعة أكرب وزنة جراًما، كيلو ٢٦٠ الجرانيت من املكعب املرت زنة وتبلغ
فتبلغ الجبل، جسم عن الديناميت يفصلها التي الكبرية الكتل أما ونصف. أطنان ٣

طن. آالف خمسة وزنتها مكعب، مرت ١٥٠٠ منها الواحدة
غرفة من مؤلفة عشة وهي والكاف، التاء بضم «تُُكل» تُدعى مساكن وللعمال
والقش، الخشب من والسقف الطني من وتُبنى مخروطي، سقف يعلوها مستديرة
ليًال تسقط التي والثعابني العقارب يحمل قد ولكنه والحرارة، األمطار منع يف ويفيد

النائمني. عىل

طوكر. يف القطن

إفطار مأدبة

لذ ما جمعت إفطار، مأدبة به أعدَّ رسادًقا هللا فضل حسني املقاول حرضة أقام وقد
عبد محمد الشيخ حرضة ارتجل وقد لنا، طاب ما وتناولنا فجلسنا الطعام، من وطاب
املحاجر مالحظ أفندي دسوقي هللا عبد وألقى ترحيبيٍّا، خطابًا املقاول وكيل العاطي
آخر. خطابًا املقاول باشكاتب أفندي أسعد رياض حرضة ألقى ثم قصيدة، باملحاجر
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فيها: قال كلمة أحمد بك القوي عبد املهندس وألقى

املقاول بحرضة املقام هذا يف ألنوه وإني الخطباء، أقوال حرضاتكم سمعتم
العمال مقاول فهو هللا، فضل حسني الحاج الشيخ وهو هنا، الوحيد املرصي
فضل الشيخ مروءة أبت وقد ساسو، للمقاول واملساعد أعمالهم عىل واملرشف
الواجب ذلك أداء له فرتكنا لكم، اإلفطار طعام بإعداد عنا يقوم أن إال هللا
حسني والشيخ بك القوي عبد بحياة العمال من «هتاف علينا ُملًقى كان الذي

«تصفيق». هللا» فضل

الشيخ وكيل العاطي عبد محمد الشيخ
هللا. فضل حسني

املقاول هللا فضل حسني الشيخ
األولياء. جبل بخزان

274



الخرطوم مدينة يف أيامنا

املحاجر استغالل

والصناعة التجارة بوزارة املحاجر خبري متويل الحميد عبد محمد املهندس حرضة ذكر
والسودان: مرص يف املحاجر عن ييل ما

إياها الطبيعة منحتهم كنوز من بالدهم يف يوجد ما اليوم الكثريون يجهل
والصحاري الجبال يف املختلفة الجميلة األحجار الكنوز بهذه ونعني ثمن، بال
عن مفصًال بيانًا لك لنذكر الحديث هذا مجال يتسع لم وإذا الواسعة،
الحجرية بالثروة الغنية املناطق ذكر من نوجز فإننا مرص يف األحجار
األالباسرت. — السكك — السنيت — الرخام — البازلت — الجرانيت وتشمل:
العالم؛ يف األحجار هذه أنواع أحسن من املرصي الجرانيت حجر ولكن
املائل واألبيض واألسود بالزراق واألحمر (األزرق البديعة بألوانه يمتاز حيث
وما والشالل أسوان منطقتي يف بكثرة الحجر هذا ويوجد االصفرار)، إىل
الخزانات بناء يف خاصة أهمية له أن األخصائيون ويرى والسودان، جاورهما
الحفر وأشغال الحديث املعمار ألشغال يلزم ما وكل الشوارع ورصف
أبي منطقة أهمها مختلفة؛ مناطق يف البازلت يوجد كذلك وغريها، والزخرفة
عنايتها املناجم مصلحة وجهت وقد السجون، مصلحة تستغلها التي زعبل
بالقرب فتوجد واألالباسرت الرخام أحجار أما املنطقة. هذه الستغالل أخريًا
عدا وهذا الفول)، (أجران بجهة األهرام وحول سويف وبني أسيوط من
يف اإلمرباطوري) (السماني أحجار توجد كذلك والرملية، الجريية األحجار
نوعها من أحجار أحسن تعد وهي األحمر، البحر شواطئ عىل الدخان جبل

العالم. يف

قديًما األحجار صناعة

الرقي من األقىص حدها القديمة املرصية العصور يف األحجار صناعة بلغت ولقد
كان ما عىل وجمالها بخلودها شاهدة الفرعونية الصناعة هذه تزال وال والتقدم،
واستغالل الحجرية الصناعات اتقان عىل بالغة وقدرة وفن ذوق من املرصيني ألجدادنا
ال من كله العالم يف يوجد ال حيث نقول؛ ما عىل شاهًدا نذكر أن حاجة وال املحاجر،

القديمة. املرصية والتماثيل واملسالت األهرام بعظمة يؤمن
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القديم العرص هذا بعد مرص يف املحاجر واستغالل األحجار صناعة حظ كان ولقد
إنما لرشحها، اآلن مجال ال واجتماعية تاريخية أسباب لعدة وذلك واالنحطاط؛ التدهور
عما الصناعة هذه حظ فيه يرتفع لم ترى كما وهو الحديث، العرص عىل البحث نقرص
أسباب: عدة إىل يرجع وذلك االنحطاط، عصور أي الوسطى؛ العصور يف عليه كانت

املختلفة. املرصية األحجار مزايا مرص يف الفنيني من كثريين جهل (١)
رشكات تأسيس أو املحاجر الستغالل منظمة كبرية أموال رءوس وجود عدم (٢)

الغرض. لهذا
املحاجر. بعض يف اآلن إىل املتبعة القديمة االستغالل طرق (٣)

واستغالل األحجار صناعة بأطوار امللمني الحقيقيني الفنيني إىل البالد افتقار (٤)
النظريات يف املحصور واختصاصهم الجيولوجيني بعض استثنينا إذا هذا عمليٍّا. املحاجر

البحتة. العلمية

إىل مرص تزال ال املرصية املحاجر وجود كثرة من بالرغم أنه له يؤسف ومما
هذه بأن العلم مع أوروبا، من فيها املختلفة للمرشوعات الالزمة األحجار تستورد اليوم
بعض أن ذلك من األسف إىل أدعى بل املرصية، األحجار من الجودة يف أقل األحجار
ونحت قص من مصانعها يف عليها التشغيل ليجري أوروبا إىل ترسل املرصية األحجار
وأشغال الحليات يف أو املختلفة املعمارية األشغال يف استعمالها مع يتناسب بما وصقل
وال العمل. بهذا تقوم التي الفنية املصانع مرص يف توجد ال حيث والزخرفة، النحت
إىل نقلها عمليات يف الباهظة التكاليف من الحاالت هذه يف البالد تتكبده ما يخفى

منها. اسرتدادها ثم أوروبا
أوفر لكانت مرص يف الصناعات هذه إنهاض أتيح لو إنه قلنا إذا مغالني نكون وال
وتوفر جهة، من الجيدة خاماتها توفر إىل راجع وذلك ونجاًحا؛ ربًحا املحلية الصناعات

أخرى. جهة من ورخصها العاملة األيدي
الكهرباء لتوليد محطة وإنشاء النيل، من بالقرب أسوان يف الجرانيت ومحاجر
إلنشاء كافية العوامل هذه كل الجهات، هذه يف العاملة األيدي وتوفر أسوان، خزان من
وال العالم؛ يف أخرى محطة تضارعها ال قد املنطقة هذه يف األحجار لصناعة محطة
لها يؤكد مما العالم، خامات أجود من مرص يف الحجرية الخامات أن عرفنا إذا سيما

الجنيهات. ماليني التجارة هذه من ملرص ويحقق الخارج يف الكبري الرواج
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بني املواصالت سهولة األحجار تجارة تنشيط يف العوامل أهم من أن نذكر كذلك
والغرب الرشق بني الجغرايف مرص مركز أن يخفى وال التجارة، هذه يف املتعاملة األمم
وخصوًصا فيها؛ صناعتها نشطت إذا األحجار تصدير يف األول املقام لها حتًما سيجعل
املرصية األحجار بينما طائلة بأموال أوروبا من األحجار تستورد التي الرشقية األمم إىل

وتصديرها. نقلها يف نفقة أقل الحال بطبيعة وستكون بكثري، منها أجود
يف اآلن معدومة تكون تكاد األحجار صناعة أن تعلم أن الدهش يثري مما ولكن
ببعض فاهتموا الصناعة هذه قدر عرفوا قد األجانب أن عىل محلية، كصناعة مرص
األعمال من كثريًا احتكروا فقد ولذلك املرصيني؛ من أكثر مرص يف الرابحة جوانبها
أوًال تقوم بأنها العلم مع الجنيهات آالف الحكومة فيها تدفع التي الكبرية الحجرية

يشء. كل األجنبي يربح بينما األجور بأقل تعمل التي املرصية األيدي عىل وآخًرا
الرصف ألعمال الخارج من الواردة األحجار من تستهلك هذا كل فوق مرص أن عىل
يف هذا سنويٍّا. جنيه ألف املائة عىل ثمنه يزيد بما وغريها املختلفة العمارات وأشغال
املحاجر. باستغالل للقيام واملستعدين األحجار من أكثر مرص يف يوجد ال الذي الوقت
فسعت األحجار، بصناعة يوًما تنهض أن والصناعة التجارة مصلحة حاولت وقد
ذلك فتم الصناعية، أسوان مدرسة يف للجرانيت خاص قسم إلنشاء املعارف وزارة لدى

.١٩٢٩ سنة يف
األحجار سوق الحتكار دويل) (اتحاد لعمل وفنلندا والنرويج السويد ممالك وتسعى
أحسن بوجود النفرادها املمالك هذه أحجار إىل كله العالم الحتياج راجع وذلك العالم؛ يف

املرصي. القطر محاجر غري ذلك يف يعادلها ال مما فيها أنواعها
واالهتمام املحاجر باستغالل نهضتها يف األمم هذه تشاطر أن ملرص حافز ذلك فلعل
إليه. املشار الدويل االتحاد هذا يف األوفر النصيب لها يكون حتى الحجرية بالصناعات

ا.ه.

بك أباظة فؤاد كلمة

مواطننا نرى أن فخورون إننا وقال: للخطباء شكر كلمة بك أباظة فؤاد حرضة ألقى ثم
رأيتم قد أخرى جهة ومن العاطي، عبد محمد وكيله وحرضة هللا فضل الشيخ الغيور
يشكون وال العمران، عن بعيًدا هنا تسكن الكريمة، وأرسته ساسو مسيو إخواني يا
وعظة لنا مثاًال هذا فليكن والصرب، الجد وهكذا املعيشة. بهذه سعداء هم بل شيئًا،

«تصفيق».
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والخزان. املحاجر عمال من ٣٢٠٠ عىل هللا فضل حسني الشيخ ويُرشف

كسال. نادي يف الشاي حفلة

درمان أم آثار يف (2-6)

الشهرية، موقعتها حيث درمان، أم آثار زرت اليوم صباح من عرشة الحادية الساعة عند
عبد خليفته ومنزل قبته، القنابل هدمت وقد الكبري، املهدي أحمد محمد السيد وجامع

الدراويش. وجيش وغوردون الكبري املهدي السيد وآثار آثاره وزرت التعاييش، هللا
وغري مرتان، ارتفاعه بحائط املسورة الفضاء األرض من فدانني يشغل والجامع
رضيح وقبة مغلق، املهدي وجامع — املهدية الحركة عهد يف ذلك وكان — ف ُمسقَّ

مهدمة. املهدي
فيكتوريا، امللكة من إليه املهداة دارفور سلطان حسني السلطان عربة شهدُت وقد
السائق، لركوب قسم قسمان: وهي الدراويش، عليها استوىل الجياد، من ستة ويجرها
تشبه وهي غوردون، وعربة باملركبة، ملحقة نفسها والعربة عجلتني عىل مركبة وهي
أحيانًا، العربات هذه يستعمل التعاييش الخليفة وكان العجالت، األربع به الذي الدوكار
واللبن، والدخن الذرة لحمل سالًال ورأيت الجواد، أو الهجني يركب أخرى وأحيانًا
عليه ُكتب علم ومنها الصوفيني، أعالم تقريبًا تشبه وهي للمهدية، مختلفة أعالًما ورأيت
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جبب تشبه وهي جببًا، ورأيت هللا). رسول خليفة املهدي أحمد محمد هللا، إال إله (ال
عليها تُطبع كانت حجر مطبعة ورأيت املرصية، واألرضحة املوالد يف املجذوبني بعض
وحرابًا، وسيوًفا إطار، غري من إنما الساقية كعجلة عجلة وتديرها والكتب، املنشورات
بُرتت مرص، من هللا عبد إلياس اسمه رجل فيها السبك يتوىل كان النقود لسك وآالت
مكتوب وسودانية ومرصية إنجليزية عملة ومنها ونقوًدا؛ اليرسى، ويده اليمنى ساقه
قروش، والخمسة والعرشة العرشين ذات من فضية وعملة درمان»، أم يف «ُرضب فيها

جرينات». «أم وطاقية وتروًسا ودروًعا وخوذًا،
وهو: السودان اسرتد الذي الجيش عدد عليها ُكتب لوحة وهناك

املرصي. الجيش عدد ١٧٦٠٠
اإلنجليزي. الجيش عدد ٨٢٠٠

درمان. أم واقعة يف الجيشني قتىل عدد ٤٨
الدراويش. قتىل عدد ٩٧٠٠
الدراويش. أرسى ٥٠٠٠

النوار حمدي بناه وقد عندنا، القرويني صغار دور يشبه التعاييش الخليفة ومنزل
سنة والثاني ،١٨٨٧ سنة بني األول للتعاييش: بيتان وهناك برتو، اإليطايل بإرشاف

.١٨٩١

املهدي راتب

ييل: ما فيه جاء املهدي، أنصار ويتلوه كاألوراد للدعاء كتاب وهو املهدي» «راتب ورأيت

القيام عند ضعيف فإني وديعة، هللا عند يل وهي الشهادة هذه هللا أستودع
شفاعة كل بيده من ويا الرضاعة إليه من فيا ساعة، من أقل حفظها وعن بها
يل تكون ال حتى الشفاعة، يف له أنت من بحرمة بفضلك، وديعتي احفظ
يا واحد يا واإليمان، التوحيد نور كمال عن ِحطَّة أدنى وال وهم وال شبهة
دعوتي، استجب الرحمن. القادر اللطيف الديان امللك هللا فأنت منان، يا رحيم
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املنكرسة عند هو من يا مكان، منك له ليس قول مجرد مني ذلك تجعل وال
أنت. إال هذا طلبي يف إليه ألتجئ من يل ليس القلب منكرس فإني قلوبهم،

املقبول. الفاريس بالخط مكتوب والكتاب
التايل: الكتاب ومنها يرسلها؛ كان التي املهدي لكتب صور وهناك

سيدنا عىل والسالم والصالة الكريم، املوىل هلل الحمد الرحيم، الرحمن هللا بسم
بمواله الواثق ربه عبد من السالم فجزيل وبعُد، التسليم، مع وآله محمد

هللا. عبد بن املهدي محمد
الصمد عبد إليه الفقري دار محكمة أمري الدين إقامة يف وأعوانه أحبابه إىل
هللا فجزاكم أحبابي الدين. أنصار اإلخوان من معه ومن رشيف أحمد عمنا ابن
الجهة، تلك أهايل يف ورسوله هللا من الحكم لبيان توفقتم حيث خريًا دينه عن
أمر عىل يُقدم أن له يحل ال املؤمن فإن الحق، لكم هللا أصاب أصبتم، وقد
سماع جهة من فأما الدين، أنصار يا كونوا كذا فها فيه، هللا حكم يعم حتى
دعاويهم فسماع املهدي، ألمر املسلمني العربان إىل بالنسبة والتحديد الدعاوي
وال طاعتهم، من وخروجهم الرتك بالعداوة ومجاهرتهم تسليمهم وقت من
ما الشاهد يعلم ألنه بكم؛ منوط ذلك وتحقيق بواسطتكم، إال لنا ذلك يعلم
لوقعت تاريخهم وافق كان سواء جيًدا؛ لتعرفوه فيه فدققوا الغايب. يراه ال
بعده، أو قبله أو ١٢٩٩ سنة املايض رجب عرش اثني من املحددة الشالل
املحدد الوقت عىل فاحملوه إجهادكم بعد معني وقت لكم فيه يتضح لم وإن
والدين األمانة عدا ما ذلك قبل التي الدعاوي فتسقط الشالل، وقعت من
شدة إيقاعه يف يكون وما علمكم يف الذي التاريخ كما والهوامل اليتيم ومال
فارفعوه الدين، عن الشاغلة الشاقة األمور من املسلمني عىل ومشقة حرج
املسلمة للطائفة بالنسبة التفصيل فهذا املؤمنني، صالح فيه ما لننظر إلينا
وأما تسليمها، يوم من وقتها فتحديد الكفرة، مع التي الطائفة وأما املهدية.
أربعة يف هو الذي الجردة قتل يوم قبل خرج فمن معهم، ومن للرتك بالنسبة
يُعطى بل لديتي يغنم فال لها مسلًما باملهدية مصدًقا خرج كان فإن محرم،
لبيت جميًعا ماله فإن الخوف، ألجل خرج وإنما منكًرا، كان وإن تماًما، حقه
عني بعدم ألنها غنيمة؛ فكلها العربات بني التي املجاسنات أموال وأما املال.

املال. لبيت صارت صاحبها
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هلل كان فمن هلل، أحبابي فكونوا أعداءكم. وتغلبون نعمتكم تدوم فبذلكم
السالم. وبعده له هللا كان

١٣٠١ ثانية ربيع ٢٦

ختم
هللا رسول محمد هللا إال إله ال
األصلية بصيغته ا.ه. هللا. عبد بن املهدي محمد

شيكات يكتب باشا غوردون تشارلس جنرال امليجر كان الخرطوم حصار وعند
منها: نسخة وهذه كنقود. تستعمل

مريي» غرش «عرشون
ميض بعد مرص أو الخرطوم خزينة من دفعه ويجري مقبول املبلغ هذا

تاريخه. من شهور ستة

١٨٨٤ سنة أبريل ٢٥

الختم
غوردون

مختلفة. بقيم الشيكات تصدر وكانت

العلمي املعهد يف (3-6)

يشبه وهو درمان، بأم العلمي املعهد البعثة أعضاء زار الظهر بعد األوىل الساعة ويف
صاحب حرضة واستقبلنا النظامية، غري القديمة الطريقة عىل دراسته يف األزهر الجامع
الشيخ وفضيلة املعهد وشيخ درمان أم علماء شيخ دقن أبو محمد أحمد الشيخ الفضيلة
ومع الجامع، يف جماعات الطلبة ويجلس املعهد. وكيل هاشم القاسم أبو أحمد أحمد
،٢٥ املدرسني وعدد السودان، أنحاء جميع من ٧٠٠ الطلبة وعدد مدرسها. جماعة كل
واملدرسون ،١٧ ووكيله جنيًها، ٥٣ العلماء شيخ فراتب الحكومة، تدفعها ومرتباتهم
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وملا شهريٍّا، قرًشا ثالثون جراية بدل والعلماء وللطلبة عرشة. إىل جنيهات أربعة من
الوجيه حرضة األريحية فهزت البدل، عىل يحصل ال من منهم كان الطلبة عدد كثر
جنيه مائة بمبلغ املرصية البعثة زيارة ملناسبة فتربع األكرب التاجر بك عامر إبراهيم
حرضات من كل وتربع العلماء. شيخ فضيلة إىل الحال يف شيًكا وأرسل الطلبة لفقراء
الناقصة الكتب بتوريد قاسم حسن ومحمد الرشيدي حسني ومحمد سماحة السيد

للمعهد.
جنيًها. ٢٢٥ بمبلغ طوسون عمر األمري سمو برياسة السودان إعانة لجنة تربعت

املتربعني شخصيات

السودان يف بالتجارة اشتغل مرصيٍّا كان عامر إبراهيم السيد أن نذكر املناسبة وبهذه
السودان يف فروع وله املانيفاتورة، ولبيع لألقمشة محالٍّ وافتتح عاًما، أربعني منذ
الواحد اليوم يف تصبغ األسيوطيني من عمالها سودان بور يف مصبغة وأنشأ ومرص،

والباء. الجيم بفتح «الَجبَنة» ماركة القماش من ثوب ألفي من أكثر
الذي أفندي قاسم حسن أحمد شقيقه مع فإنه أفندي قاسم حسن محمد وأما
حسن املرحوم ولدا فإنهما أيًضا، طائًرا للقاهرة وعاد طائًرا، الخرطوم يف بالبعثة اتصل
وأحمد محمد ولديه وعلَّم حياته، طول السودانية املحاصيل بتجارة اشتغل الذي قاسم
الباب، هذا يف النادر املثل فرضب الحكومة، وظائف عىل يعوِّال ال وأن تاجرين، يكونا أن
وجودهما وكان كبرية، صفقات وعقدا أعضائها من فكانا البعثة رحلة فرصة انتهزا وقد
باسمه كتب املعهد بمكتبة ولوالدهما السودان، يف التجاري والتعاون لألسواق مشجًعا

الكريم. الغيور الوالد هذا هللا رحم للمعهد. أهداها
وله طموح، فارسكور من نشيط شاب فهو سماحة الرحيم عبد محمد السيد وأما
عقد وقد والزيت، للسمسم معارص — فارسكور يف املعروفة سماحة أرسة آله مع —
بعيد، زمن من يعرفونه السودان تجار وكان جنيه، آالف ستة بمبلغ تجارية صفقات
الصحيح التعاون باب يف بالفعل القول الكرام هؤالء يقرن أن البعثة مفاخر من وكان

والسودان. مرص بني
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الربير السيد مأدبة (4-6)

بالقاهرة. السوداني النادي رئيس الربير عيل الوجيه

األوىل الساعة يف غداء مأدبة الربير أحمد محمد الشيخ الوجيه حرضة وأقام
درمان أم من الربير وآل للبعثة. تكريًما درمان بأم بداره اليوم ظهر بعد والنصف
محل أفندي الربير عىل شقيقهم جعل وقد والسودان، مرص يف متاجر ولهم الجعليني،

السودانيني. والتجار إخوته لحساب فيها يتجر مرص يف إقامته
ومعانًقا شاكًرا بك أباظة فؤاد وتكلم ممتًعا، خطابًا الربير السيد نجل ألقى وقد
الدكتور وألقى السوداني، وفؤاد املرصي الربير اللقب: معه ومتبادًال الربير الشيخ

كلمه. جوامع من كلمة ثابت محجوب
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مدني. واد يف زراعية محارضة إىل يستمعون البعثة أعضاء

العلماء شيخ عند (5-6)

دقن أبو محمد أحمد الشيخ فضيلة أقام اليوم مساءً الخامسة الساعة منتصف عند
الخطب فيها ألقيت البعثة، ألعضاء تكريًما شاي حفلة درمان بأم السودان علماء شيخ
بفضيلة اإلسكندرية يف تعرفه إىل فيه أشار خطابًا بك أباظة فؤاد وألقى املناسبة،
وقتها وضيق اللجنة عذر وأبان القاطع، كالسيف الرصاحة من فيه وجده وما الشيخ
البعثة، عىل عاتبون والوطنيني العلماء أن تبني فقد الدعوات؛ إجابة من تمكنها عدم يف
بالفنادق، ينزلون وال بيوتهم يف عليهم ضيوًفا البعثة أعضاء ينزل أن يريدون كانوا إذ
الشيخ وريض ذلك، إىل دعت التي الظروف بك فؤاد فأبان لهم، ُسبًَّة هذا عدُّوا وقد

العتاب. وانتهى

بك بركات الدين بهي محمد خطاب

املهدي الرحمن عبد السيد النسيب الحسيب السيادة صاحب
وإخواني: سادتي هاشم، آل من سادتي

يسائل أن بعيدة جهة إىل السفر يف منا الواحد يفكر عندما العادة جرت
ويسعى أهلها، عليه سيكون وماذا يقصدها، التي البالد يف سيجده عما نفسه
البالد تلك يف صالت لهم تكون الذين واألصدقاء املعارف ببعض االتصال إىل
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ولست األمر، به اشتد ما إذا العون له ويجد الغربة وحشة من يقلل حتى
سنحت أن فمنذ السودان؛ زيارة يف فكرت عندما حايل كانت هذه أن أنكركم
أن خاطري عىل تردد الشتاء فصل يف العمل من حرٍّا أكون أن الفرصة يل
فجئت املايض العام يف العزم نفذت وفعًال السودان، نحو الزيارة بواجب أقوم
مرص إىل رجعت فقد الخرطوم من مقربة عىل كنت أني ومع حلفا، وادي إىل
ذلك مع ولكني وحدتي، يف يؤانسني الذي الرفيق وجود بعدم لنفيس معتذًرا
وأخذت الظروف، كانت مهما العام هذا يف الزيارة تلك إتمام عىل صممت
أن خجل وأنا السودان يعرفون من أسأل وجعلت ق، أُوفَّ فلم رفيق عن أبحث
األهبة اتخذت وأخريًا ونواحيه، وأهله السودان يعرفون من قليلون إنهم أقول
حتى املحطة يف القطار من نزلت أن بعد ألبث فلم الخرطوم إىل وحرضت
أهيل بني أنا بل بالغريب، لست أني فعلمت بي، ويرحب يستقبلني من وجدت
فنسيت يكرمني ومن عني يسأل من فوجدت الفندق إىل وذهبت وإخواني،
عوائدي، عوائدهم لغتي، لغتهم وعشرية؛ أهل بني فأنا مرص، تركت أني
اعتدت ما هي جميًعا كلها معامالتهم آدابهم تعارفهم، طريقة مجامالتهم،
فهي بالروح؛ الروح اندمجت حتى تالقينا أن نلبث فلم فيه، ُربِّيت وما عليه
وإعزاًزا تكريًما لقيت ذلك من أكثر بل تتالقى، أن بمجرد تتصل كالكهرباء
املصانع رأيت املدارس، زرت املعهد، زرت آخر. مكان يف أجدهما ال وعطًفا
وإذا ثقافته، ويف دروسه ويف طريقته يف بعينه األزهر هو املعهد فإذا واملتاجر،
ما فوجدت الشارع يف مررت أعرفها. التي مرص مدارس هي هي املدارس
الروحية الناحية أن فتحققت الشعور، يف واشرتاك عطف من مرص يف ألقاه
كنت التي والصعاب املتاعب وأن متمكنة، موفورة ومرص السودان تربط التي
عرفت لو إنني لكم قلت إذا وصدقوني وهًما. إال تكن لم يل ستعرض أظنها

أعوام. من السودان لزرت قبل من ذلك
التوفر، تمام متوفرة هللا بحمد وهي الروحية، العالقات جهة من هذا
نرش هي لإلنسانية العظمى الغاية فإن االغتباط؛ أشد له نغتبط ما وهذا

العالم. يف والسالم واإلخاء املحبة روح
أعتدي أن أريد ال فإني وزراعية، تجارية من االقتصادية العالقات أما
وغًدا اليوم بحثها أمر لهم وسأترك فيها، البعثة أعضاء زمالئي حق عىل

مفيدة. فنية دراسة ليدرسوها
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واحرتاًما مودة وجدت الديار هذه قدماي وطئت أن منذ السادة، أيها
فيما أفكر أن أنىس كدت حتى إقامتي لحظات من لحظة يفارقني لم وإخاء

مرص. يف واجبات من عيلَّ
يشكر أن العرب عادة وأن عرب، أنكم فعلمي هاشم، آل يا أنتم وأما
الشكر عن أمسكت فإني ولذلك مضيفه؛ الضيف يشكر أن ال ضيفه املضيف

«تصفيق». والسالم. الشكر يف حقكم إيفاء عن عاجز ألني

املهدي الحميد عبد هدية

الحميد عبد الشيخ أراد فقد تلبيتها؛ استحال التي الدعوات مشكلة نذكر املناسبة وبهذه
عيص صنع إىل عمد مستحيًال ذلك وجد فلما مأدبة، إىل البعثة يدعو أن التاجر املهدي
الذوق، حسن وكان كيًِّسا، فكان باسمه، عًصا عضو كل إىل أهدى والسن األبنوس من

والسودان. مرص يف تاجر املهدي الحميد وعبد الشكر. منا فله

الوطنيني الضباط نادي يف (6-6)

لهم وُقدِّمت درمان، بأم الوطنيني الضباط نادي األعضاء زار مساءً السادسة الساعة ويف
استقبالهم يف وكان «القهوة»، ومعناها والباء) الجيم (بفتح والَجبَنة والفاكهة املرطبات

النادي. رئيس بك طاهر حسني القائمقام العزة صاحب
١٩٢٤ سنة السودان من املرصي الجيش خروج منذ أنه نذكر املناسبة وبهذه
السودان عن الدفاع قوة تسمى قوة هناك وأصبحت بالخرطوم، الحربية املدرسة أُلغيت
كانوا فقد املعاش؛ إىل السودانيني الضباط أكثر وأُحيل نظاميني، غري جنود من مؤلفة

عرشة. والثالثة عرشة والثانية عرشة والحادية والعارشة التاسعة األورط يف يعملون
الرشقية العرب أورطة امليكانيكية، الحملة — املهندسني قسم أقسام: الدفاع وبقوة
الهجانة «منجال»، االستواء خط أورطة «الفارش»، الغربية العرب أورطة (بكسال)،

«شندي». السواري «كردفان»،
برتقية أي السالح»؛ تحت «من الضباط ويختار بلوكات، من األورط وتتألف

أمناء. البلوكات
الخدمة. يف ٥٥ منهم ضابًطا ١٤٥ النادي أعضاء وعدد
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الثورة يف لها اإليطاليني احتالل عند بكسال كان أنه العرب قوة إنشاء يف واألصل
حكومة إىل كسال أُعيدت فلما ورساويل، جببًا يلبسون «باشبوزق» عساكر املهدية

وعممتها. القوة، هذه أبقت الحالية السودان
املسلحة. والطيارات للسيارات هو السودان عن الدفاع يف واالعتماد

عن الدفاع قوة باسم سنويٍّا السودانية للحكومة جنيه ألف ٧٥٠ مرص تدفع
املوظفني رواتب دفع يف السودان حكومة ميزانية يساعد املبلغ هذا ولكن السودان،

الدفاع. قوة بنفقات القيام عن فضًال املدنيني
الهواء حيث جيبت، يف نصفها أورطتان السودان يف صغري إنجليزي جيش وهناك
وكم أشهر، ستة كل املوقعني هذين بني نصف كل وينتقل بالخرطوم، ونصفها معتدل،
تنتفع ال عاطلني الشجعان السودانيني الضباط هؤالء جعلت التي الظروف عىل أسفت

بالدهم. بهم

غوردون كلية يف (7-6)

حيث املدرسة لطلبة األدبية الجمعية اجتماع ملناسبة غوردون كلية اليوم مساء زرت
بعض عالج ويف الصحة يف الرياضية األلعاب فوائد يف ثابت محجوب الدكتور تكلم
ما محجوب الدكتور الطلبة نجباء أحد سأل فقد الطلبة، ذكاء أعجبني وقد األمراض،
الصحة ويف األمراض عالج يف تفيد الرياضية األلعاب إن لنا قلت الدكتور حرضة يا ييل:
وأكثرهم أعماًرا، الناس أقرص من الرياضيني كبار أن تعلل فكيف العمر، وإطالة
يحمل من مثًال فمنهم املحرتفون، الرياضيون هم هؤالء إن الدكتور: فأجاب أمراًضا؟
وقد يلزمه، مما بأكثر القلب عىل الدموية الدورة دم فيضغط الحديد من ثقيلة أحماًال
الرياضة عىل منصب وكالمي فجأة، واملوت والصدر القلب أمراض ذلك من يتسبب

املأجورة. العنيفة الرياضة عىل ال املعقولة،
وعلمت األرض، عىل جالًسا بعضهم وكان والعمم، الجالليب يلبسون الطلبة وكان
يف وهم ذلك يلبسون املوظفني املدرسة خريجي بعض فعًال وشهدت مباح، هذا أن
املدرسة ومدير الحديدية. وكالسكك األقاليم يف والتلغراف كالربيد الحكومة؛ مكاتب
مدرس ليوبولد مسرت األدبية الجمعية محارضات عىل يرشف وكان ويليمز، مسرت هو
— والرتبية التاريخ مدرس أفندي النور عبد عبيد حرضة ومعه والتاريخ، اإلنجليزية
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األزهري إسماعيل ومعهم بمهارة، املناقشات يدير فكان — كفء مثقف شاب وهو
العربية. مدرس الدين جالل والشيخ الرياضة، مدرس أفندي

السنة يف جنيًها ٢٨ أجرته الذي الداخيل بالقسم أكثرهم ،٥٠٠ الكلية طلبة وعدد
فصًال ١٤ وبالكلية والغذاء. اإلفطار بالكلية ويتناولون الخارجني، للطلبة جنيًها و١٥
يجيدها التي باإلنجليزية، الدروس وتعطى اإلنجليز، من و٨ الوطنيني من مدرًسا و٢٢
الكلية: أقسام ومن الغالب، عىل الدواوين ولغة املتغلبة املحاكم لغة هي والتي الطلبة،
وقسم املحاسبني، وقسم الطبية كتشنر بكلية لاللتحاق خريجوه ح ويرشَّ العلمي، القسم
يف سنوات أربع ملدة الطب ودراسة الرشعي. القضاء وقسم املعلمني، وقسم املرتجمني،

كتشنر. كلية

فرباير الخميس١٤ يوم السابع اليوم (7)

السودان يف املرصي الري

العقد يف نيوهاوس، مسرت اسمه للري عام ومفتش للري عامة مصلحة السودان يف
هذه واختصاص ساٍم، بخلق يتحىل بارع ومهندس جليل عالم عمره، من السادس
سبيل يف والفنية العلمية باألبحاث والقيام النيل مصادر عىل اإلرشاف هو املصلحة
بوترش ومسرت الرتبة. خصبة البور األرايض جميع تصبح حتى مرص يف الري ماء زيادة

الجنوب. يف الري مفتش هو
أعايل إىل تسافر التي املرصية البواخر بها حيث النيل، عىل املرصية الرتسانة زرنا
ترسبات ومعرفة األرايض ملسح السدود، ومنطقة والرصريص الجبل بحر إىل النيل
بدًال مرص، إىل ونقله املاء لحجز خزان أو ترعة إنشاء إلمكان واتصاالتها النيل فروع

الجو. يف ره وتبخُّ الرمال يف به وترشُّ األخوار يف ضياعه من
للنجارة وورش املوظفني مساكن بها للري مستعمرة األشغال وزارة أنشأت وقد
عن فضًال جنيه، ألف ١٦٠ املستعمرة إنشاء تكلف وقد والكهرباء، والربادة والحدادة
وتستعمل النور، لتوليد ومصنع للحدادة جديدة ورشة إنشاء اقتضاها جديدة نفقات
الطريق ألن النيل؛ أعايل إىل الخرطوم من واملوظفني املهندسني انتقاالت يف البواخر
مهندًسا، ثالثون املرصي الري يف ويعمل الجو. أو النهر هو املناطق تلك إىل الوحيد
والبواخر والحوض الرتسانة زيارة يف يرافقنا وكان ومساحون. مساعدون وهناك
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أحمد وحرضة األعمال، مدير أفندي فهيم أحمد حرضة املوظفني ومنازل والورش
املرصي. الري بمخازن التحقيق مهمة يف املنتدب اإلداري املفتش أفندي سلطان

نيوهاوس امليجر حرضة زرنا املرطبات، وتناول املوظفني واستقبال الزيارة وبعد
محارضة وألقى بنا رحب حيث مكتبه، يف السودان يف املرصي للري العام املفتش
الجارية األبحاث إن فقال السودان، يف املرصي الري عن والرسوم الخرائط ضوء عىل
تجرى مرص، إىل النيل أعايل من الوارد الري ماء لزيادة مرشوعات وضع سبيل يف
للمالريا، الجالب الناموس بها ينترش متمدينة وغري مأهولة غري موحشة منطقة يف
شهرين قضاء إىل يضطر قد ألنه أشق والرسام املهندس وعمل شاقة، إليها واملواصالت
والحر، والرياح والتماسيح والوحوش والحرشات لألمراض معرًضا صندل، يف وحده
رضورة وإىل السيارات ملسري الطرق تمهيد إىل هذا برفاصات، والزاد املاء إليه وينقل
من اقتصاًدا أكثر املرصية بالبواخر والنقل فسدت. إذا إلصالحها امليكانيكيني وجود
وتسري األخرى، البواخر لتحكمات الخضوع عدم عن فضًال األخرى بالبواخر النقل
الحرب، قبل جاريًا النيل منابع حالة عن البحث كان وقد منجلة. حتى املرصية البواخر
تشرتك السودانية الحكومة مستشفى وهناك انتهائها. بعد أُعيد ثم بسببها أُوقف ولكنه
من واسعة منطقة مسح من املرصي الري تمكن وقد نفقاته. يف املرصية الحكومة

بالطائرات. كاملة منطقة ُمسحت وقد األرايض.
غوردون» «شجرة تُدعى منطقة يف الخرطوم قبيل املرصي الري مكاتب وتقع
وسط من مرتات كيلو أربعة بعد عىل السودان، حكام أحد بك» محو «شجرة وحقيقتها
ويتناول الشجرة تلك إىل يأوي كان غوردون أن تسميتها يف السبب إن ويقال الخرطوم،
اسمها. وبقي جزعها وبقي الشجرة تهدمت وقد والشاي. اإلفطار الواسع ظلها تحت

السودان محاكم يف (1-7)

صالح محمد القايض حرضة لزيارة توجهت غوردون شجرة زيارة من عودتنا بعد
القضاء قسم خريجي من وهو بالخرطوم، املدنية الجزئية املحكمة قايض الشنقيطي
ُعني ثم قاٍض، مساعد واشتغل اإلنجليزية، يف دروًسا وتلقى غوردون، كلية يف الرشعي

كثري. فضل عىل وهو مدنيٍّا قاضيًا
السودان. يف القضاء عن شيئًا ننرش املناسبة وبهذه
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واملديرون املأمورون هم يتواله الذي إن أي مباًرشا؛ الحكم كان املهدية: قبل
القضاء. يتولون أخصائيني معينني أشخاص انتداب بغري األخطاط ورؤساء

املديرين يشبهون وموظفون، رشعيون قضاة القضاء يتوىل كان املهدية: عهد يف
درمان، أم يف القضاة مجلس أمام تستأنف أحكامهم وكانت والعزل. للنقل قابلني سلطة
ثم للمهدي كان األخري املرجع أن عىل القضاة. قايض يرأسهم قضاة عرشة من ويؤلف

التعاييش. هللا عبد لخليفته
فهي التجارية، املسائل عدا ما املنازعات جميع يف يفصلون القضاة هؤالء وكان
مرصي، وهو «وهبي» وكان تجار. عرشة من املؤلف التجاري املجلس اختصاص من

الصغرية. الجرائم يف يفصل املهدية الثورة قبل بربر يف مأموًرا وكان
واملأمورون املديرون القضاء يتوىل أي مباًرشا؛ الحكم كان السودان: استعادة بعد

الشخصية. األحوال مسائل يف الرشعيون والقضاة والتجارية. املدنية املسائل يف
بعض يف يحكمون فأصبحوا «العمد»، املشايخ سلطة أُنشئت ١٩١٩ سنة ويف
ناظر األهلية املحكمة ويرأس أهلية»، «محاكم فأُنشئت النظام هذا وتطور القضايا،
بحسب عددهم يختلف أعضاء معه ويكون العام، الحاكم يعينه من أو الخط أو القبيلة
نائب للرئيس ويكون األقل، عىل أعضاء ثالثة من الجالسة املحكمة هيئة ويؤلف البالد.
عليهم ويويص يرشحهم الذين األعضاء تعيني عىل الحاكم ويصادق الرئيس، عن ينوب
تدون دفاتر لديها ويكون النعقادها، خاص مكان األهلية للمحكمة وليس املديرية. مدير
وقراراتها، الشهود وأسماء املشتكي واسم والجريمة وتواريخها القضايا أرقام فيها

جنيًها. عرشون قدرها وغرامة سنتني لغاية بالسجن الحكم هو واختصاصها
الحكم واختصاصها عريف» «قضاء قروية محاكم املدن ويف القروية: املحاكم

جنيهات. خمسة قدرها وبغرامة أشهر ثالثة إىل بالسجن
شهور ثالثة إىل بالسجن يحكم بأن إجازية سلطة وحده األهلية املحكمة ولرئيس

األهلية. املحاكم وتعميم إلغاؤها تقرر وقد جنيهات، خمسة إىل وبالغرامة
إليها وتُرفع بمرص، األهلية كاملحاكم مدنية نظامية محاكم توجد املدنية: املحاكم
ملخص بها ويُذكر قروش، ثالثة قيمتها تمغة ورقة بها تُلصق بعريضة الدعوى
صباًحا، التاسعة الساعة بالجلسة التايل اليوم يف العريضة وتُقدم والطلبات، الدعوى
بنسبة عليها رسًما ل فيحصِّ الدعوى يف بالسري للمدعي القايض يرصح الجلسة هذه ويف
واسمها أخرى املائة يف و٥ شكوى»، «رسوم واسمها ابتدائيٍّا، قيمتها من املائة يف ٥
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األقل عىل أسبوع بعد تحديدها ويكون الدعوى، لسماع جلسة وتحدد سماع». «رسوم
الرسوم. دفع تاريخ من

اإلنجليزية هي: النظامية املحاكم ولغة بوليس». «محكمة جنائية محكمة وهناك
باإلنجليزية. املحارض وإعداد األحكام تكون أن الغالب أن غري والعربية؛

جديد، من عريضة بطريق تنفيذها يكون والرشعية: النظامية األحكام تنفيذ
ويف املدين. إحضار أو بالحجز أمره القايض فيصدر املائة يف ٥ رسم عليها ويؤخذ
سبعة يف الحجز ذ يُنفَّ ذلك وبعد «املحرض» األوامر وينفذ بالحجز. القايض يأمر الغالب
يف يوًما ١٤ موعد يف البيع تاريخ إعالن وبعد الدائن، طلب عىل بناء يكون والبيع أيام.
املدير. من بأمر إال العقارات بيع يجوز وال العقارات، حالة يف وشهر منقوالت، بيع حالة

األوالد. وتسليم بالنفقات الرشعية األحكام النظامية املدنية املحاكم وتنفذ
فيها يفصل الجنائية القضايا وأكثر قضاة، ثالثة من االستئاف محكمة وتؤلف
املحاكم يف الجنايات ويف العام. للحاكم أحكامها يف االستئنافات وتقدم اإلدارة، رجال
سلطة تماثل وسلطته القضائي، السكرتري بواسطة املدير أمام األحكام تُستأنف الكربي

مرص. يف الحقانية وزير
يونانيان، واثنان إنجليزي، أحدهم خمسة، الخرطوم يف املحامني عدد املحاماة:
تصديق بعد إال السودان يف يرتافع أن الغريب للمحامي يجوز وال مرصيان. واثنان
والعدالة سهلة، واإلجراءات برسعة أحكامها النظامية املحاكم وتصدر العام، الحاكم من

السودانية. والقروية األهلية املحاكم من أكثر مكفولة فيها
،١٩٣٥ سنة سبتمرب يف بالخرطوم محاماة والئحة للحقوق مدرسة أُنشئت وقد
القوانني، العام الحاكم مجلس ويصدر عسكرية، ومحاكم تأديبية مجالس وهناك
وهناك معينة. بقيود وأوامر لوائح إصدار واملدير القضائي للسكرتري القوانني وترخص

األرايض. لتسجيل مكتب

هاشم آل عند (2-7)

املعهد مشيخة وكيل هاشم القاسم أبو أحمد أحمد الشيخ الفضيلة صاحب حرضة أقام
وآل الظهر. بعد األوىل الساعة اليوم غداء مأدبة الكرام هاشم وآل درمان بأم العلمي
القاسم أبو أحمد الشيخ له املغفور وعميدهم الزمان، قديم منذ ودين علم أهل هاشم
أي قرن؛ ربع عاش الذي العلمي للمعهد مؤسس أول كان السودان، لعلماء شيًخا كان

291



الثالث) (الجزء املرصية البعثة رحلة إىل القديم التاريخ من السودان

الرحمن عبد السيد وسماحة البعثة أعضاء حرضات الدعوة لبى وقد .١٩١٠ سنة منذ
محمد أحمد السيد والتجار: والعلماء املفتي وفضيلة القضاة قايض وفضيلة املهدي
هاشم آل ذبح وقد العال. أبو ومصطفى محمد، ويونس عامر، إبراهيم والسيد الربير
الخطب أُلقيت وقد الخراف، ذيول معه حنيًزا لحًما املوائد يف وقدموها خروًفا عرشين

املناسبة.

قايضالقضاة شاي (3-7)

يف شاي حفلة املفتي وفضيلة السودان قضاة قايض الجارم نعمان الشيخ فضيلة وأقام
املهدي الرحمن عبد السيد سماحة حرضها اليوم، مساء من والنصف الرابعة الساعة

والتجار. والعلماء

املريغني السيد استقبال (4-7)

عيل السيد السري السيادة صاحب حرضة زار اليوم مساء من السابعة الساعة ويف
وتبادلوا األعضاء حرضات به فاجتمع أوتيل، الجراند فندق يف البعثة أعضاء املريغني
وللسيد هذا واالحرتام. باإلكبار مشيًعا سيادته وانرصف األحاديث، شتى سيادته مع
الخروج قليل وهو وأفريقيا، والحجاز والسودان مرص يف جدٍّا كثريون أتباع املريغني
خرج السودان بالد من وغريهما ودنقلة كسال زار إذا أنه عىل للمظاهر، محب غري
مرص نحو كريمة مواقف ولسيادته عظيم، نفوذ وله راحته، ولثم به، للتربك األهايل

الصمت. كثري الكالم قليل وهو وأمانيها، ونهضتها

املؤلف محارضة (5-7)

يلقي أن غوردون كلية خريجي من السودان يف املثقفني الشبان بعض املؤلف إىل رغب
ناديهم. يف محارضة

الواسع، فنائه يف نفس ألفي من بأكثر مزدحًما رأيته النادي دار إىل وصلت وعندما
املحارضة واستغرقت وتصفيق، برتحاب وقوبلت مزدحمة، املجاورة الشوارع ورأيت
رحلة ملناسبة وآثارها البعيدة «الرحالت موضوعها وكان تقريبًا، الساعة ونصف ساعة
العلوم نرش يف فضل من للرحالت عما فيها تكلمت السودان»، يف املرصية البعثة
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يف ذلك عىل األمثال ورضبت العلماء، رحيل بفضل إال يتقدم لم العلم وأن وتدعيمها،
أثر من للرحالت وما نفسها، بعثتنا عضوية ويف واألوروبي، واملرصي العربي التاريخ
العرص؛ هذا مقومات من الرسعة إذ الرسعة؛ وتعويد املواعيد واحرتام النظام تعليم يف
اإلنسان يكون أن وجب فقد رسيعة، أصبحت والطائرة كالسيارة املواصالت أن فكما
املعضالت وحل األفق وتوسيع الهموم جالء يف نتائج من لها وما رسيًعا، حياته يف
سيادة ويف واملعتقدات، لألوطان الدعوة نرش ويف واالجتماعية، والشخصية السياسية
والثروة العلم يف اختالفهم عىل الواحدة البعثة أعضاء بني التكليف برفع الديموقراطية
ورحالت الكشافة ونشوء واألشخاص البالد إىل والتعرف والبيئة، والسن واملزاج والجاه
تدوين يف املرتحلني وواجب والرصاحة، التقشف، عىل والتعود األفكار، وتبادل الطلبة

ييل: بما املحارضة ختمت ثم الصور. وأخذ املذكرات

سادتي:
وجعل متكاملة، بالًدا والسودان مرص من وجعل واٍد يف جرى قد النيل إن
لم واملعنى يتغري لم االسم ولكن مرصيٍّا، السوداني ومن سودانيٍّا املرصي من
ونحن واآلن متقابالن. ولفظان مرتادفتان كلمتان والسودان مرص بل يتحور،
ولن لكم مخلصني نكون لن الوداع، كلمة نقول أن ونوشك السفر أهبة عىل

إليكم. ورحلنا إلينا رحلتم إذا إال لنا مخلصني تكونوا
أبعدتهم أو تباعدوا قد وأبناء متحابون، إخوان ونحن هللا فنستودعكم
والنيل النيل، هو وأبوهم فمرجعهم أبًا؛ ولهم مرجًعا لهم ولكن الحوادث،

ا.ه. هللا. ورحمة عليكم والسالم دائًما،

طه الرحمن عبد األستاذ خطاب

فيه تفضل خطابًا وألقى النادي سكرتري طه عيل الرحمن عبد األستاذ حرضة ووقف
أجزائها يف كانت بأنها املحارضة ووصف وكرمه، أدبه صاغها بكلمات املؤلف عىل
«رحيلهم» استأهلت للحارضين سعيدة فرصة إلقاءها وعد آخر، إىل موضع من رحالت
السودان خطباء مقدمة يف الرحمن عبد واألستاذ لسماعها. والقريبة البعيدة دورهم من

وأدبًا. وبالغة فصاحة
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سماحة الرحيم عبد السيد خطاب

بيشء املؤلف عىل فيه تكرم خطابًا سماحة الرحيم عبد محمد السيد حرضة وارتجل
التجارة عن وتحدث فضائلهم فامتدح السودانيني مواطنينا خاطب ثم اإلكرام، من كثري

والسودان. مرص بني

اليوناني بالنادي راقصة حفلة (6-7)

األبيض. يف والسمسم الذرة سوق

ألعضاء توديًعا راقصة حفلة اليونانيني وزمالئه ميخالوس كونتو نادي وأقام
السودان موظفي كبار من العرشات حرضها التايل، اليوم يف سفرهم ملناسبة البعثة
من األوىل الساعة بعد الحفلة وانتهت عقيالتهم. مع األجنبية الجاليات وأعيان اإلنجليز

الليل. منتصف
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فرباير ١٥ الجمعة — الثامن اليوم (8)

الخرطوم توديع

حرضات ونرتك الخرطوم نغادر فنحن السودان، يف املرصية البعثة أيام انتهت اليوم
الخرطوم نغادر الزراعية. األعمال بعض ينجزون امللكية الزراعية الجمعية أعضاء
وتبادلنا املودعون وبكى ثابت محجوب الدكتور بكى ولقد متأثرين؛ آسفني والسودان
فلن الركني، الركن قلوبنا يف واحتل األول، املكان نفوسنا من ملك قد السودان العناق.

الفرصة. سنحت كلما إليه وسنعود ننساه،

املرصيني الضباط قبور (1-8)

الورد ونثرنا درمان، أم يف املرصيني الضباط قبور املرصية البعثة زارت الجمعة ملناسبة
يف أصحابه استشهد مرصي رفات وودعنا الصدقات ووزعنا الفاتحة وقرأنا والزهور

والتخليد. الذكرى فاستأهلوا والسودان، مرص سبيل

املهدي السيد دار يف (2-8)

عبد السيد السري السماحة صاحب حرضة دار زرنا صباًحا والنصف التاسعة الساعة يف
واملرطبات، الحلوى علينا ُوزعت وقد ضيافتة، حسن شاكرين محيني املهدي الرحمن
السيد بمكانة سماحة الرحيم عبد السيد وأشاد والقصائد، الخطب الخطباء وألقى
يكربوا وأن عيد يوم اليوم هذا يعدوا أن الحارضين عىل واقرتح الزعامة، من املهدي
مشاهدة بعد شاكرين انرصفنا ثم الحارضون فتبعه أكرب»، هللا أكرب «هللا العيد تكبرية

السيد. دار يف والسالح النقدية اآلثار بعض

الغداء مأدبة (3-8)

األعيان من واملضيفني للداعني وشكًرا تكريًما بالفندق غداء مأدبة املرصية البعثة أقامت
وحرضات املهدي الرحمن عبد السيد السري سماحة الحارضين مقدمة يف وكان والوجهاء،
… املوظفني. وكبار والتجار والعلماء التجارية والغرفة العام الحاكم مجلس أعضاء

إلخ.
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عبد واألستاذ بك أباظة وفؤاد باشا محفوظ رشوان حرضات املأدبة يف وخطب
طه. عيل الرحمن

وأبو عطربة ثم بشندي ومر اليوم، ظهر بعد الرابعة الساعة القطار بنا سار وقد
تحية. أجمل البعثة يحيون الطريق طول عىل األهايل وكان حلفا، فإىل حمد

دائمة مشرتكة لجنة تأليف (4-8)

اآلتي: التلغراف بالسودان املرصية البعثة من الزراعية الجمعية تلقت

النيلية وبواخرها املرصي الري مصلحة فرباير ١٤ يوم صباح البعثة زارت
بالخرطوم التجارية الغرفة مع جلسات وعقدت غوردون، شجرة بناحية
درمان، بأم هاشم آل بدار الغذاء طعام تناولت ثم االقتصادي، املكتب ومدير
ومفتيش واملفتي القضاة قايض الفضيلة أصحاب دعوة بالخرطوم لبت ثم

الرشعية. املحاكم
من زيارة أول وهي املريغني، عيل السيد فضيلة أوتيل بجراند وزارها
بكل فقوبل طوسون، عمر األمري سمو بأعمال وإعجابًا للبعثة تقديًرا نوعها

وترحاب. حفاوة
ساهرة. لحفلة هانكي ودارك ميخالوس كونتو نادي دعوة البعثة ولبت
الرحمن عبد السيد منزل البعثة زارت فرباير ١٥ الجمعة صباح ويف
مع املتبادلة التلغرافات فيها تُليت بالغة وحفاوة حافل جمع وسط املهدي
البعثة أقامت ثم والتقدير، التحيات مع طوسون، عمر األمري السمو صاحب
القوم كبار من مدعوٍّا وخمسني مائة نحو حرضها أوتيل بجراند جامعة مأدبة
سعادة البعثة رئيس باشا رشوان سعادة وشكر والتجار، املوظفني وكبار
التي للحفاوة السودانيني وإخواننا والتجار واألعيان واملوظفني العام الحاكم
شارًحا بك أباظة فؤاد وتاله بالسودان، مكان كل يف البعثة بها استقبلت
ووضع والسودانيني، املرصيني بني الصداقة إحكام من البعثة زيارة نتيجة
بالتوايل سنويٍّا اجتماعها توايل مشرتكة لجنة وتأليف التجاري، التعامل أسس
بني والزراعية والتجارية االقتصادية العالقات لتنمية والخرطوم بالقاهرة
السودان حاصالت عرض عىل اتفق كما املشرتكة، وملنفعتهما والسودان، مرص

القادم. الزراعي باملعرض وصناعاته
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الظهر بعد الرابعة الساعة بقطار البعثة من الثاني الفوج ملرص وعاد
السفر عن وتخلف سعيًدا، سفًرا لهم راجني املودعني من غفرية جموع وسط
بك عفيفي وعطا بك شوربجي إبراهيم والدكتور الزراعية الجمعية لجنة

نرصت. مصطفى واألستاذ

فرباير ٢٢ الجمعة يوم ظهر بعد الرابعة الساعة الخرطوم من سافروا وقد هذا
الجاري. ٢٦ الثالثاء يوم صباح القاهرة إىل ووصلوا

والسودانيني املرصيني الضباط قبور زيارة (5-8)

اآلتي: التلغراف فرباير ١٦ السبت يوم الزراعية الجمعية وتلقت

الصباح يف األعضاء فبكر البعثة، معظم سفر موعد وكان الجمعة أمس كان
درمان، بأم املرصي بالجيش والسودانيني املرصيني الضباط مقابر لزيارة
الضباط لذكرى رمًزا عرفة هللا عبد اليوزبايش املرحوم قرب عىل األزهار ونثرنا
الضباط لذكرى رمًزا إبراهيم أفندي فرج اليوزبايش قرب عىل وكذلك املرصيني،
القبور وحالة أرواحهم. عىل الفاتحة وقرأنا الصدقات ووزعنا السودانيني،

برتميمها. العناية تستدعي

أباظة فؤاد

أسوان إىل الخرطوم من (6-8)

ووصلنا ،١٩٣٥ سنة فرباير ١٥ الجمعة يوم ظهر بعد الرابعة الساعة القطار ركبنا
املهذب الشاب املرصية الجمارك مندوب حرضة وقابلنا التايل، اليوم مساء حلفا إىل
وسكانها مرص، كمراكز وألفيناها املدينة، يف معي وسار أفندي، حنني ميخائيل جرجس

مرصية. كانت وقد مرصيون
الحدود يف سمبل أبي معبد التايل اليوم يف وشهدنا حلفا، من نيلية باخرة ركبنا ثم
١٨ االثنني يوم ظهر قبيل الشالل إىل وصلنا حتى سريها يف الباخرة مضت ثم املرصية،
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السيارات وركبوا القطار، يف أمتعتهم منها» الثاني «الفوج البعثة أعضاء ووضع فرباير،
أسوان. خزان وشهدنا

ظهر من بها ومكثت أسوان يف نزلت وقد وطنيٍّا. احتفاءً بنا األسوانيون واحتفى
األقرص إىل سافرت حيث فرباير، ٢١ الخميس يوم صباح إىل فرباير ١٨ االثنني يوم

آثارها. شاهدت حيث فرباير، ٢٤ األحد يوم حتى فيها وبقيت

أسوان خزان (7-8)

بحرية خزان ومرشوع تانا خزان ومرشوع األولياء جبل وخزان سنار خزان عن تكلمنا
اآلن. أسوان خزان عن ونتكلم الكتاب. من الثاني الجزء يف ألربت

فتُزرع الحياض، ري طريقة عىل تجري مرص يف الزراعة كانت الحياض: ري
األرض وتمكني عيل محمد عهد يف الرتع شق رؤي وقد السنة، يف واحدة مرة األرض
وقد الصيفي»، «بالري يسمى ما وهو السنة، يف مرات وثالث مرتني الزراعة من
ترعة بشق الصيفي، الري تعميم يف عيل محمد جده منهج إسماعيل الخديوي نهج

القاهرة. جنوبي مرتًا كيلو ١٧٥ مسافة عىل تقع التي االسماعيلية
قناطر وأُنشئت الصيفي، للري بها الخزان فإنشاء أسوان، يف قناطر إنشاء رؤي ثم

العالية. األرايض ري إلمكان أسيوط
إىل تتأخر وقد سبتمرب، يف زيادتها وتصل يوليو، آخر حوايل الفيضان زيادة وتبدأ

ديسمرب. يف وتنتهي ونوفمرب أكتوبر
تخزين إلمكان ١٩٠٢ سنة إىل ١٨٩٨ سنة من مرة ألول أسوان خزان إنشاء وكان
وتمت ١٩٠٧ سنة من تعليته أُجريت ثم البحر، سطح عن ١٠٦ منسوب عىل املاء
وبلغ ،١٠٦ ارتفاع عىل الخزان وسطح .١١٣٠٠٠ منسوب إىل يصل حتى ،١٩١٠ سنة
ذلك سمح وقد مكعب. مرت ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ حوايل وسعته مربع، مرت ١٦٠٠٠٠٠٠٠
نزع مع تكاليفه وبلغت الصيفي. الري إىل الوسطى مرص يف فدان ٣٠٠٠٠٠ بتحويل
قبل الفدان ثمن أن قدرنا فإذا مرصي. جنيه ٣٠٥٠٠٠٠ له الالزمة األرايض ملكية
٢١ بمبلغ أتى قد الخزان كان جنيًها، ١٤٠ إىل صعد وأنه جنيًها، ٧٠ الخزان إنشاء

ملرص. جنيه مليون
مربع، مرت ٢٧٠٠٠٠٠٠٠ الخزان ومسطح ،١١٣٠٠٠ منسوب عىل التعلية وُجعلت

مكعب. مرت ٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠ سعته أو واستيعابه
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صيفي، ري إىل الوسطى مرص يف فدان ١٠٠٠٠٠ تحويل من التعلية هذه ومكنت
جنيه. ١٤٠٠٠٠٠ التعلية نفقات وبلغت

التعلية فأُجريت أسوان، خزان خلف املاء تخزين إىل ماسة الحاجة ظلت وقد
١٢١ ارتفاع عىل املاء ويُخزن ،١٢٣ ارتفاع عىل ١٩٣٣ سنة إىل ١٩٢٩ سنة من الثانية،
مرت ٨٠٠٠٠٠٠٠٠ الثانية التعلية بعد الخزان ومسطح البحر. سطح عن فقط و١٢٢
سري املقاولون بالتعلية وقام مكعب. مرت ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ «استيعابه» وسعته مربع،
األوىل والتعلية اإلنشاء أما ملتد. وريلتون جونز طوفان ثم ورشكاه جريفيث مورتون

ورشكاؤه. إيرد جون فتوالهما
للجزء مرتًا ٥٨٠ منها مرتًا ٢١٢٩ الثانية التعلية بعد الخزان قناطر طول وأصبح
ماء من الزائد ملرور فتحة ١٨٠ ويوجد العيون، املفتوح للجزء ١٥٤٧ املفتوح، غري
الفتحات وتختلف مكعبًا، مرتًا ١٤٥٢٠ بمقدار ١٨٧٨ سنة يف الزائد هذا ُقدر وقد النيل،

أمتار. و٧ ٣٫٥٠ بني وارتفاعها مرتين من فعرضها وعرًضا. ارتفاًعا

الثانية التعلية تكاليف

إدارة األشغال وزارة ويف جنيه، ٤٠٠٠٠٠٠ امللكية نزع من التكاليف بلغت وقد
لإلنارة الكهربائية القوة توليد يف املاء سقوط من االنتفاع يف الوزارة وتبحث للخزانات،

جنوبًا. يجاورها وما أسوان عند اآلالت وإدارة

القاهرة األقرصإىل من (8-8)

«بني بلدتنا وزرت أسيوط، إىل فرباير ٢٥ االثنني يوم صباح األقرص من سافرت
البعثة من الثالث للفوج الحامل بالقطار الليل منتصف بعد فلحقت عدت ثم عديات»،
وزير بك بركات الدين بهي ومحمد باشا، محفوظ رشوان البعثة رئيس سعادة به وكان
إبراهيم والدكتور بك، أباظة وفؤاد بك، فتحي الحميد وعبد األسبق، العمومية املعارف
بك، عفيفي وعطا نرصت، مصطفى واملهندس بك، أباظة الحميد وعبد بك، الشوربجي
يوم صباح العاصمة محطة إىل ووصلنا البعثة، ومصور عيل، مصطفى محمود واألستاذ

فرباير. ٢٦ الثالثاء
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البعثة من األول الفوج وصول (9-8)

والوجاهة العزة أصحاب حرضات البعثة أعضاء من فرباير ١٦ السبت صباح وصل
الجيزاوي الفضل أبو أحمد واألستاذ بك بركات وإسماعيل بك نحاس يوسف الدكتور
فخري األستاذ أسوان يف ونزل الزيني، حجاج أمني والحاج أفندي الحناوي وأحمد
املوظفون العودة يف بهم احتفى وقد بك، عوض إلياس العزة صاحب األقرص ويف الزق،
ورافقوهم الشالل محطة يف أسوان تجار واستقبلهم العطربة، يف واملرصيون السودانيون

أسوان. إىل

األهرام صفحات السودانينيعىل األزهريني من شكر

ييل: ما املؤلف إىل باألزهر السنارية وطلبة علماء حرضات أرسل

وكلهم الخالصة بتحيتهم حرضتكم إىل يتقدمون باألزهر السنارية إخوانك
أعضاء النجباء األفاضل وحرضات أنتم لكم تهنئته ليبلغكم مرسور مغتبط
لدى واجب بأكرب قمتم أن بعد الوصول بسالمة املوفقة االقتصادية البعثة
السنارية ونحن الشقيق، القطر أبناء عند مقصد وأجلِّ السودانيني إخوانكم
وإقامتكم، ظعنكم يف امليمونة رحلتكم بدء منذ حركاتكم نرقب نربح لم
البعثة أعضاء أن واعتقادنا واإلجالل. واإلكبار واإلعجاب االهتمام بعني نرقبها
ما بالغة وعرضها البالد طول يف السودانيني إخوانهم من حفاوة القوا إن
وتعبري لحق، أداء بل بالواجب، القيام إال منهم هي ما الحفاوة تلك بلغت
الحواجز ُوضعت مهما أنها عىل والتقلبات الحوادث برهنت قوية عاطفة عن
ورسوًخا شدة إال تزداد ال العسف وشدة الزمن طول عىل سبيلها يف واملوانع
والدين الجوار عوامل لها؛ حد ال التي العوامل وتنميها وتلهبها توحيها وثباتًا،
عجب وال غرابة فال الواحد. الجسد يف والسكنات الحركات عوامل بل واللغة،
وإنما عنه بالغريبة ليست أرض عىل يميش السودان يف املرصي رأينا أن
القديم يف منه وهم منهم هو إخوان مع ويمتزج النيل، وادي من قطعة هي
كتلة والسموات. األرض غري األرض تبدل أن إىل هكذا وسيظلون والحديث،

متحدة. النيل ووحدة واحدة النيل
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الخرطوم مدينة يف أيامنا

ثم فرًدا فرًدا وشكرناهم البعثة أعضاء حيينا إذا إنا العزيز: األخ أيها
وإخالصك رصاحتك يف له حد ال الذي بك فإلعجابنا بينهم من خصصناك
يكون ما وأجمل ينبغي ما أحسن عىل واجبك بأداء وقيامك العالية، وهمتك
الرصينة. وعبارتكم الرائع بأسلوبكم الواقع ورشح الحقائق تصوير من
بدروس العناية منها وطلبكم املعارف وزارة إىل النظر توجيهكم ننىس وال
الحقيقة التلميذ يعرف كي السودان؛ بالد يف خاصة والجغرافيا التاريخ
من عليه هم وما ساكنيها وطبيعة األرض طبيعة من البني الواقع ويتلمس

أخالق. ورقي حضارة
بها، نادينا طاملا باالهتمام جديرة وفكرة تمنيناها طاملا أمنية فهذه
ما العناية من فتعطيه أثره املعارف وزارة لدى لكالمكم يكون أن ونرجو

املقصود. ويحقق به يليق
إلخوانهم فيعرفوا املرصيون إخواننا يتنبه أن الكبري األمل لنا وإن هذا
عىل لهم قدمتموه فيما ورأينا مكانتهم. يف ويضعوهم حقهم السودانيني
شعورهم من يوقظ بأن لجدير أنه وتفصيل رشح من الغّراء األهرام صفحات
يف وحسبنا معلوماتهم، من وينمي غفلتهم من ينبه بل عواطفهم، من ويلهب
هي، كما الحقيقة إدراك عدم من مقاالتكم إحدى يف أنتم به اعرتفتم ما ذلك
والقراءة الدرس طول عىل رأيتموه كما السودان عن تعلمون ماكنتم وأنكم
املرصيني إخواننا شجعتم هذا وبإزاء الصحف، يف عنه والكتابة الكتب يف عنه
من لها وما السودان، إىل الرحلة أهمية عىل املرصية الجامعة شباب وبخاصة
مرة رجعنا فإن التعارف، وتبادل الروابط وتقوية العالقات تنمية لدى األثر
أيًضا وتقديرنا وشكرنا فتحيتنا بكم، وإعجابنا شكرنا لكم وكررنا أخرى
اإلنساني، الواجب آلداء موفقني للحق عونًا زلتم وال الغّراء. األهرام لصحيفة
ومكانتها املجيد ماضيها يعنيها املطرد وتقدمها عالها يف األهرام زالت وال

أجمع. الرشق يف الكربى
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.١٩٣٥ سنة فرباير ٢٥ الثالثاء يوم صباح القاهرة محطة إىل وصولهم عند البعثة أعضاء
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عرش الحادي الفصل

البعثة عودة بعد

عمر األمري برياسة املرصية البعثة أعضاء واجتماع الزراعية الجمعية حفلة (1)

امللكية الزراعية الجمعية دار يف بالسودان املرصية البعثة أعضاء حرضات اجتمع
املدير بك أباظة فؤاد العزة صاحب حرضة بهم رحب وقد عودتهم، بعد بالجزيرة
كبري عيل مصطفى محمود واألستاذان وكيلها بك فريد حسني وحرضة للجمعية العام
صوًرا األعضاء حرضات شهد وقد سكرترييتها، رئيس عابدين أحمد ومحمد مفتشيها

السودان. مدن يف رحلتها يف البعثة مناظر من مختلفة
طوسون، عمر الجليل األمري السمو صاحب حرضة البعثة اجتماع ف رشَّ وقد
وقد لسموه، األعضاء حرضات يقدم بك أباظة فؤاد وكان واالحرتام، باإلجالل فاستُقبل
خري رحلتهم وراء من يكون أن ورجا البعثة، نجاح عىل األعضاء بتهنئة سموه تفضل
يرجع ونجاحها البعثة سفر يف األكرب الفضل إن لسموه: األعضاء فقال والسودان. ملرص
البلدين، بني العالقات مواصلة يف غريه وسبق البعثة سبق فقد الجليل، األمري سمو إىل
إن سموه: فقال تشجيعه. ظل ويف وبرعايته سموه تفكري من البعثة تأليف كان ثم
تهنئته. لسموه األعضاء فشكر فضلكم. عىل نصيبي يزيد ال األقل عىل أو لكم، الفضل
البعثة مناظر عىل املشتمل الفيلم من جزءًا األعضاء عىل بك أباظة فؤاد عرض ثم
الرحلة. مناظر بتسجيل عنايته عىل بك فؤاد وهنأوا الفيلم بنجاح فأعجبوا رحلتها، يف



الثالث) (الجزء املرصية البعثة رحلة إىل القديم التاريخ من السودان

الشاي حفلة (2)

مسيو لحرضة تكريًما شاي حفلة دارها فناء يف امللكية الزراعية الجمعية وأقامت
وقد مرص. إىل حضوره ملناسبة بالخرطوم التجارية الغرفة رئيس ميخالوس كونتو
إىل ميخالوس كونتو مسيو جلس حيث طوسون، عمر األمري سمو برعاية الحفلة كانت
محمود السعادة صاحبا وجلس يساره، إىل باشا محفوظ رشوان وسعادة سموه يمني
جانبهم إىل وكان اليمني، إىل باشا الشواربي وحامد العاصمة محافظ باشا صدقي
فتحي الحميد وعبد بك أباظة الحميد وعبد بك أباظة فؤاد حرضات البعثة أعضاء من
بك جريس وألفونس بك نحاس يوسف والدكتور بك الشوربجي إبراهيم والدكتور بك
عبد واألساتذة ثابت محجوب والدكتور عفيفي عطا محمد واألستاذ بك عوض وإلياس
وعبد سماحة الرحيم عبد ومحمد قاسم حسن وأحمد قاسم حسن ومحمد الرمايل املجيد
والوجيه محروس املجيد عبد والسيد خميس شكري وعيل العال أبو ومحمود حسني هللا
وأحمد املهندس نرصت ومصطفى الرشيدي حسني ومحمد الجمال مصطفى محمود
أعضاء من لفيف الدعوة لبى كما عيىس، حسني والسيد الزق لوقا وفخري الفضل أبو

والصحفيني. التجارية والغرف الزراعية والنقابة الزراعية امللكية الجمعية

باشا محفوظ رشوان خطاب (1-2)

التايل: الخطاب باشا محفوظ رشوان سعادة ألقى ثم

ميخالوس، كونتو املسرت جناب الجليل، األمري السمو صاحب حرضة
السادة: حرضات

السمو صاحب لحرضة أقدم أن يف املرصية البعثة عن نيابة العظيم الرشف يل
الحفلة هذه بإقامة لتفضله واالمتنان الشكر عبارات أجزل الجليل األمري
هذا بمقدم االحتفاء يف االشرتاك لنا فأتاح ميخالوس، كونتو للمسرت تكريًما

الديار. هذه إىل العظيم الرجل
إىل سافرت التي واألغراض بعثتنا تألفت كيف حرضاتكم تعلمون
األكرب الفضل الجليل األمري السمو لصاحب كان وقد لتحقيقها، السودان
البعثة أعضاء عىل به يتفضل كان بما نجاحها ويف الفكرة، هذه تنفيذ يف
أهل إن قلنا وإذا بالسودان. إقامتنا أثناء يف والشكر التشجيع تلغرافات من
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لسموه بالجميل والعرفان االحرتام كل قلوبهم صميم يف يحملون السودان
وبره البيضاء سموه أيادي فإن صادًقا؛ تصويًرا الحقيقة تصوير يف نا لقرصَّ
أهله قلوب يف فغرست السودان، أرجاء يف خريي عمل كل أظلت قد املتواصل

بالجميل. والعرفان االحرتام ذلك
بور ووصلنا تعلمون، كما يناير أواخر يف السودان إىل بعثتنا سافرت
املختلفة، السودان أنحاء يف كثرية بالًدا وزرنا املذكور، الشهر من ٢٨ سودان
االستقبال، وحسن واإلكرام الرتحيب من متصًال سيًال نلقى ذهبنا حيث وكنا
يف الفضل ويعود الراحة، أسباب من الغاية كل بالًغا أسفارنا تنظيم كان كما
وحرضات التجارية السودان غرفة رئيس ميخالوس كونتو املسرت لجناب هذا
مشقة كل وتحملوا جهد كل بذلوا الذين الغرفة هذه لجنة أعضاء زمالئه
خالص جميًعا السودان أهل من بنا احتفلوا وللذين فلهم راحتنا، سبيل يف
معايل إىل الشكر هذا مثل نوجه أن ننىس أن نستطيع وال والحمد، الشكر
بنا، حفاوة من بذلوه ملا السودان، حكومة رجال وإىل العام، السودان حاكم

مهمتنا. تسهيل من به قاموا وما قيمة معلومات من به أمدونا وملا

السادة: أيها

االقتصادية الروابط توثيق السودان إىل البعثة سفر من الغرض كان لقد
كونتو املسرت ملعاونة كان ولقد والسودان، مرص بني والزراعية التجارية
إىل البعثة وصول يف الفعال األثر التجارية السودان غرفة رئيس ميخالوس
ما عىل اطلعتم ولعلكم أجله، من البعثة سافرت الذي الغرض يف النجاح
الجهود هذه تستمر أن يف األمل كل ولنا الصحف، يف عملنا نتيجة من نُرش
بفضل الثمرات أحسن تثمر وأن الروابط، أمتن تربطهما اللذين البلدين لخري
السودان. ورجال البعثة هذه بني املشرتك بالعمل أساسه ُوضع الذي التعاون
كونتو املسرت بتسليم يتفضل بأن الجليل األمري سمو يسمح أن أرجو
املجهود من به قام ما لتقدير بسيط مظهر وهو التذكار، هذا ميخالوس
وإقامتها البعثة سفر تسهيل من به قام وملا املشرتك، تعاوننا يف األثر العظيم

السودانية. األرايض يف
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السادة: أيها

وجيزة إشارة إليه أرشنا الذي العظيم باملجهود قام رجًال اليوم نكرم إذ إننا
التي النتائج تحقيق يكون بأن نفسه الوقت يف العظيم الرجاء قلوبنا يمأل
مرص بني واملودة اإلخاء روابط الزدياد عربون خري عمليٍّا تحقيًقا إليها وصلنا

اطِّراًدا. السنني تزيده ازدياًدا والسودان

الربير عيل الوجيه خطبة (2-2)

التايل: الخطاب الربير عيل الوجيه السوداني التاجر حرضة وألقى

سادتي: والعزة، السعادة أصحاب الجليل، األمري السمو صاحب
االنحالل من موجة زمان منذ عليها طغت السودانية املرصية العالقات إن
الطرف عنها يغض أن يمكن ال التي أعذارها العوامل هاتيك ولبعض والفتور،
مما امللموسة املادية النتائج بعض لها كان وإن وهي ق، املدقِّ يتناساها أو
استطاعت فما لألرحام، وتقاطًعا العالئق يف جفوة الناس بعض يعتربه قد
وما وكيف املشرتك. النفوس وحب املتبادل القلوب هوى بني تعصف أن
هللا أبدع أن منذ وطيد األزل، منذ مكني وأوارص روابط من مرص وبني بيننا
وأحكم الخالق سواه ملا كان وما وأنهاًرا. عيونًا رها وفجَّ األرض وبسط الخليقة
والعالقات اإلنسانية الواجبات وإن أوارصه، ويقطع اإلنسان يهدمه أن روابطه
وما الحياة، مظاهر كل يف السودان نحو مرص وواجب بيننا التي األخوية
وواجب ومساعدتها، وحنانها وعطفها مرص رعاية من دائًما السودان يرتقبه
عمر الجليل األمري السمو صاحب شخص يف هللا جعل قد شعب، نحو شعب
الواجبات تحتمه ما بكل بمفرده سموه قام وقد ومحقًقا، داعيًا طوسون
بالواجب، وقام األمانة أدى فرد؛ يف أمة وحده وهو السودان، نحو العالية
يف فالسودان مفروض. حق من به تقوم أن يجب ما مئونة مرص وكفى
سيجنيها التي الطيبة الثمرات بكل الجليل لألمري مدين مستقبله ويف حارضه
تتداخل كثرية متعددة الحياة نواحي كل يف وهي وغراسه، أياديه وراء من
شئت فما والعمران. والتقدم النهوض عوامل للسودان تكون أن يف جميعها
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يف أخرى ومن جامعاتها أرقى ويف أوروبا يف السودان ألبناء علمية بعوث من
كرمه فيض من العد يحرصه ال ما السودان ويف مدارسها شتى ويف مرص
املختلفة املغارس يف ظاهرة املستديمة وهباته أياديه وهذه عطائه. ومبذول
فواضله وهاتيك الدينية، العلم معاهد إىل عطاياه وتلك املتعددة، املالجئ ويف
يف يُشاد ومسجًدا يقام هلل بيتًا أن الكريم سمعه طرق كلما متدفقة غزيرة
وأرسعهم منًحا وأجزلهم املتربعني أول هو وها السودان، بقاع من بقعة كل
وما والفاقة. املجاعة يد نواحيه بعض مست السودان أن إليه نما كلما نجدًة
أن إال الوفاء عىل وأبقاهم الجميل بحفظ الناس أعرف وهم للسودانيني كان
ذكرت وإن فؤاد. بكل وساكنًا قلب كل يف لهم متمثًال الجليل سموه يكون
فما — حارضة أبًدا وهي — ذكرياتها بالعقول وطافت مرص السودان يف
كفته وما الكريم، وشخصه الجليل األمري سمو يف املتمثلة إال للسودانيني هي
أخرى نواٍح عن وينقب يبحث راح حتى املتواصلة وهباته املمطرة أياديه
املرصيني، نفوس يف متجدًدا متجليًا حاًرضا ليجعله السودان بذكر فيها يشيد
الحسن وبالئهم املكسيك، حروب يف البواسل أبنائه بطولة عن كتب ما فيكتب
سموه عىل أثنى مهما للسودان هيهات وهيهات والنضال. الوغى حومة يف

حقه. يفيه أن بالوفاء له وقام
الجليل سموه إن نقول أن وحسبنا نثني»، الذي وفوق نثني «كما فهو
وحقق الذكريات، دارس وجدد الروابط وأوثق السودان يف مرص سمعة حفظ

وبرها. عطفها يف رجائه وعظيم بمرص ظنه حسن للسودان
من أخرى آية إال األكرب، رئيسها وسموه االقتصادية، البعثة هذه وليست
الصالت روابط أحكم أن بعد املادية العالقات وتوثيق بالسودان اهتمامه آيات
الرتحيب يف حماس من األجالء البعثة أفراد رآه ما وليس والدينية، العلمية
وإجالله. حبه من السودانيني نفوس به تفيض ما دليل إال اللقاء يف وحرارة
وال الشقيقني. القطرين بني نظيمه وفريد العقد واسطة وأخريًا أوًال فسموه
شيئًا الزراعية الروابط هذه وراء يتوقعون الناس أن إىل أشري أن هنا يفوتني
اشتهر ما السودانيون فيها يتلقى مدرسة الروابط هذه تكون أن هو آخر،
نتائج إليه وصلت وما الزراعة، فن يف ومقدرة دربة من املرصي الفالح به
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رقي من الجليل األمري سمو أراده ما له يكتمل حتى الفالحة، يف العقول
العقلية. النواحي مختلف يف علمي

أصحاب أو الزراعية الجمعية تشرتي أن من مندوحة ال كان وإن
الستغاللها، السودان يف الزراعية األرايض بعض املرصيني األموال رءوس
أهل فهم وطنيني؛ ُمالك من الرشاء هذا يكون أن نرجو كسودانيني فإننا
وحدهم وألجلهم الروابط، أسمى بمرص تربطهم الذين وهم وأصحابها، البلد
يريده ما كل الوطنيني ولدى مرشوع، مجهود من بذل ما الجليل األمري بذل
فهي صغرية قطًعا أراد فإن الزراعية. املساحات مختلف من املرصي الشاري
وزعماء امُلالك فلكبار بذاتها قائمة املساحة كبرية قطًعا أراد وإن متوفرة،
املهدي الرحمن عبد والسيد املريغني عيل السيد الجليلني السيدين أمثال البلد
وجنوبه السودان شمال يف الشاسعة األرضية واملساحات الواسعة األمالك من

املرصيني. املشرتين حاجة عىل يربو ما
وطنيني ملالك أخرى أمالك كذلك تحوطه الذي الزراعي الجوار وبهذا
الوسائل بأسباب أخذ ومن الحوار هذا وراء من السودانيون يرجوه ملا تحقيق
وغرية مجهود من املرصي الفالح يبذله وبما الحديثة، املرصية الزراعية
إىل املرصي الفالح يسدي وبذلك العالم، مزارعي أشهر من جعلته زراعية
مثل وإن االختالط، يف خري من منه يتوقعه أن يمكن ما كل السوداني شقيقه
ومشآتها للبعثة مجهود عىل يرتتب فيما األثر أكرب لها املحلية الظواهر هذه
غري وفضلت وطنية غري أراٍض رشاء من ذلك غري إىل تعدتها وإن نتائج، من
شيئًا، السوداني املالك منها يستفيد ال النتيجة فإن الوطنيني، عىل الوطنيني
األدبية، أو العلمية أو املادية الوجهة من ال فائدة؛ بأية السودان عىل تعود وال
تعري أن لنرجو وإنا لألمل. وتحطيم الرجاء يف خيبة إىل هذا يؤدي قد بل
تضع وأن تتدبرها، وأن اهتمامها، املالحظات هذه أمثال الزراعية الجمعية
األمري سمو له أراده ما كل للسودان يتحقق حتى الالئق موضعه يف يشء كل

ورخاء. يرس من
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ميخالوس كونتو املسيو كلمة (3-2)

السادة: حرضات السعادة، أصحاب السمو، صاحب
تقديم لفكرة البعثة وألعضاء الطيبة، بكلماته باشا رشوان لسعادة مدين إني

كثريًا. أُقدِّرها التي السودان لزيارتهم تذكار
الحفلة، هذه لترشيفه طوسون عمر األمري خاصة بصفة أشكر إني
ما كل السودان يف قلت ألني طويًال خطابًا ألِق لم إذا تعذروني أن وأرجو
التجارة تنمية يف املشرتكة جهودنا واستمرار العمل يف وأخذنا يقال، أن يمكن

البلدين. ملصلحة والسودان مرص بني العالقة وتوثيق
أشكركم. السادة، حرضات يا السعادة صاحب يا السمو، صاحب يا

بك أباظة السيد حسني كلمة (4-2)

فكري واألستاذ بك أباظة فؤاد والد بك أباظة السيد حسني الوجيه حرضة وقف ثم
التجارية العالقات ويف عمر، األمري سمو بفضل اإلشادة يف بليغة كلمة فألقى أباظة،
كونتو املسيو حفاوة ويف بالبعثة، السودانيني املواطنني وترحيب والسودان، مرص بني
وانرصف عديدة صور وأُخذت واإلعجاب، بالتصفيق الخطب قوطعت وقد بها، ميخالوس

البديعة. الحفلة بهذه مبتهجني شاكرين الحارضون

املرصية البعثة بني الجلسات —محارضات العمل يف والغرفة البعثة (3)
التجارية الشئون يف السودانية التجارية والغرفة

١٩٣٥ سنة فرباير ١٢ يف املنعقدة محرضالجلسة

تساكر ريد — توتنجي وحرضات الرئيس ميخالوس كونتو املسيو جناب بحضور
— العال أبو محمود — الرمايل الجواد عبد السيد — العال أبو مصطفى — وجولو

خميس. شكري عيل — سماحة الرحيم عبد محمد
مرص بنك من املرصية البعثة تطلب أن تقرر وجوارب: وأقمصة قطنية بضائع

السودانية. التجارية الغرفة إىل بضائعهم من عينات إرسال
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تصدير رضيبة تسرتد لكي املرصية بالحكومة املرصية البعثة تتصل أن عىل اتفق األرز:
جهتها من السودانية التجارية الغرفة أن أيًضا تقرر قد أنه كما للسودان، األرز
أيًضا تتصل أنها كما للنقل، مخفضة تعريفة تقدير إلمكان السودان بحكومة تتصل
كما السويس، من للنقل خاصة بحرية تعريفة تقرر لكي الخديوية البواخر برشكة
للسبب الخديوية البواخر برشكة شخصيٍّا يتصل ميخالوس كونتو املسيو جناب أن

عينه.
مرص. من حاليٍّا تُستورد والسجاير: السيجار

لغرض املرصية بالسلطات املرصية البعثة تتصل أن عىل اتُّفق والكربيت: السمنتو
السودان. إىل امُلصدَّر والكربيت األسمنتو عىل منها جزء أو اإلنتاج رضيبة إلغاء

طيبة. الصنف هذا من السودان يف مرص مبيعات املرصي: الصابون
فيما الصنف هذا تستغل الواقع يف اليابانية املنافسة إن والقصرية: الطويلة األحذية
البضائع هذه من عينات مرص ترسل أن تقرر ذلك وعىل مستحيلة، فهي الجلود، عدا
لكي السودانية بالحكومة االتصال يجب أنه كما السودانية، التجارية الغرفة إىل
وقوائم بالجيش. الخاصة التوريد مناقصات يف بالدخول املرصية للمصانع تسمح
بمندوب باالتصال املرصية للبعثة ننصح وإننا مرص. يف نرشها يجب املناقصات

الشأن. هذا يف السودان حكومة
البعثة واجب من وأنه السودان، يف يفسد الصنف هذا أن يُعتقد (البرية): الجعة

مرص. يف الصنف هذا بصناع تسرتشد أن املرصية
السودان حديد سكك بمصلحة السودانية التجارية الغرفة تتصل أن تقرر الحلويات:
تبني أنه كما مرص، من املستوردة الطحينية للحالوة خاصة تعريفة إصدار لغرض
من النقل وأجرة األقة مليم ٣١ هي سودان بور حتى للنقل السيكورتاه تعريفة أن
فإن ولذلك املائة؛ يف ٥٠ من أكثر أي األقة؛ مليم ١٥ هي الخرطوم إىل سودان بور
ألحد تسمح السودانية الحكومة كانت إذا تتأكد أن تريد السودانية التجارية الغرفة

السكر. أثمان يف الطن يف مرصية جنيهات عرشة بتخفيض املصانع
مطلوبة. العينات أن تقرر الصنفني بهذين يختص فيما اللف: وورق الروائح

مرص. من تقدم الزهرة:
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السودان. يف وتُباع مرص من تُستورد أنها تقرر وغريها: الفنلة األقمصة
مرص. من يُستورد السجاد:

مرص. من تُستورد النحاسية: األدوات
ويمكن اليابان، من تُستورد البضائع هذه من مماثلة عينات األليمونية: األدوات

مرص. من عليها الحصول
املصانع من االسرتشاد يجب الزجاجية: واألدوات الفخار من املصنوعة األدوات

السودان. أسواق عن املرصية
محفوظ رشوان إمضاء
ميخالوس كونتو إمضاء

١٩٣٥ سنة فرباير ١٣ الثالثاء

املحرض ُقرئ وقد قاسم، أفندي محمد ومعهم ذكرهم السابق من كل بحضور (١)
عليه. وُصدِّق السابق

القطن. مسألة خالف زراعية سياسة املرصية للحكومة يوجد ال (٢)
ضد السودان حاصالت حماية املرصية الحكومة من يطلب أن عىل وافق (٣)

لها. ومماثلة مطلوبة تكون عندما األخرى املمالك حاصالت
من والذرة السمسم نقل تقبل ال أن السودانية الحديد السكك مصلحة رجاء (٤)
من رأًسا خارجة تكن لم ما األصناف هذه بتصدير تسمح ال وأن سودان، بور أسكلة

الطلب». هذا ذ نُفِّ «قد النباتات. تنظيف معمل
واملشرتين البائعني مع واإلسكندرية القاهرة يف التجارية الغرف تتعاقد أن (٥)
من عينات شهريٍّا التجارية السودان غرفة ترسل وأن السودان، لحاصالت مرص يف

واإلسكندرية. القاهرة يف املرصية التجارية للغرف الحاصالت
بمرص التجارية الغرف بني اآلراء لتبادل دائمة لجنة تكوين عىل اتُّفق لقد (٦)
عىل والخرطوم بالقاهرة تجتمع أن عىل التجارية، السودانية والغرفة األمر يهمهم ومن

الحق. هذا له عضو كل وأن التوايل،
الغرف. بني وإسكندرية والقاهرة بالخرطوم التجار بأسماء قوائم تبادل (٧)

311



الثالث) (الجزء املرصية البعثة رحلة إىل القديم التاريخ من السودان

لتخفيض والسودانية املرصية الحديد سكك قبل الطرفني من مجهودات يعمل أن (٨)
الفواكه. بتجارة يختص فيما الشحن

الصناعات. وكذا واملرصية السودانية املنتجات غرف يف للمعرض العينات تبادل (٩)
املوضوع. هذا يف بلجانها تسرتشد أن التجارية وإسكندرية مرص غرف وعىل

يكون أن عىل مناقصتها يف البلدين منتجات لقبول املختصة الحكومات مخابرة (١٠)
مرص. يف ستُنرش السودان عن املناقصات وأن حدة، عىل معينًا املنتجات أصل

محفوظ رشوان
ميخالوس كونتو

١٩٣٥ سنة فرباير ١٤ يف األربعاء

أفندي وحسني أباظة بك وفؤاد باشا رشوان وكذا ذكرهم، سبق من حرضات بحضور
عليه. وُصدِّق فرباير ١٣ محرض ُقرئ وقد عيىس،

خاصة ملحوظة

تكون أن عىل السوق يف املماثلة واألشياء القرض يبيعون الذين األهايل لرتاقب بالحكومة يُتصل
نظيفة. معروضاتهم

السكر

الحكومة. يد يف االحتكار
ولكن االحتكار، من بها تتخلص وسيلة تجد أن التجارية السودان غرفة ترغب
عدم من ناتجة الحالية والصعوبة السكر. من الحكومة دخل تستبقي نفسه الوقت يف

مرص. من الواردة البضائع عىل رضيبة بتقرير السماح
يُستورد ال أن عىل الضمان بعض هناك يكون أن يجب بأنه باشا رشوان يقرتح

فقط. املرصي السكر إال
والصداقة املودة اعتبارات من تكنه ملا — ستطلب السودانية التجارية الغرفة

االحتكار. إلغاء عىل السودانية الحكومة تعمل أن — املرصية للبعثة
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السكر، بمسألة خاصة مذكرة تحرض السودانية الغرفة أن أباظة بك فؤاد ويقرتح
أباظة: بك وفؤاد باشا رشوان حرضات الجلسة ترك وهنا

اآلتية: بالطريقة البلدين بني املواصالت طرق تحسني

سابًقا. كانت كما للتلغرافات العالية األجور بتخفيض (أ)
البلدين. بني تليفونية مخابرات بإيجاد (ب)

الداخل. يف الطرود ألجور مماثلة لجعلها بالبوستة الطرود نقل أجور بتخفيض (جـ)
عن بدًال التجارية وإسكندرية مرص غرفتي من شخصية تحقيق شهادات قبول (د)

البلدين. بني بسهولة السفر من التجار يتمكن وبذلك السفر، جوازات

محفوظ رشوان
ميخالوس كونتو

التجارة ومدير املرصية البعثة ولجنة التجارية السودان غرفة رئيس بني للجلسة محرض
.١٩٣٥ سنة فرباير ١٧ يف بالسودان واالقتصاد

واملسيو أزمرليان س. واملسيو رئيس ميخالوس كونتو املسيو جناب وبحضور
رشوان والعزة السعادة أصحاب وحرضات السودانية، التجارية الغرفة عن كفوري
وعبد جريس بك وألفونس فتحي بك الحميد وعبد أباظة بك وفؤاد رئيس باشا محفوظ
عن نرصت، مصطفى واملهندس الشوربجي بك إبراهيم والدكتور أباظة بك الحميد

املرصية. البعثة
فويل امليجر وأظهر التجارة، لجنة مع ُعقدت التي الجلسات بمحارض علم أخذ فقد
يمكنه ال ولكنه الحكومة، إىل االلتجاء فيها يحتاج التي بالفقرات يختص فيما ارتياحه

بنفسه. فيها يفصل أن
مقررة املسائل هذه بنفسها إليه تقدم السودانية التجارية الغرفة أن وتقرر

الالزم. االلتفات الحكومة تعريها أن وتطلب بها، التوصية
إلمداد الرتتيبات عمل اإلمكان يف هل عن املرصيني األعضاء فويل امليجر سأل وقد
الخاصة باألرقام طريقها عن والتجارة االقتصاد ومصلحة بالخرطوم التجارية الغرفة
هذه لغاية الحكومة ألن مرص؛ يف تُستهلك التي املختلفة السوداني الذرة بأصناف
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األصناف عن التشجيع يستحق األصناف من صنف أي ملعرفة تتوصل لم اللحظة
االقتصاد مصلحة تصدر أن املستحسن من أنه ميخالوس كونتو املسيو بني وقد األخرى،
املختلفة األصناف بأن خاصة وحلفا سودان بور جمرك إىل تعليمات اآلن من والتجارة
كافية، بيانات عىل الحصول يمكن حتى بالجمارك تقريرها يصري مرص إىل املصدرة

الجمارك. مع ذلك يف املباحثة عىل فويل امليجر وافق وقد
البعثة من يطلب وأنه جيًدا، بلًحا تُنتج دنقلة أن لويس املسرت ذكر (البلح): التمر
املختصة مرص يف التجارية املحالت أسماء عن بيانات مرص إىل رجوعها عند املرصية
يف للبيع أم املحيل لالستهالك سواء العلب يف املجفف البلح من الجيدة األنواع ببيع
ويف بالخرطوم، التجارية الغرفة وتخابر ذلك عن تستعلم أن البعثة فوعدت الخارج،
لريسل حلفا بمدير سيتصل بأنه واالقتصاد التجارة مصلحة مدير ذكر نفسه الوقت
وتجربتها. معاينتها من يتمكن حتى للبعثة؛ املقلة الباخرة ظهر عىل البلح من كمية
املباحثة بعد تقرر فقد الجارى، ١٣ جلسات يف ذكرها ورد التي للمناقصات بالنسبة
جميع أن بما ولكن عقبات، بعض توجد ربما مرص يف السودان مناقصة إذاعة أن
االشرتاك مرص يف بها املهتم للجمهور فيمكن املحلية الجرائد يف تذاع السودان مناقصات
تصدرها عندما املناقصات هذه من نسًخا السودانية التجارية الغرفة تطلب أن أو فيها،
عليها ليطلع التجاريتني واإلسكندرية القاهرة لغرفة أعداًدا منها ترسل لكي الحكومة

األمر. يهمهم الذين التجار
امليسور فمن املرصية، الوقائع يف تنرش فإنها املرصية باملناقصات يختص وفيما

فيها. والدخول السودانيني التجار جمهور عليها يطلع أن
أن السودانية التجارية الغرفة طلب عىل بناء أنه تقرر ولقد القاهرة: معرض
بإرسال التجار إلخطار األقاليم مديري إىل منشوًرا والتجارة االقتصاد مصلحة ترسل
التجارية الغرفة يف العينات هذه تجمع وأن الخرطوم، إىل املناسب الوقت يف عينات
جميع ترسل الحكومة أن كما األكثر، عىل القادم نوفمرب آخر يف القاهرة إىل إلرسالها
أن املرصية البعثة عىل اقرتح فقد بالنقل يختص وفيما بالقطن. الخاصة املعروضات
أن كما الشالل، من مجانًا نقلها إىل للوصول املرصية الحديد السكك بمصلحة تتصل
مجانًا نقلها السودانية الحديد السكك مصلحة من تطلب السودانية التجارية الغرفة
أقرب يف بمرص الزراعية الجمعية إىل السودانية التجارية الغرفة وسرتسل الشالل، إىل
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بمكان لها يحتفظ حتى مرص إىل سرتسل التي املعروضات ببيان كشًفا مناسبة فرصة
باملعرض. مناسب

محفوظ رشوان
ميخالوس كونتو

املرصية. والبعثة السودانية التجارية الغرف لجنة أعضاء بني املنعقدة الجلسة محرض

١٩٣٥ سنة فرباير ١٨ االثنني يوم

عن كفوري عزيز مسرت أزمريليان، س. مسرت الرئيس ميخالوس، كونتو أ. ج. مسرت
الحميد عبد بك، أباظة فؤاد رئيس، باشا محفوظ رشوان السودانية، التجارية الغرفة
بك الشوربجي إبراهيم الدكتور بك، أباظة الحميد عبد بك، جريس ألفونس بك، فتحي

املرصية. البعثة عن نرصت، مصطفى املهندس،
املرصية البعثة وأعضاء التجارية السودانية الغرفة ممثيل بني الجلسة انعقدت

التجارية. املسائل بخصوص
اآلتية: التعديالت بعد عليها وُصدِّق فرباير و١٤ ١٣ محارضجلستي ُقرئت وقد

كلمات بعد األمر) يهمهم (ومن الكلمات: أُضيفت السادسة النبذة فرباير: ١٣ جلسة
مرص. يف التجارية الغرف

هو يُعمل ما أحسن وأن دقيقة، مسألة هذه أن بك أباظة فؤاد قرر فرباير: ١٤ جلسة
املرصية البعثة تقدمها لكي املوضوع عن مذكرة تجهز السودانية التجارية الغرفة أن

للنظر. املرصية الحكومة إىل
بدخول الخاصة اإلجراءات إلغاء تطلب املرصية (اللجنة بدله: وُوضع أُلغي ج: بند

السودان). يف املرصيني
بني موفقة مباحث هناك حصل أنه ميخالوس كونتو مسرت ذكر الزراعية: السياسة
زراعية رشكة بتأليف يختص فيما لآلن يشء يُعمل لم ولكن التجارية، اللجان

لالستثمار.
عىل الحصول طبيعيٍّا يلزم املسألة هذه يف التوسع قبل بك: أباظة فؤاد فقال
املايل السكرتري مع عقدها تقرر التي االجتماعات أن فهم وقد لآلن، تصلنا لم بيانات

315



الثالث) (الجزء املرصية البعثة رحلة إىل القديم التاريخ من السودان

املسيو وقال إلخ. … األرايض بيع بخصوص معلومات جمع عىل تساعد ربما واملدني
إذا يعرف أن يريد ولكن الطرفني، من أحًدا تربط ال املباحثات إن ميخالوس: كونتو
ُمالك مع بالتآزر رشكة تكون أن — اتفاق حصول حالة يف — معتزمة البعثة كانت
من أخرى قطًعا تملك أن تريد أنها أو الخرطوم، شمال يف الحاليني العديدين املزارع
حالة يف وأنه الحالتني، دراسة هو املقصود أن الجواب فكان الزراعية. لألغراض األرايض
البعثة فإن ُمالكها مع لالتفاق التوصل أمكن إذا الحالية املوجودة املزارع إىل االنضمام
لزومها السودانية اللجنة أعضاء يعتقد التي األموال رءوس مقدار عن تسأل املرصية

الغرض. لهذا
أن — مراًرا ذكر كما — ه يرسُّ به يختص فيما أنه ميخالوس كونتو مسيو فأبدى
بعمل البدء الغرض كان إذا لالشرتاك يقدم ال وأنه مهم، النطاق واسع عمل يف يشرتك
العاصمة، من بالقرب عملياتها تبدأ أن يجب الرشكة أعمال لنجاح أنه هو ورأيه صغري،
كانت، جهة أي يف الرشكة أعمال زيادة يف تنظر اإلدارة فإن أعمالها يف تنجح أن وبعد
ال فهو فدان، ألف خمسني إىل أربعني من مساحة ذكر البعثة لسان عىل جاء أنه وربما

جنيه. ألف خمسمائة املال رأس يكن لم ما بالعمل البدء يمكن كيف يرى
تدريجيٍّا وإنما االبتداء، يف فوًرا املال رأس كل يطلب أن طبًعا الرضوري من وليس
األعضاء من تقريبًا يعرف أن امليسور من كان إذا بك أباظة فؤاد فسأل آلخر. وقت من
فيما أنه ميخالوس كونتو املسيو فأجاب السودان، يف به يكتتب أن يمكن ما السودانيني
وبهذا الجديدة، الرشكة إىل رشكته مزرعة بضم اتفاق إىل الوصول أمكن إذا به يختص

أسهًما. جنيه ألف خمسني تعادل بقيمة لالشرتاك ا مستعدٍّ يكون
كونتو املسرت حذو يحذو أن يف االستعداد عىل يكون أنه أيًضا كفوري وذكر
إنه ميخالوس كونتو مسرت فقال — آخرين مزارعني عن املباحثة فدارت — ميخالوس
أزمريليان ومسرت كفوري مسرت ولكن املال، رأس ثلث يف السودان اشرتاك إمكان يظن
ال ألنه جنيه؛ ألف وعرشين وخمسة مائة بقيمة االشرتاك اعتبار األصوب من أنه يظنان

املزارع. ُمالك دائرة خارج السودان يف نقود عىل الحصول يمكن
الذي التقدم بعض عن رضاهم البعثة أعضاء وأظهر هذا، إىل املباحثة انتهت

املباحثات. هذه يف حصل
محفوظ رشوان
ميخالوس كونتو
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ملحوظة

من كالٍّ فرباير ١٩ صباح السودانية التجارية الغرفة رئيس جناب ومعها املرصية البعثة قابلت
الرسور مع وعلمت املدني، السكرتري جيلني املسرت جناب ثم املايل، السكرتري رجمان املسرت جناب

الستغاللها. زراعية أراٍض مشرتي مبدأ قبول السودان حكومة استعداد

ألبحاثها العملية النتائج (4)

صاحب حرضة برياسة السودان إىل املرصية للبعثة فرعية لجنة تأليف إىل قبًال أرشنا
الوسائل يف والنظر البعثة أعمال نتيجة لبحث والصناعة التجارة مصلحة مدير العزة
وقد السودان، بالد يف املرصية املنتجات ترويج بشأن مقرتحاتها لتنفيذ اتخاذها املمكن
املختلفة بالهيئات باالتصال والصناعة التجارة وزارة وقامت أبحاثها، من اللجنة انتهت

ييل: فيما أعمالها وتلخص الغرض، لهذا
إىل منتجاتها من عينات إلرسال مرص يف السجاد مصانع إىل الوزارة كتبت السجاد:
هذه رواج مدى معرفة ليمكن أمانة بصفة الخرطوم يف السودانية التجارية الغرفة

السودانية. األسواق يف املصنوعات
التجارية الغرفة وإىل الدخان صناع نقابة رئيس إىل الوزارة وكتبت املرصية: السجاير
مرص، من ترسل التي السجاير تلف من يشكون السودانيني بأن بالقاهرة املرصية
بالرغم رائجة األخرى البالد من املرسلة السجاير أن مع هناك، رواًجا تجد ال ولهذا
السجاير تلف يف السبب أن ظهر وقد املرصية، للسجاير بالنسبة نوعها رداءة من

تعبئتها. سوء هو املرصية
املصنوعات تجد ولكى أسوان: إىل السويس من املرصية الحاصالت نقل أجور
يف رواًجا السودان إىل السويس من البحر طريق عن املرسلة املرصية واملنتجات
تستطيع وبذلك سعرها، تخفيض ليمكن الشحن أجور تخفيض يجب السودان
وغريها، وتشكوسلوفاكيا إيطاليا من السودان إىل املصدرة األجنبية البضائع مزاحمة
واألحذية، والحلوى، والسجائر، واملنسوجات، والسكر، األرز، البضائع: هذه وأهم

والفاكهة.
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إذا عما تسألها مرص لبنك التابعة املرصية املالحة رشكة إىل الوزارة كتبت وقد
السودان. إىل السويس من الشحن أجور تخفيض املمكن من كان

من عينات إلرسال املرصية املنسوجات مصانع إىل الوزارة كتبت القطنية: املصنوعات
بالخرطوم التجارية الغرفة إىل (الشورابات) والجوارب الفانالت خصوًصا منتجاتها؛
اليابان من امُلرَسلة املنسوجات مزاحمة عىل املنسوجات هذه مقدرة مدى ملعرفة

وأوروبا.
عينات إرسال ترجوهم باإلسكندرية اللفِّ ورق ُمصدري إىل الوزارة كتبت اللف: ورق
األسواق يف له بالدعاية لتقوم بالخرطوم التجارية الغرفة إىل لديهم التي األصناف من

اإلسكندرية. يف اللف ورق وبصنع معها، املرصية البعثة اتفاق حسب السودانية
إليها يتطرق الفساد ألن السودان؛ يف تروج ال املرصية البرية أن ظهر املرصية: البرية
وملا واحدة، مرة تعقم فهي املرصي، القطر يف لتستهلك تُصنع ألنها وذلك برسعة؛
يكون أن يجب التعقيم فإن بيِّنًا، اختالًفا مرص جو عن يختلف السودان جو كان

الحار. السودان جو تحمل لتستطيع مضاعًفا
هذا إىل نظره تلفت للصناعات املرصي االتحاد رئيس إىل الوزارة كتبت ولهذا
النقص. هذا تاليف عىل يعملوا كي املرصية البرية مصانع بمخابرة ليقوم املوضوع

الكافية بالدعاية ليقوموا مرص يف الزجاج مصانع أصحاب إىل الوزارة وكتبت الزجاج:
السودان. يف مصنوعاتهم لرواج

عمله يجب ما أهم من أن للسودان زيارتها عند البعثة رأت وقد الطرود: تخفيضنقل
وبحًرا برٍّا النقل أجور تخفيض هو البالد تلك يف املرصية واملنتجات املصنوعات لرواج
والتلغرافات املرصية الحديدية السكك مصالح إىل فكتبت األسعار، خفض ليمكن
بدرس اآلن املصالح هذه وتقوم السودان، إىل املرسلة الطرود أجور لتخفيض والربيد

املوضوع.
عىل الطرود أجور تخفيض تطلب السودانية الحكومة إىل الوزارة كتبت وكذلك

هناك. الحديدية السكك

الفرعية اللجنة استمرت تلقتها إذا حتى الهيئات هذه ردود اآلن الوزارة وتنتظر
السودان. يف املرصية املنتجات لرتويج وأبحاثها اجتماعاتها مواصلة يف للبعثة
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من أصناف بإرسال املدهون الصاج لصنع املرصية الفابريقات إحدى بدأت وقد هذا
والصناعة. التجارة وزارة طريق عن السودانية األسواق إىل منتجاتها

عن اإلنتاج رسم بعض أو كل رد بجواز ملكي مرسوم صدر بنيمرصوالسودان:
السودان، يف لالستهالك تصدر التي املحلية الصناعة منتجات أو األرض حاصالت
إنتاج رسم لرد املقررة الخاصة القرارات أو املراسيم بأحكام إخالل بدون وذلك
أو الحاصالت يصدره بقرار املرصية املالية وزير يحدد أن عىل مماثلة، أحوال يف
الرشوط وكذلك منه، يرد ما ومقدار إليه امُلشار الرسم برد تنتفع التي املنتجات

به. لالنتفاع استيفاؤها الواجب
خارج إىل والسمسم الذرة تصدير والتجارة االقتصاد مدير أباح السودانية: الحاصالت
من تنظيف بشهادة مصحوبة الصنفني من رسالة كل يكون أن برشط السودان
املواد من تحتويه ما معه يزيد ال تنظيًفا بها نظفت بأنها معتمدة تنظيف ماكينة

املائة. يف ثالثة نسبة عن الخارجية
يف معتمدة شهادتها وأعد التنظيف، ماكينات والتجارة االقتصاد مدير واعتمد

باملقرن. الحديدية السكة ماكينة وهي والسمسم، الذرة تصدير حالة
بميناء بقيت التي املهملة البضائع ببيع الحديدية السكة مدير من أمر وصدر
العلني باملزاد أصحابها يطلبها ولم الحديدية السكة بمخازن أشهر ستة سودان بور
هذه كانت إذا األمر هذا نرش تاريخ من أسابيع ثالثة مرور بعد وذلك سودان، ببور

التسليم. تحت باقية تزال ال البضائع
يغفل أن مرص، وبني بينه الوثيقة للعالقات واملسجل للسودان املؤرخ يسع ال
الصالت إحكام يف بك النرص سيف حمدي أحمد املرياالي العزة صاحب حرضة نصيب
املرصيني بني ويندر درمان، أم ملركز مأموًرا عاًما ١٣ حرضته أمىض فلقد البلدين؛ بني
خلفه الذي األثر السودان يف ترك من السودان يف خدمتهم سني من شطًرا قضوا الذين
من الكثريون فكان البعثة، مع للسودان زيارتنا حني ملًسا ذلك ملسنا وقد بك، حمدي
يرد أن هللا إىل ويبتهلون صحته عن ويستفرسون بك حمدي عن يسألون املستقبلني

صحته. تحسن بأنباء ويبتهجون عاجًال، العافية إليه
شديد كان بل فحسب، واجبه يؤدي رجًال أو عاديٍّا موظًفا بك حمدي يكن لم
شأنهم، يعيل وفيما واملحكوم، الحاكم بني الطيبة الصالت يؤكد فيما باألهايل، االتصال
املخلصني األكفاء إىل الحاجة أشد يف والسودانيون السودان كان وقت يف سيما وال
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ليايل أحيا وقد فرقته، أفراد مع مرص يف اآلن وهو السودان مطرب رسور أحمد محمد الحاج
اإلعجاب. نالت غنائية

العطف إىل حاجة يف كان الذي السودان، واستعادة املهدية الثورة انتهاء عند الغيورين،
املفيدة. القواعد ووضع الصالحة التقاليد إنشاء وإىل التفكري أفق اتساع وإىل

وال النبيل والحب االحرتام يعنيه ما أقىص إىل ومحبوبًا محرتًما بك حمدي كان
ودار واالحرتام. الحب آبائهم عن ورثوا قد أبناؤهم هناك بل يحبونه، عرفوه الذين يزال
صغريهم، ويعلِّم فقريهم يساعد السودان، من الوافدين مقصد حلوان يف بك حمدي
أفاضلهم. ويضيِّف زائريهم، ويرشد الوظائف، يف ويعيِّنهم األعمال عن لهم ويبحث

رجل — وطنيته عىل — وهو الخري، ملحض الخري عىل مفطور بك وحمدي
وهو والخديعة، واملواربة الدس يعرف ال القلب، طيب يداجى، ال رصيح وهو اإلنسانية،
ال رأي خصوم وهم خصوم له كان إن — خصومه يقدر الوفاء، كثري اإليمان، شديد

رسيرته. ونقاء رصاحته — شخصيات خصوم
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أسوان. أعيان ومعهم أسوان يف البعثة من الثاني الفوج

حمدي ينتمي :١٩٢٢ سنة يوليو شهر عدد املرصية البساتني فالحة مجلة قالت
طار بل مرص، عىل شهرتها تقترص ولم (املحاميد)، البدو قبائل أرشاف من لقبيلة بك
فحياته العظيمة؛ باألعمال حافل بك حمدي وتاريخ أفريقيا. شمال بالد إىل ذكرها
التحق ثم األمريية، النارصية بمدرسة العلم مناهل يستقي بدأ والنشاط. بالجد مملوءة
الجيش سلك يف وانتظم بالعباسية، الحربية املدرسة ثم األمريكية البعثة مدارس بإحدى
كل ونال بالسودان، غزواته جميع يف وصحبه كتشنر، اللورد املرحوم إمرة تحت املرصي
من حازه ما عىل تدل مشابك ثمانية ذلك يف بما واإلنجليزية، املرصية (املداليات األنواط
السواري الحرس خدمة يف وقتًا أمىض أن وبعد الحربية)، املواقع يف باشرتاكه الرشف
ثم درمان، أم لبوليس ضابًطا فُعنيِّ ١٩٠٠ سنة يف السودان بحكومة التحق الخديوي،

الثانية. الدرجة يف قاضيًا ُعنيِّ ثم لها مأموًرا كان
بك حمدي بذكر ومرص) (اإلنجليز مؤلفه يف سالدن دوجالس املسرت نوَّه وقد
الدقيقة بك) (حمدي معلوماته «إن فقال: درمان ألم زيارته عند املؤلف استقبل الذي
وحزمه معاملتهم يف وترصفه سياسته وحسن بأخالقهم ومعرفته معه بالسودانيني
إدارة يف الحكم تولوا الذين املثال النادري الضباط أشهر من جعلته عمله، يف واستقالله

السودان.»
كانت العظيمة خدماته ولكن بمرص، املالية بوزارة مفتًشا ُعنيِّ ١٩٠٨ سنة ويف
مديرية لبوليس حكمداًرا التالية السنة يف فُعني أوسع ودائرة ذلك من أهم عمًال تتطلب
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العمال. نقابات التحاد األعىل املجلس ورئيس املرصي الوفد عضو بك النرص سيف حمدي أحمد

هناك املنصب هذا توليه أثناء الجرائم تيار وإيقاف اللصوص دابر قمع يف فجدَّ أسيوط،
العثماني بالنشان عليه فأُنعم قيام، خري األعمال بتلك لقيامه الخديوي استحسان فنال
األمن حفظ يف عمله يتطلبه كان عما وفضًال الغربية، ملديرية حكمداًرا ذلك بعد نُقل ثم
من به قام بما وغرية تامة كفاءة أظهر فإنه والنشاط، الهمة من النظام وحفظ العام

مريعة. بدرجة انترشت التي ١٩١٣ سنة يف القطن دودة مقاومة أعمال
هذه شغل مرصي أول وكان مرص، بوليس لحكمدار مساعًدا ُعني نفسها السنة ويف
لفائدة عظيًما مرشوًعا ينظم أن إليه ُطلب ١٩١٤ يف الحرب شبت وملا املهمة، الوظيفة
السنويس قوات احتلت ١٩١٥ سنة ويف باهًرا. نجاًحا فنجح بالعباسية العاطلني العمال
حمدي فانتخب الفيوم، مديرية من فقط (ميل) ١٠٠ بعد عىل الواقعة البحرية الواحات
برهن بالفيوم وجوده أثناء ويف وقتذاك. الحوادث تلك ألهمية املديرية بهذه مديًرا بك
وطنه، عن للدفاع عظيمة خدمات قدم فإنه وبالجملة ومقدرته. نشاطه عىل أخرى مرة
خدمة اعتزل حيث ،١٩١٩ سنة حتى بها وبقي ،١٩١٧ سنة يف للجيزة مديًرا انتقل ثم
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الفيوم، بمديرية أراضيه وإلصالح بحلوان بمنزله بالزهور للعناية وتفرغ الحكومة
الدهشة تأخذنا فال عنه، املأثورين ونبوغه كفاءته بك حمدي أظهر الحالتني كلتا ويف
أصحاب عىل يجب ومثاًال نموذًجا صارت بالفيوم عزبته أن اليوم رأينا إذا والعجب
والخالصة وأبدعها. الحدائق أجمل من حلوان يف حديقته وكذلك بها، يقتدوا أن املزارع
والتعريف، البيان إليه يحتاج ال مما والنظام بالعمل واشتهاره ومقدرته غريته أن
وكيل منصب يشغل اآلن وهو وإعجابهم. القوم حديث موضع ومآثره خدماته أن كما

بمرص. الكشافة بتعضيد االهتمام شديد أنه كما العامة، املرصية الزراعية النقابة
العام الدويل املؤتمر يف مرص مثلوا الذين النواب أحد النرص سيف بك حمدي وكان
إعجاب حاز ما السديدة واآلراء والرباعة املهارة من أظهر وهناك ،١٩٢١ سنة للقطن
سيف بك كحمدي للعمل املحب املقدام والرجل له. تقديرهم وحسن املؤتمر يف زمالئه
من بأنه اشتهر السودان ففي شديًدا؛ ولًعا البدنية بالرياضة مولًعا غالبًا يكون النرص
وميله الرياضية، باأللعاب ا ُمهتمٍّ يزال وال (بولو)، والصولجان بالكرة الالعبني أمهر
الشباب، ريعان يف يزال ال وهو الخيل وركوب للفروسية دائًما موجهان وعنايته الخاص
بعظائم حافلة املاضية وحياته النافعة األعمال يف معروفة املايض يف همته كانت ومن

ا.ه. املستقبل. يف كذلك أعماله تكون أن بدع فال األمور
ما عىل احتجاًجا ١٩١٩ سنة الجيزة مدير منصب من بك حمدي استقال ومنذ
املرصية، الثورة قمع خالل األهايل عىل عدوان من اإلنجليزي الجيش من ألفراد نسب
اليوم وهو املرصي، للوفد املخلصني فيها العاملني من وكان الوطنية، الحركة إىل انضم
املرصيني، العمال وزعيم العمال نقابات التحاد األعىل املجلس ورئيس أعضائه من عضو
يف عضًوا وكان البساتني، فالحة جمعية ووكيل العامة، الزراعية النقابة رئيس ونائب
للمؤلف كريًما زميًال اللجنة يف وكان — للتعاون العليا االستشارية التعاونية اللجنة

الزراعة. وزارة يف ١٩٢٦ سنة — فيها
حكم تحت «مرص أسماه مؤلًفا “Murray Harris” هاريس ماري مسرت وضع وقد
األخرية، الوطنية الحركة أدوار فيه ل فصَّ “Egypt under the Egyptians” املرصيني»
ورشدي، وزيور، عديل، هي: املرصيني من كبرية لشخصيات بالتحليل خالله وعرض

األخري: عن فقال النرص، سيف وحمدي محمود، ومحمد

كذلك وهو إنجليزي، كرجل ويفكر يتكلم السابق الفيوم مدير النرص سيف
يف يغني وال املرمالد، مربة ويكره القبعة، يلبس ال أنه لوال نواحيه كل يف
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اإلنجليز، دوائر يف ا جدٍّ محبوب وهو جذابًا، ظريًفا فصيًحا كان ولقد الحمام.
نشجع أن بدل ولكننا إلينا، يميل كان وقد واجباته، أداء يف ا جدٍّ حازم أنه كما

علينا. عطفه من كبريًا جانبًا األقل عىل فقدنا نكون أن أخىش امليل هذا

بك حمدي إىل “D. Sluden” سالدن دوجالس املعروف اإلنجليزي الكاتب وأشار
وصف باب يف “Egypt and the English” واإلنجليز) (مرص كتابه يف النرص سيف
مستهل يف وذلك درمان، ألم وزيارته اإلنجليز كبار من طائفة مع السودان إىل رحلته

قال: الحايل. القرن

درديب. يف الصمغ سوق

ومعه املرصي بالجيش الكابتن درمان أم مأمور حمدي استقبلنا وهناك
وكان السودان. لحكومة والحمري الجمال توريد متعهد جربيل صالح الشيخ
يشرتك كي للمأمور الرسدار بانتداب ا جدٍّ ازداد قد درمان أم بزيارة رسورنا
معرفة كانت فلقد البهيج؛ اليوم ذلك يف بنا العناية يف إمري الكابتن مع
قد شئونهم وإدارة ترصيفهم يف وحزمه ولباقته بالسودانيني الدقيقة املأمور
يتكلم وهو بالسودان. اإلدارة يف ومنزلة مكانة الضباط أعظم من جعلته
سؤال كل عىل نادرة بدقة يجيب أن استطاع وقد أبنائها، كأحد اإلنجليزية

استطالعنا. وحب فضولنا هه وجَّ
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فرباير ١٥ الجمعة يوم صباح درمان بأم املرصيني الضباط قبور عند البعثة أعضاء من لفيف
فؤاد خميس، شكري عيل محروس، السيد املجيد عبد حرضات: اليمني من ويرى ،١٩٣٥ سنة
عبد بك، فتحي الحميد عبد القرب، أمام حسني هللا عبد سماحة، الرحيم عبد محمد أباظة،

العال. أبو مصطفى نوفل، الرحمن

واألعمال الحكم إدارة يف (5)

السودانية القطارات (1-5)

مركبات من خري السودانية الحديدية السكك مصلحة مركبات أن إىل أرشت أن يل سبق
غالية؛ السفر أجور أن غري راحة، ووسائل نظافة املرصية، الحديدية السكك مصلحة
والثانية األوىل درجات: أربع الحديدية السكك يف ولكن األوىل، الدرجة يف سيما وال
الشالل إىل الخرطوم من األوىل بالدرجة الحديد بالسكة السفر فأجرة والرابعة، والثالثة
٩ الثانية الدرجة ويف مليًما، و٧٩٠ جنيًها ١٣ — املرصية للحكومة تابعة هي التي —
درجة توجد وال مليًما، و٤٢٥ جنيهات ثالثة الثالثة الدرجة ويف مليًما، و٢٣٥ جنيهات
من تمكث نيلية ببواخر نهري خط هو الشالل إىل حلفا وادي من الخط ألن رابعة؛
ساعة. ٤٠ تساوي ١٢ زائد ٢٤ زائد ٤ أي الثالث؛ اليوم ظهر إىل مساءً الثامنة الساعة
وخمسة األويل، بالدرجة مليًما و١٩ جنيهات ٨ حلفا وادي إىل الخرطوم من واألجرة
مليًما و٨٨٠ الثالثة، يف مليًما و٨٦٥ وجنيهان الثانية، الدرجة يف مليًما و٧٥٣ جنيهات
الثالثة الدرجة فمركبة قليل؛ والرابعة الثالثة الدرجة بني والفرق الرابعة. الدرجة يف
مقعد فلها الرابعة الدرجة أما املقاعد، جهة من املرصية الثالثة الدرجة مركبة تماثل
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زير بها ويوجد الجانبيني، املقعدين المتداد مواٍز مقعد الوسط ويف جانب، كل يف طويل
الركاب. مائه من يرشب

واالسرتاحات الفنادق (2-5)

«فندق الخرطوم ففي وافية؛ فنادق أنشأت قد السودانية الحكومة إن القول سبق
ويف جوبا»، «فندق جوبا ويف األحمر»، البحر «فندق سودان بور ويف أوتيل»، الجراند
يف نعرف ونحن «اسرتاحات». الحكومة أنشأت ذلك جانب وإىل النيل»، «فندق حلفا
األقاليم، يف املنتدبني املوظفني ملبيت املرصية الحكومة تنشئها االسرتاحات أن مرص
قد السودان يف ولكن الئقة، فنادق توجد ال أو مطلًقا فنادق توجد ال حيث وخاصة
وسنار، وأركويت واألبيض وكوستى العطربة يف وخاصة املسافرين؛ اسرتاحات أُنشئت
يكون وأحيانًا للمسافرين، الطعام يقدم طاهيًا يكون وأحيانًا خادم، اسرتاحة ولكل
تغري بسبب االسرتاحة موقع نقل رضورة أو البناء، لصعوبة الخيام يف االسرتاحة بيت
قدره تخفيض يف الحق منتدبني ليسوا الذين الحكومة وملوظفي والطقس. الفصول

مجانًا. واملنتدبني املائة، يف عرشون

الحديدية السكك نولون (3-5)

الحديدية السكك بمركبات البضائع شحن أجور ارتفاع السودان يف التجارة آفة من
االقتصادية الشئون مدير بمباحثة املرصية البعثة اهتمت وقد النهرية، وببواخرها

املوضوع. هذا يف السودانية التجارية واللجنة

السفر جوازات (4-5)

مثبتة تذكرة األقل عىل أو سفر، جواز عىل الحصول السودان دخول يف راغب كل عىل
األجنبى حصول بكاٍف وليس بدخوله، ترخيص عىل يحصل أن عليه وأيًضا لشخصيته،

لها. رضورة ال بل بريطاني، أو مرصي قنصل «تأشرية» عىل
املدني السكرتري إىل إما السودان بزيارة ترصيح عىل للحصول الطلبات وتُقدم
— عندنا الداخليه وزير اختصاص يماثل واختصاصه — السودان بحكومة «امللكي»
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ويصدر لندن. يف السودان حكومة مكتب إىل أو بالقاهرة، السودان حكومة وكيل إىل أو
استثنائية. ظروف يف إال باإلجابة، يصدر أن والعادة الرفض. أو باإلجابة الرد

إىل وأُرسلت بالسودان، املرصية البعثة أعضاء حرضات بأسماء قائمة ُوضعت وقد
حكومة أو الوكيل هذا يبلغ أن مرصي كل وعىل القاهرة. يف السودان حكومة وكيل
جواز إىل حاجة بغري بالقول عليه فرتد السفر، يف رغبته مبارشة بالخرطوم السودان

سفر.
الكثريون أحجم وطاملا والحميات، واملالريا النوم ملرض موطن بأنه السودان اشتهر
مرض ألن لها؛ محل ال الواقع يف الشهرة أن غري السبب. لهذا به اإلقامة أو زيارته عن
جنوبي يف فهو السودان؛ من األقل الجزء وهى معينة، أنحاء يف يوجدان واملالريا النوم
أن ذلك يف والسبب النيل، منابع ولدى الغزال، بحر حوايل وخاصة وغربيه؛ السودان
موطنًا فتكون املاء فيها يأسن عديدة، وأخواًرا وأنهاًرا وبحريات مستنقعات املنطقة بتلك
يف وللسري للوقاية الحكومية التعليمات اتباع املسافرين عىل ويجب والناموس، للبعوض

معينة. طرق
بعدم منها االتقاء ويجب (األتوفولني)، ناموسة بواسطة املالريا عدوى وتنتقل
الكينني من جرامات خمسة أخذ يجب ذلك، من مناص ال كان وإذا لعضاتها، التعرض
درجة ترتفع ثم بالقيء وأحيانًا شديد، رأس ووجع بقشعريرة املالريا وتبدأ يوميٍّا،
يوميٍّا الكينني أخذ ويمكن الرأس. وألم القيء ويزداد الجسم يلتهب وقد الجسم، حرارة
طبيب. وجود عدم حالة يف فقط) الرأس ألم (لتخفيف واألسربين اليوم يف مرات ثالث
والُحمى غنيا ودودة ووتر»، «البالك األسود املاء ُحمى مثل أخرى حميات وتوجد

السودان. يف الواقية املستشفيات إلنشاء مبذولة الهمة أن الحظ حسن ومن امللطية،

الخمور منع (5-5)

برشط مباح السودان إىل الخمور تصدير أن عىل الخمور، تعاطى السودانيني عىل محرم
الذي الحانوت ورخصة مرص، يف السودان حكومة وكيل من ترخيص عىل الحصول
رخص إعطاء يحرم البالد بعض ويف األقل، عىل جنيًها خمسني تكون الخمور يبيع
املرصح الحوانيت من حتى الخمور رشب عليهم محرم أنفسهم السودانيني ولكن بتاتًا.

الخمور. ببيع لها
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التلغرافات أجور (6-5)

مدن يف تليفونات ويوجد كلمة، كل عن صاغ قرش والسودان مرص بني التلغراف أجرة
بني تليفوني خط يوجد وال املجاورة، البالد مع أو املدينة داخل لالستعمال السودان

تالفيه. يجب كبري نقص وهذا والقاهرة، الخرطوم

السودان حكام (7-5)

الحكومة وتعينه السودان، حكمدار يسمى املهدية الثورة قبل السودان حاكم كان
١٩٢٤ سنة وإىل للسودان، العام الحاكم يدعى أصبح السودان استعادة وبعد املرصية،
عام حاكم وأول املرصى، الجيش رسدار نفسه الوقت يف يلقب العام الحاكم كان
يناير ١٩ من باشا كتشنر اإليرل مارشال الفيلد هو استعادته بعد للسودان ورسدار
ريجالند فرانسيس سري الجنرال وخلفه ،١٨٩٩ سنة ديسمرب ٢٢ حتى ١٨٩٩ سنة
نائبًا ُعني حيث ،١٩١٦ سنة ديسمرب ٣١ حتى ١٨٩٩ سنة ديسمرب ٢٣ من ونجيت
٢٠ حتى ١٩١٧ سنة يناير أول من باشا ستاك سرييل وخلفه مرص، يف اإلنجليز مللك
١٩٢٤ سنة ديسمرب ىف ُعني وقد أررش، جوفرى سري ثم قتل، حيث ١٩٢٤ سنة نوفمرب
١٣ إىل ١٩٢٦ سنة أكتوبر ٢٤ يف مايف جون سري فخلفه ،١٩٢٦ سنة أكتوبر ١٧ إىل
ستيورت سري كولونيل اللفتننت الحايل العام الحاكم خلفه حيث ،١٩٣٣ سنة نوفمرب
لقب ألن المبسون؛ ويدربورن مايلز سري فخامة وإرشاف رياسة تحت وهو سايمز،
عام مندوب كل يزور اللقب هذا وبمقتىض والسودان»، ملرص السامي «املندوب فخامته
فرباير يف الحالية الزيارة هي فخامته زيارة كانت وقد تعيينه. أول يف السودان جديد
وهم اإلنجليز؛ من جميًعا السودان حكومة يف املدنيني املوظفني وكبار ،١٩٣٥ سنة
روجمان مسرت املايل والسكرتري بيل مسرت القضائي والسكرتري للجيش العام القائد
ومراقب بالقاهرة، السودان حكومة وكيل الش ومسرت جيالن، مسرت املدني والسكرتري
جورمان، مسرت القضائي السكرتري ومساعد هاول، مسرت بلندن السودان حكومة مكتب
القضاء ورئيس هريايل، مسرت العام واملراجع كامريون، مسرت والغابات الزراعة ومدير
(نقل ديفز مسرت واالقتصاد التجارة ومدير بنيت، مسرت الجمارك ومدير أوين، مسرت
روبرتسون، مسرت الري ومدير وينتار، مسرت املعارف وسكرتري اإلسكندرية)، لبلدية
بريدي، مسرت الطبية املصلحة ومدير إيفانس، مسرت العام واملسجل األراىض ومدير

328



البعثة عودة بعد

بيني مسرت واملخابرات العام األمن ومراقب توملني، مسرت والربيد التلغرافات ومدير
السكك ومدير — السودان استعادة بعد املنصب هذا يتقلد باشا سالطني وكان —
مسرت البيطرى الطب مصلحة ومدير جنت، مسرت املخازن ومدير إميل، مسرت الحديدية
مسرت األشغال ومدير شيبالد، روبرت سري االستوائية األبحاث معامل ومدير ويليمز،
من أنهم فعرفت حرضاتهم من الكثري مع للتحدث الفرصة يل أُتيحت وقد لوجني.
تقديًرا األمور يقدرون وأنهم سلفهم، من خري وأنهم األحرار، ومن الجامعات خريجى

نزيهون. وإداريون أكفاء وأنهم صادًقا،
صاحب حرضة السودان قضاة قايض األوىل: عالية؛ دينية مناصب ثالثة وهناك
وقد سابًقا، الرشعية الكلية طنطا محكمة رئيس نائب الجارم نعمان الشيخ الفضيلة
تعني أن تجري الغالبة العادة كانت أنه ذلك فضيلته؛ تعيني عند جديد تقليد حصل
الشيخ الفضيلة أصحاب قبل من تقلده وقد السودان. قضاة قايض املرصية الحكومة
١٩٣٢ سنة يف ُعني عندما ولكن قراعة، والشيخ املراغي مصطفى والشيخ شاكر محمد
مفصوًال فيعد التعيني، هذا تتوىل أن السودان حكومة اشرتطت الصدقية الوزارة عهد يف
السودان حكومة وكانت تعيينًا. السودان حكومة وتعينه املرصية، الحكومة خدمة من
تعيينه ويكون السودان، لقضاة قاٍض أي املرصية الحكومة تعني ال أن ذلك قبل تطلب
السودان حكومة تتوىل أن الصدقية الوزارة فوافقت السودانيني، الرشعيني القضاة من
تفتخر أن وملرص املرصيني. الرشعيني القضاة من املعني يكون بأن واحتفظت التعيني،

الجميع. احرتام ومحل األخالق نبيل فهو الجارم، نعمان بالشيخ
أبو محمد أحمد الشيخ فضيلة ويتواله العلماء، شيخ منصب هو الثانى: واملنصب
مواطنينا من دقن أبو والشيخ األزهر. الجامع شيخ منصب املنصب هذا ويماثل دقن.

رصيح. شجاع فاضل عالم السودانيني
الشيخ فضيلة ويتواله القضاة، قاىض ونائب املفتي منصب هو الثالث: واملنصب

الحجة. قوي الحديث عذب رجل وهو الفيل، السيد أحمد

يف القطن ملزارع زيارتنا وهى مهمة، مسألة عن ألحدثه قليًال بالقارئ هذا بعد أرجع
السوداني القطن وحالة الجزيرة أرض

كبار من اسكويث مسرت ومعنا املزارع تلك إىل مدني واد من السيارات أقلتنا
اإلنكليز. موظفيها وكبار مديريها وبعض األرايض، تلك تستغل التى الرشكة مساهمي
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تبني خريطة عىل اطلعنا حيث درمان، أم يف الرشكة مكتب بزيارة أوًال بدأنا وقد
ألن للزراعة؛ تصلح ال والتي للزراعة، والقابلة املزروعة واألرايض األزرق النيل مجرى
العارشة الساعة مدني واد إىل وعدنا باملزارع مررنا ثم واطئ. واملاء عالية األرض

صباًحا.
كتشنر اللورد بقيادة استعادته عهد إىل السودان يف القطن زراعة تاريخ يرجع
وسنة ١٩٠٤ سنة فبني لزراعته، صالحة السودان يف أرًضا هناك أن رأى فقد باشا،

الخرطوم. من قريبًا الزيداب حوض يف فدان ٣٠٠٠ زرع ١٩٠٦
للري. طلمبة أُنشئت حيث األرض، سطح من قريب واملاء خصبة األرض ألن وذلك
طيبة، بلدة عند طلمبة وأقيمت فدان، ألف ١٥ فزرع فشيئًا شيئًا املساحة زادت وقد
بأرض وهي — البالد هذه أطيان يف الري فكان بركات، بلدة عند أخرى طلمبة وأُنشئت

بالطلمبات. يُروى — الجزيرة
يف وأنه الجزيرة، أرض زراعة تعميم سياسة تتابع أن السودان حكومة ورأت
مرشوع فُوضع األبيض، النيل عىل خزان إنشاء من بد ال الغرض هذا تحقيق سبيل
إنشاء سياسة يف الحكومة واستمرت الحرب، بسبب تنفيذه ُوقف ثم سنار، خزان بناء
السودان حكومة وتعاونت مكوار، خزان بإقامة االهتمام تجدد الحرب وبعد طلمبات.
اإلنجليزية الحكومة أقرضت الغرض ولهذا تنفيذه، يف الجزيرة أرايض رشكة نقابة مع
ويف السودانية. الحكومة بضمان الجنيهات من مليون ونصف مليونًا ١١ مبلغ الرشكة
الصحافة وُدعيت بافتتاحه، عظيم احتفال وأقيم الخزان، إنشاء تم ١٩٢٥–١٩٢٦ سنة
كتابه وضع الذي بك، هيكل حسني محمد الدكتور حرضة يمثلها وكان إليه، املرصية

الزيارة. هذه ملناسبة السودان» يف أيام «عرشة
خزان باسم سنتني منذ ُعرف الذى الخزان إنشاء فوق الجزيرة، مرشوع ويتضمن
الخزان. عند النيل من ماءها تستمد رئيسية ترعة شق مكوار، خزان اسم من بدًال سنار
للزراعة، القابلة املساحة ألنها فدان؛ ماليني ثالثة زراعة يتضمن اإلجمايل واملرشوع
يقبل ال فدان مليون هناك سيظل فإنه فدان ماليني أربعة الجزيرة مساحة كانت وملا
سنة الربيطاني اإلنذار ولكن فدان، ألف ٣٠٠ بزراعة مقيدة املساحة وكانت الزراعة.
٧٥٠ بني ترتاوح مساحة فهي فعًال إعداده تم ما أما املساحة، كل بزراعة قىض ١٩٢٤
الرباعية، الدورة طريقة عىل الزراعة تؤثر الرشكة ولكن فدان، ألف و٨٠٠ فدان ألف
سنة، كل يف فدان ألف ١٨٠ أو سكالريدس، قطنًا املساحة هذه ربع تزرع أنها بمعنى
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بهذه ألنه وذلك آخر؛ ربًعا تزرع بل ُزرعت التى املساحة تزرع ال التالية السنة ويف
الري أساس عىل تقوم الجزيرة يف الزراعة وألن ا، جدٍّ قليلة النفقات تكون الطريقة

العاملة. اليد لقلة خصوًصا بالراحة،
السودانية الحكومة ألن فدان؛ ألف ٢٠ نحو الربع هذا من كسال رشكة وتزرع
أرض يف أخرى مساحة كسال رشكة إىل وأعطت كسال، منطقة عىل يدها وضعت قد

كسال. يف فدان ألف ٢٨ الحكومة زرعت وقد الجزيرة،
طولها مساحة يف الخرطوم جنوبي من يقع الزراعة يقبل وال يُزرع ال الذى والجزء
عند أيًضا بالجزيرة وتوجد مرتًا. كيلو ٥٧ طولها مساحة يف سنار ومن مرتًا، كيلو ٥٠
يُزرع فدان ألف ١٤٠ وتبلغ املهدي، الرحمن عبد السيد السري سماحة بها أراٍض جندل

فدان. ٥٠٠٠ منها
٦٠٠ كمية وتنتج الفدان، يف قناطري ٣ ٣

٤ بمقدار املتوسط يف الجزيرة أرض وتجود
يف فدان ألف و٣٢ الجاش نهر يف فدان ألف ٢٨ ينتجه ما إىل أُضيف فإذا قنطار، ألف
أمريكيٍّا قطنًا املزروعة واألرايض املهدي الرحمن عبد السيد أطيان تنتجه وما طوكر،

قنطار. ألف ٨٢ حوايل القطن من السودان ينتجه ما بأن القول أمكن
فخرج استنبت ولكنه السكالريدس، من هو — القليل إال — السوداني والقطن
أو األوراق التواء مرض ضد مناعة به «١٥٣٠ «إكس باسم فصيلته من صنف منه

وأغسطس. يوليو يف األمطار غزارة بسبب املرض هذا وينترش آرم. البالك مرض
وترصيف القطن شجريات بذور ري سري تعطل أمالح الجزيرة بأرض كان وملا
مصارف؛ إنشاء املمكن من ليس ولكن املاء، لترصيف سطحية مصارف أُنشئت فقد املاء،
واألخصائيون املسألة. هذه ببحث الرشكة معامل وتقوم ثقيلة، طينية الجزيرة أرض ألن

النجاح. يؤملون فيها
حتى ويستمر ديسمرب يف الجني ويبدأ يوليو، يف السودان يف القطن زراعة وتبدأ
من املزروع ألن القطن؛ خلط مسألة يعرف ال أنه السودان حظ حسن ومن مايو، شهر
يُفهم. واحًدا الصنف دام ما األصناف بني للخلط محل ال ولذا القليل، إال السكالريدس
زمن ويف الحدائق لري بها ويُنتفع قائمة إنشاؤها السابق الطلمبات تزال وال

التحاريق.
تنتفع التى الرئيسية الرتعة وأن األبيض، النيل من أعىل األزرق النيل أن ويالحظ
تكفي بذرة إنتاج ألجل فدان ٤٠٠ وزراعة فدان. مليون ٣ ري تستطيع سنار خزان من

الجزيرة. أرض لزراعة
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الخرطوم بوليس تقرير (8-5)

ألقي الذين عدد وبلغ ،١٩٣٣ سنة عن ٧٠١ بزيادة ٩٠٤٦ إىل البالغات جملة وصلت
الخرطوم مدينة نصيب كان أشخاص ٤٠١٠ البالغات هذه جّراء من القبض عليهم

العدد. هذا ثلث

الجنائية القضايا

من فيها حوكم قضية ١٥٥٢٥ الخرطوم مديرية مراكز يف الجنائية املحاكم ونظرت
.١٩٣٣ سنة عن ٨٦٥ الزيادة فكانت ٨٤٦٧ منهم أُدين ،١٠٠٦٢ األشخاص

السودان. يف البعثة أعضاء

عىل ،١٩٣٣ سنة يف ١٠٨ يقابلها ،١٩٣٤ سنة يف ١٠٧ الرسقات حوادث وبلغت
٤٣ يف الجزاء وقع ١٩٣٤ سنة ويف ،٤٩٨ إىل وصلت قد ١٩٣٢ سنة يف كانت أنها
اسُرتد مليًما و٦٣٩ جنيًها ٢٦٥٧ السنة هذه يف املرسوقة األشياء قيمة وبلغت حادثة،

الربع. يوازي ما وهو مليًما، و٣٦٥ جنيًها ٦٤٧ ب ُقّدر ما منها
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كوستى. يف البعثة

القتل حوادث

١٤ عىل أجلها من القبض وألقي حوادث، ٩ الخرطوم مدينة يف القتل جرائم من حدث
منها واحدة يف الصلح وتم ،٧ عىل باإلدانة الحكم إىل التحقيق فيها وانتهى شخًصا،
تقريبًا سنه يف آخر ولد رضبة من مات صغري ولد قضية وهى األهلية، املحكمة يد عىل
سوابق وله اإلجرام اعتاد مجرم قضية الثانية والقضية اللعب. أثناء يف ذلك حصل وقد
ملعرفة جاريني والبحث التحقيق يزال وال درمان أم مدينة خارج مقتوًال ُوجد وقد عدة،

األسباب.
ممتازة خدم من البوليس أداه ما أبان وقد الحرائق، حوادث عىل التقرير وعطف
يف حصلت حريق حادثة ٣٤ إن وقال: قيام. خري بواجبه قيامه وذكر الحرائق إطفاء يف

مليًما. و٢٥٠ جنيًها ٥٥٣ قيمته ما فيها ُفقد ١٩٣٤ سنة بحر
اصطدام يف مطردة زيادة هناك أن وقرر االصطدام، حوادث التقرير تناول ثم
،١٩٣٣ سنة يف و٧٥ ،١٩٣٢ سنة يف حادثة ٢٧ الحوادث هذه بلغت وقال: العربات،

يأتي: بما التقرير عىل وُعلق مميتة، حوادث ٦ منها ٩٤ بلغت ١٩٣٤ سنة ويف

العمران، يف التقدم مع متمشٍّ أعماله يف متقدم البوليس أن القارئ يالحظ
واسعة شوارعها مدن ويف االصطدام حوادث عدد يف املطردة الزيادة ولكن
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إىل ا حقٍّ ويدعو النظر يستلفت مما بحري والخرطوم درمان وأم كالخرطوم
هذه ملنع اتباعها يجب التي الطرق واستنباط الحقيقى، السبب وراء البحث

األرواح. عىل واملحافظة الزيادة،

جيالن. أ. املسرت اإلداري السكرتري

السودان يف والقضاء اإلدارة (9-5)

بك الحديني الحليم عبد العزة أصحاب حرضات السودان يف املرصيني القضاة بني كان
توفيق وكان للخرطوم، قاضيًا وكان األهلية، االبتدائية أسيوط بمحكمة اآلن القايض
املعارف «وكيل بك العشماوي حسن محمد وكان بحري، للخرطوم قاضيًا بك وهبي

درمان. بأم قاضيًا اآلن»
قاٍض من وتتألف العليا، املحكمة أمام ويستأنف الجزئي، القايض الحكم ويصدر
ثالثة من مؤلفة وهي االستئناف، محكمة أمام أحكامه وتُستأنف إنجليزي، وهو واحد

بريطانيني.
التالية: األحكام صدور إمكان القضائية القواعد ومن

لالستئناف. قابل وهو النزاع، نقط بتحديد حكم (١)
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والقرار املحاكم. وإرهاق الكيدية الدعاوي رفع من تفاديًا الدعوى، برفع إذن (٢)
لالستئناف. قابل اإلذن برفض

حكم من مرة املتقاضني أحد السودان عام حاكم باشا ستاك يل سري إىل تظلم
بك العشماوي إىل باشا ستاك فأرسل درمان، أم محكمة قايض بك العشماوي أصدره
الكتاب يعدَّ ال بأن القايض يسمح أن يرجو إنه فيه وقال التظلم، ومعه رقيًقا كتابًا

القضاء. شئون يف تدخًال
حاًال، الدعوى يف يفصل أن للقايض القانون يجيز واحد: يوم يف فيها يفصل قضية
بدون املائة يف ٥ الرسم ودفع شفويٍّا الدعوى وأقام للقايض شخص حرض إذا وأنه

التليفون. أو بالتلغراف الخصوم إعالن مع بالطلبات محرض
وتظلم، مورس، تاجر قبل دين له وكان املحكمة أمام املاشية تجار أحد مرة حرض
يف اإلقامة يستطيع وال غريب إنه املتظلم وقال بالطلبات، محًرضا بك العشماوي فدون
بالتليفون بك العشماوي فتكلم مورس، تاجر غريمه وأن يسافر، أن وعليه درمان أم
عقب ونُفذ الحكم، وصدر أقواله وسمع حاًال فحرض الخصم، يطلب املركز مأمور مع

واحد. يوم يف ذلك كل صدوره.
الدين. لوفاء حبسه يجوز بدين عليه املحكوم أن األحكام تنفيذ عىل يساعد ومما
ترشيع لها مسائل هناك أن غري واإلنصاف، العدل قواعد املدنية املسائل يف وتطبق

والشفعة. كالكمبياالت خاص؛
غري محكمة أمام دعوى شخص أقام إذا أنه املحاكم أمام اإلجراءات تبسيط ومن
أسوان، يف عليه املدعى بينما القاهرة يف الدعوى أقام إذا كما مثًال»، «مركزيٍّا مختصة
أمامه يديل وأن الدعوى إعالن أسوان محكمة لقايض يقدم أن عليه للمدعى أمكن

القاهرة. قايض إىل ويرسله بذلك محًرضا القايض فيدون بدفاعه،

العقوبات قانون

األمثال رضب ثم الجريمة، رشح أساس عىل قائم وهو الهندي، العقوبات بقانون متأثر
حكمه. عن ويدافع االستئناف أمام يحرض أن االبتدائي للقايض ويجوز عليها.

القضية رد ويجوز تنفيذها، يوقف أن وللقايض حاًال، للتنفيذ قابلة األحكام وكل
فيها. الفصل إلعادة للمحكمة
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للبعثة. تكريًما القضارف يف الشاي حفلة

السودان، يف ١٩١٩ سنة سبتمرب إىل ١٩١٧ سنة أغسطس من بك العشماوي ومكث
للمرافعات أستاذًا ُعنّي ثم األهيل، للقضاء أُعيد ثم املرصية، الحكومة من منتدبًا وكان

لها. فوكيًال للمعارف سكرتريًا وأخريًا الحقوق، بكلية
السودان. يف القضائية النظم واضع هو القضائي، السكرتري كارتر بونهام

سنتني وبمقدار املعاش، يف ونصف سنة بمقدار السودان خدمة يف سنة كل تُحسب
.٥١٢ عرض خط قبل

بمرص السودانية األندية (10-5)

شملهم، تجمع رابطة من لهم بد ال أنه بمرص املقيمون السودانيون إخواننا رأى
بميدان ٣ رقم الدار يف يقع ناديًا القاهرة مدينة يف فأنشأوا شتاتهم، تضم وجامعة
أرسة سليل الربير» «عيل السيد الغيور الوجيه الشهم حرضة يرأسه باشا، سليمان
وللنادي والسودان. مرص بني العالقات وتوثيق والفضل بالتجارة املشهورة «الربير»
ولجان، إدارة ومجلس مجلة وله أنيقة، ودار طبية، وعيادة الفقراء لتعليم مدرسة
وكالته وعىل طوسون، عمر الجليل األمري السمو صاحب حرضة الفخرية رياسته وعىل
والسري املريغني عيل السيد السري الكبريان السودانيان الزعيمان السيادة صاحبا الفخرية

املهدي. الرحمن عبد السيد
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القبطية الرشيعة وكيل سالمة القمصيوحنا
بالخرطوم. األقباط مدارس ومدير

وعضو املحامي شمس رياض الدكتور
بباريس الجنائي للقانون الدويل املجمع

السودان. يف املرصية البعثة وعضو

كعيد املناسبات ويف واملربَّزين، للضيوف وتكريم شاي حفالت بالنادي وتقام
عن معلومات من يريدونه بما الطالبني لتزويد مستعد والنادي الهجرية. السنة رأس

السودان.

بالقاهرة السوداني النادي أعضاء كبار ومن

وحش، محمد الشيخ عيل، الحاج خرض الشيخ العال، أبو محمود الربير، أفندي عيل
عيل الدين، نور السيد عطية، الهادي عبد محمد إسماعيل، أحمد الدرديري الدكتور
محمد عيل خليل، أحمد سليمان طه، سيد عامر، خليل خريي، حسن الحاج القويص،
إدريس رشيف، إدريس مصطفي، الحسن محمد أحمد، توفيق منصور، حسني نور،
حسن عيل، سليمان صابونة، أحمد محمد رساج، توفيق ماجد، العزيز عبد الحي، عبد
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حامد، فاضل الرحمن، عبد بشري داود، سليمان محجوب، حسن الشيخ نور، محمد
قاسم، أحمد سليمان حسن، محمود الشيخ سيدون، عوض الخطيب، هللا عبد محمد
إدريس، يوسف الشيخ إسماعيل، محمد محمد بشري، فضل صديق الجليل، عبد رشيف
الحميد عبد القايض، عيل محمد املجيد عبد محمد، متويل حسن الكريم، عبد حسني
محمد، عيل حسن بشري، الحاج اللطيف عبد بكر، أبو عمر أحمد بدوي، عيل محمد
الحاج قاسم، إبراهيم محمد إدريس، إبراهيم جرب، عثمان محمد رشوان، أحمد السيد

أمني. محمد أمني داود، محمد إبراهيم محمد، عثمان محمد عبدون، محمد
الوفاق. يسودهم نابغني، وطلبة وأدباء تجار بني وحرضاتهم

باإلسكندرية. سوداني ناٍد العام هذا يف أُنشئ وقد

وتجاره السودان أعيان (6)

السودان أعيان كبري املريغني عيل السيد السري النسيب الحسيب السيادة صاحب حرضة
ورئيس واملرصي السوداني القطرين يف املريغنية الطريقة ورئيس األعالم علمائه وأحد

.١٩١٩ سنة يوليو يف لندن إىل سافر الذي السوداني الوفد
فيكتوريا ونيشان فارس، درجة من وجورج ميخائيل القديسني نيشان وحامل

فارس. درجة من
كبري املهدي الرحمن عبد السيد السري النسيب الحسيب السيادة صاحب حرضة
الوفد أعضاء وأحد السودان يف املهديني وزعيم األكرب املهدي ونجل السودان منتجي

.١٩١٩ سنة لندن إىل سافر الذي السوداني
من فيكتوريا ونيشان فارس، درجة من الربيطانية اإلمرباطورية نيشان وحامل

رفيق. درجة
أعيان كبار أحد الهندي يوسف الرشيف النسيب الحسيب السيادة صاحب حرضة
لندن إىل سافر الذي السوداني الوفد أعضاء وأحد األعالم علمائه من وعالم السودان

.١٩١٩ سنة
من الربيطانية اإلمرباطورية ونيشان رفيق، درجة من فيكتوريا نيشان وحامل

عضو. درجة
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سابًقا. السودان حاكم مايف جون السري

ومحمد الغفور عبد محمد الطيب، الشيخ مهدي الوطنيني: وتجاره الخرطوم أعيان ومن
بك، ميشيل فارس نجم، يونس القباني، حسن محمود صالح، هللا خري املحمود، عبد
بك، خليل إبراهيم هللا، نرص قرنفيل هميمي، الرحيم عبد جيد، هنري دياب، عيل محمود
نور، محمد محمد علوب، عيل محمد أمني صابر، أحمد محمد السواحيل، حسن محمد

غربيال. هللا عطا حسن، عوض عابدين حسني، عيل حاج
ديمرتي، كانيفانيدس أفسرتانيو، كوبانوس األجانب: وتجاره الخرطوم أعيان ومن
هاجوب قاريانوس، ألكسندر جورج، أرشاك تريزيس، جورج ألكسندر، سريوجتيس
خاريس، ديموبوليس بريدو، الدكتو أشخنيان، جورج جورج، زافوالس أصالنيان،

ميخالوس. كونتو
حسن، محمد الزبري الهادي، عبد مختار الوطنيني: العطربة وتجار أعيان ومن
محروس، ساويرس طباخ، أنطون القويص، أحمد محمد الكريم، عبد محمد مجذوب
وديع القباني، املجيد عبد الهادي عبد عاشور، محمد محمود أحمد، الشيخ حميد
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إدارة بمجلس وعضو سابًقا الزراعة بوزارة الزراعية املباحث مدير بك جريس ألفونس
امللكية. الزراعية الجمعية

محمد محمود الرجاجي، هللا عبد محمد صالح األبس، محمد محمود سيدهم، أندراوس
الشيخ. أحمد بابكر العال، أبو عباس عجور، أبو محمد عثمان،

كاتسوليدس، لورانزانو بولو، أنطونو العطربة: يف األجانب والتجار األعيان ومن
كريكور. ب ك. سنكي، أنطون

حسن محمد السيد املريغني، أحمد السيد الوطنيني: كسال وتجار أعيان ومن
املريغني. أحمد السيد الحسن، محمد السيد املريغني،

سنجي، رمجي فاراندوس بهاح شطار بكسال: األجانب واألعيان التجار ومن
خوشال. خاركيسونداس كوستيس، أريماكيس لرشاز، ويفكران

بان قريش، الكريم عوض التني، عمر باألبيض: الوطنيني والتجار األعيان ومن
هالل، حسن زيد أبو نارص، نور محمد خليل، عوض إمام، أحمد محمد حسن، النقا

جورجي. جرجس القباني، العزيز عبد ماهر ورقة، أبو إلياس عيل
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جيمس، ولينج سامجي، رامجي باألبيض: األجانب واألعيان التجار ومن
همشاند، وكاهامجي عمانويل، ودياكوبولوس ملكسيان، والدكتور نيقوال، وأنطوياكيس

يسومبونس. ونقوال
جورج داود، صالح عامر، إبراهيم درمان: بأم الوطنيني والتجار األعيان ومن
سعد حسن، الحاج هللا عبد القباني، فخري إبراهيم هريدي، حسن أحمد بك، بغدادي
أحمد الشفيع، أحمد بابكر الدعينة، هللا عبد املنعم، عبد حسن املجيد عبد جيد، هنري
عثمان صالح األزهري، إسماعيل السيد الذهب، سوار أحمد سيد الوايل، القادر عبد
خالد هللا، عطا أحمد إبراهيم العتباني، محمد القادر عبد الشنقيطي، محمد صالح،
عبد األمني شبيكة، هللا دفع الطيب، الشيخ مهدي جبل، أبو حسني محمد سليمان، أحمد
جورج نعمان تادرس، املسيح عبد العال، أبو حسني العال، أبو حسن أرباب، الرحمن

داود. صالح حداد،
جارجا إلياس مدهالل، فان تربيهو درمان: بأم األجانب واألعيان التجار ومن
خاليداس، راتنجي أرتني، بيكربان ديار متشجان، كارسنداس ديمرتي، وبتمزاكي فليا،

برفانت. مارجوسيان خوشال، هاركيسانداس
أحمد هللا وداعة اليماني، يحيى عيل سودان: ببور الوطنيني والتجار األعيان ومن
سعيد بكر أبو الرببري، السيد محمد عناني، أحمد حامد ربيع، مصطفى درويش النيل،
جندابي، آدم محمد املرصي، الحاج هللا عوض اليماني، دايم محمد، مسعود باعرش،
العوض مسلم، طه كوردي، الرحيم عبد الصايف، عمر السيد الرويعي، سالم أحمد
سعيد محمد شمس، أحمد حسني السمكري، محمد عثمان هللا، خلف البرشة الشافعي،
أندراوس، ناشد صديق، زين محمد بازرعة، صالح محمد عمر عبودي، حسني باعرش،
مرزوق، عيل إبراهيم القادر، عبد عثمان الشيخ بازرعة، عمر محمد عطية، تادرس
املاجد عبد عفارة، كامل رجب، جيالني مصطفي جمعة، صالح بشنني، سليم مبارك

رضار. صالح محمد الرببري، السيد أحمد قربان، أديب بشري،
فرشاند، جادفجي ناتال، جوفرجي األجانب: سودان بور وأعيان تجار أسماء
جيثالل بارماتاد، شاموالل توكاتليان، رسكيس ويفكران، جاجزيفان بنايوتي، قريزيس
كيورس، جورج كومو، تروكوجيا كابورشاند، فارنداس جانيش، بهاجفاندس الفاشند،
ديفداس، جاسنداس شاخ، مانيالل بيتامرب كمدار، نمشاند بوبات مانويل، هازندروس

ثيودور. ديليس ألكسندر، بيرتوكي
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محمد النجار، هللا عبد شكري الوطنيني: مدني واد وتجار أعيان بعض أسماء
عبد الحاج، األمني محمد أحمد، يونس محمد، رمضان أحمد الخرضي، مصطفى أحمد
يحيى، أحمد هللا عبد حبيب، توفيق الربح، إبراهيم إسماعيل، القادر عبد محمد، املنعم
أحمد إبراهيم الشافعي، الدين شمس بادا، محمد املجيد، عبد محمد عمر صايغ، جورج
دالل، هللا عبد راغب املنشد، طاهر الحاج عثمان، مصطفى أحمد، الرحيم عبد السنويس،

كوسة.
الستاسياديس، أليكسندر روسو، نقوال مدني: بواد األجانب واألعيان التجار ومن
فاسييل فيتايل، أليكسندر خوشال، هاركيونداس جورج، باندليس بادرا، أنطون باسيل

كرمشارد. قندالل جورج، بابافاستاسيو فوليانيتس، نقوال ملربوبولو،
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املؤلفاخلتامية كلمة

وندعو البعثة، تركته الذي األثر نذكر نزال وال الكتاب، من الثالث الجزء نختتم اآلن
فوائد زيارته ففي السودان؛ وزيارة البعثات تأليف مواصلة إىل ومواطنينا زعماءنا
ونرجو والسودان، مرص بني الروابط تمكني باب يف عامة وفوائد للمسافر، شخصية
ونشكر حياتنا، مصادر وبها ذكريات فيها لنا بالد زيارة لتكرار الفرصة لنا تُتاح أن

سعيًدا. مستقبًال لهم ونتمنى ووفائهم حفاوتهم عىل السودانيني مواطنينا

١٩٣٥ سنة أكتوبر ١٥
حسني هللا عبد




