Pr H. Sayoud

http://sayoud.net

-HAT corpus 2020*by H. Sayoud / EDT
*

REFERENCE:

*

EXLING-2021 - October 11-13, 2021, Athens, Greece.
Title: HAT - A new Corpus for Experimental Stylometric Evaluation in Arabic.
12th International Conference of Experimental Linguistics, 11-13 October 2021,
Athens, Greece.

Description of the HAT Corpus
Our textual dataset is composed of 100 groups of Arabic texts that are extracted from 100 different Arabic books.
The books were written by 100 different authors and each group contains 3 different texts that are written by the
same author, which means that each group belongs to only one author. This set of 300 text documents was collected
and adjusted in 2019.
We caled this corpus "HAT" (i.e. Hundred of Arabic Travelers). Furthermore, the HAT corpus could represent a
reference dataset for author style analysis in Arabic, which could be used by NLP researchers for a purpose of
comparative evaluation. More details on HAT can be found on the reference (conference paper) given above*.
For concreteness, here is a piece of text belonging to Author #92 (figure 1).

Fig. 1. Example of Arabic text belonging to Author #92 (N. Khasru)

Fig. 2. Ancient portrait and sheet of paper containing a text of Author #92 (N. Khasru).
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List of the authors and their corresponding topics
The different authors are listed in table 1.

Table 1. List of Authors.
Author name in Arabic
ساراسيرايت
سعيد بن علي المغيري
سلوم الدحداح
سليمان بن صيام
صادق باشا المؤيد العظم
طالب مشتاق
عبد الحليم المصري
الغني بن ِ
اس َماعيل النَابلسي
عَبد َ
عبد اللطيف البغدادي
عبد هللا أفندي إلياس رعد
عبد هللا بن محمد بن سالم باكثير الكندي
عبد هللا حشيمه

Author Name

Reference
Number
51

Said ben Ali

52

إبراهيم عبد الق ادر المازني

Sara Sirayt

Author name in Arabic
إبراهيم رفعت باشا

Author Name
Ibrahim Basha

Reference
Number
1

Ibrahim Almazini

2

Saloum Addahdah

53

ابن المجاور

Ibn Almujawer

3

Suleiman bnu Sayam

54

ابن بطوطة

Ibn Batuta

4

Sadeq Bacha

55

ابن جبير

Ibn Djubair

5

Taleb Muchtraq

56

ابن فضالن

Ibn Fathlane

6

AbdAlHalim Almisri

57

أحمد بن هطال التلمساني

Ahmed Atelemsani

7

AbdAlGhani Alnabulsi

58

أحمد ماهر محمود البقري

Ahmed Albaqri

8

AbdAllatif Albaghdadi

59

AbdAllah Afandi

60

أحمد محمّد حسنين

Ahmed Hassaneen

9

إخراج ابتهاج عمر طاهر الراضي

Ikhraj Arradhi

10

AbdAllah Alkandary

61

إسماعيل محمد مصطفى

Ismaeel Mustapha

11

Alab Malon

12

Alab Rene

13
14
15

AbdAllah Heshima

62

األب ألكسيس مالون

AbdAlMuhsin Albarkaty

63

األب رينه موترد اليسوعي

Abdalmasseeh Antaky

64

األب لويس جالبرت اليسوعي

Alab Luis

Azam AbdAlWahab

65

األب ميشال جوليان اليسوعي

Alab Michel

علي إبراهيم كردي

Ali Ibrahim

66

األب هنري المنس اليسوعي

Alab Henry

16

علي أحمد الجرجاوي

Ali Aldjerjawy

67

Fouad Ghosn

68

األمير محمّد علي باشا

Ameer Mohamed Ali

17

البلوي

Albalwee

18

Cartsten Nebur

69

الحاج أحمد كمال

Alhadj Ahmed Kamal

19

Alkhouri Batras

20

Almudhfir Almusili

21
22
23

Muhsen Alameen

24

Muhamed ibn Assayed

25

Sheikh Muhamed Alqayati

26

Alqas Ishaq

27

Alqas Antonio

28

Alqas Suleiman

29

Othman Multadha

30

Alyussy

31

Benyamin Alandalussy

32

Imad Raouf

33

Seyar Aldjameel

34
35
36

Djerji Serkis

37

Djerjee Zidan

38

John Luis

39
40

عبد المحسن البركاتي
عبد المسيح أنطاكي
عزام عبد الوهاب

فؤاد غصن
كارستن نيبور
كلوديس جيمس ريج
كنغليك  ،نق لها إلى العربية محمود العابدي
ألبي عبد هللا محمد بن محمد العبدري الحيحي
لسان الدين ابن الخطيب
لألب لويس رنز
للرحالة الهولندي الدكتور ليونهارت راوولف
مار اثناسيوس اغناطيوس نوري
محب الدين الحموي
محمد الحجوي
محمد الحر
محمد الهاشمي
محمد أمين فكري بك

Clodis Jems

70

الخوري بطرس العنداري

Alexander Kinglake

71

الرحالة العربي المظفر الموصلي

Abu AbdAllah Alabdary

72

السيد صديق حسن خان

Seddeek Hassan Khan

Lessan Eddin bnu Alkhatib

73

السيد محسن أبو طبيخ

Muhsen Abutabeekh

Alab Luis Ranz

74

السيد محسن األمين

Leonhard Rauwolf

75

السيد محمد ابن السيد احمد الحسيني

Mar Athanasius

76

الشيخ محمد عبد الجواد الق اياتي

Muheb Eddine Alhamwy

77

القس اسحق أرملة

Muhamed Alhajwy

78

القس انطونيوس شبني اللبناني

Muhamed Alhur

79

Muhamed Alhashemy

80

الموصلي
القس سليمان صائغ الكلداني
ّ
المطبعة األميرية بالق اهرة  /عثمان مرتضى

Muhamed Amine

81

اليوسي

Muhamed Aumissawy

82

بنايمين يونة التطيلي النباري األندلسي

Muhamed Thabet

83

تحقيق د .عماد عبد السالم رؤوف

Muhamed Rashed Reda

84

Muhamed Saoud

85

ترجمة د .سيّار الجميل

ترجمة وتعليق األب د .بطرس حداد

Batras Haddad

Muhamed Kurd

86

تعريب مصطفى محمد جودة

Mustapha Juda

محمد لبيب البتنوني

Muhamed Labeeb

87

جرجي بن يوسف اليان سركيس

محي الدين رضا

محمد بن عبد هللا الحسيني الموسوي
محمد ثابت
محمد رشيد رضا
محمد سعود العوري
محمد كرد علي

Mahieddine Reda

88

جرجي زيدان

Mustapha Muhamed

89

جون لويس بوركهارت

Naji Jawed

90

حارث يوسف غنيمة

HarethnYussuf

Nasser Djarjees

91

حبيب أفندي فريحه البشعالني

Habeeb Afendy

41

ناصر خسرو

Nasser Khasru

92

حسن محمد جوهر

Hassan Muhamed

42

نزيه مؤيد العظم

Nazih Muayed

93

حسين فوزي

Hassan Fawzi

43

نواب حميد يار جونك بهادر

Newab Hamid

94

حضرة الخوري إبراهيم حرفوش

Alkhouri Ibfahim

44

نوال السعداوي

Nawal Assaadawy

95

حضرة الخوري لويس ملحة

Alkhouri Luis

45

َه .ب .تريسترام

Henry Tristram

96

حققها سيزار دوبلر

Siraz Dubler

46

Hor Diver

97

حمد الجاسر

Hamad Aljasser

47

Yahia bnu Muhassen

98

د .شريف حتاتة

Sherif Hetata

48

يوسف عبود

Yussof Aboud

99

رف اعة الطهطاوي

Refaa Attahtawi

49

يوسف كمال

Youssof Kamal

100

رواية تلميذه الربيع بن سليمان الجيزي

Arrabie ben Suleyman

50

مصطفى محمد
ناجي جواد
ناصر جرجيس

هور ديفر

يحي بن أبي الصف ا بن أحمد المعروف بابن محاسن
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The HAT text documents have a relatively short/medium size: the average text length is about 1100 words per
document and there are 3 documents per author, which corresponds to 300 documents in the entire corpus. This
situation involves severe experimental conditions, since it has been shown, in previous research works (Eder 2010;
Signoriello 2005), that the minimum number of words per text should be at least 2500 words to get good attribution
performances. In this investigation, the use of medium-short texts is interesting in order to evaluate the different
classifiers with small documents in Arabic. In fact, when short texts are used, the AA performances decrease and
it becomes difficult to make an efficient identification.

The global text (mixed) is displayed in the next section:
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سفر المحمل وركبه من القاهرة إلى جدة
قبل سفر المحمل من القاهرة ببضعة أيام دعت مصلحة السكة الحديدية سعادة أمير الحج إسماعيل صبري باشا
لتتعرف منه العربات اللازمة في قطاري البضاعة والركاب اللذين يقلان المحمل وركبه وأمتعته من القاهرة
الطوبجي
ّ
إلى السويس فاتفق معها على أن يكون قطار الأمتعة مؤلفا من ثمان عربات مغطاة وثلاث مسطحة وخمس مجنبة
وسبع للحيوانات وقطار الركاب منظوما من مركبتين للدرجة الأولى وأخريين للثانية وثمان للثالثة وثنتين للحيوانات.
وفي ليلة الخامس عشر من ذي القعدة سافر قطار البضاعة من العباسية يحمل الكسوتين وما يتبعهما وأمتعة
المسافرين بصحبة المحمل من خدم وعسكر وقادة إبل وضوئية وفراشين وسقائين .وقد انتقدت الشحن بأن خدم
المحمل أسرعوا بشحن أمتعتهم حينما وصل القطار وشغلوا بها أكثر العربات فلما حضر العسكر لشحن أمتعتهم وجدوا
أكثر العربات مشغولا فاضطروا إلى إخراج بعض أمتعة الخدم حتى يخلوا لأمتعتهم عربات خاصة وفي ذلك من المشقة
ما لا يخفى فلو أن "القومندان" عين ضابطا ذا مقدرة ونباهة وفطنة وكياسة لتقسيم العربات بين الخدم والحرس
المتمرنون على الشحن وشغلوا معظم العربات
وتمييز عربات كل فريق وتنفيذ ذلك بالدقة لما هرول أولئك الخدم
ّ
بأمتعتهم ،وكذلك ينبغي أن يعمل هذا النظام بالباخرة البحرية فيعين لكل طائفة أماكن خاصة ويراقب الرئيس تنفيذ
المتمرن غيره إلى خير الأماكن بل تكون سواسية بين الجميع .وفي صبيحة
ذلك فلا يعتدي قوي على ضعيف ولا يسبق
ّ
يوم  15ذي القعدة " 6مارس" سافر قطار الركاب في منتصف الساعة الأولى العربية من العباسية يقل المحمل والأمير
والموظفين وبقية الحرس وأتباعهم من الأهالي ،وقد وقف القطار بمحطات القاهرة وطوخ وبنها والزقازيق وأبي حماد
ونفيشة والإسماعيلية وفايد ،وقد كان الأهالي ومشايخ الطرق وطلبة المدارس بنين وبنات ينتظرون المحمل في
محطات الوقوف ومعهم الموسيقى والمزمار البلدي .ومما رأيناه من عادات الأهالي إحضارهم أولادهم الرضع ليروا
المحمل ويلمسوه فيبارك لهم في ذريتهم وكانوا إذا لم يستطيعوا لمسه قذفوا بمناديلهم إلى خدام المحمل بعد أن
يضعوا فيها شيئا من النقود أو يملؤوها باللحوم البيضاء أو الفطير فيأخذ الخدم ذلك منها ويردونها إلى أربابها بعد
إمرارها على المحمل ،والذي دعا العامة إلى ذلك ما يعلمونه من أن المحمل يوضع داخل المسجد الحرام كما يوضع
في المقصورة النحاسية التي حول قبر الرسول صلوات هللا وسلامه عليه ما دام بالمدينة فيريدون التبرك بمحمل يزور
الأماكن المقدسة ،ولما كان التمسح بالقبور منهيا عنه في الشرع كان الأجدر بالناس أن لا يتمسحوا بما يوضع على
الأضرحة من باب أولى وخليق بالمسلمين خاصتهم وعامتهم أن تتفق عاداتهم مع آداب دينهم وهاك المحمل في عربته
بالإسماعيلية "في الرسم ."5
وقد وصلنا السويس في اليوم نفسه في الساعة السابعة العربية والدقيقة  45وكانت المحطة غاصة بالنظارة
"المتفرجين" ورجال الشرطة مصطفين على الافريز وفي مقدمة الجميع سعادة المحافظ والموظفون وقد أطلق ساعة
وصول القطار  21مدفعا من قلعة السويس وصدحت الموسيقى بالسلام الخديوي وهتف الحضور بالدعاء المعتاد
لولي النعم "افند مز جوق يشا" وتقدم سعادة المحافظ إلى أمير الحج وأمين الصرة مهنئا لهما بالوصول ثم تقرر أن
يكون الاحتفال بموكب المحمل في منتصف الساعة الحادية عشرة العربية من اليوم نفسه .ولما حان هذا الموعد
اصطف حرس المحمل ورجال الشرطة صفين متقابلين بالقرب من المحطة وكذلك العساكر القائمون بمنع تجارة الرقيق
اصطفوا بهجانهم صفين وجعل المحمل بينهما ثم سار الموكب بهذا النظام يتقدمه أمير الحج وعلى يمينه المحافظ
وعلى يساره أمين الصرة ،والعامة ،وأرباب الطرق من دون ذلك ،وبعد أن طاف بشوارع المدينة كالمعتاد وقف حيث
بدأ وإذ ذاك أطلق حرس المحمل  21مدفعا ردا لتحية القدوم ،وبعد السلام الخديوي انفرط عقد الحفلة وشحن المحمل
بقطار السكة الحديدية إلى محطة حوض السويس التي بتنا بها إلى الصباح وباتت أسر موظفي المحمل بحجر الباخرة.
وفي صباح يوم الخميس  16ذي القعدة سنة  7" 1318مارس سنة  "1901أنزلت الأمتعة والكسا والمحمل "في الرسم
 "6إلى باخرة النجيلة المخصصة لنقل المحمل وركبه إلى ُج ّدة وقد قام بتفتيش الباخرة سعادة المحافظ ومندوب من
شركة البواخر الخديوية ورئيس الحرس ولما تيقنوا بخلوها من مختبئين لا يحملون جواز سفر صرح للحجاج والحرس
بالنزول إليها .ومما لاحظته على الباخرة أن أماكن الدرجة الثالثة بها كانت دون حاجة المسافرين فكان الزحام فيها شديدا
وارتفاعه متران تقريبا ولا يوجد به من
ومحل الحيوانات كان رديئا جدا فان طوله لا يزيد على  15مترا في عرض الباخرة،
ُ
النوافذ التي لا يزيد قطرها عن  20سنتمترا إلا نافذتان في كل جهة ،وكان به  40حيوانا بين خيل وبغال وقد بلغ من
ازدحام الحيوانات به أن العساكر ما كانت لتتمكن من وضع العلف لها إلا بالسير من تحتها وأنها كانت تتصبب عرقا بل
تتساقط على الأرض من شدة الحرارة بالرغم أننا وضعنا مروحة بحرية "منيجة" لجلب الهواء لها ،وقد تسبب عن ذلك
ضعف الخيل وهزالها مع أنها مستريحة غير عاملة .وقد أخذ من كل حاج بالسويس  32مليما ضريبة الحجر الصحي بها
وقد استنفد ذلك كثيرا من وقت الحجاج ووفرت عليهم وقتا ضيعوه في الدفع وتسلم الصكوك به .وفي منتصف الساعة
جدة فوصلتها في صبيحة  19ذي
التاسعة العربية من يوم الخميس أقلعت الباخرة [بسم هللا مجريها ومرساها] ميممة ّ
وج ّدة في ست وستين ساعة
السويس
القعدة " 10مارس" في الساعة الثانية العربية فنكون قد قطعنا المسافة بين
ُ
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وهي  646ميلا .وقد كان البحر هادئا من وقت القيام إلى مساء اليوم التالي ثم اشتدت الرياح وهاج البحر واستمر ذلك
حتى ُج ّدة وقبل الوصول إليها بما يقرب من ست ساعات مررنا برابغ على الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر وهنالك أحرم
المسافرون بعد أن اغتسلوا وحلقوا وقصوا الأظافر ولبسوا لباس المحرمين "الرسم  "69فرفعوا أصواتهم بالتلبية
"لبيك) (12اللهم لبيك .لبيك لا شريك لك لبيك .إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك".
تجـردت لـمـا أن وصـلـت لـرابـــغ
ّ

ولبيت للمولى كما حصل النـدا

وقلت إلهي عندك الفوز بالمنى

وإنـي فـقـير قــد أتـــيت مـــجـــردا

والتلبية مطلوبة عند الإحرام بحج أو عمرة ،وكلما علا مرتفعا أو نزل منخفضا وكذلك عند تلاقي الركبان ثم من الناس
من أحرم بالحج ومنهم من أحرم بالعمرة وهم جميع الركب خلا أربعة وانما آثرنا العمرة لنتحلل منها إذا وصلنا مكة وطفنا
وسعينا بين الصفا والمروة فيحل لنا ما حرم علينا بالإحرام من لبس المخيط وكشف الرأس للرجال وتغطية الوجه للنساء
والتطيب والحلق الخ ،وقد جرت العادة بأن السقائين والعكامة والفراشين والضوئية لا يحرمون ولا يؤدون شيئا من
مناسك الحج فأمرهم الأمير بالإحرام ،فأطاعوا مرغمين وأخذوا مما عندنا من "البفتة" ما يرتدون به للإحرام وكانوا قد
خرجوا من مصر غير متأهبين له دأبهم في كل مرة وكذلك اشتريت للحرس "بفتة" من القاهرة بنقود دفعوها)(13
فاتخذوا منها ملابس الإحرام فكنت ترى ركب المحمل من كبيره إلى صغيره محرما خلاف ما تعودوه في السنين الخالية،
ولهذا كان الناس معجبين بنا هذه المرة إذ رأوا فينا خطة جديدة هي عين ما رسمه الشرع الشريف وندب إليه.
وصول المحمل إلى ميناء ُج ّدة
لما وصلت الباخرة مرفأ ُج ّدة لم يحضر الحاكم ولا أحد من قبله لتهنئة الأمير بالوصول حسب العادات المتبعة ولا سيما
أن الباخرة بها أمير الحج وقسم عسكري ينبغي احترامه ومساعدته في نقل أمتعته وإرشاده إلى المعسكر الذي ينزل
به ،إنما حضر طبيب الحجر الصحي للكشف على راكبي الباخرة وأصحاب السفن الشراعية "السنابك" لينقلوا المسافرين
وأمتعتهم إلى البر ،وعند رسو الباخرة أطلقنا سبعة مدافع إيذانا بالوصول ولم تردّ علينا التحية الباخرة العثمانية الحربية
س َن ِمنها أَو ُر ُّدوها] فكررنا التحية بإطلاق
الراسية بالميناء بإطلاق المدافع كما هو المعتاد [ َوإِ َذا ُح ِ ّيي ُتم ِب َتحيَّة َف َحيُّوا ِبأح َ
 21مدفعا وعزفت الموسيقى بسلام جلالة السلطان وأعقبته بالدعاء له ثلاثا ثم بسلام الخديو والدعاء له كذلك وبعد
ردت التحية بإطلاق المدافع من قلعة ُج ّدة.
تلكؤ ّ
نقل الأمتعة من الباخرة إلى ساحل ُج ّدة  -الباخرة ترسو بعيدا عن الساحل بنحو ميلين لكثرة الشعب بالمرفأ كما ترى في
"الرسم  "7وتقوم بنقل الحجاج وأمتعتهم إلى البر سفن شراعية تسمى "السنابك أو القطائر" والأجرة المقدرة للسفن
التي تحمل موظفي المحمل وأمتعته خمسة جنيهات مصرية وللمنجلين "النوتية" الذين ينزلون الأمتعة إلى السفن
ويخرجونها منها إلى البر جنيهان ومثلهما للحمالين الذين ينقلون الأمتعة من الساحل إلى المعسكر "نصيبا مفروضا"
أما الحجاج التابعون للمحمل فنفقات النقل عليهم "انظر الميناء والقوارب في الرسم ."8
عوائد الحجر الصحي وإجازة السفر  -قضت قوانين الدولة العلية في ُج ّدة بأن يؤخذ من كل حاج ثمانية قروش رسم
الحجر الصحي "أنظر ديوان الكورنتينا في الرسم  "9وقرشان رسم إجازة السفر "في سنة  1342ه كانت الرسوم على
كل حاج  89قرشا  -هللا يرحم المعداوي القديم" ويعطى لكل حاج صكان بما دفع وان أخذ الرسوم يستغرق زمنا طويلا
ولذلك اضطر الحجاج إلى افتراش الأرض الرطبة ليلتهم حتى انتهت مهمة التحصيل التي تستنفد من كل حاج نحو خمس
دقائق ،وفي الباخرة ما لا يقل عن ستمائة حاج  -وكان خيرا من هذا أن تسلم الرسوم كلها من أمير الحج إلى المحافظة
دفعة واحدة وتحصل من الحجاج مع رسوم إجازات السفر من مصر كما يؤخذ مع هذه الرسوم أيضا أجرة نقل أمتعة
الحجاج من الباخرة إلى الساحل ويتولى الأمير دفعها إلى رئيس المنجلين "الحمالين" وأرباب السفن حتى لا توجد
منازعات ما بينهم وبين الحجيج ،وقد كتبت إلى الحكومة بهذا مقترحا تنفيذه فأجابت ،ولما عينت أميرا للحج في سنة
وبلغت ُج ّدة كلمت محافظها سعادة علي يمني بك أن يأذن لمرافقي المحمل بالخروج من الميناء قبل دفع
1320
ُ
الرسوم وتعهدت بدفعها له مرة واحدة فأذن بذلك وكنت طبعت بطاقات بأرقام متتابعة كتب على كل منها "حاج مرافق
للمحمل المصري" وأعطي لكل حاج واحدة منها وكانت تؤخذ منه ساعة خروجه وتضم إلى غيرها ودفعت الرسوم إلى
المحافظ بعددها بعد أن أرسل لي مأمور "الكورنتينه" الكتاب التركي الذي تراه في "الرسم  ،"10وبهذا تمكنا من إراحة
الحج ومنع التزاحم وإنقاذهم من المكث زمنا طويلا على أرض رطبة في جو رطب ،وكذلك اتفقت في هذه السنة مع
أرباب السفن والمنجلين ،وبهذا انقطعت المنازعات والاختلافات.
نقل الأمتعة من الساحل إلى المعسكر  -نقلت الأمتعة من الباخرة إلى البر ووضعت في الطريق أمام بناء الجمرك
"أنظر الرسم  11وترى فيه أعمدة البناء فوقها قوائم الخشب بدون سقف" وأحيطت بسور من عساكرنا ثم أخذ الحمالون
حواء على مسافة ميل تقريبا .ولما كان نقل المتاع على ظهورهم
في نقلها إلى المعسكر بجوار القبر المكذوب على أمنا ّ
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يستنفد يومين أو ثلاثة قصدت رئيس البلدية في مكانه القريب منا ورجوته مساعدتنا في نقل الأشياء الثقيلة التي منها
كسوة الكعبة وساعتئذ حضر "القائمقام" خالد بك "قومندان" العساكر فرجوته أيضا فبعثا مندوبين من قبلهما للتجار
أصحاب العربات ،وبعد ساعة أحضروا سبع عربات صغيرة أشبه بعربات نقل الرمل عندنا ولكنها دونها فساعدتنا كثيرا،
جن الليل واقترب غلق أبواب الجمرك وخفت أن يبيت بعض الأمتعة بالميناء ويتعطل لديها قسم من العساكر
ولما ّ
لحراسته  -رجوت رئيس الشرطة "الحكيمدار" في تأخير الغلق مدة وجيزة فلبى الرجاء ووقتئذ أمرت بحمل الأشياء
الخفيفة وعلف الدواب على ظهور الخيل والبغال وأمرت العساكر أن يحملوا ما استطاعوا حمله فلم تأت الساعة الثالثة
ليلا إلا وقد تم نقل جميع الأمتعة إلى المعسكر ،ومع أن النقل كان في الظلام الحالك والزحام بالغ أشده والمسافة
بعيدة -لم يفقد شيء ما ،وإن هذا لدليل قاطع على همة الحراس بجدة وكمال يقظتهم وتنبه رجالنا ،على أنه  -والحمد
هلل  -تكاد السرقات بجدة تكون معدومة مع شدة الزحام بها في موسم الحج ولكن هذا لا يمنع من التيقظ والاحتياط
"أعقلها وتوكل".
الإقامة في ُجدة
أقمنا بجدة من الساعة الثانية العربية من يوم الأحد  19ذي القعدة سنة  1318إلى الساعة الحادية عشرة نهارا من يوم
الخميس  23منه وذلك لفقدان الجمال التي تقلنا إلى مكة .وقد احتفل بالمحمل في جدة في اليوم الثاني احتفالا رسميا
فتراصت عساكر الدولة العلية صفين متقابلين معهم الموسيقى  -وكان عددهم  400من العساكر النظامية ،و 200من
غير النظامية  -وكان ذلك خلف الجمرك وجيء بالمحمل في الساعة الأولى العربية إلى مجتمعهم يتقدمه الأمير وأمين
وتضام الكل وسار المحمل بين الصفوف يجوب شوارع المدينة جريا على سنته الماضية وكان
الصرة ويحيط به حرسه
َّ
يوما مشهودا إذ كان جميع الضباط والموظفين بلباسهم الرسمي وموسيقى الدولة  -وعدد رجالها ثمانون  -تصدح مع
موسيقانا بالأنغام الشجية ،وكنت ترى الوجوه ضاحكة مستبشرة لا تقرأ عليها إلا آيات الفرح والسرور وإذا أضفت إلى
ذلك منع الزحام بفضل النظام الذي وضعه القائد خالد بك أدركت أن الناس قد بلغ الفرح من نفوسهم مبلغا عظيما،
وقد انتهت الحفلة برجوع المحمل حيث بدأ سيره بعد أن صدحت الموسيقى بالسلام السلطاني فالسلام الخديوي وبعد
الهتاف لهما بالعز والبقاء" .أنظر الرسم ."12
بجدة -قد زار حاكم جدة الملكي وحاكمها العسكري بملابسهما الرسمية أمير الحج وأمين الصرة ورئيس
تبادل الزيارات
ّ
الحرس كلا في خيمته وقدمنا لهما القهوة والشراب الحلو ورددنا لهما الزيارة في اليوم التالي ،وكذلك زار رئيس تجار
جدة سعادة عمر نصيف باشا الأمير والأمين ولم يتمكنا من رد الزيارة له لضيق الوقت وقد بلغني وأنا بمكة امتعاضه
سرى عن نفسه ،وقد كان أهالي جدة صغيرهم وكبيرهم
لي ّ ِ
من تركهما لزيارته فأخبرته بأنا رددنا له الزيارة بمحله بمكة ُ
يتواردون علينا عصر كل يوم لمشاهدة المحمل وسماع الموسيقى والمزمار البلدي حتى مغرب الشمس ،ومن بعد
العشاء إلى الساعة الثالثة بعد الغروب ،وأيام وجود المحمل بجدة تعتبر عند أهاليها مواسم فرح وسرور وإنهم ليحبون
سماع الألحان حبا جما؛ وكأن ذلك مركز في طبيعتهم مفطورة عليه نفوسهم.
بجدة  -قد تعرفنا برئيس المحكمة الأهلية ومأمور الأوقاف ،وكان صلة التعارف بيننا مدير البريد والإشارات
معارفنا
ّ
البرقية عبد الرحيم محب أفندي التقى الورع الصالح الأمين الذي سبق أن تعرفنا به بسواكن منذ كان هناك مدير البرق
"التلغراف" للدولة العلية وكنت بها أركان حرب في سنة  ،1896وتاليتيها "ورسم الثلاثة كما في اللوحة  ."13وتعرفنا
أيضا بالشيخ سليمان بن عبد هللا البسام وكيل أمير نجد والتاجر ذي الخلق الطيب والمروءة والشهامة ،وقد دعاني مع
حضرة صهري العلامة الكامل التقي الشيخ محمد طموم إلى منزله فأكرمنا وأتحفنا بلذيذ حديثه وشعره وقد حضر إلى
مصر في نحو سنة 1912م وارتسمنا معا ونحن نشرب القهوة كما ترى في "الشكل ."14
وكذلك تعرفنا بالطبيب محمد حسين أفندي نائب "قنصل" انجلترا للرعايا الهنود "أنظر الرسم)."15 (14
ما يلزم الحاج بجدة -يلزمه شراء النعال المشروعة للمحرم وشراء الشقادف التي توضع على ظهر الجمال ويركب عليها
شخصان كل في عدل منها وثمن الشقدف من  120قرشا مصريا إلى  500قرش ،والاختلاف في الثمن من الدقة في
الصناعة أو الزخرفة ،ولهذه الشقادف أعمدة توضع عليها الأغطية من طنافس "أبسطة" عجمية أو ملاءات مصرية أو
أخيشة كتانية يشتري كل ما يناسب ثروته وثمن "الكليم" العجمي من  130إلى  300قرش حسب الاختلاف في الشكل
والصنعة.
وصف جدة بشكلها الحاضر -جدة "بضم الجيم وتشديد الدال المفتوحة" بلدة كبيرة وميناء مكة العظيمة على الشاطئ
الشرقي للبحر الأحمر واقعة على الدرجة والدقيقة  39من خطوط الطول الشرقية وعلى الدرجة  14والدقيقة  33من
خطوط العرض الشمالية يحيط بها سور ذو خمسة أضلاع يقطعها راكب الحصان بالسير المعتاد في  45دقيقة وارتفاع
السور  4أمتار وبه  9أبواب ،ستة في الجهة البحرية وثلاثة في الجهات الأخرى وأول من بناه السلطان الغوري من ملوك
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مصر في سنة 915ه .وبها حوالي  3300منزل مبنية بالحجر الأبيض المستخرج من البحر ،ويتكون المنزل من طبقتين
إلى خمس -والوجهات الأمامية من البيوت بها الرواشم "الخارجات المسقوفة" المصنوعة من الخشب الهندي الأحمر
المخروط "الرسم  ."16والبيوت العالية ذات الموقع الجميل والمنظر البهيج يسكنها أكابر البلد ووكلاء الدول التجاريون
"القناصل" من روس وإنجليز وفرنسيين ونمساويين وإسوجيين ونروجيين ،ومن أفخم بيوتها بيت السيد عمر السقاف
الشريف السري "الرسم  ."17ومنزل المحافظ الذي تراه في "الرسم  "18وإنه لآية في الإبداع وبه حديقة غناء وبجدة
محل للحكومة وثكنات للعساكر "الرسم  ."19ومكتب للإشارات البرقية وبناء فخم للمجلس البلدي والحجر الصحي
"الرسم  9السابق" كما تجد بالساحل بناء الجمرك "في الرسم  11السابق" .وبها خمسة جوامع وثلاثون مسجدا مفروشة
بالحصر الناعمة الجميلة النظيفة إلا أنها تكون مبللة عند رطوبة الجو وهي مرتفعة عن مستوى الشوارع بنحو ثلاثة
أمتار ،يصعد إليها بدرج منتظم من الحجر وليس بها بيوت خلاء ولا مضيئات ،وبها حمام واحد ونزلان "لوكاندتان" وأربعون
قهوة وصيدلية ومكتب تعليم راق وتسعة للصبيان ومستشفى ومصنع للجير ومذبح وأربعون مخزنا تجاريا وتسعمائة
دكان وآلة بخارية لطحن الحبوب وسبع وأربعون طاحونة ومثلها مخابز وعشرة مطابخ وسوق لبيع السمك وآخر للصدف
ومكاتب للبريد وبها جبانة قريبة من ثكنات العسكر ،يحيط بها سور يبلغ طول ضلعه الشمالية  160مترا ،وفي وسط
الجبانة قبر أمنا حواء "المكذوب" طوله نحو  150مترا وعرضه  4أمتار وارتفاعه متر ،عليه ثلاثة قباب على الرأس والسرة
والرجلين كما يزعمون "الرسم ."20
وبجانبه كثير من الشحاذات يلتمسن الصدقات على خرق بسطنها أمامهن.
وشوارعها مختلفة السعة من  8أمتار إلى  15مترا وحاراتها ضيقة وغير منتظمة .وبجدة مجار لتصريف مياه المطر إلى
البحر كما بها  800صهريج داخل البلد وخارجها  -معدة لخزن مياه المطر وبيعها في موسم الحج ولكنها الآن معطلة إذ
ترد المياه إلى جدة من عين تبعد عنها مسيرة ساعتين ونصف وتسير في مجار مبنية تحت الأرض حفرها المصلح عثمان
نوري باشا والي مكة سابقا ،وخارج البلد أيضا آبار محفورة وأنابيب في الأرض مركوزة تخرج منها المياه بالآلات الماصة
"آبار ارتوازية" وبعض المياه عذبة وبعضها به يسير الملوحة .والمحمل يستورد مياه الشرب من أعذب الآبار بواسطة
سقائين من جدة يتقاضون أجرة وبقرب معسكره صهاريج مفعمة بالمياه يؤخذ منها عند الحاجة .وبالمدينة مجلس بلدي
أعضاؤه من الأهالي ومجلس للأحكام وقاض شرعي .وجميع الأهالي مغرمون بشرب التبغ و "التنباك" والشاي والقهوة
وبها كثير من الصبار يوضع على القبور استرحاما للموتى.
سكان جدة -أهالي جدة خليط من أجناس شتى مكيين ويمنيين وحضرميين "من حضرموت" وهنود وترك وشوام
ومصريين وقصيريين "من القصير" وعددهم حوالي  25ألف نسمة ويبلغ من فيها في موسم الحج خمسين ألفا إلى
ستين ويمر بها من الحجاج كل عام نحو  120ألف حاج.
تجارتها  -جدة مرفأ مكة التجاري بل هي مرفأ الحجاز المهم لذلك ترى ميناءها مملوءا بالسفن التجارية كما تراه "في
الرسم  8السابق".
ويرجع اتخاذها مرفأ تجاريا لمكة إلى عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي هللا عنه فإنه في سنة  26ه اعتمر من
المدينة وأتى مكة فسأله أهلها أن ينقل ساحل مكة القديم من الشعيبية "جنوبي جدة الآن" إلى جدة لقربها من مكة،
فخرج بنفسه إلى جدة ورآها واغتسل من البحر وقال :إنه مبارك وقال لمن معه :أدخلوا البحر مغتسلين) (15ولتكونوا
مؤتزرين ،ومن ذلك الوقت استمرت جدة ميناء مكة إلى اليوم وتأتي إليها التجارة من مصر وسواكن وزنجبار والصومال
والهند وجاوة والروملي والأناضول وسوريا وبلاد المغرب والعراق والبحرين ومسقط واليمن وأوربا وآسيا وغيرها ،ومن
أصناف التجارة البن والصمغ العربي وأنواع الروائح وريش النعام واللؤلؤ والصدف والمرجان ودهن البلسان ودهن
الورد ،وترد إليها الحنطة والأرز والصابون والسكر من مصر وسن الفيل والأرز الهندي وعدد الجمال من الهند ،وقد بلغت
رسوم الواردات في سنة 1302ه  637916قرش عثماني و 36باره.
جده إلى مكة
السفر من ّ
جدة ميمما مكة
قبل المغرب بساعة من يوم  23ذي القعدة سنة  14" 1318مارس سنة "1901
تحرك ركب المحمل من ّ
ّ
جد بنا السير
وقد
ميل،
من
أبعد
إلى
دة
ج
ّ
وقد حيته فرقة من الجند العثماني برآسة "القائمقام" خالد بك وشيعه أهل ُ
حتى بلغنا َبحرة لتمام الساعة العاشرة العربية ليلا وبتنا بها على مقربة من قلعتها التي يرابط بها بعض الجنود ،وفي
منتصف الساعة التاسعة من يوم  42تابع المحمل سيره إلى أن وصلنا إلى قهوة البوغاز أو البستان في الساعة السابعة
ليلا فاسترحنا بها إلى منتصف الساعة الثانية عشرة ثم ارتحلنا فوصلنا مكة لتمام الساعة الأولى من صباح يوم  25ذي
القعدة.
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والطريق بين جدة ومكة واد رملي إلا في موضعين منه حيث يوجد حصا صغير الحجم وكبيره ولكن ذلك لا يشغل من
الطريق إلا حوالي نصف ميل ،وقبيل مكة بنحو أربعة أميال تجد مدرجا حجريا مرتفعا قليلا ثم بعده يستوي الطريق،
سد لاقتراب الجبال والتلال المتشابهة الضارب
وإن كان حجريا تكثر فيه التعريجات حتى يخيل إلى الرائي أن الطريق
ّ
لونها إلى السواد والنابتة فيها الأشجار وهي تارة تتقارب فيضيق الوادي وتارة تتباعد فيتسع ،وبالطريق بضعة عشرة
قهوة لراحة الحجاج وتقديم الشاي والقهوة لهم ،وبه جملة قلاع ذات اليمين وذات الشمال يقيم بها جنود أتراك ،وبه
أماكن أخرى يقطنها عساكر الشريف غير النظامية وهؤلاء الحراس وجدوا للمحافظة على الأمن بالطريق ولكنهم كما
سمعت لا يفارقون أماكنهم لرد الغارات والضرب على أيدي اللصوص وقطاع الطريق ولو كان ذلك بمرآى منهم ومسمع
إلا إذا أمرهم الوالي وأين هو منهم .وكثيرا ما سلب الحجاج أمتعتهم إذا تأخروا عن القافلة لإصلاح الأحمال أو قضاء
بعض الضروريات ،وإذا ما سئل هؤلاء الحراس لماذا لا تقومون بالواجب قالوا "أمريوك" أي ليس عندنا أمر -فما أقبح
العذر .وقد كانت العساكر تؤدي للمحمل التحية العسكرية عند مروره بها وتنير له الطريق بحرق كومات من الأخشاب
تباعا وضعت فوق آكام مرتفعة وجمعت لهذا الغرض وكنا نسير على ضوئها نحو ألف متر.
جدة وما فيه من القلاع والقهاوي والانحراف والاستقامة حسب
وقد رأينا أن نصف لك بالتفصيل الطريق من مكة إلى ّ
ما جاء في رحلة سنة  1320إذ هو أوفى وأبين فنقول:
في الطريق إلى ينبع
رأيت نفسي أتساءل -وأنا أصافح ربان السفينة وأستفسر منه عن الجو وما ينتظر أن يكون ،والبحر وهل يرجى أن يكون
لينا" ،ماذا يرجى بهذه الأمة العربية التي ستشهد بعد أيام احتفالها بمبايعة ملكها? هل تكر على العالم بنهضة جديدة?
أودع الكر فقد تكون مسافة ما بينهما وبين العالم أطول من أن تعين عليه أو تجعل له محلأ ،وسل هل في وسعها أن
تشق طريقها إلى منزله من منازل الحياة العزيزة?" ومن عجائب النفس الإنسانية أنها تتسع لهذا الازدواج :هذا الربان
أمامي أجاذبه أطراف الحديث وأنتقل معه من جد إلى هزل ،وأعرفه بهذا وذاك من إخواني ،وتتسع حلقة الكلام وترحب
دائرته وتكثر شعابه ،ويذهب هو يصف لي ميناءي ينبع وجده وكيف تكثر في مدخليهما الصخور ،وأنا منصت مرهف
الآذان لكل حرف ،ولساني يجري بالكلام مجاوبا أو ملاحظا أو مسائلا ،وإذا بخاطر آخر يشغل من النفس الحيز الأكبر
ويدور فيها ويأبى إلا أن أعني به وألتفت إليه .ولعل للقلب في أثناء ذلك التفاتة أخرى إلى الأهل والإخوان والى ما
خلف المرء ووراءه من معاهد جياته ،وأغرب من هذا أن تكون الالتفاتة عمومها كالخصوص فهي لفتة شاملة محيطة،
ولكل شخص ولكل حادثة حظ نسبي من البروز ،ولكل ذكرى محلها ولكل عهد مكانه ،بلا بخس ولا وكس .على أن هذا
ليس موضع الإفاضة في قدر النفس على الاشتغال بأكثر من أمر واحد والانصراف إلى كل شأن كأنها متخلية له،
فلنرجع إلى ما كنا فيه.
لم أجب على سؤالي وإن كان التفكير فيه قد شغلني طول الطريق ،لأن كل ما أعرفه عن العرب في حاضرهم مستفاد
مما قرأت أو سمعت ،ولم أر موجبا للتعجيل بالجزم وليس بيني وبين المعاينة إلا أيام .غير أن هذا لم يعفني من إلحاح
هذا الخاطر الذي ظلت النفس تواجهني به وترفعه قبل عيني على صور شتى .فمرة يكون السؤال كما أوردته ،وتارة
يكون "هل في الأمة العربية مادة صالحة لما تتطلبه الحياة في العصر الحاضر من الكفاح المر? وطورا يهتف الأمل "أن
هذه الأمة تغالب طبيعة بلادها الماحقة وتصارع أهوال الصحراء فلم لا تستطيع أن تكافح المصاعب التي تحفها بها
الأحوال العارضة?" وربما جنحت النفس إلى اليأس كلما تصورت بعد ما بين العرب وغيرهم من شعوب الأرض
المتحضرة وتعذر اللحاق بهذه الشعوب التي أغذت السير قرونا وهم يحدون الإبل ويقتتلون كما كانوا يفعلون في
الجاهلية .بل كان اليأس يخامرني كلما تخيلت الصحراء الساحقة التي يصارعونها وكنت أقول لنفسي" :هل يتاح لأمة
واحدة أن تنهض مرتين وأن يكون لها في التاريخ مدنيتان عالميتان? ألا تستنفد النهضة الأولى قواها وتعتصر حيويتها
ولا تبقى منها إلا ما يبقى من ألياف "القصب" الجافة بعد مصه أو اعتصاره "وهكذا إلى غير نهاية! فما لقينا من البحر
ما يصرفني عن التفكير أو يعدل بخواطر النفس إلى مجرى آخر ولقد كنا في السفينة وكأننا في بيوتنا لا على الماء،
وكانت السفينة تفرق البحر وكأنها لا تمسه فلا موج ولا اهتزاز ولا دوار ،حتى لقد اشتقت أن يغط بنا قليلا ليردنا إلى
التهيب ،غير أن البحر خيب أملي فيه وقد فرحت في أول الأمر بالفرصة التي أتاحت لي هذه الرحلة وقلت لنفسي أن
المصريين يخرجون أفواجا إلى الأقطار الأخرى وصار ذلك سنة مرعية عندهم ،حتى يخيل للمرء في مقدمة المصيف أن
هذه الأمة المصرية قد أزمعت أن تهاجر إلى واد غير واديها ،وكنت في صيف كل عام أخشى أن لا يبقى في البلاد غيري،
وأن لا يعمرها سواي ،فلما عرضت هذه المناسبة للسفر إلى الحجاز في الشتاء قلت :حسن ،دقه بدقه والبادي أظلم،
لقد عمرت الوادي من قبل فلتعمره الأمة الآن ،ولتقم عني بواجب الحراسة التي أراني كأنما كنت موكلا بها ،فما أحسب
أحد أطاق أن يقيم كما أطقت ،كأنما كنت كلبا حارسا لا إنسانا له ديباجة تخلق ،وتستحق أن تتجدد.
وسرني على الخصوص أن السفر إلى الحجاز لا إلى الغرب ،ذلك أن الغرب يزور مصر ،ولو شئت لقلت انه يغزوها،
فلسنا نحتاج أن يزوره ،أما الحجاز فأمره مختلف جدا ،ولنحن خلقاء أن نجعل علمنا بالشرق العربي أعمق وصلتنا به أوثق
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وارتباطنا به أمتن .وما احسبني أبالغ حين أقول أن مستقبل الشرق واحد وإن تفاوتت خطى أبنائه .ومن الجهل أن نشيح
بوجهنا عنه ،ومن الخرق أن نتجاهله ومن البلادة أن ننسى أننا متربصون به وإن خفيت الخيوط ،ومن الغفلة أن نتوهم
أن الرحيل لا يكون نافعا إلا إلى اغرب ،وأنه لا فائدة تكتسب من زيارة الشرق والاطلاع على أحواله.
وعرفت أسماء رفاقي فأطرقت أفكر :هذا احمد زكي باشا أحدهم وهو شيخ العروبة أولا أدري ماذا يسمونه أو يسمي
نفسه وهذا آخر من المجاهدين في سوريا ،وهذا ثالث كان له في حركت لاستقلال السوري دور هو أشبه بقصص
السندباد البحري <هما نبيه بك العظمة والأستاذ خير الدين الزركلي من المجاهدين في القضية العربية>.
فماذا عسى أن أكون بينهم? أين يذهب الصعلوك بين الملوك? هل في مقدوري حين أفخر أن أدعى أني أكثر من جندي
صغير? ثم هؤلاء زملائي وليس بينهم إلا من هو أنشط مني وأجرأ.
واستعرت من زميل لي مبراة ،وملت إلى الحجاز على ظهر السفينة وأرهفت أقلامي ،ثم لم أجد لي عملا بعد ذلك
فأقمت حد المبراة على حد الحديد الحاجز ورحت كأني أقطع ،فسمعت قائلا يقول لي" :رفقا بالسفينة يا صديقي! أو
بمبراتك إذا كان أمر السفينة لا يعنيك! "فلتفت فإذا إنجليزي في مثل ثياب الربان.
فقلت له" :المبراة عارية وقد أن أن أردها" فابتسم وقال" :بعد أن شحذتها?" فسألته وأنا أشير إلى رجل في مقدمة
الباخرة" :من هذا الرجل ذو الوجه الأمرد والنظرة الوحشية?".
فقال" :هذا الكابتن ...لقد كان ضابطا في البحرية البريطانية وأبلى في الحرب بلاء حسنا ،وقد سرح وهو الآن يعمل في
هذه الباخرة" فتركته ،وسرت خطوات فرأيت أمامي سلما صعدت عليه فألفيت أمامي قوارب النجاة فدنوت من أولها،
وخطر لي أن أمتع نفسي بالجلوس فيه ،فشرعت أرفع رجلي لأخطو إلى جوفه وإذا بيد على كتفي تجذبني وصاحبها -
أعني صاحب اليد -يقول "إني مضطر أن حملك على تزك هذا .وإذا كنت تريد أن تعرف شيئا فأرجو أن تسألني "...ولم
يتم كلامه بل تركني وقفل راجعا إلى حيث لا أعلم كأنما ناداه أحد وإن كنت لم أسمع صوتا ،فدنوت من خادم وسألته
عنه من يكون? فقال "هذا الكابتن ...مساعد الربان" فقلت" :هذا أكثر مما أطيق .اسمع .إنك مصري مثلي فاصدقني.
إذا أغمضت عيني وسرت في هذه الباخرة ووضعت يدي على أول رجل اصطدم به فهل يمكن أن يتضح أنه ليس
بكابتن?" فضحك الخادم وهو من السويس وقال" :لا أدري ،ولكني أرجح أن تصطدم بالكابتن الملاحظ فإنه وراءك الآن
وعلى مسافة مترين فقط ".فانحدرت إلى غرفتي وأنا أقول لنفسي" :إن السفينة التي لها رئيسان تغرق فكيف بواحدة
عددت من "كباتنها" أربعة إلى الآن! اللهم لطفك!" وفترت رغبتي في الطعام ،وكان نبيه بك العظمة يحرضني عليه
ويلح أن أصيب منه قليلا ،فاعتذرت بالألم الذي سببته لي حقنتا الكوليرا والتيفوئيد ،وكتمت عنه وعن زملائي أن للسفينة
مائة رئيس حتى لا أزعجهم.
ومضى اليوم الأول وأصبحنا دون أن تتصادم "إرادات" هؤلاء القباطنة أو الكباتن ،فذهب عني بعض الروع وعاودني
شيء من الاطمئنان .واتفق أن سألني بعض رفاقي" :بسرعة كم ميل تسير هذه السفينة ?" فقلت" :لا أدري ،ولكني أقدر
أن سرعتها لا تتجاوز اثني عشر ميلا بحريا في الساعة" فصاح بي واحد" :مهلا! أن سرعتها خمسة أميال فقط! قلت:
"خمسة أميال! يال العار! لو سرنا على أقدامنا لسبقناها!" فعاد يؤكد الأمر ويقول إنه استقى هذه الحقيقة من الكابتن
فأيقنت أنه لولا كثرت القباطنة لكانت الباخرة أسرع .وقلت لنفسي إذا كان البطء كل ما تؤدي إليه كثرتهم فلا بأس.
واستيقظت بعد ظهر يوم على صياح عجيب ،لا هو صياح ولا هو استغاثة ،لأن فيه انتظاما ولأن في الصوت تنغيما،
فاستويت قاعدا وأرهفت إذني فخيل إلى أن الألفاظ عربية ولكن اللهجة غريبة ،ثم تبينت لفظين هما" :هللا أكبر!" ولكن
اللسان الذي يعلو بهما كان أعوج ملتويا ،فعجبت ثم تذكرت أنها إحدى سفن "البوستة الخديوية" وهي شركة إنجليزية
تسير بواخرها بين السويس والسودان جيئة وذهوبا ،وتنقل الحجاج -فيما تنقل -إلى ينبع وجدة -وقد رأينا بعضهم في
الباخرة على غطاء مخزن البضاعة حيث يفرشون السجاجيد ويكدسون أمتعتهم ويحشرون أنفسهم بينها تحت سماء هللا-
وهذا هو مكان الدرجة الثالثة.
وقد قلت لنفسي لمن سمعت هذا الصوت :أن الإنجليز قوم يتوخون أن يتكيفوا على مقتضى الظروف ووفق ما تتطلبه
الأحوال وهذا الذي سمعته أذان أي دعوة إلى الصلاة ،وليس مما يتنافى مع الشذوذ الإنجليزي أن تكون الشركة قد
عينت للآذان في الباخرة واحدا من هؤلاء "الكباتن" الذين لا أدري ماذا يصنعون جميعا في سفينة صغيرة كهذه ،وسرني
وأضحكني ،المؤذن "كابتن" إنجليزي ،وقلت أشرك أخواني فيما يفيده العلم بذلك من المتعة ،فعدوت إلى سطح الباخرة
حيث كنا نجتمع فالتقيت بواحد أقبلت عليه أفضي إليه بخبر هذه البدعة السكسونية ،فضحك ،ولكن مني ،ثم أشفق أن
يعرف زملائي زلتي فيركبني الثقلاء منهم بالسخرية ،وأومأ فإذا تحت أنفي جماعة من العرب يصلون ،وإذا صوت الإمام
كصوت المؤذن فيه ذلك الالتواء الذي خدعني.
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وكانت سلوتنا الحديث والنظر إلى البحر ،و "الطاولة" وكان بطلها -أعني الطاولة -أحمد زكي باشا ،غلبنا جميعا وأقر
لكل منا بأنه خير لاعب؛ وفي زكي باشا نشاط وجلد وقدرة على الاحتمال وحلم وظرف وعطف ودعابة؛ راعتني منه،
وكان أنا كالوالد يحنو علينا ويسأل عنا ويتعهدنا ولا يؤثر نفسه دوننا بملهاة ،ولا يستبد برأي أو يصر على اقتراح جدا كان
أو هزلا ،بل الرأي عنده ما رأت الجماعة ،يتقبله مرتاحا وينزل على حكمه راضيا ولو كان هو مقتنعا بصواب ما يذهب
إليه ،وكان أعذب الجميع حديثا وأمتعهم مجلسا نبيه بيك العظمة والأستاذ خير الدين الزركلي وتعلقت بهما وأثقلت
عليهما بمحضري ،ولم أدع لهما راحة ،ولم يبخلا علي بشيء مما استخبرتهما عنه فكنا يهضبان لي بما رأيا وجربا وكابدا
في رقع شتى من الأرض في الحرب والسلم ،ولم يكن لهما مني مناص أو مهرب سوى البحر ،وهما لا يزالان أوسع آمالا
في الحياة وأطلب لرغائبهما منها وأقوى رجاء في هللا وفي بلوغ الغاية القومية من مساعيهما ،من أن يفكرا في الانتحار
فرارا مني.،
لذلك توثقت بيننا العربي كارهين أو راضيين ،فلما بلغنا ينبع صرنا وكأن صداقتنا أقدم عهدا من الجبال.
ولست أنسى منظر الزملاء وقد اعترتهم نوبة "الكتابة" -وتصورت سبعة أو ثمانية قد جلسوا على الكراسي المسمرة
وأقبلوا على الورق والبطاقات يسودونها لما علموا أنهم مصبحون في ينبع وأنهم قد يستطيعون أن يبعثوا برسائلهم
من هناك< اتضح فيما بعد أن إبقاء الرسائل في جيوبنا أسرع من إرسالها من ينبع أو جدة> -إلى أهلهم وإخوانهم
وصحفهم ،ويكفي أن يجلس واحد للكتابة ليحتذي الباقون مثله ويعديهم بالرغبة في ذلك ،فليست الثؤبآء وحدها هي
التي تعدي ،ولا القرود دون خلق هللا هي التي تنزع إلى التقليد ولو أن القارئ رآنا في تلك الساعة ونحن مكبون على
الورق ذاهلون عن كل ما في الدنيا لكان أول ما يخطر له أننا قد آلينا أن نصدر في الباخرة الصحف التي نمثلها ،أو أن
هناك امتحانا معقودا لنا.
وعرض علينا أحد رجال السفينة بطاقات عليها رسمها فتخطفناها حتى نفدت! كما نفد ورق الخطابات .وتصور سبعة
أو ثمانية يستنفدون كل ما في الباخرة من ورق وخطابات ،أليس هذا دليلا على الهمة والنشاط والخصب? واحسبني
مسؤولا عن العدد الأكبر من هذه الأوراق التي استهلكت ،فقد نازعتني نفسي أن أكون متفرجا لا كاتبا؛ وأن أمتع عيني
بمناظر الوجوه المكبة على الورق وما يظهر عليها من دلائل الإجهاد -إجهاد القرائح الخصيبة-فلجأت إلى الحيلة وقلت
أكتب رسائلي بالجملة ،فجئت بورق الكربون ووضعته بين الخطابات ،وكتبت رسالة واحدة وجيزة ثم جلست أتفرج!
وكان أحدنا يكتب يوميات عن هذه الرحلة وكان يختصني بهذا السر ،ولا أدري متى كان يكتب يومياته ،فما رأيته قط خلا
بنفسه أو بكر إلى مخدعه ،وقال لي مرة" :لقد صارت مذكراتي ضخمة .كتبت اليوم ست صفحات وكتبت البارحة سبعا،
وأول من أمس تسعا ،فما قولك?" فقلت مستغربا" :كل هذا? وأي شيء وجدته يستحق التسجيل?" قال" :كل شيء.
خطوط الطول والعرض ،ووجوه القمر ،وأدوار الطاولة التي لعبتها وفي أيها كنت الغالب أو المغلوب ،والأسماك التي
رأيناها في البحر ،بعضها يطير على سطح الماء ،وبعضها يهاجم السفينة طلبا للقوت ،والبواخر التي مرت بنا في الليل
وحييناها والأمم التي هي تابعة لها -وعلى ذلك أسألك هل تعرف لماذا لا نرى باخرة في النهار? ألا تعرف? وكم كذبة
كذبها ...فلان ...اليوم ،وحالة البحر والريح ،وإن كانت لا تتغير ولا تكاد تختلف يوما عن يوم ،وهذا ممل ،أليس كذلك? وكم
صورة أخذها رياض وكم صورة أخذتها المودموزيل عايدة ،كل شيء ،حتى لقد أفردت "لأكلة الصيادية" عدة صفحات،
إنها تستحق ذلك فقد كانت أكلة غير منتظرة وكانت لذيذة .والفول المدمس! أوه .له وحدة صفحتان .ألا تراه جديرا
بذلك? مدهش .مدهش أن نأكل فولا مدمسا على الباخرة تالودي الإنجليزية!" فسألته بعد أن قطع نفسه" :وماذا تنوي
أن تصنع بهذه المذكرات بعد أوبتك?" قال" :سأطبعها وأنشرها :كم تظن أنها تساوي? أعني كم تتوقع أن أربح منها?"
قلت" :تساوي إذا اعتبرنا عدد الصفحات ووزنها قياسا على ما كتبت إلى الآن مائة جنيه أو مائتين" فصافحني مسرورا
وهو يقول "لقد قدرت لربحي مثل هذا ...تماما".
فقلت مستدركا "إنما أعني ثمن الورق الذي تملؤه ...أما الربح فلا أدري .ربما كان أكثر وقد يكون أقل" فلم يضعف أمله
وقال "تمام .تمام .تقديرك على كل حال مضبوط" ومضى عني ولما كنا عائدين من مكة سألته" :إلى أين وصلت في
مذكراتك? "فطال وجهه وقال ":يا أخي الحق أقول لك أن كتابة المذكرات عمل مضن .ثم إني لا أجد الوقت .نحن في
حركة دائمة فمتى أكتب? على أني سجلت كل شيء في رأسي .فإن ذاكرتي قوية حتى الأحاديث بألفاظها ولو كان عمرها
أعواما .فلا خوف .انتظر حتى نرجع ونطمئن" وفى الساعة السادسة من صباح السبت " 4يناير" أيقظني أحد الزملاء
وأبلغني أن الشاطئ قد ظهر ،فقلت له وأنا أتميز غيظا إني لا أحفل بالشواطئ -ولو كانت شواطئ الجنة  -في الساعة
السادسة صباحا ،فذهب عني وأغمضت عيني ولكن غيره جاء ثم غيره ،فأيقنت أن الحماسة التي أوقدها ظهور الشاطئ
لن تدع لي جفنا يغفي ،فقمت متثائبا متثاقلا ووقفت متكأ على الحاجز فلم أر شيئا فالتفت إلى أول من أيقظني وقلت
بلهجة المعاتب" :أين هذا الشاطئ الذي بدا لك يا سيدي?" فقال" :هذا .ألا تراه? غريب .إني أستطيع أن أشير إلى المكان
الذي سترسو أمامه الباخرة .لا بد أن يكون هذا" ومرت الساعات ونحن نروح ونجيء وهو في مكانه لا يتحول عنه ولا
تتعب رجلاه ،وبدت ينبع ملفوفة في الضباب ،حتى جبال رضوي التي تظهر من ورائها خلناها ضبابا من اختلاط السحب
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برؤوسها ،فاختلفنا وتراهنا ،وشرعت السفينة تدور لتدخل المرفأ فقربنا جدا من الساحل وشاء الحظ الساخر أن يكون
المكان الذي أشار إليه صاحبنا وأصر على أن الباخرة سترسو عنده ،هو المقبرة.
ورست الباخرة ،في المرفأ لا أمام المقبرة ،وأقبل الصبيان يسبحون إليها كالسمك وينادوننا أن نلقي إليهم بالقروش
ليلتقطونها فرحنا نرمي إليهم بالقرش بعد القرش وهم يتزاحمون عليه ويغوصون وراءه ويلتقطونه بأكفهم وهو يهبط
في جوف الماء قبل أن يبلغ القاع ،فمن فاز به دسه في شدقه ،حتى انتفخت أشداقهم وصارت وجوههم مشوهه بشعة
المنظر
وركبنا زورقا إلى المدينة ،وهى صغيرة فقيرة ،وبها مساجد كثيرة أشهرها مساجد ابن عطاء والخضر والسنوسي ،وأهلها
وكلاء للتجار أو عمال لهم ،وليس فيها زرع ولا ضرع ،وبها آلة لتصفية ماء البحر للشرب يسمونها "الكندنسة" وهى لفظة
محرفة عن الكوندنسر ،فاستقبلنا قائم المقام الشيخ مصطفى الخطيب وهو من أهلها وكان عاملا عليها في عهد
الحسين فلم تنحه الحكومة السعودية ترفعا منها عن حماقات العزل والتأمير ،وزرنا دار الحكومة وهى أبسط ما تكون:
بضعة مكاتب في الدور الأرضي ،وفي الدور الذي فوقه غرفتان إحداهما للقائمقام وفيها مكتب وسجادة و لشبابيكها
ستائر ،وفي الأخرى مكتبان صغيران .وبعد أن شربنا القهوة النجدية ثم "الشاهي" كما يسمون "الشاي" استأذنا وانحدرنا
إلى المدينة نطوف فيها إلى أن يخرج الأمير والناس من صلاة الظهر ،فمررنا بالسوق وهى حارة صغيرة مسقفة على
جانبيها الدكاكين فيها صنوف شتى من العطارة والبقول والمنسوجات والخبز والأسماك والجراد ،وقد أكل منه زكى
باشا ،ولم يكن في الدكاكين أحد لأنه كان وقت الصلاة ،وكان الطريق غاصا بالأطفال يمشون وراءنا ويحفون بنا في
خرق ممزقة ومراقع لا تكاد تستر شيئا ،فتساءلت :ماذا يحمي هذه المتاجر أن يسرق منها هؤلاء الغلمان الفقراء?? فقيل
لي إنه لا خوف منهم لأنه ما من أحد يجرؤ أن يسرق شيئا ،وبلغنا آخر السوق حيث المسجد وكان الناس قد فرغوا من
الصلاة فوقف رجل أمام كوم من الكلأ وقطع من الحصير وأعواد من الخشب يبيعها بالمزاد ،وكل ما أمامه لا يساوى
ريالا ولم أر امرأة ولا بنتا ،إلا واحدة في نحو السابعة من عمرها ملفوفة في ملاءة قذرة وفي إحدى أذنيها قرط من
العقيق ؛ وقيل لي أن النساء لا يخرجن من البيوت ،والأهالي خليط من كل جنس وملة ،وسحنهم معرض للأمم الشرقية،
فمن زنجي إلى جاوي ،ومن عربي إلى مصري ،ومن هندي إلى فارسي ،ومن سوري إلى صومالي ،وهكذا ،وزرنا الأمير -
أي الحاكم -عبد العزيز بن معمر ،وهو شاب نجدي جميل الطلعة وسيم المحيا مقدود قد السيف ،والدلر على الطراز
الشرقي القديم الذي كان مألوف في مصر منذ أكثر من خمسين عاما ولا تزال آثاره باقية في الأحياء الوطنية القديمة
التي لم تمتد إليها يد العمران الحديث مثل الكحكيين وسوق السلاح ،وغرفة الاستقبال مفروشة ببساط أحمر والكراسي
"الخيزران" صفان على الجانبين ،وفي الصدر مصطبة مفروشة بالسجاد العجمي وعليها الوسائد لجلوسه وكان الأمير
يلبس جلبابا من السكروتة فوقه معطف من الكشمير عليه عباءة حمراء وعلى رأسه العقال الأسود والمسدس مشدود
إلى وسطه والسيف المذهب المقبض يتدلى من حمائله ،ومن عاداتهم أن يجلس حرسه الخاص على جانبي الباب من
الداخل في نفس الغرفة ،ويجلس الباقون خارجها وهم جميعا مسلحون ،والسيوف والبنادق والمسدسات وأحزمة
الخراطيش معلقة على الجدران فكأن الغرفة مخزن سلاح لا حجرة استقبال وفى ينبع بلدية ،ومكتب تلغراف لا سلكي،
ومدرسة أولية ابتدائية يديرها مصري طبقا لمناهج التعليم المصرية وفيها نحو مائة وتسعون تلميذا متفاوتي الأسنان
والأطوال ،متبايني الثياب مختلفي الوجوه .ومصلحة للصحة الخ وقد شعرنا من أول لحظة أننا في بلاد مستقلة فلا
أجنبي هناك ولا نفوذ ولا سلطان إلا لأبناء البلد وكل موظف حجازي حتى اللاسلكي عماله ومديره حجازيون ،وقد أبى
زكي باشا إلا أن يرى هؤلاء العمال وهم يبعثون بتحيتنا إلى سمو الأمير فيصل في مكة كأنما لم يكن يصدق أن لابسي
العباءة والعقال يستطيعون أن يحسنوا ما يحسنه الأوربي من الأعمال الآلية على الأقل.
وودعنا الأمير بعد أن أخذت صورتنا معه وعدنا إلى الباخرة وهناك جاءنا وفد من ينبع ليرد لنا الزيارة ويشكرنا ،وبعث
إلينا الأمير بعدد من الخراف هدية منه عوضا عن الغداء الذي لم نستطع أن نجيب دعوته إليه إذ كنا قد تغدينا في
الباخرة.
فحرنا ماذا نصنع بهذه الخراف! وعقدنا مؤتمر للتشاور .فقال واحد نردها شاكرين ،ولكن هذا كان مستحيلا ،واقترح ثان
أن نردها على نردها لتذبح وتوزع على فقراء المدينة ،ولكن هذا كان ردا كل حال ،وفيه فضلا عن ذلك خشونة التعريض
بالمدينة وأهلها وحكومتها ،وقال ثالث أن في الباخرة حجاجا فقراء فلنذبح الخراف لهم ولنوزع لحمها عليهم ،ففعلنا
وهكذا كان في الاقتراح مولدا من الذي سبقه ،وأنتج الخطأ في آخر الأمر الصواب.ولا عجب ،فما من خاطر أو إحساس
إلا وهو وليد خواطر أخرى واحساسات شتى ،وليس في الدنيا إلا آدم واحد بلا أب أو أم.
وفى ينبع وجدت "صندوق الدنيا" ،وكنت احسبني حططته عن عاتقي في مصر ،وكان ظني أنه يسعني بعد أن سافرت
أن أمشي خفيفا لا يثقل كاهلي هذا الحمل ولا يحنى ظهري ثقله ،فإذا بي قد صرت كالأحدب لا يدخل في مقدوره أن
يستوي قائما كغيره من بنى آدم الذين كتبت لهم السلامة من اعوجاج الخلق وحدب الظهر وقال لي واحد" :لقد قرأت
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صندوقك" فغاظني ذلك وإن كان قد سرني ،وقلت "سأضعك فيه أن شاء هللا بعد عودتي" فأقبل علي يرجو مني ألا
أفعل ،فقلت" :لي شرط" "قال ما هو?" قلت" :أن تعفيني أنت وإخوانك من ذكره وإلا حشرتكم فيه جميعا" قال وهو
يضحك" :ولكنه وهللا ممتع" "قلت" :وسيكون الجزء الثاني أمتع بوجودكم" فامتقع وجهه ،وأحسبه خاف أن أرسم له
صورة تمسخه وتجعله أضحوكة فطمأنته وأكدت له أني أمزح ،فسألني وقد سكنت نفسه" :ولكن .لماذا تكره أن يذكر
لك?" فقلت له" :إن الذي يضحك منه هو الذي أبكاني واحسبني معذورا إذا كنت أزهد في كل ما يذكرني بسخر ما جرت
به المقادير .فإذا كنت تفهم هذا فبها وهلل الحمد ،وإلا فأمسك ودعنا نستمع إلى الباشا وهو يتحدث عن العروبة ويذكر
الجواد الذي أهداه إليه جلالة الملك عبد العزيز فلم يدر كيف يركبه أو يطعمه أو يلجمه أو يسرجه -سله ألم يخطر له أن
يطعمه كنافة في رمضان? سله أكان يأكل -أعني الجواد -من المدود أم كان الباشا -يبسط له السماط ويمد له الخوان?"
وفى ينبع عشرة آلاف نسمة وأقل من مائة جندي ،والحكومة كأبسط ما تكون ،ولا حاجز هناك بين الأمير وأحقر الأهالي،
وسلطان الحكومة ليس مستمدا من الخوف الذي تبعثه القوة ،بل من الاحترام والحب والتعاون ،وآية ذلك أن الناس
صريحون مع حكامهم وأن الحكام لا يبدو عليهم تكلف ،ولا تكون الصراحة مع الخوف والتقية ،ولا الخوف مع البشر الذي
ينضح به الوجه ولا يخفى فيه صدق السريرة ،ولا هذه البساطة المبتسمة مع القسوة والاستبداد .ولم أسمع في
المرتين اللتين زرت فيهما ينبع ،أمرا يلقى ،أو كلمة ملق ودهان تقال ،ولقد كان أمير ينبع يسر إلى الرجل من حرسه أن
يطلب القهوة أو "الشاهي" أو يدعو فلانا أو علانا أو يفسح الطريق ،وكنت أراه وهو يميل عليه كأنه يهمس في أذنه
نكته أو كلمة سارة .ولم تأخذ عيني منظر قسوة واحدا ،وكثيرا ما كانوا يفسحون لنا الطريق أو يصدون لناس ليوسعوا
أمامنا -في ينبع وفي جدة وفي الكندرة وفي وادي فاطمة -وكان الذين يتولون ذلك الجند ،ولكن بإشارة يد من غير أن
يدفعوا في صدور الناس أو يرفعوا في وجوههم عصا أو يتجهموا لهم وهم يصنعون ذلك وقد عدت من ينبع إلى
الباخرة وأنا أحس أني بدأت أفهم ،وقد زدت فهما لما زرت جدة ومكة .ذلك أن الرعية راضية وإن الحاكم والمحكوم
متعاونان.
وقد اقتنعت ،وأنا لا أزال في الباخرة قبل أن أصل إلى جدة أو أضع رجلي على رصيف مينائها ،بأن المرأة النجدية تعرف
السفور ولا تعرف الحجاب ،وكان اقتناعي بالمشاهدة والمعاينة وليس بالسماع ،ورأيت من الحزم أن أكتم عن زملائي
ورفاقي في هذه الرحلة هذا السر الذي اهتديت إليه لأنفرد بالعلم به وأستأثر بفضل اكتشافه والوصول إليه ،وقلت
لنفسي :أن الصحافة سبق ،ولن تكون لي مزية على إخواني إذا عرفوا كل ما أعرف ،ومالي إذ بهم ?،أليست لهم عيون
مثل مالي? ونزلنا في ينبع وجبنا طرقاتها ومررنا بحوانيتها ورأينا ناسها؛ وكنت أسمع زملائي يتحدثون عن المرأة والحجاب
المضروب عليها ويرددون ما سمعوا من أنها لا تخرج ولا تظهر ولا يراها غير زوجها وذوي قرابتها الأدنين ،فابتسم ساخرا
وأهز رأسه هازئا متهكما وأرد نفسي بجهد عن أن أصيح بهم" :يا عميان! أن نصف من ترون في الطرقات نساء تحسبوهن
رجالا!"

بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل الذي رفع السماء عبرة للناظرين و بسط الأرض و جعل فيها آيات للموقنين و أودع
في اختلاف الألسن و الألوان باختلاف الأقاليم و البلدان بصائر المستبصرين شواهد عموم رحمته و سبوغ نعمته
المعالمين و صلى هللا على سيدنا المصطفى من خلقه في السموات و الأرضين و على آله الطيبين و أصحابه أجمعين.
و بعد فإن التأريخ و لا سيما ما يتعلق بمعمورة الأرض .و عروض بلادها و أطوالها و أوضاع مبانيها و مسافات مغانيها
و تصوير أقطارها و تبيين أحوال أمصارها من أبدع الفنون و أغربها و أبعدها غورا و أعجبها يجدد لك أوراقه البالية
المدائن الدراسة برصاصها و قصورها و يحيي أموات فصولها و أبوابها القرون الطامسة في طي حروفها و سطورها.
هذا و لا مرية لذوي العقول و الأديان في أن مكة زادها هللا شرفا أم القرى و سرة الأرض المعمورة و أحب بلاد هللا إلى
هللا و رسوله في السنن المشهورة .ثم إن أيمن ما حولها من البلدان و أبركها مملكة اليمن المحصوص بالبركات الثلث
النبوية في جواهر السنن منبع الحكمة و معدن الفقه و الأيمان من سالف الزمن .فخصصت هذين القطرين في هذا
الكتاب بذكره ما يتعلق بهما في هذا الفن من بيان البقاع و البلاد و المدن و الجبال و البحار و شرح المنازل و المغاني
و المقادير و المسافات في المفاوز و المقار ثم تصوير كل بقعة منه حتى كأنك تراها رأى العين و توقف بها على
أرجائها فيغنيك ذلك عن ألاين في البين .و لا يعدم كل بقعة من نادرة جرت فيها الأخبار و شعر نظم في سلكها قديما
من الأشعار .و هذا أوان الشروع في مقصود الكتاب و تسهيل الحجاب و فتح الباب و هللا ميسر الأسباب إنه كريم وهاب.
ذكر أسماء مكة و صفاتها
سماها هللا بأربعة أسماء :مكة و البلد و القرية و أم القرى .قال هللا تعالى( :و هو الذي كف أيديهم عنكم و أيديكم عنهم
ببطن مكة) .فإذا الكلام على هذا الاسم قال الزجاج :مكة لا تنصرف لأنها مؤنثة و هي معرفة .و يصلح أن يكون اشتقاقها
بكة لأن الميم تبدل من الباء كما يقال ضربة لازب و لازم ،و يصلح أن يكون اشتقاقها من قولهم مككت العظم إذا
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مصصته مصا شديدا حتى لا يبقى فيه شيء شبهت بذلك لشدة ازدحام الناس فيها ،و قال أبن فارس :مككت العظم
إذا أخرجت مخه و المك الاستقصاء .و في الحديث :لا تمككوا على غرمانكم .و في تسمية مكة بهذا الاسم أربعة أقوال:
أحدها أنها مسافة يأتوها الناس من كل فج عميق فكأنها هي التي تجذبهم إليها ،من قول العرب أمتك الفصيل ما في
ضرع أمه ،و الثاني من قولهم مككت الرجل إذا أردت تخوفه فكأنها تمكك من ظلم فيها أي تهلكه ،كما قال:
يا مكة الفـاجـر مـكـي مـكـا
و لا تمكي مذحجا و عكا
و الثالث إنها سميت بذلك لجهد أهلها ،و الرابع لقلة الماء بها .و قد اتفق العلماء أن مكة اسم لجميع البلدة ،و اختلفوا
في بكة على أربعة أقوال :أحدها أنه اسم للبقعة التي فيها الكعبة قاله أبن عباس رضي هللا عنهما ،و الثاني إنها ما حول
البيت و مكة ما وراء ذلك قاله عكرمة ،و الثالث إنها اسم للمسجد و البيت و مكة اسم للحرم كما قاله الهروي ،و الرابع
أن بكة هي مكة قاله الضحاك و احتج لتصحيحه أبن قتيبة و قال بأن الباء تبدل من الميم و يقال ضربة لازم و لازب .و
أما اشتقاق بكة فمن البك :يقال بك الناس بعضهم بعضا أي دفعه .و في تسميتها بكة ثلثة أقوال :أحدها لازدحام الناس
بها قاله أبن عباس ،و الثاني تبك أعناق الجبابرة أي تدفها فما قصدها جبار إلا أهلكه هللا قال ابن الزبير و أما تسميتها
بالبلد فقد قال عز و جل( :لا أقسم بهذا البلد) يعني مكة و البلد في اللغة صدر القرى .و أما تسميتها بالقرية فقال هللا
عز و جل ( :ضرب هللا مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة) ،أي ساكنة بأهلها لا يحتاجون إلى انتقال عنها لخوف أو ضيق ،يأتيها
رزقها من كل مكان ،الرزق الواسع الكثير يقال أرغد فلان إذا أصاب خصبا و سعة ،فكفرت بأنعم هللا ،أي كذبت محمدا (،
فأذاقها هللا لباس الجوع و الخوف ،و أصل الرزق بالنعم و أكثر اشتقاقه منه و ذلك أن هللا تعالى عذب كفار مكة بالجوع
سبع سنين حتى أكلوا الجيف و العظام المحرقة و كانوا يخافون من رسول هللا ( و من سراياه .و القرية اسم لما يجتمع
فيها جماعة كثيرة من الناس و هذا اسم مأخوذ من الجميع يقال :قريت الماء في الحوض إذا جمعته فيه و يسمى ذلك
الحوض مقراة.
و أما تسميتها بأم القرى فقد قال هللا عز و جل :و لتنذر أم القرى و من حولها يعتى مكة ،و في تسميتها بذلك أربعة
أقوال :أحدها أن الأرض ديحت من تحتها قاله أبن عباس و قال أبن قتيبة لأنها أقدمها ،و الثاني لأنها قبلة يزورها الناس،
و الثالث لأنها أعظم القرى شأنا ،و الرابع فيها بيت هللا عز و جل .0000
قال أبن المجاور :و مما قرأت في كتب الفاكهي قال :قال لي رجل من أهل مكة قال أعطاه كتابا بعض أشياخه فإذا فيه
أسماء مكة فإذا فيه مكتوب :بكة و مكة و برة و بساسة و أم القرى و الحرم و المسجد الحرام و البلد الأمين :و قالوا و
من أسمائها صلاح ،و قال القائل في ذلك 000000صلاح ،و قال كانت تسمى في الجاهلية النشاشة لأنها تنش من فيها
أي تخرجه منها .قال أبن المجاور :و حدثني هندي بالهند إنها تسمى عند الهنود مكي مسير .و قال بعض الفضلاء :اسمها
كوسا ،و احتج بقول الشاعر:
سألت عـمـرا عـن فـتـى اسـمـه
يحيى و ثانـي اسـمـه عـيسـى
فقال :يحـيى أبـصـرتـه جـالـسـا
بالـفـج يحـلـق رأســه مـــوســـى
و أبصرت عيسى داخلا قرية
هي الـتـي قـد سـمـيت كـوســا
و يسمونها التجار عروق الذهب و يسمونها البغاددة مربية الأيتام .و قد ذكر المسعودي في كتاب مروج الذهب أن مكة
من الإقليم الثاني تنسب إلى المريخ و بناها إبراهيم الخليل عليه السلام .و هواها صحيح و جوها طيب و ليلها أطيب
من نهارها لأنها تنزل في لياليها الرحمة من بها .و ماؤها من الآبار و أطيبها ماء الشبيكة و الوردية و الواسعة و هي بئر
و راء جبل أبي قيس ،فيها يربح الفقير .و جميع ذلك بنته أم العزيز زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور.
و أهلها عرب أشراف من نسل علي بن أبي طالب و ما بقي من أهلها قرشيين على مذهب الأمام زيد بن علي بن
الحسين بن علي بن أبي طالب .و هم رجال سمر لأن جلة مناكحهم الجوار السود من الحبش و النوبة ،و طوال الجثث
صحيحين اللغة قليلين المال كثيرين العشائر و القبائل ذوو قناعة .و قد قال الني ( " :القناعة غنى" ،و قال عليه السلام:
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" القناعة كنز لا ينفذ" ،و كان أحدهم يبقى على قرص و قيل سمن ثلاثة أيام بلياليها .و في ذلك أنشد الإمام أبو عبد
هللا محمد بن إدريس الشافعي يقول:
أمت مطامعي و أرحت نفسي
فإن النفس ما طـمـعـت تـهـون
و أحـييت الـقـنـوع و كـان مـــيتـــا
و في إحـيائه عـرض مـصـون
إذا طـمـع أحـل بـــقـــلـــب عـــبـــد
علـــتـــه مـــذلة و عـــلاه هــــون
و ملبسهم النصافي النيسابوري الرفيع و يتحزم بنصفه الثاني و يرمى بما فضل منها .لبس نسائهم القنوع و قد تقدم
ذكر القنوع في أعمال صنعاء و البراقع .و مأكلهم اللحم و السمن و الخبز .و أساميهم سالم و مسلم و غانم و غنام و
فراح و فارح و قاسم و هياب و نهاب و وثاب و مطاعم و مطاعن و مفرج و فارج و قاسم و قائم و ضاحك و ضحكان و
سلاسل و فلال و سيار و هبار و راشد و شاكر و مشكر و فاضل و فضائل و طالب و ظالب و واصل و حاصل و راجي
و مترجي و راجح و ناجح و فاتك و مالك و مهيوب و هياب و وهلس و رعاش و حواس و كناس و قادم و مقدم و مشمر
و هانئ و مهنا و زاكي و طائب و ظافر و ناجي و منجي و جابر و لاحق و سيار و صابر و جابر و عارس.
ذكر زواج أهل مكة
في العشر من ذي الحجة يخطب زيد بنت عمرو و في العاشر من المحرم يدخل كل واحد منهم على عرسه بالنظرة و
التظهير .قلنا :و لم ذلك? قالوا :لآن كلا منا يعيش مع الحاج في كل فن من الفنون من إحرام و حلال فإذا رحل الحاج دار
الخطب و النكاح و الأفراح و الأعراس بين الناس .فإذا تزوج رجل من أهل مكة و قطع المهر و أراد الدخول على المرأة
يخضب الرجال أيديهم و أرجلهم تزين و كذلك جميع أهل اليمن و حضرموت .و يحضر كل أصدقائه من الأهل و الأقارب
و بيده قرطاس مشرور مكتوب عليه اسم الآتي مع وزن المبلغ و عدده يقدمه قدام العروس كل على حاله و سعة ماله
و كذلك يفعل النساء .و يخرج العروس إلى الحرم و يطوف سبعا ويصلي وقام إبراهيم ركعتين و يقبل الحجر الأسود و
يخرج بالشمع إلى بيت العروس فتجلى عليه و يدخل عليها و يبقى عندها سبعة أيام .ففي اليوم السابع يخرج يضم
الطرح الذي طرح له و يدبره رأس مال في يده و عند ذلك يفتح له دكانا يعيش به .و يكون ذلك الطرح دينا عليه و كل
من تزوج من القوم الذين حضورا العرس يدر إليهم الذي اخذ إلى كل واحد من القوم مثل الذي جاء به إليه أو أزيد منه،
و كذلك يفعلون في سائر أقاليم اليمن.
و كانت أهل مكة في سالف الدهر يشترون العبيد و يقطعون عليهم قطعة تعطى لسيده كل يوم بيومه ،و كذلك
النساء تقطع المرأة قطعة على جوارها في تحصيل الذهب فترجع الجارية ترجو الفرج أو تبذل الفرج للرجل و الحرج
في هرج و مرج .و إلى الآن هذا موجود في عدن من الغريب و أهلها و ليس هذا الفن عندهم عار بل يفتخر النساء
بذلك .و كذلك كان في أيام الجاهلية كل جارية لا تبذل فرجها ينكر عليها إلى أن نزلت هذه الآية ( :و لا تكرهوا فتياتكم
على البغاء إن أردن تحصنا فهي من ذلك العهد و عم على ذلك العهد باقون) .و إذا خرج السيد و العبد الجارية إلى
أشغالهم خليت المرأة في الدار وحدها حتى إنها تبرك على أربع إذ ليس لها شغل تشتغل به فيرجع بروكها على وركها
عادة و ألفوه إلفا .و يقال إذا تخاصم رجل و امرأته و اغتاظت المرأة منه غاية الغيظ تقول المرأة لزوجها :لا شك أنك
على أني أكسره ،و المعنى أنك تريد أن اقعد على عجزي ،فيقول لها زوجها :باهلل عليك لا تفعلي ذلك.
فصل
دخل سيف الدولة بن عبد هللا بن حمدان على بنت عمه و يقال بنت خاله و هي باركة على أربع و هي تنظم لها حب
عقد لؤلؤ فقال لها سيف الدولة :بكم هذا? قالت له :بالموصل .قال لها :اشتريت .فقالت له :و أنا بعتك .و قضى منها
شغله  00000فلما أصبح من الغد جاء الخادم يتقاضى ثمن ما اشتراه فقال سيف الدولة للوزير :اكتب لها منشورا
بتسليم الموصل! فما أعجب الوزير هذا القول و امسك عن الكتب .فقال له سيف الدولة :أكتب لها فو هللا لقد أخذت
منها فردا يسوي جملا احمرا أو يقال جمل عراقي .كما قال :نعم أقول لو أن القول مقبول .ظل الهوى و تمادى القال و
القيل ليس السلام بشافي القلب من دنف .ما لم يكن فيه تخميش و تقبيل و ليس يرضى محب عن أحبته .حتى يفوز
بما ضم السراويل .و لأجل ذلك تكبر أعجاز نساء الحجاز لأنهم يربونه قاصدا .و يطلع بها من جميع الخضر مثل البطيخ و
الخيار و القثاء و الباذنجان و الكراث و يأكلونه بالتمر و الفجل و ما أشبه ذلك و بها الرطب الطيب من البرني و المكتوم.
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و يقال إنه كان في قديم الأيام يجتمع بها من جميع الأزهار و الفواكه و الثمار و الرياحين و من جملة ذلك أنه كان يزرع
في زهران الزعفران .و كان يرفع ذلك إلى بغداد كل عام بعد الخرج و المون ثمانون ألف دينار و قيل ثمانية عشر ألف
دينار و هو الأصح .و جميع ذلك كان من الزرع و الضرع و دخل الأشجار و جني الثمار و سقي الأنهار و مراعي الإبل و
دخل النخيل .فلما دار الدهر نقص جميع ما ذكرناه لاختلاف النيات مع قلة الأمانات .و كل من بها يستعمل الطيب من
الرجل و المرأة .و في يد كل واحد من القوم سيف و لم يرموا العدة من أيديهم إلا في شهر هللا الأصم رجب عظم هللا
حرمته.
و بناه البلد بالحجر و الجص و بناء الطبقة الثانية بالشكل ،و هذا في زمان معاوية بن أبي سفيان .و صارت بعده في
أيام أبي عبد هللا محمد المهدي باهلل أمير المؤمنين لما بني الحرم الشريف كل دار تشابه حصنا من الحصون لأجل
أحكامها .و بني الأمير هاشم مدينة ظاهر مكة بين درب الثنية و المسفل تسمى مربعة الأمير فكان يسكن بها جنده و
خدمه و حشمه و بقي البلد عامرا .و خربت في دولة الأمير عيسى بن فليته و بقي خراب إلى دولة الأمير قتادة بن
إدريس بن مطاعم بن عبد الكريم و جدد فيها آثارا و مواضع شتى و أراد أن يسكن فيه الغرباء و قريش و يسكن هو و
جميع أهل الشرف مكة فمات على غفلة و بطل جميع العمل من طول الأمل .و أدار الأمير قتادة بن إدريس على مكة
سورا من الحجر و الطين و ذلك على رءوس الجبال و بطون الأودية و ركب عليه أربعة أبواب :باب درب المعلى ينفد
إلى عرفات ،و باب درب الثنية ينفذ إلى مدينة الرسول ( و يسمى باب جدة و باب العمرة ،و باب المسفلة ينفذ إلى
اليمن ،و باب الصغير ينفذ إلى الصفا المصافي و الصحيفة ،و هو واد ليس عليه طريق على هذا الوضع و الترتيب و
هللا تعالى اعلم بالصواب.
ذكر ولاة مكة من آل الحسن بن علي بن أبي طالب
كرم هللا وجهه .الأمير منصور بن يكثر بن عيسى بن مكثر بن قاسم بن محمد بن جعفر بن محمد بن عبد هللا بن أبي
هاشم بن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن عبد هللا ب موسى الجون بن عبد هللا ديباجة بني هاشم بن الحسين
بن الحسن بن علي بن أبي طالب .و الأمير حسن بن قتادة بن إدريس بن مطاعم بن عبد الكريم بن عيسى بن الحسين
بن سلمان بن علي بن عبد هللا بن موسى الجون ،و هاهنا يرجع النسبيين إلى فرد نسب .فهؤلاء الذين نزلوا مكة من أيام
دولة الأمام عبد هللا الخليفة أبي جعفر بن هارون الرشيد إلى سنة تسع عشر و ستمائة .و في هذا التأريخ ملكها السلطان
الملك المسعود صلاح الدين أبو المظفر يوسف بن محمد بن أبي بكر بن أيوب بن شاذي بن مروان بن محمد.
علوي أربعة
و نقد البلد ذهب مصري و بها يضرب على عيار المصري يستوي الدينار أربعة و عشري علوي يحسب كل
ّ
دراهم كل درهم ستة فلوس.
فلما رجعت الدولة لآل أيوب ضربوا الدراهم الكبار و يقال أول من ضرب هذا الدرهم الكبير بها المعز إسماعيل بن
طغنكين في اليمن .و أول من ضرب الدراهم الكبار بمكة الملك المسعود يوسف بن محمد على قوانين اليمن يسوى
الدينار المصري أربعة دنانير و نصف ملكي يصبح ثمان عشرة درهما يحسب كل أربعة دراهم دنانير دينار مكي ،و كل
درهم ثلث جوز كل جائز ثمان فلوس و كل فلس أربع درس .قال أبن مجاور :و كل ما كان يصح في أول العهد بعلوي
رجع ذلك الشيء بدرهم كبير .و الرطل مائة و ثلاثون درهما و هو ستة أواق يحسب كل أوقية أحد و عشرون درهما و
ثلث و به يباع جميع الحاوئج و العطر .و من اليمن ثلاثمائة و عشرين درهما و به يباع الثياب و السكر و العسل و جميع
الحوائج الحلوة ،و من اللحم أربعمائة درهما و به يباع اللحم و الشحم و الهريسة و المجبنة و الألية ،و من السمن ثمانمائة
درهما و به يباع السمن و الزيت و الخل و الشيرج .و الذراع اليد في أيام الموسم و أيام الصدقة و إذا كان بعد الموسم
بمدة شهر كامل زيد في الذراع و في سنة أثنين و عشرين و ستمائة زيد في الذراع و رجع الذراع على ذراع مصر .و
كانت صنجة مكة في بغداد تصج المائة خمسة و تسعين دينارا ،فلما تولى ملك الحجاز طغتكين الكاملي نقص المائة
الدينار فصار الآن تصح المائة المكية ببغداد أربعة و تسعين دينارا .و جميع ما يباع بمكة مقايضة كج بكج .و يباع الحنطة
و سائر الحبوب بالصاع و يحسب الصاع أربعة إمداد و كل مد أربعة أرباع الرطل .و يباع الادم بالبيعة كل بيعة مائة من
يصح الحمل بيعتين و نصف .و يحسب العوار ثلاثة أضعاف :عوار الذي يكون في أوسط الطاق خدش سكين في رقبة
الطاق ،و الثاني الشعراني و هو الذي يكون في الشعر ،و المقفع يكون قد تقفح الكيمخت من على الجلد ،و كذلك
اليابس من الدهن و الخفيف و الأسود .و الأديم الجيد و هو الثقيل النقي الطاهر عتابي الوجه مشتبك بعضه ببعض
مبرأ من العيوب التي ذكرناها.
قال أبن المجاور :هذا في اليمن و نواحيها يكون يسوي كل مائة من بخوارزم على الصفة التي ذكرنا سبعين دينارا .و
يدبغ الأديم في جميع أقاليم اليمن و الحجاز و نواحيها و يبيعوه طاقات بالعدد و كذلك الحبشة و أعمالها و يسموه
العجم أديم خوش و في كشك من أعمال الهند كذلك .و ما تدبغ الأديم إلا بالقرظ ،و يدبغ في مكة جلود الجمال و البقر
و الغزلان و كان مسافرو خراسان يشترون جلود البغال الفحولة من رستاق الموصل و سواد إربل و تدبغ في مكة ،و قد
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بطل جميع ذلك من سنة عشر و ستمائة لظهور الكافر بخرسان و الري .و الأديم الخفيف يصلح للعراق و الشام لأنهم
ينشرون الطاق حتى يجعلوه على الكيمخت ،و ما يريدون في خوارزم و خرسان إلا الأديم الثقيل لأنهم يبطنون به الخف.
و يقال في الأثمان يسوي الخوارزمي و ألفا أربع دوانيق ربكبه و خفه عشر دنانير و كذلك الروم .و يقال إن الصديق
بمنزلة الرأس و العدو بمنزلة الرجل و لأجل ذلك لبست أهل هذه النواحي أرجلهم أجود ما يكون من الملابس .حدثني
محمد بن رزق هللا قال لي :هل ترون في خراسان كوكب سهيل? قالت :لا و هللا! قال :لهذا لم يصح لهم دباغة الأديم.
قالت :و كيف ذاك? قال :كل إقليم يطلع عليه و فيه سهيل يصح فيه دباغة الأديم لأنه يحمره و يصيره إلى ما ترى من
الليونة و النعومة.
من مكة إلى المدينة
على طريق بني عصية و هم الرو .من مكة إلى بطن مر أربع فراسخ و هو واد طيب و بنى فيه بعض أمراء مكة من
الشرق قصرا و هو الآن خراب .و إلى الهدى أربع فراسخ و إلى برزة أربع فراسخ و إلى شابة أربع فراسخ و إلى المدينة
قدر أربع فراسخ .و إلى هجر سبع فراسخ أرض عزة و هي أرض بني سليم التي فتحها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
كرم هللا وجهه.
ذكر فتح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هذه الجبال
حدثني عيسى بن أبي البركات بن مظفر البغدادي بمكة قال :إني قرأت في بعض الكتب أنه كان لبني سليم في الجاهلية
نحل عظيم فكان إذا جاءهم عدو دخنوا في الأكوارات يعني النحل فكان يطير و يعلو الجو يبان لناظره شبه غمامة من
كثرته فإذا تعلى انحدر و نزل على خيل العدو و نكد عليهم فعند ذلك تنهزم خيل العدو من بين أيديهم .و كان بنو سليم
قد قهروا جميع أعدائهم بهذا الفن و بقوا على حالهم إلى أن أظهر هللا عز وجل الإسلام و خرج النبي ( و من معه من
الصحابة إلى هذه الأعمال ،ففعلت بنو سليم ما تقدم ذكره فلما صعد النحل الجو و انحدر على عساكر الإسلام نادى
النبي (فقال :أين يعسوب الدين? فلم يجبه أحد فقال :أين أمير النحل? فلم يجبه أحد فقال :أين علي بن أبي طالب? فلما
سمع علي بن أبي طالب رضوان هللا عليه ذلك من لفظ النبي (جذب ذا الفقار و حمل على النحل فأدبرت النحل على
أثرها راجعين على بني سليم و لدغتهم فهربت بنو سليم بين أيدي النحل إلى الجبال و بطون الأودية و فتح هللا جبال
بني سليم على يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب .فلما إستتم الفتح و استقام النصر قال بعض الصحابة للنبي ( :يا
رسول هللا شبهت علي بن أبي طالب باليعسوب و هو النحلة? فقال النبي ( :المؤمن كالنحلة لا تأكل إلا طيبا و لا يخرج
منها إلا طيب فمن ذلك الحين و الواقعة لقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بيعسوب الدين أمير النحل .و إلى الآن
من هذه الجبال نحل أي عسل يشتري منه الحاج و الحجاز و بعض أهل اليمن.
ذكر وادي أنظر
قال ابن المجاوز :رأيت في المنام ليلة السبت سادس شعبان سنة أربع و عشرين و ستمائة كأن إنسان يقول لي :إن
في أعمال المدينة يثرب واد مسروق و جبال و شعاب لم يفتهم لأحد كيف دخوله .قلت له :ما يسمى? قال :وادي أنظر.
قلت :و ما المعنى فيه? قال :إنه سأل إنسان شيخا من أهل هذا الوادي فقال له :من أين الشيخ? فقال :من وادي أنظر.
قلت :و ما المعنى في هذا الاسم? قال :لأنه واد للإسلام به عز .قات :و من أين سكانه? قال :هم قوم من أولاد حام بن
نوح علية السلام و هم مع ذلك قوم لا عرب و لا عجم و لا هند و لا حبش و لا ترك و لا نبط بل لهم لغة منهم و فيهم.
قلت :فكم يصح دوره? قال :فرسخين أو مسيرة يومين .و لا يزل الأمير قاسم أبن المهنا بن جماز الحسيني يرعى إبله و
نعمه فيه و أرضه ذات مزارع و عيون و أمن و سكون ،و قد خلت من 000السبب في خلوها? قال :إن هللا عز و جل قلب
عاليها سافلها .قال ابن المجاور :و في هذه الأيام قتل الأمير قاسم بن المهنا جماز ابن عمه شيحة و تولى يعد قتله
الأمير هاشم بن قاسم على ملك مكة .و مع ذلك يمكن أن يكون هذا الوادي في هذه الأودية و الجبال و الشعب
مسروقة لم يعلمه أحد من الأعراب سوى سكانه و العلم عند هللا.
و إلى الخضراء من يثرب أبع فراسخ و به أعين و نجيل و يسكن أهلها في أخدار الشعر إلى الآن .و إلى عين النبي (أربع
فراسخ و هي عين جارية و عليها نخيل و هي أواخر الجبال و الأودية و أول الفلاة و الرمال و إلى عمق أربع فراسخ و به
أعين و نخيل ،و أحرق نخلها الأمير عز الدين أبو عزيز قتادة بن إدريس سنة خمس عشرة و ستمائة .و إلى نجد أربع
فراسخ و تسمى مرك و هي أرض قفر و بها بركة عظيمة خلقها الرحمن ،و يقال أغتسل بها و من مائها النبي (فلا يزال
الماء طول الدهر من بركات النبي ( .و تمر على ثلثه جبال تسمى البرانين فإذا كنت طالب المدينة أترك جبلان منا على
يسارك و إن كنت طالب مكة فأتركهما عن يمينك و أمش بالقرب من الجبال لكي لا تضل لأنه واد فيه رمل أبيض يشابه
دقيق السميد و لا شك أنه إلا في هذا المكان .و إلى بئر علي بن أبي طالب رضي هللا عنه أربع فراسخ و هي بئر عظيم
البناء يروى الحاج منها و من حولها من الأعراب ما عندهم من المواشي و غيرهم .و إلى قباء أربع فراسخ و كانت مدينة
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قبل المدينة و قيل بني في زمن النبي ( و في مسجدها قبتان إحداهما إلى المشرق و الثانية إلى الكعبة لما أمر هللا
سبحانه النبي ( أن يوجه وجهه نحو الكعبة لما قال( :فول وجهك شطر المسجد الحرام و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم
شطره) ثم إلى المدينة فرسخ بين نخل باسقات شامخات.
و من مكة إلى الطائف
ابن بطوطة

بسم هللا الرحمن الرحيم
قال الشيخ الفقيه العالم الثقة الناسك الأبر وفد هللا المعتمر شرف الدين المعتمد في سياحته على رب العالمين أبو
وكرمه
عبد هللا محمد بن عبد هللا بن محمد بن إبراهيم اللواتي ثم الطنجي المعروف بابن بطوطة رحمه هللا ورضي عنه
ّ
آمين.
الحمد هلل الذي ذلّل الأرض لعباده ليسلكوا منها سبلا فجاجا ،وجعل منها وإليها تاراتهم الثلاث نباتا وإعادة وإخراجا.
دحاها بقدرته فكانت مهادا للعباد ،وأرساها بالأعلام الراسيات والأطواد ،ورفع فوقها سمك السماء بغير عماد ،وأطلع
الكواكب هداية في ظلمات البر والبحر .وجعل القمر نورا والشمس سراجا ،ثم أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد
الممات .وأنبت فيها من كل الثمرات .وفطر أقطارها بصنوف النبات ،وفجر البحرين عذبا فراتا ،وملحا أجاجا ،وأكمل على
خلقه الإنعام بتذليل مطايا الأنعام ،وتسخير المنشئات كالأعلام لتمتطوا من صهوة القفر ومتن البحر أثباجا .وصلى هللا
هاجا .بعثه هللا تعالى رحمة للعالمين واختاره
على سيدنا ومولانا محمد الذي أوضح للخلق منهاجا .وطلع نور هدايته و ّ
خاتما للنبيين وأمكن صوارمه من رقاب المشركين حتى دخل الناس في دين هللا أفواجا ،وأيده بالمعجزات الباهرات،
ثجاجا .ورضي هللا تعالى عن
وأنطق بتصديقه الجمادات ،وأحيا بدعوته الذمم الباليات ،وفجر من بين أنامله ماء ّ
المتشرفين بالانتماء إليه أصحابا وآلا وأزواجا ،المقيمين تقاة الدين فلا تخشى بعدهم اعوجاجا ،فهم الذين آزروه على جهاد
الأعداء ،وظاهروه على إظهار الملة البيضاء ،وقاموا بحقوقها الكريمة من الهجرة والنصرة والإيواء ،واقتحموا دونه نار
اليأس حامية ،وخاضوا بحر الموت عجاجا ،ونستوهب هللا تعالى لمولانا الإمام الخليفة أمير المؤمنين المتوكل على رب
العالمين المجاهد في سبيل هللا المؤيد بنصر هللا  -أبي عنان فارس ابن موالينا الأئمة المهتدين الخلفاء الراشدين نصرا
يوسع الدنيا وأهلها ابتهاجا ،وسعدا يكون لزمانة الزمان علاجا ،كما وهبه هللا بأسا وجودا لم يدع طاغيا ولا محتاجا ،وجعل
بسيفه وسيبه لكل ضيقة انفراجا .وبعد ،فقد قضت العقول ،وحكم المعقول والمنقول ،بأن هذه الخلافة العلية،
المجاهدة المتوكلة الفاسية .هي ظل هللا الممدود على الأنام ،وحبله الذي به الاعتصام ،وفي سلك طاعته يجب
الانتظام ،فهي التي أبرأت الدين عند اعتلاله ،وأغمدت سيف العدوان عند انسلاله ،وأصلحت الأيام بعد فسادها ،ونفقت
سوق العلم بعد كسادها ،وأوضحت طرق البر عند انتهاجها ،وسكنت أقطار الأرض عند ارتجاجها ،وأحيت سنن المكارم
بعد مماتها ،وأماتت رسوم المظالم بعد حياتها ،وأخمدت نار الفتنة عند اشتعالها ،وأنقضت حكام البغي عند استقلالها،
وشادت مباني الحق على عماد التقوى ،واستمسكت من التوكل على هللا بالسبب الأقوى ،فلها العز الذي عقد تاجه
على مفرق الجوزاء ،والمجد الذي جر أذياله على مجرة السماء ،والسعد الذي رد على الزمان غض شبابه ،والعدل الذي
مد يد أطنابه ،والجود الذي قطر سحابه اللجين والنضار ،والبأس الذي فيه غمامة الدر الموار ،والنصر
على أهل الإيمان ّ
الذي تفض كتائبه الأجل ،والتأييد الذي بعض غنائمه الدول ،والبطش الذي سبق سيفه العذل ،والأناة التي لا يمل عندها
الأمل ،والحزم الذي يسد على الأعداء وجوه المسارب ،والعزم الذي يفل جموعها قبل قراع الكتائب ،والحلم الذي يجني
العفو من ثمر الذنوب ،والرفق الذي جمع على محبته بنات القلوب ،والعلم الذي يجلو نوره دياجي المشكلات والعمل
المفيد بالإخلاص والأعمال بالنيات.

ولما كانت حضرته العلية :مطمح الآمال ،ومسرح همم الرجال ،ومحط رحال الفضائل ،ومثابة أمن الخائف ،ومنية السائل،
توخى الزمان خدمتها ببدائع تحفه ،ورائع طرفه ،فانثال عليها العلماء انثيال جودها على الصفات ،وتسابق إليها الأدباء
تسابق عزماتها إلى العداة ،وحج العارفون حرمها الشريف ،وقصد السائحون استطلاع معناها المنيف ،ولجأ الخائفون
إلى الامتناع بعز جنابها ،واستجارت الملوك بخدمة أبوابها ،فهي القطب الذي عليه مدار العالم ،وفي القطع بتفضيلها
تساوت بديهة عقل الجاهل والعالم ،وعن مآثرها الفائقة يسند صحاح الآثار كل مسلم ،وبإكمال محاسنها الرائقة يفصح
كل معلم ،وكان ممن وفد على بابها السامي ،وتعدى أوشال البلاد إلى بحرها الطامي ،الشيخ الفقيه السائح الثقة
الصدوق ،جوال الأرض ،ومخترق الأقاليم بالطول والعرض ،أبو عبد هللا محمد ابن عبد هللا بن محمد بن إبراهيم اللواتي
المعروف بابن بطوطة المعروف في البلاد الشرقية بشمس الدين ،وهو الذي طاف الأرض معتبرا ،وطوى الأمصار
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مختبرا ،وباحث فرق الأمم ،وسبر سير العرب والعجم ،ثم ألقى عصا التسيار بهذه الحضرة العليا ،لما علم أن لها مزية
الفضل دون شرط ولا ثنيا ،وطوى المشارق إلى مطلع بدرها بالغرب ،وآثرها على الأقطار إيثار التبر على الترب ،اختيارا
بعد طول اختبار البلاد والخلق ،ورغبة اللحاق بالطائفة المثلى ،التي على الحق فغمره من إحسانه الجزيل ،وامتنانه
الحفي الحفيل ،ما أنساه الماضي بالحال ،وأغناه عن طول الترحال ،وحقر عنده ما كان من سواه يستعظمه ،وحقق لديه
ما كان من فضله يتوهمه ،فنسي ما كان ألفه من جولان البلاد ،وظفر بالمرعى الخصب بعد طول الإرتياد ،ونفذت
الإشارة الكريمة بأن يملي ما شاهده في رحلته من الأمصار ،وما علق بحفظه من نوادر الأخبار ،ويذكر من لقيه من
ملوك الأقطار ،وعلمائها الأخيار ،وأوليائها الأبرار ،فأملى من ذلك ما فيه نزهة الخواطر ،وبهجة المسامع والنواظر ،من
كل غريبة أفاد باجتلائها ،وعجيبة أطرف بانتحائها .وصدر الأمر العالي لعبد مقامهم الكريم ،المنقطع إلى بابهم المتشرف
بخدمة جنابهم .محمد ابن محمد بن جزي الكلبي ،أعانه هللا على خدمتهم ،وأوزعه شكر نعمتهم ،أن يضم أطراف ما أملاه
الشيخ أبو عبد هللا من ذلك مشتملا في تصنيف يكون على فوائده مشتملا ،ولنيل مقاصده مكملا ،متوخيا تنقيح الكلام
بدرها عند تجريده من الصدف .فامتثل
وتهذيبه ،معتمدا إيضاحه وتقريبه ،ليقع الاستمتاع بتلك الطرف ،ويعظم الانتفاع ّ
ما أمر به مبادرا ،وشرع في منهله ليكون بمعونة هللا عن توفية الغرض منه صادرا ،ونقلت معاني كلام الشيخ أبي عبد
هللا بألفاظ موفية للمقاصد التي قصدها ،موضحة للمناحي التي اعتمدها ،وربما أوردت لفظه على وضعه ،فلم أخل
بأصله ولا فرعه ،وأوردت جميع ما أورده من الحكايات والأخبار ،ولم أتعرض لبحث عن حقيقة ذلك ولا اختبار ،على أنه
سلك في إسناد صحاحها أقوم المسالك ،وخرج عن عهدة سائرها بما يشعر من الألفاظ بذلك وقيدت المشكل من أسماء
المواضع والرجال بالشكل والنقط ،ليكون أنفع في التصحيح والضبط ،وشرحت ما أمكنني شرحه من الأسماء العجمية،
لأنها تلتبس بعجمتها على الناس ،ويخطئ في فك معماها معهود القياس ،وإنا فنرجو أن يقع ما قصدته من المقام
العلي ،أيده هللا بمحل القبول ،وأبلغ من الإغضاء عن تقصيره المأمول ،فعوائدهم في السماح جميلة ،ومكارمهم بالصفح
عن الهفوات كفيلة ،وهللا تعالى يديم لهم عادة النصر والتمكين ويعرفهم عوارف التأييد والفتح المبين.

قال الشيخ أبو عبد هللا :كان خروجي من طنجة مسقط رأسي في يوم الخميس الثاني من شهر هللا رجب الفرد عام
خمسة وعشرين وسبعمائة ،معتمدا حج بيت هللا الحرام ،وزيارة قبر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام .منفردا عن
رفيق آنس بصحبته ،وراكب أكون في جملته ،لباعث على النفس شديد العزائم ،وشوق إلى تلك المعاهد الشريفة كامن
في الحيازم .فحزمت أمرى على هجر الأحباب من الإناث والذكور ،وفارقت وطني مفارقة الطيور للوكور .وكان والداي
بقيد الحياة فتحملت لبعدهما وصبا ،ولقيت كما لقيا من الفراق نصبا وسني يومئذ اثنتان وعشرون سنة .قال ابن جزي:
أخبرني أبو عبد هللا بمدينة غرناطة أن مولده بطنجة في يوم الاثنين السابع عشر من رجب الفرد سنة ثلاث وسبعمائة.

وكان ارتحالي في أيام أمير المؤمنين وناصر الدين المجاهد في سبيل رب العالمين الذي رويت أخبار جوده موصولة
الإسناد بالإسناد ،وشهرت آثار كرمه شهرة واضحة الإشهاد ،وتحلت الأيام بحلى فضله ،ورتع الأنام في ظل رفقه وعدله،
الإمام المقدس أبي سعيد ابن مولانا أمير المؤمنين وناصر الدين الذي فل حد الشرك صدق عزائمه ،وأطفأت نار الكفر
جداول صارمه ،وفتكت بعباد الصليب كتائبه ،وكرمت في إخلاص الجهاد مذاهبه ،الإمام المقدس أبي يوسف ابن عبد
الحق ،جدد هللا عليهم رضوانه ،وسقى ضرائحهم المقدسة من صوب الحيا طله وتهتانه ،وجزاهم أفضل الجزاء عن
الإسلام والمسلمين ،وأبقى الملك في عقبهم إلى يوم الدين .فوصلت مدينة تلمسان وسلطانها يومئذ أبو تاشفين عبد
الرحمن بن موسى بن عثمان بن يغمر أسن بن زيان .ووافقت بها رسولي ملك إفريقية السلطان أبي يحيى رحمه هللا،
وهما قاضي الأنكحة بمدينة تونس أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر علي بن إبراهيم النفزاوي ،والشيخ الصالح أبو عبد هللا
محمد بن الحسين بن عبد هللا القرشي الزبيدي  -بضم الزاي نسبة إلى قرية بساحل المهدية ،وهو أحد الفضلاء وكانت
وفاته عام أربعين .وفي يوم وصولي إلى تلمسان ،خرج عنها الرسولان المذكوران ،فأشارعلي بعض الاخوان بمرافقتهما،
أجد السير في آثارهما ،فوصلت مدينة
فاستخرت هللا عز وجل في ذلك وأقمت بتلمسان ثلاثا في قضاء مآربي ،وخرجت
ّ
مليانة ،وأدركتهما بها ،وذلك في إبان القيظ .فلحق الفقيهين مرض أقمنا بسببه عشرا ،ثم ارتحلنا وقد اشتد المرض
بالقاضي منهما ،فأقمنا ببعض المياه على مسافة أميال من مليانة ثلاثا وقضى القاضي نحبه ضحى اليوم الرابع ،فعاد
ابنه أبو الطيب ورفيقه أبو عبد هللا الزبيدي إلى مليانة فقبروه بها .وتركتهم هنالك ،وارتحلت مع رفقة من تجار تونس
منهم الحاج مسعود بن المنتصر ،والحاج العدولي ،ومحمد بن الحجر ،فوصلنا مدينة الجزائر ،وأقمنا بخارجها أياما ،إلى
أن قدم الشيخ أبو عبد هللا وابن القاضي .فتوجهنا جميعا على منبجة جبل الزان ،ثم وصلنا إلى مدينة بجاية فنزل الشيخ
أبو عبد هللا بدار قاضيها أبي عبد هللا الزواوي ،ونزل أبو الطيب ابن القاضي بدار الفقيه أبي عبد هللا المفسر ،وكان أمير
بجاية إذ ذاك أبا عبد هللا محمد بن سيد الناس الحاجب ،وكان قد توفي من تجار تونس الذين صحبتهم من مليانة محمد
بن الحجر الذي تقدم ذكره .وترك ثلاثة آلاف دينار من الذهب ،وأوصى بها لرجل من أهل الجزائر يعرف بابن حديدة،

 Copyright 2020-2022 - Sayoud.net - All rights reserved.

http://sayoud.net

Pr H. Sayoud

ليوصلها إلى ورثته بتونس فانتهى خبره لابن سيد الناس المذكور فانتزعها من يده ،وهذا أول ما شاهدته من ظلم عمال
الموحدين وولاتهم ،ولما وصلنا إلى بجاية كما ذكرته ،أصابتني الحمى ،فأشار علي أبو عبد هللا الزبيدي بالإقامة فيها
حتى يتمكن البرء مني ،فأبيت وقلت إن قضى هللا عز وجل بالموت فتكون وفاتي بالطريق وأنا قاصد أرض الحجاز .فقال
نجد السير خوف غارة العرب في
لي أما إن عزمت فبع دابتك وثقل المتاع ،وأنا أعيرك دابة وخباء وتصحبنا خفيفا ،فإننا
ّ
الطريق ،ففعلت هذا ،وأعارني ما وعد به ،جزاه هللا خيرا وكان ذلك أول ما ظهر لي من الألطاف الإلهية في تلك الوجهة
الحجازية .وسرنا إلى أن وصلنا مدينة قسنطينية  ،فنزلنا خارجها وأصابنا مطر جود فاضطررنا إلى الخروج عن الأخبية
ليلا إلى دور هنالك .فلما كان من الغد تلقانا حاكم المدينة وهو من الشرفاء الفضلاء يسمى بأبي الحسن ،فنظر إلى
وصر في أحد طرفيه
ثيابي وقد لوثها المطر ،فأمر بغسلها في داره ،وكان الإحرام منها خلقا ،فبعث مكانه إحراما بعلبكيا
ّ
دينارين من الذهب .فكان ذلك أول ما فتح به على وجهتي ،ورحلنا إلى أن وصلنا مدينة بونة ونزلنا بداخلها .وأقمنا بها
أياما ،ثم تركنا بها ما كان في صحبتنا من التجار لأجل الخوف في الطريق ،وتجردنا للسير ،وواصلنا الجد ،وأصابتني
الحمى ،فكنت أشد نفسي بعمامة فوق السرج خوف السقوط بسبب الضعف ،ولا يمكنني النزول من الخوف ،إلى أن
وصلنا إلى مدينة تونس فبرز أهلها للقاء الشيخ أبي عبد هللا الزبيدي ولقاء أبي الطيب ابن القاضي أبي عبد هللا النفزاوي،
فأقبل بعضهم على بعض بالسلام والسؤال ولم يسلّم علي أحد ،لعدم معرفتي بهم ،فوجدت من ذلك النفس ما لم
أملك معه سوابق العبرة واشتد بكائي ،فشعر بحالي بعض الحجاج فأقبل علي بالسلام

والإيناس ،وما زال يؤنسني بحديثه حتى دخلت المدينة ونزلت منها بمدرسة الكتبيين .قال ابن جزي :أخبرني شيخي قاضي
الجماعة أخطب الخطباء أبو البركات محمد بن محمد ابراهيم السلمي هو ابن الحاج البلفيقي أنه جرى له مثل هذه
الحكاية .قال قصدت مدينة بلش من بلاد الأندلس في ليلة عيد ،برسم رواية الحديث المسلسل بالعيد عن أبي عبد هللا
ابن الكماد ،وحضرت المصلى مع الناس ،فلما فرغت الصلاة والخطبة ،أقبل الناس بعضهم على بعض بالسلام ،وأنا
في ناحية لا يسلم والإيناس ،وقال :نظرت إليك ،فرأيتك منتبذا عن الناس ،لا يسلم عليك أحد فعرفت أنك غريب فأحببت
إيناسك جزاه هللا خيرا.
ذكر سلطان تونس
وكان سلطان تونس عند دخولي إليها السلطان أبا يحيى ابن السلطان أبي زكريا يحيى ابن السلطان أبي إسحاق إبراهيم
ابن السلطان أبي زكريا يحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص رحمه هللا .وكان بتونس جماعة من أعلام العلماء ،منهم
قاضي الجماعة بها أبو عبد هللا محمد ابن قاضي الجماعة أبي العباس أحمد بن محمد بن حسن بن محمد الأنصاري
الخزرجي البلنسي الأصل ،ثم التونسي هو ابن الغماز ،ومنهم الخطيب أبو إسحاق إبراهيم بن حسين بن علي بن عبد
الرفيع ،وولي أيضا قضاء الجماعة في خمس دول ،ومنهم الفقيه أبو علي عمر بن علي بن قداح الهواري ،وولي أيضاَ
قضاءها وكان من أعلام العلماء .ومن عوائده أنه يستند كل يوم جمعة بعد صلاتها إلى بعض أساطين الجامع الأعظم
المعروف بجامع الزيتونة ،ويستفتيه الناس في المسائل .فإذا أفتى في أربعين مسألة انصرف عن مجلسه ذلك ،وأظلني
بتونس عيد الفطر ،فحضرت المصلّى ،وقد احتفل الناس لشهود عيدهم ،وبرزوا في أجمل هيئة وأكمل شارة .ووافى
المسجد السلطان أبو يحيى المذكور راكبا وجميع أقاربه وخواصه ،وخدم مملكته مشاة على أقدامهم في ترتيب عجيب،
وصليت الصلاة ،وانقضت الخطبة ،وانصرف الناس إلى منازلهم .وبعد مدة تعين لركب الحجاز الشريف شيخه ويعرف
بأبي يعقوب السوسي من أهل أقل من بلاد إفريقية ،وأكثره المصامدة .فقدموني قاضيا بينهم ،وخرجنا من تونس في
أواخر شهر ذي القعدة سالكين طريق الساحل ،فوصلنا إلى بلدة سوسة ،وهي صغيرة حسنة مبنية على شاطىء البحر،
بينها وبين مدينة تونس أربعون ميلا ،ثم وصلنا إلى مدينة صفاقس وبخارج هذه البلدة قبر الإمام أبي الحسن اللخمي
المالكي مؤلف كتاب التبصرة في الفقه .قال ابن جزي في بلدة صفاقس :يقول علي بن حبيب التنوخي
سقـــيا لأرض صـــفــــاقـــــــس
ذات المصـانـع والـمـصـلّـى
محمى القصير إلى الخليج
فقصرها السامـي الـمـعـلّـى
بلـــــد يكـــــــاد يقـــــــول حـــــــين
تزوره أهـــــــلا وســـــــهــــــــــلا
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وكـــأنـــه والـــبـــحـــــر يحـــــــس
ر تـــــارة عـــــــنـــــــه ويمـــــــلا
صب يريد زيارة
ّ
فإذا رأى الـــرقـــبـــاء ولّـــــــى
وفي عكس ذلك يقول الأديب البارع أبو عبد هللا محمد بن أبي تميم وكان من المجيدين المكثرين:
صفـاقـس لا صـفـا عـيش لــســـاكـــنـــهـــا
ولا سـقـى أرضـهـا غـيث إذا انـســكـــبـــا
ناهـيك مـن بـلـدة مـن حــل ســـاحـــتـــهـــا
عانـى بـهـا الـعـاديين الـــروم والـــعـــربـــا
كم ضـل فـي الـبـر مـسـلـوبـا بـضـاعـتــه
وبات في البحر يشكو الأسر والعطبا
قد عـاين الـبـحـر مـن لـؤم لــقـــاطـــنـــهـــا
هـــم أن يدنـــو لـــهـــا هـــربــــــا
فكـــلـــمـــا
ّ

ثم وصلنا إلى مدينة قابس ونزلنا بداخلها ،وأقمنا بها عشرا لتوالي نزول الأمطار ،قال ابن جزي في ذكر قابس :يقول
بعضهم:
لهفي على طيب ليال خلت
بجانب البطحاء مـن قـابـس

ثم خرجنا من مدينة قابس قاصدين طرابلس ،وصحبنا في بعض المراحل إليها نحو مائة فارس أو يزيد ،وكان بالركب
قوم رماة فهابتهم العرب ،وتحامت مكانهم ،وعصمنا هللا منهم ،وأظلنا عيد الأضحى في بعض تلك المراحل .وفي الرابع
بعده وصلنا إلى مدينة طرابلس ،فأقمنا بها مدة وكنت عقدت بصفاقس على بنت لبعض أمناء تونس ،فبنيت عليها
بطرابلس ثم خرجت من طرابلس في أواخر شهر المحرم من عام ستة وعشرين ،ومعي أهلي ،وفي صحبتي جماعة من
المصامدة ،وقد رفعت العلم ،وتقدمت عليهم ،وأقام الركب في طرابلس خوفا من البرد والمطر ،وتجاوزنا مسلاتة
ومسراتة وقصور سرت .وهنالك أرادت طوائف العرب الإيقاع بنا ثم صرفتهم القدرة ،وحالت دون ما راموه من أذيتنا ،ثم
توسطنا الغابة ،وتجاوزناها إلى قصر برصيصا العابد ،إلى قبة سلام ،وأدركنا هنالك الركب الذين تخلفوا بطرابلس ،ووقع
بيني وبين صهري مشاجرة أوجبت فراق بنته وتزوجت بنتا لبعض طلبة فاس وبنيت بها بقصر الزعافية ،وأولمت وليمة
حبست لها الركب يوما وأطعمتهم ،ثم وصلنا في أول جمادى الأولى إلى مدينة الإسكندرية حرسها هللا ،وهي الثغر
المحروس ،والقطر المأنوس العجيبة الشأن الأصيلة البنيان ،بها ما شئت من تحسين وتحصين ،ومآثر دنيا ودين ،كرمت
مغانيها ،ولطفت معانيها ،وجمعت بين الضخامة والإحكام مبانيها ،فهي الفريدة في تجلي سناها ،والخريدة تجلى في
غرب ،والجامعة لمفترق المحاسن ،لتوسطها بين المشرق والمغرب ،فكل بديعة بها اختلاؤها،
الم ِ
حلاها ،الزاهية بجمالها ُ
وكل طرفة فإليها انتهاؤها .وقد وصفها الناس فأطنبوا ،وصنفوا في عجائبها فأغربوا وحسب المشرف إلى ذلك ما
سطره أبو عبيد في كتاب المسالك.

ذكر أبوابها ومرساها

ولمدينة الاسكندرية أربعة أبواب :باب السدرة وإليه يشرع طريق المغرب ،وباب رشيد ،وباب البحر ،والباب الأخضر،
وليس يفتح إلا يوم الجمعة ،فيخرج الناس منه إلى زيارة القبور .ولها المرسى العظيم الشأن ولم أر في مراسي الدنيا

 Copyright 2020-2022 - Sayoud.net - All rights reserved.

http://sayoud.net

Pr H. Sayoud

مثله إلا ما كان من مرسى كولم وقاليقوط ببلاد الهند ،ومرسى الكفار بسرادق ببلاد الأتراك ومرسى الزيتون ببلاد الصين،
وسيقع ذكرها.

قصدت المنار في هذه الوجهة فرأيت أحد جوانبه متهدما .وصفته أنه بناء مربع ،ذاهب في الهواء ،وبابه مرتفع على
الأرض وإزاء بابه بناء بقدر ارتفاعه ،وضعت بينهما ألواح خشب يعبر عليها إلى بابه ،فاذا أزيلت لم يكن له سبيل .وداخل
الباب موضع لجلوس حارس المنار .وداخل المنار بيوت كثيرة .وعرض الممر بداخله تسعة أشبار ،وعرض الحائط عشرة
أشبار ،وعرض المنار من كل جهة من جهاته الأربع مائة وأربعون شبرا وهو على تل مرتفع .ومسافة ما بينه وبين المدينة
فرسخ واحد في بر مستطيل يحيط به البحر من ثلاث جهات إلى أن يتصل البحر بسور البلد ،فلا يمكن التوصل إلى
المنار في البر إلا من المدينة وفي هذا البر المتصل بالمنار مقبرة الإسكندرية .وقصدت المنار عند عودي إلى بلاد
المغرب عام خمسين وسبعمائة ،فوجدته قد استولى عليه الخراب ،بحيث لا يمكن دخوله ولا الصعود إلى بابه .وكان
الملك الناصر رحمه هللا قد شرع في بناء منار مثله بإزائه ،فعاقه الموت من إتمامه.

ذكر عمود السواري

ومن غرائب هذه المدينة عمود الرخام الهائل الذي بخارجها ،المسمى عندهم بعمود السواري وهو متوسط في غابة
نخل .وقد امتاز عن شجراتها سموا وارتفاعا .وهو قطعة واحدة محكمة النحت قد أقيم على قواعد حجارة مربعة أمثال
الدكاكين العظيمة ولا تعرف كيفية وضعه هنالك ولا يتحقق من وضعه .قال ابن جزي :أخبرني بعض أشياخي الرحالين
أن أحد الرماة بالإسكندرية صعد إلى أعلى ذلك العمود ومعه قوسه وكنانته واستقر هنالك وشاع خبره ،فاجتمع الجمع
الغفير لمشاهدته ،وطال العجب منه ،وخفي على الناس وجه احتياله وأظنه كان خائفا ،أو طالب حاجة ،فأنتج له فعله
الوصول إلى قصده لغرابة ما أتى به .وكيفية احتياله في صعوده أنه رمى بنشابة قد عقد بفوقها خيطا طويلا ،وعقد
بطرف الخيط حبلا وثيقا ،فتجاوزت النشابة أعلى العمود معترضة عليه ،ووقعت من الجهة الموازية للرامي ،فصار
الخيط معترضا على أعلى العمود ،فجذبه حتى توسط الحبل أعلى العمود مكان الخيط ،فأوثقه من إحدى الجهتين في
الأرض ،وتعلق به صاعدا من الجهة الأخرى ،واستقر بأعلاه وجذب الحبل ،واستصحب من احتمله ،فلم يهتد الناس لحيلته،
وعجبوا من شأنه .وكان أمير الإسكندرية في عهد وصولي إليها يسمى بصلاح الدين وكان فيها أيضا في ذلك العهد
سلطان أفريقية المخلوع ،وهو زكرياء أبو يحيى بن أحمد بن أبي حفص المعروف باللحياني .وأمر الملك الناصر بإنزاله
بدار السلطنة من إسكندرية ،وأجرى له مائة درهم في كل يوم .وكان معه أولاده عبد الواحد ومصري واسكندري وحاجبه
أبو زكريا بن يعقوب ووزيره أبو عبد هللا بن ياسين .وبالإسكندرية توفي اللحياني المذكور ،وولده الاسكندري وبقي
المصري بها .قال ابن جزي :من الغريب ما اتفق من صدق الزجر في اسمي ولدي اللحياني الاسكندري والمصري فمات
بها ،وعاش المصري دهرا طويلا بها وهي من بلاد مصر .وتحول عبد الواحد لبلاد الأندلس والمغرب وأفريقية ،وتوفي
هنالك بجزيرة جربة.
ذكر بعض علماء الإسكندرية
فمنهم قاضيها عماد الدين الكندي ،إمام من أئمة علم اللسان .وكان يعتم بعمامة خرقت المعتاد للعمائم لم أر في
مشارق الأرض ومغاربها عمامة أعظم منها رأيته يوما قاعدا في صدر محراب ،وقد كادت عمامته أن تملأ المحراب
ومنهم فخر الدين بن الريغي وهو أيضا من القضاة بالإسكندرية فاضل من أهل العلم.
حكاية
يذكر أن جد القاضي فخر الدين الريغي من أهل ريغة ،واشتغل بطلب العلم ،ثم رحل إلى الحجاز ،فوصل الإسكندرية
بالعشي .وهو قليل ذات اليد ،فأحب أن لا يدخلها حتى يسمع فالا حسنا فقعد قريبا من بابها ،إلى أن دخل جميع الناس.
وجاء وقت سد الباب ولم يبق هنالك سواه فاغتاظ الموكل بالباب من إبطائه ،وقال متهكما أدخل يا قاضي فقال :قاض
إن شاء هللا ،ودخل إلى بعض المدارس ،ولازم القراءة وسلك طريق الفضلاء ،فعظم صيته ،وشهر اسمه ،وعرف بالزهد
والورع ،واتصلت أخباره بملك مصر .واتفق أن توفي قاضي الإسكندرية وبها إذ ذاك الجم الغفير من الفقهاء والعلماء،
وكلهم متشوف للولاية ،وهو من بينهم ،لا يتشوف لذلك فبعث إليه السلطان بالتقليد ،وهو ظهير القضاء ،وأتاه البريد
بذلك ،فأمر خديمه أن ينادى في الناس من كانت له خصومة فليحضر لها وقعد للفصل بين الناس .فاجتمع الفقهاء
وسواهم إلى رجل منهم كانوا يظنون أن القضاء لا يتعداه ،وتفاوضوا في مراجعة السلطان في أمره ،ومخاطبته بأن
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الناس لا يرتضونه .وحضر لذلك أحد الحذاق من المنجمين فقال لهم :لا تفعلوا ذلك فإني عدلت طالع ولايته ،وحققته
فظهر لي أنه يحكم أربعين سنة .فأضربوا عما هموا به من المراجعة في شأنه .وكان أمره على ما ظهر للمنجم .وعرف
في ولايته بالعدل والنزاهة .ومنهم وجيه الدين الصنهاجي من قضاتها مشتهر بالعلم والفضل .ومنهم شمس الدين ابن
بنت التنيسي فاضل شهير الذكر .ومن الصالحين بها الشيخ أبو عبد هللا الفاسي من كبار أولياء هللا تعالى ،يذكر أنه كان
يسمع رد السلام عليه إذا سلم من صلاته .ومنهم الإمام العالم الزاهد الخاشع الورع خليفة صاحب المكاشفات.
ابن جبير

بسم هللا الرحمن الرحيم
تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار
ابتدئ بتقييدها يوم الجمعة الموفي ثلاثين لشهر شوال سنة ثمان وسبعين وخمس مئة على متن البحر بمقابلة جبل
شليرعرفنا هللا السلامة بمنه.
وكان انفصال أحمد بن حسان ومحمد بن جبير من غرناطة ،حرسها هللا للنية الحجازية المباركة ،قرنها هللا بالتيسير
والتسهيل وتعريف الصنع الجميل ،أول ساعة من يوم الخميس الثامن لشوال المذكور وبموافقة اليوم الثالث لشهر
فبرير الأعجمي .وكان الاجتياز على حيان لقضاء بعض الأسباب ،ثم كان الخروج منها أول ساعة من يوم الاثنين التاسع
عشر لشهر شوال المذكور وبموافقة اليوم الرابع عشر لشهر فبرير المذكور أيضا.
وكانت مرحلتنا الأولى منها حصن القبذاق ثم منه حصن قبرة ثم منه مدينة استجة ثم منها حصن أشونة ثم منه شلير
ثم منه حصن أركش ثم منه قرية تعرف بقرية القشمة من قرى مدينة ابن السليم ثم منها جزيرة طريف ،وذلك يوم
الاثنين السادس والعشرين من الشهر المؤرخ.
فلما كان ظهر يوم الثلاثاء من اليوم الثاني ،يسر هللا علينا في عبور البحر قصر مصمودة تيسيرا عجيبا ،والحمد هلل.
ونهضا منه سبتة غدوة يوم الأربعاء الثامن والعشرين منه ،وألقينا بها مركبا للروم الجنويين مقلعا الإسكندرية بحول
هللا ،عز وجل ،فسهل هللا علينا في الركوب فيه.
وأقلعنا ظهر يوم الخميس التاسع والعشرين منه ،وبموافقة الرابع والعشرين من فبرير المذكور ،بحول هللا تع وعونه،
لارب غيره .وكان طريقنا في البحر محاذيا لبر الأندلس .وفار قناه يوم الخميس السادس لذي القعدة بعده عندما حاذينا
دانية .وفي صبيحة يوم الجمعة السابع من الشهر المذكور آنفا قابلنا بر جزيرة يابسة ثم يوم السبت بعده قابلنا جزيرة
منورقة .ومن سبتة إليها نحو ثمانية بحار ،والمجرى مئة ميل.
وفارقنا برهذه الجزيرة المذكورة ،وقام معنا بر جزيرة سردانية أول ليلة الثلاثاء الحادي عشر من الشهر المذكور ،وهو
الثامن من مارس ،دفعة واحدة على نحو ميل أو أقل .وبين الجزيريتين سردانية ومنورقة نحو الأربع مئة ميل،فكان قطعا
مستغربا في السرعة.
أهوال البحر
وطرأ علينا من مقابلة البر في الليل هول عظيم ،عصم هللا منه بريح أرسلها هللا تع في الحين من تلقاء البر ،فأخرجنا
عنه ،والحمد هلل على ذلك .وقام علينا نوء هال له البحر صبيحة يوم الثلاثاء المذكور ،فبقينا مترددين بسببه حول بر
سردانية يوم الأربعاء بعده فأطلع هللا علينا في حال الوحشة وانغلاق الجهات بالنوء فلا نميز شرقا من غرب ،مركبا للروم
قصدنا أن حاذانا ،فسئل عن مقصده ،فأخبر أنه يريد جزيرة صقلية وأنه من قرطاجنة عمل مرسية وقد كنا استقبلنا
طريقه التي جاء من غير علم ،فأخذنا عند ذلك في اتباع أثره ،وهللا الميسر لارب سواه .فخرج علينا طرف من بر سردانية
المذكور ،فأخذنا في الرجوع عودا على بدء أن وصلنا طرفا من البر المذكور يعرف بقوسمركة ،وهو مرسى معروف
عندهم .فأرسينا به ظهر يوم الأربعاء المذكور والمركب المذكور معنا .وبهذا الموضع المذكور أثر لبنيان قديم ذكر لنا
أنه كان منزلا لليهود فيما سلف.
ثم إنا أقلعنا منه ظهر يوم الأحد السادس عشر من الشهر المذكور ،وفي مدة مقامنا بالمرسى المذكور جددنا فيه الماء
والحطب والزاد .وهبط واحد من المسلمين ممن يحفظ اللسان الرومي مع جملة من الروم أقرب المواضع المعمورة
منا فأعلمنا أنه رأى جملة من أسرى المسلمين نحو الثمانين بين رجال ونساء يباعون في السوق .وكان ذلك عند وصول
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العدو ،دمره هللا ،بهم من سواحل البحر ببلاد المسلمين ،وهللا يتداركهم برحمته.ووصل المرسى المذكور ،يوم الجمعة
الثالث من يوم أرسينا فيه ،سلطان الجزيرة المذكورة ،مع جملة من الخيل.فنزل إليه أشياخ المركب من الروم واجتمعوا
به ،وطال مقامهم عنده ،ثم انصرفوا وانصرف موضع سكناه .وتركنا المركب المذكور في موضع إرسائه ،بسبب مغيب
بعض أصحابه في البلد ،عند هبوب الريح الموافقة لنا.

وفي ليلة الثلاثاء الثامن عشر لذي القعدة المذكور والخامس عشر من شهر مارس المذكور أيضا ،وفي الربع الباقي
منها ،فارقنا بر سردانية المذكورة ،وهو بر طويل جرينا بحذائه نحو المثتي ميل .ومنتهى دور الجزيرة ،على ماذكر لنا،
أزيد من خمس مئة ميل ،ويسر هللا علينا في التخلص من بحرها ،لأنه أصعب ما في الطريق ،والخروج منه يتعذر في
أكثر الأحيان ،والحمد هلل على ذلك.
وفي ليلة الأربعاء بعدها من أولها عصفت علينا ريح هال لها البحر وجاء معها مطر ترسله الرياح بقوة ،كأنه شآبيب
سهام .فعظم الخطب واشتد الكرب وجاءنا الموج من كل مكان أمثال الجبال السائرة .فبقينا على تلك الحال الليل كله،
واليأس قد بلغ منا مبلغه ،وارتجينا مع الصباح فرجة تخفف عنا بعض ما نزل بنا ،فجاء النهار ،وهو يوم الأربعاء التاسع
عشر من ذي القعدة ،بما هو اشد هولا وأعظم كربا ،وزاد البحر اهتياجا واربدت الآفاق سوادا ،واستشرت الريح والمطر
عصوفا ،حتى لم يثبت معها شراع .فلجأ استعمال الشرع الصغار .فأخذت الريح أحدها ومزقته وكسرت الخشبة التي
ترتبط الشرع فيها ،وهي المعروفة عندهم بالقرية .فحينئذ تمكن اليأس من النفوس وارتفعت أيدي المسلمين بالدعاء
هللا عز وجل .وأقمنا على تلك الحال النهار كله .جن الليل فترت الحال بعض فتور ،وسرنا في هذه الحال كلها بريح
الصواري سيرا سريعا.
وفي ذلك اليوم حاذينا بر جزيرة صقلية .وبتنا تلك الليلة ،التي هي ليلة الخميس التالية لليوم المذكور ،مترددين بين
الرجاء واليأس .فلما أسفر الصبح نشر هللا رحمته ،وأقشعت السحاب وطاب الهواء وأضاءت الشمس وأخذ في السكون
البحر .فاستبشر الناس وعاد الأنس وذهب اليأس ،والحمد هلل الذي أرانا عظيم قدرته ،ثم تلافى بجميل رحمته ولطيف
رأفته،حمدا يكون كفاء لمنته ونعمته.
وفي هذا الصباح المذكور ظهر لنا بر صقلية وقد أجزنا أكثره ولم يبق منه إلا الأقل .وأجمع من حضر من رؤساء البحر
من الروم وممن شاهد الأسفار والأهوال في البحر من المسلمين أنهم لم يعاينوا قط مثل هذا الهول فيما سلف من
أعمارهم،والخبر عن هذه الحال يصغر في خبرها.
وبين البرين المذكورين بر سردانية وبر صقلية نحو الأربع مئة ميل.
واستصحبنا من بر صقلية أزيد من مئتي ميل ،ثم ترددنا بحذائه بسبب سكون الريح .فلما كان عصر يوم الجمعة الحادي
والعشرين من الشهر المذكور أقلعنا من الموضع الذي كنا أرسينا فيه ،وفارقنا البر المذكور أول تلك الليلة .وأصبحنا
يوم السبت وبيننا وبينه مسافة بعيدة ،وظهر لنا إذ ذاك الجبل الذي كان فيه البركان ،وهو جبل عظيم مصعد في جو
السماء قد كساه الثلج .وأعلمنا أنه يظهر في البحر مع الصحو على أزيد من مسيرة مئة ميل .فأخذنا ملججين وأقرب ما
نؤمله من البر إلينا جزيرة أقر يطش ،وهي من جزائر الروم ونظرها صاحب القسطنطينية ،وبينها وبين جزيرة صقلية
مسيرة سبع مئة ميل ،وهللا كفيل بالتيسير والتسهيل بمنه .وفي طول هذه الجزيرة ،جزيرة أقر يطش المذكورة ،نحو
من ثلاث مئة ميل.
وفي ليلة الثلاثاء الخامس والعشرين من الشهر المذكور ،وهو الثاني والعشرون من شهر مارس ،حاذينا البر المذكور
تقديرا لا عيانا .وفي صبيحة اليوم المذكور فارقناه متوجهين لقصدنا .وبين هذه الجزيرة المذكورة وبين الإسكندرية
ستمئة ميل أو نحوها.
وفي صبيحة يوم الأربعاء السادس والعشرين منه ظهر لنا البر الكبير المتصل بالإسكندرية المعروف ببر الغرب ،وحاذينا
منه موضعا يعرف بجزائر الحمام على ما ذكر لنا ،وبينه وبين الإسكندرية نحو الأربع مئة ميل على ما ذكر لنا فأخذنا في
السير والبر المذكور منا يمينا.
البشرى بالسلامة
وفي صبيحة يوم السبت التاسع والعشرين من الشهر المذكور أطلع هللا علينا البشرى بالسلامة بظهور منار الإسكندرية
على نحو العشرين ميلا ،والحمد هلل على ذلك حمدا يقتضي المزيد من فضله وكريم صنعه.

 Copyright 2020-2022 - Sayoud.net - All rights reserved.

http://sayoud.net

Pr H. Sayoud

وفي آخر الساعة الخامسة منه كان إرساؤنا بمرس البلد ،ونزولنا اثر ذلك ،وهللا المستعان فيما بقي بمنه .فكانت أقامتنا
على متن البحر ثلاثين يوما ،ونزلنا في الحادي والثلاثين ،لأن ركوبنا إياه كان يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر
شوال ،ونزولنا عنه في يوم السبت التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة ،وبموافقة السادس والعشرين من مارس،
والحمد هلل على ما من به من التيسير والتسهيل ،وهو سبحانه المسؤول بتتميم النعمة علينا ببلوغ الغرض من
المقصود ،وتعجيل الإياب الوطن على خير وعافية ،انه المنعم بذلك لارب سواه .وكان نزولنا بها بفندق يعرف بفندق
الصفار بمقربة من الصبانة.
شهر ذي الحجة من السنة المذكورة
أوله يوم الأحد ،ثاني يوم نزولنا بالإسكندرية.
فمن أول ما شاهدنا فيها يوم نزولنا أن طلع أمناء المركب من قبل السلطان بها لتقييد جميع ما جلب فيه .فاستحضر
جميع من كان فيه من المسلمين واحدا واحدا وكتبت أسماؤهم وصفاتهم وأسماء بلادهم ،وسئل كل واحد عما لديه من
سلع أو ناض ليؤدي زكاكة ذلك كله دون أن يبحث عما حال عليه الحول من ذلك أو ما لم يحل .وكان أكثرهم تشخصين
لأداء الفريضة لم يستصحبوا سوى زاد لطريقهم ،فازموا أداء زكاة ذلك دون أن يسأل احال عليه الحول أم لا واستنزل
احمد بن حسان منا ليسأل عن أنياء المغرب وسلع المركب.فطيف به مرقبا على السلطان أولا ثم على القاضي ثم على
أهل الديوان ثم على جماعة من حاشية السلطان .وفي كل يستفهم ثم يقيد قوله .فخلي سبيله ،وأمر المسلمون بتنزيل
أسبابهم وما فضل من أزودتهم ،وعلى ساحل البحر أعوان يتوكلون بهم وبحمل جيمع ما أنزلوه الديوان .فاستدعوا واحدا
وأحضر ما لكل واحد من الأسباب ،والديوان قد غص بالز  .فوقع التفتيش لجميع الأسباب ،ما دق منها وماجل ،واختلط
بعضها ببعض ،أدخلت الأيدي أوساطهم بحثا عما عسى أن يكون فيها .ثم استحلفوا بعد ذلك هل عندهم غير ما وجدوا
لهم أم لا.
وفي أثناء ذلك ذهب كثير من أسباب الناس لاختلاط الأيدي وتكاثر الزحام ،ثم أطلقوا بعد موقف من الذل والخزي
عظيم ،نسأل هللا أن يعظم الأجر بذلك .وهذه لا محالة من الأمور الملبس فيها على السلطان الكبير المعروف بصلاح
الدين ،ولوعلم بذلك على ما يؤثر عنه من العدل وإيثار الرفق لأزال ذلك ،وكفى هللا المؤمنين تلك الخطة الشاقة
واستؤدوا الزكاة على أجمل الوجوه .وما لقينا ببلاد هذا الرجل ما يلم به قبيح لبعض الذكر سوى هذه الأحدوثة التي
هي من نتائج عمال الدواوين.
ذكر بعض أخبار الإسكندرية وآثارها
فأول ذلك حسن وضع البلد واتساع مبانيه ،حتى إنا ما شاهدنا بلدا أوسع مسالك منه ولا أعلى مبنى ولا أعتق ولاأحفل منه ،وأسواقه في نهاية من الاحتفال أيضا .ومن العجب في وصفه أن بناءه تحت الأرض كبنائه فوقها وأعتق
وأمتن ،لأن الماء من النيل يخترق جميع ديارها وأزقتها تحت الأرض فتتصل الآبار بعضها ببعض ويمد بعضها بعضا.
وعانيا فيها ايضا من سواري الرخام وألواحه كثرة وعلوا واتساعا وحسنا مالا يتخيل بالوهم ،حتى انك تلفي في بعض
الممرات بها سواري يغص الجو بها صعودا لا يدرى ما معناه ولا لم كان أصل وضعها .وذكر لنا أنه كان عليها في القديم
مبان للفلاسفة خاصة ولأهل الرئاسة في ذلك الزمان ،وهللا أعلم ،ويشبه أن يكون ذلك للرصد.
منار الإسكندرية
ومن أعظم ما شدهاناه من عجائبها المنار الذي قد وضعه هللا عز وجل على يدي من سخر لذلك آية للمتوسمين وهداية
للمسافرين ،لولاه ما اهتدوا في البحر بر الإسكندرية ،يظهر على أزيد من سبعين ميلا .ومبناه في غابة العتاقة والوثاقة
طولا وعرضا ،يزاحم الجو سموا وارتفاعا ،يقصر عنه الوصف وينحسر دونه الطرف ،الخبر عنه يضيق والمشاهدة له
تتسع.
ذرعنا أحد جوانبه الأربعة فألفينا فيه نيفا وخمسين باعا ويذكر أن في طوله أزيد من مئة وخمسين قامة .وأما داخله
فمر أي هائل ،اتساع معارج ومداخل وكثرة مساكن ،حتى أن المتصرف فيها والوالج في مسالكها ربما ضل .وبالجملة لا
يحصلها القول ،وهللا لا يخليه من دعوة الإسلام ويبقيه.
وفي أعلاه مسجد موصوف بالبركة يتبرك الناس بالصلاة فيه ،وطلعنا إليه يوم الخميس الخامس لذي الحجة المورخ
وصلينا في المسجد المبارك المذكور.
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وشاهدنا من شأن عجبا لا يستوفيه وصف واصف.
مناقب الإسكندرية
ومن مناقب هذا البلد ومفاخره العائدة في الحقيقة سلطانه :المدارس والمحارس الموضوعة فيه لأهل الطب والتعبد،
يفدون من الأقطار النائية فيلقى كل واحد منهم مسكنا يأوي إليه ومدرسا يعلمه الفن الذي يريد تعلمه وإجراء يقوم به
في جميع أحواله .واتسع اعتناء السلطان بهؤلاء الغرباء الطارئين حتى أمر بتعيين حمامات يستحمون فيها متى احتاجوا
ذلك ،ونصب لهم مارستانا لعلاج من مرض منهم ،ووكل بهم أطباء يتفقدون أحوالهم ،وتحت أيديهم خدام يأمرونهم
بالنظر في مصالحهم التي يشيرون بها من علاج وغذاء .وقد رتب أيضا فيه أقوام برسم الزيارة للمرضى الذين يتنزهون
عن الوصول للمارستان المذكور من الغرباء خاصة ،وينهون الأطباء أحوالهم ليتكفلوا بمعالجتهم.
ومن اشرف هذه المقاصد أيضا أن السلطان عين لأبناء السبيل من الغاربة خبزتين لكل إنسان في كل يوم بالغا ما
بلغوا ،ونصب لتفريق ذلك كل يوم انسانا امينا من قبله .ينتهي في اليوم ألفي خبزة أو أزيد بحسب القلة والكثرة،
وهكذا دائما ،ولهذا كله أوقاف من قبله حاشا ما عينه من زكاة العين لذلك .وأكد على المتولين لذلك متى نقصهم من
الوظائف المرسومة شيء أن يرجعوا صلب ماله .وأما أهل بلده ففي نهاية من الترفيه واتساع الأحوال لا يلزمهم وظيف
البتة .ولافائد للسطان بهذا البلد سوى الأوقاف المحبسة المعينة من قبله لهذه الوجوه وجزية اليهود والنصارى وما
يطرأ من زكاة العين خاصة ،وليس له منها سوى ثلاثة أثمانها والخمسة الأثمان مضافة للوجوه المذكورة.
وهذا السلطان الذي سن هذه السنن المحمودة ورسم هذه الرسوم الكريمة على عدمها في المدة البعيدة هو صلاح
الدين أبو المظفر يوسف بن أيوب ،وصل هللا صلاحه وتوفيقه.
ومن أعجب ما اتفق للغرباء أن بعض من يريد التقرب بالنصائح السلطان ذكر أن أكثر هؤلاء يأخذون جراية الخبز ولا
حاجة لهم بها رغبة في المعيشة لأنهم لا يصلون الا يزاد يقلهم .فكاد يؤثر سعي هذا المتنصح .فلما كان في أحد الأيام
خرج السلطان المذكور على سبيل التطلع خارج بلده ،فتلقى منهم جماعة قد لفظتهم الصحراء المتصلة بطرابلس،
وهم قد ذهبت رسومهم عطشا وجوعا.
فسألهم عن وجهتهم واستطلع ما لديهم .فأعلموه أنهم قاصدون بيت هللا الحرام وأنهم ركبوا البر وكابدوا مشقة
صحرائية .فقال :لو وصل هؤلاء وهم قد اعتسفوا هذه المجاهل التي اعتسفوها وكايدوا من الشقاء ما كايدوه وبيد كل
واحد منهم زنته ذهبا وفضة لوجب أن يشاركوا ولا يقطعوا عن العادة التي أجريناها ،لهم فالعجب ممن يسعى على
مثل هؤلاء ويروم التقرب إلينا بالسعي في قطع ما أوجبناه هلل عز وجل خالصا لوجهه.
ومآثر هذا السلطان ومقاصده في العدل ومقاماته في الذب عن ،فمنهم من يقول ثمانية آلاف ومنهم من يقول غير
ذلك .وبالجملة فهي كثيرة جدا تكون منها الأربعة والخمسة في موضوع وربما كانت مركبة وكلها بآثمة مرتبين من قبل
السلطان ،فمنهم من له الخمسة دنانير مصرية في الشهر ،وهي عشرة مؤمنية ،ومنهم من له فوق ذلك ومنهم من له
دونه .وهذه منقبة كبيرة من مناقب السلطان .غير ذلك مما يطول ذكره من المآثر التي يضيق عنها الحصر.
ثم كان الانفصال عنها على بركة هللا تع وحسن عونه صبيحة يوم الأحد الثامن لذي الحجة المذكور ،وهو الثالث لأبريل،
فكانت مرحلتنا منه موضع يعرف بدمنهور ،وهو بلد مسور في بسيط من الأرض أفيح ،متصل من الإسكندرية إليه
مصر .والبسيط كله محرث يعمه النيل بفيضه،والقرى فيه يمينا وشمالا لا تحصى كثرة.
ثم في اليوم الثاني وهو يوم الاثنين ،أجزنا النيل بموضع يعرف بصافي مركب تعدية .واتصل سيرنا موضع يعرف ببرمة
فكان مبيتنا بها ،وهي قرية كبيرة فيها السوق وجميع المرافق .ثم بكرنا منها يوم الثلاثاء ،وهو يوم عيد النحر من سنة
ثمان وسبعين وخمس مئة المؤرخة ،فشاهدنا الصلاة بموضع يعرف بطندته ،وهي من القرى الفسيحة الآهلة ،فأبصرنا
بها مجمعا حفيلا ،وخطب الخطيب بخطبة بليغة جامعة .واتصل سيرنا موضع يعرف بسبك وكان مبيتنا بها.

واجتزنا في ذلك اليوم على موضع حسن يعرف بمليج ،والعمارة متصلة والقرى منتظمة في طريقنا كلها .ثم بكرنا منها
يوم الأربعاء بعده .فمن أحسن بلد مررنا عليه موضع يعرف بقليوب على ستة أميال من القاهرة فيه الأسواق الجميلة
ومسجد جامع كبير حفيل البنيان ،ثم بعده المنية ،وهو موضع أيضا حفيل ،ثم منها القاهرة ،وهي مدينة السلطان
الحفيلة المتسعة ،ثم منها مصر المحروسة .وكان دخولنا فيها إثر صلاة العصر من يوم الأربعاء ،وهو الحادي عشر من
ذي الحجة المذكور والسادس من أبريل ،عرفنا هللا فيها الخير والخبرة وتمم علينا صنعه الجميل بالوصول الغرض
المأمول ولا أخلانا من التيسير والتسهيل بعزته وقدرته ،أنه على ما يشاء قدير.
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وفي يوم الأربعاء المذكور أجزنا القسم الثاني من النيل في مركب تعدية أيضا بموضع يعرف بدجة ،وذلك وقت الغداة
الصغرى ،وكان نزولنا في مصر بفندق أبي الثناء في زقاق القناديل بمقربة من جامع عمرو بن العاص ،رضي هللا عنه،
في حجرة كبيرة على باب الفندق المذكور.
ذكر مصر والقاهرة
فأول مانبدأ بذكره منها الآثار والمشاهد المباركة التي ببركتها يمسكها هللا عز وجل :فمن ذلك المشهد العظيم الشأن
الذي بمدينة القاهرة حيث رأس الحسين بن علي بن أبي طالب ،رضي هللا عنهما ،وهو في تابوت فضة مدفون تحت
الأرض قد بني عليه بنيان حفيل يقصر الوصف عنه ولايحيط الإدراك به ،مجلل بأنواع الديباج ،محفوف بأمثال العمد
الكبار شمعا أبيض ومنه ما هو دون ذلك ،قد وضع أكثرها في أتوار فضة خالصة ومنها مذهبة ،وعلقت عليه قناديل
فضة ،وحف أعلاه كله بأمثال التفافيح ذهبا في مصنع شبيه الروضة يقيد الأبصار حسنا وجمالا ،فيه من أنواع الرخام
المجزع الغريب الصنعة البديع الترصيع مالا يتخيله المتخيلون ولا يلحق أدنى وصفه الواصفون.
والمدخل هذه الروضة على مسجد على مثالها في التأنق والغرابة ،حيطانه كلها رخام على الصفة المذكورة ،وعن
يمين الروضة المذكورة وشمالها بيتان من كليهما المدخل إليها وهما أيضا على تلك الصفة بعينها .والأستار البديعة
الصنعة من الديباج معلقة على الجميع.
ومن أعجب ما شاهدناه في دخولنا هذا المسجد المبالاك حجر موضوع في الجدار الذي يستقبله الداخل شديد السواد
والبصيص ،يصف الأشخاص كلها كأنه المرآة الهندية الحديثة الصقل .وشاهدنا من استلام الناس للقبر المبارك،واحدا
قهم به وانكبابهم عليه وتمسحم بالكسوة التي عليه وطوافهم حوله مزدحمين باكين متوسلين هللا سبحانه وتع ببركة
التربة المقدسة ،ومتضرعين ما يذيب الأكباد ويصدع الجماد .والأمر فيه أعظم ،ومرأى الحال أهوال ،نفعنا هللا ببركة
ذلك المشهد الكريم .وإنما وقع الإلماع بنبذة من صفته مستدلا على ما وراء ذلك إذا لا ينبغي لعاقل أن يتصدى لوصفه
لأنه يقف موقف التقصير والعجز .وبالجملة فما أظن في الوجود كله مصنعا أحفل منه ،ولا مرأى من البناء أعجب ولا
أبدع ،قدس هللا العضو الكريم الذي فيه بمنه وكرمه.
وفي ليلة اليوم المذكور بتنا بالجبانة المعروفة ،وهي أيضا إحدى عجائب الدنيا لما تحتوي عليه من مشاهد الأنبياء
صلوات هللا عليهم ،وأهل البيت رضوان هللا عليهم ،والصحابة والتابعين والعلماء والزهاد والأولياء ذوي الكرامات
الشهيرة والأنباء الغريبة .وإنما ذكرنا منها ما أمكنتنا مشاهدته فمنها قبر ابن النبي صالح ،وقبر روبيل بن يعقوب بن
إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن صلوات هللا عليهم أجمعين ،وقبر آسية امرأة فرعون رضي هللا عنها ،ومشاهد أهل
البيت رضي هللا عنهم أجمعين ،مشاهد أربعة عشر من الرجال،وخمس من النساء .وعلى كل واحد منها بناء حفل .فهي
بأسرها روضات بديعة الإتقان عجيبة البنيان ،قد وكل بها قومه يسكنون فيها ويحفظونها .ومنظرها منظر عجيب،
والجرايات متصلة لقوامها في كل شهر.
ذكر مشاهد أهل البيت رضي هللا عنهم

مشهد علي بن الحسين بن علي رضي هللا عنه ،ومشهدان لإبني جعفر بن محمد الصادق ،رضي هللا عنهم،ومشهد
القاسم بن محمد بن جعفر الصادق بن محمد بن علي زين العابدين المذكور ،رضي هللا عنهم ،ومشهدان لابنية الحسن
والحسين رضي هللا عنهما،ومشهد ابنه عبد هللا بن القاسم ،رضي هللا عنه ،ومشهد ابنه يحيى بن القاسم ،ومشهد علي
بن عبد هللا بن القاسم رضي هللا عنهم ،ومشهد أخيه عيسى بن عبد هللا ،رضي هللا عنهما ،ومشهد يحيى بن الحسن بن
زيدين الحسن ،رضي هللا عنهم ،ومشهد محمد بن عبد هللا بن محمد الباقر بن علي زين العابدين الحسين بن علي ،رضي
هللا عنهم ،ومشهد جعفر بن محمد من ذرية علي بن الحسين ،رضي هللا عنهم ،وذكر لنا أنه كان ربيب الإمام مالك ،رضي
هللا عنه.
مشاهد الشريفات رضي هللا عنهن
مشهد السيدة أم كلثوم ابنة القاسم بن محمد بن جعفر ،رضي هللا عنهم ،ومشهد السيدة زينب ابنة يحيى بن زيد بن
علي بن الحسين ،رضي هللا عنهم ،ومشهد أم كلثوم ابنة محمد بن جعفر الصادق ،رضي هللا عنهم ،ومشهد السيدة أم
عبد هللا بن القاسم بن محمد ،رضي هللا عنهم.

 Copyright 2020-2022 - Sayoud.net - All rights reserved.

http://sayoud.net

Pr H. Sayoud

وهذا ذكر ما حصله العيان من هذه المشاهد العلوية المكرمة وهي أكثر من ذلك .وأخبرنا أن في جملتها مشهدا مباركا
لمريم ابنة علي بن أبي طالب ،رضي هللا عنه .وهو مشهور لكن لم نعاينه .وأسماء أصحاب هذه المشاهد المباركة إنما
تلقيناها من التواريخ الثابتة عليها مع تواتر الأخبار بصحة ذلك ،وهللا أعلم بها.
وعلى كل واحد منها بناء حفيل ،فهي بأسرها روضات بديعة الإتقان عجيبة البنيان ،قد وكل بها قومه يسكنون فيها
ويحفظونها .ومنظرها منظر عجيب .والجرايات متصلة لقوامها في كل شهر.
ذكر مشاهد بعض أصحاب النبي
بالقرافة المذكورة ومشاهد التابعين والأثمة والعلماء والزهاد والأولياء المشتهرين بالكرامات رضي هللا عنهم أجمعين.
والمقيد يبرأ من القطع بصحة ذلك وإنما رسم من أسمائهم ما وجده مرسوما في تواريخها ،وبالجملة فالصحة غالبة
لايشك فيها ،إن شاء هللا عز وجل :مشهد معاذ بن جبل رضي هللا عنه ،مشهد عقبة بن عامر الجهني حامل راية رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم هللا عليه وسلم ،مشهد صاحب بردة صلى هللا عليه وسلم هللا عليه وسلم ،مشهد أبي الحسن
صائغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هللا عليه وسلم ،مشهد سارية الجبل رضي هللا عنه ،مشهد محمد بن أبي بكر
الصديق رضي هللا عنهما ،مشهد أولاده رضي هللا عنهم ،مشهد أحمد بن أبي بكر الصديق رضي هللا عنهما ،مشهد أسماء
ابنة أبي بكر الصديق رضي هللا عنهما ،مشهد ابن الزبير بن العوام رضي هللا عنهما ،مشهد عبد هللا بن حذافة السهمي
صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هللا عليه وسلم ،مشهد ابن حليمة رضيع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هللا
عليه وسلم،
مشاهد الأئمة العلماء الزهاد
مشهد الإمام الشافعي رضي هللا عنه ،وهو من المشاهد العظيمة احتفالا واتساعا .وبني بإزائه مدرسة لم يعمر بهذه
البلاد مثلها ،لا أوسع مساحة ولا أحف بناء ،يخيل لمن يطوف عليها أنها بلد مستقل بذاته ،بإزائها الحمام ،غير ذلك من
مرافقها ،والبناء فيها حتى الساعة ،والنفقة عليها لا تحصى .وتولى ذلك بنفسه الشيخ الإمام الزاهد العالم المعروف
بنجم الدين الخبوشاني وسلطان هذه الجهات صلاح الدين يسمح له بذلك كله ،ويقول :زد احتفالا وتأنقا وعلينا القيام
بمؤونة ذلك كله ،فسبحان الذي جعله صلاح دينه كاسمه.

قال أحمد بن فضلان :
لما وصل كتاب ألمش بن يلطوار ملك الصقالبة إلى أمير المؤمنين المقتدر يسأله فيه البعثة إليه ممن يفقهه في
الدين ويعرفه شرائع الإسلام ويبني له مسجدا وينصب له منبرا ليقيم عليه الدعوة له في بلده وجميع مملكته ويسأله
بناء حصن يتحصن فيه من الملوك المخالفين له فأجيب إلى ما سأل من ذلك.
وكان السفير له نذير الحرمي فندبت أنا لقراءة الكتاب عليه وتسليم ما أهدى إليه والإشراف على الفقهاء والمعلمين
وسبب له بالمال المحمول إليه لبناء ما ذكرناه وللجراية على الفقهاء والمعلمين على الضيعة المعروفة بأرثخشمثين
الفرات.
ابن
ضياع
من
خوارزم
أرض
من
وكان الرسول إلى المقتدر من صاحب الصقالبة رجل يقال له عبد هللا بن باشتو الخزري والرسول من جهة السلطان
سوسن الرسي مولى نذير الحرمي وتكين التركي وبارس الصقلابي وأنا معهم على ما ذكرت فسلمت إليه الهدايا له
ولامرأته ولأولاده واخوته وقواده وأدوية كان كتب إلى نذير يطلبها.
العجم والأتراك
فرحلنا من مدينة السلام يوم الخميس لأحدى عشرة ليلة خلت من صفر سنة تسع وثلاثمئة فأقمنا بالنهر وإن يوما واحدا
ورحلنا مجدين حتى وافينا الدسكرة فأقمنا بها ثلاثة أيام ثم رحلنا قاصدين لا نلوي على شيء حتى صرنا إلى حلوان
يومين.
بها
فأقمنا
وسرنا منها إلى قرميسين فأقمنا بها يومين ثم رحلنا فسرنا حتى وصلنا إلى همذان فأقمنا بها ثلاثة أيام.
ثم سرنا حتى قدمنا ساوة فأقمنا بها يومين ومنها إلى الري فأقمنا بها أحد عشر يوما ننتظر أحمد ابن علي أخا صعلوك
الري.
بخوار
كان
لأنه
ثم رحلنا إلى خوار الري فأقمنا بها ثلاثة أيام ثم رحلنا إلى سمنان ثم منها إلى الدامغان صادفنا بها ابن قارن من قبل
الداعي فتنكرنا في القافلة وسرنا مجدين حتى قدمنا نيسابور وقد قتل ليلى بن نعمان فأصبنا بها حمويه كوسا صاحب

 Copyright 2020-2022 - Sayoud.net - All rights reserved.

http://sayoud.net

Pr H. Sayoud

خراسان.
جيش
ثم رحلنا إلى سرخس ثم منها إلى مرو ثم منها إلى قشمهان وهي طرف مفازة آمل فأقمنا بها ثلاثة أيام نريح الجمال
المفازة.
لدخول
ثم قطعنا المفازة إلى آمل ثم عبرنا جيحون وصرنا إلى آفرير رباط طاهر بن علي.
ث م رحلنا إلى بيكند ثم دخلنا بخارا وصرنا إلى الجيهاني وهو كاتب أمير خراسان وهو يدعى بخراسان الشيخ العميد فتقدم
بأخذ دار لنا وأقام لنا رجلا يقضي حوائجنا ويزيح عللنا في كل ما نريد فأقمنا أياما.
ثم استأذن لنا على نصر بن أحمد فدخلنا إليه وهو غلام أمرد فسلمنا ع ليه بالإمرة وأمرنا بالجلوس فكان أول ما بدأنا به
أن قال :كيف خلفتم مولاي أمير المؤمنين أطال هللا بقاءه وسلامته في نفسه وفتيانه وأوليائه فقلنا :بخير قال :زاده
خيرا.
هللا
ثم قرئ الكتاب عليه بتسلم أرثخشمثين من الفضل بن موسى النصراني وكيل ابن الفرات وتسليمها إلى أحمد بن موسى
الخوارزمي وإنفاذنا والكتاب إلى صاحبه بخوارزم بترك العرض لنا والكتاب بباب الترك ببذرقتنا وترك العرض لنا.
فقال :وأين أحمد بن موسى فقلنا :خلفناه بمدينة السلام ليخرج خلفنا لخمسة أيام فقال :سمعا وطاعة لما أمر به مولاي
بقاءه.
هللا
أطال
المؤمنين
أمير
قال :واتصل الخبر بالفضل بن موسى النصراني وكيل ابن الفرات فأعمل الحيلة في أمر أحمد بن موسى وكتب إلى
عمال المعاون بطريق خراسان من جند سرخس إلى بيكند :أن أذكوا العيون على أحمد بن موسى الخوارزمي في الخانات
والمراصد وهو رجل من صفته ونعته فمن ظفر به فليعتقل ه إلى أن يرد عليه كتابنا بالمسألة فأخذ بمرو وأعتقل.
وأقمنا نحن ببخارا ثمانية وعشرين يوما وقد كان الفضل بن موسى أيضا واطأ عبد هللا بن باشتو وغيره من أصحابنا
يقولون :إن أقمنا هجم الشتاء وفاتنا الدخول وأحمد بن موسى إذا وافانا لحق بنا.
قال :ورأيت الدراهم ببخارا ألوانا شتى منها دراهم يقال لها الغطريفية  :وهي نحاس وشبه وصفر يؤخذ منها عدد بلا وزن
مئة منها بدرهم فضة وإذا شروطهم في مهور نسائهم :تزوج فلان ابن فلان فلانة بنت فلان على كذا وكذا ألف درهم
غطريفية وكذلك أيضا شراء عقارهم وشراء عبيدهم لا يذكرون غيرها من ا لدراهم ولهم دراهم أخر صفر وحده أربعون
بدانق.
منها
ستة
السمرقندية
لها
يقال
صفر
دراهم
أيضا
ولهم
بدانق
منها

فلما سمعت كلام عبد هللا بن باشتو وكلام غيره يحذرونني من هجوم الشتاء رحلنا من بخارا راجعين إلى النهر فتكارينا
سفينة إلى خوارزم والمسافة إليها من الموضع الذي اكترينا منه السفينة أكثر من مئتي فرسخ فكنا نسير بعض النهار
ولا يستوي لنا سيره كله من البرد وشدته إلى أن قدمنا خوارزم فدخلنا على أميرها محمد ابن عراق خوارزم شاه فأكرمنا
وقربنا وأنزلنا دارا فلما كان بعد ثلاثة أيام أحضرنا وناظرنا في الدخول إلى بلد الترك وقال :لا آذن لكم في ذلك ولا يحل
إلي ترككم تغررون بدمائكم وأنا أعلم أنها حيلة أوقعها هذا الغلام يعني تكين لأنه كان عندنا حدادا وقد وقف على بيع
الحديد ببلد الكفار وهو الذي غر نذيرا وحمله على كلام أمير المؤمنين وإيصال كتاب ملك الصقالبة إليه والأمير الأجل
يعني أمير خراسان كان أحق بإقامة الدعوة لأمير المؤمنين في ذلك البلد لو وجد محيصا ومن بعد فبينكم وبين هذا
البلد الذي تذكرون ألف قبيلة من الكفار وهذا تمويه على السلطان وقد نصحتكم.
ولا بد من الكتاب إلى الأمير الأجل حتى يراجع السلطان أيده هللا في المكاتبة وتقيمون أنتم إلى وقت يعود الجواب
فانصرفنا عنه ذلك اليوم ثم عاودناه ولم نزل نرفق به ونقول :هذا أمر أمير المؤمنين وكتابه فما وجه المراجعة فيه حتى
أذن لنا فانحدرنا من خوارزم إلى الجرجانية وبينها وبين خوارزم في الماء خمسون فرسخا.
ورأيت دراهم خوارزم مزيفة ورصاصا وزيوفا وصفرا ويسمون الدرهم طازجة ووزنه أربعة دوانيق ونصف والصيرفي
منهم يبيع الكعاب والدوامات والدراهم.
وهم أوحش الناس كلاما وطبعا كلامهم أشبه شيء بصياح الزرازير وبها قرية على يوم يقال لها أردكو أهلها يقال لهم
الكردلية كلامهم أشبه شيء بنقيق الضفادع وهم يتبرؤون من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي هللا عنه في دبر
كل صلاة.
فأقمنا بالجرجانية أياما وجمد نهر جيحون من أوله إلى آخره وكان سمك الجمد سبعة عشر شبرا وكانت الخيل والبغال
والحمير والعجل تجتاز عليه كما تجتاز على الطرق وهو ثابت لا يتخلخل فأقام على ذلك ثلاثة أشهر.
فرأينا بلدا ما ظننا إلا أن بابا من الزمهرير قد فتح علينا منه ولا يسقط فيه الثلج إلا ومعه ريح عاصف شديدة وإذا أتحف
الرجل من أهله صاحبه وأراد بره قال له :تعال إلي حتى نتحدث فإن عندي نارا طيبة هذا إذا بالغ في بره وصلته إلا أن
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هللا تعالى قد لطف بهم في الحطب أرخصه عليهم :حمل عجلة من حطب الطاغ بدرهمين من دراهمهم تكون زهاء
ثلاثة آلاف رطل.
ورسم سؤالهم أن لا يقف السائل على الباب بل يدخل إلى دار الواحد منهم فيقعد ساعة عند ناره يصطلي ثم يقول:
بكند يعني الخبز فإن أعطوه شيئا أخذ وإلا خرج.
وتطاول مقامنا بالجرجانية وذلك أنا أقمنا بها أياما من رجب وشعبان وشهر رمضان وشوال وكان طول مقامنا من جهة
البرد وشدته ولقد بلغني أن رجلين ساقا اثني عشر جملا ليحملا عليها حطبا من بعض الغياض فنسيا أن يأخذا معهما
قداحة وحراقة وأنهما باتا بغير نار فأصبحا والجمال موتى لشدة البرد.
ولقد رأيت لهواء بردها بأن السوق بها والشوارع لتخلو حتى يطوف الإنسان أكثر الشوارع والأسواق فلا يجد أحدا ولا
يستقبله إنسان ولقد كنت أخرج من الحمام فإذا دخلت إلى البيت نظرت إلى لحيتي وهي قطعة واحدة من الثلج حتى
كنت أدنيها إلى النار.
ولقد كنت أنام في بيت جوف بيت وفيه قبة لبود تركية وأنا مدثر بالأكسية والفرى فربما التصق خدي على المخدة
ولقد رأيت الجباب بها تكسي البوستينات من جلود الغنم لئلا تتشقق وتنكسر فلا يغني ذلك شيئا.
ولقد رأيت الأرض تنشق فيها أودية عظام لشدة البرد وأن الشجرة العظيمة العادية لتنفلق بنصفين لذلك فلما انتصف
شوال من سنة تسع وثلاثمئة أخذ الزمان في التغير وانحل نهر جيحون وأخذنا نحن فيما نحتاج إليه من آلة السفر واشترينا
الجمال التركية واستعملنا السفر من جلود الجمال لعبور الأنهار التي نحتاج أن نعبرها في بلد الترك وتزودنا الخبز
والجاورس والنمكسوذ لثلاثة أشهر.

وأمرنا من كنا نأنس به من أهل البلد بالاستظهار في الثياب والاستكثار منها وهولوا علينا الأمر وعظموا القصة فلما
شاهدنا ذلك كان أضعاف ما وصف لنا فكان كل رجل منا عليه قرطق وفوقه خفتان وفوقه بوستين وفوقه لبادة وبرنس
لا تبدو منه إلا عيناه وسراويل طاق وآخر مبطن وران وخف كيمخت وفوق الخف خف آخر فكان الواحد منا إذا ركب
الجمل لم يقدر أن يتحرك لما عليه من الثياب وتأخر عنا الفقيه والمعلم والغلمان الذين خرجوا معنا من مدينة السلام
فزعا من الدخول إلى ذلك البلد وسرت أنا والرسول وسلف له والغلامان تكين وبارس.
فلما كان في اليوم الذي عزمنا فيه على المسير قلت :لهم يا قوم معكم غلام الملك وقد وقف على أمركم كله ومعكم
كتب السلطان ولا أشك أن فيها ذكر توجيه أربعة آلاف دينار المسيبية له وتصيرون إلى ملك أعجمي فيطالبكم بذلك
فقالوا :لا تخش من هذا فإنه غير مطالب لنا فحذرتهم وقلت :أنا أعلم أنه يطالبكم فلم يقبلوا.
واستدف أمر القافلة واكترينا دليلا يقال له قلواس من أهل الجرجانية ثم توكلنا على هللا عز وجل وفوضنا أمرنا إليه
ورحلنا من الجرجانية يوم الاثنين لليلتين خلتا من ذي القعدة سنة تسع وثلاثمئة فنزلنا رباطا يقال له زمجان وهو بباب
الترك ثم رحلنا من الغد فنزلنا منزلا يقال له جيت وجاءنا الثلج حتى مشت الجمال إلى ركبها فيه فأقمنا بهذا المنزل
يومين.
ثم أوغلنا في بلد الترك لا نلوي على شيء ولا يلقانا أحد في برية قفر بغير جبل فسرنا فيها عشرة أيام ولقد لقينا من
الضر والجهد والبرد الشديد وتواصل الثلوج الذي كان برد خوارزم عنده مثل أيام الصيف ونسينا كل ما مر بنا وأشرفنا
على تلف الأنفس.
ولقد أصابنا في بعض الأيام برد شديد وكان تكين يسايرني وإلى جانبه رجل من الأتراك يكلمه بالتركية فضحك تكين
وقال :إن هذا التركي يقول :لك أي شيء يريد ربنا منا هو ذا يقتلنا بالبرد ولو علمنا ما يريد لرفعناه إليه فقلت له :قل له
يريد منكم أن تقولوا لا إله إلا هللا فضحك وقال :لو علمنا لفعلنا ثم صرنا بعد ذلك إلى موضع فيه من حطب الطاغ
شيء عظيم فنزلناه وأوقدت القافلة واصطلوا ونزعوا ثيابهم وشرورها.
ثم رحلنا فما زلنا نسير في كل ليلة من نصف الليل إلى وقت العصر أو إلى الظهر بأشد سير يكون وأعظمه ثم ننزل
فلما سرنا خمس عشرة ليلة وصلنا إلى جبل عظيم كثير الحجارة وفيه عيون تنجرف عبره وبالحفرة تستقر الماء.
فلما قطعناه أفضينا إلى قبيلة من الأتراك يعرفون بالغزية وإذا هم بادية لهم بيوت شعر يحلون ويرتحلون ترى منهم
الأبيات في كل مكان ومثلها في مكان آخر على عمل البادية وتنقلهم وإذا هم في شقاء وهم مع ذلك كالحمير الضالة

 Copyright 2020-2022 - Sayoud.net - All rights reserved.

http://sayoud.net

Pr H. Sayoud

لا يدينون هلل بدين ولا يرجعون إلى عقل ولا يعبدون شيئا بل يسمون كبراءهم أربابا فإذا استشار أحدهم ريئسه في
شيء قال له :يا رب إيش أعمل في كذا وكذا وأمرهم شورى بينهم غير أنهم متى اتفقوا على شيء وعزموا عليه جاء
أرذلهم وأخسهم فنقض ما قد أجمعوا عليه.
وسمعتهم يقولون :لا إله إلا هللا محمد رسول هللا تقربا بهذا القول إلى من يجتاز بهم من المسلمين لا اعتقادا لذلك وإذا
ظلم أحد منهم أو جرى عليه أمر يكرهه رفع رأسه إلى السماء وقال :بير تنكري وهو بالتركية هللا الواحد لأن بير بالتركية
واحد وتنكري :هللا بلغة الترك .ولا يستنجون من غائط ولا بول ولا يغتسلون من جنابة ولا غير ذلك وليس بينهم وبين
الماء عمل خاصة في الشتاء ولا يستتر نساؤهم من رجالهم ولا من غيرهم كذلك لا تستر المرأة شيئا من بدنها عن أحد
من الناس.
ولقد نزلنا يوما على رجل منهم فجلسنا وامرأة الرجل معنا فبينا هي تحدثنا إذ كشفت فرجها وحكته ونحن ننظر إليها
فسترنا وجوهنا وقلنا :أستغفر هللا فضحك زوجها وقال للترجمان :قل لهم تكشفه بحضرتكم فترونه وتصونه فلا يوصل
إليه هو خير من أن تغطيه وتمكن منه وليس يعرفون الزنا ومن ظهروا منه على شيء من فعله شقوه بنصفين وذلك
أنهم يجمعون بين أغصان شجرتين ثم يشدونه بالأغصان ويرسلون الشجرتين فينشق الذي شد إليهما.

وقال بعضهم وسمعني أقرا قرآنا فاستحسن القرآن وأقبل يقول للترجمان قل له :لا تسكت وقال لي هذا الرجل يوما
على لسان الترجمان :قل لهذا العربي :ألربنا عز وجل امرأة فاستعظمت ذلك وسبحت هللا واستغفرته فسبح واستغفر
كما فعلت وكذلك رسم التركي كلما سمع المسلم يسبح ويهلل قال مثله.
ورسوم تزويجهم وهو أن يخطب الواحد منهم إلى الآخر بعض حرمه :إما ابنته أو أخته أو بعض من يملك أمره على كذا
وكذا ثوب خوارزمي فإذا وافقه حملها إليه وربما كان المهر جمالا أو دواب أو غير ذلك وليس يصل الواحد إلى امرأته
حتى يوفي الصداق الذي قد وافق وليها عليه فإذا وفاه إياه جاء غير محتشم حتى يدخل إلى المنزل الذي هي فيه
فيأخذها بحضرة أبيها وأمها وإخوتها فلا يمنعونه من ذلك.
وإذا مات الرجل وله زوجة وأولاد تزوج الأكبر من ولده بامرأته إذا لم تكن أمه ولا يقدر أحد من التجار ولا غيرهم أن
يغتسل من جنابة بحضرتهم إلا ليلا من حيث لا يرونه وذلك أنهم يغضبون ويقولون :هذا يريد أن يسحرنا لأنه قد تفرس
في الماء ويغرمونه مالا.
ولا يقدر أحد من المسلمين أن يجتاز ببلدهم حتى يجعل له منهم صديقا ينزل عليه ويحمل له من بلد الإسلام ثوبا
ولامرأته مقنعة وشيئا من فلفل وجاورس وزبيب وجوز فإذا قدم على صديقه ضرب له قبة وحمل إليه من الغنم على
قدره حتى يتولى المسلم ذبحها لأن الترك لا يذبحون وإنما يضرب الواحد منهم رأس الشاة حتى تموت.
وإذا أراد الرجل منهم الرحيل وقد قام عليه شيء من جماله ودوابه أو احتاج إلى مال ترك ما قد قام عند صديقه التركي
وأخذ من جماله ودوابه وماله حاجته ورحل فإذا عاد من الوجه الذي يقصده قضاه ماله ورد إليه جماله ودوابه.
وكذلك لو اجتاز بالتركي إنسان لا يعرفه ثم قال :أنا ضيفك وأنا أريد من جمالك ودوابك ودراهمك دفع إليه ما يريد فإن
مات التاجر في وجهه ذلك وعادت القافلة لقيهم التركي وقال أين ضيفي فإن قالوا :مات حط القافلة ثم جاء إلى أنبل
تاجر يراه فيهم فحل متاعه وهو ينظر فأخذ من دراهمه مثل ماله عند ذلك التاجر بغير زيادة حبة وكذلك يأخذ من دوابه
وجماله وقال :ذلك ابن عمك وأنت أحق من غرم عنه وإن فر فعل أيضا ذلك الفعل وقال له ذلك مسلم مثلك خذ أنت
منه وإن لم يوافق المسلم ضيفه في الجادة سأل عن بلاده :أين هو فإذا أرشد إليه سار في طلبه مسيرة أيام حتى
يصير إليه ويرفع ماله عنده وكذلك ما يهديه له.
وهذه أيضا سبيل التركي إذا دخل الجرجانية سأل عن ضيفه فنزل عليه حتى يرتحل ومتى مات التركي عند صديقه
المسلم واجتازت القافلة وفيها صديقه قتلوه وقالوا :أنت قتلته بحبسك إياه ولو لم تحبسه لما مات وكذلك إن سقاه
نبيذا فتردى من حائط قتلوه به فإن لم يكن في القافلة عمدوا إلى أجل من فيها فقتلوه.
وأمر اللواط عندهم عظيم جدا ولقد نزل على حي كوذركين وهو خليفة ملك الترك رجل من أهل خوارزم فأقام عند
ضيف له مدة في ابتياع غنم وكان للتركي ابن أمرد فلم يزل الخوارزمي يداريه ويراوده عن نفسه حتى طاوعه على ما
أراد وجاء التركي فوجدهما في بنيانهما فرفع التركي ذلك إلى كوذركي فقال له :اجمع الترك فجمعهم فلما اجتمعوا قال
للتركي :بالحق تحب أن أحكم أم بالباطل قال :بالحق قال :أحضر ابنك فأحضره فقال :يجب عليه وعلى التاجر أن يقتلا
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جميعا فامتعض التركي من ذلك وقال :لا أسلم ابني فقال :فيفتدي التاجر نفسه ففعل ودفع للتركي غنما للفعل بابنه
ودفع إلى كوذركين أربعمئة شاة لما رفع عنه وارتحل عن بلد الترك فأول من لقينا من ملوكهم ورؤسائهم ينال الصغير
وقد كان أسلم فقيل له :إن أسلمت لم ترؤسنا فرجع عن إسلامه فلما وصلنا إلى الموضع الذي هو فيه قال :لا أترككم
تجوزون لأن هذا شيء ما سمعنا به قط ولا ظننا أنه يكون فرفقنا به إلى أن رضي بخفتان جرجاني يساوي عشرة دراهم
وشقة باي باف وأقراص خبز وكف زبيب ومئة جوزة فلما دفعنا هذا إليه سجد لنا وهذا رسمهم إذا أكرم الرجل الرجل
سجد له وقال :لولا أن بيوتي نائية عن الطريق لحملت إليكم غنما وبرا وانصرف عنا وارتحلنا.

فلما كان من غد لقينا رجل واحد من الأتراك دميم الخلقة رث الثياب قميء المنظر خسيس المخبر وقد أخذنا مطر شديد
فقال :قفوا فوقفت القافلة بأسرها وهي نحو ثلاثة آلاف دابة وخمسة آلاف رجل ثم قال :ليس يجوز منكم أحد فوقفنا
طاعة لأمره فقلنا له :نحن أصدقاء كوذركين فأقبل يضحك ويقول :من كوذركين أنا أخرى على لحية كوذركين ثم قال:
بكند يعني الخبز بلغة خوارزم فدفعت إليه أقراصا فأخذها وقال مروا قد رحمتكم.
قال :وإذا مرض الرجل منهم وكان له جوار وعبيد خدموه ولم يقربه أحد من أهل بيته ويضربون له خيمة ناحية من
البيوت فلا يزال فيها إلى أن يموت أو يبرأ وإن كان عبدا أو فقيرا رموا به في الصحراء وارتحلوا عنه.
وإذا مات الرجل منهم حفروا له حفيرة كبيرة كهيئة البيت وعمدوا إليه فألبسوه قرطقة ومنطقته وقوسه وجعلوا في
يده قدحا من خشب فيه نبيذ وتركوا بين يديه إناء من خشب فيه نبيذ وجاءوا بكل ماله فجعلوه معه في ذلك البيت ثم
أجلسوه فيه فسقفوا البيت عليه وجعلوا فوقه مثل القبة من الطين وعمدوا إلى دوابه على قدر كثرتها فقتلوا منها مئة
رأس إلى مئتي رأس إلى رأس واحد وأكلوا لحومها إلا الرأس والقوائم والجلد والذنب فإنهم يصلبون ذلك على الخشب
وقالوا :هذه دوابه يركبها إلى الجنة فإن كان قتل إنسانا وكان شجاعا نحتوا صورا من خشب على عدد من قتل وجعلوها
على قبره وقالوا :هؤلاء غلمانه يخدمونه في الجنة.
وربما تغافلوا على قتل الدواب يوما أو يومين فيحثهم شيخ من كبارهم فيقول :رأيت فلانا يعني الميت في النوم فقال
لي :هو ذا تراني وقد سبقني أصحابي وشققت رجلاي من أتباعي لهم ولست ألحقهم وقد بقيت وحدي فعندها يعمدون
إلى دوابه فيقتلوها ويصلبونها عند قبره فإذا كان بعد يوم أو يومين جاءهم ذلك الشيخ وقال :قد رأيت فلانا وقال :عرف
أهلي وأصحابي أني قد لحقت من تقدمني واسترحت من التعب.
قال :والترك كلهم ينتفون لحاهم إلا أسبلتهم وربما رأيت الشيخ الهرم منهم وقد نتف لحيته وترك شيئا منها تحت ذقنه
وعليه البوستين فإذا رآه إنسان من بعد لم يشك أنه تيس.
وملك الترك الغزية يقال له يبغو وهو اسم الأمير وكل من ملك هذه القبيلة فبهذا الاسم يسمى ويقال لخليفته كوذركين
وكذا كل من يخلف رئيسا منهم يقال له :كوذركين ثم نزلنا بعد ارتحالنا من ناحية هؤلاء بصاحب جيشهم ويقال له :أترك
بن القطغان فضرب لنا قبابا تركية وأنزلنا فيها وإذا له ضبنة وحاشية وبيوت كبيرة وساق إلينا غنما وقاد دواب لنذبح
الغنم ونركب الدواب ودعا هو جماعة من أهل بيته وبني عمه فقتل لهم غنما كثيرة وكنا قد أهدينا إليه هدية من ثياب
وزبيب وجوز وفلفل وجاورس فرأيت امرأته وقد كانت امرأة أبيه وقد أخذت لحما ولبنا وشيئا مما أتحفناه به وخرجت من
البيوت إلى الصحراء فحفرت حفيرة ودفنت الذي كان معها فيها وتكلمت بكلام فقلت للترجمان :ما تقول قال :تقول
هذه هدية للقطغان أبي الترك أهداها له العرب فلما كان في الليل دخلت أنا والترجمان إليه وهو في قبته جالس ومعنا
كتاب نذير الحرمي إليه يأمره فيه بالإسلام ويحضه عليه ووجه إليه خمسين دينارا فيها عدة دنانير مسيبية وثلاثة مثاقيل
مسك وجلود أديم وثياب مروية وقطعنا له منها قرطقين وخف أديم وثوب ديباج وخمسة أثواب حرير فدفعنا إليه هديته
ودفعنا إلى امرأته مقنعة وخاتما.
وقرأت عليه الكتاب فقال للترجمان :لست أقول لكم شيئا حتى ترجعوا وأكتب إلى السلطان بما أنا عازم عليه ونزع
الديباجة التي كانت عليه ليلبس الخلع التي ذكرنا فرأيت القرطق الذي تحتها وقد تقطع وسخا لأن رسومهم أن لا ينزع
الواحد منهم الثوب الذي يلي جسده حتى ينتثر قطعا وإذا هو قد نتف لحيته كلها وسباله فبقي كالخادم ورأيت الترك
يذكرون أنه أفرسهم.
ولقد رأيت يوما وهو يسايرنا على فرسه إذ مرت وزة طائرة فأوتر قوسه وحرك دابته تحتها ثم رماها فإذا هو قد أنزلها.
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ناظره،
أصبح يوم الاثنين عازما على ما أراده ،قاصدا لما ُيكمل مراده .وكان مصاحبا له في هذه المحلة قرة
لما
ِ
َ
اعلم أنه ّ
جامع شتات الفضل والإحسان ،وارثِ مجده :ابنه السيّد
والأمتنان،
الفخر
صاحب
>.
وخاطره
ساعده
:
نخ
<
ه
د
ساع
ضد
ِ
ِ
َ
وع ُ
بأمور المحلة ،ويسير بها رائدا ِمن غير عجلة<نخ :بغير المعجلة >.فأقام يومه ذاك<أي يوم
عثمان ،فأمره أن يقوم
ِ
سمي باسم شخص صالح يقال له السيد عبد الرحمن.
الاثنين >.وبالغد ارتحل ،ونزل )السيد عبد الرحمن(<اسم مكان،
ِّ
وفي نخ :السيد عبد الرحمن بالمهل >.ومنه نزل )القطيقة( وأقام بها لكثرة الأمطار ،وش َّدة الوحل ،وارتحل من القطيفة،
ثم جاوزها
الناس أن يسقوا
فأمر
ومر بالبيضاء<نخ :بالبيضاء وبها لم ينزلوا>.
ّ
َ
دوابهم ،ويأخذوا الماء لأنفسهم ،ففعلواّ .
َ
ل )الحليات( .وبالغد ارتحل فنزل )مركانه(<نخ .:ونزل
ونزل بمكان قريب منها<نخ :منها بغير الاختلاق >.ثم ارتحل ونز َ
بمزكانة >.ثم ارتحل ونزل الحليات .على يمين )واد سبقاق( ،بنسبة الذاهب بجهة القبلة<نخ :القبلة باتفاق >.ولما غشيَهم
كيفية الوصول إلى
ب تلك الجهة في سرقة المحلة ،فاختفت جماعة منهم ،وصاروا يحتالون على
الليل ،طمع بعض أعرا ِ
ّ
الإبل ،أوغيرها من دواب المحلة<الزيادة من نخ >.فإذا ببعض الترك كشفوهم<في نج .نر :كشفهم >.وخربوهم فأصابوا
واحدا )منهم(<الزيادة من نخ >.فقتلوه وقطعوا رأسه<نخ :وقطعوا رأسه لما استنكرهم >.وأتوا به لصاحب )المحلة(:
ثم ارتحل منه ونزل )الخيَّر( ،فاجتمعت المحلتان ،والت ّفت الفرقتان.
السيد عثمان ابن سيدنا ،فأعطاهم
َ
دراهم وشكرهمّ .
فكان يوم عيد ،وعند كل واحد فرح جديد.
أن مثل ذلك لا يقع في الصحو،
واشتد البرد في هذه الدار<نخ :الدار بالفحو >.ونزل ِمن الثلج ما كانت الناس
ُّ
ّ
تظن ّ
أن هذا
ق
في
مثله
السهول
في
الصحو
أن
ون
ن
يظ
كانوا
الناس
أن
أي
<
وجبالها
سهلها
بين
لتسويتهم
ّ
ِمم الجبال >.مع ّ
ّ
ّ
َ
قلمنا >.برد شديد<نخ :شديد مفرق للرفقات >.وهو مرتفع جدا ،ومياهه
الجبل ذو<في جميع النسخ :ذا.والتصويب من
ِ
ولما رآه<الضمير يعود على الثلج ،والرائي
ل ،بل هو أش ُّد بردا منها في بعض الأوقات.
كثيرة ،فكان له شبه بجبال الت ّ
ّ
ل وسار أربع ساعات
خاف
هو محمد الكبير .وفي نخ :رأوه بصيغة الجمع >.قد كثر ،ولم ينقطع
منه على الإبل ،فارتح َ
ُ
َ
ونزل )قصر أوفل(<هكذا في نج ،ونر .ولعله قصر آفلو وفي نخ :واد الإبل الحربية >.فتركه ذات الشمال ،ونزل جهته<نخ:
القوم<القوم :الفرسان :الخيالة >.هذا القصر ،لأجل الشعير والقمح وغير
جبهته >.الغربية ،وعندما نزلتِ المحلة
قصدتِ
َ
ُ
ل ما له ناب >.فوجدوا أهله هربوا ِمنه ولم يتركوا شيئا ظاهرا ،فبحثوا في أماكنه الخفية،
ذلك<نخ :وغير ذلك ليأخذ ك ّ
فبعضهم أصاب ،والبعض خاب .وفي هذه الدار<أي :قصر آفلو ،أوفل >.قدمت عليه طوائف العرب مثل )أولاد صالح(
و)وأولاد يعقوب( القبالة ،و )أولاد يعقوب( الغرابة<نج :الغابة >.وغيرهم .وكلّهم أتوا ب )القادة(<القادةُ :ق ّوادهم
متحملين لما ُفرض عليهم<نخ :عليهم
ورؤساؤهم ،والكلمة أقليمية النزعة .وفي نخ :بالقادات >.طالبين الأمان لأنفسهم
ِّ
ورفع عنهم ما هم فيه من
وأمنهم ،وكساهم،
لنيل خيرهم >.فجعل على ك ِّل قبيلة منهم شيئا معلوما ِمن الأبل والخيل
َ
ّ
الخوف والويل.
رين أهلَهم بعافية وطنِهم وعمارته ومخبرينهم بسطوة الملك<نخ :عليهم لنيل
ففرحوا بالأمان فرحا شديدا ،وذهبوا
ِ
مبشّ َ
وارن(<بهذا اللفظ في نج ،ونر .وفي
)
ونزل
ساعات
ست
فمشى
وارتحل،
يومين
المنزل
وبقي بهذا
خيرهم >.وكرامته.
َ
ّ
نخ :وبالروان نزل .وقد شكَّ المترجم في تركيب كِلا في اللفظتين ،وتح ّقق من دخول تصحيف عليهما .أنظر :المجلة
الأفريقية لسنة 1858م ،ص >.59 :على حاشية الوادي<في جميع النسخ :الواد والتصويب من قلمنا >.من الجهة
الشرقية .ومن الجهة الغربية يصعد إلى القعدة<نج ،نر :القعر >.التي يضرب بها المثل في الصعوبة المحيطة بها سبعة
والشدة >.فتجد البعض يسميها سبعة
أدوار<نخ :أدوار كالمجعوبة >.فلذلك اشتهرت بهذا الاسم<نخ :الاسم في الرخاء
ّ
أدوار ،والبعض يسميها )القعدة( .فالقعدة عندهم َعلَم بالغلبة على الموضع المخصوص في طرف )جبل راشد(<نخ:
من في هذه الجهة ِمن الاعراب وامتلأت منهم الأودية ،والجبال
راشد المرتفع >.وقد انحاز إلى هذه القعدة جميع َ
فاعتمد عليها ،وف َّوض أمره إليها ،ح ّتى أ ّنه ر َق َد بالنوم،
ممن يطمع فيه وتحميه،
َ
والشعابَ ،ظ ّنا منه أ ّنها ُتنجيه ،وتمنعه ّ
طلع
إذا
أنه
ألا
:
أجناده
بين
ينادي
أن
>.
مناده
:
نخ
<
ناديه
م
أمر
المساء
وعند
القيوم.
ولم يشعر بما تصنع قدرة
الحي ِ
َ
ّ
ُ
ّ
ولما أصبح هللا بخير الصباح،
الفجر ،فليتهيّأ الراكب والعسكر<يقصد بالراكب ،الفرسان ،وبالعسكر الجنود المشاة>.
ّ
وركب سيدنا ،وقصد سبعة أدوار بخيله ورجله ،و[لك ِّل امرىء منهم يومئذ شأن ُيغنيه]<هذا اقتباس من آي الذكر الحكيم
أن الرائي إذا
فلما
سورة:عبس الآية>.37:
أحست به الأعراب التي في القعدة تح َّ
صنوا في جبل وعِ ر ،وواد حصين ،بحي ُ
ّ
ث ّ
ّ
نظير له<نخ :لا نظير له في التحقيق >.فلم يلبثوا إلا قليلا ح ّتى أحاطت بهم
لا
ه
ن
أ
علم
ووعره،
تأمله وتحقَّق حصنه
ّ
ّ
َ
وتنهب خيامهم ،وأمتعتهم
أنعامهم،
تلتقط
وجعلت
>.
محاصرهم
في
جهة
:
نخ
<
جهة
ل
ك
ن
م
>.
الخيالة
الفرسان
:
أي
<
القوم
ِ
ِّ
ُ
ُ
ثم وصل إليهم العسكر وصار يلتقطهم ِمن تحت الأحجار ،ويخرجهم
حتى أخذوا<أخذوا :بالبناء للمجهول >.عِ ن آخرهمّ ،
إما قتيل ،أو أسير ،أو مقطوع
ِمن الغيران ،ح ّتى أ ّنه لم
َ
يبق منهم واحد إلا وهو واحد ِمن ثلاثة<نخ :من ثلاث بالببانّ >.
تعرض
الأذن حسير<حسير نادم،
ّ
نب َه سيدنا على ّ
متلهف >.بعد أن كان فريد دهره ،وواحد عصره .وقد ّ
أن المرأة لا ُي ّ
لحرمتها وتنزيها عن حقارتها<حقارتها :يريد بحقارتها  -هنا
صونا
لباسها،
ن
م
شيئا
أحد
يأخذ
ولا
>.
لها<نخ :لها في خفارتها
ِ
ُ
ل بهم أدركته الشفقة عليهم .فأمر بإطلاق الشيوخ
فلما رأى ما ح َّ
 ضعفها وعدم استعدادها لمقاومة الشدائد>.ّ
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والصبيان ،وترك<وترك :أي تركهم قيد الأسر >.الكهول ،والشبان والأعيان ،ح ّتى أوصلهم إلى )المحلة( ،وباتوا على حالهم
ثم
تلك الليلة ،وعند الصباح جمعهم وأعطى لك ِّل من جاءه بواحد منهم )العدد(<الزيادة من نخ ،نر >.الذي
ّ
سمى لهّ ،
ب ما هناك<أي :في الدار الآخرة >.وكان أكثر
الم ّن >.وراغبا في ثوا ِ
م ّنا منه عليهم ،راجيا أجر ذلك<أي :أجر ذلك َ
أطلقهمَ ،
السن من ذريّةِ بعض الصالحين ،أ ّنه لا يقدر على المشي ،أمر ُخ َّدامه أن يحملوه،
الرقة حين رأى شيخا كبير
ما أدركته ّ ِ
ِّ
ورده
ودراهم،
أخرى،
كسوة
له
وزاد
،
سا
ر
ف
أعطاه
وبالغد
>.
الزاهدين
ن
م
فيه
ن
ك
ي
ولم
دراهم،
<
دراهم
وأعطاه
وكساه
ِ
ُ
ُ
ّ
ُ َ َ
مكرما<نخ :مكرما في حالة المحبوب >.وهذا الرجل أصله ِمن )الغيشة( يدعى )السيد<نخ :بالسيد >.الموهوب(
لأهله
ّ
يتفضل )بها(<نخ:بها نخ ،نر :والتصويب من قلمنا >.على ُخ ّدامه ،بل
كان
ه
ن
لأ
ذلك،
من
شيئا
يأخذ
فلم
والبقر،
الغنم
وأما
ّ
ّ
ل
من أخذ شيئا فهو له<نخ :له
وصمم في كلامه >.وأمر أن ُيعلن بذلك المنادي ،ح ّتى صار شائعا ،ذائعا عند ك ّ
قال لهمَ :
ّ
ضري ،وبدوي >.فجعل الناس يقسمون القليل والجليل ،ويركضون في ك ِّل صاعد ونزيل .وحصل
حاضر وبادي<أيَ :ح َ
لمة .فلا تسمع إلا هذا صائد يطرد ،وهذا صائح يعربد<بعربد :هكذا في
م
فاقة
ل
ك
عنهم
وتباعدت
لهم سرور ونعمة،
ّ
ُ ّ
مردها سوء الخلق وهذا لا يتناسب مع سياق كلام المؤلف >.والكل معلنون
لأن العربدة
جميع النسخ .ولعله:
ِّ
ّ
يغردّ ،
أن بعض العرب ِمن أهل
ثم
>.
باشره
وفرعه
:
نخ
<
وفرعه
نسله
في
الخلافة
وتخليد
بنصره،
بالدعاء
ومبتهلون
بحياة سيدنا
ّ ّ
ممن أسعده<في جميع النسخ :سعد .والتصويب من قلمنا لأن سعد لا يتعدى >.هللا حين صعد سيدنا
)هذه القعدة( ّ
إليها<نخ:إليها للسوك >.تمسكوا<نخ .:نر :فتمسكوا >.فصالحوه على أن يعطوا له أربعمائة رأس من البقر ،ومائة حِ مل
كم ما دفعوا له<نخ:فيكم فادفعوا
من الشعير<نخ :حمل شعير >.وأما الخيل لم يكن عندي<نخ :حمل شعير >.تحقيق في ِ ّ
أن التراخي لا يمكن شغله<نخ :في شغلته
زمه<نخ:حزمه وقوله >.ورأوا ّ
جده وفعله ،علموا ّ
له بالتحرير >.فحين تيقَّنوا َح َ
بجميع ما أمرهم به<نخ :به في ذلك>.
سرعين
م
فذهبوا
.
خدمته
في
ي
ن
التأ
ينفع
ولا
>.
المعنى
تؤد تمام
وعبارة النص لم
ّ
ِ
ّ
ُ
تطمئن أنفسهم<نخ :نفوسهم >.ح ّتى أتوا بجميع ذلك ،ورجعوا بين خوف ورجا ،طامعين أن يجعل هللا لهم بطاعتهم
فلم
ّ
ممن أسعده<في
مرة( في ثلاث ساعات<نخ :في ثلاث ساعات بلا عنف >.القعدة( ّ
فرجاّ .
ثم ارتحل عنهم ،وجاوز )واد ّ
جميع النسخ :سعد .والتصويب من قلمنا لأن سعد لا يتعدى >.هللا حين صعد سيدنا إليها<نخ:إليها للسوك>.
تمسكوا<نخ .:نر :فتمسكوا >.فصالحوه على أن يعطوا له أربعمائة رأس من البقر ،ومائة حِ مل من الشعير<نخ :حمل
كم ما دفعوا له<نخ:فيكم فادفعوا له بالتحرير >.فحين
شعير >.وأما الخيل لم يكن عندي<نخ :حمل شعير >.تحقيق في ِ ّ
أن التراخي لا يمكن شغله<نخ :في شغلته وعبارة النص لم تؤدّ
زمه<نخ:حزمه وقوله >.ورأوا ّ
جده وفعله ،علموا ّ
تيقَّنوا َح َ
تطمئن
فلم
>.
ذلك
في
به
:
نخ
<
به
أمرهم
ما
بجميع
سرعين
م
فذهبوا
.
خدمته
في
ي
ن
التأ
ينفع
ولا
>.
المعنى
تمام
ّ
ِ
ّ
ُ
ثم
أنفسهم<نخ :نفوسهم >.ح ّتى أتوا بجميع ذلك ،ورجعوا بين خوف ورجا ،طامعين أن يجعل هللا لهم بطاعتهم فرجاّ .
سيره ح ّتى نزل )الدبداب(
وجد في
مرة( في ثلاث ساعات<نخ :في ثلاث ساعات بلا عنف>.
ِ
ّ
ارتحل عنهم ،وجاوز )واد ّ
يسمى )الديداب( يقال
وكما
>.
محضا
القصب
واد
:
نخ
(<
القصب
واد
)
رأس
هو
الموضع
وهذا
ست ساعات ونصف.
على
ِّ
ّ
له :أبو شكوة أيضا) .والكرط( في جهته الشرقية على نحو الميلين ،وفوقه )حاس الحمار( على نحو ثلاثة أميال<نخ :ثلاث
سمى) :الشارف(،
سمى )الأخضر( وفي طرف )الأخضر( من جهة الشرق قريةُ ،ت ّ
في المتقارب >.والجبل الذي في قبلته ُي ّ
مى الزنينة في الشائع>.
وحيث نزل هذا الموضع ذكرت له مدينة ،وهذه المدينة تسمى) :زنينة(<نخ :ذكرت له مدينة ُتس َّ
قريبة من )الدبداب( بنحو أربع سوائع<سوائع :هكذا في جميع النسخ التي بين أيدينا والصواب ساعات ،أوسياع ،أو
وعزة<نخ :قوة ،وعزة ،وذو عدد>.
وعدة
قوة،
ّ
ّ
ساع >.وهي لبعض الأعراب الذين لا حكم عليهم لأحد .وأهلها أصحاب ّ
أن باي )تيطري( نزل عليها فطردوه<فطردوه محقورا >.وقتلوا له رجلين ،وذهب مذموما مدحورا.
وقد ذكروا له ّ
اشتد حرصه عليها ،وأراد النزول بقربها ،فراوده بعض من كان معه ِمن المشائخ أن
ما سمع كلامهم على هذا الوجه
فل َّ
ّ
لا يذهب إليها ،وأن لا يشكف حريمها<نخ :حريمها بحربها >.ووصفها له بالحقارة وعدم الطاقة .وقال له :ليس فيهم قدرة
على ملاقاتك<نخ :ملاقاتك الشاقة >.وهم مشتغلون في خدمتك وأ ّنهم يجمعون خمسة وعشرين مملوكا ويقدمون
يرد إلا
بهم<في جميع النسخ بها ،والتصويب من قلمنا >.لحضرتك .فأبى عن خدمتهم ،ورغب عن طاعتهم ،ولم
ّ
عقوبتهم<نخ :عقوبتهم باشتهار >.لجسارتهم على )الباي لار( ،وأخذته الأ َن َفة عليهم ،ولكن استصغرهم في عينيه .فعلت
همته أن يتولّى قتالهم بنفسه<نخ:بنفسه فيما لديه >.فأمر خليفته ومتو ّلِي خدمته) ،من له قدمه(<الزيادة من نخ>.
ّ
وركابه عليها،
في المفاخر السيد محمد بن عبد هللا<نخ:محمد بن عبد هللا من المشاهر >.أن يذهب إليها ،ويرجف بخيله ِ
وحيث سمع كلامه نهض إليها ،وأخذ معه بعض العسكر<نخ:العسكر للنزول عليها >.فلما رآه<في جميع النسخ :رأوه
على لغة أكلوني البراغيث .والتصحيح من قلمنا >.أهل تلك القرية<نخ :القرية وكثرة جيشه وطاقاته >.لا قدرة لهم ولا
طاقة لملاقاته .فخرجوامنها بأجمعهم ،ولم يأخذوا شيئا ِمن أمتعهم وقوتهم<نخ :وقوتهم وسلمهم >.وتركوها خاوية
على عروشيها<اقتباس من آي الذكر الحكيم ،سورة البقرة الآية  >.259أسيرة في يد ممقوتها<نخ :ممقوتها بفروشها>.
فدخلها من غير حصار عليها ولا قتال<نخ :ولا قتال يسوس >.فانتهبت جميع ما فيها من القماش و الغرائر<الغرائر:
مفردها غرارة بكر أوله ،وهي الجوالة التي ُتنسج من صوف ،أو وبر ،أو شعر ،بقصد جعلها ،أوعية للحبوب >.والسمن
وغير ذلك مما ترغب فيه النفوس .وقد وجد فيها من القمح والشعير<نخ :والشعير ومالا به يبالا >.ما لا ُيحصي عدده إلا
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هللا تعالى ،فحملت منه الناس شيئا كثيرة<نخ :كثيرا بالعز والفرح >.وأكثرهم يرغب في الشعير دون القمح .فتراهم
يفتحون المطامير ،فإن وجدوه شعيرا حملوا منه ما قدروا عليه ،وإن وجدوه قمحا يأخذوا منه شيئا<نخ :شيئا ولا يرجعوا
وكر<الضمير في كر يعود على محمد بن عبد هللا >.راجعا لمحلته ،ظافرا<نخ :ضافرا بضاد غير مشالة >.بحاجته،
إليه>.
ّ
فأقام<الضمير من فأقام يعود على الباي محمد الكبير >.في الغد في هذه الدار<المراد :الدارهنا الدبداب >.وقد كان
ورد عليه أهل تاجموت<نخ :تاودموت >.وأهل عين ماضي<نخ :عين ماصي بالاشتهار >.بعلمائهم وكبرائهم ،يريدون
خدمته كآحاد<في جميع النسخ كأحد والتصويب من قلمنا >.الرعية ،ويلزمون أنفسهم بشيء يرتضاه<نخ :بما يرتضاه>.
ل عام إلى
ل واحد منهما قسطا معتبرا<نخ :القسط المعتبر >.يعطونه في ك َّ
ح ّتى تأتي على جميعهم المنية .فقسط لك ّ
آخر الدهر.
يؤدونه<نخ :يؤده نج :نر :يؤدوه
وجعل لهم شيئا معلوما -غير الذي التزموا على الأبد <-نخ :على الأبد ليس مقاصة>.
ّ
خاصة فقبلوا ذلك كلّه ،وشرعوا ِمن حينهم في دفعه<نخ :في دفعه في
والتصويب من قلمنا >.إليه في هذه السنة
ّ
النهار والليل >.فكانوا<نخ :فكأنه >.يدفعون الدراهم ،والصياغة<الصياغة الحلى من الذهب والفضة .والكلمة عامية،
ثم ارتحل من الدبداب ونزل الحواجب<نخ :نر :الجواجب >.قبالة
لأن الصياغة حرفة الصائغ >.والثياب ،والخيلَّ .
تاجموت<نخ :تاودموت >.ومسافة هذه الرحلة ثلاث ساعات<نخ :ساعات في الثبوت >.وبهذه الدار عيون كثيرة ،وماؤها
عذب سائغ للشاربين<نخ :للشاربين مدة الأجيال >.وتحته مزارع تسقى منه ،وبينه وبين تاجموت<نخ :تاودموت >.نحو
ثلاثة أميال وفي هذه الدار دفع<في جميع النسخ :دفعوا والتصويب من قلمنا >.أهل تاجموت<نخ :تاودموت >.جميع
تحملوها ،وشرع<في جميع النسخ :وشرعوا والتصويب من قلمنا >.أهل عين ماضي في الدفع<نخ :في
قطيعتهم التي
ّ
أم الضلوع( على ثلاث ساعات من الحواجب وعندما وصل المنزل
)
ونزل
ارتحل
ثم
>.
تحملوها
التي
للقطيعة
الدفع
َّ
ّ
َق ِدمت مشائخ بني الأغواط<نخ) :بني الأغواط( لنيل المراتب >.وعلماؤهم ،وبأيديهم )كتاب(<الزيادة من نخ.نر >.صحيح
البخاري  -رضي هللا عنه  -طالبين الأمان على أنفسهم وأهليهم<نخ :وأهليهم لسن النبراس >.وهم مذعنون بالطاعة،
فلما رأى حِ رصهم
قابلون أن يكونوا رعية على أن يعطوا مائة خادم وخمسة آلآف سلطاني ومائة ثوب وأربعة أفراس.
ّ
على هذا الأمر وتحملهم ورضاهم بذلك القدر قال لهم :أن أتيتم بما ذكرتم ،ووفَّيتم بما وعدتم فلكم مني الأمان  -وأي
نطقة - :بسكر الميم وفتح الطاء  -ثوب
ثم كساهم كلّهم ،كما كانت عادته مع غيرهم ،وزاد لكبيرهم ِم َنطقة< ِم َ
أمان ّ -
وحلّة رائقة.
ُي
َ
تمنطق به >.فائقةُ ،
وطلبوا منه أن يقيم في هذا الموضع<نخ :الموضع الذي فيه بالعدد تكلفوا >.حتى يدفعوا له جميع ما التزموه.
فلما وصلوا
وانصرفوا ،وبعث معهم ُخدامه<نخ :خدامهم >.المخازنية لخلاص ذلك على العادة المعلومة في الرعية.
ّ
ل عام ،ويأخذ عليهم عهدا في
لبلادهم ،وتفكر سيدنا في أمرهم ،فوجد أنه لم يجعل عليهم شيئا معلوما،
يؤدونه في ك ّ
ّ
ذلك<نخ :في ذلك الالتزام >.مع أن هذا هو المقصود بالذات .وأما غيره  -ولو كان كثيرا في نفسه  -فهو تابع ،غير
فكتب لهم كتابا يعلّمهم بما نسيه وأ ّنه هو المراد<نخ :المراد بالمقصود >.وبقي وبعث به مع بعض
مقصود.
َ
نياتهم قد تحولت وطوياتهم قد فسدت،
وجد
ه
ن
أ
إلا
ليلا،
به
فطرقهم
>.
عامية
أقليمية
والكلمة
اده
قو
:
قياده
قياده<
ّ
ّ
ّ
وه
فاجتمعوا عليه لقراءة الكتاب ،وبقي حامله وأصحابه منتظرين<نخ :حامله منتظرا >.ما به من الجواب .فلما فتحوه أل َف ُ
وحجة لمكرهم .وقالوا  -كلهم  -هيهات ،هيهات ،فلا يكون شيء من هذا
مخالفا لغرضهم ،فجعلوه سببا لنقض عهدهم
ّ
ُ
ثم أمروا المخازنية بالارتحال عنهم سالمين وإلا يذهبون<نخ:
>.
قلمنا
من
والتصويب
الحيات
النسخ
جميع
في
<
الحياة
ة
مد
ّ
ّ
يذهبون >.نادمين .واشتغلوا بعمارة الأسوار ،ويقولون لبعضهم بعضا<نخ :بعض >.الحصار الحصار ،وجعلوا يبعثون
والقرى .وتراهم سكارى ،وما هم بسكارى<هذا اقتباس من آي الذكر الحكيم ،سورة الحج الآية:
لمن حولهم من الاعراب
ُ
 >.2فجاءتهم الأجناد حتى ظنوا أ ّنه لا يصلهم أحد إلى البلاد.
ور ّتبوا أعيان البلاد ،أهل النجدة والبأس<نر :والناس >.في الأماكن التي يخاف منها<منها هلاك النفس >.وجعلوا
المشرفة على جميع البقاع .وغلّقوا أبواب
الرماة<في جميع النخ.الرمات والتصويب من قلمنا >.في الأبراج العالية
ُ
المدينة بالبنيان<نخ :بالبنيان الشديد الأقلاع >.ربما غلقوا السكك<السكك :الأزقة >.وأبواب الدور بالبنيان كذلك،
ويفتحون طاقات يدخلون منها ويخرجون<نخ :ويخرجون لذلك>.
واستعدوه ،والمواضع الرميمة
والحاصل أنه لم يسبق لهم باب من أبواب الخوف إلا وغلّقوه ،ولا أمر نافع لهم إلا
ّ
أن هذه المدينة عظيمة في نفسها ،محمية بأسوارها ورجالها .ولذلك لم
حصنوها
جددوها ،والجديدة
ّ
وشيدوها ،مع ّ
ّ
ّ
ل صنف<كل صنف :من رجال أهل البلاد وإناثهم>.
>.
وبالها
لكثرة
فيها
:
نخ
<
فيها
قبله
كان
ن
مم
أحد
يطمع
ولما ر ّتبوا ك ّ
ّ
ّ
وصح عنده خبرهم ،وشاع في الناس مخالفتهم<نخ:
سد عورته ،بلغ ذلك كلّه سيّدنا  -أيّده هللا -
على حدته،
وحرضوه على ِ ّ
ّ
ّ
مخالفهم وجسرهم >.ارتحل ونزل عليهم<نخ :ونزل بالثبات >.والمسافة بينهم وبين )أم الضلوع( ثلاث ساعات ،فعندما
وصل إلى منزل المحلة<نخ :المحلة بالحلية >.وذلك بقرب المدينة بنحو الميل ِمن الجهة الغربية ترك الناس يبنون
وتقدم بنظر المدينة<ينظر المدينة :يطلع عليها >.وكان معه بعض العسكر .فصعد العسكر إلى الجبل ،وهذا
أخبيتهم
ّ
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الجبل م ّتصل بالمدينة<نخ :لكونه متصل بالمدينة ،وقد اكتنفها اكتناف الوصلة >.من الجهة الغربية والشرقية ،دون
الجوف والقبلة .وحيث وصل العسكر إلى الموضع الذي يمكن منه الرمى<نخ :الرمى المفازع >.جعلوا يرمون على
وميز سهلها
تأمل سيدنا المدينة،
ّ
المدينة بالرصاص ،ورماهم الطبجي صاحب المدفع بنحو ثلاثة أو أربعة مدافع .وحين ّ
من كان معه من العسكر أن يرجع إلى منزله وتح ّقق أن يدخلها<نخ :يدخلها ويزيل أثرها >.لأ ّنه _ أطال هللا
ووعرها ،أمر َ
بقاه  -كان له فِطنة زائدة ،وتجربة صادقة<نخ :صادفة غير جائدة >.مع ما هو عليه من ممارسة الحروب ،وفهمه لما
ترمزه العيون<نر :العين >.وما تضمره الجيوب<الجيوب :الصدور >.وأما ثبوت الجنان<أي :ثبت القلب >.والشجاعة<نخ:
والشجاعة المطارة >.فشيء تحار فيه العقول وتقصر عنه العبارة.
هذا وقد رجع إلى محلته وجمع ُكبراء قومه وأرباب دولته ،واختبرهم في كيفية قتالهم ،لينظر<نخ :والشجاعة المطارة>.
سيدنا رأى القوم ،ويدفع بمشاورتهم عنه اللوم .فوجد الكل متفقين على رأيه ومس ّلِمين أمرهم إليه .فقال لهم  -عند
إن هذه المدينة قد ُأحيطت بها البساتين والأبراج.
ذلك <-نخ :عند ذلك قوله المشكورّ :>.
محاطة >.بالسور .فحيطانها متراكمة وأسوارها متخالفة متكاثرة .ولو كان سور واحد<في
مدورةُ :
وبساتينها كلّها مدورة< ّ
يردنا ،أو اثنان<في جميع النسخ :اثنين والتصويب من قلمنا>.
لم
(
1
)>.
قلمنا
من
والتصويب
جميع النسخ :سورا واحدا
ّ
خدامكم ومواليكم ،الذين لا سلاح لهم،
أو ثلاثة لم يضرنا ،ولكن أسوارها مشتبكة ،بعضها خلف بعض ،فلابد أن تجمعوا ّ
يحملون بأيديهم الفيسان<الفيسان :لغة أقليمية في أفؤس ،وفؤوس >.ويذهبون مع العسكر<نخ :مع العسكر
بالمحض>.
فكلّما وصل العسكر لحائط من تلك الحيطان ،أو برج من تلك الأبراج<نخ :الأبراج بالبنيان >.يركبه أصحاب الفيسان
بالهدم حتى يجعلوا فيه طريقا للعسكر .ثم يجاوزونه إلى الحائط )الذي(<الزيادة من نخ .نر >.خلفه<نخ :خلفه في
المشتهر >.وهكذا حتى ينفذوا إلى المدينة ،أو يقاربوها<نخ :أو يقاربوها التباه> هكذا نفعل  -إن شاء هللا  -فلما أصبح
هللا بخير الصباح ،أمر الناس أن يسقوا دوابّهم ،ويقضوا مآربهم أول النهار ،وأبى عن القتال في ذلك اليوم ،لأنه كان يوم
جمعة<نخ :جمعة الأبرار >.فلما استقصت الناس ،وقضت حوائجها ،بعث لأهل الفيسان<نخ .:نر :البستان >.أن يأخذوا
فيسانهم وأمر العسكر أن يذهبوا معهم<نخ :معهم بطانهم >.وأوصاهم على الأشجار والنخيل ،فلا يقطعون شيئا
منها<نخ :فلا يقطع شيئا منه >.ومن قطع شجرة أو نخلة ،فاهلل حسيبه .ومتو ّلِي الانتقام منه .وأمر عسكر الترك أن
يقصدوا<نخ :يقصوا >.الجبل ،مكانهم بالأمس<نخ :بالأمس بالخدمة الكلية >.وباقي الطوائف أن ُيحدقوا بالبساتين ِمن
الجهة الغربية والجهة البحرية ،ويكون معهم أصحاب الفيسان<نخ :الفيسان بالتعيينة >.ليهدموا الحيطان التي في
طرقهم<نخ :طروقهم >.الحائلة بينهم وبين المدينة ،وأوصاهم  -أيضا  -بأن لا يقصدوا المدينة في هذا اليوم ،وأنما
اشتغلوا بتوسيع طريقها ،وقطع جناحها ،ح ّتى أننا إذا حملنا عليها بعد اليوم ،لم نجد ما يشغلنا عن قتالهم<نخ :قتالهم
عين لكل قبيلة موضعها<نخ :موضعها وحوزها >.ولكل
فقوتهم في هذه الحيطان فلا
بمحضها>.
ِّ
تقصروا عن نقضها .ثم ّ
ّ
طائفة مركزها .فكانت )الزمالة(<الزمالة :هم طائفة من المخزن الغربي الذي يضم نجع الدوائر ،و الزمالة و الغرابة و
يضم نجع المكاحلية وأولاد سيدي عربي و صبيح و أولاد العباس وغيرهم من أهل
البرجية وأما المخزن الشرقي فإ ّنه
ّ
قمة الجبل المتَّصل
يسارهم في
النواحي الشرقية من مينا الشلف >.أسفل الجبل ،من الجهة القبلية والتُّرك عن
ِ
ّ
بالمدينة<نخ :بالمدينة المبلية >.وعن يسار الترك المدافع في أسفل الجبل ِمن الجهة الغربية قبالة باب المدينة من
المقابر ،وعن يسار المدافع من الجهة الغربية  -أيضا  -الدوائر<الدوائر هم إخوة البرجية ،وكانت رياسة المخزن متداولة
تفرعت عائلة البحايثية التي ينتسب إليها مصطفى ابن اسماعيل ،صديق
بين هؤلاء أولئك أيام الأتراك ،ومن الدوائر
ّ
فرنسا ،وعدو الأمير الحاج عبد القادر >.وعن يسارهم من الجهة البحرية مخزن الشرق<نخ :مخزن الشرق بلا اشتباه>.
ل واحد رايته وقصد
استتم كلامه حتى انهمل
هكذا عينهم سيدنا  -أيده هللا! فما
العسكر وتراكم كقِطع الليل ،وا ّتبع ك ّ
َّ
ُ
ل واحد على ما يليه<نخ :ما يليه
ل مقاتل جهته ،التي عيّنت له<نخ :له وناحيته >.وارتفع النهار ،وكثر الغبار ،وحمل ك ّ
ك ّ
لنيل ميطانهم >.فلم يكن غير ساعة حتى بلغوا إليهم ،وخالطوهم في ج ّناتهم وحيطانهم فجعلوا كلّما مروا ببستان إلا
س ّجدا.
هدا
وهدوه ّ
ّ
وخرت حيطانه إلى الأرض ُ
ّ
والبلاء نزل بساحهم<نخ :بساحتهم وبهم >.علموا أ ّنه سيصلهم
أن العذاب قد ُأحيط بهم،
ولما رأت أهل المدينة ّ
ُ
بآخرهم.
أولهم
ويستأصلهم<نخ :ويستأصلهم ويذهب بمفاخرهم >.فجالوا يمينا وشمالا ،وتزحزحوا عن
ِ
ِ
مواضعِ هم ،ولحق ّ
ثم انكشفوا وركب ظهورهم العسكر ،يقتلونهم كيف شاءوا وحيث شاءوا ،وأين شاءوا .وقبضوا منهم جماعة ،فأتوا بهم
ّ
البغاة<في جميع النسخ :البغات والتصويب من قل َِمنا >.كثرة الحيطان<نخ :الحيطان
وبين
بينهم
وحال
أسارى،
ُ
تأخروا من ذلك الموضع<نخ :الموضع لما
وصيّروهم حيارى >.فكانوا مهما نقضوا حائطا وطلبوهم خلفه ،إلا وجدوهم ّ
وتحصنوا ِمن وراء حائط بعده<نخ :بعده حائطا >.ح ّتى قيل إ ّنهم هدموا أكثر ِمن خمسين حائطا.
خلفه>.
ّ
يبق بينهم وبينها
وقد كلّت أصحاب )الفيسان ِمن الهدم( ،وقد قربوا ِمن المدينة<نخ :من المدينة محل الموارد >.ولم
َ
والظفر .ولو كان لهم إذن في الدخول في ذلك
إلى سور واحد ،فرجعت الناس وقد ظهر لهم النصر ،وبان لهم الفتح
ّ
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من كان في تلك
در الدوائر في ذلك اليوم ،لقد أبلوا بلاء حسنا وكذلك ك ّ
اليوم ،لدخلوها<نخ :لدخلوها غبنا >.هللف ُّ
ل َ
الجهة نحوهم<نخ :نحوهم وانتمى إليهم>.
مقدمة
يسرني أن أقدم إلى المكتبة العربية محاولة أدبية لي عن "رحلات" قمت بها ،ويستطيع القارئ أن يصفها بالسرعة -
كالزمن -أو التنويع أو الجدية أو المرح أو أنها دينية أو علمية فهي مزاج من هذا كله ،ولكني أستريح إلى كل ما ينسب
إلى الدين والعلم في المقام الأول -وتشتمل على ست رحلات :الأولى" :لبيك عمرة" وهو لفظ النية حين يقوم المعتمر
برحلته إلى البلد الأمين .مكة المكرمة ثم المدينة المنورة.
الثانية" :حول البحر الأبيض المتوسط" ونتحدث فيه عن موانئ في لبنتن وقبرص واليونان وإيطاليا وفرنسا.
الثالثة" :يوميات في موانئ" وهي أكثر الموانئ التي نتحدث عنها في المقالة الثانية بانطباعات تختلف عن سابقتها.
الرابعة" :في مهبط الوحي" إلى المدينة ومكة مرة ثانية.
الخامسة" :أيام في رومانيا" نقضيها في العاصمة والشواطئ والمرتفعات الرومانية.
السادسة" :لبيك حجا" عود على بدء لأداء فريضة الحج.
وهللا أدعو أن يكون مسعاي إلى هذه البلاد بقصد التعرف إلى هللا بعمق .ومزيد من العمق والاتساع.
وهللا ولي الذين آمنوا.
أحمد ماهر محمود البقري المقالة الأولى
لبيك عمرة
مكة المكرمة
)وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان هللا بما تعملون بصيرا( "الفتح
"24
نظم نادي الجمارك لأول مرة رحلة لزيارة الأماكن المقدسة بمكة والمدينة في  22من رمضان سنة 1390ه " 23نوفمبر
سنة  "1970وقد كان المألوف أن يكون وقت الزيارة شهر رجب ،ولهذا يطلق عليها الزيارة الرجبية ،وإن لم يثبت أنه -
عليه الصلات والسلام -اعتمر في رجب< .صحيح سلم >461
وقد يرجع تخصيص هذا الشهر إلى عبد هللا بن الزبير لما فرغ من بناء الكعبة خرج ماشيا معتمرا ومعه أهل مكة في
 27رجب ،غير أنه وردت أحاديث في أفضلية العمرة في شهر رمضان كما يقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "عمرة
في رمضان تعادل حجة" <صحيح مسلم  >461أي في الثواب غير أنها لا تغني عن الحج وإن تعددت ،إذ الحج ركن من
أركان الإسلام يؤديه من استطاع إليه سبيلا لا يرجو سمعة أو سهرة بالغنى والتقى وقال تعالى )وأتموا الحج والعمرة
هلل( <البقرة >196
وتفيد كلمة "العمرة" الزيادة بوجه عام .وهي بالمعنى الديني زيارة بيت هللا الحرام ،ووقتها أي يوم من أيام السنة ،وقد
اعتمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثلاثا إحداهن في شوال واثنتين في ذي القعدة <الموطأ ص 226ويذكر ابن
القيم أن عمره صلى هللا عليه وسلم كانت كلها في ذي القعدة ،وإنما وقع الاشتباه أنه خرج من مكة في شوال للقاء
العدو وفرغ من عدوه وقسم غنائمهم ودخل مكة لبلا معتمرا من الجعرانة وخرج منها ليلا فخفيت عمرته هذه على كثير
من الناس .زاد المعاد >.1184
وفي مساء يوم السفر "نحو الساعة  "11لبسنا ملابس الإحرام وهي إزار ورداء أبيضان ،الإزار يستتر به من السرة إلى
الركبتين ،والرداء يغطي الظهر والكتف الأيسر ،إذ يبقى الأيمن معرى وهو ما يسمى بالاضطباع ،وذلك بعد التلفظ بنية
العمرة "لبيك بعمرة" والتظهير .واضح أن هذه الملابس تمثل التجرد من متاع الدنيا وكأنما توحي بالتخفف من أوزار
النفس <وقد يكون الجانب الصحي مراعاة في عدم لبس المخيط إذ لا موضع للحشرات وبويضاتها ولهذا أيضاَ تقلم
الأظفار قبيل الإحرام >.فقد سأل رجل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن ثياب الإحرام فقال -صلى هللا عليه وسلم-
لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فيلبس الخفين وليقطع
أسفل من الكعبين ،ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس ،ولا تتنقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين< .صحيح
البخاري  >319وكذلك قالت عائشة -رضي هللا عنها -لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران <الورس :نبن أصفر طيب
الريح يصبغ به>.
وقد كان الإحرام في مطار القاهرة حيث من غير المتيسر هبوط الطائرة في "رابغ" <مدينة صغيرة على ساحل البحر
الأحمر وكانت تسمى على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الجحفة أو هي قريبة منها> وهي ميقات أهل شمال
أفريقيا والشام ،والميقات هو مكان إحرام الحجيج والمعتمرين ويختلف باختلاف الشعوب جغرافيا ،فميقات أهل المدينة
مثلا ذو الحليفة ،ولأهل نجد قرن المنازل ،ومكة :التنعيم ،والعراق ذات عرق "بكسر العين" ،واليمن :يلسم ولا يجوز
للمحرم أن ينوي بعد الميقات وإذا لم يتيسر له المرور به ينوي من المكان المحاذي له.
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وفي الطائرة كنا نلبي بصوت غير مجهد "لبيك اللهم لبيك ،لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا
شريك لك" أما النساء فيسمعن أنفسهن حتى هبطت الطائرة "جدة" حيث وجدنا تيسيرا من رجال جمارك مطار جدة
كان له أثر طيب في نفوسنا.
ومن المطار استقبلتنا عربات من قبل أحد المطوفين أوصلتنا إلى مكة في طريق الشبيكة وهي أحد أبواب مكة الثلاثة
" الآخران باب المعلى وباب المستقلة" حيث بتنا في بيت المطوف لقاء  45ريالا لكل منا ،وكان متساهلا إذ لم يحدد
مدة المبيت ولعله كان يعرف أن مدة الرحلة محددة من قبل فبتنا لديه بمكة خمس ليال.
وما أكثر أماكن المبيت في مكة ،هناك بيوت المطوفين ،الفنادق ،المسجد الحرام نفسه ،فالناس فيه في رحاب هللا
لاجئون إليه بشريطة أن يرعوا حرمة المسجد ويحافظوا على نظافته .وما أن وضعنا حقائبنا في بيت المطوف حتى
اتجه بعضنا إلى المسجد الحرام يريد أن يشبع النظر والروح منه برغم ما نعاني من إرهاق السفر ،فإذا هو وسط مكة.
وصف الكعبة :والكعبة وسط المسجد ولم تكن كذلك حتى عهد الوليد بن عبد الملك ،ولها باب بين الحجر الأسود والركن
العراقي ارتفاعه عن الأرض نحو مترين ومغلق بقفل ،وهي مبنية بالحجارة الزرقاء الصلبة وارتفاعها  15مترا ،طول
الضلع الذي فيه الباب اثني عشر مترا وكذلك الضلع القابل له ،أما ضلعها الذي فيه الميزاب فعشرة أمتار وعشرة
سنتيمترات وكذلك ما يقابله.
والميزاب أعلى البناء في منتصف الحائط الشمالي الغربي لتصريف المياه من السطح وهو من عمل الحجاج وقد تجدد
غير مرة والموجود في وقتنا من ذهب منذ عهد السلطان عبد العزيز.
أما الحجر الأسود أو الأسعد كما يسميه بعضهم -ربما لما يتلقاه من قبلات الحجيج -فبيضي الشكل مجوف محفوف
بإطار فضي يحفظ تماسكه ،لونه بني محروق لامع ،به نقط حمراء ،وتعاريج من أثر لحام القطع التي تكسرت منه ،قطره
نحو  30سنتيمترا  ...هاهي وجوه المعتمرين تكاد لا تبين داخل الحجر ،قد وضعت الجباه ،والتصقت الشفاه لا يريد أحد
أن ينصرف لولا أن يدفعهم عامل مختص تعرفه بجاكت أصفر ليعطي الفرصة لأكبر عدد من الطائفين ،والسيدات
خاصة ..إنهم يشمون منه رائحة طيبة .ويذكرنا هذا بما تلقاه الكعبة من عناية ،إذ تغسل باحتفال يحضره شريف مكة
فيصلي ركعتين ،وتغسل بماء زمزم ثم بماء الورد ثم تضمخ بالعطر والمسك ...والبخور.
ولا يملك الحاكم المخلص أن يدخر وسعا في كل ما يهيئ سبل الراحة لحجاج هذا البيت والمعتمرين فحسب البيت
شرفا أن يقسم به هللا في سورة مكية ،قال تعالى )والبيت المعمور والسقف المرفوع< (..الطور  >4،5وفي المسجد
الحرام مصاحف كثيرة وقف للمسجد للاطلاع عليها في خشوع إذ لا تجد القارئ الذي يطرب بصوته فتأخذ الناس نشوة
تبعد بهم عن الوقار الديني كما نلحظ في بعض مساجد غيره ،كما قد تعدد فيه حلقات الدرس بلغات مختلفة عربية أو
إيرانية مثلا ،وقد رأيت في واحد من يلقي الدرس بالأوردية -فيما أظن بصوت هادئ وابتسامة راضية ولا أدري إذا كانت
اللغة العربية في ذاتها لغة خطابة دون الأخيرة أم أن تلك مجرد صدفة وملحوظة عابرة.
وقد لفت نظري بالمسجد غلام لا يتجاوز الحادية عشرة من عمره يؤم شيوخا في الصلاة يقرأ القرآن بصوت قوي جميل
فوددت لو التقطت آلة تصوير هذا المنظر لولا أن السلطات المختصة تمنع إدخال آلات التصوير ولست أدري لماذا?
فاكتفيت بالجلوس أستمع إلى الغلام وهو يقرأ آيات بعد الفاتحة استغرقت نحو ربع ساعة فتذكرت منظرا آخر في
القاهرة بمسجد "الكخيا" رجلا يؤم القوم في صلاة القيام "التراويح" فإذا هو يقرأ سورة "عم يتساءلون" في كل ركعة
آية أو اثنتين مثل )الذي هم فيه مختلفون( منفصلة عما قبلها بطريقة مخلة ،فقلت في نفسي هذا الغلام إمام لرجال
بما يحفظ من القرآن وحسب بعض الأئمة بما يتقن من الأداء مما يدل على فهم واستيعاب لمعاني القرآن.
البلد الأمين :ومكة بلد آمن نزل فيها القرآن ،وأقسم هللا بها )لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد( <البلد  >1،2وينقل
أبو شريح عن النبي -صلى هللا عليه وسلم  -أن مكة حرها هللا ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن باله واليوم الآخر
أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم  -فقولوا له :إن هللا أذن
لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس <صحيح البخاري ،318
مسلم - 4110يعضد :يقطع>
وعن ابن عباس رضي هللا عنه قال :قال النبي -صلى هللا عليه وسلم  -يوم افتتح مكة "لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا
استنفرتم فانفروا فإن هذا بلد حرمه هللا يوم خلق السماوات والأرض ،وهو حرام بحرمة هللا إلى يوم لقيامة وأنه لم يحل
القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة هللا إلى يوم القيامة ،لا يعضد شوكة ،ولا ينفر
صيده ،ولا يلتقط لقطة إلا من عرفها ،ولا يختلي خلاها ،قال العباس يا رسول هللا إلا الأذخر فإنه لقبورهم ولبيوتهم قال:
إلا الأذخر <صحيح البخاري  318وما بعدها -الخلا "بالفتح" :النبات الرطب الرقيق ،يختلي :يقطع ،الأذخر نبت طيب الرائحة
تسقف به فوق الخشب>
وفي أهل مكة وداعة وجسن خلق وأمانة ،زيهم جلاليب بيضاء كأنها تعبر عما في نفوسهم من نقاء ولتقيهم وهج
الظهيرة.
مبانيها متواضعة .وليس فيها من وسائل الترف واللهو ما تعرفه القاهرة وبيروت وغيرها من العواصم والمدن الكبرى،
ومع ذلك ففيها متعة المتع الروحية "المسجد الحرام" الذي يؤمه آلاف المسلمين من كل فج عميق .وقد رأينا المسن
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لذي حمل على "نقالة" خشبية ليطاف به حول الكعبة ورأينا الأحدب الذي تظن أن يرهقه الطواف ،والأعرج الذي يسعى
بين الصفا والمروة في سعادة وكلهم يرجو من هللا عودا حميدا.
وقد رأينا من استغنى عن المطوف بقراءة كتاب يشرح مراحل الطواف والسعي بين الصفا والمروة سبع مرات أثناء
الطواف ولسعي.
وشهدنا في العيد المسجد ممتلئا بالرجال ولنساء والأطفال في أحسن زينة ولقد لفت نظر المقيمين بالسعودية كثرة
أفواج المصرين كثرة لم تعهد منذ سنوات فكيف لو أتيح لكل الراغبين في الزيارة فقد وجدنا بالقاهرة من يريد ثمن
تذكرة الطائرة بعد أن حجزت المقاعد جميعا إلى مائة جنيه أي ضعف ثمنها المحدد .ومع ذلك فلا من يبيعها إياه.
المدينة المنورة
)والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل هللا ،والذين آووا ونصروا أولئك هم حقا لهم مغفرة ورزق كريم( <الأنفال >74
برغم أن مناسك العمرة بمكة إلا أن المعتمر أو الحاج لا يملك وقد هبط الحجاز إلا أن يشد الرحال إلى مسجد رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم -بالمدينة المنورة حيث هاجر الرسول واستقبله أهل المدينة أحسن استقبال وسموا لذلك الأنصاروظل هذا الاسم علما عليهم يردده التاريخ بالحب والتقدير ،هذا المسجد أحد ثلاثة مساجد حث على السفر إليها رسول
هللا -صلى هللا عليه وسلم -في قوله "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ،مسجدي هذا ،والمسجد الحرام والمسجد
الأقصى <صحيح مسلم  >4102وقال صلى هللا عليه وسلم :صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه
إلا المسجد الحرام <صحيح مسلم >4124
استأجرنا سيارة تسع سبعة ركاب غير السائق حيث تقاضى السائق عشرين ريالا من كل راكب ،وسارت السيارة على بركة
هللا تقطع طريقا تحفه الجبال من كل جانب  ...مسافة  450ك.م في سبع ساعات تقريبا فأي زاد من الإيمان كان يحمله
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -في نفسه جعله صابرا على الخروج من مكة إلى المدينة في  12ربيع الأول بعد أربع
عشرة سنة من البعث ومعه أبو بكر ومولى أبي بكر "عامر بن فهيرة" وعبد هللا بن أرقط الديلي -ولم يكن مسلما <سيرة
النبي  398وما بعدها ،مروج الذهب ص ->.497مع التأثر الشديد للخروج من مكة إذ يقول رسول هللا عن مكة "وهللا
إنك لأحب أرض هللا إلي وانك لأحب أرض هللا إلى هللا ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت منك" والمدينة شمال مكة
وقد نقف بين الحين والآخر في أماكن مشهورة "عسفان ،ورابغ ،بدر" المراحة أو الصلاة حتى بلغنا المدينة قبيل الفجر
بساعة تقريبا ،حيث توجهنا على الفور إلى مركز بعثات الجمهورية المتحدة "التكية" بجوار مدرسة طيبة الثانوية في
طريق باب العنبرية .وطيبة اسم ثان للمدينة المنورة وكذلك طابة <صحيح مسلم  ،>4121وقد كان اسمها قبل هجرة
الرسول إليها "يثرب" فغير هذا الاسم لكيلا يوحي للنفس جو الجاهلية الأولى فيما نرى.
وما أن وضعنا حقائبنا حتى تطلعت نفوسنا إلى أن تستنشق الهواء كله أن ريح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينفذ
عبر الزمن الطويل ..أكثر من ألف سنة ليصلنا بحياة الإسلام في وإضاءتها وإشراقها .ذهبنا إلى مسجد رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم وبه عدة أبواب ..باب الرحمة ،باب جبريل ،باب عثمان بن عفان غير أننا دخلنا من باب السلام حيث قبر
الرسول بعد أمتار قليلة ،وأخذت أقترب والأمل يزيد في أن اقترب من رسالة محمد النبي المناضل الشجاع :تذكرت هذه
الصفة وقد تساقطت الدموع من عيني كيف خاض رسول هللا حربا ضروسا مع أعداء الحق ،وكيف أوذي في سبيل هللا
من رءوس الشرك ..أبي لهب ،أبي جهل مثلا فصير ولم يتزعزع عن الحق?!.
لقد بدأنا بالسلام وقلنا من الأعماق "اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام" وبعد ركعتي تحية
المسجد يمثل المسلم أمام قبر رسول هللا قائلا :أشهد أنك رسول هللا أديت الأمانة وبلغت الرسالة ،اللهم صل على
محمد وعلى آل محمد ..وهي عبارات التي يذكرها المسلم في تشهده .وقد سمعت أناسا يناجون الرسول بقولهم "يا
طه" وليس هذا من أسماء الرسول ،فقد أخبر الرسول صلى هللا عليه وسلم عن أسمائه أنه محمد ،الماحي الذي يمحو
هللا به الذنوب ،العاقب ،الحاشر أي الذي يحشر الناس على عقبيه فكيف نزيد على هذه الأسماء <أما "طه" الذي سميت
سورة به في القرآن الكريم ،فهو كما سميت باسم صلى هللا عليه وسلم وق حروف مقطعة من مادة ما يستعمله
العرب في لغتهم ومع ذلك لا يستطيعون الإتيان بمثل آية قرآنية ..فهذه الحروف للتحدي والإعجاز> وقد أعجبني
بالمسجد المحافظة على العقيدة فلا يسمح لزائر بالتمسح بالحاجز المعدني الذي يضم في الداخل الجسد الطاهر..
جسد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبي بكر وعمر ،وقد حاولت أن أنظر هل سوى قبر رسول هللا بالأرض أو أرتفع
قليلا فلمست يدي سهوا الحاجز المعدني فإذا الحاجب يقول بصوت غاضب تعال إلى هنا يا ولد ،فأجبت النداء مبتسما
فالحاجب لا يعرف أن كلمة الولد في مصر لا تطلق على الشاب والرجال كما تستعمل عندهم ،وقد علمنا أن قبر الرسول
صلى هللا عليه وسلم يرتفع قليلا عن الأرض .وبعد أداء الصلاة بالمسجد الرحيب <كانت مساحة المسجد على عهد
رسول هللا نحو 2500م 2وقد زيدت الآن ثمانية أضعاف تقريبا >.سيما في الموضع الذي حدثنا عنه رسول هللا في
حديثه "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة" <صحيح بخاري  ،329مسلم  >.4123خرجنا نستكمل في أذهاننا
صورة الكفاح المستميت من أجل العقيدة ونشر المبادئ البقيع ،الموقع الذي يضم رفات خيرة المسلمين الأوائل
وصحابة رسول هللا ومنهم عثمان بن عفان ،الحسن بن علي ،زين العابدين بن الحسين ،عبد هللا بن مسعود ،الإمام
مالك ،وقد سويت قبورهم جميعا بالأرض وغير مسموح للنساء بدخول هذه المقابر فتذكرت ما يصنعه النساء بالمقابر
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في مصر من صنع الجاهلية ،ومقابر جنوة وكنت قد زرتها صيف العام الماضي وهي آية في الفن الجميل بما فيها من
تماثيل تشدك للوقوف أمامها تتأمل صنعة الفنان الإنسان ولكنها عبرة الماضي وليست هذه هي الحكمة من زيارة
القبور .وفي أهل البقيع روت السيدة عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يخرج من آخر الليل
إلى البقيع فيقول :السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء هللا بكم لاحقون ،اللهم
أغفر لأهل بقيع الغرقد <صحيح مسلم .>336
ثم جبل "أحد" حيث أنتصر المسلمون وهو بعد أميال شمال المدينة وقال عنه رسول هللا "أحد" جبل يحبنا ونحبه ،ولما
أشرف عليه الصلاة والسلام على المدينة قال :اللهم إني احرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيمأضعاف الالبالا مكة،
اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم <صحيح مسلم  4114والمقصود جبلا عير وثور على طرفي المدينة جنوبها
وشمالها> .وكنت قد وصل إلى "أحد" في عربة أجرة مشتركا مع غيري ووقفت أستعيد التاريخ غير أن السائق لم يمهلني
للعودة معه وتركني دون أن يتقاضى أجرا ..هاهنا على جنب من الجبل رقد سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب الذي
قتل واحدا وثلاثين من قريش ثم ضربه وحشي بحربة ولاكت كبده هند بنت عتبة تشفيا منه إذ صرع أباها في بدر .ثم
مسجد قباء الذي يقول هللا فيه ) ..لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ،فيه رجال يحبون أن يتطهروا
وهللا يحب المطهرين( <التوبة  >.108وقد بناه بنو عمرو بن عوف وسألوا النبي أن يصلي فيه ففعل وقال عنه "لو
يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل" وذلك لأنه أول مسجد في الإسلام ،وقد أهدى محرابه الحالي للسعودية
الرئيس الحبيب أبو رقيبة.
ومسجد القبلتين حيث كان المسلمون يتوجهون في صلاتهم شطر بيت المقدس وبعد ثمانية عشر شهرا من قدوم
الرسول المدينة حولت القبلة إلى الكعبة من هذا يتضح أن المدينة عامرة بجوانبها الروحية ،وسيظل أهلها متمسكين
بروح الشريعة إلى آخر الزمان إن شاء هللا فهم لا يسمحون بأي بادرة خروج عن الآداب العامة تؤازرهم في ذلك الحكومة،
فقد رأيت مجموعة من الناس في صخب وضجيج فأخذت أستطلع الخبر فإذا أحد الشباب قد ربي سوالفه بطريقة
مموجة فاصطحبه مندوب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة إلى حلاق ليصلح ما أفسد أيدي الشاب
من رأسه .والقوم هناك يستنكرون كل رذيلة فيتبرءون من صاحبها فإذا وجدت مثل هذا الشاب قيل لك إنه ليس من
المدينة ،وإذا رأيت شحاذا فهو ليس من المدينة أصلا كذلك .والحكومة تناشد في منشورا طلعت إليه الوافدين على
البلاد المقدسة ألا يخرجوا على العرف الإسلامي المتبع فإذا كانت العقوبات التي توقع على المخالفين عن أمر هللا
تبدو عليها القسوة فإنها تحمل الرحمة في طياتها كما هو الشأن في عقوبة السرقة ،فالدولة هناك تستتيب السارق فان
أعلن التوبة وضمنته أحد الأهالي تركته فإذا عاد تولت قطع يده حسبما تأمر الشريعة ،ولهذا فإن من تحدثه نفسه
بالسرقة يتردد ألف مرة قبل الإقدام فتأمل كيف يعيش الناس في أمن وطمأنينة على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم
لأنه قلما تقع حادثة سرقة أو غيرها من الجرائم .وإذا كان قيل أن هللا يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن ،ففي هذه البلاد
القرآن والسلطان ،والمعاني الدينية في نفوس الناس لها سلطانها قبل سلطة الحكومة ،صحيح أن بعض التجار هناك
حتى في بعض المكتبات أحيانا قد يساومون في السعر ولكنهم لا يغشون ولا يخونون .أثناء مساومتي لشراء حقيبة
سمعنا آذان الظهر فاحترمت عادة التجار في هذا الوقت أن يتركوا محالهم ليؤدوا الصلاة وقد وضعوا قطعة قماش
مبسوطة بالباب دلالة ألا بيع ولا شراء فأردعت التاجر بعض الأشياء الصغيرة أمانة وتوجهنا للصلاة وحينما عدت وجدت
وديعتي كما هي ،وتذكرت قول رسول هللا "رحم هللا رجلا سمحنا إذا باع ،سمحا إذا أشترى ،سمحا إذا اقتضى" فقلت:
أنقذه الثمن الذي قال ،وهممت بإخراج الريالات فلم أجدها فاعتذر له من الشراء إذ ضاعت نقودي في الطريق فرد
التاجر بابتسامة تخفف ما يكون في النفس من أسف :لقد نسيت ال  35ريالا بالمحل عند سماعك للأذان ..كيف كنا
نختلف على السعر فإذا ما وقع الثمن كله في يده والحقيبة عنده يخبرنني بالحقيقة ? أنه الإيمان والأمانة ومع ذلك
وددت لو كان السعر محددا حتى يطمئن المشتري نفسا ،ويستريح البائع من المساومة وضياع الوقت فيها.
ومن المفارقات اللغوية أننا دخلنا مطعم فسألنا بكم نصف دجاجة مشوية ،فقال صبي المطعم :ثلاثة ريالات ونصف
بالزلطة ،ولم نفهم معنى "الزلطة" هنا واستغرب الصبي عدم فهمنا فأتى بطبق مما نسميه في مصر بالسلطة مما
أثار ضحك الجالسين ،وأخذت أعلل تسميته هذه لقد أبدل السين زايا كما يقول بعضنا مهندز بدلا من مهندس والسين
والزاي كلاهما حرف صغير.
ومن المياه الغازية في هذه البلاد ما تسمى كعكي كولا ،بيبسي كولا ،عصير البرتقال "ميشن" وسفن أب ولكنها أبدا لا
ترقى إلى ماء زمزم الذي قيل فيه زمزم لما شرب له <و هو غير ثابت النسبة إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم >
وعندنا أن استعادة قصته التاريخية حين زمت هاجر حول الماء ومنعته من الجريان لتروي منه <مروج الذهب ص>319
النفس والجسم تبعا لذلك <يقول ابن القيم "ولقد أصابني أيام مقامي بمكة أسقام مختلفة ولا طبيب هناك ولا أدوية
كما في غيرها من المدن فكنت أستشفي بالعسل وماء زمزم" مفتاح دار السعادة >1200
وأخيرا حان وقت الرحيل إلى بلادنا فركبنا عربة إلى جدة أمضينا في جدة يوما جميلا فقد تكون قريبة الشبه بالإسكندرية
أو السويس فهي ميناء مثلهما وبها مقار لسفارات أجنبية وكان قد تبقى معنا بعض النقود فاشترينا بها هدايا كيفما
أتفق بعد استقطاع ستة ريالات سعودية مغادرة المطار وفي هذه المرة بلغ التيسير أن تركنا الحقائب
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الصحراء
كنت في رحلتي الأولى وسط الصحراء قد نذرت نذرا ،ضللنا الطريق وأضعنا معه الأمل ،فلا أثر للواحة الّتي اِلتمسناها،
وتسرب اليأس إلى نفوسنا ،وكانت الصحراء قاسية عاتية ،فنذرت إن
هد التعب أجسامنا،
ولا سبيل إلى بئر قريبة م ّناّ ،
ّ
خرجنا منها أحياء أن لا أعود إليها ثانية.
ثم إذا بي عند
مضى عامان على ذلك النذر فإذا بي في نفس الصحراء ،وفي عين البقعة الّتي ضللنا عندها الطريقّ ،
ذات البئر الّتي أنقذت حياتنا في الرحلة السالفة.
ل من جاب
أجل قد يكون للصحراء متاعبها ولها أيضا ملا ّذها وهي الّتي تستهوي
عشاقها وتجذبهم إليها ،اِفتتن بها ك ّ
ّ
فيافيها ،اِفتتن بعظمتها المتمثّلة في فضائها الواسع وسكونها العميق وحياة التن ّقل المحفوفة بالمخاطر ،بل هي تلك
ل بقعة من بقاعها.
المخاطر نفسها الّتي تفتنه بل يفتنه الموت المنتشر في ك ّ
تبسم فما أحلى ابتسامها ،وتعبس فما أقسى عبوستها ،تضحك نجومها فتستهوي عابر سبيلها ويحتكم فضاؤها في
القلب فتوقعه في أسرها فيسير مغتبط النفس هانيها سير المؤتنس بها المولع بجمالها المفتون بعشقها ولك ّنها
كالغانيات شيمتها الغدر فلقد تريك بعد تمام الرضا غاية الغضب ونهاية القساوة.
سر سحرها ولا سبب
الصحراء ساحرة ج ّذابة ،إذا عرفتها تعلّقت بها نفسك أبد الدهر ،ولكن ليس من السهل أن تدرك ّ
تشد الرحال إليها صاغرا...
ل ما تعرفه أ ّنها تناديك فينفذ نداؤها إلى صميم قلبك ،وتدعوك فلا تلبث أن
خلابتها ،بل ك ّ
ّ
وأية ذكرى...
الذكرى،
وتدفعك
الحنين،
يسوقك
ّ
عامة يومك على أقدام مقروحة ...ح ّتى السير أهون عليك من ركوب الإبل! تلازم القافلة ساجي العينين
تكون قد سرت
ّ
جف ريقك وتش ّقق حلقك ولا أثر لبئر تروى منها.
وقد
الإبل
خطا
وقع
على
تجرر قدميك
ّ
ّ
يسير رفقاؤك في هدوء وسكون وقد خفت أصواتهم وانعدمت فيهم رغبة التغ ّني ،قلّص وجوههم الجهد ،وحالت إلى
الخط الّذي تلتقي عنده زرقة
لون الدم عيونهم تبعث نظرة شاردة حائرة ملؤها اليأس ،تستطلع الأفق وتستبين ذلك
ّ
السماء بصفرة الرمال فإذا به دائما باهت بعيد.
المتهدلة على جوانب الإبل.
تصدعه إلا خضخضة النزر اليسير الباقي من الماء في القرب
السكون شامل لا
ّ
ّ
نتحدث كثيرا ،فالصحراء تعلّم السكوت ،وإذا أحدق بنا الخطر تحاشينا النظر بعضنا إلى بعض وغنينا
إ ّننا في الصحراء لا
ّ
التضجر ضرب من اللّوم
ل م ّنا يحتمله بصبر وجلد إذ
ل م ّنا يعرف ما هو واقع ،وك ّ
عن الحديث ،وماذا يجدي الكلام? ك ّ
ّ
وقدر عليه سلوك
الحياة،
هذه
عليه
كتب
ّه
ل
ال
أن
عقيدته
ففي
قط،
بدوي
عليها
يقدم
على اللّه القدير ،وهذه معصية لا
ّ
ّ
ّ
مما كتبه اللّه و[أَي َنما
مفر
لا
يقول
والبدوي
به،
الرضاء
من
له
فلابد
له،
ِختاره
ا
ّذي
ل
ا
الموت
هذه الطريق ،وقد تقوده إلى
ّ
ّ
ّ ّ
مشيّدة].
َتكونوا ُيدرككم
ُ
الموت َولَو ُكنتم في بروج ُ
حيا.
في مثل هذه الساعات تقطع على نفسك المواثيق والعهود أن لا تعود إلى الصحراء قاطبة إذا خرجت منها ّ
لأن الرجال مجهودون غافلون عن التفكير في أجسامهم ،وكأ ّنما
ثم ينتهي عمل اليوم
ّ
وتحط الرحال ولا تنصب الخيام ّ
ّ
الشمس قد نالها ما نالنا من تعب ،وكأ ّنما ال ّنهار الّذي قطعته وإيانا في نضال الصحراء قد أسفر عن اِنهزامها كما أسفر
أشعة حمراء ضعيفة كأ ّنها خيوط الدم،
عن اِنهزامنا ،وكأ ّنما صراع الصحراء قد أدمى وجهها فإذا ُقرصها المهزول يرسل
ّ
تم لها ذلك عادت وعدنا
إذا
ى
ت
ح
قواها
وتجدد منهوك
تضمد ثخين جروحها
وكأ ّنما الشمس قد عمدت مثلنا إلى الانزواء
ّ
ّ
ّ
ّ
ل يوم.
ك
ة
قص
...
وتصرعنا
تصرعها
أن
تلبث
لا
الصحراء
ولكن
في نورها إلى مصارعة الصحراء،
ّ
ّ
ّ
وربما كان ليل الصحراء
ثم يهبط الظلام شيئا فشيئا تطارد طلائعه فلول النور ،ويسجو الليل زاهر النجوم أو وضاح البدر،
ّ
ّ
أعجب نواحي الحياة فيها.
تحن إلى الحديث بعد سكوت يوم طويل ،وتبدأ الملح فاترة فيجرؤ صغير القافلة أن يقذف بنكتة
ثم
ّ
يغشاك السكون ّ
ثم تتوافق أصوات البدو غير شاعرين وترتفع وت ّتزن
طريفة عالي نبرات الصوت عن رفقائه وإن لم يكن طرب الفؤادّ ،
في ذلك المقام ...فيدور الحديث ،هكذا الصحراء تبدأ سحرها.
يسري نسيم اللّيل عليلا فينعش أرواح القافلة ولا تمضي دقائق قليلة ح ّتى يبدأ النقر على )الفناطيس( الخالية ،ويدور
أول صوت من
الرقص والغناء ،والرجال
ّ
يتعهدون الإبل أو ير ّتبون الحوائج ويصلحون السروج فما يكاد يقع في آذانهم ّ
ليطمئن عليهم ويتي ّقن
ل منهم وجوه رفقائه
يتجمع شملهم حول رماد النار الخابية
أصوات النقر أو الغناء ح ّتى
فيتوسم ك ّ
ّ
ّ
ّ
ويجدد في نفسه الثقة والأمل والطمأنينة.
عزيمته
ي
ليقو
جاره
من
بهجة
أشد
يكون
أن
منهم
ل
سلامتهم ،ويحاول ك ّ
ّ
ّ
ّ
مهمة تبدأ ثقيلة شا ّقة ،نحاول أن نطرب وأن نبعث في ظلام حيرتنا ومتاعبنا نورا،
ونعمد إلى مغالطة أنفسنا ،وهي
ّ
مما كنت أظن( ،ويقول آخر) :أخبرنا
أخف
به
فإذا
الجرح
ذلك
دت
تعه
لقد
يرام،
ما
على
إن جمال القافلة
ّ
ّ
فيقول أحدناّ ) :
ّ
نود ونرغب،
ما
على
شيء
ل
ك
بأن
لنقنعها
أنفسنا
نستدرج
وهكذا
،
(
اليمين
إلى
مقربة
على
البئر
شارة
بو حسن أ ّنه رأى
ّ
ّ
ّ
وربّما كان هذا كلّه تغريرا م ّنا بأنفسنا ولك ّنها الصحراء قد خلبت ألبابنا وتغلّب سحرها على عقولنا ��.شأننا في ذلك

 Copyright 2020-2022 - Sayoud.net - All rights reserved.

http://sayoud.net

Pr H. Sayoud

جن الليل
شأن رجل شديد الوله بغادة فاتنة ساحرة ولك ّنها قاسية جافية ،تعرض عنه فتظلم الدنيا في وجهه ،ح ّتى إذا ّ
ل شيء ،تنسى متاعبك وآلامك،
وبسمت له استحالت الدنيا بأسرها إلى ج ّنة ضاحكة ،كذلك الصحراء تبسم لك فتنسى ك ّ
الحر والعطش ،تنسى أ ّنك أشرفت اليوم على الموت
تنسى الصعاب الّتي لاقتك والمش ّقات الّتي تنتظرك ،تنسى كرب
ّ
ل خطوة ،تبسم الصحراء فلا يبقى بعدها مكان جدير بأن تعيش فيه ولا تطيب لك
وأ ّنه يرقبك غدا وأ ّنه كامن لك عند ك ّ
الحياة في غيرها من بقاع الأرض.
حبها وتقبل عذرها ،وتغفر ذنبها وتنقض عهد هجرانها ،ويسطو الرقص والغناء على ما بقي
تبسم الصحراء فيعاودك ّ
قبة السماء
تحت
فيرقدون
الأجفان
على
النعاس
ويغلب
العزائم،
فتفتر
النهار،
جهد
بعد
وجلد
قوة
ّ
في نفوس القوم من ّ
رصعتها النجوم.
الصافية الجميلة وقد
ّ
قليلون من أهل المدن يعرفون ل ّذة الجلوس في حلكة الظلام ورعي النجوم ،ولا عجب إذا كان العرب أساتذة علم الفلك،
ترسم حركات النجوم وإمتاع روحه بما تبعثه فيها من
فالأعرابي إذا انتهى من عمل يومه خلا إلى نفسه وانقطع إلى
ّ
ّ
بالسمو إلى ما فوق العالم الأرضي.
الراحة والشعور
ّ
قبة الفلك لم تغب فجأة كما
وتقع النجوم من نفسه موقع الأصدقاء الأقربين الّذين يلقاهم ك ّ
ل يوم ح ّتى إذا دارت بها ّ
مودعه على أمل اللّقاء القريب.
عين
في
الراحل
يختفي المسافر عند الرحيل ولك ّنها تحتجب تدريجا كما يذوب
ّ
حي على الصلاة ،الصلاة خير من النوم( ،وما زال في
وينصل الليل فينبعث من فم ّ
أول مستيقظ من رجال القافلة ) ّ
ل حلق
وك
ّم
ل
متأ
أجسامهم
من
عضو
ل
فك
عظامهم
يجمعون
هم
ن
وكأ
القوم
فيستيقظ
المتناثرة
السماء قليل من النجوم
ّ
ّ
ّ
ّ
جاف ،ومع هذا فما أعظم التغيير الّذي طرأ عليهم ...سرى فيهم الأمل وتولّدت الثقة ،بل قد يعتقدون في ضمائرهم أن
ل شيء على ما تهوى النفس.
سيجري ك ّ
الجو صحوا لا سحاب
تمزق برودة نسيم الشمال ،فإذا كان
مكفهر رطب ،ونيران وقود الصباح وحدها
والدنيا بعد فضاء
ّ
ّ
ّ
ثم
،
ظلالا
يها
تسم
تكاد
ما
ى
ت
ح
ت
ق
د
رواغة
مستطيلة
ظلالا
والإبل
الرجال
خلف
يرمي
ضئيل
نور
السماء
فيه انتشر في
ّ
ّ
ّ
ّ
يتخضب الفضاء بحمرة تبعث الدفء ،وإ ّنما تبين ألوان الصحراء بين الفجر وبزوغ الشمس ،ح ّتى إذا طلعت ذكاء لم يبق
ّ
ثم تنصل الزرقة شيئا فشيئا ح ّتى إذا انتصف النهار انمحت
وصفرة،
زرقة
من
السحيق
المنبسط
ذلك
ّا
ل
إ
الصحراء
في
ّ
الألوان من السماء.
قوة جديدة كما يبعث الليل السلام والسكينة ،تلك هي الساعات الّتي يتجلّى فيها للإنسان سحر الصحراء
ويخلق الصباح ّ
يدق الإحساس ح ّتى إ ّنه ليشعر قاطع الصحراء أحيانا بقرب واحة عامرة ،وتغلب
سع
ت
الم
الفضاء
هذا
سكون
وجمالها ،في
ّ
ّ
ل كائن حي ،وفي تلك اللانهاية الساكنة يصفو الجسم والعقل
غريزته أيضا
فيحس بمئات الأميال الّتي تبعده عن ك ّ
ّ
تحول قلبه عنها،
أن
أخرى
ة
لقو
ليس
قاهرة
ة
قو
وجود
ويحس
وجل،
عز
ّه
ل
ال
إلى
أقرب
ه
ن
بأ
الإنسان
فيشعر
الروح
وتنقى
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ويتسرب إلى نفسه الإيمان بالقدر الغالب والاعتقاد بحكمة ما كتب اللّه ،فيصبح شديد الاستسلام ح ّتى يهون عليه بذل
ّ
بأن الحياة قليلة الوزن هيّنة.
تبرم ،وهناك ح ّقا أوقات يشعر فيها ّ
حياته للصحراء دون ّ
ل منهم عن
وتكشف الصحراء من نفس الإنسان عن جوانبها الشريفة ،فإ ّنك إذا واجهت أهل المدن بالخطر ناضل ك ّ
أما في الصحراء فتعظم نفس الإنسان وتنعدم الأنانية ويفرغ كل قصارى جهده في خدمة زملائه
سلامة نفسه ّ
وعن لأحد أفرادها سبيل النجاة تنكّب عنه ولم يترك رفقاءه لينجو
القوافل
من
قافلة
الخطر
د
هد
فإذا
ومساعدتهم،
ّ
ّ
بنفسه.
وربما دار بخلدك في مثل هذه الحال أن تستبقي لنفسك ما لديك منه،
وأشد ما يهولك في الصحراء أن ينزر الماء
ّ
ّ
ولك ّنك بدلا من هذا لا تلبث أن تجدك حاملا زجاجة الماء ،وهي إذ ذاك أثمن ما تملك ،تدور على الرجال تسأل كلّا منهم
أن الماء غزير فائض عن حاجتك ،تسألهم دون أن تفكر في
هل يريد جرعة ،تسألهم غير مكترث كأ ّنما أفرخ في روعك ّ
سلامتك الشخصية.
قدر اللّه أن يقع فليقع لرجال القافلة جميعا إذ
مما ّ
وهكذا تنعدم في الصحراء الأثرة والأنانية ،فتقول لنفسك مهما يكن ّ
أ ّنك لا تريد النجاة وحدك ،ذلك هو الشعور الّذي يستولي عليك.
كرت في ثباته وسكينته وشجاعته الّتي لا يزعزعها شيء ،يدخل البدوي الصحراء وعماده
لا أزال أزداد إعجابا بالبدوي كلّما ف ّ
ثلاثة :الجمال ،والماء ،والدليل.
أما الجمال فقد يخور أقواها وينفق لغير سبب ظاهر كما وقع لي حين تركت الكفرة ونفق جمل من خيرة جمالي في
ّ
ثم قطع نحو  1200كيلومترا ودخل الفاشر يقارب في
حمله
تحت
يتمايل
الكفرة
من
أضعفها
قام
بينما
التالية
الليلة
ّ
خطواته ،وكنت قد أخذت على صاحبه إحضار تلك الدابّة الضعيفة فقال )هللا يحفظه( وقد حفظه اللّه ح ّقا وحفظنا كذلك
ل أحماله إن لم نقل كلّها.
لأن موت جمل من جمال القافلة كارثة عظيمة معناها إلقاء ج ّ
ّ
يتبخر الماء منها ،وربّما اصطدم
أياما وأسابيع أو
أما الماء فيحمل أكثره في قرب ولك ّنها قد تنثغر فجأة رغم
ّ
ّ
تعهدها ّ
ّ
جملان في حلكة الليل فتنفجر قربة أو قربتان.
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بقي الدليل
أن رأسه طاح ،وقد يضل الطريق إذا غامت
إن الأرض تدور برأسه ومعنى هذا ّ
قد يقول الدليل -والأسباب كثيرةّ -
ترسم علم من أعلام الطريق ،عماد البدوي في اِجتياز الصحراء كما قلت ثلاثة :الجمال
الشمس بضع ساعات أو أخطأ في
ّ
والماء والدليل ،ولك ّنها جميعها لا تغني عن شيء آخر هو الإيمان ،الإيمان الثابت الّذي لا يتزعزع ،الإيمان الراسخ الوطيد.
مر بي في مدى سبعة شهور طويلة فأشعر بأ ّنني لا فضل لي فيما قمت به
ولطالما كنت أغمض عيني وأستعرض ما ّ
رحالة إلى ضميره لما اِستطاع أن يقول فعلت وكلّما يقوله و ّفقت
وأ ّنني لا أستطيع أن أفخر بنجاح رحلتي وإذا رجع ك ّ
ل ّ
وما التوفيق إلّا من عند اللّه.
تتجمل الصحراء ويلين مهادها ،وقد يكون رجال القافلة نضر الوجوه مرحى الخواطر ،ولك ّنها قد تكون أيضا قاسية
قد
ّ
ف ّتاكة ،يضرب فيها على غير هدى أولئك التعساء الّذين كتب عليهم سوء الطالع أن يهيموا في نواحيها مستيئسين ،فإذا
وتطرق اليأس إلى نفوسهم،
تهدلت رؤوس الإبل من العطش والإعياء ،ونزر الماء وما من أثر لبئر قريبة ،ووجم رجالك
ّ
ّ
فهز
لأن الطريق الّذي تسلكه لم يكشفه أحد بعد ،وسألت دليلك عن الطريق
ّ
ونظرت في الخريطة فلم تجد أثرا يهديك ّ
الممتد بين زرقة السماء الباهتة
الخط الغائم المضطرب
كتفيه وقال اللّه أعلم ،وذرعت بنظرك الأفق فإذا هو ذلك
ّ
ّ
ل ما يحيط بك فما رأيت شارة أو علامة تبعث على بصيص من الأمل ،وضاقت
وصفرة الرمال ،وأمعنت النظر في ك ّ
ل حلقك الجاف ،فهنا يشعر البدوي بافتقاره إلى
دائرة الأفق البعيد الشاسع ح ّتى أصبحت طوقا يضيق حول عنقك ويغ ّ
قوة تلك الصحراء الف ّتاكة القاسية ،وهنا يجأر باستدرار رحمة اللّه ولطفه ،ح ّتى إذا ضلّت دعواته
قوة كبرى ،أكبر من ّ
ّ
ضم )جرده( إلى جسده وتهالك على الرمال ينتظر الموت المحتوم في سكينة واِستسلام ،هذا هو الإيمان الّذي
الطريق
ّ
لابد منه لمجتاز الصحراء.
ّ
الفصل الثاني
خطة الرحلة
وضع ّ
المتوسط إلى الأبيض عاصمة مديرية
قصة رحلة قمت بها سنة  1923من السلّوم على شاطئ البحر الأبيض
هذه
ّ
ّ
كردفان بالسودان ،وهي مسافة قدرها نحو ثلاثة آلاف وخمس مائة كيلو متر قطعت على ظهور الإبل وقد وفقت فيها
إلى العثور على واحتين مجهولتين هما )أركنو( و)العوينات( وكانتا غير معروفتين قبل ذلك للجغرافيين.
الأوليّة من رحلتي هذه علميّة ولك ّني حاولت في هذا الكتاب أن أتج ّنب إرهاق القارئ بذكر المصطلحات
وقد كانت الغاية ّ
أقدم إليه حكاية أرجو أن تكون شائقة ح ّتى لمن يجهل مصر والسودان وصحراء ليبيا.
الفنية وأن ّ
ّ
همي طول أيّام حياتي أن أجوب صحراء ليبيا وأصل إلى )الكفرة( ،وهي مجموعة من الواحات في صحراء ليبيا
كان أكبر ّ
لم يزرها قبلي إلّا مستكشف واحد فقد نجح المستكشف الألماني المقدام )رولفس( سنة  1879في القيام بهذه الرحلة
العلمية.
مدوناته ونتائج ملاحظاته
ل
ولك ّنه لم يخرج منها إلّا بحياته بعد أن خسر ج ّ
ّ
ّ
الحج ،والسيد إدريس هو شيخ
الحظ سنة  1915بلقاء السيد إدريس السنوسي في القاهرة عند عودته من
وقد أسعدني
ّ
ّ
مقر ملكها واحة الكفرة ،وفي سنة  1917أوفدت في بعثة إلى السيد إدريس المذكور مع اللّواء
الطائفة السنوسيّة الّتي
ّ
الضباط البريطانيين المنتدبين للخدمة في الجيش المصري ،وكان قد ترك الخدمة العسكرية
مشاهير
تالبوت باشا أحد
ّ
وعاد إليها عند نشوب الحرب العظمى.
السيد إدريس على منع العرب من الاعتداء على حدود مصر الغربية ومنع
وكان أهم مقاصد هذه البعثة الا ّتفاق مع
ّ
السيد إدريس في )الزويتينة( وهي ثغر
مع
علاقاتي
دت
فجد
الفرصة
هذه
انتهزت
القلاقل الّتي قد تحدثها الحرب ،وقد
ّ
ّ
علي السيد إدريس وسألني أن أحيطه علما بموعد
صغير بالقرب من )جدابية( في برقة وكاشفته بغايتي ،وقد عطف
ّ
ل مسافر يقصد
ّتين
ل
ال
والرعاية
المساعدة
يقدم لي
سفري متى شرعت في القيام بهذه الرحلة ح ّتى
لابد منهما لك ّ
ّ
ّ
)الكفرة(.
وقابلته بعد ذلك في )عكرمة( بالقرب من )طبرق( وأخبرته بعزمي على القيام بالرحلة بعد انتهاء الحرب الأوروبية وكان
كلية )باليول(
معي إذ ذاك في )طبرق( المستر فرنسيس رود وهو صديق لي قديم ترجع صلتنا إلى عهد الدراسة في ّ
بجامعة أكسفورد فا ّتفقنا أن نترافق في هذه الرحلة.
إلي بخطاب من صديقي رود راجية أن
وتقدمت
وانتهت الحرب فجاءتني مسز روزيتا فوربس )وهي الآن مسز مجراث(
ّ
ّ
خطة لرحلة يرافقاني فيها ولكن الموانع حالت دون مصاحبة المستر رود لنا وقد أوشكنا أن
ترافقنا كذلك ،فبدأت برسم ّ
قدم لنا
ّذي
ل
ا
إدريس
السيد
بمساعدة
دين
مزو
1920
سنة
معي
فوربس
مسز
بسفر
الأمر
ل ترتيب وانتهى
ننتهي من ك ّ
ّ
ّ
ما يلزم للقافلة فوصلنا الكفرة في يناير من سنة .1921
الممتدة وراءها ،وكان هنالك إشاعات
حبا في التو ّغل في أحشاء تلك الصحراء
ّ
ولكن هذه الرحلة إلى الكفرة لم تزدني إلّا ّ
الأولين وأخبارهم.
عن واحتين مجهولتين لا يعرفهما كثير من أهل الكفرة إلّا في أساطير
ّ
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صممت على القيام برحلة ثانية وعزمت على الانحدار إلى الجنوب مخترقا
فلما عدت من الرحلة الأولى إلى القاهرة ّ
ّ
ل ما كان معنا في الرحلة
ك
أن
الثانية
الرحلة
بهذه
القيام
في
رغبة
وزادني
تلك الصحراء المجهولة إلى واداي والسودان،
ّ
ّ
المعدات العلمية لم يزد عن بارومتر وبوصلة ،ولذلك لم يكن في وسعي أن أقوم بعمل خريطة دقيقة
الأولى من
ّ
للجهات الّتي اِخترقناها ولا أن أضبط مواقع الآبار وواحات الكفرة بالد ّقة ،فداخلني ميل شديد إلى التح ّقق من النتائج
والتثبت من مكان الكفرة على الخريطة الجغرافية.
العلمية الّتي وصل إليها )رولفس(
ّ
المتوسط إلى السودان على حضرة
خطة رحلتي مخترقا الصحراء من البحر الأبيض
وفي سنة 1922
تشرفت بعرض ّ
ّ
ّ
تفضل فأبدى اِهتماما برحلتي الأولى ومنحني نوط الجدارة فأظهر عناية
قد
كان
ّذي
ل
ا
ل
الأو
فؤاد
الملك
صاحب الجلالة
ّ
ّ
وتفضل بإصدار أمره إلى الخزينة المصريّة بمنحي جميع النفقات الّتي
شديدة بفكرتي وسمح بإعطائي إجازة طويلة
ّ
ل ما و ّفق إليه من النجاح في هذه الرحلة راجع
يجهر
ّذي
ل
ا
المخلص
العبد
تتطلّبها هذه الرحلة فلجلالته م ّني تقدير
بأن ك ّ
ّ
إلى معونة جلالته الثمينة.
واِنتهيت من ترتيباتي وجمعت حوائجي في ديسمبر سنة  1922في دار أبي ح ّتى أحظى ببركته وصالح دعواته وفقا
لتقاليدنا القديمة قبل بدئي بعمل هذه الرحلة.
سدد اللّه خطاك
ّ
الجو من
الطيبة الّتي اِمتزجت ألفاظها بما انتشر في
سدد اللّه خطاك( تجاوبت أركان الغرفة الفسيحة بهذه الدعوة
) ّ
ّ
ّ
ضوء الشموع وسحب البخور المتناثرة.
وكانت إلى جانب الحوائط أكداس من حوائج السفر بين صناديق متفاوتة الأحجام من كبير وصغير وقرب الماء
)وفناطيس( من الصفيح لحمله أيضا ،وحقائب مفعمة زادا ،ورزم من الخيام وجعب مختلفة من الجلد والمعدن تحوي
العلمية وكذلك أمتعتي الخاصة.
بعض الأجهزة
ّ
ل شيء بعد حزمه وترتيبه فوقفنا وسط الغرفة واجمين وليل مصر يسدل ستاره والنسيم يحمل
سكنت َجلَبتنا من إعداد ك ّ
إلينا من ناحية الحديقة تلك الهمهمة الخافتة الّتي تسري عند المساء في أحياء القاهرة.
وأما أحمد
أما عبد اللّه فنوبي من أسوان وثقت به الثقة كلّها وكان عند حسن ظ ّني به،
ّ
ك ّنا ثلاثة ،أنا وعبد اللّه وأحمدّ ،
فنوبي من أسوان أيضا صحبته في رحلتي فكان طاهيها البارع وروحها الهفافة.
ووقف أمامنا شيخ طويل القامة ذو لحية بيضاء مسترسلة يلبس قفطانا من الحرير البرتقالي ،وينبعث من وجهه الوسيم
حبات سبحة من الكهرمان ،ووقف
المتغضن نور الصلاح والطمأنينة والتقوى وتتساقط بين أصابعه الطويلة المنشرحة ّ
ّ
زكي الرائحة ،ينشر في فضاء الغرفة حلقات رقيقة ،وضع
بخور
منها
يتصاعد
ة
الفض
من
مبخرة
يحمل
خادم
جانبه
إلى
ّ
ّ
ثم رفع يديه نحو السماء وتمتم بصوت خافت من فعل السنين واضح من أثر اليقين،
جانبا
سبحته
التقي
الشيخ
ذلك
ّ
يسدد خطانا ويكلّل بالنجاح مسعانا ويعيدنا سالمين
دعاء يستمطر به رحمة اللّه بالراحلين ،ويضرع إليه تعالى أن
ّ
غانمين.
مرددا دعاء قصيرا.
ل حزمة من حوائج السفر
وجعل يغادي في أنحاء الغرفة ويراوح بالمبخرة على ك ّ
ّ
مقدسا قبل
المتعددة واجبا
التبرك ،حفلة مباركة الأمتعة والحوائج الّتي است ّنتها العرب وجعلتها الأجيال
تلك هي حفلة
ّ
ّ
ّ
الرحيل.
ويشع فيها نور
أما أبي الّذي يضيء سبل حياته سنا العرفان
فرط فيها الخلف وق ّ
ّ
ل اِستعمالها في ّ
أيامنا الأخيرةّ ،
وقد ّ
يؤدي هذا الواجب لاِبنه الوحيد المقبل على سفر طويل بعيد.
الرسول فقد أبى إلّا أن
ّ
بدو يا يعود إلى الصحراء حيث
المتحضر وإ ّنما كنت
وقفت أمام ذلك الشيخ الصالح أتل ّقى البركة فلم أعد ذلك المصري
ّ
ّ
وإياه خمسة عشر عاما -منذ أرسلت لتل ّقي العلم
قضيت
ويممت أبي ،لقد
ثم درت
ّ
ّ
أقام أجداده وأسلافه قوائم خيامهمّ ،
في أوروبا -تختلف مشاربنا وآراؤنا وتتباعد طرائقنا في الحياة على أ ّنني طالما تم ّنيت لو أ ّني توفرت على درس ما مال
إليه من العلوم ح ّتى أقتبس من معارفه الواسعة وأغترف من بحر علمه الغزير ،سمعته ذات يوم يقول ع ّني لأحد
زملائي) :إ ّنه مخلوق لغير زماني فدعه يحصل ما يقتضيه زمنه من العلم والتهذيب( وهكذا نشأت في غير نشأته.
أما الآن وقد أقبلت على العودة إلى الصحراء الّتي نشأ فيها أجدادي فقد اِلتقت خواطرنا
وهكذا كان شأن أبي وشأني ّ
ثم وضع
قصير
سكون
ينا
غ
و
صامتين
فتفاهمنا
الآخر
ضمير
يخالج
ما
ا
ن
م
ل
ك
وعرف
شعورنا
واِجتمعت أفكارنا واِ ّتحد
شِ
َ
ّ
ّ
ّ
القوة وأنجح مسعاك(.
ووهبك
خطاك
ّه
ل
ال
د
وسد
السلامة
رافقتك
بني
يا
سر
)
يديه على كتفي وقال:
ّ
ّ
بوركت حوائج السفر وخرج عبد اللّه وأحمد إلى السلّوم بما ثقل منها وخلّيا إلى الأدوات العلمية وآلات التصوير ،وفي
اليوم التاسع عشر من شهر ديسمبر أقلعت بي الباخرة من الإسكندرية إلى السلّوم.
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ما كدت أنتهي من وضع هذا الكتاب ح ّتى فوجئت بموت أبي ففقدت بفقده خير النصراء النصحاء ،فقدت الأب البار
تفر ج الكرب والنصيحة الّتي تفتح
الشفيق ،كنت إذا ا
ّ
ِشتدت صروف الحوادث واِستحكمت حلقاتها أجد عنده الكلمة الّتي ّ
قواتها ،وللعزيمة المزعزعة ثباتها.
أبواب الفرج ،والعظمة الّتي تعيد للنفس المضطربة بأسها
وللحواس المضعضعة ّ
ّ
ِشتدت الحيرة فلا عجب
كان الصديق الصادق إذا ضاقت السبل واِنقطعت الأسباب وتع ّقد الأمر وتكاثفت الظلمات وا
ّ
إذا كان مصابي بفقده جللا وخطبي بموته جسيما ،وإذا أحسست بعد غيابه بفضاء واسع وفراغ كبير كان يملأه صلاحه
وتقواه وسعه اللّه برحمته وأسكنه فسيح الج ّنة والرضوان.
الفصل الثالث
الزاد والمتاع
رست بي الباخرة في  21ديسمبر سنة  1922في ميناء السلّوم وهي ثغر صغير قريب من حدود مصر الغربية ،وكان
المهم لتجارة الصحراء حيث
الترتيب أن نأخذ الجمال من السلّوم ونذهب عن طريق )الجغبوب( إلى )جالو( وهي المركز
ّ
ل شيء للبدء في رحلتنا إلى الجنوب.
يتم تنظيم ك ّ
ّ
عما تلقاه في
ل مرحلة منها شعور
عدة ينتابك في ك ّ
ولمثل رحلتي هذه دائما مراحل ّ
خاص وتلقى فيها تجاريب تختلف ّ
ّ
غيرها فإ ّني ساعة وقفت في دار أبي في تلك الغرفة الّتي يشيع في أرجائها القاتمة عبق البخور رأيت القيام بهذه
أما في السلوم فقد واجهتني الحقيقة
الرحلة ضربا من الأحلام يخلب لبّي باِحتمال تحقيقه وأن اليقين منه كان بعيداّ -
ل شيء للتح ّقق من
ل شيء بحيث يصغر حجمه ويسهل تناوله وجرد ك ّ
الواقعة الّتي تستلزم جمع الزاد والمتاع وحزم ك ّ
ثم الا ّتفاق مع أصحاب الإبل على المرحلة الأولى من الرحلة.
وجوده ّ
ثم تنكّرت لي
وعند )جالو( تبدأ المرحلة الثالثة حيث
ّ
أتقدم القافلة وأستقبل طريق )الكفرة( الّتي قطعتها من قبل ّ
معالمها ،ح ّتى إذا وصلت الكفرة بدأت مرحلتي الأخيرة ضاربا في أحشاء تلك الفيافي المجهولة الّتي لم تطأها قدما
يختص
ل شيء
مكتشف من قبل ،وقد سبقني إلى السلّوم عبد اللّه وأحمد ومعهما أمتعتي الضخمة وكانا قد ر ّتبا ك ّ
ّ
بسفرنا عن طريق الجغبوب فأخذنا جميعا في تحضير المتاع والزاد.
نوبيا من أسوان
المصريين اللّذين صحباني في هذه الرحلة ،كان عبد اللّه
ولا يفوتني أن أصف في هذه المناسبة ذينك
ّ
ّ
متين البناء متناسب الأعضاء ،قويا ،له عينان صغيرتان غائرتان ،يلوح فيهما الذكاء والشمم ،وكان يبلغ من العمر أربعين
سنة خرج منها بعلم واف واستظهار للقرآن الكريم.
وبدأ الخوري الياس سفرته التي استغرقت خمس عشرة سنة في سنة  1668عندما غادر بغداد إلى القدس للزيارة ومن
ثم سافر إلى حلب حيث بقي بها فترة من الزمن ثم غادرها إلى الإسكندرونة التي أبحر منها إلى البندقية وفرنسا وإسبانيا
والبرتغال وصقلية .وفي سفرته الثانية إلى إسبانيا تمكن من الحصول على سماح خاص من الجهات العليا للسفر إلى
أميركا .ويظهر أنه لم يكن ليسمح بدخول تلك المناطق )الأمريكتين( لأحد إلا بأذن من ملك أسبانيا  .وفي طريقه إلى
مر في جزر الخالدات )الكناري( ومنها سارت بهم السفن إلى أميركا الجنوبية ،واستغرقت تلك الرحلة
القارة الجديدة ّ
خمسة وخمسين يوما  .وقد زار السائح العراقي في تلك القارة بعض أجزاء بناما وكولومبيا وبيرو وبوليفيه وشيلي.
وبقي في بيرو مدة من الزمن أنهى خلالها كتابة القسم الأول من مذكراته عن سفرته ومشاهداته في إقاماته ،ثم خرج
إلى المكسيك )التي يسميها ينكي دنيا( مارا بالأجزاء الجنوبية من الولايات المتحدة الحالية .وترك المكسيك سنة 1680
عائدا إلى أسبانيا فروما حيث قابل فيها البابا أينوسنسيوس ) أنوسنت ( الحادي عشر ) (1689 1676الذي أكرم وفادته
) .(2ويظهر أنه قد جمع أموالا طائلة خلال سفرته هذه وسنعرف من خلال تفاصيلها أنه تمكن أن يخرج كتابا وينفق على
طبعه من ماله الخاص وهذا ليس بالأمر الهين آنذاك دون شك نظرا لكون الطباعة في مراحلها الأولى وإخراج كتاب
يحتاج إلى مبالغ طائلة من المال .ولا نعرف السنة التي توفي بها الخوري الياس واكن يبدو أنه كان حيا سنة  1692وهي
السنة التي طبع بها كتابه حيث لم نقرأ فيه كون المؤلف ميتا وإن كان قد وقف على طبعه صديقه عبيد هللا أندروس
ابن مقدسي عبد هللا الكلداني الموصلي الساكن في حلب ) .(3ويظهر القسم الثالث من مخطوطته بأنه بقي حيا إلى
ما بعد سنة  1719بحيث كتب عن رحلة السفير العثماني إلى فرنسا بتلك السنة إن لم يكن هذا القسم منسوبا إلى
الخوري الياس وهذا ما أرجحه أنا على الأغلب وإن لم يكن لدي دليل على ذلك)*(.
ديباجة الكتاب الحمد هلل الذي خلق البرايا بحكمته .واخترع الموجودات بأمره وكلمته .وصور الإنسان على شبهه ومثاله
وسلّطه على سائر المخلوقات بفضله وإنعامه .ونهاه عن ثمر لا يأكله لئلا يموت موتا .فهذا المخلوق الضعيف لما
خالف أمر خالقه وأكل من المنهي عنه تجرد من النعمة التي كان متسربلا بها وصار مطرودا مع ذريته من فردوس عدن
إلى أرض الشقاء والحزن .إلى أن تحنن عليه سبحانه وتعالى وشاء إعتاقه فأرسل ابنه الحبيب الأقنوم الثاني وكلمته
ل في أحشائها حلولا لا يدرك وليس منها جسدا كاملا وصار إنسانا
الأزلية إلى بتول عذراء طاهرة وأشرف المخلوقات وح ّ
ما خلا الخطيئة وتردد بين العالم وصنع الآيات بشفاء المرضى وقيام الأموات ثم اختار له تلاميذ أناسا سذجا صيادين
وشرع لهم نواميس وقوانين وأمرهم أن يجولوا بكل العالم ويبشروا بكرازة الإنجيل الطاهر قائلا لهم ) :متى : ( 19 : 28
امضوا واكرزوا وعمدوا باسم الأب والإبن والروح القدس فمن آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن  .وقال لهم أيضا) :
متى  : ( 5 : 18فمن قبلكم فقد قبلني  .ووعدهم أيضا عند صعوده أن يرسل لهم الروح المعزي ليمنحهم نعمة وحكمة.
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فبعد صعوده وجلوسه عن يمين الأب أرسل لهم الروح البارقليط فحل عليهم كألسنة نار فصاروا يتكلمون بسائر اللغات
المختلفة فانتشروا في سائر أقطار المسكونة جائلين مبشرين بالإنجيل وكانت آياتهم شاهدة لأقوالهم فقوم منهم
حصلت لهم بلاد الشرق والبعض ذهبوا إلى الغرب والبعض إلى القبلة والبعض إلى الشمال فثبت بهم قول داود
النبي القائل عنهم )مز  : ( 5 : 18في كل الأرض ظهرت بشارتهم وسمعت أصواتهم في أقطار المسكونة كانوا عائزين
منضاقين مطرودين محقورين لابسين جلود الحملان ) عبرانيين  ( 37 : 11وكانت أشعة أنوارهم تشرق وتنير تلك الأقاليم
المظلمة حتى إنهم بكرازتهم طهروا المسكونة من عبادة الأوثان وأرجعوهم من الضلالة والطغيان واختاروا لهم تلاميذ
وأخلاقا وخولوهم تلك المواهب وإنعام الروح القدس لكي يتولوا من بعدهم الرئاسة والتدبير جيلا بعد جيل متداومين
إلى انقضاء العالمين.
فأما الكنيسة المقدسة عروس السيد المسيح التي جعل مار بطرس الصخرة رأسها ومدبرها من بعد صعوده المجيد.
ومن بعده للذين يخلفونه فلم تزل تمتد أطنابها وتتوسع أكنافها حتى إنه لم يخل مكان وإقليم من أربعة أطراف
المسكونة إلا وتجد فيه كرازة الإنجيل وصحة الإيمان المستقيم بين طوائف مختلفة ولغات متفرقة .وأما اللعين الثلاب،
عدو الخير والثواب ،فلم يزل مجتهدا ومحترسا على تزعزع ضمائر المؤمنين حتى يطغيهم ويطرحهم من أحضان الكنيسة
أمهم .فنصب لهم شباكه وفخاخه وزرع في قلوب البعض منهم زوان الحسد والكبرياء والعصيان .حتى إن بعض طوائف
الناس أنكروا الطاعة للكنسية الرومانية ولرئيسها ومدبرها الذي هو الحبر الأعظم وراعي الرعاة العام .وجعلوا لهم رؤساء
مختلفين مضادين بعضهم بعضا حتى إنه تبارك وتعالى سلّط عليهم أعداءهم فثبت قول السيد المسيح في إنجيله
المقدس على لسان مار لوقا البشير في الفصل الثاني والخمسين مخاطبا اليهود قائلا ) :(1إذا رأيتم إبراهيم وإسحاق
ويعقوب وكل الأنبياء في ملكوت هللا فها هو ذا يكون الأولون آخرين والآخرون آولين .فلما تفرقت الطوائف المذكرة
من أحضان الكنيسة المقدسة شاء السيد المسيح أن يدخل عوضهم أناسا مختلفي الأجناس والطباع  .غريبي الألسن
واللغات قاطنين في البراري والجبال سالكين بعيشة وحشية لا فرق بينهم وبين البهايم معذبين ومنقادين بضلالة
الشيطان فقوم منهم عبدوا الحجارة وطائفة عبدت الوحوش وآخرون عبدوا الأشجار وغيرهم كانوا يقدمون ذواتهم ذبيحة
للشيطان اللعين وكانوا ساكنين في الإقليم الرابع الذي كان مخفيا عن الأبصار ومستورا عن الأفكار حتى إن القديس
العظيم معلم الكنيسة المقدسة مار اغسطينوس كان يظن أن هذا الإقليم هو غير مسكون من البشريين .فسبيلنا أن
نبرهن ونبين رجوع هذه الطوائف المذكورة إلى الإيمان الحقيقي واحتضانهم للكنيسة المقدسة حتى إن كثيرين منهم
بعد دخولهم في الإيمان بالمسيح حسبوا من جملة القديسين .وإما هذا الإقليم الذي قصدنا التكلم عنه فهو ممتد الطول
والعرض وهو أكبر من الثلاثة أقاليم الأخرى المعروفة بآسيا وأفريكا وأوروبا طولا وعرضا وقد جعلوا له اسما جديدا
وسموه ميريكا مسلوبا) (2وسوف نتكلم عنه في مكانه ونحرر سبب كشفه وبيانه ونرقم كل شيء في حينه وأوانه.
ونستعين باهلل على الزيادة والنقصان والسهو والنسيان لأن ذلك يوجد في كل إنسان مخلص هلل دائما إلى الأبد.
 -1من بغداد إلى البندقية :فأقول أنا الحقير في الكهنة أني في تاريخ سنة ألف وستماية وثمانية وستين للسيد المسيح
خرجت من مدينة بغداد قاصدا زيارة قبر المسيح في رفقة الطوبجي باشي المسمى ميخائيل آغا) .(3ثم إننا سرنا في
درب القفر .ففي نصف الدرب خرج علينا لصوص مقدار مائة نفر وصار بيننا حرب فظفرنا بهم .وكان ذلك نهار عيد
القيامة .ونحن كان عددنا اثني عشر نفسا .لكن بقوة آلات الحرب من التفنك) (4انتصرنا عليهم .ومن هناك أخذنا دربنا
وسرنا إلى مدينة الشام ومن الشام قصدت القدس الشريف وتشرفت بزيارة تلك الأماكن المقدسة.
ثم ذهبت إلى مدينة حلب .وبعد أيام انحدرت إلى ميناء البحر الذي يسمى إسكندرونة فمن هناك ركبت في مركب
انكليزي وسرنا قاصدين بلاد أوروبة .فجزنا إلى جزيرة قبرص وهناك زرت قبر القديس عازار وأخته مريم ومرتا) (5ومن
هذه الجزيرة رحلنا .وبعد أيام جزنا على جزنا على جزيرة قريطش التي تسمى كريد .ومن هناك وصلنا إلى جزيرة زانطية
وهي في حكم البنادقة مع جزيرتين أخريين قريبتين منها تسميان كورفو وسافولونية وهما أيضا في حكم البندقية التي
تسمي باللسان التركي وأناديك) (6المعروفة في كل الدنيا ومن هناك سرنا.
أيام عبرنا إلى ميناء البندقية المذكورة .وكانت عدة الأيام التي بقينا فيها على وجه البحر سبعين يوما من خروجنا
وبعد ّ
من اسكندرونة إلى أن دخلنا إلى هذا الميناء) (7ثم أخرجونا من المركب وجعلونا في بيت التطهير الذي يسمى
نازاريت) (8باللسان الطلياني فمكثنا هناك واحدا وأربعين يوما كالمرسوم .وهذا نازاريت هو خارج عن المدينة وذلك
عادة في بلاد النصارى خوفا من الطاعون .ففي تمام واحد وأربعين يوما أتى الحكيم باشي لينظرنا هل بيننا أحد مريض.
فبعد ذلك أعطونا دستورا أن نخرج من نازاريت .فخرجنا ودخلنا إلى البلدة المذكورة وبقيت هناك عشرين يوما متنزها
وزرت كنائسهم والغنى الذي نظرته في كنيسة مارمرقس الإنجيلي) (9هو شيء لا يوصف.
ثم من بعد تلك الأيام توجهت إلى مدينة رومية العظمى وسكنتها ستة أشهر وزرت الأماكن المقدسة خصوصا كنيسة
مار بطرس الرسول الفريدة في المسكونة لحسنها .وبعد ذلك خرجت قاصدا بلاد فرنسة فمررت على أرض أمير يسمى
كران دوكه توسكانا ) (10وهو يسكن بلد فلورنسة .وهذا الأمير هو غني جدا ذو مال وخزائن ومن فلورنسة انحدرت إلى
ميناء البحر إلى بلد تسمى ليغورنة من حكم هذا الأمير المذكور .وبعد أيام قليلة سافرت إلى بلد جينوا ميناء البحر وهي
تحت حكم أمير يحكم على ذاته .وهذا البلد شريف بالعمارات غني بالأموال.
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 -2سياحته في فرنسة :ومن هناك أيضا سافرت في البحر فوصلت إلى ميناء بلد مرسيلية من حكم فرنسة ثم خرجنا
إلى الأرض ومشينا إلى مدينة أوينيون التي هي تحت حكم سيدنا البابا) (11وهذه البلدة هي في فرنسة لكن ملوك
فرنسة القدماء كانوا أهدوها مع بعض قرى إلى كنيسة مار بطرس .ومن هناك ركبنا في سفينة على النهر والخيل كانت
تسحب السفينة ضد جريان الماء .فوصلنا إلى بلد ليون وهذا البلد من أعظم بلاد فرنسة من بعد مدينة باريس بلد ملك
فرنسة.
ثم إني اجتمعت هناك مع رجل قديس يسمى موسيو بيكيت) (12فهذا الرجل الشريف كان سابقا قنصلا في حلب وبعد
رجوعه من حلب ارتسم أسقفا على مدينة بغداد وكانت وفاته في العجم في بلد أمادان) .(13وما لنا زمان لنتكلم عن
فضائله وحسن سيرته .ثم بعد أيام خرجت من ليون وسرت إلى مدينة باريس تخت ملك فرنسة فدخلتها ورحت زرت
الملك المنصور لويس فأكرمني ثم إني زرت أخاه أمير أورليانوس  (d'orleans( Dueوأهديته سيفا وقدست له في
الكنيسة التي في سرايته .فأكرمني زائد الإكرام .ثم رحت زرت أميرا يسمى سانتينيان  ( (St Aignanودفعت له مكتوبا
كان أعطاني إياه عمه البادري حنا الراهب الكبوجي) (14الصالح الذكر الذي كان رئيسا في حلب فعمل لي عزا وإكراما
جزيلا لأجل وصية عمه البادري المذكور.
ثم إني نزلت في المكان وبقيت أتنزه في هذه البلدة العظيمة التي لا مثيل لها في كل الدنيا بحسنها وعدالة حكمها
واستقامة شرعها وزيادة محبة أهاليها للغرباء .وقد نظرت أمرا يستوجب الذكر والمدح لفعلهم هذه الخيرات والإحسان
وذلك عدة نساء عددهن سبع عشرة امرأة من الأشراف بعضهن عذارى وبعضهن أرامل .أما العذارى فقد تزهدن عن
الدنيا وتركن كل نقدهن في الشركة المباركة وتسمى هذه الشركة باللسان الفرنساوي شاريته ) (CHARITE( )15أعني
مجمع الخيرات .هذا قد أسسوه من القديم .وأيضا الأرامل قد تركن مقتناهن في هذه الشركة .وجميع هذه الأموال التي
قد أوقفتها إلى هذا المجمع هي مؤمنة عند أناس الربح ) (16وفي كل سنة تربح مليونين أي عشرين كرة من المال .ثم
تجتمع هؤلاء النساء المباركات في الجمعة مرة ويقسمن هذه الدراهم المذكورة على الفقراء والمحتاجين وعلى الكنائس
والأديرة وأيضا على المرضى والغرباء وعلى الذين يكرزون بإيمان المسيح في بلاد الشرق .وأيضا ينقدن لبعض بنات
فقراء ويزوجنهن من هذه الصدقة .ونظرت أشياء كثيرة واجبة للمدح والوصف في هذه المدينة العظيمة.
ثم وفيما أنا هناك وإلا أقبل قاصد من عند السلطان محمد خان إلى الملك لويس وهذا القاصد يسمى باللسان التركي
والفارسي ايلجي) (17فأنا رحت زرت هذا الإيلجي عدة مرار لأجل اللسان التركي ثم طلب مني أن أبقى في باريس ولا
أروح فبقيت ثمانية أشهر.
 -3إسبانية إيطالية :
ثم بعده خرجت من هناك قاصدا بلاد أسبانية فجزت على بلد عظيم يسمى اورليانوس ) (ORLEANSومن هناك رحت
إلى مدينة تسمى بونراس) (18ومن هناك إلى مدينة بواتيه ومنها إلى مدينة تسمى بورديوس ) (BORDEAUXالتي
هي على شاطئ نهر كبير .وقد قطع الملك لويس المذكور الجبال وخلط البحرين في بعضها وأصبحت المراكب تسير
بسهولة في هذا النهر المذكور من بحر الأوقيايوس إلى بحرين أرضيين) (19ومن هناك سافرت إلى أسبانية وجزت على
بلاد وقرى لا تحصى حتى بعد اثني عشر يوما انتهيت إلى نهر وهذا النهر هو الحد بين حكم فرنسة وإسبانية وهناك قلعة
تسمى سان جوان دي لوا  ( (ST JEAN DE LUXمن حكم فرنسة.
ثم جزنا النهر ووصلنا إلى قلعة من حكم إسبانية تسمى فونته أربيا  ( (FUENTERABIAوجانبها بلدة صغيرة تسمى
إيرون  ( (IRUNومن هناك قصدت بلدة تسمى سان سبسطيان وهي ميناء في البحر الغربي ومن هناك سافرت في
الأرض إلى مدريد تخت ملك إسبانية وعبرت على بلدة تسمى بوركوس  ( (BURGOSونظرت هناك ديرا لرهبان مار
أوغسطينوس وكان في كنيستهم مذبح فيه صلبوت السيد المسيح الذي يسمى في اللسان السبنيولي كريستو ده
بوركوم) (CRISTO DE BURGOS( )20ويظهر منه عجائب كثيرة وأيضا نظرت هناك في دير الراهبات قبر ملك سيس
الأرمني) (21الذي كان يسمى أوانيسي تاكا )?( وكتابة قبره باللسان الأرمني .ثم من هناك سافرت وجزنا على مدن لا
تحصى حتى إني وصلت إلى مدريد تخت الملك ففي ذلك الحين كانت تحكم الملكة إمرأة الملك) (22فيليبه الرابع لأنه
كان قد توفي الملك وخلف ابنا صغيرا يسمى كارلوا الثاني .ثم إني قدمت لها مكاتيب البابا اكلمندوس التاسع فأمرت
أن يعطوني ألف غرش) (23من حاكم سيسيليه وألف غرش من حاكم نابولي ثم إني أخرجت من يدها أمرا على تحصيل
الدراهم.
فخرجت من مدريد قاصدا أرض إيطالية .فدخلت إلى كورة أراكون  ( (ARAGONووصلت إلى بلد تسمى سراكوزا
) (SARAGOSSEحيث يتوج ملوك إسبانية  ...حينئذ نظرت هناك أخا الملك يسمى دون خوان ده أوستريا .وهو أخ طبيعي
لهذا الملك ثم زرته فأكرمني .ومن هناك سافرت قاصدا البحر .فوصلت إلى مدينة تسمى برسلونا  ((BARCELONEوهي
من كورة كاتالونية ) (CATALOGNEوهي ميناء البحر الشرقي فسافرت منها في البحر مع جكتريات) (24ملك إسبانية
وبعد يومين عبرنا إلى ميناء تسمى كاتاكيس)  ( CADAQUESحيث يخرج وبقينا هناك خمسة وعشرين يوما بسبب
العواصف الكائنة في البحر في الكولفو ده ليون  ( (GOLFE DU LIONلأن المجاز من هناك خطر عظيم.
ثم بعد زمان نهار الأحد قدسنا وأقلعنا وفتحنا الشراع وسافرنا .فبعد يوم وليلة جزنا ميناء طولون من حكم فرنسة ومن
هناك سافرت إلى رومية فنظرت أبن أخي الشماس يونان) (25قد ختم قراءته في المدرسة وهو قاصد أن يخرج من

 Copyright 2020-2022 - Sayoud.net - All rights reserved.

http://sayoud.net

Pr H. Sayoud

رومية ويرجع إلى البلاد بعد أن جهزه المجمع المقدس من كتب وأشياء أخرى لازمة .ومن هناك وصلت إلى نابولي
وقدمت أمر الملكة إلى وزيرها الذي كان يحكم هناك الذي يقال له وي أرلي) (26فقرأه وجاوبني قائلا :اذهب إلى
سيسيلية وحصل الألف غرش فسافرت إلى جزيرة سيسيلية ودخلت مدينة تسمى باليرمو  ( (PALERMEحيث وزير
الملكة الحاكم الذي يقال له أيضا وي الري .فعرضت عليه الأمر أن يعطيني الألف غرش فوعدني أنه يعطيني إياها.
وبعد شهرين قال لي :لا أقدر أعطيك .ثم إني أرسلت من هناك الشماس يونان ابن أخي إلى حلب.
وأنا لما نظرت أن ليس لي رجاء من هذا القاسي القلب أن يعطيني الألف غرش بعد تعب القلب الذي حصل لي في
سفرتي رجعت إلى نابولي لأحصل الألف غرش الأخرى من الوزير الأول مثل ما كان وعدني فهذا أيضا جاوبني قائلا :ما
أعطى حاكم سيسيلية الألف غرش ولا أنا أعطي شيئا ولا عندي دراهم.
ثم إني رجعت مرة أخرى إلى أسبانية خائب الرجاء حتى أرجع الأمر إلى الملكة فرجعت إلى رومية ومنها إلى ميناء
ليغورنة وركبت في البحر ووصلت إلى مدينة برسلونة المذكورة .ومنها جئت إلى سراكوزا ورأيت هناك أخا الملك
فشق ذلك عليه
المذكور فأخبرته بما جرى لي من الأتعاب والخسائر لأني صرفت أربعمائة غرش في الروائح والمجيء.
ّ
وكان صحبتي واحد رومي من أولاد حلب يخدمني اسمه يوسف الفتال .ثم إني رجعت إلى مدريد وعرضت حالي على
الملكة فصعب عليها ذلك بسبب عدم قبول أمرها ثم بعد أني أرجعت لها أمرها خرجت من مدريد قاصدا بلاد البرتغال.
وفي ذلك الزمان كان ملكهم موجودا في جزيرة تسمى إيزلا ترسيرا  ( (SOLA TERCEIRAوذلك لعدم نسله بعد أن ثبتت
معه امرأته ثلاث سنين .وأما هذه الشقية فكانت فرنساوية وزوجها الأول كان يسمى الملك دون الونصو ALPHONSE
 (( VIولكن هذا زوجها الثاني فكان يسمى دون بيدوا فمع أنه جلس في مكانه لكن لم يسموه ملكا لكن أميرا بسبب أن
أخاه كان باقي في الحياة .وبعد أن تزوجها رزق بنتا .ثم إني ذهبت إلى عند هذا الأمير وتكلمت معه وبقيت في هذا
البلد سبعة أشهر وزرت جميع كنائسها وإديرتها وأما سكان هذه البلدة فمنهم أناس أجواد كرماء وكاثوليكيو الإيمان.
وأيضا يوجد هناك نصارى جدد وهم من ملة اليهود المتنصرين وهم معلومون عند الكل وما يتزوجوا من النصارى
فلما يتحققون أمرهم أنهم كذلك يحكم عليهم ديوان الإيمان بالحريق.
القدماء والبعض منهم بالحقيقة ناكرو دين المسيح.
ّ
وأما هذه المدينة ليزبونا  ( (LISBONNEفهي ميناء البحر .ومنها تسافر المراكب إلى هند الشرق إلى بلاد كووا التي من
حكم البرتكال.
 -4أهبة السفر إلى أمركة  :وبعد أن بقيت هناك سبعة أشهر رجعت إلى بلد مدريد المذكورة وسكنت في دار أمير
يسمى الدوكه ده أوبرو .وصار لي من هذا الرجل ومن بقية الأصحاب إكرام زائد وإحدى السيدات تسمى ميركزا ده
شماس رومي
لوزوبلس التي ربت الملك عملت لي إكراما عظيما وطلبت من الملك دستورا أن أقدس له فكان معي
ّ
وكنت علمته يخدم قداسي .فدخلت كنيسة الملك وقدست أمامه وأمام والدته ثم بعد ذلك أمرت الملكة مربية الملك
علي أن أطلب إجازة
أن تسألني أي شيء أطلب حتى تهبني .فأخذت منها مهلة ورحت شاورت بعض الأصحاب فأشاروا
ّ
علي هذا الأمر لكن جعلت الحملة على هللا واتكلت عليه
وأمرا قاطعا حتى أتوجه إلى بلاد هند الغرب) (27فصعب
ّ
وطلبت الأمر .لأنه لا يقدر غريب أن يجوز إلى بلاد الهند إن لم يكن معه أمر من الملك .وكان في ذلك الزمان النونسيو
الذي هو رسول البابا في مدريد يسمى الكردينال ماريسكوتي .وهذا المبارك ساعدني بنصائح.
فأما الأمير الذي كنت نازلا
علي.
ثم إني أخرجت الأمر من الملكة ففرح بعض الأصدقاء لهذه النعمة التي أنعمت بها
ّ
ّ
عنده في الدار فجهزني بكل ما أعتازه في السفر وأعطاني مكاتيب وصية إلى بعض أصدقائه والأمر الذي أخرجته من
تقويت
علي إلى الوزير وإلى المطارنة والأساقفة والحكام في كل بلاد الهند على مساعدتي .ثم إ ّني
الملكة كان وصيتها
ّ
ّ
بالرب واعتصمت باسم والدته مريم العذراء وخرجت من مدريد قاصدا مدينة قادس ) ( CADIXالتي هي ميناء على
البحر المحيط .فمن بعد سفر اثني عشر يوما في البر دخلت إليها فرأيت مراكب الهند مهيئة ومستعدة للسفر .وفي
هذه الأسكلة يقام ديوان مدبري المملكة فقدمت أمر الملكة فسجلوه لي وأعطوني أمرا ثانيا بموجبه.
ولما كان اليوم الثاني عشر من شهر شباط سنة ألف وستماية وخمس وسبعين من المسيح قدمت أمري مع المكاتيب
إلى جنيرال الغلايين) (28دون نيقلاوس ده كوردووا .فحبني واستقبلني بكرامة عظيمة وأعطاني كأمره أي أوضة في
مركبه فأدخلت حوائجي في الأوضة وقفلت الباب .وهذا الغليون هو الرئيس على سائر الغلايين .وقد أخذت معي من
شماسا من طائفة الروم مولودا في اتينس لاني ما وجدت أحدا من ملّتي ومن أولادي بلادي .فصار عندي ندم
قادس
ّ
عظيم بسبب أني كنت سرحت أبن أخي الشماس يونان إلى بلاد الشرق .ولكن ما عدت الندامة تفيد فنصحني البعض
من الأصحاب قائلين لي إن هذا الرومي عند وصولك إلى بلاد الهند سوف يتمرد عليك ويخرج من عندك .فعند وصولي
جرى لي كقولهم.
ثم إننا في ذلك اليوم المذكور قلعنا ونصبنا الإقلاع وسرحنا .وكان عدد الغلايين ستة عشر غليونا .فتودعوا من الأسكلة
بضرب المدافع ودق الأبواق ونصبوا الأعلام والرايات.
 -5السفر إلى أمركة الجنوبية  :سافرنا وكان المسافرين قوم منهم في فرح وأناس في حزن على فرقة أهاليهم .وهذه
رفقة المراكب تسافر كل ثلاث سنين مرة واحدة إلى بلاد الهند التي تسمى البيروه والتي تبعد ألف وخمسمائة فرسخ
داخل بلاد ينكي دنيا لكي يحضروا من هناك خزنة الملك .وأيضا التجار يوسقون الغلايين من كل أجناس البضايع
ويبيعونها في تلك البلاد ولا يدعون إنسانا غريبا عن الجنس السبنيولي يرافقهم لا تاجرا ولا كاهنا إن لم يكن معه أمر
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من الملك مثل ما ذكرنا سابقا .وهذه هي إلى اليوم قوانين ونواميس موضوعة من أيام كارلس الخامس من ملوك
إسبانية وبلاد المجر حيث على عهده فتحوا بلاد الهند .وهذه الغلايين تعود بالغنايم الفضة والذهب بقيمة عشرين أو
خمسة وعشرين مليونا وكل مليون قدره عشر كرات .وبعد خروجنا من قادس بثلاثة أيام حدث اضطراب عظيم في البحر
ودام ذلك علينا ثلاث ساعات فكان برفقتنا رجل شريف يسمى دون نيقلاوس أنيفانته وكيل الملك فمن كثرة الخوف
الذي دخل عليه مات في تلك الليلة .فربطوا برجليه جرار مملوءة ماء وحدفوه بالبحر لكي يغطس إلى أسفل ولا يعوم
على وجه الماء وتأكله الحيتان .فلما حدفوه ضربوا له ثلاثة مدافع وهذا المذكور كان ذاهبا مقدم ديوان كيتو (Quito
 (()29ومن بعد ثلاثة أيام أشرفنا على جزيرة أسمها كنارياس  (Canaries( ()30من حكم إسبانية ولازلنا مسافرين والأرياح
تلعب بنا ونحن في نصف الدرب فصادفنا مركبا انكليزيا موسوقا من العبيد السود عددهم سبعمائة نفس قد جاءوا
بهم من بلاد برازيل  ( (Bresilمن حكم البورتكال حتى يبيعوهم في بعض جزائر الهند.
 -6الوصول إلى أمركة  :وفي اليوم الرابع) (31كشفنا على أرض من أراضي الهند ووصلنا إلى مكان أي ناحية في البحر.
فتأمل النواخذة) (32في الماء .فلما نظروا لونها متغيرا علموا أنها ماء النهر وعرفوا في أي مكان وصلوا لأنه ينحدر من
تلك الأرض نهر كبير واسع مقداره أربعين فرسخا ولانحداره وعزم قوته الشديدة يشق البحر ويجوز فيه نحو أربعين
فرسخا .ثم إلى هذا الحد تختلط ماؤه في البحر ولا يوجد مثله نهر في الدنيا) (33ثم من هناك كشفنا على أرض تسمى
كراكس ) (Caracas( )34ومن هناك جزنا في جزيرة تسمى مركاريتا )(Marguerite ( )35من حكم إسبانية .وذكروا لنا عن
الجزيرة أنها من مدة عشرين سنة كان الغطاسون في هذا البحر قرب الجزيرة وكانوا يخرجون صفد اللؤلؤ البليغ في
الكبر والشريف باللّون .فذات يوم بينما كانوا يستخرجونه نذروا على أنفسهم أن أول شيء يخرجونه في ذلك النهار من
فلما نظروا أنهم أخرجوا لؤلؤا كبيرا غالي الثمن ندموا بذاتهم وقالوا إن غدا يكون
اللؤلؤ يدفعونه إلى كنيسة العذراء
ّ
على اسم العذراء وأيضا غطسوا ثاني يوم وأخرجوا اللؤلؤ فوجدوه أحسن وأبلغ من الأول .فطمعوا كذلك وقالوا نهار
غد نفي نذرنا إلى العذراء .ثم في اليوم الرابع انحدر الغطاسون كعادتهم ليخرجوا اللؤلؤ فما وجدوا شيئا أبدا وإلى يومنا
هذا ما بقوا يجدون لؤلؤا في ذلك البحر.
 -7السير حذاء شطوط فنيزويلا :
مقدمة
الحمد لمن جعل في الأسفار فوائد والشكر لمن له الفضل في إيجاد العوائد والصلاة والسلام على النبي المصطفى
وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلاة وسلاما دائمين وبعد هممت منذ الصغر مغرم بالسفر إلى معرفة مواقع بلادي
العزيزة وما بها من الآثار وما هي عليه من بديع الشكل واختلاف الطقس وما بها من المناظر الطبيعية والحاصلات
الزراعية ومن حيث أخلاق وعادات وصناعات ولغات أهليها ومن حيث درجة العلم والحضارة.
فكنت انتقل إلى القرى والمراكز باحثا في ذلك إلى أن وفقني هللا بالقيام برحلة كبيرة أجوب فيها خلال الديار فاخترت
فصل الصيف عام  1924للتجوال في الوجه البحري فقمت في يوم  12مايو إلى المحافظات وبعد أن قطعتها بحثا
وتنقيبا زرت العواصم التي هي مقياس لدرجة العلم والتمدين به وبعد أن أطلعت على أخلاق وعادات وصناعات أهليها
وما هي عليه من الحركة الاقتصادية وما بها من مناظر وغير ذلك عدت إلى بلدي يوم  23يوليو.
وفي يوم  29نوفمبر أي في شتاء السنة المذكورة قمت إلى الوجه القبلي فسرت انتقل من عاصمة إلى أخرى حتى
انتهيت إلى أسوان آخر حدود مصر العليا وبعد أن تفقدتها ووقفت على آثارها عدت إلى الفيوم يوم  26ديسمبر ولدى
خط السير بالشوارع والدروب والمدارس والأضرحة التي زرتها وبعض مذكرات قصيرة عن ما شاهدته أثناء تجوالي .وقد
قطعت في هذه الرحلة أكثر من ثلاثة شهور.
ولما رأيت من أخواني الطلب إلى وضع كتاب مسكت القلم وزدت فوق مذكراتي وقسمت القطر المصري من حيث
تقسيماته الإدارية وتكلمت عن جميع المحافظات والمديريات والعواصم وبعض المراكز والقرى وأدرجت به أهم
حاصلات وصناعات بعض المدن والمديريات وشيئا عن تاريخها وحالة طقسها وموقعها الجغرافي وأضفت إليه خطوط
السكك الحديدية الأميرية والدلتا وغير ذلك وأسميته )رحلة إسماعيل في جميع محافظات وعواصم القطر المصري(
وقمت بطبعه واعتمدت على هللا تعالى وزينته ببعض الصور الأثرية وأهم المناظر التي شاهدتها ووضعت به
خريطتي مصر السفلى والعليا الوجه البحري والقبلي قصد الخدمة والنفع به.
فان كان نصيب كتابي الرضا به والإقبال عليه فأحمد هللا وذلك هو ثمرة تعبي وما أهون ما قاسيت من سهر الليل وكد
القريحة وفي الختام أدعو هللا القدير أن يحفظ لنا صاحب الجلالة الملك فؤاد وولي عهده سمو الأمير فاروق وان يحقق
للبلاد نصيبها من الاستقلالية والحرية آمين.
إسماعيل محمد مصطفى
وصف مصر جغرافيا
تقع مصر في الشمال الشرقي من القارة الأفريقية يحدها شمالا البحر الأبيض المتوسط وشرقا الشام وخليج العقبة
وجنوبا السودان وغربا صحراء ليبيا وبلاد طرابلس .وهي بلاد غنية بحاصلاتها الزراعية وللقطن الفضل الأكبر في ثروتها
ورخائها وجوها جميل جدا شتاء ومعتدل صيفا .يؤمها كير من السياح في فصل الشتاء للتمتع بمناظرها الطبيعية
الجميلة وآثارها الفرعونية البديعة وتنقسم مصر إداريا إلى خمس محافظات وأربعة عشر مديرية ست بالوجه البحري
وثمان بالوجه القبلي فالمحافظات الخمس هي :المحافظة السكان  -1القاهرة  -2 800000الإسكندرية -3 445000
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القنال أ -بور سعيد  75000ب -الإسماعيلية  -4 16000السويس  -5 31000دمياط  31000إحصاء عام  1917إحصاء
القطر المصري عن سنة  1927بلغ 14168750
المحافظات
القاهرة
يقال لها مصر أو المحروسة وهي جنة أفريقيا وروضة البلدان .واسعة الأرجاء شاهقة القصور غنية الرجال .محلاة
بالحدائق .مزدانة بالأئمة .أنوارها زاهية وشوارعها مزدحمة .أرزاقها موفورة ومساجدها بالعبادة معمورة وهي عاصمة
القطر المصري وأكبر محافظاته على بعد  220كلم من ساحل البحر الأبيض المتوسط وترجع أهميتها إلى جمال موقعها
الطبيعي حيث تقع على الشاطئ الشرقي للنيل بناها القائد جوهر <هو أكبر قواد موالي المعز لدين هللا رابع الخلفاء
الفاطميين اللذين كانوا يحكمون شمالي أفريقيا من برقة إلى مراكش وأكثر جزر البحر الأبيض المتوسط> الصقلي وبها
اثني عشر قسما وهي :الأزبكية .عابدين .باب الشعري .الموسكي .الجمالية .السيد زينب .الدرب الأحمر .بولاق .الوايلي.
شبرا .الخليفة .مصر القديمة .ولكل قسم منها مكتب صحة خاص ويوجد عدا ذلك نقط بوليس بداخليتها وفي جميع
أنحائها المتطرفة في كل من طره .حلوان .الزيتون .المطرية .المرج .الأهرام .روض الفرج ...الخ
ضواحيها الجزيرة <واقعة بالنيل ويصلها بالقاهرة كوبري قصر النيل الجميل وقد اعتنت بها الحكومة لصلاحية موقعها
وجعلتها متنزها عموميا وأقامت بها مضمارا لسباق الخيل وبها الباتيناج والسيما بوغرافت والمتنزه على شاطئها يرى
من الشرق القلعة يعلوها جامع المغفور له محمد علي باشا بمأذنتيه العظيمتين يشيران إلى عظمة مصر وقوتها ومن
الغرب الأهرام وأبي الهول يناديان بعظمة مصر القديمة وبها سراي الجزيرة التي شيدها المغفور له إسماعيل باشا>
المعادي .حلوان <ضاحية في الصحراء جنوب القاهرة على بعد  16ميلا وهي جزء منها ومشهورة بحماماتها الكبريتية>
الزيتون <بلدة جميلة تقع على بعد  9كلم من القاهرة وهي بين سراي القبة والحليمة ومصر الجديدة .شوارعها فسيحة
وجوها جاف> مصر الجديدة .المطرية <بلدة واقعة في الشمال الشرقي من القاهرة على بعد  10كلم وتقرب منها
أطلال مدينة عين شمس ومسلة من الآثار القديمة ومحل لتربية النعام وبها شجرة جميز كبيرة الحجم تسمى )شجرة
العذراء( وبجنبها بئر ويقال أن السيدة مريم لما هربت بولدها عيسى عليه السلام من وجه )هيروت( ملك الإسرائيليين
أقامت تحت هذه الشجرة وشربت من هذه البئر فأصبح الناس يزورون تلك الشجرة ليتبركون بها ولأنه قيل بأن عمرها
ألفين سنة> مصر القديمة <كانت تسمى بالفسطاط وكانت عاصمة الديار المصرية قبل تأسيس القاهرة وتحد شمالا
بجامع عمرو وجنوبا بمحطة المدابغ وهي مكونة من أثر النبي وخرطة الشيخ امبارك والعرب والعشش ودار الطين
والجيارة وخرطة أبو السعود والشون ) (67والمحال التجارية ) (32التي بتنها وزارة المالية بساحل أثر النبي الجديد>
روض الفرج .شبرا البلد.
الوزارات والمصالح
وزارة الأشغال العمومية :تقوم بالأعمال الهندسية الكبرى كالري وبناء القناطر وإقامة المباني العمومية والإشراف على
الآثار.
وزارة المعارف العمومية :تتعهد بتربية الأمة وترقية معلوماتها في جميع أنواع العلم.
وزارة الزراعة :تقوم بترقية حالة الزراعة التي هي أهم مورد لثروة البلاد.
وزارة الأوقاف :تدير أوقاف الأمة والأملاك الموقوفة من ذوي البر لأنفاقها في الخيرات.
وزارة المالية :تبحث في جميع الأحوال المالية والضرائب والميزانية.
وزارة الخارجية :تنظر في الأمور الخارجية من حيث علاقاتها بالدول الأجنبية.
وزارة الداخلية :تنظر في شؤون القطر الداخلية كالمحافظة على الأمن العام والصحة العمومية.
وزارة المواصلات :تدير أعمال السكك الحديدية والبريد والتلغراف والتليفونات والموانئ والفنارات والملاحة الداخلية
والطرق والنقل الميكانيكي والجوي.
وزارة الحقانية :تقوم بتطبيق القوانين.
وزارة الحربية :تقوم بشؤون الجيش.
مصلحة المساحة المصرية .مصلحة الإحصاء .مصلحة الأملاك الأميرية .مصلحة التنظيم .مصلحة المناجم والمحاجر.
مصلحة الطبيعيات .مصلحة الطرق والكباري .مصلحة السكك الحديدية المصرية .مصلحة التليفونات والتلغرافات.
مصلحة السجون .مصلحة الصحة العمومية .مصلحة التجارة والصناعة.
المدارس
 1مدرسة الطب  2المعلمين العليا  3التجارة العليا  4دار العلوم  5الحقوق الفرنسية  6القضاء الشرعي  7الحربية 8
البوليس  9المعلمين الثانوية  10التجارة المتوسطة  11الفنون والصنائع  12الفنون والزخارف  13كلية مصطفى باشا
كامل  14الكلية الفرنسية  15الجامعة الأمريكية  16الصنائع الإلهامية  17الأقباط الصناعية  18الزيتون الصناعية الخيرية
 19الفنون الجميلة  20مدرسة جلالة الملك فؤاد الأول  21مدرسة الأمير فاروق  22الخديوي  23التوفيقية  24بنبا قادن
الإلهامية سابقا 25 -الإعدادية  26الملكية الثانوية  27وادي النيل  28الرشاد  29الأقباط الكبرى  30الهياثم  31مدرسةعبد العزيز -المعلمين 32 -مدرسة محمد علي باشا الأميرية  33المحمدية الأميرية  34المنيرة الأميرية  35النحاسين
الأميرية  36باب الشعرية الأميرية  37عابدين الأميرية  38العقادين الأميرية  39القربية الأميرية  40شبرا الأميرية 41
عباس الأميرية  42حلوان الأميرية  43روضة الأطفال الأميرية  44الإسماعيلية الثانوية  45رقي المعارف  46الناصرية
 47برلتس  48مداري الجمعية الخيرية الإسلامية  49التعليم الثانوي بالبريد  50الاتحاد الوطني  51الحسينية الملكية 52
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مدارس عبد العزيز  53مدارس مراسلات المختلطة  54مدرسة والدة محمد علي باشا  57مدرسة إسماعيل راتب باشا
 58مدرسة صالح لملوم باشا  59الوطنية الكبرى  60الأمريكان  61مدرسة الشيخ صالح  62مدرسة أم عباس  63مدرسة
سلحدار  64مدرسة خليل أغا  65مدرسة النهضة العربية  66مدرسة العميان  67العباسية الخيرية  68مارونيت 69
مانساليان  70سانجوزيف  71الحلمية الكبرى  72العبيدية الكبرى  73بهاء العصر  74صدق الوفاء  75التربية النظامية
 76الكمال المصرية  77النجاح الأدبية  78الزيتون الابتدائية  79الظاهر الابتدائية  80عابدين الخيرية  81حسن المسرات
الإيمان القبطية  83ثمرة التوفيق القبطية  84ثمرة الإيمان  85الخيرية الإيرانية  86المدرسة الإنجليزية -بولاق87 -
المدرسة الإنجليزية بمصر القديمة  88مدرسة بطريكخانة الروم الكاثوليك  89شبرا الأهلية  90مدرسة الظاهر 91
الإصلاح الأدبية  92الجمعية الإسلامية  93الجمعية المصرية  94الأرمنية  95الاكليريكية  96الأيتام الإسرائيلية  97الاقباط
الارثدوكس  98الروم الكاثوليك  99الثانوية الليلية الكبرى  100المدرسة الثانوية الليلية  101المدرسة المتوسطة الليلية
 102مدرسة ميدان باب الحديد الليلية  103المدرسة السنية -للبنات 104 -مدرسة البنات الثانوية  105مدرسة المعلمين
الأولية  106المدرسة الابتدائية للبنات  107مدرسة حسن باشا طاهر -للبنات 108 -البهية البرهانية -للبنات 109 -مدرسة
التدبير المنزلي بسراي القبة  110مدرسة الراهبات -للبنات 111 -مدارس السلطان حسين الأول  112مدرسة السعادة
الابتدائية للبنات والأطفال البنين  113مدرسة غمرة الابتدائية -للبنات 114 -مدرسة بولاق الأولية الراقية -للبنات115 -
مدرسة يركة الفيل الابتدائية  . . .الخ
الآثار
المتحف المصري .دار الكتب المصرية .التماثيل .الجوامع .القلعة.
المتحف المصري
أول مكان له كان في بولاق .ثم انتقل إلى الجيزة في سراي كانت للخديوي إسماعيل باشا .ثم نقل إلى قصر النيل في
مكانه الحالي سنة 1900م .وأول من أنشأه ببولاق بناء على أمر الخديوي سعيد باشا سنة 1858م .هو العالم الأثري
الفرنسي اوغست مريت باشا وتمثاله وقبره قائمان الآن غربي فناء المتحف اتجاه الباب العمومي .ويحتوي هذا المتحف
على عاديات قدماء المصريين واليونانيين والرومانيين ومومياء ملوك وأهالي الأسر الغابرة وما كان في عصرهم من
حليهم وصناعاتهم وتماثيلهم ورسومهم وآلات حربهم وأوانيهم ومأكولاتهم وحيواناتهم وغير ذلك .وهذا يدل على
مجدهم وعنايتهم بحفظ آثارهم .والزائرون لهذا المتحف يرون ما يسرهم من حسن الترتيب والنظام .ونترك باقي الكلام
لكتب التاريخ والآثار.
دار الكتب المصرية
تعرف بالكتبخانة وهي عمارة فخمة فسيحة مشيدة بميدان باب الخلق .أسسها المغفور له إسماعيل باشا وخصصها
للمطالعة مجانا وبها متحف وغرفة للمصاحف ومكتبة التلميذ وفيها من مختلف الكتب القديمة والحديثة وتفتح أبوابها
كل يوم من الساعة  9صباحا إلى واحدة بعد الظهر ومن  4إلى  8مساء .أما في شهر رمضان فتفتح من الساعة العاشرة
صباحا إلى الساعة بعد الظهر .وتغلق أيام الاثنين والأعياد والعطلات الرسمية.
التماثيل
تمثال إبراهيم باشا بالأوبرا ) (1848-1789تمثال لاظ أوغلي بميدان الدواوين .تمثال سليمان باشا بميدان سافواي
) (1860-1788تمثال نهضة مصر الذي سيقام بميدان باب الحديد.
الجوامع
الأزهر <رممه جوهر الصقلي بعد تأسيسه القاهرة وقد صار جامعة دينية من أيام المعز لدين هللا حتى أصبح أكبر
جامعة إسلامية في الشرق> الشريف .برقوق .أحمد بن طولون .قيسون قايتباي .عمرو <بمصر القديمة وهو أول جامع
شيد بالديار المصرية بعد الفتح الإسلامي ويحتفل فيه كل سنة بصلاة آخر جمعة من رمضان بموكب رسمي تصدح له
الموسيقى وتطلق له المدافع ويحضره صاحب الجلالة الملك ودولة رئيس الوزراء تكريما لذكرى الفتح الإسلامي ويبلغ
تعداد المصلين به أكثر من سنة عشر ألف نفسا من بينهم ألف نفس تقيم صلاة الأربعة ركعات الكفارة التي ذكرها
النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه لمن فاته صلاة من عمره> الغوري .إبراهيم اغا .الشعراني .المؤيد .مصطفى
باشا فضل .كعب الأحبار .الحنفي .الأشرف .سيدنا الحسين .السيدة زينب .الإمام الشافعي .المحمدي .محمد علي
<بالقلعة بناه المغفور له محمد علي باشا على النظام البيزنطي وهو يشبه جامع أبا صوفيا بالاستانة ويحتفل فيه
بذكرى بانيه ليلة  13رمضان من كل عام بدعوة خصوصية من صاحب الجلالة ملك مصر المعظم> السلطان حسن.
الرفاعي <بالقلعة .به مقام سيدس أحمد الرفاعي أحد الأقطاب الأربعة ويحتفل فيه سنويا بليلة القدر بموكب رسمي
تطلق له المدافع ويحضره صاحب الجلالة الملك والوزراء والعلماء وغيرهم> .الكخيا .أولاد عنان . . .الخ
الأضرحة
سيدنا الحسين .سيدي احمد الرفاعي .الإمام الشافعي والسادات البكرية .الإمام الليثي .المغاوري .الدرديري .ابن
الفارض .الجيوشي .أبو السعود .الحنفي .المحمدي .الشعراني .السلطان أبو العلا .أولاد عنان .الأخرس .السيدة زينب.
نفيسة .سكينة .أم كلثوم .فاطمة النبوية عائشة .رقية  . . . . .الخ ولهؤلاء الأولياء مقامات رفيعة عند هللا ويزورهم الألوف
من الناس للتبرك بهم على نيل المطالب وقضاء الحاجات من هللا سبحانه وتعالى ويقام لكل منهم موالد سنوية.
رضوان هللا عليهم أجمعين.
الاحتفالات والمواسم والأعياد
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المولد النبوي الشريف .جامع محمد علي .جامع عمرو .جامع الرفاعي .الكسوة الشريفة .المحل المصري في الذهاب
والجيئة .وفاء النيل -جبر البحر.-
عاشوراء .نصف شعبان .شم النسيم .عيد رأس السنة الهجرية .عيد الفطر .عيد الأضحى .عيد ميلاد جلالة الملك .عيد
جلوس جلالة الملك.
الصناعات
سبك الآلات الحديدية .طلي الأواني النحاسية .نسج الحرائر والأقمشة القطنية .عصر الزيوت .صناعة الصابون .الأثاث.
تطعيم السن .صناعة السجاير .ضفر الحصر .دبغ الجلود.
الأخلاق والعادات
المصريون الوطنيون حسنوا الأخلاق طيبوا العشرة .الرجال مشتغلون بعملهم .السيدات يلبسن الأزياء الجميلة الغالية
الثمن ويخرجن للتزاور والنزهة .الفتيات يبذلن جهدهن في العلوم.
المجلات الأسبوعية
المصور .كل شيء .الفكاهة .اللطائف .العروسة .النيل .الحسان .الحياة الجديدة .الكشكول .المسرح .الممثل .الحاوي.
البلاغ .الصباح .النواب .الرقيب .الفنون .القمر .المطرقة .ألف الصنف .الأمل .روز اليوسف .الصريح.
الصحف اليومية
الأهرام .البلاغ .المقطم .وادي النيل .كوكب الشرق .السياسة .الأخبار .الأفكار .اللواء المصري .مصر.
حديقة الأزبكية
أكبر الحدائق وتقع بالأوبرا والخازندرا وتفتح أبوابها يوميا ورسم الدخول خمس مليمات عدا أيام الموسيقى فرسم الدخول
ضعف ذلك وبها قمة جبلية وبعض أسماك صغيرة مختلفة الألوان.
الملاهي
السينما توغرافات .التمثيل .المغنيون .المغنيات .التيرو .أماكن الرقص والبليارد .التياترات .سباق الخيل السبت والأحد
روض الفرج زمن الصيف لونابارك الخميس والأحد وبه جملة ألعاب أهمها الوابور الكهربائي والمركب وغرفة جحا
والسلم الحلزونية.
الكباري
اسم الكوبري فتحه غلقه ملحوظة  1الزمالك  -12 20 11لا يفتح بعد ظهر أيام الآحاد ولا في  15 3 30 2صبح أول وثاني
أيام عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم شم النسيم.
 2الإنجليز  -1 15 12يعرف بالكوبري الأعمى  3قصر النيل  -7 -6كل يوم سبت وهو من أجمل الكباري ومركب فوقه 34
فانوسا.
 4الملك الصالح افتتحه الجناب العالي الخديوي عباس باشا حلمي الثاني في فبراير سنة .1908
 5عباس  45 10 -10لا يفتح في صباح أول وثاني أيام  -4 15 3عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم شم النسيم وهو أوسع
الكباري  6بولاق  7امبابة  30 11 30 10أطول كباري القاهرة وتمر فوقه  30 4 30 3قطرات الوجه القبلي
طرق الموصلات
القطارات الكهربائية الترام وتسير بنظام مخصوص .سيارات تكس بالعداد تدفع بدون أخذ ولا رد .السيارات العمومية.
عربات الجياد .عربات الأومنيوس -سوارس -وأهم ما يذكر:
الترام
ترام نمرة  1من العتبة الخضراء إلى مصر القديمة وبالعكس مارا بشارع عبد العزيز .شارع الساحة .شارع المدابغ .ميدان
الأزهار .شارع كوبري قصر النيل .ميدان الإسماعيلية .شارع القصر العيني .ميدان فم الخليج .شارع مصر القديمة .شارع
أثر النبي فمصر القديمة.
ترام نمرة  2من العتبة الخضراء إلى نادي الألعاب مارا بحديقة الأزبكية .فشارع فؤاد الأول .فكوبري بولاق ثم ينثني يسارا
إلى نادي الألعاب.
ترام نمرة  3من العتبة الخضراء إلى العباسية مارا بالخازندار .فشارع كلوت بك .ميدان المحطة .فالفجالة .فالظاهر.
فالعباسية .وفي العودة طريق فؤاد الأول.
ترام نمرة  4من السبتية إلى السيدة زينب مارا بشارع السبتية .ميدان باب الحديد .شارع كلوت بك .ميدان الخازندار.
العتبة الخضراء .شارع محمد علي ميدان باب الخلق .شارع الخليج المصري .فميدان السيدة زينب .وله خط آخر عن
طريق شارع عبد العزيز حيث يمر من بعد العتبة الخضراء بشارع عبد العزيز .شارع قصر النيل .باب اللوق .شارع
الدواوين .ميدان لاظ اوغلي .شارع خيرت .شارع الكومي .فالسيدة زينب.
ترام نمرة  5من ميدان غمرة إلى السلخانة مارا بشارع غمرة .ميدان الظاهر .شارع الخليج المصري .السيدة زينب.
السلخانة -المذبح.-
ترام نمرة  6من العتبة الخضراء إلى أمبابة مارا بحديقة الأزبكية .شارع فؤاد الأول .كوبري بولاق .كوبري الزمالك .فامبابة.
ترام نمرة  8من العتبة الخضراء إلى شبرا البلد مارا بشارع فؤاد الأول .شارع الملكة نازلي .ميدان المحطة .كوبري شبرا.
شارع شبرا .فشبرا البلد .وفي العودة يأخذ طريق كلوت بك.
ترام نمرة  9من العتبة الخضراء إلى ساحل روض الفرج مارا بميدان الخازندار .شارع كلوت بك .ميدان باب الحديد .كوبري
شبرا .شارع شبرا .شارع روض الفرج فساحل روض الفرج.
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ترام نمرة  10من العتبة الخضراء إلى السكاكيني مارا بحديقة الأزبكية .شارع فؤاد الأول .ميدان الإسعاف .ميدان المحطة.
الفجالة .شارع الجد .شارع حبيب جلبي .ميدان بركة الرطلي .شارع السبع .شارع حمدي .ميدان فخري .شارع هنري .ميدان
سكاكيني فشارع سكاكيني باشا.
ترام نمرة  11من ميدان الخازندار إلى الإمام الشافعي مارا بالعتبة الخضراء .شارع محمد علي .ميدان باب الخلق .الحلمية
الجديدة .الحلمية القديمة .ميدان القلعة .السيدة عائشة .الإمام الشافعي.
ترام نمرة  12من ميدان باب الحديد إلى السيدة زينب مارا بشارع كلوت بك .ميدان الخازندار .العتبة الخضراء .شارع عبد
العزيز .شارع كوبري قصر النيل .شارع الدواوين .ميدان لاظ اوغلي .شارع خيرت .شارع الكومي .ميدان السيدة زينب.
وله طريق آخر في العودة حيث يمر من بعد شارع الدواوين بميدان الأزهار فشارع كوبري قصر النيل فالمتحف المصري
فالمحطة.
ترام نمرة  13من السيدة عائشة إلى مدرسة الصنائع مارا بالقلعة .الحلمية القديمة .الحلمية الجديدة .شارع محمد علي.
ميدان باب الخلق .العتبة الخضراء .شارع فؤاد الأول .شارع المطبعة الأميرية .كوبري العنابر .مدرسة الصنائع.
ترام نمرة  14من العتبة الخضراء إلى الأهرام مارا بحديقة الأزبكية .شارع فؤاد الأول .كوبري بولاق .كوبري الزمالك.
مصلحة المساحة والمديرية .شارع الجيزة .حديقة الحيوانات .الطالبية .الكوم الأخضر .شارع الأهرام .الأهرام وهو أطول
خطوط الترام كلها.
ترام نمرة  15من العتبة إلى الجيزة عن طريقين الأول مارا بحديقة الأزبكية .شارع فؤاد الأول .كوبري بولاق .كوبري
الزمالك .مصلحة المساحة والمديرية .شارع الجيزة .حديقة الحيوانات .فالجيزة .والثاني مارا على نفس الخط نمرة 1
فقط يتجه يمينا عند كوبري الملك الصالح بمنيل الروضة فكوبري عباس فالجيزة.
ترام نمرة  16من العتبة الخضراء إلى ساحل روض الفرج مارا بحديقة الأزبكية .ميدان الأوبرا .شارع فؤاد الأول .ميدان
الإسعاف .شارع المطبعة الأميرية .مدرسة المعلمات .شارع الشيخ فرج فساحل روض الفرج.
ترام نمرة  17يبتدئ من محطة الجماميز بشارع الخليج المصري إلى محطتي حلوان ومصر وبالعكس.
ترام نمرة  20من ميدان السيدة عائشة إلى ميدان الخازندار مارا بالقلعة .شارع محمد علي .ميدان باب الخلق .العتبة
الخضراء .شارع ازبكز فميدان الخازندار.
ترام نمرة  21من ميدان العتبة الخضراء إلى قرقول شبرا مارا بشارع فؤاد الأول .ميدان الإسعاف .ميدان باب الحديد.
كوبري شبرا .شارع شبرا .قرقول شبرا.
ترام نمرة  22من العتبة الخضراء إلى العباسية مارا بشارع محمد علي .ميدان باب الخلق .شارع الخليج المصري.
الموسكي .شارع الخليج المصري .ميدان الظاهر .الظاهر .شارع العباسية .العباسية.
ترام نمرة  23من ميدان السيدة عائشة إلى السبتية مارا بالقلعة .شارع محمد علي .ميدان باب الخلق .العتبة الخضراء.
الخازندار .شارع كلوت بك .المحطة .شارع السبتية .فالسبتية.
وتوجد شركة أخرى تسير قطاراتها بين العتبة الخضراء ومصر الجديدة وبين عماد الدين وهليوبليس وهما خطان فقط.
الأول ويسمى ترام )الوزيز( ويبتدئ من العتبة الخضراء وينتهي بهليوبليس مارا بشارع ازبك .ميدان الخازندار .شارع
كلوت بك .ميدان باب الحديد .الفجالة .الظاهر .العباسية .لونابارك .هليوبليس.
الثاني ويسمى )المتروه( ويبتدئ من محطة عماد الدين عند التلغراف العمومي -المصري -وينتهي بمصر الجديدة مارا
بشارع عماد الدين .المحطة .الدمرداش .منشية الصدر .كوبري القبة .سراي القبة .لونابارك .مصر الجديدة وهو أسرع
خطوط الترام كلها -وكل هذه الترام موجودة عدا  19 ، 18 ، 7من شأن شركة الترام تركها ولها محطات وقوف رسمية
واختيارية قريبة من بعضها للراكب والنازل.
المحال التجارية المشهورة
بلاتشي وحايم .اورزدي باك )عمر أفندي( .الماوردي .تيرينج .سمعان وصدناوي .شيكوريل .شملا البون مارشية .سلامندر.
وكل هذه مفعمة بالبضائع الفرنكية.
الفنادق
شبرد بلاس .كونتنتال بالاس .اوتيل بالاس .لوكندة ماجستيك الكبرى .فكتوريا .جالوريا .اللزوكاندة المصرية الكبرى .وكل
هذه بالأوبرا وكامل ونوبار وعماد الدين.
لوكاندة العتبة الخضراء الكبرى بالعتبة الخضراء .لوكاندة سالونيك .لوكاندة القطر المصري .لوكاندة الصحة .لوكاندة
الشعب المصري .لوكاندة المدينة المنورة .اللوكاندة الشرقية .لوكاندة البرنساس .لوكاندة المنتزة .لوكاندة اسيوط.
لوكاندة المحطة .لوكاندة البرازيل .لوكاندة عباس .لوكاندة النيل .لوكاندة اطمبول .لوكاندة اللوفر .اللوكاندة الكبرى.
لوكاندة المؤيد .أثينا .لوكاندة محمد علي وكل هذه بشارع كلوت بك.
لوكاندة الأقصر بالخازندار .لوكاندة كوكب الشرق بالسكة الجديدة .الكلوب المصري .دار السلام .الاحسانية )بدائرة
الحسين(.
الحمامات
توجد الحمامات بجميع الأحياء الوطنية وتفتح أبوابها يوميا للرجال من قبل صلاة الفجر إلى وقت الظهيرة فقط
وللسيدات من بعد ذلك إلى المساء وهي بخلاف حمامات بعض المدن في المواعيد حيث لهن أيام مخصصة.
مكاتب التلغرافات
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فكان مسيرنا أولا
الحديدية في وجهةِ حوران.
كان خروجنا ِمن دمشق يوم الخميس الواقع في  20نيسان ،راكبين السكَّة
َ
َ
السهل المتَّسع الذي
ذلك
في
دخلنا
ثم
والزهور،
تحدق بالمدينة
الحدائق الغ ّناء التي
في
فتزينها بمنطقة ِمن الخضرةِ
ِ
َ
ِ
ُ
ِّ
الغراء ،ويح ُّده شرقا حوران مع
الثلوج
ِل هامته
الشرقي
تح ُّده غربا آكام الجبل
السفلي ،ومنعطفِ جبل الشيخ الذي ُتك ّل ُ
َّ
ُ
ّ
ّ
مقعرة بعض التقعير كسهول
زه منبسطة على سواء أو
الفسيحة وجبلهِ المنسوب إلى الدروز ،وليست
سهولِه
َ
ِ
مفاو ُ
ّ
أشبه ِب ُربى متلاصقة يفصلها في بعض الأمكنةِ بطاح ذات عطفات خفيفة،
العموم
على
ها
منظر
ما
ن
وإ
وجهِ
البقاعّ ،
ُ
ُ
المتكسرة
تستوحش من مرأى خطوطها
البهجة دون أن
بمناظرها
العين
الطبيعة أرادت أن ُت َق َّر
كأن
وتلال مستديرة
ِ
َ
َ
ِّ
ُ
ّ
َ
وزواياها الملتوية.
المبصرين في
العين على مدى
م َة غابات ولا شجر ولا ُدغل ،وإنَّما َترى
وليس َث َّ
ِ
البصر زروعا نامية وغلّات خصبة ُت ُ
ُ
َ
بهج ُ
فصل الربيع بخضرتِها الرائعة وسنابلها المائسة ،ثم يلي هذه المزار َع فلوات تنمو فيها عفوا أعشاب لا تصلُح لرعي
بالحرة ،وليس غيره في ك ِّل بلاد
البركاني المعروف
الحضيض صخور من الحجر
تبرز فوق
المواشي ،وفي بعض المحا ِّل
ِ
ُ
ّ
ّ
ون بتربيةِ المواشي من غنم وبقر و ُنوق ،وعندهم
حوران ،أما الأهلون فمنهم فلّاحون يحرثون الأراضي ،ومنهم رعاة يهت ُّ
م َ
ّابها من الأجانب وغيرهم.
الأصلية البالغة السرعة ،الغالية الثّمن التي
الخيل
ُ
ُ
يكثر طل ُ
ُ
والأشجار المثمر ُة
البساتين
ل قرية ذات شأن أدركناها بعد أن عبرنا وادي العجم ،الكسوة ،وهي قرية كبيرة فيها
وأو ُ
ُ
ّ
ُ
يص ُّح أن ُتدعى الكسوة وشيا في تلك القفار.
بحي
صغير
نهر
لها
يتخ َّل
ث ِ
ُ
أبنية
أن
يسكن أهلُها
ق ال ّذكر،
َّ
عشر
فقطعنا نحو
السير
ثم واصلنا
َ
لقرى لم نجد فيها ما يستح ُّ
الأكواخ الحقير َة إلا َّ
محطات ُ
َ
َ
ِ
ُ
ّ
َ
القديمة
ثم بلغنا الص َنمين ،وهي بلدة يس ُكنها كثير ِمن الأهلين ،لك ّنها بآثارهِ ا
منحوتة،
حجارة
ذات
جميلة
المحطاتِ
َ
ّ
َّ
المبالغ الوافر َة دلالة على تر ّقِيهم
مدن الرومان ،بنوها بالحجارة السوداء ،وأنفقوا على زي َنتها
َ
أشهر ،وكانت سابقا إحدى ُ
َّ
تنطق بثروتها السابقة ،وقد عمد أهلها الحاضرون
تها،
ل
ك
أ
رؤوسها
على
وأعمدة
قناطر
اليوم
حتى
ويرى فيها
ِ
ُ
في الحضارةُ ،
َ
أن هذهِ البنايات القديمة كلّها
ه
ذكر
بنا
يجدر
ا
م
وم
المساكن،
نعم
وهي
وسكنوها،
نوعا
فأصلحوها
إلى بقايا تلك
الأبنيةِ
ِ
َّ
ّ
ُ
ُ
ومزاليجها وال ُكوى
الأبواب ور َّزا ُتها
فإن
تلك الجهاتِ من الشجر والغابات،
لخلو
أثر الخشب
ِمن الحجارة ،لا
َّ
َ
ُ
ِّ
ُ
َ
يدخلها ُ
ذلك من الحجارةِ البركانية.
ل
ب ك ُّ
الخزائن
حتى
والمقاعد
والشبابيك
وأصونة الثيا ِ
َ
َ
َ
ثلاثين كيلو مترا قرية كبيرة ُتدعى )شيخ مسكين( فيها المباني الحسنة منها قديمة
ثم سِ رنا من الصنمين ،فبلَغنا بعد
َّ
َ
ُّ
ي ِمن الآجر مشرف على ما حولها من
نار
ل
ج
تاج
يكللها
ف،
المتصر
فيها
يقيم
ية
ن
الس
للحكومة
دار
وفيها
حديثة،
ومنها
ّ
ِّ
ُ ِ ّ
ُ
الرياض السندسية.
وآخر الخط الشامي إلى حوران ينتهي كما هو معلوم عند المزيريب على مسافة  101كيلو متر من دمشق يقطعها
كسره نصف ساعة في طريقه.
القطار بثلاث ساعات مع
ِ
ق الذكر لولا عيونها وبحيرتها التي ُتجديها ُحسنا ونضارة مع ُندرةِ أمثالها في تلك الأصقاع،
والمزيريب قرية حقيرة لا تستح ُّ
الأول في القرن السادس عشر ،والقرية قسمان،
وفي شمالها حِ صن ُيعرف بالقلعة العتيقة شيَّده السلطان الغازي سليم ّ
غربي القلعةِ العتيقة ،وقسم قديم فيه آثار مدينة قديمة
القلعة الجديدة
سمى الدكاكينِ ،بقر ِبه
قسم حديث
َ
شمالي ُي ّ
ّ
ّ
ل
ك
ينزل
البحيرة
وعند
الخيل،
نعل
هيئة
على
حولها
تدور
التي
البجة
بحيرة
وسط
في
وموقعها
المزيريب،
اسمها كوم
ّ
سنة ركب الحجاج وبها يستحمون ،ولها المنظر البهي.
ومحطة المزيريب حسنة البناء ظريفة الشكلُ ،بنيت في وسط الحقول جنوبي الضيعة وحولها حركة عظيمة فهناك
متردين ثيابهم
الدواب بأصنافهاِ ،من حمير وبغال وخيل وإبل ،وهناك
الخيام المضروبة يسكنها ُ
العربان وأهل البادية ُ
ّ
ُ
لة الأجانب
الع
وبينهم
قبيلته،
على
الدالة
سحنته
منهم
ل
ولك
غليظة
معلمة وكوف ِّيات مل َّونة ،وعقالات
م ُ
ّ
َ َ
الزاهية من أعبية ُ
مدن القديم والحديث معا.
ف َترى في هذا
المجمع ُخلاصة ال ّت ّ
ّ
قرية الحصن جنوبي المزيريب ،على
ل قاصدين
وعند الظهر عاد القطار إلى دمشق أما
َ
نحن فما لبثنا أن امتطينا الخي َ
ُ
بالشلوق تلفحنا بوغرتها ،لكن طريقنا كانت
المعروفة
الحار ُة
الر يح
ُ
ّ
ّ
مسافةِ عشرين كيلومترا في جبال عجلون ،وكانت ّ
صدر خيلنا ،ومع ُحسن هذه المناظر،
فيدرك
بعضها
يعلو
التي
الأزهار
بهجة بين خضرة الزروع ،وسنابل الحنطة ،وأصناف
ُ
َ
ّك تسير الساعات المتوالية دون أن تلقى في طريقك نفسا ح َّية،
ل
ولع
القرى،
يبقى القلب منقبضا بقلّة
السكان وندرة ُ
َ
ِ
الجمال ،وكلّهم
اللهم إلا بعض عر ِ
َّم ِ
َّ
ب البادية يجرون في طريقهم صموتاِ ،منهم من يمتطي الخيل ،ومنهم من يتسن ُ
يعتقلون الرماح الطويلة ،ومن وقت إلى آخر ك ّنا نرى بعض الفلاحين في وسط ُزروعهم يرقبونها ،وكانوا إذا رأونا حيُّونا
ينبس ،لا تغريد طائر ،ولا طنين ذباب،
سا
بالمرحبا ،فنجيبهم بالمرحبتين على مألوف العادة ،وما َخلا ذلك ما ك ّنا
ُ
نسمع حِ ّ
ُ
فإن السكون سائد في تلك الأنحاء كلّها ولولا علمنا بأننا في بلا ِد أمان لعملت فينا وحشة تلك الأقطار.
ولا خرير نهر،
ّ
غير
لتبرد غليلها
خمس ساعات لم نجد في غضونها سوى ثلاثا من القرى الحقيرة ولم تصب خيلنا
ذلك
سيرنا على
ودام
َ
ِّ
َ
َ
ُ
داء البقر المعروف بأبي هدلان ،فمات
قليل من الماء الكدر في ُنقرةِ بعض الصخور ،وإحدى هذه ُ
القرى كان فشا فيها ُ
كثير منها ،وكانت ُجث ُثها ملقاة على الحضيض حيثما وقعت حتى في وسط البيوت دون أن ُيعنى أحد بدفنها وكانت
أن خيلنا كانت تأبى أن تسير بجوارها.
رائحتها الكريهة تنبع ُ
ث في الهواء فتفسده ،حتى ّ
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سمت )ِ (A. Smetsمن كهنة اللاتين،
وكان وصولنا إلى قرية الحصن قبل غروب الشمس بقليل ،فتحفَّى بنا حضرة الأب
ِ
مسلمون
والباقون
أرثوذكس،
روم
أكثرهم
الضياع الكبيرة يبلُغ أهلها  2500نفس،
والمرسل البطريركي فيها ،والحِ صن ِمن
ِ
ُ
ُ
لنمو الأهلين ،فإن عدد سكانها في مدة ثمان سنوات زاد نحو ألف
وروم ملكيون ولا تين ،ومقام هذه البلدة موافق
ِّ
الحوانيت ويأتيها ال ّتجار من دمشق ،وكذلك مدارسها على
الرحبة ويفتحون
البيوت
دون فيها
يزال أهلها
نفس ،ولا
َ
َ
َ
ُ
يشي َ
ِّ
قدم النجاح.
عد ُة ألفاظ عربية فصيحة كالعنان بدلا ِمن
ومن خواص أهل الحصن لغتهم المخالفة للهجة اللبنانيين ،وفي كلامهم ّ
يمزجون بين الثاء والتاء وبين
ولا
الحركات
اللجام والحارث بدلا من الفلاح وغير ذلك ،وهم ُيحسنون اللفظ ولا يختلسون
َ
تفردوا به ،كبعض أهل حوران ،أنهم يلفظون الكاف بمنزلة حرفي
الذال والزاي ،ويلفظون القاف كالجيم المصريةِ ،
وم ّ
ما ّ
)ت ش( فيقولون )إرتشب( أي إركب و)باتشر( أي باكر.
وطفنا في نواحيه ُا وأغرب ما يوجد هناك الأنصاب )(dolmens
وفي صباح اليوم التالي يوم الجمعة  21نيسان ُزرنا
َ
القرية ُ
يبلغ عددها المئين ،وهي عبارة عن ثلاثةِ أحجار عادية ضخمة أحدهما طويل منبسط يبلغ طوله  3أمتار في عرض
حجرين آخرين مربعين مستطيلين ،والحجران على بعد معلوم ،لا يختلف كثيرا بين نصب وآخر،
فوق
كز ُأفقيا
مترين ،ير ّ
ِ
َ
سد أحد
فيبلغ مترا و 80سم ،وفي بعض هذه الآثار قد ُجعل الحجر الفوقي على ثلاثة أحجار ،وفي البعض الآخر قد
ُ
ّ
جدا
فيختلف
الأنصاب
هذه
ُو
ل
ع
أما
الغربي،
جانبه
سد
قد
الغالب
وفي
رابع،
بحجر
الحجرين
بين
الواقع
المعبر
جانبي
ّ
ّ
ُ
ّ
العلو.
يتجاوز ارتفاعه  80سم ،ومنها ما يبلغ ضعف هذا
فمنها ما لا
ُ
ّ
البعض أ ّنها كانت مذابح دينية ،وأ ّنها هي المشارف التي تكرر
م
وقد ك ُث َر
القول في حقيقةِ هذه الأنصا ِ
ُ
ب وغايتِها ،وقد َ
ُ
زع َ
ُ
ل هذه المذابح
ذكرها في الأسفار المقدسة ،وهو رأي ضعيف قد أهمل اليوم ،فإنه ليس من داع لو
َّ
صح ذلك أن ُتقام ك ّ
وربما ُوجد منها ثلاثة أو أربعة متجاورة ،وفي جوار كفريوبا منها عدد لا ُيحصى ،ثم ليست هذه الأنصاب
ل واحد،
في مح ّ
ّ
والرأي
الأودية،
بطن
في
توجد
لا
أنها
إلا
ارتفاعها،
كان
مهما
الجبال
منعطفات
على
رى
ت
َّها
ن
أ
إذ
شرفة،
الم
الأمكنة
في
ُ
ُ
ُ
الظران.
رج ُح أ ّنها كانت قبورا ولا ُيعرف لها تاريخ أكيد ،والعلماء يجعلون عهدها في الطور المعروف بطور
الم َّ
ُ
ّ
أم قيس>
وفي
م َ
ِ
يم َ
مين ُ
م ِّ
صباح يوم السبت الواقع في  22نيسان ،غادرنا الحصن ُ
كيس <وقد دعاها بعض الكتبة ّ
والحمة وبعد ساعة مررنا بقريةِ اربد ،التي فيها يقيم قائم مقام عجلون وهي أصغر من قرية الحصن ،ثم واصلنا سيرنا
ّ
إلى بيت رأس فتذكرنا خمرها الطيبة التي وصفها الشعراء.
قال حسان بن ثابت:
كأن سـبـيئة مـن بـيت رأس

وماء
يكون مزاجها عسل
ُ
ُ

َّصل )بوادي
معبر ُحرج يت
وبيت رأس شهيرة بآثارها الجميلة لمدينة رومانية قديمةُ ،تدعى كابيتولياس ،ومنها انحدرنا إلى
ُ
ِ
خلو من السكان ،وقد شعرنا فيه بحرارة
الخضرة إلّا أنه
م على جانبيه الزهور ،وتزهو
نضرة
العرب( وهو أشبه برياض ِ
ُ
ُ
ّ
تبس ُ
عظيمة كادت النفس تبلغ التراقي.
تسيل فيه عين صافية ليس غيرها في تلك
ونحو الساعة الواحدة بعد الظهر عطفنا إلى اليمين ودخلنا في واد صغير
ُ
ثم صعدنا إلى مشرف ُترى في قمته قرية حقيرة مستحدثة تدعى مكيس بيوتها نحو خمسين كوخا من الطين
الجهاتّ ،
أشجار الصبير إنما للشيخ وحده دار جديدة بناها بالآجر لها منظر حسن ،ومكيس هذه هي مدينة غدارة)(Gadara
تحجبها
ُ
أو جدر القديمة ،وكانت مدينة عامرة زاهرة كما ُيؤخ ُذ من آثارها الباقية حتى اليوم منها نواويس من الحجر البركاني
ص ِ ّي َر أجرانا تشرب منها الدواب ،أو ُجعل كقوائم للأبواب ،ومنها
ملقى على الأرض وبعضها ُ
الأسود الصلد ،بعضها ُ
ملعبان كبيران تعرف من بقاياهما هندستهما القديمة وهيئتهما الأصلية.
ِ
يسيل فيه نهر يدعى شريعة
بطن الوادي الذي
ثم انحدرنا من مكيس على منعطف جبل شديد الانحناء ،حتى بلغنا
ُ
َ
ُ
احتدم علينا فبلغ درجة بالمقياس وكاد يحرقنا بأواره ،وكان
الحر قد
المناظرة ،وهو المعروف قديما بنهر اليرموك ،وكان
ُّ
َ
منغمسا في الما ِء حتى الرأس تلطيفا للحرارة،
البقر
قطيع
ترى
وكنت
الج ُّو مع توقُّد الهواء رطبا ،فيزيد بذلك ضنكه،
َ
ُ
ونحن لكذلك وإذا برائحة كريهة
الدفلى،
وسط
في
تمر
سبيلا
وسلكنا
منى
الي
ُ
وبعد أن قطعنا النهر وصلنا إلى الضفَّة ُ
تقدمنا تزيد
الرائحة كلّما
مخضرة في قاعها ويضرب جانباها إلى الصفرةِ وكانت
تنبعث من الأمام ،فعبرنا مسيلا ذا مياه
ُ
ّ
ّ
ث في الهواء أبخرتها السخنة ،ولحظنا
وتبع
تغلي
مياهها
كانت
هناك
عين
من
كراهة ثم شعرنا بنفحات حارة تتصاعد
ُ
قرب العين أخربة جدران قديمة وآثار أبنية ،صبر على الدهر منها أبوابها وبعض قببها وغرفها.
الحمة الشهيرة بعيونها الكبريتية ،أما
ونحن في الحيرة والانذهال ،حتى عرفنا بعد قليل أننا بلغنا
فكنا نشاهد هذه الآثار
ُ
ّ
الردوم فهي آثار الأبنية التي أقامها الرومان ليأوي إليها المستحمون ،وكان الرومان يدعون الحمة باسم )أماثا(
ّ
مر وصفها ،تبلغ حرارتها 47
ويقصدونها ليتعالجوا بعيونها المعدنية ،والعيون المنبجسة هنا لك أربعة :الأولى هي التي َّ
كنبع أنطلياس ،ولها
تنبجس بوفرة
هن دونها حرارة لا يتجاوزن  35وهذه العيون غزيرة المياه،
ِ
درجة أما الثلاث الأُ َخر فإ ّن ّ
ُ
نتفع بها إلا بعض
ُ
خواص علاجية غريبة لا سيّما في مداواة الأمراض الجلدية وأوجاع المفاصل ،وهي مع ذلك مهملة لا يَ
مدة شهر أو شهرين في آذار ونيسان ،أما قلّة طالبيها فلبعدِها عن
َق
ِ
طين القرى المجاورة يقصدونها للاستحمام بها ّ
ولخلو جيرتها من المنازل الموافقة للسكن ،وكان الذين يأتونها لا يدفعون شيئا للاستحمام بها،
المسلوكة،
الطرق
ِّ
 Copyright 2020-2022 - Sayoud.net - All rights reserved.

http://sayoud.net

Pr H. Sayoud

إلا أن إدارة سكة حيفا الحديدية قد عولت على استثمارها بعد أشهر وفي نيَّتها أن تبتني هناك ُنزلا يحتلّه المستحمون
فتقرب عليهم وسائل العلاج ،ونحن نتم ّنى لهذا المشروع نجاحا تاما ،ولا نشكُّ أن يزيد الإقبال على هذه الحمامات إذا
ِّ
ُأحسن تدبيرها ،وتو ّفرت فيها أسباب الراحة لقاصديها ،وعما قليل ستبنى هناك محطة للسكة الحديدية.
فلنعودن بعد هذا الاستطراد ،إلى وصف رحلتنا ,كان وصولنا في عصر ذلك النهار إلى مقام مهندسي السكة الحديدية
َّ
مكرمين مثوانا ،وكان في غد عيد الفصح المبارك،
الذين كانوا في انتظارنا ،فرحبوا بنا أي ترحيب وأنزلونا عندهم
ِ
ملة السكة الكاثوليك ،قد
ُ
قرب عليه الذبيحة الأهلية حضرة الأب لامنس ،وكان َ
ع َ
فأصلحت الغرفة الكبرى وأقيم مذبح ّ
تلقوا خبر حضور أحد الكهنة بفرح فأسرعوا إلى إتمام فرائض دينهم.
ثم صرفنا النهار متجولين في ذلك الوادي الذي ليس كمثله ثان في بلاد الشام ،وفيه ما خلا العيون المعدنية ضروب
تنبت هنا عفوا بينها أشجار مثمرة كال ّنخل
من النبات والأشجار التي لا ُيحصل عليها في جهات أخرى إلا بالعناء ،وهي
ُ
الآكام
جنوبا
العين
تبصر
سن
الح
في
غاية
المنظر فهو
ملة لقوتِهم ،أما
والتين والرمان وأنواع البقول التي يجتنبها َ
ُ
الع َ
َ
ُ
ُ
فإن
ُو مئات الأمتار ،أما شرقا وغربا
ل
ع
في
عموديا
تنتصب
التي
قة
الشاه
النضرة التي تعلوها مكيس ،وشمالا الصخور
ُ
َّ
ِّ
ثقيل
الصيف
في
لكنه
والربيع،
الشتاء
في
ب
طي
م
الح
هواء
أن
واعلم
الأودية،
عطفات الجبال وأعماق
َّةِ
َّ
البصر ينف ُذ بين َ
ُ
ِّ
َ
لأن موقعها تحت سطح البحر بنحو  170مترا.
الوطأة بحرارته التي لا ُتطاق ّ
أما ال ّنهر الذي عندها فكان قدماء اليونان يدعونه هيرومكس ،وقد اشتقوه من اسمه الآرامي القديم يرموك وهو يدعى
المسمى بنهر الشريعة الكبير ،وقد عرف بالمناظرة نسبة إلى
اليوم باسم )شريعة المناظرة( إفرازا له من اسم الأردن
ّ
المباشرة بأعمال السكة الحديدية.
منذ
أخرى
جهة
إلى
هاجرت
قبيلةِ بني منظور كانت تسكن بقربه ،وهي اليوم قد
ُ
ساعتين منها ،وقد
الحمة لزيارة بحيرةِ طبرية الواقعة على مسافة
توجهنا من
وفي اليوم التالي وهو الاثنين  24نيسان
ِ
ّ
ّ
اجتزنا في طريقنا على قريةِ سماخ الصغيرة ثم جارينا في سيرنا خط السكة الحديدية جنوبا حتى بلغنا الجسر الممدود
فوق اليرموك قبل مصبه فينهر الأردن وهو الجسر الصغير ،أما الجسر الكبير فتحته على مسافةِ كيلومتر واحد يدعونه
جسر المجامع ،ثم انثنينا راجعين عند المساء على ضفة اليرموك اليمنى.
والعملة،
بالخط الحديدي الذي تقوم بعمله الدولة العلية ،ويتولّى صنعه المهندسون
يختص
يجدر بنا أن نذكر ما
وهنا
ِّ
ُّ
َ
ُ
وعلى طريقه سنعود إلى دمشق )انظر رسمه في الخارطة التي نشرناها في العدد السابق ص.(525
تسير القطر قانونيا ثلاث مرات في الأسبوع ،وهي بعد خروجها
قد انتهت أعمال هذه السكة من حيفا إلى الأردن ،وعليها
ُ
من حيفا تجري على شواطئ نهر المقطع ،فتبلغ إلى الع ّفولة حيث ُأنشئت محطة للناصرة ونواحيها على عشرة
عرجت إلى الشمال وعبرت
كيلومترات منها ،ثم تنحدر إلى بطحاء الأردن حتى تكاد تبلغ بيسان ،وإذا انتهت إلى قربها ّ
النهر على جسر معدني جميل وهو جسر المجامع الذي موقعه على مقربة من الجسر الروماني القديم ،وقطارات السكة
فتخرج من حيفا الساعة الثامنة صباحا وتبلغ جسر المجامع
تقطع حالا المسافة بين حيفا والجسر المذكور بثلاث ساعات
ُ
في الحادية عشرة ،ثم تقف ساعة عن المسير وتعود إلى حيفا في ظهر النهار.
فيقطع اليرموك على الجسر الصغير وهو أيضا جسر معدني يبلغ
وفي ما وراء جسر المجامع يتبع ضفة الأردن الشرقية
ُ
السكة شرقا فتتخلل وادي
توا إلى سماخ على طرف بحيرة طبرية ،وهناك ُتشيَّ ُد محطة ثم تجري
ُ
سطحه  50مترا ثم يتجه ّ
تبلغ تل الشهاب،
اليرموك سائرة على إحدى ضفَّتيه ،إما على اليمنى وإما على اليسرى ،ثم ترتقي شيئا فشيئا حتى
َ
كة الحجاز بعد حيادها شمالا عن سكة الشام على مسافة كيلو متر من المزيريب ،وبين السكتين وصلة،
ومنها تلحق بس ّ
والمسافة بين حيفا ودرعة  180كيلو مترا
أما سكة الحجاز فتسير إلى درعة ،ومنها إلى معان حيث انتهى مد الأسلاك،
ُ
ثلاثة أنصبة يقوم بعمل كل منها
فتنقسم إلى ثلاثة أقسام ،طول كل قسم  60كيلو مترا ،ولك ِّل قسم
أما أشغال السكة
ُ
ُ
كة حيفا إلى درعة ،وهذا
س
مهندس
عليهم
يحكم
هؤلاء
خصوصيين،
مهندسين
نظارة
تحت
والملتزمون
ثلاثة ملتزمين،
ّ
ُ
يقيم حالا في درعة.
المهندسة تحت أمر مهندس سكة الحجاز الذي
ُ
مال هذه السكّة من مهندسين وملتزمين و َف َعلة ،يتسابقون إلى العمل في خدمة الدولة العلية ،وأهل القرى المجاورة
وع َّ
لحفر الخنادق ،وإذا ُجمع عدد المشتغلين
تمد الأسلاك ،وبينهم فرقة
الشاهانية
والجنود
الصغرى،
بالأعمال
يشتغلون
ِ
ّ
َ
بهذه السكة من حيفا إلى درعة بلغ عشرة آلاف نفس ،وقد انتهى القسمان الطرفيان عند الأردن وعند درعة ،أما القسم
أن العمل جار على قدم النشاط وفي محال عديدة ترى القعلة
الأوسط في وادي اليرموك
ُ
فيحتاج إلى أشغال عظيمة إلا ّ
يشتغلون ليلا مع نهار لأن موعد نهاية الخط في غرة شهر أيلول ليفتتح في عيد جلوس الذات العالية الشاهانية.
وسمو شأنه ،اعلم أن
تبين خطر هذا العمل
وبعد هذا النظر العمومي في مسير هذه السكة ،دونك بعض ملحوظات ّ
ّ
تخطيط هذه السكة في وادي اليرموك مباشرة من غور الأردن إلى تل شهاب ،والقيام بأعمالها مع كثرةِ مشا ّقِها وعقباتها
ق ُيقال أن اختيار
ما ُيحظي المهندسين بالاسم
ِ
الطيب ،ويجدي فضلا من سعى بإخراج العمل إلى حيز الوجود ،والح ُّ
ّ
لم ّ
تعر يجات وتوريبات
ذي
الأهوية
عميق
المنحدر
صعب
الصخور،
كثير
واد
في
التخطيط
لهذا
المهندسين
منعطفِ
ِ
ّ
قوةِ نفس وإقدام عجيبين ،فما قولك بإنجاز هذا العمل بعد وضع رسمه? وقد سمعنا أحد
متعددة بين الجبال يد ُّ
ّ
ل على ّ
الخط كنا نعلّق الحبال فنعتصم بها لوضع الأعلام
هذا
لتخطيط
اللازمة
سة
ي
الأق
إجراء
أردنا
ا
لم
ِ
ِ
ّ
المهندسين يقول لناّ ) :
شمنا من الأتعاب وقاسينا من الشدائد لنقل أدوات الشغل ولوازم البناء كالخشب والبارود والكِلس،
ودق الأوتاد ،فكم تج َّ
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الناظر ما
نظر
الأقل لسير الإبل( ولعمري أن الفرائض
وكان أول ما باشرنا به توثير الطرق للعجلات أو على
ّ
ُ
ُ
ترتعد إذ َي ُ
مضايق الجبل وفوق الأمكنة المشرفة على الأُهوية.
ُأنهج من المسالك بين الصخور وفي
ِ
العوارض
مد أسلاك السكة الحديدية بعد تمهي ِد الطرق وتسويتها وتجهيز
وكانت هذه
ِ
المصاعب ولا شيء بالنسبة إلى ِ ّ
ُ
الخط متساويا ذا انحدار قانوني مستقيم الوجهة ،وهذا لم ُيمكن نواله إلا بالالتجاء إلى الوسائل البنائية
ُّ
فيها ليكون
المستحدثة ِمن قناطر وأسراب وخنادق ،وتبليط ،وجسورة معدنية ،وأغرب هذه الأعمال ِمن حيث الصناعة الهندسية،
ُ
علو مناسب ،وأقصرها
ل طولها عن  50مترا على
فإن عشرين منها لا يق ُّ
القناطر المتعددة التي ُبنيت في وادي اليرموكّ ،
ّ
ل القارئ ،وما السبب لابتناء ك ِّل هذه القناطر? أجبنا:
ينقص عن  40مترا ،ومنها ما
لا
ُ
يبلغ مائة متر بل  150مترا ،وإن سأ َ
ُ
فتعود
يمكن قطعها،
أن السكة لا يمكنها أن تجري زمنا طويلا على ضفة واحدة من النهر ،فربما بلغت صخورا صلدة لا
ُ
ُ
ّ
تصادف في وجهها صخورا غيرها ،أو تربة غير ثابتة فترجع إلى
حتى
مدة
هناك
فتجري
الأخرى
الضفة
إلى
قنطرة
على
ُ
الضفة الأولى ،وهكذا تنتقل من ضفة إلى أخرى على القناطر الممدودة فوق ذياك الوادي الكثير العطفات ،ومنظر
المسافر بين حيفا ودرعة من البهجة ما
تمت السكّة في الخريف القادم سيل َقى
هذه السكة بديع يروق للناظر ،ومتى ّ
ُ
شبع منه نظره.
ي
يكاد
لا
ما
،
المحاسن
د
د
وتع
يندر مثله ،بحيث يجد ِمن وفرة الرؤى
الطبيعيةِ
ُّ
ِ
ُ
َ
نسر ح أبصارنا في هذه المشاهد الغريبة،
مدة أربعةِ أيام من يوم الأحد  23نيسان إلى الخميس  27منه أن
ِّ
تيح لنا ّ
وقد ُأ َ
خواص هذه السكة وتمتيع بصرنا بمحاسنها ،وفي
يطمعنا في فحص كل
ظهرون لنا من اللطف ما
وكان المهندسون ُي
َ
ِ ّ
ِّ
محطة المزيريب فركبنا منها القطار إلى دمشق شاكرين للعزة الإلهية ما منحتنا
إلى
وصلنا
الظهر
يوم الخميس عند
ّ
في هذه الرحلة من أسباب المسرات.
من بيروت إلى بلاد بشارة
إننا بفضل عطلة المدارس السنوية أمكننا في أوائل شهر تموز الماضي أن نزور جبل حرمون المعروف بجبل الشيخ
ونطلع على شيء من آثاره فنقلتنا السيارات بساعتين ونصف من بيروت إلى النبطية إحدى قرى أهل الشيعة المتاولة،
وكانت هذه المسافة لا تقطع سابقا بأقل من يومين على صهوات الخيل .والنبطية مدخل بلاد بشارة أي الجليل العليا
التي كان اليهود يدعونها بجليل الأمم كما ورد ذكرها في اشعيا النبي) (1:9وفي إنجيل القديس متى ) (14:4وقد دعاها
بنو إسرائيل بهذا الاسم لاختلاط الأديان فيها وشيوع الوثنية بين أهلها ولا تزال إلى يومنا مقاما لعدة أديان غير الوثنية.
فإن الغالب على أهل صيداء المسلمون السنيون أما الأنحاء الجبلية فإن معظم أهلها شيعيُّون متاولة .وفي لفح جبل
الشيخ شمالا وادي التيم حيث كان مهد دين الموحدين من الدروز .وبين كل هؤلاء في قراهم المختلفة مذاهب نصرانية
مختلفة منهم الروم الكاثوليك والموارنة والسريان ومنهم الروم الأورثذكس.
ومما تمتاز به بلاد البشارة أنها اليوم كما كانت سابقا الطريق من داخلية البلاد إلى البحر وإنما هذه الطريق غير التي
جاء ذكرها في سفر التكوين ) (25:37في قصة يوسف فإنها تمتد من دمشق إلى ساحل البحر .وقد رأينا قوما من
الحوارنيين يطرقونها فإننا لما بلغنا بحيرة كفر تبنيت ونحن على وشك العدول عن الطريق اللاحبة وجدنا قطيعا من بقر
حوران الصغيرة منها سوداء ومنها شقراء قادها راع لابس ثيابا زرقا لتروي عطشها لسبب نقص المياه في حوران وهو
يريد أن ياخذها إلى صيداء والنبطية ليبيعها .وقد عرف الحورانيون هذه الطريق منذ زمن قديم والدليل على ذلك أن
منهم من استوطنوا هذه الأنحاء .فإن أهل جديدة النصارى الذين سنبيت عندهم هذا المساء أصلهم من حوران انتقلوا
إلى هذه الأصقاع في القرن السابع عشر .ولما وصلنا إلى أرنون رافقنا أحد أهلها المتاولة المدعو حسين الحوراني.
ولا عجب في وجود هذه المواصلات لأن بين جبل حرمون والبحر خطا يتجه من الشرق إلى الغرب من صيداء إلى حاصب َّيا
على طريق جديدة مرجعيون وهي اليوم طريقنا<هذه مسافاتها سيرا على الأقدام من كفر تبنيت إلى قلعة الشقيف
ساعة وربع ومن قلعة الشقيف إلى جسر الخردلي ساعة ونصف ومن هذا الجسر إلى جديدة ساعتان ونصف ومن
هبارية ساعتان إلا ربع ومن هبارية الى شبعة ساعتان وربع ومن
جديدة إلى حاصبيا أربع ساعات ومن حاصبيا إلى ّ
شبعة إلى قصر عنتر خمس ساعات ومنه إلى حاصبيا مارا بشبعة ست ساعات ومن حاصبيا إلى ق َّوه على الطريق
قوة إلى مشغرة ساعة ونصف> .وهذا الخط يقطع واديين عميقين وجهتهما من
الألمانية أربع ساعات ونصف ومن ّ
الشمال إلى الجنوب حيث يسيل نهر الليطاني ونهر الأردن)نهر حاصباني( ولولاهما لأصبح جبل الشيخ وسنده الغربي
جبل الظهر حجازا يسد الطريق في وجه المسافر القادم من الداخلية فيمر بهما دون عناء غربا منحدرا إليهما دون عناء
قمة جبل الظهر في طرفه الجنوبي المشرف على مرجعيون ومزارعها
بل يمكنه أن يجتاز من واد إلى آخر لقلة ارتفاع ّ
المخصبة والمسائل جنوبا إلى قرية مطلة اليهودية وإلى بحيرة الحولة.
قلعة الشقيف
إن هذا الممر الذي ذكرناه يفتح سبيلا للغزاة فيمكنهم أن يزحفوا إلى جهات فلسطين أو يجتازوا به ليملكوا على المدن
شيدوا
معرض لخطر الغزاة لم يكن ليسهو عنه الفينيقيون وقد لحظه الفرنج الصليبيون فاستدراكا له
الساحلية وهو
ّ
ّ
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على جوانبه حصنين حريزين ليوقفوا الجيوش الدمشقية فأقاموا عند وادي الأردن قريبا من بانياس ) وهي قيصرية
صبَيبه وبنوا عند أسفل مجرى نهر الليطاني )القاسمية( الحصن الذي سموه بوفور ) (Beaufortوهو
فيلبوس( حصن ُ
المعروف اليوم بقلعة الشقيف وكان حماته يدفعون منه الزاحفين على صيداء .ولا تزال بقايا هذا الحصن المهيب تلوح
للعيان حتى وراء البركة التي تستقي منها المواشي.
فزرنا هذا الأثر الجليل الذي صبر على آفات الدهر إلى يومنا لكن أيدي الإنسان ربما فعلت ما لا يفعله الزمان .فإن
العلاّمة الأثري البارون راي في كتابه عن المباني العسكرية للصليبيين في سورية<وهذا اسمه Bon Rey: Etude de :
> (I,Archireteeture migitaire des Croses en syrie )1871ذكر كتحفة هناك في أعلى الأبنية بابا بيضوي الشكل كان
يدخل منه الداخل إلى قاعة كبيرة مقببة فأردنا أن نعاينه فلم نجده.
وصور رسومها .فإن الصليبيين
أما البرج المقطوع الرأس إلى البدنة فهو كما ذكره)راي( وكذلك بقية الآثار التي وصفها
ّ
كانوا قد اختاروا لتشييد حصنهم شرفة ضيقة تطل عموديا على النهر وترتفع قليلا في شماليها فاتخذوا لبناء القلعة
وخصوا الساحة المجاورة للقلعة لسكنى الخدم
أصعب المسالك وهي تقيس مئة متر طولا في ثلثين عرضا جنوبيها
ّ
والجنود واحتفروا بين الساحة المذكورة والقلعة خندقا عميقا منحوتا في الصخر كانوا يملأونه ماء ويبعدون به المسافة
إلى باب القلعة الواقع في جنوبيها الشرقي بحيث يرمون من البرج بالقذائف العدو الطالب الدخول وذلك على مسافة
مئة متر .وكان الجانب الجنوبي محصنا ببرجين قويين يرى الواحد منهما منتصبا وهو يشهد لبراعة ُب َناتِه.
وهذه الأخربة جامدة خاوية في معظم أيام السنة إلا مرتين إلى ثلاث مرات في السنة فيصعد إليها فرسان راكبين جيادا
على رؤوسها رياش الزينة وفي أيدي ركابها النبابيت فيركضون خيلهم ويلعبون بالجريد وذلك في ساحة ضيقة مع
خطر سقوطهم منها إلى عمق نحو ألف قدم.
على أن هذه الألعاب الرياضية ليست إلا صورة ضعيفة لما جرى عند هذا الحصن من معامع القتال فكم سفك هناك
من الدماء بعد أن شيدها أمراء صيداء الصليبيون في أوائل القرن الثالث عشر ثم فتحها صلاح الدين فانتزعها من أيدي
رينودي شاتيليون بعد أن حاصرها سنتين .ثم استولى عليها بموجب معاهدة الصلح الفرسان الهيكليون فدافعوا عنها
مدة حتى فتحها نهائيا السلطان ركن الدين بيبرس سنة  .1268وفي القرن السابع عشر عني الأمير فخر الدين بترميمها
وجعلها في تخوم دولته الجنوبية الشرقية كحارسة لما نواه من استقلال لبنان لكن الأتراك خربوا برجها وبنوا لدركهم
مخفرا لمراقبة جسر الخردلي ذي القناطر البيضوية الممتد فوق نهر القاسمية تحت قلعة الشقيف .ولما خرب المخفر
التركي أقيم بدله غربي الجسر مرقبان صغيران مجهزان بكوى لضرب المعادين بناهما الفرنسويون سنة  1920لإيقاف
ما كانوا ينتظرون من جيش الأمير فيصل.
حاصبيا .جبل الشيخ
إن حوادث سنة  1920ترى حتى اليوم آثارها المشئومة على تلك الأنحاء .إذ سادت عليها الفوضى فلم يعرف تماما أهي
لفرنسة أم للأمير فيصل فأخذ الأشقياء ينهبون ويعيثون في البلاد .والأمير لا يبدي حراكا مع أن تلك الجهات كانت في
حيز دولته والدليل عليه أن أحد تجار دمشق من الروم الكاثوليك نال من فيصل امتيازا لأربعين سنة لضمان مناجم الحمر
القريبة من نهر حاصبيا فلما صار الحكم لفرنسة لم يصادق على ذلك الامتياز إلا بعد مقاولات ودعاوي طويلة .أما قصر
حاصبيا وسرايتها معا فكان يسكنه أحد الأمراء الشهابيين من ذرية الأمير بشير وهو الأمير فؤاد فاختاره الأمير فيصل
بروسة وقضى فيها مدة يدرس تربية دود الحرير .وقد رجع منذ
كوزير ماليته .فلما دارت عليه الدوائر لحق هو بمدينة
ّ
حين إلى وطنه وهو يفكر اليوم في تحسين أحواله ماديا وأدبيا ويسعى إلى جلب المصطافين إليه وأننا نبشر
مال
المصطافين بالهناء لدى سعادته فلا شك أنه يرحب بهم كما أكرم وفادتنا .ثم حللنا في دار حضرة الخوري دمتري ج َّ
راعي طائفة الروم الكاثوليك في حاصبيا فاستقبلنا استقبال الإخوان ومن فضله أنه نال لنا من قبل الأمير الشهابي
توصية لأحد وجوه المسلمين في شبعة وهي قرية كبيرة يبلغ عدد نفوسها  3.000نسمة كنا نوينا أن نبيت فيها في
مساء ذلك النهار فنرقد بضع ساعات قبل أن نتوقل إلى أعالي جبل الشيخ.
سرنا إلى شبعة فبلغناها بعد أربع ساعات مشيا عند الغروب فلم نجد في بيته الشيخ الذي حملنا إليه التوصية إلا أن
أباه وحماه كانا هناك وقد تفانت زوجته لطفا في كرامة مثوانا وتهيئة كل أسباب الضيافة العربية لراحتنا .وقد علمنا أن
يطمن بالها عن أحواله فتأثرنا لحزنها وحاولنا تعزيتها
ابنها وحيدها سافر قبل ثلاث سنوات إلى جزيرة كوبا ولم يأتها نبأ
ّ
طاقة جهدنا وتمنينا لها أن تنال قريبا ما يهدىء روعها بعودته أو بورود أخباره.
قممه إلا بعد
لم نطل الإقامة في ضيافة هؤلاء الكرام وبعد نوم خفيف قمنا متأهبين لصعود ذلك الجبل الذي لم ُتبلَغ
ُ
خمس ساعات يضاف إليها ساعتان للراحة وكان بعضنا راكبين وغيرهم سائرين على الأقدام وكان القمر ينير الأودية
المشرفة على شبعة فنمتع النظر بما نراه من أشجارها كالجوز والسرو والبلوط تمد أغصانها الوارفة على سنابل الحنطة
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الناضجة .ثم بلغنا المنطقة القاحلة فكنا نسير بين الصخور وإنما يتخللها بعض الأعشاب الكروية الرمادية اللون تزينها
زهور ناصعة أو سمنجونية.
وكان أملنا أن نبلغ إلى قمة الجبل قبل طلوع الشمس لنسرح الأبصار في البلاد التي تحيط به .ذلك منظر فريد لم نحظ
به لتأخرنا في السير وإنما أصبنا منه شيئا ثم تحولنا عن جهته الشمالية الغربية لنرقى إلى قمة أخرى جنوبا تدعى بقصر
عنتر وكانت الأبخرة المتصاعدة من الأودية تحجب في الجنوب الشرقي نظر براكين حوران .أما جبال مواب الجنوبية
فكانت تلوح سلسلتها التي تمتاز بينها قمة جبل نيبو .وكان يقوم بإزائنا قريبا منا جبل الكرمل ضاربا إلى السواد .وفي
وسط مؤاب والكرمل وادي الأردن العميق مع بعض الملامح إلى بحيرة الحولة وبحيرة طبرية .ويحد تلك الجهات شرقا
جبل جلعاد ذو التقاطيع والحزون والبطون المتعددة فتذكرنا ما جرى هناك لبني إسرائيل من الحروب التي رواها سفر
القضاة .وجلعاد هذه كانت موطن يفتاح .وكنا ننظر إلى شمالنا الغربي سهول البقاع وعلى أحد جانبيها لبنان وقممه
كجبال نيحا والباروك وصنين والمكمل وعلى الجانب الآخر الجبل الشرقي يتفرع منه شرقا ما وراء دمشق وغوطتها الغناء
جبل قلمون مأوى النصارى قديما.
وجوانبها وعرة خشِ بة وأسفل منها بنحو  500إلى  600متر
وهذه قمة جبل الشيخ منقطعة عن سواها في كل محيطها
ُ
تتبجس المياه فتسيل بين المزارع إلى أرنا فيتكون منها هناك نهر بربر المدعو في سفر الملوك الثاني) (5-1:5نهر فرفر
َّ
الذي وصف نعمان السوري زلال مياهه الصافية.
وقد استعظم الكنعانيون في قديم الزمان جبل الشيخ لما كانوا يرون من خيراته ولا سيما من نداه ومياهه فاعتبروه
كمركز للإله العلي ملك الأرض وسيد الغيوم فعبدوه باسم بعل حرمون وقد ذكر مرتين في الأسفار المقدسة)قضاة
 3:3وأخبارالأيام الأول  .(23:5وقد ذكر القديس ايرونيموس في القرن الخامس للمسيح أن أهل البلاد كانوا في عهده
يصعدون إلى مشارف الجبل ليقدموا هناك الذبائح ومما لا ريب فيه أن الوثنيين في عهد الرومان كانوا يكرمون جبالنا
لبنان والكرمل والجبل الأقرع فوق انطاكية بل يعبدونها كآلهة .وفي قمة جبل الشيخ ترى إلى الآن آثار تلك العبادة فإن
فوق قنَّته الجنوبية المخروطة الشكل في علو خمسة أو ستة أمتار دائرة أو حمي من الحجارة بيضوية الصورة كانت
قديما ذات سا َفين من نحيت الحجارة الضخمة اللاصقة بصخور الجبل .وفي جنوبي الحمى هيكل صغير تدل نقوشه
على هندسة رومانية .أما المخروط السابق ذكره فقد اتخذوه لوضع علم يستدل به على قياس الأرض .والصخر هنا قد
حفر على صورة قمع قطره من ثلاثة إلى أربعة أمتار.
وبقيت هذه الآثار كلغز لم يدرك معناه إلى أن حلّه أحد علماء المستشرقين المأسوف عليه شرل كلرمون غانو فإنه عثر
على كتابة يونانية كانت جمعية فلسطين الإنكليزية) (PEFوجدتها في وسط الحمى المذكور فكشف معناها وكان
تعريبها) :بأمر الإله العلي القدوس من هنا)يسير( المقسمون( فبيّن من هذه الكتابة أن قوما كانوا يطوفون حول ذلك
المزار والكتابة تدل على المكان الذي يباشر فيه الطواف.
من المعلوم أن الساميين كانوا اعتادوا الطواف حول هياكلهم وقد بقي من ذلك إلى يومنا الطواف حول الكعبة في
عباد الوثنيين الذين يرتبطون بقسم لخدمة
مكة .أما ذكره للمقسمين أي المقيدين بالحلفان فهو يريد به إما فئة من ّ
آلهتهم كالفئة التي شاعت في أنطاكية بيزيدية كان أصحابها يلزمون أنفسهم بحلفان يدعى تكمور .وإما قوما من
الأهلين كانوا يتوقلون هذا الجبل لممارسة بعض مناسك دينية يلتزمونها بنذر.
وقد جاء في كتاب الزور المعروف بكتاب احنوخ أن الملائكة أبناء هللا كان عددهم مئتين أقسموا على قمة هذا الجبل
أن يباشروا بنات البشر)اطلب سفر التكوين .(38-32:2
أما الحفرة المكورة على شكل القمع ففيها إشارة إلى بعض عادات قدماء السوريين الوثنيين .وقد ذكرهم المؤرخ
ساتي ودعاهم باسم)يريد( ) (Yeridوذلك أنهم كانوا يزعمون أنهم إذا نقلوا الماء باحتفال من البحر أو
لوسيانوس
مي َ
ُ
الس َ
من بعض الآبار إلى قمة الجبل فسكبوه في هذه الحفرة المقدسة ستتوفر في تلك السنة المياه ببركة الإله الجبلي
وتسيل من ينابيع الجبل .وقد أثبت المسيو كلرمون غانو في مجموعاته الأثرية الشرقية ) Recueil d,Archeologie
 (Orientale, V. 1903,346 ssأن هذه العادة في نقل المياه إلى قمة الجبال جرت في جبال أخرى كجبل الكنيسة حيث
ترى حفرة مثل حفرة جبل عنتر مستديرة كبيرة .ومما سمعته من ثقات في السنة  1908أن قوما من الدروز والمتاولة
مجورة
كانوا يصعدون مرة في السنة إلى قمة هذا الجبل ليضحوا عليه ديكا .وقد لحظ الأب اليسوعي نويل موترد حفرة
ّ
على شبه هاتين الحفرتين على جبل موسى بين غزير ونهر إبراهيم نقرت أيضا لهذه الغاية الدينية لأن القدماء ولا سيما
الفلاحين كانوا يتقربون بهذه الوسيلة إلى آلهتهم ليستعطفوا رضاهم وينالوا منهم تحويل قوى الطبيعة لصالحهم
وبالأخص الأمطار والمياه لسقي مزارعهم وشرب مواشيهم.
نفوذ التمدن العصري
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كانت الوثنية معششة في هذه الجهات قبل العهد الروماني فلما استولى الرومان على البلاد وفتحوا الطرق المفروشة
بالحجر البركاني وأصبحت المعاملات بين الشعوب سهلة نفذت إليها النصرانية .وكذلك تيسرت أيضا في عهدنا
المواصلات .وفي أواخر هذه السنة الحاضرة ستنجز الطريق التي يمدونها من بانياس إلى مرجعيون وكذلك من المرجح
يتمون الطريق التي كان الألمان باشروا فتحها بين بانياس والمشغرة وصارت الاوتوموبيلات تقطع الطريق من
أنهم
ّ
بيروت إلى حاصبيا بأربع ساعات ومن صيداء بثلاث ساعات .نعم إن تلك الأصقاع لم تتغير عن كيانها إلا أن أفكار القوم
تتحول شيئا فشيئا فإن الأهلين على الرغم من اختلاف نزعاتهم وأديانهم صاروا يدركون معنى الوطن ويسعون نوعا
إلى خدمة الخير العام.
وكنا في طريقنا نلتقي بأبناء السابلة من الدروز فلا نلحظ فيهم شيئا من إمارات العداء أو النفور بسبب الحوادث الجارية
اليوم في جبلهم .فإن الشعب هنا عموما يرضى من الانتداب الفرنسوي لما يرى به من أسباب الأمن والراحة .وإذ كنا
نرتاح قليلا في ظل زيتونة قصدنا إليها شيخ من الدروز وسلم علينا وألقى علينا أسئلة عن أشغالنا وحرمنا وإذ علم أننا
رهبان بارك هللا .وسألناه عن أحواله وعن علّة صممه فاخبرنا أنه أصابه وقر السمع بغتة لكنه يسلم الأمر إلى مشيئة
هللا.
ودخل البعض منا على شيخ الدروز في حاصبيا وهو من الأجاويد فسر بزيارتهم وسمح لهم أن يعاينوا خلوتهم المعروفة
بخلوة البيّاضة فلما وصلوا إلى الساحة الممتدة أمامها وجدوها مظللة بسنديانة عادية ضخمة وتحتها طنافس مفروشة
دعوهم إلى الجلوس عليها ثم قدموا لهم المرطبات .ثم سمحوا لهم بالولوج إلى الخلوة فرأوها كحجرة واسعة تحيط
بها السواري على شكل بيضوي فهناك يجتمع الموحدون .وكانت هذه الزيارة فرصة للتفاوض في الأديان فجرى في
ذلك حديث بيننا وبين الدروز.
وبقرب السنديانة بناية مستديرة لا سقف فوقها وجدرانها منحرفة على شبه المسارح وفي صدرها مقعد مستدير
ومركزها مفرغ مفروش بالبلاط الكبير وإنما يدخل إليها من باب ضيق .وهم يدعون هذا البناء )مهبط الوحي( .وقد رأينا
نحن فيه صورة حية لما يذكر عن الهياكل الوثنية القديمة أنه كان يلحق بها مسرع ديني كما ترى في سيعة في العربية
المعروفة بالحجرة وفي دورة صلاحية عند الفرات .وكان القدماء يفردون تلك المسارح للأغاني الدينية ولإلقاء الخطب
والمواعظ .ولعل الدروز يقيمون في هذا المكان مناسكهم الخاصة .وزعموا أن بعض أهل دينهم يعتزلون فيها أياما بل
أشهرا يتفرغون فيها لأعمال تقوية .وقد خطر لهم أن يسألونا عن فرائضنا الرهبانية فسررنا بأن نفيدهم عن حياتنا النسكية
وتجردنا بالنذور عن غنى العالم وملذاته.
ومما لحظنا في ساحتنا هذه أن سكان تلك الجهات لا تدفعهم أديانهم المختلفة إلى التعصب بل يعيشون بالوفاق
والوداد ولسيادة مطران الروم الكاثوليك في جديدة السيد اكليمنضوس معلوف نفوذ كبير بينهم والكل يجلونه ويعزونه
يقرون بعلمه
وإذا وقع بينهم خلاف يقصدونه بكل ثقة ويعرضون عليه مشاكلهم الدينية والأدبية فيحلها لهم وهو
ّ
الواسع وبنزاهته.
ونحن بالختام نتمنى لجميع سكان هذه النواحي أن تتآلف قلوبهم فينعموا بنعمة السلام والحق.
المشرق
خزنة فرعون في بترا
مدرس الكتابات القديمة في المكتب الشرقي
للأب لويس جلابرت اليسوعي
ّ
سبقت لي في المشرق )ص  (457نبذة في ذكر آثار بترا إذ وصف كتاب نفيس نشره العالمان برونو ودومازفسكي في
تعريف إقليم بلاد النبط في عهد الرومان.
وهاأنا ذا أعود إلى هذا البحث بعد أن تيسر لي أن أزور بنفسي تلك الأبنية العادية التي كنا لا نكاد نصدق كل ما يروى
عن أبنيتها من العجائب فننسبه إلى أقاصيص أشبه بما ورد في كتاب ألف ليلة وليلة.
وأملي بما أثبته هنا من التفاصيل أن أبعث في خواطر بعض القراء الرغبة في مشاهدة تلك الطرف التي أصبحت
قريبة منا بفضل السكة الحجازية وأضحى السفر إليها نزهة للنفس بعد أن كان محفوفا بالأهوال فيكفيك أن تركب
القطار في محطة القدم في دمشق فتقلك في مدة  30ساعة إلى معان بعد أن تقطع على جناح البخار قسما من
حوران وكثيرا من البوادي المقفرة التي لم يألفها سابقا إلا شذوذ العربان ووسائق الإبل وهي اليوم تنظر باندهاش إلى
الق ُطر الحديدية التي تمر أمامها كالبرق.
ُ
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وإذا بلغت معان لا يفصلك عن وادي موسى وبترا إلا مسافة سبع ساعات تقطعها راكبا متن الجياد فتسير بين آكام
الرتم الأخضر
حدباء رمادية اللون تنتصب فيها الصخور البركانية السوداء التي تغطيها الأعشاب اليابسة بينها طاقات من َّ
إلى أن تلوح لك عن بعد ُقلل بترا الصخرية تصهرها الشمس الهاجرة بأشعتها فتنبعث منها الحرارة كمن موقدة
ناري ّّ ّّ َّة ،ومنظر هذه الصخور الغربية كان الداعي لتسميتها باسم )بترا( أي الصفاة والصخرة.
ّ
وإذا ما دخل المسافر في وسط هذه الصخور وانحدر في أغوارها المقفرة حرج صدره وأحس بشواعر من الرهبة تحيك
في قلبه وهو يرى رضام الحجارة المتقطعة تحدق به على هيئات غريبة ،فيسير ساعة بينها إلى أن يؤدي به السير إلى
واد أوسع منها قليلا يترقرق فيه جدول من الماء فيعاين على طرفيه بعض المدافن المنقورة في الصخرة.
وهذه المدافن يستفز لمنظرها السائح إذا عاينها لأول وهلة فيأخذه العجب من أصحابها الذين اشتغلوها بالمطرقة
والمقراض في الصخر الصلد ثم عزلوها عن الجبل الأصم وجعلوا باطنها كهوفا ليرقد فيها موتاهم وقادهم الأخير
واتخذوا لها المداخل الجميلة المزدانة بضروب النقوش فمنها ما يشبه الموشور المربع الزوايا على شكل المداخل
الفرعونية القديمة ،ومنها ما هو أعرق في القدم تعرف بطنوفها المصرية المستديرة يعلوها زينة من الدرج على طرز
الهندسة الآشورية والبعض منها أقرب عهدا ترى عمدها ورؤوسها وعتباتها على طرز البناء اليوناني ،فمن يحدق ببصره
يخلبه حسنها وينسب عملها في وسط الصخور إلى سحر ماروت.
إلى واجهات هذه المدافن
ُ
ولكن هيا بنا إلى الأمام ها قد بلغنا إلى سرب قد حفر بأيدي البناة ليجمع بين واديين فتركناه من عن يميننا وواصلنا
سيرنا في بطن الوادي الذي تتقارب جوانبه وتتضايق منافذه حتى كدنا أن نظن بانسداد ثلمته في وجهنا ،إلا أن الأمر
ظنن ّّا فإن جدول الماء الذي مر وصفه لم يزل على تمادي الأجيال يجري في خروق الصخر حتى فتح له
على خلاف ما
ّ
مجازا حرجا من الشرق إلى الغرب ،والمجاز ُيدعى سِ يقا دخلنا فيه كأننا في دهليز حرج لا يتجاوز عرضه أربعة أو خمسة
أمتار والصخور العالية مح ّلِقة في الجو تكتنفنا يمينا وشمالا أو تمد رواقها فوق رأسنا على علو ثمانين مترا إلى مائة
نر حولنا ديارا ولم نسمع غير صوت حوافر
متر ،وهو لعمري مرأى مهيب يأخذ بمجامع القلب ويقشعر له البدن إذ لم َ
الخيل الواقعة على حصى المسيل.
على أن الطبيعة لم تتفرد وحدها بعمل ذلك المعبر فإن هناك بعض آثار من أيدي البشر أولها قناة لاصقة بالجبل كانوا
يستجلبون فيها على ما يظهر مياه العيون ،النابعة في تلك الأنحاء ..ثم بقايا قنطرة كانت تقفل هذا المجاز فدعوها
لذلك باب السيق.
يونانية ُترى بعض حروفها إلا أن الأمطار
ومنها أيضا مشاك حفرها القدماء ،ليجعلوا فيها رموزا دينية وزينوها بكتابات
ّ
تبق منها إلا أثارا طامسة تشهد على قداسة هذه الأمكنة في أعين شعوب
الشتوية قد سالت عليها فأزالت صورها ولم ِ
بائدة كانت تكرم هذه الأماكن وتقيم فيها الأدعية إلى السماء.
وإن عبرت هذا الممر تراك بغتة بإزاء صخرة محررة يبرز من تقاطيعها وجه بناية وردية اللون عاديَّة الشكل بديعة الصنع
تكسوها أنوار الشمس الطالعة بجلباب من النور ،كأن المهندس اختار هذا المكان المستوحش القفر ليبهر النظر بعجائب
البناء وبدائع الهندسة فيظهر الضد بالضد ،ومما يشهد له بسمو المدارك أنه أحسن وضع هذا البناء وأحكم تنظيم
أقسامه وأبدع في مد أروقته حتى أن الذي يراه بعد عشرين قرنا لا يتمالك عن الدهش والعجب كما أعجب بنظره
النبطيون واليهود واليونان والرومان الذين عاينوه لأول مرة بعد نجازه فأطرأوا محاسنه التي أحرزت لمدينتهم فخرا
عظيما ،وكأن يد الدهر لم تجسر أن تمس هذه التحفة الفريدة بل أفادتها رونقا جديدا وألبستها ثوبا من الورد مطرزا
بصفرة ذهبية لا تستطيع الصور الشمسية أن تمثل بهاءه ودقته وهذا البناء الفريد يدعوه أهل البادية الذين هناك
)خزنة فرعون( وها نحن ندفق البحث فيه ونحاول أن نبين غاية ابتنائه وهو سر من الأسرار المدفونة التي تزيد رغبة في
خواصه )انظر الصورة ثم رسم البناء ص .(971
تعريف
ّ
يتركب بناء خزنة فرعون من طبقتين متباينتين يندهش الناظر لصورتهما وشكلهما ،فالطبقة الأولى تشبه واجهة هيكل
بديع وهي عبارة عن أربعة أعمدة سقط واحد منها فبقيت آثاره على الحضيض وفوق الأعمدة مدماك من الحجارة
المنقوشة ثم إفريز مع طنوف ناتئة يعلوها مثلث على جوانبه وفي وسطه نقوش هندسية ،وترى مدماك الحجارة
تمتد يمينا وشمالا منزوية عن الواجهة الأصلية وهي تستند من كل جهة إلى عمود بحيث يصبح
والإفريز والطنوف
ّ
مجموع أعمدة البناء ستة ،وفي الفسحة التي بين العمودين الطرفيَّين صورتان منقوشتان طمس بعض الج َّهال
يروض فرسا جموحا ،وما
رسومهما ،والصورتان متشابهتان توازي الواحدة شقيقتها وكل صورة تمثل رجلا لابسا منتصبا ّ
بقي من هاتين الصورتين يدل على أن المصور كان أغرب في حسنهما ما شاء ،أما موضوعهما فقد أكثر منه المصورون
الأقدمون ومنه أمثلة عديدة.
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ووراء الأعمدة الستة رواق ضيق يجتاز منه الزائر إلى أبواب البناء ،وهذه الأبواب ثلاثة باب أوسط بين العمودين الثالث
والرابع وهو الباب الأصلي يصعد إلى سوائه ببعض درجات وقد زين بنقوش بديعة غاية في الدقة لا سيّما ما نتأ منها
وهي حتى الآن في تمامها ،وعلى جانبي هذا المدخل بتخ ُّلف عنه مدخلان ثانويان يمينا وشمالا وهما أيضا منقوشان،
ولا ريب أن هذه المداخل كانت موصدة بأبواب من الشبَّه المذهب يوافق حسنها جمال البناء.
نتمم وصف خارجه ،فإنك ترى فوق المثلث الذي يعلو المدخل ومن ورائه قاعدة
وقبل أن ندخل هذا الأثر إلى باطن دعنا ّ
يزينها سوى شقة ناتئة محلاة بالزهور يحدها ساف ناتئ من الحجارة ،وفوق القاعدة واجهة ثانية
أفقية بسيطة الشكل لا ّ
تشبه الواجهة السفلى شبها عظيما اللهم إلا ما يعلوا الأعمدة الستة فإنها لم ُتز َّين كالطبقة السفلى بالمثلث التام مع
إفريزه ونقوشه الجانبية ،بل ترى المثلث مفرغا في وسطه بعد العمود الثاني وبدلا منه تنتصب بناية مستديرة مقببة
على شبه بناية ترى في مدينة أثينة وتنسب إلى ليزيقراتس وهي التي تدعوها العامة بفانوس ديوجانس ،والأعمدة
الواقعة على الطرفين تناسب الأعمدة السفلى وفي وسطها نقوش طمس حسنها الزمان ،وعلى رأي المسيو
وهن
دومازفسكي إن هناك صور نساء متجندات من جنس الأمازون في أيديهن التروس والفؤوس المحددة الطرفين
ّ
يرقصن رقصا حربيا.
أما تحت البناء المقبب فترى على جداره صورة امرأة أو إلهة على رأسها قلنسوة كالصاع فوقها خمار ،وهي تمسك
بشمالها القرن الرمزي المعروف بقرن الثروة أما يمينها فتحرك بها شيئا يظن أنه أداة الرقص ) (sistreالتي كان يضرب
بها الكهنة المصريون في عيد إلهتهم إيزيس وعلى جانبي هذه الصورة في الإطارين المتخلفين شخصان مجنَّحان
لعلهما إلهة الانتصار في أيديهما آلة يصعب تمييزها ومن المحتمل أنها كالآلة الرقصيَّة السابق ذكرها
شما ،والبناية المستديرة تنتهي بشبه زهرة يعلوها ُق َّلة ،وهذه
وفي قمتي زوايا المثلث ُيرى نسران قد قطع رأسهما و ُ
ه ِّ
الق َّلة لوجود هذه الزينة في قمته ،وكذلك يجوز
الزينة شائعة في بترا في أعالي مبانيها ،وهناك مدفن يدعى بمدفن ُ
َّ
ته )خزنة فرعون(ثم أطلق
أن
يسموا بهذا الاسم هيكلا آخر يدعونه الدير ،أما البناء الذي نحن في صدده فقد ُدعيت ُقل ُ
ّ
الاسم على البناء بأجمعه ،وأهل البادية إذا مروا بجواره أطلقوا بندقيتهم على القلّة وهم يزعمون أن فيها كنزا دفينا
يغنيهم طول دهرهم إذا أمكنهم كسرها وأخبار الشرقيين في المطالب الدفينة والخبايا المجهولة مستفيضة شائعة لا
يرون عالما أجنبيا يزور أخربتهم إلا ظ ّنوا أن تحت الأخربة كنزا مدفونا جاء يطلبه ،وقد ذهبوا إلى أن الخزنة لا تزال في
هذه القلّة لم يصبها أحد لسمو ارتفاعها وصعوبة مرتقاها.
مخيلة العامة تعزو الآثار القديمة إلى
أما إذا سألت وماذا حدا بالعربان أن ينسبوا هذه الخزنة إلى فرعون? أجبناك :إن
ِّ
بعض المشاهير كما يفعل عندنا الأهلون بنسبتهم قناطر نهر بيروت ونهر إبراهيم إلى زبيدة وكما ينسبون للقديسة
هيلانة الأبراج المشيّدة في القرون الوسطى على ساحل بحر الشام ،على أننا لا نعرف أحدا من الفراعنة احتل مدينة
بترا.
وإن أمعنت النظر في مجمل هذا الأثر العجيب الذي ُنقر كله في الصخر اللهم إلا عمودية الأوسطين ثم بحثت عن طرزه
ل على ذلك رؤوس أك َّلة الأعمدة التي بولغ في نقشها على
وبناتِه أمكنك القول دون عناء كبير بأنه من عهد الرومان تد ُّ
ُ
الطريقة القورنتيَّة وكذلك تنظيم البناء وهندسته مع لبس الأشخاص المصورين فيه وهيئة النسرين فإن كل ذلك لا
يدع ريبا في الحكم بأن البناء روماني.
ومما يؤيد هذا القول دليل غيره لا يخلو من القوة وهو أن الرومان آخر من تو َّلى هذه الأمكنة كما يشهد التاريخ على
ذلك ،والحال لو كانت خزنة فرعون سبقت عهدهم مع ما فيها من المحاسن التي تسبي العقول لتسارع المهندسون
إلى الاقتداء به وتعددت الأبنية المشابهة له .والأمر على خلاف ذلك فإنك لا تجد بين تلك الآثار ما يشبه هذا البناء إلا
عمارة واحدة وهي البناية المدعوة )بالدير( فإن بين الأثرين وجوها من التشابه كواجهتهما في طبقتيهما وكقبتهما
المستديرة المنتهية في وسط المثلث المقطوع إلا أن هندسة أثر )الدير( ثقيلة مرصوصة لا تجد فيها الدقة ومسحة
الجمال اللتين في بناء خزنة فرعون.
وقد زاد العلامة دومازفسكي هذا البناء تعريفا فأبدى رأيه بأن بانيه هو الإمبراطور أدريان الذي زار بترا سنة  131للمسيح
على أننا بعد التروي والتفتيش لم نجد في قول هذا الأثري الشهير برهانا كافيا لتأييد هذا الزعم ،وأقوى ما أتى به من
رجح أن هذا البناء هيكل أقيم تذكارا لهذه المعبودة ،وكل
الأدلة قوله َّ
بأن أدريان القيصر كان متعبدا للآلهة إيزيس ،ثم َّ
هذا كما سترى قول جزاف لا يتجاوز التخمين ،وما يمكن التسليم به أن طرز بناء خزنة فرعون يترواح بين القرن الثاني
سر حاول كثيرون فكَّه
والقرن الثالث للمسيح ولكن يا ترى ما هذا البناء? ما غايته? أهو قصر أو هيكل أو مدفن? ذلك ّ
وينبغي لنا الجواب عنه ،وقبيل الأمر دعنا ننفد إلى داخل هذا البناء الذي لا يقل علو واجهته عن  60قدما ،فليت شعري
ألا يكون باطنه أهلا بخارجه البديع ومحاسنه الداخلية شبيهة بجمالاته الظاهرة? كلا ثم كلا فإن الذي يتجاوز عتبة هذا
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البناء يخيب فيه أمله فلا يرى في داخله ما كان ينتظره من البدائع وأول ما يراه الداخل ردهة واسعة مربعة مستطيلة
ومن عن يمينه وشماله حجرتان صغيرتان وأمامه درجات يرقاها فتودي به إلى غرفة ثانية مربّعة كالأولى وأصغر منها
ولا ترى شيئا سوى ذلك ،والعجيب أن هذه الغرف ليس فيها منافذ للنور كما أنها غفل من كل زينة وكل هندسة .وكذلك
المدخلان الجانبيان قد فتح في كل منهما حجرة صغيرة دون أدنى زينة والغرفة الشمالية مربعة الزوايا منحرفتها أما
الغرفة اليمنى فتجد في قلبها تقعيرين نقرا على ما يظهر ليجعل فيهما تابوتان <راجع كتاب المسيو دي لا بورد De
>.Laborde Voyage: de la Syrie... Paris 1857,p.57
<نختصر هنا ما جاء مطولا في كتاب العالمين برونو ودومازفسكي فإنهما قد أودعا في كتابهما خلاصة أوصاف خزنة
فرعون )ص  ،(221-222ود َّون المسيو دومازفسكي رأيه الخاص بهذا الصدد في الصفحات .>188-179
فترى أن كل هذه الزخرفة الخارجة لا تنتهي إلى شيء يذكر من المحاسن الهندسية الموهومة ،وكفاك بذلك دليلا على
يهب فيها الهواء ،فإن الردهة الأولى
أن هذا البناء ليس بقصر لعمري أفيرضى ساكن القصور بقاعة لا يضيئها نور ولا
ّ
عينها التي ينفذ إليها الضوء من مدخلها قاتمة مظلمة.
فبقي أن يكون هذا الأثر إما مدفنا وإما هيكلا ولكلا القولين أنصار يدافعون عنه ).(2
وأول من ارتأى أن خزنة فرعون مدفن إنما هو الرحالة برخرد في أوائل القرن التاسع عشر وقد وافقه على قوله غيره
يعدون هذا الأثر هيكلا منهم المشاهير إربي ) (Irbyولاي ) (Leghوستفنس )(Stephens
من العلماء لكن معظم الأثريين
ّ
وشوبرت ) (Schubertوروبنصن وبرتون ومرتينو وستنلي ،وزاد المسيو دومازفسكي على قولهم بأن الهيكل هيكل الآلهة
إيزيس ،ومنها أن بين النقوش التي ترى تحت الإفريز الأكبر وفي أسفل المدخلين الثانويين من تحت الرواق صورة أبي
الهول ،وأبو الهول كما لا يخفى من الصور المصرية ،يزداد على ذلك أن في جملة نقوش الإفريز الثاني وفي أفريقية
مون -الصورة رقم ) (1رسم بناء خزنة فرعون.
المستديرة العليا حجابا
مقرنا يعرف به الإله ع ُّ
َّ
فهذه الأدلة حملت المسيو دومازفسكي على القول بأن المرأة التي ترى في الجدار الذي تحت القبة المستديرة إنما
صت بها إيزيس وإن لم يكن تمييزها في
هي الآلهة إيزيس
أن ما تمسكه بيدها هي أداة الزفن ) (sistreالتي ُخ َّ
ّ
وادعى ّ
ظن
للزوار الأقدمين بينها كتابة
الصورة ،وأيَّده على زعمه أنَّه وجد على مسافة من خزنة فرعون في قلب الجبل كتابات
َّ
ّ
أنها اسم الآلهة إيزيس على هذه الصورة ....فقرأها.....
على أن هذه الأدلة ليست بكافية للقطع بهذا الرأي ،نعم إننا لا ننكر وجود صور أبي الهول وحجاب الآلهة عمون ،ولكن
شيد لإكرام الآلهة إيزيس والكل يعلمون أن الرومان كانوا يمثلون في أبنيتهم تصاوير الآلهة
أيستنتج من ذلك أن البناء ّ
يؤت ببرهان قاطع.
لمجرد الزينة ليس للدلالة على الإكرام والعبادة ما لم
َ
وليست البراهين الأخرى مقنعة فإن الكتابة التي تحتوي اسم إيزيس على رأي المسيو دومازفسكي مطموسة لا يمكن
قراءتها وإن سلّمنا بصحتها لا نرى ما بينها وبين خزنة فرعون من العلاقة ،والظاهر عندي أن هذه الكتابات منوطة بمكان
مقدس ألا وهو مقام المسلات والمذابح التي تنتصب غربي البناء الذي نحن في صدده ويصعد إلى هذا المقام
آخر
ّ
بدرج ُيرى على مسافة خمسمائة متر من خزنة فرعون.
أما صورة الإلهة إيزيس في البناية الوسطى المقبَّبة فإن وجودها مشكوك فيه لا ترى لها شعارا مختصا بإيزيس فإن
أداة الرقص ليست بظاهرة وملابسها لا تدل عليها ولا تجد في ثوبها )العقدة( التي تفرزها عمن سواها ،وإن افترضنا أن
مبني لذكرها ،ولا عجب أن توجد صورة كهذه على مدفن
هذه صورة إيزيس لا ريب فيها فلا يمكن الجزم بأن الهيكل
ّ
فيزان بصورة تلك الآلهة
وإيزيس كما هو معلوم كانت إلهة الجحيم لا سيما أن مدفنا عظيما كهذا أشبه ببناء انتصار ُ
الزفن والفرح.
على هيئة َ
والمرجح عندنا أن هذا البناء ليس بهيكل .وما يحدو بنا إلى هذا الرأي
ومن ثم لا أظن أن تسمية هذا البناء بهيكل صوابيَّة
ّ
أن باطنه لا يليق باللاهوت وهو خلو من كل زينة ليس فيه شيء من الرونق الذي يبهر عيون الزائرين للهياكل القديمة
كبعلبك وتدمر وباطن تلك الهياكل يفوق على مفاخر خارجها ،ثم إن كانت ردهة خزنة فرعون الكبرى هيكلا ما معنى
الغرف التي ترى على جوانبها ،وما هي غاية الحجرة الداخلية التي يصعد إليها بالدرج ،وإن قيل :إن المهندسين لم ينجزوا
عملهم من النقش اللائق بالهياكل ،والأمر يكون على عكس ذلك إن قيل :إن هذا البناء مدفن ،فإن نظام القاعات يوافق
تماما نظام المدافن التي كانت تتخذ على هذا الهندام أي ردهة كبرى يضاف إلى جوانبها حجر صغيرة مدفنية ،وفي بترا
عينها عدة مدافن على هذا المثال <راجع كتاب المسيو برونو والأشكال التي وضعها تحت الأعداد 240-222-224-226
> .وهذه الغرف لم تكن لتحتاج لزينة في داخلها فينوب عنها رونق خارجها الذي يذكّر الأحياء عظمة الموتى الذين فيها،
يبق فارغا بل قبر فيه بعض الموتى وكان الرحالة دي لا بورد سبق
ويمكننا أن نزيد على ما سبق أن هذا المدفن لم
َ
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فاستلفت الأنظار إلى التقعيرين المحفورين في إحدى الحجر الجانبية لوضع تابوتين ،وحضرة الأب فاليه الصعودي
صحة هذا الأمر فإن
أعلن سنة  1898بأن في غرفة من الغرف الطرفيّة لحودا للدفن فيها عظام بشرية ،ومهما كان من
ّ
مجرد معاينة المكان تدل على أن البناء المعروف بخزنة فرعون كان معبدا مدفنيا ذا بهاء عظيم أما غير ذلك فلا.
ّ
وإن طلبت اسم باني الأثر أو اسم الذي ُأعِ َّد لقبره هذا المدفن ،أجبنا :إن الأدلة التي لدينا ليست بكافية لنبدي في الأمر
ل الوقت
حكما ثابتا .ومثل هذه المباني تزان عادة بكتابة تعرف اسم صاحبها إلا أن هذه الكتابة لم توجد حتى الآن ولع َّ
أن المكان الذي تجعل فيه هذه الكتابات فوق الأعمدة خلو من كل أثر ولا تجد فيه
لم يسمح للبناة بتهيئتها ،وما لا ينكر ّ
الثقوب التي يتركها المهندس للمسامير لتعليق أحرف حصن سليمان في هيكل بيتوقاقي ) ،(Boetoceceفلا يبقى إلا
ملك
القول بأن الكتابة كانت ُجعلت على سوار أو أعمدة مدفنية مقامة حول البناء يجمع بينها أسلاك معدنية تح ُّد ُ
الميت ،أو أن يقال إن الورثة سهوا بعد وفاة الميت عن تدوين هذه الكتابة إما تغافلا وإما بخلا.
وخلاصة القول لا ندري حتى الآن ولعلنا لن ندري أبدا اسم الدفين الذي ُقبر في هذا المشهد الجليل أكان حاكما رومانيا
أو أحد كهنة الإله ذي شرى أو نجل بعض ملوك النبط أو رجل من مشاهير اليونان أو أيضا أحد وجوه هذه البلاد من
المثرين المتولين قيادة القوافل ،لكن مدفنه قائم كشاهد ناطق على تمدن ذلك العصر وعلى بطلان الأمور العالمية.
نساك القرن الرابع للمسيح أن مفاوز الصعيد أضحت عامرة زاهية بعد أن نشر فيها بولا
لا يجهل من له إلمام بتاريخ ّ
الناسك وأنطونيوس الكبير لواء الزهد والتعبد ،فتقاطر المسيحيون من كل فج وأوب إلى تلك الأقفار وعمروا فيها أديرة
أشبه بقرى واسعة أو مدن زاهرة انقطعوا فيها إلى خدمة هللا ،وكان عددهم لا يزال ينمو مع الأيام حتى أن الدير الواحد
أن حواضر مصر تصبح قفرا بعد هذه المهاجرة العجيبة.
كان يشتمل على  4000راهب أو أكثر فخيف من ّ
أن بين هؤلاء رجال هللا قد امتاز راهب أطرأ في ذكره قدماء المؤرخين على اختلاف بلدانهم ولغاتهم ألا وهو الأنبا
على ّ
يوحنا المصري ذكره كاسيان )في مباحثاته  21 :1و (29وسلبيس ساويرس )المحاورة  1ف  (13وبالاديوس )في تاريخه
ف  (43والقديس أوغسطينوس )في كتاب مدينة هللا ك  5ف  (26وروفينوس )في تاريخ الرهبان ك 2ف (1وتاودوريطس
)ك  5ف (24والمؤرخ سوزومان )ك  6ف  ،(28وقد دعاه هؤلاء الكتبة وغيرهم بأسماء مختلفة فمنهم من يدعوه يوحنا
يسميه يوحنا السيوطي المصري ويوحنا المطيع ،وقد أثبت البولنديون في أعمال القديس ) 27آذار
الصغير وبعضهم
ّ
و 17تشرين  (1أن هذه الأسماء إنما تدل على مسمى واحد.
وقد أبقى يوح ّنا المصري آثارا لا تزال تنطق عن فضله منها شجرة من الميعة ) (styraxترى اليوم في برية نطرون وارفة
الأفنان عند مدخل دير قديم استولى عليه الخراب يدعوها رهبان القبط وأهل بادية الصعيد شجرة الطاعة ،وقد جاء
إن رئيس هذا الدير لما أتاه يوح ّنا المصري لينتظم في سلك رهبانه أخذ عصاته
خبرها في تاريخ سلبيس ساويرس قالّ :
وكانت من الميعة فغرسها في الأرض وأمر الطالب الجديد أن يسقيها كأنها نصبة حيّة إلى أن تزهر وكان الرئيس يريد
بذلك اختبار طاعة تلميذه ،فامتثل يوح ّنا أمره بسذاجة عجيبة وداوم على ذلك ثلاث سنوات دون أن يتردد في العمل
فاخضرت العصاة ونبت فيها ورق ثم اكتست بالزهور ،وقد شهد بهذه المعجزة قوم من
حتى أظهر هللا فضل عبده،
ّ
الأعلام الأثبات ممن عاينوا الأمر وتحققوا صحته ،وقد رحلنا نحن أيضا قبل بضع من السنين لتفقد هذه الشجرة وكتبنا
مقالة عما سمعناه وشاهدناه<راجع كتابنا المعنون )مصر( ص ،48واعلم أن سلبيس ساويروس لم يذكر اسم الراهب
صر ح باسمه وإن كانت روايته مختلفة>.
الذي جرت على يده هذه المعجزة غير أن كاسيان
ّ
أن للأنبا يوحنا المصري آثارا غير هذه طلبناها في جوار أسيوط ،لأن تاريخه يفيدنا عنه أنه بعد زمن قضاه في أديرة
على ّ
النطرون انتقل إلى القفر المجاور لأسيوط ليصرف فيه حياته بالعيشة النسكية والزهد التام منفردا عن البشر ،فوجد
وتحصن فيها دون أن يفتح بابها لأحد إلا
على مسافة ميلين منها مغارة صعبة المرتقى منقورة في الصخر فدخلها
ّ
ل ّّاديوس المؤرخ الذي سطر ترجمة حياته )في الفصول  46 - 43من تاريخه( ،ودخل يوحنا هذا الكهف سنة  346وله
لب ّ
من العمر  42سنة وعاش فيها منقطعا إلى هللا سنة .394
قدسها رجل هللا بممارسة جميع الفضائل مدة  48سنة تستحق إكرام المؤمنين ولا ريب أن
فهذه المغارة المباركة التي ّ
لحجوا إليها وتبركوا بزيارتها ،على أن صروف الزمان ونوائب الدهر توالت على هذه البلاد فأخنت
المسيحيين لو عرفوها
ّ
ولما راجعنا ما كتبه دليل )بديكر( في هذا الصدد
أحد،
بوجودها
يعرف
لا
ا
منسي
نسيا
وجعلتها
الجليلة
على تلك الآثار
ّ
ّ
فت في عضدنا وكاد يقطع أملنا من اكتشاف هذه المغارة فإنه يؤكد أ ّنه لا سبيل لمعرفة مقام القديس يوح ّنا
وجدنا ما
ّ
المصري وأن مغارته كنخاريب الجبل العديدة لا تمتاز عنها في شيء.
وكذلك لم نجد بين أهل أسيوط أحدا يرشدنا إلى ضالتنا فإن سكان هذه البلدة غائصون في أمور عالمهم لا هم لهم
بمثل هذه المباحث ،والكاثوليك منهم قليلو العدد لا يتجاوزون الأربعمائة تراهم ضائعين بين  45000نفس ممن يقطنون
البلد ولم يخطر على بالهم ذكر الأنبا يوح ّنا ليتفقدوا آثاره.
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بيد أننا مع ذلك لم نيأس من اكتشاف منزل القديس فأخذنا نراجع التواريخ القديمة لعلّنا نقف فيها على الإعلامات
قديسنا في حياته
الكافية لتحديد المكان والاطلاع عليه ،فجمعنا من ذلك ما جمعنا لا سيما من تاريخ بلّاديوس الذي زار ّ
ووصف مسكنه.
ثم أخبرت عن قصدي إخوة المدارس المسيحية الذي كنت نازلا عندهم في أسيوط فأحبوا أن يرافقوني ويبحثوا معي
عن منسك ولي هللا.
أن كهف يوح ّنا المصري لم يكن كهفا طبيعيا لأن هذه الكهوف الطبيعية تحفرها المياه الجارية وهنا لا
وأول ما تح ّققناه ّ
جدا في جوار
عديدة
المغاور
هذه
مثل
أن
غير
الصخرة،
أم
في
الناس
نقرها
كهوف
على
نبحث
أن
أثر للماء ،فبقي
ّ
أسيوط ،منها في الجبل المطل عليها يراها المسافر من بعيد على ثلاثة صفوف مستقيمة ،ومنها في الآكام التي
تنتصب جنوبي المدينة وغربيها ،ومنها أخيرا في أعالي الصخور التي تضغط مياه نهر النيل على مسافة ساعتين من
المدينة.
وإن سأل سائل عن أصل هذه الأغوار وهل نقرها سياح الصعيد في الصخر ليسكنوها ،أجبنا إنما كانت هذه المغاور في
أيام الفراعنة مقالع اتخذ منها ملوك مصر حجارتهم لمبانيهم العظيمة ،ثم جعلها بعدهم أهل المدن مدافن لموتاهم
ونقشوا عليها النقوش والكتابات الهيروغليفية ،ولما ضاءت أنوار النصرانية في مصر وكثر عدد النساك كنت ترى الحبساء
ينقطعون إلى هللا في هذه المغاور فيجعلون فيها سكناهم ،ولنا على ذلك شواهد لا تنقض وهي الصلبان التي تزينها
والكتابات المسيحيّة المخطوطة على جدرانها كالأدعية والصلوات وآيات الأسفار المقدسة ،هذا ولم نحاول التفتيش
دونه
عن مقام الأنبا يوح ّنا المصري في جبل أسيوط المشرف عليها لأن هذا المكان قريب من المدينة لا يوافق ما ّ
المؤر خ عن وعورة المكان وتعيين مسافته.
بلّاديوس
ّ
المؤر خ بلّاديوس من حيث
أما المغاور الواقعة عند جهات الآكام التي في جنوب المدينة وفي غربها فإنها تطابق قول
ّ
ّ
المسافة إذ هي تبعد عن أسيوط نحو ساعتين ،ولكنها لا تنطبق عليه من حيث صعوبة المرتقى ووعورة المسلك وهي
أشبه بالمدافن منها بكهوف لسكنى العباد ،وما لا ريب فيه أن فوق الربى الجنوبية آثار عديدة للنصرانية من أبنية
ومدافن ،وقد وجد فيها المهندس الفرنسوي دوبوا إيمي ) (Dubois-Aymeأحد علماء بعثة نابليون الأول<راجع كتاب
رجح كونها أجسام
 >.Description de I'Egypte, T, XV, p. 203, 2e edتوابيت من خشب
الجميز فيها جثث غير محنطة ّ
ّ
تنسكوا في هذه الأماكن مع النصارى الذين أحبّوا أن يدفنوا هناك بجوار مناسك الرهبان ،وكانت هذه
السياح الذين
ّ
يؤي ّّد زعم المهندس المذكور آثار دير قديم يدعوه الأهلون )دير العظم(
ومما
الفساد،
فيها
يعمل
لم
سالمة
الأجسام
ّ
أما المغاور المنقورة في الصخر فهي نادرة في هذا المحل.
إشارة إلى القيود التي اتخذها المسيحيون في هذا المكانّ ،
أولا إلى زيارة الضفة الشرقية لكثرة ما في
المعقنة التي على جانبي نهر النيل ،فعمدنا ّ
فلم يبق لنا سوى الصخور ُ
صخورها من المغاور وآثار الأديرة القديمة ،فخرجنا باكرا من أسيوط ومشينا عند لحف الجبل في طريق سهلة أفضت
بنا بعد ثلاثة أرباع الساعة إلى قرية ُأدرنكا ،فاجتزنا في وسط مقبرة النصارى وتأثّرنا من حسن هندامها وسررنا لإكرام
محدبة
أما بقية القبور فهي
ومما أعجبنا مدافن
الأهلين لموتاهم.
ّ
مقببة بيضاء ّ
ّ
شيدها الموسرون من الأقباط لذويهمّ ،
ّ
آجرات على هيئة صليب ،وللكاثوليك في هذه المقبرة مكان خاص يحدق به
مطلية بالكلس في رأس ك ّ
ل منها خمس ّ
قبري مرسلَين من
حائط يصونه وترى بين قبورهم صليبا كبيرا يفيّئ بظله الراقدين بالرب ،فجثونا هناك وصلّينا عند
َ
الفرنسيسية التي حافظت وحدها مدة قرون مديدة على كنز الإيمان في هذه البلاد جازاها هللا ألف خير.
الرهبانية
ّ
أول كهف تفقدناه مدفنا كبيرا في منعطف الجبل ُقبر فيه في سالف الزمان
ثم أخذنا نتو ّقل الجبل بين الصخور ،فكان ّ
أحد الفراعنة ،وهذا الكهف منقور في الصخر واسع الأرجاء كأنه الحجرة الرحبة وعلى جانبيه غرفتان صغيرتان وهناك
أن بعض السياح سكن هذا المدفن فصار من بعده معبدا.
جرن كجرن العماد الذي يستعمله الأقباط ،ولا مراء ّ
ثم واصلنا سيرنا بين تلك الصخور فوصلنا بعد ربع ساعة إلى قرية حقيرة ُتدعى دير ُأدرنكا يسكنها الآن نحو  30عائلة
قبطية من صعاليك القوم ،واسم الضيعة يدل على أ ّنها كانت سابقا ديرا للرهبان ،ولها اليوم كنيستان واحدة منقورة
في الصخر والأخرى في سفح الجبل على اسم العذراء ،وليس لدير ُأدرنكا الآن كاهن يقوم بأمورها الروحية.
نيفا ومائة متر ،فدخلناها لعلّنا نجد فيها آثارا
وجنوبي المدينة مقالع قديمة العهد م ّتسعة الأرجاء يبلغ طول بعضها ّ
ّ
مسيحية ،فلم ُيجدنا البحث نفعا إلّا أن هذا المكان مطل على السهل ترى منه أسيوط ومبانيها ومآذنها مع ما يحدق بها
وأقر عيوننا وأنعش
من خضرة المزارع والجبال المجاورة لها ونهر النيل الجاري قريبا منها ،فأثلج هذا المنظر صدورنا
ّ
قوانا فنزلنا من هذه الآكام وجرينا مسرعين في السهل إلى أن لاحت لنا بعد ساعة فرعة أخرى مع آثار ماثلة من دير
لأن موقع هذا الدير
قديم أصبح اليوم ضيعة صغرى ،فوجب قلبنا لهذا المنظر وشعرنا أننا أوشكنا على إدراك المرغوبّ ،
أي مطابقة ما كتبه بلّاديوس عن مغارة الأنبا يوح ّنا المصري.
ومسافته من أسيوط وصعوبة مرتقاه تطابق ّ
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فرقينا في شعب من الجبل وعر المسلك أفضى بنا إلى درج منقور في الصخر متقن العمل وجدنا في أعلاه أهل القرية
ثم رافقونا في زيارة
قد اجتمعوا مع راعيهم لاستقبالنا،
ّ
فرحبوا بنا وأكرموا مثوانا و أعلمونا أن اسم الضيعة دير ريفةّ ،
استلفت نظرنا في بادئ الأمر باب القرية فلحظنا أن عتبته العليا صفيحة
كنيستهم وما يكتنف بها من الآثار القديمة ,وما
َ
قديمة من الرخام عليها نقوش جميلة من الطرز البوزنطي ،وعلى أطرافها آيات من الكتاب المقدس بالقبطيّة ،ووراء
كرنا بمداخل الحصون والقلاع الحريزة ،فلما اجتزناه وصلنا إلى ساحة الدير
هذا الباب معبر معوج على شبه الكوع ذ ّ
شيدت الكنيسة بإزائه.
ثم صعدنا منها إلى سطح ّ
القديمة ّ
خطه جميلا ،قديم العهد
وكان في وسط السطح مقرأة عليها كتاب ضخم مجلّد برق الغزال ،وهو مكتوب
بالقبطية وكان ّ
ّ
نشك أنه من عمل قدماء الرهبان ،وقد جعلت المقرأة على
وعلى حواشيه نقوش مذهبة وتصاوير بألوان ناصعة ،فلم
ّ
جدا عند الأقباط
السطح ليجتمع حولها أهل القرية ويصلّوا مع كاهنهم صلوات جمعة الآلام ،وهذه الصلوات طويلة ّ
اليعاقبة فآثروا أن يصلوها على السطح لأن كنيستهم مظلمة لا يجري فيها الهواء.
يستحق الذكر إلّا أن فوق عتبتها نقوشا تمثّل أغصانا من الشجر مع صور حيوانات ش ّتى،
أما الكنيسة فلم نجد فيها شيئا
ّ
كب من عدة غرف ُجمع بينها على هيئة الكنائس القبطية الحالية ،وإ ّنما كانت في
يتر
الصلد
وداخلها منقور في الصخر
ّ
شعرية( جميل من الخشب صغير التقاطيع ،له بابان
مشبك )
سالف الزمان مجهزة لدفن الموتى ،وأمام المقدس
ّ
ّ
مرصعان بالعاج قد كتب به على باب الشمال) :إننا نسجد لك أيّها المسيح إلهنا( ،وعلى باب اليمين) :السلام لهيكل هللا
ّ
أبينا(.
للقديس يوح ّنا المصري سألنا أهل القرية أيعرفون غير
ولما انتهينا من زيارة هذه الكنيسة التي لم نستفد منها ذكرا
ّ
هذه الكنيسة? فأرونا قريبا من هناك صخرا كبيرا مقطوعا قطعا عموديا ،وفي وسط الصخر مداخل واسعة تفضي إلى
معبد دعوه المعبد الروماني ،فهرعنا إليه يتنازعنا عاملا الخوف والرجاء ،واجتزنا في كوخ لعجوز استغربت مرورنا في
دارها حتى بلغنا الغار ،فإذا بمداخله الثلاثة مزدانة بكتابات مصرية قديمة ولها رواق يظلّلها ،والمداخل م ّتسعة تفصلها
أما الكهف فبالغ الاتساع طوله نحو  25مترا في عرض  10أمتار وعلو  6أمتار ،والردهة الوسطى
سوار مثمنة الزواياّ ،
ل واحدة منهما عشرة أمتار ،والرواق منفصل
ثم حجرتان طول ك ّ
منه تقسم إلى ثلاثة أقسام ّ
أولها رواق طوله خمسة أمتار ّ
أما الحجرتان فبينهما حائط من الصخرة والرواق أعلى من الحجرتين بنحو متر
ضخمة،
عن الحجرة الوسطى بسوار
ّ
ونصف ،وسقف الغار سوي عليه نقوش بتقاطيع هندسية تشبه أجمل ما وجدنا من ذلك في هياكل المصريين الأقدمين،
ميزنا بين نقوشه عددا وافرا من النجوم الزرقاء المخمسة الأطراف<راجع
غير أن سقف هذا المكان مسود بالسناج ،وقد ّ
خواص هذا النجم ومعناه في كتاب وصف مصر ،>Jomard: Description de l'Egypte, Vll, 419وفي الردهة الكبرى
ّ
في نصف قسمها الشمالي معبد قديم بالحجارة وهذا المعبد م ّتجه إلى الشرق على مثال المعابد القبطية القديمة
وهو المعبد الّذي دعاه أهل القرية بالمعبد الروماني.
إنكاريا ،وغاية
وسألنا هؤلاء القرويين أبلغ سمعهم اسم الأنبا يوح ّنا ،وهل يعرفون له أثرا في هذا المكان ،فكان جوابهم
ّ
وعظموه إلى عهدهم.
مقدس أكرمه أجدادهم
ل
ّ
ما يعلمون من أمر هذا المقام وأغواره ومعبده أ ّنه مح ّ
ّ
صحة ما اكتشفنا ،لأ ّننا وجدنا أن هذا الغار أشبه شيء بما وصفه
أن جهل هؤلاء القوم لم ُيلقنا في الريب عن
على ّ
ّ
بلّاديوس حيث قال عن منزل القديس يوحنا أ ّنه يتركّب من رواق وحجرتين ،وذلك يوافق تماما ما نراه هنا ،وكذلك أخبر
لزواره إلّا
بلّاديوس أن رجل هللا كان اِبتنى حائطا يفصل الرواق عن منسكه الداخلي ،وكان لا يفتح نافذة هذا الحائط ّ
أما السواري التي عند المدخل فيرى عليها صلبان منقوشة
يومي السبت والأحد ،وآثار الحائط المذكور باقية حتى الآنّ ،
غير متقنة النقش رسم صورتها الزوار الأقدمون.
يتردد
فترجح أ ّنه ُدعي بذلك لكثرة ما كان
أن المعبد الّذي في داخل الغار يعرف بالمعبد الروماني
ّ
أما قول القرويين ّ
ّ
ّ
ومما اشتهر به الأنبا يوح ّنا روح النبوة فإ ّنه كان
ليتبركوا بأدعيته ويطلبوا مشورته،
الرومان
أعيان
من
ا
ن
يوح
الأنبا
على
ّ
ّ
ّ
يتهدد الدولة من الأخطار .وروى القديس أوغسطينوس )في كتابه عن الموتى ف (17
يخبر الولاة الرومانيين بما
ّ
والسنكسار الروماني )في تاريخ  27آذار( أ ّنه سبق وبشّر تاودوسيوس الكبير بانتصاره على مكسيم وأوجان الطاغيتين.
فاضطر إلى أن ينتظر زمنا طويلا قبل أن ينتهيا
وأخبر بلّاديوس أ ّنه لما زار القديس وجد عنده الوالي الروماني أليبيوس
ّ
خفي أفكاره فأرسل إليه ترجمانه تاودروس يقول
من حديثهما ،فضجر بلّاديوس لذلك وامتعض في باطنه فعرف يوح ّنا
ّ
إلي وهو
أتى
رجل
هذا
?
اء
الأصح
لا
طبيب
إلى
المحتاجون
الرب أن السقماء هم
له) :ما لك تتبرم ضجرا ألا تعلم قول
ّ
ّ
ّ
أما أنت فإ ّنك طول دهرك لا تفتكر
في غاية الحاجة إلى نصائحي وليس له سوى وقت قصير ليفكر في أمر خلاصهّ ،
بغير الخلاص(.
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وقلبنا طافح بالفرح لما وجدنا هنا من آثار أحد مشاهير أولياء هللا،
ل زواياه خرجنا
وبعد أن فحصنا هذا الغار وتف ّقدنا ك ّ
ُ
ولما عدنا إلى الضيعة حلّق حولنا أهلها فرحين وكانوا يريدون أن يدخلونا في منازلهم التي أكثرها مدافن قديمة
ّ
أصلحوها لسكناهم ،ومن غريب ما شاهدنا أن صخور هذه القرية وجدران منازلها كلّها مغطاة بطين لزج سمكه قدم
ونصف كلّه مركب من أوكار الزنابير فهذا الملاط الأسود يكدر منظر الضيعة ويجعل بينها وبين بياض الجبل تباينا
ل كثرة الزنابير التي في أنحاء الصعيد هي التي حملت قدماء المصريين إلى أن ي ّتخذوا النحلة أو الزنبور
عظيما ،ولع ّ
كشعار لمصر العليا ،كما أ ّنهم اختاروا البردي على مصر السفلى.
سروا بها سرورهم بأنفس الهدايا ،ولم
وبعد هذه الزيارة أقرأنا الوداع أهل دير ريفة بعد أن ّ
فرقنا عليهم صلبانا صغيرة ّ
يطالبنا أحد منهم بالبخشيش كما هي العادة في هذه البلاد.
وكان أهل دير ريفة أعلمونا أن على مسافة ساعة من قريتهم من جهة الجنوب عند الطرف السهل ديرا أخر ،فنوينا
زيارته لرغبتنا في الآثار النصرانيّة.
وأحب رجل من دير ريفة أن يرافقنا ليدلّنا على الدير المذكور ،ففي أثناء مسيرنا أرانا نقدا من النقود التي لا يزال أهل
ّ
البادية والسودان والحبش يستعملونها ح ّتى يومنا ويؤثرونها على سواها ،وهذا النقد على اسم مريم تريزا ملكة النمسا
فسرني وجوده واِبتعته بثمن
وهو التلاري ) (Talariوثمنه كالمجيدي ،وكنت منذ زمن طويل أطلب نقدا من هذا الصنف،
ّ
خمسة فرنكات بنيف عن ثمنه المعهود ،وهذا النقد يمثل في أحد وجهيه صورة العذراء مريم حاملة فوق ذراعيها طفلها
الإلهي وهو يمسك بيده كرة العالم ،وفي يد البتول اليمنى صولجان الملك وفي دائرة النقد قد كتب ما تعريبه) :مريم
أما الوجه الآخر ففيه صورة مريم تريزا الملكة ،وهذا التلاري ُيضرب ح ّتى عهدنا هذا
أم هللا شفيعة هنغاريا سنة ّ ،(1752
في مصر وبلاد أخرى لمعاملة الأعراب وأهل السودان والحبشيين.
وما عتمنا بعد ساعة أن وصلنا إلى الدير الّذي ُدللنا عليه على طرف المزارع في الرمل ,ولهذا الدير سور مرتفع مربّع
الشكل مكمد اللون لما يعلوه من الملاط الأسود الموصوف آنفا ،وليس له سوى باب ضيّق ُيدخل منه إلى داخل ,فما
ل لطف وأنس ،واسم هذا الدير حاليّا دير الزاوية وليس فيه
طرقنا هذا الباب ح ّتى أسرع أهله وفتحوه واستقبلونا بك ّ
ل عيلة بيتا ونظموا البيوت
رهبان وإنما احتله قوم من الأقباط اليعاقبة فجعلوا سكناهم في داره الواسعة ،وقد ابتنوا لك ّ
وفصلوها عن بعضها بالأز ّقة على شكل القرى العامرة ،وكنيستهم هي كنيسة الدير القديمة يجتمعون فيها للصلاة بيد
يتوسلون إلينا ل ُنبقي عندهم كاهنا م ّنا يرشدهم في سبل الفضيلة
أي سرور وأخذوا
ّ
سروا بنا ّ
أ ّنه لا راعي لهم ،ولذلك ّ
الرب.
حظيرة
إلى
هم
يضم
ا
كاثوليكي
كاهنا
إليهم
بإرساله
المهجور
القطيع
والدين ،ح ّقق هللا رغبة هذا
ّ
ّ
ّ
وكنيسة هذه القرية غاية في الحسن قضينا منها العجب ،وهي كنيسة كبيرة ذات ثلاثة أسواق على مثال الكنائس
بالآجر الأسود مع خطوط بيض تجمع بينها وفوق الأعمدة قبب لطيفة ،وحنيّة هذه
الغربية ،لها أعمدة ضخمة مبنيّة
ّ
سر
إلى
إشارة
مثلثات
ثلاثة
أعلاها
في
صغرى
بعمد
مزدانة
الكوى
من
ان
ف
وص
ناتئ
الكنيسة بديعة النقش لها طنف
ّ
ّ
المصرية ،هذا وأن
الثالوث الأقدس ،وك ّنا لحظنا مثل هذا في الدير الأحمر قرب سوهاج وكنيسته من أقدم الكنائس
ّ
أما تاريخ الدير فلم
كرور الأجيال توالى على كنيسة دير الزاوية فطمس قسما من محاسنها وأخرب جانبا من مبانيهاّ ،
يفدنا عنه أحد علما ،وقد ُدعي الدير في عهدنا بدير الزاوية لموقع قرية قريبة منه تعرف بالزاوية ،وإذا لحظنا الكنيسة
ل الشبه كنيستي الديرين الشهيرين الدير الأحمر والدير الأبيض بجوار سوهاج
وهندستها ونقوشها وجدنا أ ّنها تشبه ك ّ
فتكون من عهدها ،ومما لا ريب فيه أنها سبقت تاريخ الهجرة.
ولما انتهينا من سياحتنا هذه راجعنا ما رواه مشاهير كتبة العرب في أديرة النصارى القديمة لعلّنا نجد ذكر الأديرة الثلاثة
ّ
التي زرناها ،فتص ّفحنا خطط المقريزي وتاريخ الشيخ أبي صالح الأرمني وكتاب الانتصار لواسطة عقد الأمصار لابن
لما فتحوا بلاد مصر استنكفوا من أسمائها
دقماق فلم نجد في هذه التآليف ما يشفي الغليل ،ولا غرو
ّ
فإن العرب ّ
الأعجميّة التي لا توافق لغتهم فأبدلوها بما هو أقرب للسانهم.
أن على مقربة من أسيوط ديرا اسمه )أبو يحنس ويعرف بأبشاي( ،فاسم
ومما يفيدنا أبو صالح الأرمني )ص ّ :(114
ّ
يحنس كيوح ّنا ولا يبعد أ ّنه أراد به دير ريفة الّذي وجدنا فيه محبسة الأنبا يوح ّنا المصري ،وذكر المؤلف نفسه ديرا أخرا
بجوار أسيوط دعاه دير )بابسويا( قال أن موقعه بين ريفة وبين قرية أخرى سقط اسمها من نسخة كتابه ،وعلى ظ ّننا
أن هذا الدير هو دير الزاوية الذي تفقدناه ،وكذلك كتب أبو صالح عن دير آخر قرب أسيوط ما نصه) :دير على اسم
السيدة العذراء الطاهرة مرتمريم ويعرف بدير أبو )كذا( الحارث( ،فترى أن الدير المذكور هو دير أدرنكا الحالي وقد قلنا
ّ
أن بقربه كنيسة على اسم العذراء الطاهرة.
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هذا ما حصلنا عليه من أمر هذه الأديرة ،ونتم ّنى أن العلماء يواصلون البحث في جهات أسيوط عن الآثار المسيحية
وهي كثيرة في تلك الجهات ،وكفانا شاهدا على ذلك أن ياقوت الحموي روى في معجم البلدان ) (272:1عن بعض أهل
أن في هذه المدينة وحدها  75كنيسة للنصارى.
أسيوط في زمانه ّ
خط قصير من حيث عدد
رخصت
بمد سكك حديدية بين حيدر باشا وإسميد وهو ّ
كانت دولتنا العليّة منذ سنة ّ 1871
ّ
كة الحديدية إلى بغداد التي نأمل
الس
بدر
كمستهل
يعد
كان
لأنه
وذلك
به،
المنوطة
الأميال لك ّنه كبير من حيث الآمال
ّ
قصرت جناح الآمال فحالت دون
اليوم رؤية طالعها القريب ،غير أن الأحوال التي طرأت وقتئذ على دول الشرق والغرب
ّ
حيز الوجود.
تتمة العمل ولم تخرج هذه النيات إلى ّ
أعزه هللا في دست الخلافة أشرقت على الدولة العثمانية أنوار طلعته
تربع سلطاننا الأعظم عبد الحميد خان
ّ
فلما ّ
والتقدم ،ونالت إحدى الشركات العثمانية حقوق استثمار هذا الخط
الميمونة فدخلت بلادنا في طور جديد من النجاح
ّ
ل مباشرة هذا
ولع
الخطير،
المشروع
هذا
لمثل
اللازم
المال
جمع
إلى
لكن الشركة لم تقدم على العمل لأ ّنها لم تتو ّفق
ّ
معداته ،وذلك شأن الأعمال
الأمر كانت إذ ذاك مبتسرة فلم تساعد الظروف إجراءه ريثما تتم شروطه وتستوفى
ّ
قوتها.
بملء
العظمى التي لا تنضج في زمن قليل وإ ّنما تبدو ضئيلة فلا تزال تنشأ وتنمو ح ّتى تفوز
ّ
لمد السكك الحديدية في الأناضول ،ونالت
وبقي الأمر على هذه الحال إلى السنة  1888فتشكّلت إذ ذاك شركة عثمانية
ّ
خط حديدي بين إسميد وأنقرة طوله  486كيلو مترا وكانت دولتنا العليّة أضافت
مد ّ
من ألطاف متبوعنا العظيم رخصة ّ
إليه  15510فرنكات ضمانة لكل كيلو متر ،فنجز هذا المشروع في أربع سنوات وخطت بذلك مسألة سكة بغداد خطوة
مهمة.
فرخص لها
تعطفات الذات الشاهانية
تقدم الأمر شيئا ما فإن شركة الأناضول نالت نعما جديدة من
وفي سنة 1893
ّ
ّ
ّ
بالخط السابق فرعا بدؤه من )أسكيشهر( وينتهي إلى جنوبي قونية مع ضمانة  15000فرنك لكل كيلو
أولا( أن تلحق
ّ
) ّ
حق
خط أنقرة بالقيصرية مع
ثم )ثانيا( أن تواصل ّ
ّ
متر تدفع للشركة على أعشار المتصرفيّات التي تجتاز فيها السكّةّ ،
مده إلى سيواس فديار بكر فبغداد ،إلّا أن هذا المشروع الأخير ُأهمل بعد قليل لأن مسير خط أنقرة على القيصرية
ّ
عما تقتضيه هذه العطفة من
توا وإ ّنما ينعطف عنها بنحو  400كيلو متر ،وناهيك ّ
وسيواس وديار بكر لا ي ّتصل ببغداد ّ
يمتد جنوبا من قونية إلى آطنة ومنها
بخط آخر
ثم آثرت الشركة تغيير هذا المسير وإبداله
ّ
ّ
الزيادة في النفقات ،ومن ّ
إلى بلاد الشام وما بين النهرين.
ل شأنا وهو أن تجمع المال اللازم لمباشرة
وبعد أن ا
ِستقر الرأي على هذا الأمر أخذت الشركة تسعى بأمر آخر ليس بأق ّ
ّ
والمتمولون الأوربيون فلاقى مشروعهم قبولا لدى أهل البنك الألماني والبنك العثماني،
عمل كهذا ،فتفاوض أصحابها
ّ
فأبرم بين أصحاب الشركة وأهل المصرفين السابق ذكرهما عهد في سنة  1899كان مآله إلى اِتفاقهما على العمل،
خط قونية وبغداد  525000000من الفرنكات على أ ّننا نرتئي أن هذا المبلغ المبني
وبلغ تخمين النفقات التي يستوجبها ّ
ُ
تمت هذه المعاهدة حتى تشكّلت لجنة من المهندسين أرسلت في أواخر سنة
على الحدس
ّ
والظن لا يفي بالمرام ،وما ّ
نهائيا سير الخط المنوي وشروطه الاقتصادية ،وهذا ما يترتب علينا النظر فيه في الفصل التالي.
لتفحص
1896
ّ
خط بغداد
مسير ّ
خط الأناضول مدينة قونية كأحد طرفي سكّتها منذ سنة  ،1895وهي مدينة كبرى رفيعة القدر تكتنفها
قد اتخذت شركة ّ
الحدائق الغ ّناء فهي كروض في وسط جبال آسية الصغرى ،وكانت السكّة الحديدية البالغة إليها من أسكيشهر قد
كل
أوسعت نطاق تجارتها فتضاعفت أرباحها في مدة خمس سنوات ،وإذا ما تم قرار رسم خط بغداد ستستغني عن ّ
ضمانة كيلو مترية.
فتمر على
والسكّة البغدادية بعد خروجها من قونية تسير بميلة إلى الجنوب الشرقي وتخترق سهول قرمانية المجدبة
ّ
قرمان وأرغلي حيث ُوجد منجم من الفحم الحجري سوف تتولى الشركة تعدينه فتنال ما تحتاج إليه من الفحم لإدارة
أشغالها وتنقل ما تستفضله للمبيع.
وهذه الطريق من قونية إلى أرغلي هي الطريق التجارية والعسكرية التي عرفها القدماء وهي تلتوي على شبه نصف
علوها فوق سطح البحر نحو 1900
الدائرة فتجاري جبل طورس عند سفحه الشمالي ،وقرمان هي عاصمة بلاد قرمانية
ّ
أما أرغلي فارتفاعها  1000متر.
متراّ ،
المدعو في هذا المكان بلغار داغ وهو طود شاهق
الحد ستلقى في سيرها قمم جبال طورس
كة هذا
وإذا ما بلغت الس ّ
ّ
ّ
تمر في مضيق )كاللك بوغاص(
بالفضة ،والسكّة
تبلغ قنته العليا  3500مترا ،وفيه معادن غنية من الرصاص المختلط
ّ
ّ
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علوه  966مترا وهو نقطة ممتازة للدفاع والاقتصاد التجاري،
من ثغور الشام ولهذا المعبر شهرة كبرى منذ الزمن القديم
ّ
وإلى هذا المأزق تفضي الطريق الواصلة بلاد الأناضول بسواحل الشام ووادي الفرات.
سورية عند الحاجة ،وقد كانت في القرون الغابرة
العلية إلى
وستكون هذه الطريق مسيرا لجيوش الدولة من الآستانة
ّ
ّ
عدة قلاع وبقايا حصون حريزة،
ممرا للبابليين والفرس واليونان والرومان والعرب وغيرهم ،وفي جانبي هذا البوغاص ّ
ّ
كة أخرى
س
أيضا
وهناك
الفرس،
كة منقورة في الصخر ُتنسب إلى الأشوريين أو
ّ
ومن الآثار القديمة في هذا المضيق س ّ
رومانية ،وكان لهذا المعبر في سالف القرون أبواب ضخمة تقفل في زمن الحرب ،وفي الصخور التي تنتصب على
ربما تقاربت إلى بعضها حتى يحسبها الناظر كجدارين منقورين
جانبية درج كانت تدور عليه الأبواب ،وهذه الصخور ّ
نقرا عموديا.
لمد أسلاك الخط الحديدي في هذه الجبال العالية وفي وسط )كللك بوغاص(،
بد من مبالغ طائلة و ُكلَف باهظة
ّ
ولا ّ
وسوف يظهر أرباب الهندسة ما لديهم من الحذق في تمهيد هذه الطريق.
والسكّة الحديدية تنحدر بعد ذلك إلى سهول قيليقية الخصبة حيث تتصل بسكة أخرى قصيرة المسافة يستثمرها
أن هذا الخط الصغير تزيد منافعه التجارية ويأتي
أصحابها فينالون أرباحها وهي س ّ
كة آطنة إلى مرسين ولا نشك في ّ
ل تلك النواحي عند مرور السكة البغدادية بجواره ،ومن صادرات تلك الجهات القطن الجيد والحبوب
بالريع على ك ّ
نموا بليغا وسيسهل نقلها عند امتداد
والخشب المتخذ من غابات جبل طورس الشهيرة ،وكل هذه المرافق ستنمو
ّ
السكك الحديدية إلى البلاد المفتقرة إليها.
الخط مدينة آطنة يسير إلى الشمال الشرقي نحو عثمانيّة وهي قصبة قائمقامية تعرف باسمها وموقعها
وإذا تجاوز
ّ
علوها ومصاعبها
في
وهي
بألماداغ
لاحقة
جبال
سلسلة
في
الحديدي
السلك
ّل
ل
يتخ
ومنها
بركات،
جبل
متصرفية
في
ّ
دون جبال طورس لك ّنها أيضا كثيرة الوعورة وينبغي لابتناء السكّة فيها مش ّقات عظيمة.
ثم إلى شعب جبل عال يبلغ ارتفاعه  950مترا وهو )أسلان بوغاص( على
المرجح أن
ومن
ّ
ّ
الخط الحديدي يتو ّقل من ّ
مقربة من بقجة وينساب من هناك لاحقا ببلدة )قازان علي( في ولاية حلب.
أول الأمر أن يميلوا بها عند خروجها من ولاية آطنة إلى مرعش وعينتاب لك ّنهم عدلوا
وكان أرباب هذه السكة عزموا في ّ
بخطين فرعيين.
بغداد
بسكة
توصلان
المدينتين
ل هاتين
ّ
بعدئذ عن هذا القصد ولع ّ
ومن )قازان علي( ستجري السكة في بلاد ذات حزون وبطون وتنفذ في كرد داغ وتجتاز بلاد قورش موطن القديس
مارون الناسك وتنتهي إلى كلس قصبة القائمقامية المدعوة باسمها ،ومن كلس تنحرف إلى الشرق فتمر ّعند قرية )تل
حبش( على  15كيلو مترا ،وسيجهز بين تل حبش وحلب فرع يوصلهما والمسافة بينهما  60كيلو مترا ،ومن تل حبش
ستدرك السكة نهر الفرات بميلة إلى الشمال الشرقي وتعبره جنوبي البيرة )بيره جيك( على بعد  20كيلو مترا منها في
غنية بالآثار القديمة فإن ثمت كانت مدن زاهرة كأوربوس وقرقميش عاصمة دولة الحثيين( ولو شاء أصحاب
سهول
ّ
السكّة لأمكنهم أن يصلحوا مسيل الفرات ويعدوه لسير السفن نزولا وصعودا فتنقل من البلاد الواقعة على ض ّفتيه
موارد تجارتها لتنقلها السكة حيث تريد.
الرجالة اجتيازه في بعض
إن هذا النهر عادة قريب الغور يمكن
أن عبور الفرات يقتضي ابتناء جسر عظيم ،أجل ّ
على ّ
ّ
الأمكنة لكنه واسع المسيل وربما ا ّتسع في فصل الشتاء نحو كيلو مترين عرضا ،ولو أراد مهندسو السكة لاستطاعوا
اللهم إلّا بإزاء بغداد فكانوا بذلك اقتصدوا مسافة كبرى إلّا أن في
أن يسيروا والنهر على ض ّفته الشامية دون عبوره
ّ
بر ية قفراء ليس فيها من المدن العامرة
هذه الطريق المستقيمة خللا بمصالح أصحابها والأهلين معاّ ،
لأن ض ّفتي الفرات ّ
كة أن يبنوا جسرا على الفرات لكي تجتازه القواطر
الس
شيء بخلاف ض ّفتي دجلة كما سترى ،وذلك ما حمل مهندسي
ّ
حران ،وأورفا تصحيف
حران،
ُ
وسيجعل لمدينة أورفا خط فرعي طوله  40كيلو مترا فيجمع بينها وبين ّ
فتسير إلى مدينة ّ
حران وأهلها يبلغون نحو  55000نسمة.
شمالي
موقعها
النهرين
بين
ما
بلاد
حواضر
الرها وهي من
ّ
حران إلى رأس العين في متصرفية دير الزور ومنها شرقا على خط مستقيم إلى نصيبين
وستجري السكّة الحديدية من ّ
فإن نصيبين وحدها بلغت في عهد
في ولاية ديار بكر ،وك ّ
ل هذه البلاد في الأزمنة السالفة زاهية بالعمران كثيرة المدنّ ،
كة بغداد يبتنون
س
أصحاب
أن
ريب
فلا
نصيبين
شمالي
في
الواقعتان
وماردين
بكر
ديار
أما
نفس،
الرومان زهاء 100000
ّ
الخط حولها في سفحها الجنوبي.
لهما خطا فرعيا يقتضي له توقل جبال صعبة المرتقى يدور الآن
ّ
برية فسيحة حتى تبلغ الموصل ،وتقطع بقربها نهر دجلة
ومن نصيبين ستميل السكة إلى الجنوب الشرقي وتجري في ّ
واِ ّتساعه هناك  170مترا ،ولهذا النهر مجرى سريع يستدعي ابتناء جسر متين فضلا عن رصيف مستطيل تسير عليه
لأن مياه دجلة ربما تطفو فوق تلك البطائح فتغمرها ،وممر السكّة الحديدية على ضفة
السكة في السهل المجاور للنهر ّ
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سندية سيوصل بينها وبين خانكين على تخوم العجم وتبلغ أخيرا بغداد
النهر الشرقية وهي تجتاز تكريت وإذا بلغت
ّ
أما فرع خانكين فالغاية منه ترويج التجارة
مدينة الخلفاء وهناك اليوم مرفأ للسفن البخارية تنقل السلع إلى خليج العجمّ ،
زوارها إلى كربلاء ونجف.
مع بلاد العجم ونقل ّ
وليست بغداد منتهى السكة الحديديّة وإنما ستواصل مسيرها بعد قطع دجلة والفرات ثانية إلى الجنوب الغربي نحو
نيف وخمسون ألفا من العجم ،والغاية من عطفة السكة الحديدية
كربلاء ونجف ،وكلتا البلدتين يزورهما في ك ّ
ل سنة ّ
إلى كربلاء ونجف ليست فقط خدمة هاتين المدينتين وإنما أنف أصحاب الخط أن يزاحموا تجارة السفن البخارية الجارية
من بغداد إلى البصرة.
لزبير فرع يجري منها إلى الخليج العجمي في
وإذا خرجت السكة من نجف سارت نحو ُزبير ومنها إلى البصرة ،وسيقام ُ
أما البصرة فهي معدودة كالنقطة النهائية لسكة بغداد ولا يخفى ما لهذه المدينة من
نقطة لم ي ّتفق عليها حتى الآنّ ،
شط العرب.
في
التجارة
قطب
الخطر وعظم الشأن إذ هي
ّ
فهذا نظر إجمالي يبين للقراء الطريق التي سيجري عليها الخط البغدادي ،وطوله بين طرفيه قونية والبصرة مع ما
بد
يلحق بالخط الأصلي من الفروع سيبلغ  2500كيلو مترا ،وهو كما ترى عمل جليل لا يخلو من المعضلات العديدة فلا ّ
ومما يزيد المشروع صعوبة وكلفة أن
له من مهندسين بارعين يحسنون الصناعة الهندسية ليقوموا به قياما مرضيا،
ّ
الشغل واقع في بلاد قاصية ليس فيها عملة ح ّذاق ،وعلى ظننا أن نفقات هذه السكة لا تقل عن ألف مليون من
الفرنكات لكن هذا المبلغ العظيم لا يضيع كما سنثبت ذلك في مقالة أخرى نبين فيها المنافع الكبرى الناجمة عن هذا
الأمر الخطير.
منافع السكة البغدادية
نظر تجاري اقتصادي للأب ه لامنس اليسوعي
أولا في الفوائد التي تنالها التجارة من إنجاز هذا الخط الجزيل الأهمية رأينا أن الأمكنة والمدن التي تمر فيها
إذا بحثنا ّ
يصير نقل وارداتها وصادراتها بأوفر سرعة وأكثر أمن ،ومعلوم أن أكبر آفة للزراعة
لأنه
كبرى
فائدة
تستفيد
بغداد
سكة
ّ
خلوها من طرق المواصلات المسهلة للنقل من ولاية إلى
في ولايات الأناضول وسورية وما بين النهرين الداخلية هي
ّ
أخرى ،وقد يتفق بعض الأحيان أن تكون نفقات نقل المحاصيل ضعف قيمتها الحقيقية فيضطر التاجر إلى بيع حاصلاته
في أماكنها بأبخس الأثمان فرارا من مصاريف نقل السلع أو شحنها وربما حمله اليأس على تركها في محلّها فريسة
للتع ّفن والفساد.
وأما الآن فلا يكون الأمر كذلك لأن الأراضي الزراعية ومآخذ المعادن تقترب من المدن الكبرى القائمة على طول الخط
ّ
وتدنو أيضا من البحر والمرافئ ،ولا يخفى على البصير ما في ذلك من تحسين قيمة المحاصيل فضلا عن سلامتها من
العطب والفساد اللذين تكون معرضة لهما إن أرسلت مع القوافل في سفر بعيد.
متمما طبيعيا على نوع ما لأكثر الخطوط الثانوية المنشأة في الممالك المحروسة
ثم إن خط بغداد هذا الكبير سيضحى
ّ
الخطين القريبين م ّنا نعني بهما شعبتي مرسين وآطنة وخطنا البيروتي
بذكر
كلها
الآسيوية التي نجتزئ من ذكرها
ّ
الحموي ،وإذا كانت بعض هذه المشروعات لم تأت بالنتائج الحسنة المرغوبة فسبب ذلك واضح هو أن هذه الخطوط
محصورة في أمكنة قصيرة المدى وغير متصلة ارتباطا ببعضها ،فجاء خط بغداد الآن مزيلا لهذا النقص ومسدا لهذا
الخلل مسهلا لتمديد خط رياق وحماة إلى حلب ومنها إلى بغداد ،ومتى تم ذلك عدل الناس عن السفر الشاق والمحفوف
الحر الشديد اللافح وأمنوا المتاعب الجمة التي يصادفها الراكب في البحر الأحمر والخليج
بالمخاطر في الصحراء واجتنبوا
ّ
العجمي ،ويفضل المسافرون من الآستانة أو بيروت إلى الموصل ومن الموصل إليهما ركوب السكة الحديدية لما
يجدونه فيها من موفرات أسباب الراحة والسرعة وبالتالي من الاقتصاد وقلة التكاليف.
وأما تجارة بيروت ومرفأها فإنما يستفيدان أعظم فائدة لأن هذه المدينة تصبح بفضل هذا الترتيب كرأس لهذه الخطوط
ّ
تنتهي إليه قسم من المسافرين ومن محاصيل شمالي سورية ومتى اتصلت حلب ببيروت أمكن للمسافر من الأولى
أن يصل إلى الثانية قبل وصوله منها إلى الإسكندرونة.
التطرق إلى الكلام عن إحدى منافع هذا التخطيط الأكيدة وهي زيادة عدد الركاب نعني
وهذا البيان يحملنا طبعا على
ّ
بهم الألوف المؤلفة من المسافرين من كل الطبقات الذاهبين والآتين بدون انقطاع من أوربا والهند بل من الشرق
الأقصى ،ومن الثابت أن عددا عظيما يفضل هذا الخط الجديد لسرعته لا سيما لتوفر الوقت عليهم ولهذا قد أمعن النظر
أصحاب الخط البغدادي واحتاطوا للأمر بأن استصنعوا القواطر السريعة التي يمكنها أن تقطع في الساعة  75كيلو
يخولها
المهمة ولعلّها تتجاوزها أيضا إذا استفادت الشركة من الترخيص الذي
مدة الوقوف في المحطات
مترا بما فيه ّ
ّ
ّ
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الكهربائية ،وهب أنها تستغني عنها فهي تستطيع أيضا أن تجعل قواطرها تسير من  60إلى
إياه الامتياز واستخدمت
ّ
 70كيلو مترا في الساعة.
وستكون المسافة بين الآستانة والخليج العجمي )البصرة( ستين ساعة وهي المسافة الكائنة بين لندرة والآستانة وعليه
تصبح المسافة بين لندرة والبصرة مائة وعشرين ساعة أي عبارة عن خمسة أيام ،والمسافة من البصرة إلى بمباي 1600
ميل أي أربعة أيام فيمكن للمسافر أن يقطع المسافة بين عاصمة إنكلترة وبمباي بتسعة أيام عوضا عن الخمسة عشر
يوما التي يحتاجها إذا اتخذ طريق برندزي وترعة السويس ،ومع التسعة أيام اللازمة للوصول إلى كلكوتا من لندرة عن
طريق الآستانة تصبح المسافة بينهما أربعة عشر يوما مقابل اثنين وعشرين يوما عن طريق ترعة السويس ،وستخفض
أيضا طريق بغداد الحديدية ستة أيام مدة السفر إلى بنكوك وسيغون وهنغ لنغ وشنغاي.
وهذا تعديل متوسط لأنه يسهل في مستقبل الحين جعل المسافة بين الآستانة والخليج العجمي خمسين أو أربعين
ساعة فتنخفض المسافة بين لندرة وكلكوتا تقريبا إلى النصف.
يهمهم ربح الوقت من الجنود والمستخدمين ورجال الأشغال مع كثير من السياح،
وسيتخذ هذا الطريق إذا كل الذين
ّ
وبالإجمال كل المسافرين الموسرين الذين يرغبون مجانبة مشقات السفر وطول مدته بحرا.
ولكن ُترى كم يبلغ عدد هؤلاء المسافرين ،إن جريدة )معلومات( وضعت إحصاء ننقله عنها تاركين لها فيه المسؤولية
قالت :إن عدد المسافرين سنويا بين الهند وإنكلترة يبلغ <600000لا نعلم المصدر الذي أخذ عنه ها الإحصاء> وزادت
على ذلك أن ثلث هذا العدد سوف يستخدم خط بغداد في سفره أي  200000شخص ،وأما سائر البلاد الأوربية فهي
تظن أنه يسافر منها وإليها للهند والشرق الأقصى نيف و  100000فإذا افترض أن ثلث هؤلاء أيضا يتخذ الطريق الحديدية
نصر ح مع الأسف بأن عدم
فيكون مجموع المسافرين فيها نحو  233000شخص سنويا وهذا بلا ريب عدد وافر ،ولك ّنا
ّ
يعول عليه يجعلنا في شك من صدق هذا التعديل بدون التعرض مع ذلك لنفي أم إثبات صحته.
وجود إحصاء راهن
ّ
لم نتكلم حتى الآن إلّا عن المسافرين الأجانب أعني الذين يمرون بالممالك المحروسة الآسيوية ووجهتهم البلاد القصيّة،
مشاحة من سكان الولايات الذين يركبون السكة الحديدية مسافة تقل أو
وأما العدد الأكبر من المسافرين فإنه يكون لا
ّ
تكثر ويكون عددهم أوفر ،وسيضطر إلى اتخاذ هذه الطريق كل من رغب السفر إلى ولاية ما بين النهرين والعراق ممن
يحبون أن يستبقوا على أموالهم ويربحوا وقتا ثمينا ويدفعوا عنهم مش ّقات أسفار متعسة.
ومن المؤكد أيضا أن الدول تؤثر هذا الخط الجديد لتسفير البوسطات الدولية بين أوربة والهند والشرق الأقصى لأن
أهم أمر تعنى به هذه الإدارات هو سلوك أقرب الطرق وأسرعها كما هو دأبها وكل ذلك يكون لخط بغداد ينبوع موارد
لأرباح لا ينضب معينها مع ما ينجم عنه من الخدم الجزيلة للتمدن.
هلم بنا ننظر الآن فيما إذا كانت التجارة الهندية والصينية تتبع هذا الخط? إننا نرتئي بأن السلع الثقيلة التي لا يخشى
ّ
عليها من السفر الطويل يدوم نقلها في البواخر البحرية التي تكفل لها بالكفاية بعض السرعة مع قلة النفقات السفرية،
وأما غيرها من المحاصيل الثمينة أو المعرضة للتلف مدة السفر البعيد فهي تضطر مؤكدا على اتخاذ السكة الحديدية
الأوفر سرعة.
سندية
ومهما كان من الأمر فإن خط بغداد لا يأمل عظيم فائدة من التجارة الإيرانية ،أجل إنه يتصل بهذه المملكة بفرع
ّ
محمرة العجمي القريب ،ولكن تجارة العجم هي الآن بيد روسية
فخانقين ولعلّه يتصل بشعب آخر بين البصرة وثغر
ّ
وإنكلترة ولهاتين الدولتين وسائل لنقل تجارتهما قد اعتادتاهما من قبل وألفتها التجارة الأوربية فلا يرجى كثيرا والحالة
هذه أن يؤثر الخط البغدادي على خطوطهما الخاصة لعدم ارتياحهما إليه واعتبارهما له مباينا لصالحهما وغاياتهما.
كن الخط البغدادي إلّا من نقل قسم من تجارة العجم فهو يستعيض عنها بالمغانم الناتجة عن المواصلات
ولكن إذا لم يتم ّ
المحلية بحمل منقولاتها إلى قلب المملكة وإعادة ولاياتها إلى سابق نجاحها الاقتصادي ،وفي هذا الاقتصاد منافع كبرى
يتحتم علينا ذكرها.
وخوفا من أن نبالغ في تعظيم شأن هذا الخط نبدأ بإغفال ذكر بعض الأنحاء التي لا يرجى منها استخدامه في مواصلاتها
نعني بها ولايتي بغداد وآطنة ،لأن الأولى تصدر إيراداتها عن طريق دجلة والثانية عن طريقها الحديدية الخاصة ،وعلاوة
عن هذا فإن الجمال والقوافل تبقى مدة كما هو شأنها في سورية وقيليقية وإن كانت مزاحمتها لخط العراق لا تثبت
زمانا طويلا .وأما سائر الأقاليم فليس بإمكانها أن تستغني عن الخط الجديد لنقل حاصلاتها نخص بالذكر منها ولايات
ومتصرفيتي الزور وأورفا ،وإذا سئل ما هي الفوائد الناتجة لخطنا هذا من تلك الجهات أجبنا
الموصل وديار بكر الواسعة
ّ
بأن الموصل وديار بكر هما نقطتان مركزيتان مهمتان للعمل والصادرات وسيزيد البخار بلا ريب هذه الحركة اتساعا،
وعلى مرور الزمان يعود إلى بلاد ما بين النهرين بناها الزراعي فتضحي أوفر ازدهارا من ذي قبل وتحيا فيها تلك المدن
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العامرة التي كانت تحسب في سالف الأعصار كغرة على مفرق الشرق ،وفي هذه المناسبة نذكر بأن زراعة القطن
كانت حتى الجيل الرابع عشر منتشرة في تلك الولايات تأتي بنتائج وافرة بل لا يزال بعض أهلها مقيمين على زراعة هذا
الصنف حتى الآن رغما عن وشك اضمحلاله ،فلا مراء أن الخط العراقي يحيي هذه الزراعة لا سيما أن قطن هذه البلاد
يضارع في جودته أحسن ما يرى من هذا الصنف في مصر وأميركة ،وأنسب المقاطعات وأوفرها صلاحا لزراعته هي
التي يسقيها نهرا بليخ وخابور<راجع رحلة البارون أوبنهيم ) (Forschungsreiseص  95و.>96
ويحتوي جبل أرغانا الواقع شمالي ديار بكر على منجمين للنحاس وكان يصدر منهما سنويا إلى بغداد في أوائل الجيل
الماضي نحو  400طن من المعدن ،ويمكن أن تتضاعف هذه المحاصيل بواسطة استخدام أدوات أتم وأكمل من
الموجودة الآن فضلا عن تسهيل وسائل النقل بإنشاء طرق جديدة لهذه الغاية ،لأن أقرب معامل طوقات هي على
مسافة  390كيلو مترا من السكك الحديدية ،وأما المرافئ البحرية الأقل بعدا فمرفأ صمصون ويبعد  535كيلو مترا
ومرفأ الإسكندرونة ويبعد  545كيلو مترا<راجع كتاب جغرافية كوبنه )ك  2ص  >(482ومن هذا يتبين الانقلاب العظيم
الذي يحدثه في تعدين هذه المنجم الغني إنشاء الخط البغدادي ،وليس هو المنجم الوحيد الكائن في تلك الأنحاء بل
أن ثمت مناجم ذهبية أيضا<راجع جغرافية
يوجد أيضا مناجم من الرصاص المخلوط بالكبريت ) (galenaأو بالفضة ،وقيل ّ
روكلو في المجلد المختص بآسية )ص >(418ولكنها متروكة الآن لم يقم أحد على تعدينها ،وتحتوي أيضا هذه البلاد
على فحكم لا يخلو من الجودة وإن لم يكن من الدرجة الأولى إلّا أنه يصلح استخدامه في المصانع والمعامل التي لا
يمر ّّ زمن طويل دون أن تنشأ في تلك الأطراف.
ّ
ويرجى نفعا وفائدة من المناجم الكائنة في ولاية الموصل ما يرجى من التي في ديار بكر ويوجد في تلك نفس المعادن
الموجودة في هذه حتى الذهب ،وأما فحم الموصل فهو أوفر وأجود وتحتوي هذه الولاية أيضا بالقرب من كركوك على
معادن للنفظ والبترول )راجع المشرق  ،(116:3ويمكن لهذا الصنف الأخير أن يزاحم بترول القوقاز الروسي إن لم نقل
في الخارج فعلى الأقل في داخلية المملكة والأماكن الكائنة على طول الخط ،ولا ريب بأن من يطالع عجالتنا هذه
يتحقق أهمية الفوائد التي تنجم عن هذا المشروع الجديد.
ولنبحث الآن في النوع الثاني من الفوائد المنتظرة من خط بغداد المتعلقة بالحكومة لأنه يعود بالنفع عليها ،وإ ّنما نريد
فإن هذا الخط يصل بقلب المملكة ولايات آسية المتوسطة وما بين النهرين والتي على
الفوائد الإدارية والعسكرية
ّ
شاطئ دجلة الأسفل ويربط في بعضها أجزاء هذا الجسم المتفرقة ،ويجعل للحكومة سبل الحركات أوفر سرعة من
الوقت الحاضر وفوق هذا فإنه يسهل وسائل الإدارة ويزيد الأمن في هذه البلاد السحيقة التي كان تبديل المأمورين
فيها يقضي بسفر شهر كامل وبمصاريف باهظة.
ل طارئ ،وتتوفر
ولو نظرنا إلى المنافع العسكريّة رأينا أن هذا الخط
مسهلا لجيش بغداد الحركة بحيث يكون مهيئا لك ّ
ّ
لديه ولجيوش سائر الولايات وسائط التعبية والدفاع مع سرعة تعزيز الكتائب بقوات جديدة عند مسيس الحاجة ،وزد
على ذلك أنه يغني عن طريق ترعة السويس والبحر الأحمر البعيدة والتي يمكن العدو قطعها وقت الحرب .
فطوفت
تجولت في سياحتها كبيرا،
ثم
قضيت نحو ثلاثين صيفا في جو البلاد الأوربية حيث ّ
ّ
ّ
تربيت في مدارسها صغيراّ ،
حول حواضرها وقراها كثيرا ح ّتى أ ّني بمعونة هللا لم أدع شيئا من آثارها التاريخية ،ومعاهدها العلمية ،ومعاملها
يتعرفه في تلك البلاد إلّا زرته وأخذت منه بالقدر الأوفى والنصيب الأوفر،
يهم السائح أن
مما
الصناعية إلى غير ذلك ّ
ّ
ّ
أردد النظر حول
كنت
ّا
ل
وإ
ووجهائها،
وأعيانها
وأمرائها
بملوكها
أجتمع
وكنت
ّا
ل
إ
البلاد
هذه
فيها
مرة كنت أزور
ّ
ّ
ثم ما من ّ
الحظ أخيرا على زيارة بلاد اليابان والصين ،وهناك وضعت
رياضها المنتسقة ومناظرها البديعة ،ولقد ساعدني حسن
ّ
إبان هذه الرحلات العديدة والأسفار المفيدة
رحلتي اليابانية الّتي
فصلت فيها سياحتي لقراء العربية تفصيلا ،وقد كنت ّ
ّ
أحن إليها حنين
فكنت
سيطرتهم،
وتحت
المسلمين
أيدي
في
ّة
ل
مستق
اليوم
ى
ت
ح
تزال
لا
ّتي
ل
ا
الإسلامية
أذكر بعض البلاد
ّ
ّ
وأود من صميم قلبي لو أن يجعل هللا لي نصيبا من زيارتها ،بل كثيرا ما هممت بمشارفتها ونهضت
الشارف على ولدها،
ّ
لذلك نهوضا لولا أن صعوبة المواصلات ،وما لعلّه يكون من بعد الش ّقة وعدم توفر وسائل الراحة ووسائط الرفاغة،
يشد رحاله
يحب المسلمين ويصبو إلى بلادهم أَن
كانت يومئذ عقبة كؤودا في طريقي ،ولولاها ما كان أحوج مسلما
ّ
ّ
إلى بغداد مدينة السلام ،ودمشق عاصمة الشام ،كيلا يحرم من مشاهدة مدينتين فخيمتين كانتا أكبر عواصم الإسلام
وأعظمها حضارة ،وناهيك بهما في عهدي الدولة الأموية والعباسية ،وعلى الخصوص في عهد المأمون عهد الحضارة
أشعة الحكمة والأدب ،على أني ما لبثت قليلا ح ّتى
محط رحال العرب ومنبعث
الشرقية والنور ،يوم كانت بغداد هذه
ّ
ّ
إلي أن أزور بلادهم ،وقد كنت لا أزال أخشى
قيّض هللا لي نفرا من أصدقائي الكرام وعلية القوم في بلاد الشام فطلبوا
ّ
بالصحة أو أساء إلى الكرامة ،فكاشفت هؤلاء الصحب بما كان
مس
ربما
ّ
مما ّ
ّ
من حصول ما عساه يعترض المسافر ّ
يجيش به صدري من ذلك وغيره لعلّي كنت أبلغ من لد ّنهم عذرا أو أستطيع إلى السفر سبيلا ،فما زالوا يجهدون أنفسهم
أشد منها
إلي الرحلة وأوقعوها من نفسي بحيث صارت عزيمتي إليها
بضد ما كنت أظن ح ّتى لقد حبّبوا
في إقناعي
ّ
ّ
ّ
إلى سواها خصوصا بعد ما أ ّنهم تك ّفلوا براحتي فيما كنت أتو ّقع التعب من ناحيته أكثر من المعتاد في أسفاري ،وما
كان ليخامرني ريب في صدقهم إذ كنت أقرأ على صفحات وجوههم البيضاء آية الإخلاص والوفاء ،وحينئذ طويت العزم
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على اِرتياد بلاد سورية وفلسطين والعراق فرحا مسرورا بتحقيق رجائي القديم من زيارة بلاد طالما تاقت نفسي أن تراها
اليوم حافظة ما كانت عليه منذ العصور
وتشاهد فيها أهلها على الأزياء
الفطرية والعوائد الشرقيّة ،الّتي لا تزال إلى ّ
ّ
المتقدمة بفضل ما يعرف في أهلها من الغيرة عليها وحرصهم على أن لا تختلط بتقاليد الغربيّين وعوائدهم ،وقد كنت
ّ
كلّما سمعت ال ّناس يمتدحون طقس هذه البلاد وما وهبها هللا من جمال المنظر ونضارة البقعة وبهاء الطبيعة فضلا
عن اِ ّتساع مساحتها وخصوبة تربتها وعذوبة مياهها وغضارة رياضها يزداد شوقي نحوها ويتأكّد عزمي على اِرتيادها
وكان يجيء في غضون حديث القوم عن وصف تلك البلاد ذكر الخيل المحكّمة الخلقة الكريمة الأصل وأ ّنها في تلك
ويقوي من
الجهات تمتاز كثيرا عن غيرها بسرعة العدو واِعتدال الصورة وكبر القامة ،فكان ذلك يزيد في تنشيطي
ّ
وأحب
والشجعان
ل الميل إلى الشجاعة
عزيمتي سيما وأ ّني مولع بالخيل ولي غرام عظيم باقتنائها ،كما أ ّني أميل ك ّ
ّ
أن بعض الطوائف في تلك البقاع يحسنون اِختيار
ملء قلبي الفروسيّة والفرسان ،وكان فيما سمعته من غير واحد ّ
أخصهم في هذا المعنى وأشهرهم به فوارس
وأن
خواصها
الفروسية وأكمل
أتم ضروب
ّ
ّ
ّ
ّ
الخيل ويجيدون ركوبها على ّ
الدنادشة وأبطال العكاكرة.
)الدنادشة والعكاكرة(
ثم هاجروا من حوران وسكنوا برج
أن الأولى منهما أصل ّ
هما قبيلتان يقال ّ
جدها من اليمن ونزل حوران منذ ثلاثة قرون ّ
مقرهم الحالي ،وكان زعيمهم إذ ذاك يسمى الشيخ إسماعيل ،ول ّقبه التركمان جيرانه باسم
كلخ
الدنادشة فوق تل
ّ
ثم رحل شقيقه مع بعض قبيلته إلى حوران وهم ال ُفحيليون
دنادش،
ى
تسم
مرسلة
بعذبات
خيله
يزين
دندشلي لأ ّنه كان
ّ
ّ
بالفروسية ،ولهم أيضا عقارات واسعة
سنيون ولهم ولع غريب
ثم هم مسلمون
ّ
ّ
إلى الآن ،وزعيمهم مقيم في تل كلخّ ،
تسمى الدنادشة أو بني دندش ويقيمون في عكّار وما يجاور الهرمل
المتاولة
في سهل البقيعة ،وهناك طائفة من
ّ
كار البلد المذكور هذا ،وكم كنت أشعر باِرتياح نفسي واِنشراح
ع
إلى
تنسب
هؤلاء
ل العكاكرة قبيلة من
ّ
وحمص ،ولع ّ
الدمار من
صدري حينما كنت أذكر مروري بين آثار
المتقدمين وما عساه أن يكون قد غفلت عنه عين الدهر وأخطأته يد ّ
ّ
مخلّفات الحروب الّتي تعاقبت على تلك البلاد زمنا طويلا خصوصا من يوم أن فتحها المسلمون إلى أن صارت في
الصليبية لأنظر تلك القلاع المتينة ،والحصون المكينة الّتي
العثمانيين ،نعم ولعلّي أستطيف حول مواقع الحروب
أيدي
ّ
ّ
أول أمرها فيما لا يزال يناطح
لا تزال تنم على فضل
ّ
نم الزجاجة على ما فيها ،وهناك تتجلّى مدينة الشرق ّ
مؤسسيها ّ
الأشوريين ،ويذكّر
ة
قو
يحكي
بقي
وما
الرومان،
ّفات
ل
ومخ
الأولى
العمالقة
آثار
من
الزمان
آخر
ى
الدهر إلى اليوم بل ح ّت
ّ
ّ
ّ
جدده بعد ذلك غزاته الفاتحون وملوكه السالفون،
فيما
الإسلام
حضارة
وتبدو
ين،
البيزانطي
وعظمة
الفينيقيين،
بسلطان
ّ
ّ
ّ
وهمتهم وسعة علمهم وغزارة حكمتهم.
الحجة على عظم صولتهم وكبر دولتهم
وهو ما به يسطع نور
ّ
ّ
ل َعـــلـــينــــا
َ
تلـــك آثـــار َتـــد ّ

الآثار
عدنا إلى
ِ
فاِنظروا بَ َ

وعندئذ ما كان أدعانا أن نحمد هللا إلى هؤلاء القوم ونشكر لهم سعيهم الجميل بل نحمد هللا الّذي هدانا لهذا وو ّفقنا له
وما ك ّنا لنهتدي لولا أن هدانا هللا.
سموه الأمر ،وألتمس إذنه
لسمو الجناب العالي الخديوي الّذي ما كدت أعرض على
ونعود بجميل الثناء وجزيل الشكر
ّ
ّ
تفضل حفظه هللا فزاد على إذنه بذلك أن أتحفني بمرافقة حضرة الفاضل أحمد بك العريس لمناسبة
بالسفر ح ّتى
الكريم
ّ
ّ
الشاميين فضلا عن كونه من أصحاب البيوت العتيقة في المجد
صدور
من
كبيرة
مكانة
وله
الشام
أهل
من
حضرته
أن
ّ
تفضل الجناب العالي حفظه هللا فأرسل معنا حضرة محمود
وكذلك
وعوائدها،
القوم
أخلاق
من
تام
علم
وعلى
والشرف
ّ
أيام كنت طلبت
ببضعة
السفر
قبل
ي
ن
إ
ثم
السياحة،
هذه
مدة
ّ
خيري أفندي ،أحد ضباط الحرس الخديوي ياورا خاصا لنا ّ
ّ
ّ
إلى شركة كوك أن تبعث إلينا رسولا من قبلها لنستعلمه عن كيفية السفر وبالأخص عن كيفية السير إلى بغداد من
تمسها يدا الحضارة إلى الآن ،وأنه بلغ من
طريق حلب ،فأخبرنا بأن الطريق من حلب إلى بغداد من الطرق الّتي لم
ّ
ل خمسة عشر يوما راكبا على متون الدواب لأ ّنه لا مركب ثمت إلّا الخيل أو عربات
الطول بحيث أن المسافر فيه يظ ّ
الحديدية ،وعند
ة
ك
الس
طريق
في
غير
السفر
دوا
يتعو
لم
ن
مم
المسافر
كان
إذا
خصوصا
البريد ،وهذا مركب صعب شاق
ّ
ّ
ّ
ّ
ويسهل للمسافر
المصاعب
هللا
ّل
ل
يذ
أن
إلى
العراق
عاصمة
زيارة
وتركت
الأولى
خطتي
ذلك لم يسعني غير أن عدلت
ّ
الطريق.
)السفر من بور سعيد(
الأول سنة  1328فكان يوما ميمون الطلعة
أن سفرنا من ميناء بور سعيد كان يوم الجمعة  21ربيع
من حسن الا ّتفاق ّ
ّ
العباسي،
أدينا فريضة الجمعة في الجامع
أول طوالع البر والخير لهذه الرحلة السعيدة ،فبعد أن ّ
ّ
حسن الفأل وكان ّ
توجهنا على بركة اللّه إلى الباخرة الفرنسية وهي إحدى بواخر شركة
المدينة
محافظ
سعادة
لدى
الغداء
وتناولنا طعام
ّ
يتقدمهم مع حضرات العلماء سعادة
ومظاهرها
البلد
وأعيان
الحكومة
رجال
من
غفير
جم
عنا
يود
وكان
)مساجري(،
ّ
ّ
ّ
أعد لنا هناك،
المحافظ ،وحينما وصلنا إلى الباخرة ألفينا رئيس الشركة في انتظارنا من أجل أن يهدينا إلى المخدع الّذي
ّ
ثم ما كدنا نسكن إلى مجالسنا من المكان ح ّتى استدعى الرئيس قبطان السفينة ،وأخذ يلقي عليه من الأوامر
ّ
يلبي رئيسه إلى ذلك طائعا مسرورا ،ولم
والتعليمات اللازمة لراحتنا في هذا السفر ما شاء هللا أن يلقي ،وكان القبطان ّ
مودعين من جناب المحافظ ومن
يمضي علينا من وقت وصولنا إلى المركب إلّا نصف الساعة تقريبا ح ّتى بارحنا الميناء
ّ
وتمزق أحشاء الماء ح ّتى ألقت مراسيها
كان معه بغاية الحفاوة والإكرام ،وما زلنا مسافرين والباخرة تنفذ في أكباد البحر
ّ

 Copyright 2020-2022 - Sayoud.net - All rights reserved.

http://sayoud.net

Pr H. Sayoud

مرة على الجهات
في وسط ميناء بيروت حيث دخلناها في صباح يوم السبت  22ربيع الأول ،وهناك وقع نظرنا لأول ّ
يتجدد في صدورنا من الانشراح والسرور بمشاهدة تلك البقاع الّتي لها في
عما كان
ّ
ّ
الشامية الجميلة وحينئذ لا تسل ّ
تاريخ الإسلام ذلك المكان المعروف خصوصا عندما رأينا جبل لبنان مشرفا على بيروت وضواحيها إشراف الملك على
ومما نشكر هللا له ونحمده
رعيته والقائد على جنده ،وكأ ّنه لم يكتف بأن يشرف على الدأماء ح ّتى أراد أن يعانق الجوزاء،
ّ
ّ
الجو كان في غاية الاعتدال وكان البحر بالمصادفة ساكنا هادئا يهدي إلينا في
لأن
عليه أ ّننا ما لقينا من سفرنا هذا نصبا ّ
ّ
طيّات أبراد النسيم تحيّة نديّة وسلاما مزاجه من تسنيم ،ولقد لمحنا أثناء وقوفنا مركبا حربيّة صغيرة من مدرعات
العثمانية كانت راسية في مياه الميناء إلى ناحية من الشاطئ ،وكان يلوح لنا من شكلها أ ّنها من ضمن المراكب
الحكومة
ّ
أن الوافدين على بيروت من أمراء
البلاد
هذه
في
قديما
بعة
ت
الم
العوائد
من
كان
ا
ولم
السواحل
خفر
لمصلحة
التابعة
ّ
ّ
ّ
ل عن عشرة
الحكومة العثمانية وغيرها يستأجرون زوارقهم من هذه السفينة ويدفعون في أجرة الزورق الواحد ما لا يق ّ
أبهتهم وعظمتهم حيث يوجد في هذه
جنيهات وإ ّنما كان هذا ليمتاز الأمراء عن غيرهم من
عامة ال ّناس ولكي تظهر ّ
ّ
مما يشبه الرسميات ،وقد ك ّنا نسمع بهذه العادة من قبل وأن أحد
الفلك من النظام والجند ما ليس يوجد في غيرها ّ
أمراء مصر كان قد استأجر زورقا من هذه السفينة حينما زار بعض جهات الشام رأينا أن نتبع سبيله في ذلك ونجري تلك
العادة إذ لا مانع منها وهي علينا سهلة يسيرة ،وبينما نحن في الباخرة ننتظر مجيء الزورق إذ رأينا ما يقارب الخمسة
زوارق آتية تتعاقب في البحر بنظامها قاصدة إلى موقفنا من الميناء وما أوشكت أن تدنو م ّنا ح ّتى رأينا فيها جملة أناس
أن هؤلاء قد أوفدتهم الحكومة المحليّة لاِستقبالنا في مرسانا،
ملكيين
الموظفين بين
من
ّ
وعسكريين فما اِرتبنا وقتئذ في ّ
ّ
ّ
ثم جاء بهم إلينا
وقد كان أدرك هذه الغاية من مجيء هذا الوفد حضرة عزيزنا أحمد بك العريس ،فأسرع إلى مقابلتهم ّ
أول أسرار الولاية وقومندان الجندرمه ومندوب
وأخذ
ّ
أول من عرفته منهم جناب كاتب ّ
يقدمهم واحدا واحدا ،وكان ّ
ثم بعض أعيان مدينة بيروت وآخرين
لبنان
جبل
ف
متصر
ناموس
ثم
الحديدية،
السكك
شركة
لدى
العثمانية
الحكومة
ّ
ّ
ّ
من أعضاء المجلس البلدي فيها.
وقدمت لهم لفائف التبغ وتبودلت بيننا وبينهم عبارات التحيّة والسلام ،أخبرنا جناب كاتب
استقر بهم المجلس
وبعد أن
ّ
ّ
بأن دولة ناظم باشا الوالي ،وأركان الولاية وأعيانها جاؤوا لانتظارنا على المرفأ ،وعندئذ لم يسعنا سوى أن
الولاية
أسرار
ّ
نشق عليهم بطول الانتظار ،فنزلنا في الزوارق بعدما شكرنا للقبطان تي ّقظه في خدمتنا
لا
ى
ت
ح
إليهم
الذهاب
في
نسرع
ّ
ّ
مدة سفرنا في البحر غير أ ّنا ك ّنا تركنا متاعنا في عهدة أتباعنا الّذين كانوا لا يزالون في الباخرة
واهتمامه المزيد براحتنا ّ
خصص بمساعدتهم فيما عسى أن تستدعيه حاجتهم ويقتضيه ترحالهم ،وكانت
ومعهم أحد ضباط الجندرمة الّذي كان قد
ّ
المسافة من حين نزولنا من الباخرة إلى حين وصولنا إلى الرصيف لا تزيد عن عشر دقائق مررنا في أثنائها على السفينة
الحربية الّتي أسلفنا أ ّنها للحكومة العثمانية ،وقد أدّيت لنا من أهلها مراسم التجلّة وإشارات التعظيم ،وعندما حاذينا
وحييناه كذلك وشكرنا له
بتحية القدوم
أول المتقدمين صاحب الدولة ناظم باشا الوالي فبادرنا
المرفأ
ّ
ّ
ّ
تقدم إلينا في ّ
ويقدمهم لنا واحدا بعد
القوم
علية
من
دولته
مع
انتظارنا
في
كانوا
بمن
فنا
يعر
شرع
ذلك
وبعد
عنايته،
وحسن
معروفه
ّ
ّ
ل بما يليق بمكانتهم من الاحترام فكان من بينهم جناب قومندان الموقع العسكري وبعض العلماء
آخر ،ونحن نستقبل الك ّ
الرصيف فرقة
على
ا
ف
مصط
كان
ثم
ين،
الروحي
الرؤساء
وبعض
البلدي
المجلس
ورئيس
المدينة
يتقدمهم حضرة قاضي
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
من الجند النظامي ومعها موسيقاها ،وبعد أن تصافحنا وشكرنا الحضرات المحتفلين لطفهم وحفاوتهم ركبنا مركبة
قدمها إلينا دولته وكان هو صاحبنا فيها وكان أمامنا إذ ذاك جنديان من السواري ووراءنا أربعة
دولة الوالي
الخاصة الّتي ّ
ّ
منهم أيضا ،وخلف أولئك كانت مركبة عزيزنا أحمد بك العريس ومعه الياور محمود خيري أفندي ومركبات أخرى لبعض
المستقبلين ،وما زلنا نسير على هذه الهيئة الرسمية ح ّتى وصلنا على فندق )أوربا( ،وكان الطريق من الرصيف إلى
جدا من هؤلاء المحتشدين ما ك ّنا نلاحظه أثناء السير من
ذلك الفندق
سرنا ّ
ّ
غاصا بالأهالي من طبقات عديدة ،وقد كان ّ
حفاوتهم بمقدمنا وسرورهم الحقيقي القلبي الّذي ما ك ّنا لنرتاب فيه وإ ّنا لنرى البشر كان يتألّق سناه على وجوههم
أحييهم كثيرا نظير ما كنت أجده بين حين وآخر من ترحيبهم وحسن وفادتهم.
جميعا فكنت ّ
)في الفندق(
أولا إلى الحجرات
دخلنا الفندق وكان ينتظرنا عند مدخله صاحبه ومديره ومندوب من قبل شركة كوك وهؤلاء أرشدونا ّ
برقية إلى صاحب هذا الفندق بإعداد الغرف
خصصت لأجلنا هناك حيث ك ّنا أرسلنا قبل قيامنا من مصر إشارة
الّتي
ّ
ّ
اللازمة لنا فيه وبعد ذلك دخلنا البهو ومعنا دولة الوالي الّذي كان لا يزال مرافقا لنا فجلسنا نتبادل من الحديث ما كان
لا يتجاوز الترحيب منه بنا والشكر م ّنا له ،وما لبثنا إلّا ريثما تناولنا القهوة مع دولته ح ّتى وفد إلينا ثانية جميع الّذين
كانوا قد خرجوا لمقابلتنا في الباخرة وعلى رصيف الميناء فاستقبلناهم بغاية الحفاوة شاكرين لهم تكرر الزيارة معترفين
عامة
نتحدث وقد تناول حديثنا أطرافا
ثم مكثنا طويلا
ّ
ّ
لأصغرهم قبل أكبرهم بذلك الجميل العظيم والمعروف الكبيرّ ،
قدرناها لزيارة مدينتهم وما كدت أن أخبرهم بأ ّني سأبارحهم ثاني يوم قاصدا إلى
كان منها أن سألونا عن
المدة الّتي ّ
ّ
وأن
بينهم،
إقامتنا
نطيل
أن
شديد
بإلحاح
ا
ن
م
يلتمسون
وأخذوا
الخبر
ذلك
مستغربين
جميعا
نهضوا
مدينة دمشق ،ح ّتى
ّ
ّ
المدة كبيرة لا ت ّتفق هي وما كنت رسمته
هذه
أن
وجدت
وإذ
أيام،
أربعة
هو
ضيافتهم
في
المكث
ل ما يرجونه من
أق ّ
ّ
ّ
خطتي من قبل ،أسفت كثيرا لأ ّني لم أستطع إجابتهم على وفق عرضهم حيث كان الوقت ضيّقا وكان السفر أمامنا
في ّ
ثم اِستأذننا دولة الوالي
لملتمسهم
إجابة
هللا
شاء
إن
العودة
عند
يومين
بلدهم
في
بالإقامة
وعدتهم
ي
ن
أ
على
طويلا،
ّ
ّ
في الانصراف فرافقناه إلى أن ركب العربة شاكرين له ما أبداه لنا من العناية والاهتمام ،وقد اِنصرف على أثره حضرات
متأخرين وما ندري وقتئذ إذا كانوا في الطريق
ل هذا والخدم لم يزالوا
الزائرين أيضاَّ
مودعين م ّنا بمزيد الشكر والثناء ،ك ّ
ّ
ّ
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يهمنا حضورهم سريعا بالمتاع وفيما نحن ننتظرهم بفروغ الصبر إذ رأيناهم
أم ما برحوا موجودين في الباخرة ،وكان
ّ
قوة ذلك العبد لأن الصندوق
من
فعجبنا
الكبير
صندوقنا
وحده
يحمل
كان
أسود
يصعدون على سلّم الفندق وبينهم عبد
ّ
يتصور أن يحمله واحد فقط ولذلك أعجبنا بهذا الأسود القوي إعجابا عظيما وحينئذ
كان قد وصل من الثقل إلى حيث لم
ّ
إن لنا
حيث
نشيط
شجاع
ل
ك
مع
عادتنا
على
طبعه
بها
ويأنس
نفسه
إليها
ترتاح
كليمات
مالت نفسنا أن نخاطبه ببعض
ّ
ّ
ل على ميلنا نحوه على أ ّننا كافأناه وأجزناه فوق أجره بما شرح صدره
د
بما
فخاطبناه
الأقوياء،
ميلا خاصا إلى الشجعان
ّ
وسر خاطره.
ّ
رد الزيارة(
) ّ
مرة بعد أخرى ،ورأينا
وقد ك ّنا طوينا العزم على ّ
رد بعض الزيارات في هذا اليوم لمن كانوا قد خ ّفوا لاستقبالنا وزيارتنا ّ
نتفر غ
أن نبادر بذلك ح ّتى لا يفوتنا أداء ما استحقه علينا أولئك القوم تلقاء ما لاقيناه من حفاوتهم وكرمهم وح ّتى
ّ
مدة إقامتنا فيها إلّا ساعات لذلك أوعزنا إلى الفندق أن
لمشاهدة ما
يهمنا أن ّ
نطلع عليه في تلك المدينة إذ ليست ّ
ّ
متصرف جبل لبنان الّذي كان في
ودولة
الحكومة
دار
في
زيارته
نرد
أن
ا
ن
ِستحس
ا
ّذي
ل
ا
الوالي
دولة
هذا
بعزمنا
يشعر
ّ
ّ
ّ
مقر
في
الأخير
هذا
نزور
أن
أيضا
رأينا
وقد
الشاهانية
العسكر
قومندان
وجناب
بيروت
مدينة
في
مقيما
الحين
هذا
ّ
ثم إني طلبت إلى بعض
سلطته ،وإ ّنما أشعرناهم بذلك لكي
ّ
يستعدوا لمقابلتنا في المواضع الّتي تخيّرنا زيارتهم فيهاّ ،
خدمي إحضار الملابس المعتادة في الزيارات الرسمية فلبستها وكنت قد اِستوفيت اِستعدادي كلّه لهذا الغرض في
مسافة لا تزيد عن ربع الساعة.
نزلنا من الفندق وك ّنا نحسب أ ّننا سنذهب على تلك المركبات العامة الّتي يستأجرها النزل لمعامليه في ضمن ما يلزمهم
خاصة قد أرسل بها إلينا بعض أعيان المدينة الكرام فركبت إحداها وكان معي حضرة الفاضل
ولك ّنا وجدنا جملة عربات
ّ
أحمد بك العريس ،وركب عربة ثانية البكباشي خيري أفندي وذلك الضابط الّذي أسلفنا أ ّنه مندوب الحكومة لخدمتنا،
ل السبب في إرسال تلك العربات أ ّنهم لم يجدوا من مركبات الإيجار ما كان
وكانت لنا الكفاية من هاتين العربتين ،ولع ّ
أما الموكب فكان رسميّا
يوافق ركابنا في حفلة حافلة تشخص إليها أبصار المحتشدين على طول الطريق وعرضهّ ،
منتظما حيث كان يسير خلفنا وأمامنا بعض الجند السواري على الهيئة الّتي وصفناها حال حضورنا من الميناء ح ّتى
غاصة من الجانبين بالأهالي على اِختلاف أعمارهم
الفندق ،وكان طريق مرورنا من وسط شوارع المدينة الّتي كانت
ّ
ومتمسكين بالملابس
يتجدد كلّما كنت أرى أولئك ال ّناس متشبثين بالعوائد الشرقيّة
وتفاوت أقدارهم وكان سروري
ّ
ّ
العامة ي ّتخذون مجالسهم من المحال العمومية كالقهاوي والحوانيت
من
كثيرا
أشاهد
كنت
ثم
القديمة والأزياء
ّ
ّ
الفطريةّ ،
المكيفات المباحة ما جرت به عوائد معظم الناس في جميع الجهات تقريبا ،فمنهم من كان
من
ويتعاطون
التجاريّة
ّ
يدخن بالأنابيب الّتي تصنع عادة من أغصان الياسمين وتتحلّى مباسمها غالبا بالكارم الأصفر الجميل وهي عين ما كان
يدخن
ويسمى في متعارف أصحاب الكيوف بالشبك ،ومنهم من كان
يستعمله المصريّون للتدخين من عهد غير بعيد
ّ
ّ
أن اِستعمال هذا النوع في بلاد الشام أكثر منه في البلاد
غير
مصر
بالنارجيل على نحو ما يشاهد في القهاوي في
ّ
مما يشبه أن يكون نسخة طبق الأصل من
المصريّة وبعضهم كان يتعاطى القهوة وآخر يشرب الشاي إلى غير ذلك ّ
ل القارئ يدرك
مما
تعرفناه في تلك الرحلة لع ّ
عوائد المصريين في بلادهم ،ولهذه المناسبة نذكر هنا كلمة عن الأخلاق ّ
ّ
منها نسبة ما بين العناصر الشرقية بعضها إلى بعض على ما بينها من تباعد المواطن وشتات الأماكن وتباين الأسباب
ثم نعود فنذهب في طريقنا إن شاء هللا.
والعلل واِختلاف الملل وال ّنحلّ ،
استطراد في الطريق إلى بحث أخلاقي
بالشاميين دون سواهم
مما يختص
إن ما صادفناه من عوائد أولئك
ّ
ّ
الشاميين في محافلهم ومجالسهم ليس في الغالب ّ
أن الناقد الّذي
غير
الشهيرة،
ين
الآدمي
أكثر
عوائد
في
ويعرفه
كثيرة
جهات
في
الإنسان
يشاهده
عاما
بل هو يكاد يكون
ّ
ّ
ّ
ويميز أجناسها من فصولها ويرجع بفروعها إلى أصولها عندما يعنى بالتنسيب
يتبين فاضل الأشياء من مفضولها،
ّ
ّ
ويقايس بين أخلاق أهل الشام وبين أخلاق أهل مصر لا يجد من مسافة الفرق بينهما بعد ما يجده من غيرهما ،ولا
أن مجموعة العوائد والأخلاق في الشام تشبه من معظم الوجوه مجموعتها في مصر إذ كان الشرق
نستغرب أن نجد ّ
بد أن ترجع إلى اِختلاط الناس وامتزاجهم بعضهم
أن علّة اِكتساب الأخلاق
أبا القبيلتين
والصفات لا ّ
ومربيهما معا ،على ّ
ّ
ّ
تتقوى العلائق وتتوثّق الروابط بين الناس
قد
كما
وأنه
النفوس
منازع
وتباينت
الشموس
مطالع
اختلفت
مهما
ببعض
ّ
قوة وضعفا وكثرة وقلّة ،كذلك يكون الحال
الاختلاط
من
ويقع
المعاشرة،
من
يكون
ما
نسبة
على
وتضعف
وتتضاءل
ّ
في تشابه أخلاق الناس وعاداتهم سواء في ذلك ما كان من التشابه بين الآحا ِد والأفراد وما كان منه بين الأمم
الغربيين قد أكسبهم طول العشرة لأهل الشرق خلقا غير خلقهم وعادة
أن كثيرا من
والجماعات ،ومن أجل هذا نشاهد ّ
ّ
مما قويت فيه ملكاتهم وفطرت عليه غرائزهم،
قليل
في
ّا
ل
إ
ين
الشرقي
وبين
بينهم
ق
تفر
ّ
ّ
خلاف عادتهم ح ّتى تراهم فلا تكاد ّ
شدة الاختلاط وطول المعاشرة ،وإن ك ّنا لا
كما أ ّنا نرى مثل ذلك في كثير من أبناء الشرق وما كان يكون هذا أصلا لولا
ّ
المهمة في ذلك عشق العادة والميل إلى تقليدها في الغير كما يشاهد
القوية والأسباب
أن من المراجع
ننسى أيضا ّ
ّ
ّ
عادوا عوائدهم وكرهوا تقاليدهم على أ ّنه كثيرا ما
هم
ن
أ
حد
إلى
الأجنبي
تقليد
في
بالغوا
ّذين
ل
ا
ّدين
ل
المق
في كثير من
ّ ّ
َ
ينطبع في بعض الناس خلق غيره ويقوى فيه إلى درجة أن يصير منه بمنزلة طبعه وسجيّته وعدوى الطبائع معروفة،
ثم كان ينبغي أن يحتاط الإنسان ما أمكنه من مجالسة ذوي النفوس
كعدوى الأدواء سريعة الانتقال صعبة الزوال ،ومن ّ
يتخير أصحابه وذوي مجلسه دائما من الحكماء والأدباء وأرباب النظر البعيد والرأي السديد،
الخبيثة والأخلاق الرديئة وأن
ّ
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الجهال والسفهاء أن يخسر دون أن يستفيد ،وفي
فإنه ما أخلق صاحب هؤلاء أن يستفيد دون أن يخسر ،وأجدر جليس
ّ
هذا المعنى يقول الشاعر العربي:
سـفـاه رأي
مجالسة الـسـفـيهِ
ُ
ُ

م
الحكيمِ
ُ
جالسة َ
َو ِمن عقل ُ

ســـواء
َفإ ّن َ
ـك َوالـقـرين مـــعـــا َ

الأديم
ـــد
مـــن الأديمِ
كَمـا ُق ّ
َ
ُ

ويقول آخر:
ب
الـكـسـلان فـي حـالاتـهِ
لا َتصح ِ
َ

يفـــســـد
آخـــر
كَم صـالِـح ِبـفــســـاد
ُ
َ

ســـريعة
َعدوى الـبـلـيد إلـى الـجـلــي ِد َ

فيخمد
يوضع في الرما ِد
مر
ُ
ُ
َو َ
الج ُ

ل ما يدخل عليه من خير أو شر،
وبالجملة فإن الإنسان من حيث هو إنسان له من أصل فطرته استعداد تام لقبول ك ّ
يتحول كيف شاء متى شاء،
كمثل المرآة تنطبع فيها صورة ما يعرض عليها من حسن أو قبيح ،لذلك هو يستطيع أن
ّ
وتربى على مبادئه يمكنه أن يكون وقتا ما مضاهيا لأبناء الغرب ح ّتى كأ ّنه رضع
فالشرقي الّذي نبت في صميم الشرق
ّ
ّ
مع اِبن الغربية من ثدي واحد ،وما ك ّنا لنستغرب أن نرى أبناء الشام يشبهون أبناء مصر في تقاليدهم وعوائدهم ونحن
متعددة منها تبادل التجارات الشرقية واتحاد
وشدة الاختلاط لأسباب ووجوه
ندرك ما بين الشعبين من كثرة الاجتماع
ّ
ّ
اللّغة ،وقرب الحوار ذلك فضلا عن كونهما من الحكومة العثمانية بمثابة عضوين من جسم واحد .عود إلى بدء
رحل إلى بيت هللا الحرام ،وزيارة قبر النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ،ففاز من ذلك بغاية سوله ،ونهاية مطلبه
ومأموله ،وتواتر عنه أنه لما عاد إلى وطنه ،أعاد جميع صلواته التي كان صلاها في سفره ،إذ لم ترتضها عبادته النزيهة
ومعالي سيره ،وها هو قد طعن في السنين ،ونيف على التسعين ،فما ضعفت له قط موارد العبادة ،ولا تعطلت منه
تلك المدرسة عن الدول المعتادة ومما تقلت منها :ان الواقدى رفع إلى المأمون قصة يشكى فيها غلبة الدين وقلة
الصبر ،فوقع عليها ،أنت رجل فيك خلتان ،السخاء والحياء ،فأما السخاء فهو الذي أطلق ما في يدك ،وأما الحياء فهو
الذي بلغ بك ما أنت عليه ،وقد أجزنا ذلك بمائتي ألف درهم ،فان كنا أصبنا إرادتك فأزدد في بسط يديك وأن كنا لم
نصبها فجنايتك على نفسك ،فأنت كنت حدثتني وأنت على قضاء الرشيد ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال للزبير:
ان مفاتيح الأرزاق بازاء العرش ينزل هللا للعباد أرزاقهم على قدر نفقاتهم فمن كثر كثر له ،ومن قلل قلل له ،قال الواقدى:
وكنت أنسيت هذا الحديث فكانت مذاكرته إياي به أعجب إلى من صلته .وأعززهما بإمام الدنيا ومتبوئ الذرة العليا،
وسابق الغاية القصيا ،والشيخ العالم ،قدوة الأئمة وواحد أسانيد الأمة أبو عبد هللا بن برال أبقى هللا تعالى بركته ،رجل
أتاه هللا تعالى كتابه وفتح عليه فيه أبوابه ،ووفقه في أدائه إلى الصواب فأصابه ،فاجتمع الناس إليه وتناغى المجودون
من أهل القرآن في التلقف منه ،وانثالوا إليه عمن سواه فقامت له سوق ،وأجلى خبره عن تقديم أمثل الخبرة ،وأطباقهم
على تفضيله ،وكان هذا الشيخ قد أوتي من حسن اللفظ بالقرآن ما لم يؤته أحد ممن بقى على الأرض في هذا الوقت
بإجماع ،حضرت قيامه في ليالي رمضان بالاشفاع وانتدب الناس إسماعه من النواحي والبقاع فما قرع سمعي ولا وقع
في أذن قلبي ،أحسن منه صوتا ولا أحلى تلاوة ،ولا أطيب إيرادا ،ولا أعذب مساقا ،ولا أعجب أحكاما ،ولا أغرب ترتيلا،
ولا أجمل جملة وتفصيلا .ولقد كنت في حين قراءته على قساوة قلبي ،وغباوة لبى أتغاشى وأتلاشى ويضج جامع تونس
باهله ،ويغص جمعه ،فبين باك وداع وخاشع وساقط من القيام ،وعادم وجوده في ذلك المقام ،كلهم يفعل فيه صدقه،
ويسكنهم نطقه ،ويسكرهم ذوقه ،قرأت عليه القرآن العظيم بالقراءات السبع جمعا في ختمة واحدة والإدغام الكبير
في رواية أبى عمرو بن العلاء وترك الهمز من طريق أهل الرقة ،بطريق أبى عمرو الداني رحمه هللا تعالى وهو آخر من
قرأت عليه السبع من الأئمة المقرئين والأساتذة المبرزين عددهم اثنا عشر شيخا ما منهم إلا من قرأت عليه القرآن
العظيم بالقراءات السبع إفرادا وجمعا أو أفرادا ،أولهم الأب المرحوم ناجلى ،الكفيل بتربيتي في نشأتي وناحلى أول
موهبة من تدريبي في بدأتي والدي عيسى رضي هللا عنه قاضي بلدة قتورية وخطيبها ووالي كافة أمورها مدة من
أربعين سنة قرأت عليه بالقراءات السبع على والده جدي الأستاذ الخطيب الحاج الزاهد أبى جعفر أحمد ،وقرأ والده
جدي بالقراءات السبع على جماعة منهم والده الخطيب الصالح أبو إسحاق إبراهيم وقرأ والده جد والذي بالقراءات
السبع كذلك على جماعة منهم والده الفقيه أبو جعفر أحمد بن علي بن أبى خالد رحمة هللا على جميعهم ،وهكذا تتصل
لي هذه السلسلة بالقراءة السبع إلى سابع جد وهلل الحمد ،وحدثني شيخي هذا انه قرأ بالقراءات السبع أفرادا مع
الإدغام الكبير في رواية أبى عمرو بن العلاء وترك الهمز من طريق أهل الرقة ثم جمع السبع في ختمة كاملة ،وقرأ
قراءة أبى محمد يعقوب الحضرمي على الشيخ الفقيه المقرئ الصالح الرواية أبى العباس أحمد بن موسى بن عيسى
بن أبى الفتح الأنصاري المشتهر بالبطرنى وحدثه أنه قرأ بالسبع القراءات على الشيخ الفقيه المقرئ الخطيب القاضي
أبى محمد عبد هللا بن يوسف بن أبى بكر بن عبد الأعلى المغافري السبرتى بقراءة نافع أفرادا وجمعا وباقي السبع
ختمة جمعا لكل إمام ثم جمع عليه السبع في ختمة كاملة مع الإدغام الكبير ،قال قرأت على خاتمة المحققين بل
المقرئين بشرق الأندلس أبى جعفر أحمد بن يحيى بن عون هللا الحصار بقراءة نافع إفرادا وجمعا وجمعت عليه السبع
في ختمة كاملة كما قرأت بالقراءات السبع بالأفراد والجمع مع الإدغام الكبير فيهما على الشيخ الفقيه الزاهد أبى
الحسن
وقد كان الرسول بها قال لصلاح الدين ،خذ هذه فما أهدى لك ولا لبيك قط مثلها ،فغضت السلطان من هذا الكلام
فقال الرسول لا تعجل وانظر ما فيها من الكلام ،فلما نظرها وقرأ البيتين قبلهما ووضعهما على رأسه وقال :صدق
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الشريف ما وصلتني قط هدية مثل هذه .وقرأت عليه من كتب القراءات والحديث وغيرها تصانيف كثيرة ،استوفيتها
بأسانيدها في برنامج رواياتي ،وأجازني إجازة تامة ،مطلقة عامة ،وكتب لي بخطه ،ومولده عام ثمانية وستين وستمائة.
وأشفعهم بأوحد الزمان ،وفريد البيان والتبيان ،العديم النظراء والأقران ،والمرتقى درجة الاجتهاد بالدليل والبرهان ،الشيخ
العالم المشاور أبو عبد ابن الحباب ،حبر ،بحر ،حافظ لافظ ،ذو أبهة وبهاء وحبوة مملوءة من علم ،خالية من ازدهاء ،برع
بأحسن الصورة ،في مطالع الحسنى إلى أنهى كمال وأكمل انتهاء ،برع بأحسن الصورة ،وفرع من الجمال أرفع السورة
فبسق بسوق الغصن الناضر وأضحت حدائق محاسنه نزهة الأحداق والنواظر ،انفرد بفنى المعقولات والمقولات ،واتحد
في علمي اللسان والبيان فما يجارى ،في شيء من ذلك ولا يبارى ،وهو فيما عدا ذلك من الفنون يفوق القدور ويفيض
على مزاحمة البحور ،ويحلى من فوائده الطلا والنحور ،وله تآليف وتصانيف فيها للعلوم صنوف ،وهي في الأذان
شنوف ،ولها ظهور على غيرها وشفوف ،وقلائد قصائد تنجلي بجمالها الخرائد ،وتحسد حسنها النيرات الفراقد ونشربل
نور ،أو أنجم زهر ،أو لجين أو تبر ،أو يواقيت أو در ،أو حصباء بللها نهر أو شذور رصعت فشطر وشطر:
نظـم ونـثـر فـي رياض بــلاغة

سجد الربيع لبردها الرفـراف

لم أدر من عجب بها وتعجب

أ نـظـام در أو نـظـام قـــواف

كان زمن شبابه ،وتعلقه بطلب العلم واستفتاح بابه ،رئيس إنشاء الدولة الحفصية ،والمستقل بحمل الراية التونسية،
فملا الدلو ومد الرشاء ،وأنال الإنشاء ما شاء ،وأزال عن جفون الطريقة الأدبية العماية والعشاء ،فلما أحرز في ذلك الفن
قصب السبق وحازه ،وقطع فيه صدر العمر واستقبل إعجازه ،عطف إلى تعليم العلوم ،وعكف على تدريب تدريس
المعدوم منها والمعلوم ،فأفاد الأفذاذ ،والأفراد وأمتع الجهابذة والنقاد ،وأسمع الأسماع ما اشتهى كل منها وأراد ،إلا
أنه كثير الأنس مؤثر لراحة النفس ،قلما ينضبط لطالب ،ولا يغتبط إلا بذي فهم ثاقب ،وسهم في العلوم مسدد صائب،
فمجالسه مجالس علم وإيناس ،وتقريب لأناس ،وتبعيد لأناس ،وكنت بحمد هللا من الفريق الأول لا بالمشكوك فيه ولا
بالمتأول ،فسمعت وأخذت وأجازني الإجازة التامة ،وكتب لي بخطه أنشدني لبعض المشارقة يعرض بآخر ينعت بسراج
الدين ،وكانت قبيلته بجيلة فضمنها البيتين وهما:
لنا في البيت من خزف سراج

عراقـــي فـــتـــيلـــتـــه نـــحـــــــيلة

يضـيء لـمـن تـعـاهـده بـدهـن

فلا كان السـراج ولا الـفـتـيلة

وأنشدني لسراج الدين الآمدي:
بني أفدى بـالـكـتـاب الـعـزيز
فما قال لي أف مذكان لي

وراح إلـيه ســريعـــا وراجـــا
لكوني أباه وكوني سـراجـا

ويتلوه البحر المتلاطم الأمواج ،والمنهل الذي نروى بعذبه بقاع الوهاد وتلاع الفجاج ،والمجموع الذي نزلت بساحته
مفنرقات العلوم نزول الماء الثجاج قاضي القضاة وإمام الفقهاء والنحاة ورب العقل الوافر والحصاة ،الشيخ العالم
العلامة قطي الشورى وعماد الفتيا ،قدوة علماء الإسلام ،أبو عبد هللا بن عبد السلام رضي هللا عنه ،رجل نشأ في العفة
والصيانة وتبوأ ذروة الطهارة والديانة ،وصعد من هضبة التقى على أعلى المكانة ،فلم تعرف له قط صبوة ولا حلت
له على غير الطاعة حبوة ،على ان المسهب في الأوصاف الكريمة ،والمشيد بالمناقب المشيدة ،سكيت مع سبقه
ومسيء في إحسانه ،وقاصر عن إدراكه ،وهيهات يضرب في حديد بارد ،ويطلب ما ليس له بواجد ،من رام بيده لمس
الشمس ،وتعاطى برجله لحاق البرق ،صرف همته العلية ،وفكرته الوفادة الزكية ،إلى انتحال فنون العلوم ،وافتتاح
المعكوم منها والمختوم ،ملك أعنتها ،وقاد أزمتها ،وأوضح أشكالها ،ووسم إغفالها ،وحل أقفالها وتلقى بالسهل والرجب
آنثيالها عليه واقبالها ،فهو اليوم وحيد الأوان ،وعلامة الزمان ،والمشار إليه بالبنان والبيان ما قرن به فاضل من العلماء
الارحجه ،ولا ألقى إليه مبهم من العلم إلا كشفه وأوضحه ،عدلا في أحكامه ،جزلا في إقدامه مراقبا هلل في فعله وكلامه،
له صادقات عزائم ،لا تأخذه معها في هللا لومة لائم ،إلى نزاهة عن الدنيا ،وهمة نيطت بالثريا ،ولهجة فيها ترقرق ماء
البشر فأحيا وحيا.
يقـابـلـنـي لـه خـلـق وضـيء

يصدق بشره خلق رضى

حضرت مغتنما وملتزما تدريسه الذي هو ضالة الناشئ الناشد ،وبغية القاصي والقاصد وحديقة الرأي الرائد ،وحقيقة
الفوائد ،فسمعت وانتفعت وأخذت عنه شرحه لكتاب ابن الحاجب الفرعى فقرات وكتبت وأجازني في غير ما مرة ،وكتب
لي بخطه ومولده سنة ست وسبعين وستمائة وسمعت منه بمنزله من تونس جميع موطا الإمام مالك بن أنس رضي
هللا عنه في مجالس كثيرة آخرها ضحوة يوم الجمعة الثالث عشر لصفر من عام أربعين وسبعمائة وأذن لي في روايته
عنه وحدثني أنه قرأه أجمع بلفظه على الأستاذ المقرئ أبى العباس المشتهر بالبطرنى المتقدم الذكر بسنده فيه وقرأه
كذلك أيضا على الشيخ المحدث الرواية المعمر أبى محمد عبد هللا بن هارون الطاءي ،وحدثه به عن القاضي أبى القاسم
أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن بن بقى قراءة لبعضه وسماعا لسائره بمدينة قرطبة أعاداها هللا دار اسلام عن أبي عبد
هللا محمد بن عبد الحق الخزرجي قراءة عليه عن أبي عبد هللا محمد بن فرج الفقيه مولى الطلاع سماعا عليه قال
سمعته على القاضي أبي الوليد يونس بن عبد هللا أبن المغيث عن أبي عيسى يحيى بن عبد هللا أبن يحيى بن يحيى
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عن عم أبيه عبيد هللا بن يحيى بن يحيى عن مال بن أنس رضي هللا عنه ورحمهم وهذا السند لا يوجد مثله بالمغرب
علوا واتصالا بالقراءة والسماع ،وقرأته أيضا عام ثلاثين وسبعمائة على والدي وأخبرني أنه قرأ منه جميع كتاب الصلاة
عرضا عن ظهر قلب على والده جدى عن جماعة جلة منهم والده الخطيب أبو إسحاق وغيره وقرأته بالمسجد من مدينة
مالقة المحروسة عام ثلاثة وعشرين وسبعمائة على الشيخ الخطيب الزاهد الولي هللا تعالى أبى عبد هللا محمد بن
أحمد الهاشمي الطنجالي بسنده فيه وقد قرأته وسمعته بالأندلس وبغرب العدوة على غير من ذكرته رضى هللا عن
جميعهم .وقد آن أن يبرز فارس ميدان التسجيل المتميز في عناق تلك الحلبة بالغرة والتحجيل المحرز فضل السبق
الموجب للتعظيم والتبجيل الشيخ العالم المتصوف أبو عبد هللا بن عمر أرضاه هللا تعالى ،علم الجماعة ،وقلم التأييد
والاستطاعة ،ورب الفكرة المطاعة ،ومن له في النظم والنثر القلم الأعلى ،والقدم الأولى ،واللفظ الأجلى ،والقدح
المعلى ،والبدائع التي تستفاد وتستعاد وتستحلى ،وله في الطريقة الصوفية مقام عال ،واشتات معال ،وخاطر يجول
بين واسع مجال فيبرز نفائس لئال وعرائس جمال ويأتي بسحر حلال ،وبحر زلال بين بديهة وارتجال ،ووخذ وارقال وانحفاز
واستعجال.
مكـارم مـثـــل الـــحـــصـــا كـــثـــرة

وخاطر يغرف من كل بحر

رحل إلى المغرب والمشرق فعلت روايته وعظمت آياته ،وكثرت مبالاته بالعلم وعنايته ،فبدأ في سماء المعالي بل
المعارف شمسا تتجلى بزهر هدايته مشكلاتها ،ولاح في جيد العوارف سلكا تتحلى بذر كفايته لباتها ،وأقام مشتغلا
بالعلم سنين ،وانعقد النكاح بينه وبين عقائل الآداب بالرفاء والبنين ،فيلد من مخلدات فكره خرائد تتهاداها الملوك
وفرائد تزدان بها التيجان والسلوك ،تحلت به الدولة الأندلسية كما تجلت عنه الخضرة التونسية فهو الآن متولي ديوان
إنشائها ومدلى أشطان رشائها قد استقر عنه من عرف له شانه وعاف بعده وشانه واقتنى نظمه فزانه وأذخر مرجان
نثره وجمانه .دخلت الحضرة المذكورة على حين أخذ مني البين أخذته وفلذ من فؤادي فلذته ،فتفرست أدبه الرائق
ومذهبه الواضح الطرائق فكان جنابه العلي مطمح نفسي ومسرح أنسي ومصلح ما نضى من لبسي ،وانضى من عنسي
فكانت فراسة لاح صدقها ،وأومض برقها سحابها ،وهمل ودقها ،ولما عجت إليه وقصدت منزله للسلام عليه ،أنشدت
بيتين اثنين استأذنته بهما وهما:
ببـابـك يا مــولـــى الـــكـــتـــابة كـــاتـــب

أتاك بقلب من أسى البين مفجوع

وحـاجـــتـــه تـــقـــبـــيل يمـــنـــاك ،أنـــهـــا

تؤمن من خوف وتسمن من جوع

فارتاح إليهما ارتياح الصداق لبليل القبول ،ومد لهما يمين اليمن والقبول ،ودارت بيننا المخاطبات نظما وتكررت بيننا
المراسلات والمراجعات قلا وكثرا ،ولم أزل مدة إقامتي بتلك الحضرة تحت ظله الوارف وفضله المحمود المطارف خرج
مستريحا في بعض أزمنته الطيبة إلى بعض جناته التي هي منى النواظر ،وملعب الغصون النواضر ومهب الأنفاس
العواطر وراحة الأبدان والخواطر ،حلال الحلل التي توشيها أيدي الغمائم المواطر ،فما ألم بها حتى وجه إلى مع بعض
خدامه مركوبا من عتاق الخيل ،جامعا لضياء الصباح وغسق الليل نقلني إليه ،وأحلني لديه ،فوافيت والربيع قد أهدى
نوافحه ،وأسدى لواقحه ،وأسدل ملاحفه وأسبل مطارفه ،وألان معاطفه وأفاض معارفه ،ومد بروده ،وأمال قدوده،
وحشد جنوده ،وحشر بيضه وسوده ،ونشر ألويته وبنوده ،وملأ تهامته ونجوده ،ونظم جواهره وعقوده ،ورقم صحائفه
وعقوده ،وأعطى مواثيقه وعقوده ،والغمام قد بكى على ميت الروض فأحيا نوره وأضحك ثغره وحدق أحداقه ،وأرضى
أوراقه ،وأصفى ملبسه ،ووشى سندسه ،والنسيم قد جر على بساط البسيطة ذيوله ،وأجال بملعبه خيوله ،واستنطق
أطياره ،وشق أنواره ،وأفشى أسراره ،وأذاع شيحه وعراره ،وفضض أنواره ،وذهب أزهاره ،ونثر درهمه وديناره ،وحيا ورده
وبهاره ،وصافح آسه وجلناره ،وأطاب ثناياه وأخباره ،والمذانب تسل السيوف ،وترى لنفسها على الأنهار الشفوف،
وتخترق من مكللات الثمار الصفوف ،وتدور على سوق الغصون كالخلاخل ،وتلتوي بها التواء اللسان المجادل ،وتلك
السواقي تحن حنين الحوار ،وتضرم في القلب المشوق حر الأوار ،وتهيج لوعة الصب المغترب النازح الدار ،وتفجر من
بين أضلاعها أمثال الشفار ،كما قال الرئيس أبو عبد هللا بن أبى الحسين:
ومحنية الأصلاب تحنو على الثرى

وتسقـي بـنـات الـتـرب در الـتـرائب

تعـــد مـــن الأفـــلاك أن مـــياهــــهـــــــا

نجـوم لـرجـم الــمـــحـــل ذات ذوائب

وأطـربـهـا رقـص الـغـــصـــون ذوابـــلا

فدارت بأمثال السيوف القـواضـب

وما خلتهـا تـشـكـو بـتـحـنـانـهـا الـصـبـا

ومـن بـين مـثـلـيهـا أطـراد الـمـذائب

فخـذ مـن مـجـاريهـا ودهـمة لـــونـــهـــا

بياض العطايا في سواد المطالب

وقرأت وسمعت عليه جميع صحيح مسلم بن الحجاج ،رحمه هللا تعالى ،فكمل لي جميعه عليه ما بين قراءة وسماع بحق
قراءته لجميعيه ،بالحرم الشريف تجاه الكعبة المعظمة ،سنة ثلاث عشرة وسبعمائة على الشيخ الإمام الخليل عليه
السلام رضي الدين أبى أحمد إبراهيم بن محمد الطبري المكي الشافعي ،قال :قرأته أجمع بالحرام الشريف اتجاه الكعبة
المعظمة ،سنة خمس وسبعين وستمائة على الشيخ الأوحد شمس الدين أبى عبد هللا محمد بن النعمان بحق قراءته،
على الشيخ أبى الفضل محمد بن أبى المعالي بن الجياب السعدي ،على الشيخ الشريف أبى المفاخر سعيد بن الحسين
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الماموني ،عن الشيخ أبى عبد هللا محمد بن الفضل الصاعدي الفراوي ،عن الشيخ أبى الحسين عبد الغافر بن محمد
الفارسي ،عن الشيخ بن أحمد بن عيسى الجلودى ،عن أبى إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري ،عن الإمام،
أبى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى ،قال" :وقال الشيخ أبو أحمد إبراهيم بن محمد رضي الدين الطبري ،وأخبرني به،
أعلى من هذا الشيخ المحدث أمين الدين عبد الصمد بن عبد الوهاب بن عساكر الدمشقي ،قراءة عليه وأنا أسمع،
بالحرم الشريف تجاه الكعبة المعظمة سنة تسع وخمسين وستمائة قال :أخبرنا به الشيخ أبو الحسن المؤيد الطوسي،
اجارة عن الإمام أبى عبد هللا محمد بن الفضل الصاعدي الفراوى ،وبسنده المذكور" .وقد أجازني الإجازة التامة ،وكتب
لي بخطه.
(وآخر سبعهم) ،وموثر شفعهم ،إمام المعارف ،وروضة الآداب الناعمة الأفنان ،الرائقة المطارف ،الفائزة من المجد
الموثل بالتالد والطارف ،الشيخ العالم الولي :أبو عبد هللا لبن حريز فرع الأصل الغزير ،وطبع الأدب المخجل أسلاك
الدر وسبائك الإبريز ،والمعترف له في ميدان البلاغة وفرسان البراعة بالسبق والتبريز ،سبق في شجرة قرشية أموية
كريمة الأعراق ،ساطعة الإشراق طيبة الأثمار والأوراق ،وتفتح نور بيانه في جنان جنانه ،فاجتنى لسانه ،واجتلى كالزهر
في آداره ونيسانه ،وترقى بإجادته وإحسانه ،من رجل برع في الطرق الأدبية الصوفية ،ونبغ في العلوم العقلية والنقلية،
وفرغ لها بالنفس العاصفية ،والهمة الأوسية والفكرة الأياسية ،فخلق فيها رجوما رافقت الأنكدار ،وبدورا فارقت الأبدار،
وشموسا على كسوفها من الزمان ما دار ،فعلا بعدهم قدمه ،وأضحى وجمهور العالم حوله وخدمه ،فاقتصر في منزله
الكريم على عبادة ربه ،وإفادة صحبه ،سارحا من فنون علوية ،في روضات جنات ،ودرجات مقامات ،وسائحا من عيون
مجلداته في بحر أمهات ،وفيض ملمهات ،منقبضا عن الناس إلا عن المحتاجين إلى مواساته ،والمفتقرين إلى إفادته
ومؤانسته ،فترى تراكم الخلق عليه تراكم الجراد المنتشر ،فمجلسه في داره بتونس مجتمع إليه فيه أصناف أهل العلم،
وطوائف أولى التقى والفهم ،وهو اليوم هناك كعبة العلوم يحج إليها ،وعمدة المحاسن يعول عليها ،قد جعله هللا تعالى
محيا للأنفس ،وسببا للتأنس ،وأودع فيه من صدق المصاحبة ،وحسن المداعبة ،وكثرة الخشية هلل تعالى والمراقبة ،ما
سلكه على أحسن أسلوب ،وملكه الأنفس وحب القلوب ،فهو كما كان محمد بن سيرين رضي هللا عنه ،يداعب ويضحك
حتى يسيل لعابه ،فإذا أردته على شيء من دينه كانت الثريا أقرب إليك من ذلك.
سمـاحة لا تـبـــارى الـــريح غـــايتـــهـــا

جودا ولا تتعاطى شأوها الـسـحـب

وهـــيبة لـــو رآهـــا الـــدهـــر مـــاثــــــلة

ولي وللرعب في أحشائه صخب

إلى ما رزقه هللا تعالى من القريحة الوقادة ،والفطنة النقادة ،والخوض في بحور العلوم الشرعية والطبيعية ،والورود
من مشارع الكمالات النفسية ،والمشارب الذوقية الوجدانية ،والعنايات السلطانية والحمايات العامة والعطايا الحاتمية،
والرتب العليه ،والزهد في الدنيا الدنية ،وبعد الهمة والمشاركة للخاصة والعامة ،من هذه الأمة ،وإجابة الدعوة ،والخلو
من الزهو والنخوة ،وأنا من رأيت نجاح دعواته ،وصلاح حالي بالتماس بركاته ،ولازمته وتردد إليه كثيرا فكنت أجد في
مجالسته فوائد تنسي الأوطان ،وأرد في موانسته موارد تحيي الهائم الظمئان ،قلت له يوما ،يا سيدي علم هللا تعالى
أني أحبك فقال لي :ابشر أني رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في النوم ،فقال لي( :يا محمد رزقك هللا التقوى
وحببك إلى خلقه وجعل من يحبك من عبادة المؤمنين قال رضي هللا عنه :فمن علمت أنه يحبني علمت أنه من عباده
المؤمنين) سمعت من لفظه رضي هللا عنه جميع تآليفه البديع المزري بروض الربى وزهر الربيع الذي سماه مهب
نواسم المدائح ،ومصب غمائم المنائح ،في مدح أحد حجاب ،الخلافة الحفصية ،ونقلته من خطه وصححته عليه ،وسمعت
وقرأت عليه ،وأجازني وكتب لي بخطه ،ومولده في الثاني عشر لشهر ربيع الثاني عام اثنين وثمانين وستمائة ،وأخبرني
رضي هللا عنه قال :حضرت محتفلة عند بعض الأصحاب انشد فيه المسمع قصيدة ابن صردر العراقي فأعجبت بها ،وما
أتمها إلا وقد أشربت فؤادي من سمعة واحدة ،وعرضتها في الحين على من حضر
هكذا أملاها على بلفظه ،رضي هللا عنه ،وقرأتها عليه بلفظي مصححها لها مرة ثانية وأنشدني أيضا قال هما لأبي
الحسن أبن الزقاق رضي هللا عنه.
وحـبـب يوم الـسـبـــت عـــنـــدي أنـــه

ينـادمـنـي فـيه الـذي أنـا أحـبـبــت

ومـن أعـجـب الأشـياء أنـي مـسـلـم

حنيف ولكن خير أيامي السبت

فهؤلاء سبعة الدرارى في علو المقام ،أو كسبعة الأيام المحيطة بأزمان أكوان الأنام ،آثرت ذكرهم انتقاء من أولئك
الجهابذة الأعلام ،واقتصرت في عددهم على احب الأوتاد إلى الملك العلام ،ولما أراد هللا سبحانه ان يسعدني بالأخذ
عنهم ،ويسعفني في الاستفادة منهم ،قيض أول من علم غيبة ،ووفر جوده وسيبه ،ولطائفه الخفية ،وعوارفه الالاهية،
صديقا في المحبة ،وموافقا على الصحبة ،حافظا في الصخور والغيبة،
خير أخوانك المشارك في المر

وأين الـشـريك فـي الـمـــرأينـــا?

الـذي ان حـضـرت سـرك بـالـــود

وان غـبـت كـان أذنــا وعـــينـــا!

هو الشيخ الفقيه العالم أبو العباس النقارسى ،نفع هللا بمودته ،حافظ مجيد ،وحامل مجيد ،وناقل سديد وناقد شديد،
وعالم فريد ،ومدرس مقيد ،له طبع حل فيه الذكاء والنبل ،وقل فيه لوابل كرمه الطل والوبل،ان وأخاك رأيت الأنس قد
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ارتدت ذواهبه ،وعادت مذاهبه ،ووجدت الزمان قد لانت صعابه ،وبانت شعابه ،وأولاك ودادا أخلصت سريرته ،وحمدت
في شرعة الوفاء سيرته ،فلا حمد إلا ما قد تصفحته له صفحات الفلا ،ولا عهد إلا ما حفظه وإلا فلا،
وحـسـن الـوفـاء مــرشـــح بـــخـــلائق

تجري مع الماء الزلال إذا جرى

رحل من بلدة تلمسان قبل أن يلم بها الحصار ،ويلقى ريحها الإعصار ،ويشرب الزمان صفوها بالأكدار ويحكم فيها
الخطوب والأقدار ،ويدير عليها من البلاء والمحنة ما أدار ،فكانت منه فعلة سنية ونقلة سرية ،وفراسة اياسية ،والماعية
عباسية ،فدخل الحضرة مشمرا عن ساعد الجد ،ومقتادا بقائد الجد ،فطلع في آفاقها كوكبا ،ورسى في ساحتها كبكبا
وجال في ميدانها ركضا وخببا ،وتعلق بعروتها الوثقى سببا فسببا ،ولم يزل يفحص في هذه المسالك على الكمال،
ويستقي من مناهلها العذبة السلسل الزلال إيثارا للرتب المنيفة ،واستطلاعا للمقامات الشريفة ،فبلغ المنتهى ،وخول
ما اشتهى ،وحل في الحظوة فوق السهى ،فهو الآن أحد المدرسين الأعلام ،وأوحد من برع في علمي البيان والكلام،
وأوجد الناس للدر إذا خاض بحر العلوم بسوابح الأقلام ،أديب العصر ونحويه ،وعرضيه وبيانيه ،وحكميه ومنطقيه،
وعددية وفرضية ،وأصولية وجدلية ،وتعاليجية وأرتماطيقية ،جمع أشتات هذه الفضائل وكان فيها صائلا ليس بضائل،
وعلم اللغات وسائرها ،وفك الأعاريض ودوائرها ،إلى إحاطة بعلم التفسير والحديث ،وسلاطة على المطالعة والمذاكرة
في القديم والحديث ،أما الفروع والأصول فبه كنت فيهما أصول ،ولم ترعيني قط شرقا وغربا أسرع منه نسخا وكتبا،
ولا أقرأ لكل خط ما عسى أن يكون صعبا ،على جودة خطه وصحة نقله وضبطه ،وإتيانه للسحر الحلال بأي شيء أخذ
من الأرض لا يميل بشقه ولا يفطه.
كالـحـية الـــرقـــشـــاء إلا انـــه
يهـفـو بـه قـلـم يمـج لــعـــابـــه

يستنزل الاروى إليه تلطفا
فيعود سيفا صارما ومثقفا

ذكر أنه بعد طرد آدم وحواء من الجنة كسيري القلب توسلا إلى هللا وهما بجانب معبد -هو على شكل معبد في الجنة
تصلي فيه الملائكة -فترددت بين الجدران الصخرية لصرح المعبد الأصلي أصداء الصلاة الأولى التي نطق بها البشر.
)إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين .فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وهلل على
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن هللا غني عن العالمين(.
تقف الكعبة اليوم -وقد زارها أبناء آدم قبل الطوفان وبعدما اختفت وأحاط الماء بهم ودمروا .أعاد النبي إبراهيم بناءها
مع ابنه إسماعيل -في نفس الموقع في جمال جذاب رائع صرحا بسيطا مكعبا من الصخر والطين تكسوه كسوة سوداء
ذات زرقة مزدانة بحروف مذهبة.
ويمكن الدخول إلى الكعبة المقدسة ،من أي باب من الأبواب الأربعة والعشرين ،وهي تبلغ في الطول اثني عشر مترا
وفي العرض عشرة أمتار وفي الارتفاع خمسة عشر مترا وتسمى "البيت العتيق".
وفي موسم الحج يفيض على البلاد العربية طوفان من البشر من جميع أقطار الأرض من كل فج عميق فتنغمر مداخل
مكة المكرمة التي حرمت على غير المسلمين وتصبح الكعبة المجللة بالسواد ليلا ونهارا مركزا يحيط به سيل متموج
من المؤمنين الذين يؤدون فريضة الطواف ويتبع هؤلاء موج بعد موج من الحجاج المنهوكين الساجدين على الأرض
أو الراكعين أو الجالسين أو الواقفين في أوضاع الصلاة والعبادة.
وبعد انتهاء الأعمال الأولى في مكة "وتسمى العمرة" يبتدأ الحج فتسير الجموع منها إلى عرفات في الأرض الجرداء.
وعرفات "وهي محل المعرفة" جبل صخري أجرد في واد كبير غير ذي زرع .وذكر في وجه تسميتها أن آدم وحواء عندما
طردا من الجنة افترقا ،ومرت عليهما وكل منهما يبحث عن الآخر مئتا عام دون جدوى وحيدين يائسين حتى نزل الملك
جبرائيل وأرشد آدم إلى حواء.
وهنا على الجبل الصحراوي التقيا مرة أخرى و"عرف" كل منهما صاحبه.
وهناك قصة تقول أن في زمن إبراهيم قام الملك جبرائيل بتلقين النبي إبراهيم جميع مناسك الحج ثم سأله هناك
"فعرف" إبراهيم ما لقن.
وفي نهاية الوقوف في عرفات يندفع الحجاج -وهم في الأغلب ما يقرب من خمسمائة ألف نسمة -في الأرض الجرداء
إلى المزدلفة حيث يقفون ليلا للصلاة فيها وهي مصلى منعزل ومن هناك يتحركون إلى منى ويقال في وجه تسميتها
أن إيمان النبي إبراهيم وابنه إسماعيل قد امتحن هناك -إذ أعد الوالد المتحير ابنه قربانا هلل ولما أراد الشيطان إغراء
الشاب ليعصي أباه رماه إسماعيل بحجر.-
هذه هي مناظر الحج ،وهاتيك أماكنه المقدسة ،وأكثرها قدسية مكة -وفي وسط تلك البلدة المقدسة المحرمة -قلب
الإسلام في الأرض "القبلة التي أمرنا أن نصلي إليها خمسة أوقات في كل يوم".
واستحب لنا أن نصلي إليها جماعة وذلك أفضل من أن نتعبد على انفراد" .غير أن ثلاث صلوات تجب فيها الجماعة ولا
تصح فرادى وهي صلاة الجمعة وعيد رمضان وعيد الأضحى" ،فمن مدينة الكاب "رأس الرجاء الصالح" إلى سيبريا
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القطبية ،ومن مندناوا وجزر المحيط الهادي السفلي ،ثم من هناك عبر القارتين آسيا وأوربا إلى فنلندة ومنها جنوبا نحو
سواحل أفريقيا الأطلسية شرقا وغربا ،شمالا وجنوبا يتوجه في كل يوم سبع البشرية نحو مكة والكعبة متحدين في
صلواتهم ،عدا الذين ساقهم سوء الحظ إلى الوقوع تحت نير العبودية الشيوعية.
لقد ظلت الأراضي التي تضم مدينة مكة والمواقع المقدسة -وهي محاطة من جميع جوانبها بمتاهة من الوديان
الصخرية والممرات المفتوحة ،وهي في حد ذاتها صحراء -منذ أقدم أزمنة التاريخ المعروفة ،نقطة تجارة وطريق حج
يقطع أقسى جزء من الأرض الماحلة.
ولم تقم مكة في أرض جرداء قاحلة فحسب ،بل إنها في غاية الحر والجفاف ويكاد الحر فيها أن يكون فوق طاقة البشر،
حتى إنه قد أودى بحياة الحجاج وسكان مكة بشكل مريع ونحن نجد في القرآن ابتهالا إلى هللا تعالى من النبي إبراهيم
في قوله) :ربنا إني سكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم .ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس
تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون(.
"سورة إبراهيم" تقع مكة على بعد ثلاثة وسبعين كيلومترا من ثغرها الساحلي على البحر الأحمر المشتعل حرارة ،في
تجويف غير منتظم بين تلال وجبال بلغ منها إنه في الأزمنة القديمة لم يكن من الضروري لحماية المدينة بناء سور لها،
بل كان يكفي سد الوادي من ثلاث نقاط مفتوحة بأبواب محكمة تؤدي إلى المدينة .أما اليوم فأن هذه الأبواب  -التي
كان قد أغلقها كفار قريش في وجه محمد "صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلم" مرة  -لم يبق منها إلا آثارها ،وقد تناثرت
المساكن ذات الطبقات والخرائب على التلال الصخرية .ويمتد طريق واسع على طول وادي مكة يقسمها قسمين
طولا ،ويتقاطع هذا الشريان الرئيسي بجانب المسجد الكبير بطريق واسع يقطع الوادي من جانب إلى آخر وبذلك يمر
من أشد الأسواق نشاطا .وهذا الطريق الأخير  -وقد سقف ليحمي الحجاج والمكيين من حر الصيف الذي لا يوصف -
هو الطريق المقدس بين الصفا والمروة "محل السعي" .فهنا ذهبت "هاجر" أم إسماعيل تبحث يائسة عن الماء لولديها
الطفل قبل أن توجد مكة.
أما اليوم فأن الطريق قد صفت فيه الحوانيت صفا ،ملأى بأطنان من المسابح من العنبر والأخشاب النادرة الذكية
الرائحة ،ونسخ صغيرة جدا من القرآن بلغ صغر حجمها أن صفحة كاملة مصورة منها تقل في حجمها عن اظفر المرأة،
ولا تقرأ إلا بواسطة مكبرة قوية ،وطعام وشراب ولباس والمظلات لاتقاء حرارة الشمس لا للمطر ،والأحجار المموهة
التي تشبه الأحجار الكريمة والبخور ،والمسك والزبار والعطر القوي الرائحة وماء الورد والكوكا كولا ،وعنب الطائف
وبطيخه الناضج ،تلك النماذج البسيطة لمكة والمنظر المقدس  -أمتعة مقدسة وغير مقدسة  -لإثارة شهية الجم الغفير
من الحجاج الغادين والرائحين ،بين الصفا والمروة وهم يؤدون شعائر السعي.
ومع هذا فأن مكة ليست موقعا جغرافيا أو طقسا من طقوس الحج ،يقدر ما هي معتقد جازم ثابت منطبع في القلوب
عن إيمان صادق ،فلن يكتشف الحجاج في مكة ألا أنهم في مكة وحسب ،فنحن لا نأتي إلى هنا لنبحث عن الإلهام ،بل
لأننا ملهمون ،والحج إنما هو إعلان عن الإيمان لا البحث عنه.
فالإسلام يقوم على خمسة أركان :الركن الأول هو شهادة أن لا إله إلا هللا وأن محمدا رسوله" .وما يتبع ذلك" .والركن
الثاني هو الصلاة .فهناك أمور يجب القيام بها لهذا العالم وللعالم الذي يليه.
وإيتاء الزكاة هو الركن الثالث ،والصيام هو الركن الرابع أما الركن الخامس فهو الحج.
والحج هو مؤتمر عظيم للمؤمنين من جميع أقطار هذه الأرض ،يتعبد فيه المسلمون على اختلاف عناصرهم وألوانهم
في اتحاد وألفة .فيدركون القوة التي تنبعث من الإيمان الموحد والعمل المتسق .إن في دعوتنا للتجمع في الأماكن
المقدسة فرصة لا مثيل لها لاكتشاف قوتنا المادية والروحية والبدنية .ولا مثيل في العالم لهذا المؤتمر السنوي كما
ليس هناك شعب يمتاز بمثل هذا المؤتمر لمعرفة وحدة كيانه وغايته.
إن الإسلام اليوم يفتح عينه بعد إغفاءة امتدت ألف عام تقريبا .فقد كان معدل ستين ألفا من المؤمنين من غير العرب
يحجون في السنوات الواقعة بين الحربين العالميتين الأولى والثانية .وجاء إلى مكة في سنة  1941مائة وخمسون ألفا
وفي سنة  1950اجتمع في مكة وعرفات مئتان وثلاثون ألفا .أما في سنة  1952فقد أدى فريضة الحج خمسمائة ألف
حاج.
إن العملاق يتحرك .وعلينا بعد أن استيقظنا واطلعنا على العالم الجديد أن نعمل فوق هذه الأرض لكي نجعل منها
محلا تتهيأ فيه الفرص والحبور والحرية للبشرية جمعاء .كأننا نعيش أبدا ،وأن نعمل لآخرتنا كأننا نموت غدا.
التهيؤ للحج "الاستطاعة"
إن أول ما يقتضي للحج هو ا ،يكون الحاج قادرا على أداء الفريضة .فليس علينا أن نحج إذا كان ذلك يؤدي إلى متاعب
لأولئك الذين نعولهم.
المنافع في الحج
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يجوز للحجاج أن يحملوا معهم أمتعة وبضائع ينفقون من ربحها الحلال على سفرتهم من أوطانهم وإليها وعلى تكاليف
الحج نفسه .وفي هذا منفعة لذوي المصالح ولعامة الحجاج الذين ربما أبهظتهم ضروريات الحياة لولاه.
الزاد والراحلة
إن في المسلمين أمما عديدة لكل منها طعامه الخاص ،فمن الحكمة أن يحمل الحجاج -الذين ليس لهم من المال ما
يكفيهم لتحمل نفقات الحاجات اليومية الكثيرة -الطعام الأساسي لهم .وفي ذلك حكمة أخرى من حيث الصحة البدنية،
فإن لوازم الحج على الحاج باهظة ومن اللازم التحفظ والاحتياط ضد النكسات الهضمية .وعلى كل حال فإن على الحاج
أن يتزود بحيث يستطيع الإنفاق بمقدار ضعف ما يتطلبه الإنفاق على الرحلة إلى مكة على أوسع تقدير.
أدلاء الحج "الحملدارية" والمطوفون
سواء أكان الحجاج المسافرون إلى مكة منفردين أم مصحوبين برفاق فإن السلطات العربية تتأكد عند وصولهم الحجاز
من أنهم جميعا في عهدة موظفين منظمين معترف بهم من قبل الحكومة .وهؤلاء الموظفون يسمون "المطوفين".
وهناك أناس يسمون رؤساء قوافل الحج "الحملدارية" مرتبطون بالمطوفين .ولما كان مما لا مفر منه أن ينضم الحجاج
إلى مثل هذه القيادة "المطوفين" خلال الحج ،فلعل من الأفضل أن يلتحق الحاج منذ البداية بقافلة أحد رؤساء قوافل
الحج "الحملدارية" في القطر الذي يقطنه الحاج .وهؤلاء الأدلاء "الحملدارية" موجودون في جميع الأراضي التي يسكنها
المسلمون ما عدا تلك المناطق التي يسيطر عليها الاتحاد السوفياتي أو له نفوذ فيها .إن رؤساء قوافل الحج
"الحملدارية" هؤلاء يمتهنون رعاية الحجاج إلى مكة ،والمطوفون يدلونهم إلى مناسك الحج .وأن الأدلاء "الحملدارية"
بشر ،فمنهم الكثيرون من ذوي الكفاءة المخلصين ومنهم من ليسوا كذلك ،والحاج أو الحاجة لهما أن يحسنا الانتقاء منذ
بدء الرحلة .ولعل رئيس قافلة الحج "الحملدار" الذي ينبغي له أن يعود مع الحجاج في نهاية موسم الحج -والمقيم في
البلد التي يبدأ منها القيام برعاية الحجاج إلى الحجاز في السنوات المقبلة -حريص أن يصون سمعته .فاسألوا عن أخلاق
رؤساء قوافل الحج "الحملدارية" بالاستعانة بأولئك الذين أدوا الفريضة في رعايتهم في المواسم السابقة.
وإن المطوفين مسؤولون عن رعاية أولئك الحجاج الذين يجاء بهم من الأراضي الأجنبية أو الذين يوضعون في عهدته
من جانب الموظفين الرسميين العرب في الحجاز ،وهو إجراء تتخذه الحكومة لرعاية قطر الحاج الذي يجاء منه ويخص
أولئك الذين يقدمون من دون أن يكون معهم أحد من رؤساء القوافل "الحملدارية" لرعايتهم وكل مطوف يهيئ المسكن
من جدة ومكة وخلال الرحلة إلى عرفات ومنى .وهو يهيئ وسائط النقل ويقود أتباعه لأداء مناسك الحج ،إن رئيس
قافلة الحج "الحملدار" الذي يكرس نفسه لعمله يساعد الحجاج في معاملاتهم مع السكان في مكة ويكون وسيطا في
جميع شؤونهم ،سواء منها الخاصة ،أو التجارية ،أو الرسمية .وعلى المطوف عند الوصول إلى جدة أن يضمن إخراج
أمتعة كل شخص من دائرة الكمرك .وإرساله إلى مسكن مهيأ له من قبل وعليه أن يعقب شؤون جوازات السفر ويحصل
على "بطاقة مرور" تبين هوية الحاج بعد أن يسلم أو تسلم مستنداتها ،فإن جميع جوازات السفر وأوراقه تأخذها
السلطات في جدة حتى انتهاء موسم الحج.
إن رؤساء قوافل الحج "الحملدارية" المخلصين يحمون أتباعهم من جشع أصحاب الحوانيت ،ويساومون بالنيابة عنهم،
ويعملون كمترجمين لهم .أن المطوف أب ،وأخ ،وخادم ،وحارس في آن واحد .ولقد دعى بجمل الحاج .ولن تنتهي مهمته
إلا بعد أن ينتهي آخر فرد من جماعته من الحج ويركب السفينة أو الطائرة أو وسيلة النقل الأخرى إلى وطنه.
الصلاة
ليس هناك من نصح أو نقاش حول مؤهلات الإنسان أو استعداده للحج ،فذلك شأن بين كل حاج وربه ،غير أن جميع
المخلوقات تسبح بحمد هللا.
)أو لم يروا إلى ما خلق هللا من شيء يتفيؤ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا هلل وهم داخرون .وهلل يسجد ما في السموات
وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون(.
"سورة النحل" )ألم تر أن هللا يسبح له من في السموات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه وهللا عليم
بما يفعلون(.
"سورة النور" لقد أمرنا بأن نولي وجهنا مكة خمس مرات في اليوم ونحن نؤدي الصلاة .ووقت الصلاة الأولى في الفجر
وهي صلاة "الصبح" والثانية هي صلاة "الظهر" عندما تكون الشمس في الزوال ،والثالثة صلاة "العصر" في منتصف
الوقت بين الظهر والمساء ،والرابعة "المغرب" وهي عند غروب الشمس ،والخامسة صلاة "العشاء" تتلى في الليل.
ولكل صلاة وقت معين وعدد من الركعات فبعضها ذات ركعات معينة وهي "الفرض" والأخرى "السنة" التي أداها
النبي محمد "صلى هللا عليه وسلم" .ولقد أمرنا عندما نكون في البيت أو على نية البقاء في محل واحد لعدة أيام
"الإقامة" ،أن لا نترك أي جزء من هذه الصلوات ،الفرض منها والسنة.
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وصلاة الصبح ركعتان سنة وركعتان فرض .وصلاة "الظهر" أربع ركعات سنة وأربع فرض ،وكذلك صلاة العصر .أما
صلاة المغرب فهي ثلاث ركعات فرض وركعتان سنة .وصلاة "العشاء" أربع ركعات سنة وأربع فرض ،ثم ركعتان سنة
تتلوها عند كثير من المسلمين ركعات إضافية هي "الوتر" تتلى قبل النوم.
ولكننا إذا سافرنا إلى أماكن بعيدة ،كالسفر إلى مكة فإننا معفوون من أداء صاوات السنة ونستطيع تقليل الصلوات
إلى ركعتين بدلا من أربع ،وذلك بالنسبة إلى الركعات الأربع الفرض فقط ،لأن ما كان عدد ركعاته ثلاثة أو اثنين لا يقصر.
وعلى ذلك فإن في خلال السفر إلى مكة وطيلة موسم الحج "إلا إذا وصل الحاج إلى المدينة مبكرا جدا أو إذا كان قد
نوى أن يبقى في محل واحد عدة أيام" تكون صلاة الصبح ركعتين وتكون صلاة الظهر والعصر ركعتين وتصليان معا،
أما صلاة المغرب فتكون ثلاث ركعات وركعتان لصلاة العشاء وتصليان معا.
"وفي فقه أهل البيت وهو مذهب الشيعة جعلت صلاة السنة أربعا وثلاثين ركعة ضعف صلاة الفرض للظهر ثمان
ركعات قبلها وكذلك العصر وللمغرب أربع ركعات بعدها وللعشاء ركعتان من جلوس بعدها وتعدان بركعة وإحدى عشر
ركعة قبل الفجر وهي صلاة الليل وركعتان نافلة الصبح ،وتسمى صلاة السنة النوافل المرتبة أو الرواتب وحددت الإقامة
في السفر التي لا يجوز معها القصر وتقليل الفرائض بنية المكث في محل معين مدة عشرة أيام فأكثر وتسقط في
السفر نوافل النهار دون نوافل الليل .ويجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير علة ولا سفر".
إذا وجدت من الضروري أن تصلي منفردا فافعل ،ولكن اعلم أن الإنسان في هذا العالم ينبغي أن لا يكون منفردا.
فالإنسان الوحيد سواء أكان عاملا أم مصليا إنما هو شيء ضعيف .والأمة المنفردة تنتظر الفناء أو العبودية.
أما الأعداد الكبيرة من الرجال المتحدين في الصلاة أو الكفاح في سبيل الحق فإنها تظهر الهيبة والاحترام .وذلك يرى
خلال الحج .لقد انقسم الإسلام بسبب التوافه والخصومات السياسية القديمة البالغة في القدم والتي سمح لها أسلافنا
في جهالتهم أن تصبح مادة للإيمان .ولقد تصرفوا وتصرفنا معهم كالمجانين -ونلنا العقوبة.
إن أغلب شعوب الإسلام تحت الحكم والسيطرة الأجنبية ،ففي المناطق السوفياتية وحدها أكثر من " "34مليون من
المسلمين الأتراك و" "40مليون من المسلمين الصينيين الذين يخافون أن يعبدوا ربهم جهرة ،وهذه الأرقام لا تشمل
الأمم الصغيرة الأخرى تحت تلك السيطرة .فإن كان واحد منا عبدا ،فليس أحد منا حرا .وما دمنا لا نتسامح مع بعضنا
البعض ،وما دمنا لا نعترف بأن الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والشيعي والسني ،ليسوا شيئا وأن الإسلام هو
كل شيء ،فإن أحدا منا لا يستطيع أن يكون حرا.
لقد أمرنا أن نؤدي الصلاة المقدسة مجتمعين والخلافات البسيطة لا أهمية لها .فيجب أن نتقرب إلى هللا كل عن
الطريق الذي يعرفه خير معرفة ،ولكن يجب علينا أن لا نحرم إخواننا حق المرور من الطرق المماثلة الأخرى.
فاعبدوا هللا جنبا إلى جنب .إن ديننا كله في القرآن ،وعقيدتنا هي الإسلام ،وربنا هو رب آدم.
"ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أين ما تكونوا يأت بكم هللا جميعا إن هللا على كل شيء قدير .ومن حيث
خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك ،وما هللا بغافل عما تعملون".
السفر
لقد كتب إنه عندما دنا الطوفان وفاضت عيون الأرض ،توجه نوح إلى أولئك الذين ينبغي إنقاذهم.
)وقال اركبوا فيها بسم هللا مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم(.
"سورة هود" وهكذا اليوم عندما نسافر من أوطاننا ونذهب إلى جدة يقرأ الحجاج بين كل آونة وأخرى خلال السفرة.
)باسم هللا مجريها ومرساها( .أو )سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون(.
"سورة الزخرف"
الإحرام وثياب الحج المقدسة
إن أول مناسك الحج هو ترك الثياب المعتادة وارتداء ثياب الإحرام ،وهي العادة التي يتميز بها الحجاج عن غيرهم ولكن
لا تميز فيما بينهم .فكلهم سواء أكانوا من الطبقة العليا أم من الطبقة الدنيا ،يرتدون أثوابا معينة فيتذكرون بذلك إنهم
أمام هللا رجال خلقوا متساوين -وإنهم يوم القيامة سيحاسبون كذلك .-والإحرام حالة امتناع مقدس عن عدة أشياء
فعندما يرتدي الحاج ثياب الإحرام يدخل فترة سلام وإنكار للذات .فالعنف بأي شكل من الأشكال ممنوع .وعلى الحاج أن
يمتنع عن ملذات الحواس مهما كانت مشروعة في غير الحج إلى أن تنقضي مناسك الحج وينتهي الإحرام .فالحلي
والزينة الشخصية ممنوعة كما أن العطر والروائح ممنوعة كذلك ،وليس للحاج المحرم أن يقتطع شجرة أو ثمرا في حرم
مكة "وفي فقه أهل البيت يجوز للمالك أن يقطع الشجر في ملكه ،وجني الثمار لكل أحد جائز".
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ويجب أن ينقطع الاتصال الجنسي وترتفع النوازع الجنسية بتاتا عن التفكير فيها .وفي خلال أيام الحج ينبغي أن لا يكون
هناك خصام أو جدال ،ولا غلظة أو نقاش ولا صيد .فعلى الحاج أن يكرس نفسه بدنيا إلى مناسك الحج ،وذهنيا عليه-
أو عليها -الانصراف إلى الصلاة والتسبيح وترويض النفس.
)الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه هللا
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب(.
"سورة البقرة"
)يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم هللا بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم هللا من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد
ذلك فله عذاب أليم .يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم
يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا هللا عما
سلف ومن عاد فينتقم هللا منه وهللا عزيز ذو انتقام .أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد
البر ما دمتم حرما واتقوا هللا الذي إليه تحشون .جعل هللا الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي
والقلائد ذلك لتعلموا أن هللا يعلم ما في السموات وما في الأرض وأن هللا بكل شيء عليم(" .سورة المائدة"
مدة الإحرام
ترتدى ثياب الإحرام خلال -1 :وصول الحاج إلى مكة للطواف الأول والسعي وهو الدوران حول الكعبة والسعي بين
الصفا والمروة ذهابا وإيابا سبع مرات.
 -2الوقوف أمام جبل عرفات في اليوم التاسع من شهر الحج ،ثم في تلك الليلة عند رمي الحجارة والوقفة في الظلام
للصلاة في المزدلفة وهي موقع مقدس في الصحراء بين عرفات ووادي منى.
 -3ثم في اليوم العاشر عند رمي الحجارة في جمرات العقبة وهي أكبر ثلاث نصب من الصخر والطين تعين محلات
في منى حيث ظهر الشيطان لإسماعيل ابن النبي إبراهيم.
 -4خلال تقديم الهدي في منى.
الإحرام للذكور
تتألف ثياب الإحرام للرجال من قطعتين كبيرتين من القماش الأبيض لا نقوش فيها ولا زينة ولا خياطة ويفضل الكثيرون
من الحجاج المناشف القطنية البيضاء فهي أفضل من القماش الخفيف للوقاية من حر الصيف المهلك ومن الرياح
الفجائية التي تشبه السكاكين عندما يكون الحج خلال الشتاء.
لقد كانت مناسك الحج تقع قبل زمن النبي محمد عليه الصلاة والسلام في وقت معين من الخريف .ففي سني الجاهلية
كانت الأشهر القمرية تحفظ في أبراجها بإضافة أيام زائدة ،وهو تعامل تركه النبي ،فالسنة الآن قمرية وزمن الحج يتغير
فيمر من جميع المواسم .وعلى الحجاج أن يتذكروا ذلك ويهيئوا أنفسهم بمقتضاه.
وفي الزمن القديم "في عصر الجاهلية" كان الحجاج عندما يقتربون من الكعبة المقدسة يخلعون جميع ملابسهم كعلامة
من علامات الخضوع ،ويطوفون عراة ويقبلون الحجر الأسود كما نفعل نحن الآن إلا التعري .فقد جرت العادة -حتى زمن
النبي محمد "صلى هللا عليه وسلم" -أن يذهبوا عراة في الظلام إلى الكعبة لأداء المناسك .فلم يرض النبي عن هذا
التعري ولا عن الضوضاء التي كانت العبادة تجرى بها .فجاء بثياب الإحرام التي نرتديها اليوم والطريقة الخافتة التي
نصلي بها .أما الطقس فإنه قديم.
يوضع أحد قسمي قماش الإحرام على الكتفين يغطى القسم الأعلى من الجسم ويلف القسم الثاني منه على الخصر
ويشد بحزام ،ويجب أن يصل الركبتين ويجب أن تكون كل قطعة من القماش مترين ونصف المتر طولا ومترا ونصف
المتر عرضا "وهذا التحديد ليس بواجب عند فقهاء أهل البيت بل المدار في الثوب الأول أن يرتدى به ويصدق عليه
اسم الرداء ،وفي الثاني أن يأتزر به ويصدق عليه اسم الإزار كيف شاء وإن كان الأفضل في الثاني أن يغطي السرة
والركبة ويصبح الإحرام بكل ما تصح الصلاة به" وينبغي أن لا يرتدي المرء ثوبا فوق هذا الثوب أو تحته .غير أن من
المتعارف عليه حمل كيس دراهم على طرف المنكب أو حزام للدراهم .فأي من هذين لا بد منه لأن ثياب الإحرام لا
جيوب فيها "إذ يحرم على الرجل لبس المخيط في الإحرام" وعلى الرجال أن لا يغطوا رؤوسهم أثناء الحج .كما أن أقدامهم
ينبغي أن لا تكسوها سوى الأخفاف التي لا تغطي أعقاب الأرجل" .وفي فقه أهل البيت لا يجوز تغطية تمام ظهر القدم
فيباح لبس النعلين المتعارفة دون الأخفاف".
الإحرام للإناث
يمكن أن لا ترتدي النساء لباس الإحرام التي يرتديها الرجال فلهن أن يبقين في ألبستهن الاعتيادية فيكتسين كسوة
جديدة بسيطة في وقت الدخول في الإحرام .وبالرغم من أن النساء المحرمات لا يتحجبن خلال الحج فأن من اللازم
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تغطية شعورهن وينبغي أن تصل ثياب النساء إلى كعوبهن وأردانهن إلى الرسغ ،ويجب أن تكون أطراف ما يكتنف
الرقبة عالية بحيث تغطي صدورهن.
تمهيد
دعاني هللا إلى السفر ،فلبيت دعوته ،واتكلت على معونته ،وقصدت البرازيل فاتخذتها لي وطن ُا ثانيا عزيزا .ولكنني لم
اشد إليها رحالي إلا للتنقل فيها من مكان إلى أخر للقيام بالخدمة الروحية نحو مواطني العديدين الضاربين في كل
عواصمها ومدنها وقراها .وقد مضى على وجودي فيها ثماني سنوات قضيتها كلها متجولا في ولايتي ميناس جرايس
وسان باولو وسواهما ،وقصدت الأرجنتين بطريق البر فقضيت فيها بضعة اشهر .واظهر لي بعض السادة مطارنة
علي لأظل بينهم،
الأبرشيات البرازيلية رغبتهم في أن أبقى ضمن أبرشياتهم ،كما أن أبناء وطني في عدة نواح ألحوا
ّ
غير أني كنت أقابل كل ذلك بالشكر ،واستأنف رحيلي من مكان إلى سواه ساعيا لخدمة الجميع وقضاء لوازمهم الدينية.
وفي كل هذه الرحلة كنت انتهز الفرص وأختلس الأوقات لأدون بعض المفكرات واصف أهم المشاهد ،والتقط الطف
النوادر ،لأودعها هذا الكتاب .فلا عجب أن جمع بين دفتيه طائفة من الحوادث النادرة فضلا عن الحقائق التاريخية
والمشاهد الأثرية والرسوم البديعة .ولا غرو أن جاء هكذا سفرا مفيدا ومسليا لمن يطالعونه.
ولم اذكره أمام صديق أو أديب إلا كنت اسمع منه التشجيع لإتمامه ونشره ،فازداد رغبة في العمل لإنجازه .على أني
لم اكن من قبل أستطيع ترتيب أوقاتي وتنظيمها نظرا لأسفاري المستمرة .إلى أن تسهل لي أخيرا أن أضعه بين يدي
القارئ العزيز بحلته هذه.
ولقد قسمته إلى خمسة أقسام باعتبار البلدان التي زرتها ،مبتدئا من لبنان بدء الشروع في رحلتي ،فإيطاليا ،فالبرازيل.
وكسرت قسما منه لمدينة رومية العظمي عاصمة الكثلكة ،ولم أغفل جمهورية الأرجنتين المعرفة بالبلاد الفضية.
وقسمت ذلك إلى فصول ومقالات تسهيلا للمطالعة .وبذلت جهدي لتنزيه عبارته عن التعقيد ليستطيع فمهم كل من
رغب في الاطلاع عليه فأنال رضاه واكتسب ثناءه وهذا حسبي بعد رضاه تعالى.
القسم الأول
وفيه تسع مقالات
المقالة الأولى
في الأسباب التي حرضتني على السفر غني عن البيان ما أحدثته الحرب الكونية الضروس مكن جسامة الأضرار وكيف
قلبت العالم ظهرا لبطن .تلك الحرب التي نسبت في تموز "شهر الثورات" من سنة  1914ولم يذكر لها التاريخ مثيلا.
فأشكلت الأمهات ويتمت الأطفال ودمرت المباني ودكت الصروح وقضت على كثير من الآمال ،وأوجدت الخراب في
المسكونة بأسرها.
هذه المصائب الأليمة أحيت في قلوب كثيرين من المهاجرين اللبنانيين والسوريين فكرة العود إلى أوطانهم عند انتهاء
الحرب التي كان للبنانيين من بلاياها وكوارثها اكبر حصة كما يعرف الجميع.
تجددت هذه الفكرة أو العاطفة بغية حفظ البقية الباقية من أهالي لبنان .إلا أن ما كان من رد الفعل بسبب جشع إحدى
الدول الكبرى إغرائها بعض الجهلة وذوي المآرب العوجاء والمهاويس والطامعين ،حتى العصابات فعبثت بالأمن
وأوجدت القلاقل بين ذلك الشعب الهادئ والمنهوك القوى مما قاساه من أهوال الحرب ولم يكن بعد قد لم شعثه مما
حل به من ضرباتها الشديدة .فكان أن أولئك العميان المدفوعين بدافع المنفعة الذاتية أو النعرة الدينية فتكوا بإخوانهم
في جهات صور وصيدا وبعلبك والبقاع فتكا ذريعا ،ونهبوا وسلبوا قرى برمتها ،وقتلوا وشنقوا وشنعوا واحرقوا ،وأبدوا
من الهمجية والوحشية ما لا يتصوره عقل .حرقوا الكنائس بعد امتهان حرمتها ،وثلموا الأعراض ،وبقروا بطون الحبالى،
وسلخوا جلود بعض الأحياء ،وصلبوا ونكلوا .وبالاختصار ارتكبوا كل نوع من المنكرات .ولماذا فعلوا كل ذلك .لأنهم
شاءوا قطع دابر المسيحيين.
فهذه الحوادث التي تهلع النفوس من ذكرها أوجدت رد فعل في قلوب اللبنانيين في المهجر فثبطت عزائمهم عن
العود إلى الوطن وحملتهم على البقاء في بلا الناس وان كان وطنهم من أجمل الأوطان .ومعلوم أن ليس في لبنان
من أنيس له في المهجر قريب أو نسيب .ولما كنت وأحدا من أبناء لبنان المحبوب ،ولي في البرازيل عدد كبير من أقرب
علي لأزورهم ووجهوا إلي طلبا رسميا مرفوقا بمرسوم جليل من سيادة الدن
الأنسباء ،والأهل ،فإن هؤلاء طالما لحوا
ّ
انطونيو دي اسيس مطران بوزو الكري يومئذ وكان ذلك في سنة  ،1914وكنت حينئذ قد اعتذرت عن تلبية طلبهم .ألا
في
أنبي بعد انتهاء الحرب الكونية ،لما رأيت أحجام المهاجرين اللبنانيين عن العود إلى الوطن كما سبق الكلام تجددت
ّ
فكرة السفر وصممت على العمل برغبة أبناء وطني المؤيدة بمرسوم سيادة مطران بوزو الكري ولاح لي أن هللا انتدبني
لهذه الرسالة عن غير جدارة .وانه تعالى قادر على "أن يقيم من الحجارة بنين لإبراهيم" .وهذا نص مرسوم مطران بوزو
الكري المذكور" :ارغب إلى حضرة الأب بطرس المنداري خوري رعية أبترون أن يحضر لخدمة أولادي أبناء طائفته في
هذه الأبرشية بناء على ما عرفته عن غيرته الكهنوتية وأما أراه من الحاجة إلى وجود كاهن ماروني في هذه الجهات.
وسيجد مني كل رعاية بشرط ان يستصحب معه الإذن من رئيسه غبطة السيد البطريرك الكلي الطوبى".
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وإذ ذاك ابتدأت أفكر بأمر هذا السفر وادرسه ،وبدأت رغبتي فيه تنمو وتزداد ،وأناجي نفسي بما يمكن أن تكون النتيجة،
وأما إن كنت قادرا على القيام بهذه المهمة .على أن أهم صعوبة كان ينتصب أمامي شبحها فيهولني هي ما طالما
كنت اسمعه عن انحطاط مقام بعض الكهنة الشرقيين في هذه البلاد بسبب ما صدر عنهم من سيئ الأعمال فأخذت
أضاعف صلواتي مدة سنة كاملة ملتمسا من حنوه تعالى رشدا لهدايتي ونورا لعقلي لأجل مجده ،متأملا في أعمال
المرسلين القديسين الذين جابوا المسكونة ولاسيما الذين طافوا هذه البلاد في أوائل عهد اكتشافها وكانوا يهذبون
الهنود المتوحشين من سكانها الأصليين ويلقنوهم المبادئ المسيحية متحملين بصبر الإهانات والاضطهادات حتى
الموت لمجد هللا وخير البشرية .وشرعت أخاطب نفسي قائلا :ألا يجدر بي أن أتشبه بأولئك المرسلين الشجعان المتجردين
عن الذات الذين ضحوا واحتهم وحياتهم على مذبح الواجب .فضلا عما بين سفري وأسفارهم من البون الشاسع .فلقد
كانت أسفارهم صعبة ومحاطة بالأخطار لا يعرفون أين تضعهم الأقدار ولا أين تلقيهم الظروف .بينما سفري لا ينقصه
شيء من أسباب الراحة والبعد عن الخطر .ثم انتشرت بعض من اعتمد على حكمهم وإخلاصهم من الأهل والأصدقاء،
أخصهم إبراهيم بك عقل صاحب الحكمة السليمانية والوفاء النادر .فكان رأيه ورأي سواه ممن استشرتهم تحبيذ الفكرة.
فتشددت وعولت على السفر.
وفي أوائل تموز من سنة  1920شرف مدنية البترون غبطة البطريرك اللبناني مار الياس بطرس الحويك الكلي الطوبي
والفائق الاحترام ،وحل حسب عادته ،منذ كان كاهنا فأسقفا ثم بطريركا ،في دار صاحب الوجاهة والكرم الحاتمي إبراهيم
بك عقل المذكور آنفا .فدخلت على غبطته في حجرته الخصوصية المعروفة "بغرفة البطرك" وعرضت عليه فكرة سفري
فكانت أول كلمة خرجت من بين شفتيه" :والبترون?" وقد كنت انتظر هذا الجواب .فأطرقت ثم قلت" :وهل خلقت
للبترون وحدها ،أم هي خلقت لي وحدي .يكفي أني خدمتها نحو خمس عشر سنة".
فابتسم غبطته قائلا :دعني أفكر في الأمر.
ومساء الاثنين ،خامس تموز دعاني إليه أيده هللا وقال لي ما معناه :لي ثقة بأنك ستعمل خيرا في البرازيل ،وأرجو أن
تصلح ما أفسده بعض كهنتنا هناك .فإن شئت فاستعد للسفر لتقضي بعض سنوات في تلك البلاد ثم تعود إلى
البترون".
لقد كان غبطته أيده هللا يعرف تماما محبة سكان البترون على اختلاف نحلهم ومذاهبهم لهذا العبد البطال كانت هذه
الفصول ،وتعلقهم الشديد براعيهم هذا الضعيف .كما إنه لم يكن يجهل اعتباري ومحبتي لهم وتفاني في سبيل خيرهم
بعد أن قمت بواجب رعايتهم مدة طويلة ،ولذلك يرى القارئ إن غبطته كان يرغب أن أظل في البترون ،ولما سمح لي
علي ضمنا أن أعود إليها .ومنذ ذاك شرعت استعد للسفر دون أن يعلم قصدي أحد غير صاحب
بمغادرتها اشترط
ّ
الغبطة وإبراهيم بك عقل السابق ذكرهما وبعض الذين استشرتهم كما تقدم.
المقالة الثانية
في كيفية استعدادي للسفر بعد أن أبنت كيفية نشوء فكرة سفري إلى هذه البلاد ،وما رافقها من حوادث وظروف ،وإن
كان بعضها قد خرج نوعا من الموضوع ،إلا إنه لم يصبح من نوع الشذوذ ،فإلى القارئ كلمة عن كيفية استعدادي لهذا
السفر.
إلي ناولون سفري.
أخوي في البرازيل أطلب منهم أن يرسلوا
صباح الثلاثاء ،سادس تموز ،أبرقت من البترون إلى أبناء
ّ
ّ
وفي مساء الثاني عشر من الشهر ذاته استلمت منهم حوالة مالية تلغرافية لهذا الغرض .وفي أثناء قداس عيد انتقال
طي الكتمان،
العذراء يوم  15آب في كنيسة السيدة في البترون فاجأت أبناء رعيتي العزيزة بخبر سفري الذي كان باقيا
ّ
فأثر على نفوسهم أشد التأثير .وبعد بضعة أيام سرت إلى الكفور مسقط رأسي ومنها إلى كفر صغاب حيث كان إبراهيم
بك عقل مع عائلته ،وهو إذ ذاك حاكم صلح قضاء البترون ،لأقوم بواجب وداعه قبل سفري وأصرف بعض أيام معه.
وحتى لا أزعج القوم بتأثير الوداع عولت على أن أنسحب باكرا دون أن يشعروا بي ،ولكن إبراهيم بك الرقيق الشعور تنبه
إلى ما أضمره دون أن يدعني أشعر .وعند النوم دخل كل منا مخدوع نومه ،غير أن جفني لم ينطبقا ،وكان إبراهيم لا
يفتر عن افتقادي في غرفتي مما زادني قلقا.ورأيت أني سببت له تعبا كان من عزمي اجتنابه .فنهضت باكرا جدا ولكني
بغتة وجدت إبراهيم أمامي .فقلت لا حول ولا قوة إلا باهلل .أما هو فأخبرني إنه عرف قصدي ،ولم يشأ إلا توديعي.
وتعانقنا .وجاشت العواطف في صدري حتى علقت لساني عن الكلام ولكن الدموع كانت أفصح من اللسان .وهكذا
انفصلنا إلى ما شاء هللا.
الديمان أو جديدة قنوبين
فارقت إبراهيم ووجهتي جديدة قنوبين المقر البطريركي الجليل متخذا طريق قنوبين لزيارة ابن العم العزيز الأب يوسف
نصر العنداري الراهب اللبناني ،رئيس دير سيدة قنوبين <دير سيدة قنوبينبناه في سفح ذلك الجبل العالي في الوادي
المقدس عام  395الملك فلافيوس تاودوسيوس الملقب بالكبير وكان مركز البطريك الماروني عدة أجيال> ووكيل
غبطة السيد البطريرك هناك فتلوت الذبيحة على مذبح السيدة ،وصرفت ذلك اليوم مع الأب المذكور .ومن هناك
ذهبت إلى الديمان .وكل هذه الأسفار وما يتبعها كانت مشيا على الأقدام .وما دنوت من القصر البطريركي إلا وغبطة
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شيخ لبنان آت من نزهته المسائية في حدائق الكرسي وبساتينه المحيطة به كالنجوم حلول البدر .فأسرعت نحو غبطته
وركعت لاثما يده الطاهرة
فقال بداهة :أتيت لتودعنا? فقلت هكذا قضت أحكام العناية الإلهية وكان بجانبه أحد كتمة أسراره الأب بولس طعمة.
فسرت باحترام بجانب غبطته الآخر وهو يسألني عن بعض أمور ،إلى أن وصلنا أمام عرفته ،وهم بالدخول .فقلت أتسمح
لي بأن "أشوفك" الآن? فأجاب إني تعب ،فإلى الغد إن شاء هللا.
الصلاة -وإن غبطته منذ ارتقائه كرسي إنطاكية أمر بأن تقام الصلاة الجمهورية مساء كل يوم ،قبل العشاء في معبد
الكرسي البطريركي ويحضرها كل المقيمين في هذا المقام الجليل .فتتلى سبحة الوردية ،ثم تمنح البركة بأيقونة البتول
مريم ،وفي شهري آذار وحزيران بأيقونة قلب يسوع الأقدس ،والقديس يوسف البتول ،أما في أيام الآحاد والأعياد
والخميس فبالقربان المقدس.
وغبطته لا تفوته هذه الصلاة بل يشترك فيها جاثيا على ركبتيه طول الوقت الذي تستغرقه كأنه في عهد الشباب بالرغم
من مناهزته العقد التاسع من حياته الثمينة .وبعد الصلاة يسير أمام الجمهور إلى مائدة العشاء الذي يدعى إليه كل
من في المقام البطريركي .ومن ثم يذهب إلى الكنيسة ثانية ومنها يتجه إلى ردهة الاستقبال فيجلس على مقعده
الخاص ،وهو "طراحة" وضعت في صدر الردهة .بدأ باستعمالها منذ بدأت الشيخوخة تثقل جسمه الكريم .وهكذا بعد
طعام الظهر يزور الكنيسة ثم يذهب إلى الردهة حيث يستقبل ضيوفه ويتحدث معهم بدعته المشهورة ولطفه المعهود.
وصباح اليوم التالي قبلت يده الطاهرة إذ كان خارجا من الكنيسة بعد تقدمه الذبيحة الإلهية فباركني وابتسامته الملائكية
تملأ قلب مخاطبه حبورا .وسرت إلى جانبه بوقار ثم قلت هل لي أن "أشوفك" الآن? وابتسم أكثر من ذي قبل كمن خطر
له أمر يريد إبداءه ،ووضع يده اليسرى على كتفي وأخذ يورد قصة يحق لي أن أدون فحواها بماء الذهب وأنقشه ضمن
قلبي ليبقى ما حييت .وها إني أسجلها هنا بيانا لاتضاع ذلك السيد العظيم الذي يحترمه الشرق والغرب .صاحب العقل
الراجح ،والحكمة السامية والمعارف الغزيرة والقداسة الكاملة .قال رعاه هللا :كان أحد الرهبان المدعو القس جرجس
خادم رعية مزرعة كذا .وله أم عجوز تقطن المزرعة الفلانية" .وسمى المزرعتين" وبينهما تقع بلدة عجلتون حيث تقيم
إحدى أسر المشايخ آل الخازن الذين اشتهر منهم كثيرون بسرعة الخاطر والنكت المستملحة فضلا عن نبوغهم .وكان
القس جرجس يذهب من حين إلى أخر لزيارة أمه ولا تفوته في ذهابه وإيابه زيارة الشيخ الخازني عميد تلك الأسرة إلا
نادرا .وكان الشيخ يسأل القس غالبا إلى أين أنت ذاهب :ومن أين أنت آت ? فيجيبه إني ذاهب "لا شوف" أمي .أو قد
أتيت من عندها .فنظر إليه الخازني مرة وقال" :قل إني ذاهب حتى "تشوفني" أمي ،لأن أمك عجوز هرمة قد أحنت
الأيام ظهرها وأضعفت السنون ركبتيها" ،فإيش بدك تشوف منها?".
وعليه فليتصور القارئ نفسه بحضرة ذلك الشيخ المهاب يسمع من فيه هذه القصة .فماذا كان بإمكانه أن يجيبه على
هذا العطف الأبوي .ثم ليقابل بين مقام غبطته ومقام هذا الكاهن الضعيف .وبالطبع إنه يتصور كيف كان موقفي في
تلك الساعة إزاء تواضع ذلك السيد العظيم.
وبالاختصار أقول إن الدموع ملأت محاجري .وما الدمع إلا لسان العاجز .وبالكد تمكنت من التلفظ بما معناه" :إننا نحن
أبناؤك نقدس شيخوختك .ونحن إلي "شوفتك" التي تقوي فينا هذه العاطفة ،وتعدنا سعداء إذا تسنى لنا أن نفديك
بحياتنا .وحبذا لو كان بإمكان اللغة أو باستطاعة اللسان التعبير الصحيح عن الشعور العميق الذي تكنه جوانحنا لغبطتك
يا أبانا القدوس".
بني??".
فقال متنهدا ،وما تنهده إلا دليل التأمل العميق والمحبة الأبوية" :إي ،إي ،يا
ّ
علي من درر حكمته ونصائحه الأبوية الرشيدة ،ويفيض من
وبعد أن قضيت زمنا في حضرته بناء على أمره الكريم ،ينثر
ّ
ينابيع فضيلته السامية ما ارتوى منه عقلي به وانتعش به قلبي ،خرجت من لدنه مفعما نشاطا وتعزية وكانت إرشاداته
مصابيح مضيئة أنارت سبلي في ظلام الغربة.
وفي المساء دعاني إلى غرفته الخاصة وسلمني بيده الطاهرة مرسومة الكريم موصيا في المقامات الكنسية الزمنية
علي
ومعلنا إني مرسل من قبله إلى البلاد البرازيلية لزيارة أبنائه فيها وخدمتهم الروحية .ثم جثوت أمامه فصلى
ّ
وباركني ،فكانت بركته لي خير معين وأفضل رفيق في غربتي السحيقة .ولست أدري إن كان سبحانه وتعالى يسعدني
يوما بأن أكرر قبلة يده المقدسة وأغسلها بدموع محبتي البنوية .وكان مسك الختام التماسي من غبطته بأن يشمل
رعية البترون المحبوبة بعين رعايته الخاصة ،ولا يفهم من هذا الالتماس إلا عاطفة أبوية نحو رعية صرفت في خدمتها
زهرة عمري وبذلت في سبيل خيرها جهدي مدة خمس عشرة سنة ،فلها عندي مقام رفيع ولي عند إفرادها ومجموعها
أخلص المحبة والاعتبار .وبناء عليه فإني مديون لكل شخص منها دينا ليس لضعفي أن يفيه.
وختم غبطته كلامه لي قائلا" :اذهب بسلام ولا تطل غيابك عن البترون".
وبمثل ذلك من المحبة والاعتبار ودعت صاحبي السيادة المطرانين عبد هللا الخوري وبطرس الفغالي نائبي صاحب
الغبطة الفائقي الشرف والاحترام ملتمسا بركتهما الأبوية ،وحضرات الأباء الأجلاء كتبة أسرار غبطته الجزيلي الاحترام.
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ودعت من ودعت والدموع منهمرة من عيني وكأنني أودع الحياة .ولما حانت ساعة الرقاد تمددت على السرير فإذا
الفراش كأنه من قتاد والوسادة كأنها من الحجر .وبت طول ليلي أسامر النجوم حتى الصباح.
وعندئذ غادرت المقام الجليل إلى الكفور.
"الكفور"
ولما كنت أرغب في مغادرة مسقط رأسي الكفور العربي ،في يوم لا يعرفه أحد ،زرت جميع الأهل والأصدقاء فيها.
وعصاري يوم الجمعة ،ثالث أيلول ،تكرم بزيارتي سوية كل من حضرات الانسباء الأجلاء العنداريين الأب يوحنا مخلوف
رئيس دير كفيفان ،والأب يوسف نصر الوكيل البطريركي في قنوبين المذكور آنفا ،والخوري يوسف سليمان ،والخوري
يوحنا البدوي "البرديوط اليوم" ،والأب طانيوس إبراهيم لجود رئيس مدرسة بصة ،والأب روفائيل لحود سليمان .،وبعد
أن تحدثنا مليا ذهبوا لزيارة أحدهم حضرة الخوري يوسف سليمان جاري العزيز ،فشيعتهم إلى خارج الدار من الباب
الشرقي ،وعدت فخرجت من الباب الغربي .إلى أين? إلى البرازيل! ولما كان بيتي في مدخل القرية من الجهة الشرقية
علي أن اجتاز القرية كلها من شرقيها إلى غربيها مما جعلني التقي بكثيرين من الأهل
وأنا أسير نحو الغرب ،فقد كان
ّ
والأصدقاء المحبوبين الذين استغربوا خروجي آنئذ من البيت وقد أوشك أن يهبط الظلام .ومن هؤلاء حضرة النسيب
العزيز إسحاق الياس نصر ،الذي طارحته السلام .فقال :إلى أين? فأجبته مبتسما إلى حيث يريد هللا .ورمقته بنظرة لم
يدرك معناها.
وحيث كان لي عبرين لرهبات العائلة المقدسة راهبتان هما الأخت مارت ابنة إسحاق الياس نصر السابق ذكره والمبتدئة
حنه بنت أخي مارون "الأخت فكتوار اليوم" ،وكانت شقيقة ابنة المرحوم أخي مبارك تريد الانضمام تحت قانون هذه
الرهبنة .فإني ذهبت إلى الدير الموما إليه لزيارة الأولتين والاتفاق لانضمام الأخرى تحت قانونه.
وما دخلت الدير حتى وجدت نفسي في حضرة سيادة الحبر النبيل المطران بولس عقل النائب البطريركي الكلي الشرف
والاحترام .فسررت جدا بهد المناسبة التي تهيأت لي فيها مقابلة سيادته ،وقد كان بودي أن أقصد محل وجوده ،لألتمس
بركته .ورضاه قبل سفري فقابلني سيادته بما أفطر عليه من اللطف ،وبما اختصني به من محبة قديمة .ولما كان
سيادته على أهبة السفر إلى قرية اده لزيارة حضرة المونسنيور الياس شديد الوكيل البطريركي يومئذ في رومية
العظمى ،ورئيس المدرسة المارونية فيها ،والمطران اليوم ،فقد أبى إلا اصطحابي معه ،فصدعت للأمر الكريم وسرت
في خدمته وعدت في اليوم ذاته إلى البترون.
في البيترون-وصباح الجمعة ،عاشر أيلول بعد تقدمه الذبيحة الإلهية لأخر مرة في البترون ركبت سيارة كانت تنتظرني خارج المدينة
لئلا يشعر أحد بسفري متى حان موعده تخفيفا للأثقال عن الشعب ،ولما تحركت بي السيارة تمثلت أمامي صورة جميع
من غادرتهم .تمثلت أخا وحيدا اعتنى تهذيبي كأب ،ورعية محبوبة قضيت بينها ألذ أيام حياتي ،وفتاة ربيتها منذ طفوليتها
فكنت لها بمنزلة الأب والأم ،هي شفيقة ابنة المرحوم أخي مبارك المار ذكرها "الأخت أليز اليوم" ،تمثل أمامي ماضيها
ومستقبلها وإني سأتركها محرومة الأبوين ،لأن أباها اخترمته المنية في عنفوان شبابه رحمه هللا ،وأمها غادرتها إلى
البرازيل مع ولديها الآخرين يوسف وجرجس .وبعد أن كنت عزمت على أخذها معي إلى حيث والدتها وأخواها ،فأبت
السفر وأعلمتني رغبتها في دخول الدير ،ولما حاولت إقناعها بعدم مناسبة ذلك مبينا لها صعوبة الحياة الرهبانية
أجابتني :إن صوتا داخليا يدعوني إلى الدير وهذه إرادة هللا التي لا أريد أن أعصاها.
ولما رأيت بعد امتحانات شتى ثباتها وصدق عزمها أيقنت أنها مدعوة إلى الحياة الرهبانية ،فأبنت لها إن معارضتي لها
لم تكن إلا من باب الامتحان ،وأكدت لها صوابية عملها وسألته تعالى أن يأخذ بيدها ويحقق آمالها وآمالي بها.
ودخلت الدير في السادسة عشرة من عمرها .في مثل الذي رأت فيه النور .وارتدت الثوب الرهباني وأبرزت النذور مع
ابنة عمها الأخت فكتوار المار ذكرها ،أي في يوم وأحد ،هو  15آب ،الواقع فيه عبد انتقال العذراء ،من سنة  1923واتخذت
اسم الأخت اليز.
في بيروت
وحال وصولي إلى بيروت اهتممت بالمصادقة على تذكرة المرور وسائر أوراقي .وكانت هذه أخر المصادقات من
حكومة لبنان لأبنائه لأنها أوقفت المهاجرة بعدئذ.
وعندما ذهبت إلى دائرة البوليس لإتمام المصادقة على أوراق سفري كان الناس يتزاحمون كأنهم في يوم الحشر.
وليست تلك الدائرة سوى بيت علوي مؤلف من ثلاث غرف صغيرة يصعد إليها بواسطة درج ضيق من الحجر ويستعمل
هذا الدرج أيضا لبيت أخر ملتصق بالدائرة .والزحام بالغ أشده فهذا يتسلق الجدار ،وذاك الدرابزون ،والبعض يحاولون
التغلب بقوة سواعدهم على الآخرين ،والصراخ والضوضاء بالغان عنان السماء ،لأن بعضا ينتظرون منذ يومين أو ثلاثة
وآخرين قضوا هناك خمسة أو عشرة أيام يقاسمون الضنك والصدام وشدة حر تلك الأيام باذلين الوقت والمال على
غير جدوى ومعظم هؤلاء الناس من المصريين والأرمنيين.
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وفي اليوم الحادي عشر من أيلول قدست في كاتدرائية القديس جرجس ،وما هممت بالخروج منها إلا وأحد الكهنة يدخل
السكرستية فاستدعى اهتمامي وألقيت عليه السلام فأجابني متمتما دون أن يعيرني أقل التفات .ولكن هذا لم يمنعني
من استئناف الكرة لمحادثته .بل قالت له :الست حضرتك عائدا حديثا من البرازيل? فهش عندئذ وقال :بلى .وكيف عرفت
هذا? فقلت :حضرتك آت من البرازيل وأنا مسافر إليها .فأعارني إذ ذاك انتباها أكثر ،وقال :وأية جهة تقصد? .قلت :أبرشية
بوزو الكري من ولاية ميناس جرايس .عندئذ أظهر عدم رضاه .وشئت الاستيضاح من حضرته فتحول عني ومشى .فقلت
ومن حضرتك يا أبت? فأجاب وهو يسير الهوينا :أنا الخوري بطرس صقر من كفون :فهززت رأسي وقلت بذاتي" :هلل في
خلقه شؤون".
وبعدئذ عاد حضرته إلى البرازيل .وهنا التقيت به غير مرة وعرفته .وأخيرا انتقل إلى رحمته تعالى في مدينة امبارو من
أعمال ولاية سان باولو في تشرين الأول عام .1924
المقالة الثالثة
من بيروت إلى الإسكندرية الساعة الخامسة من بعد ظهر السبت  16أيلول ركبنا زورقا اقلنا إلى الباخرة "اومبريا" وكانت
راسية خارج المرفأ وهي باخرة إيطالية كبيرة ونظيفة ذات محركين ومعدل سيرها عشرون ميلا في الساعة ومحمولها
ثمانية عشر ألف طن وفيها جهاز للتلغراف الأثيري وغرفها رحبة متقنة وفيها قاعات للتدخين وللحمام وبالاختصار إنها
صرح كبير فخم وطعامها فاخر لذيذ.
من مذكرات الرحلة من كنتون إلى شنكهاي "مشاهدات وتعليقات"
"إقليم كنتون  -روضة سعد ومسجده  -كيف دخل الإسلام إلى الصين  -المرأة الصينية المسلمة والحجاب  -مستعمرة
مكاو الخليعة  -ليلة الإمبراطور  -مستعمرة هون كونك  -إلى شنكهاي  -جامع المسلمين  -مساجد الصين  -الرجل
النهضة الإسلامية في الصين  -مدرسة الطلبة المسلمين  -مسلمو الصين والنهضة العراقية  -قدوة الشبان
المسلمين".
إقليم كنتون
يقع إقليم كنتون في جنوب الصين الغربي وهو إقليم واسع من الأقاليم التي تتمتع باستقلال محلي مرتبطة بالجمهورية
الصينية ببعض المظاهر القومية كما أنه من الأقاليم التي يتعكز على إنكلترا عند وقوع اعتداء ما لمجاورته لجزيرة هون
كونك المستعمرة الإنكليزية والساحل الملحق بها المحاذي لأراضيه وقد احتلت اليابان هذا الإقليم قبل شهر ونرجو
معذرة القارئ الكريم إذ إن هذا الجزء لا يتسع للتبسط في البحث.
روضة سعد ومسجده
في كنتون عاصمة هذا الإقليم ضريح يعرف بروضة سعد ويعتقد مسلمو الصين بان الرسول الأكرم محمد صلى هللا
عليه وآله وسلم بعث سعدا بن أبي وقاص رسولا إلى إمبراطور الصين فتوفي في كنتون وتزار هذه الروضة من
مسلمي الصين بكثرة إلا إنني لم أجد أثرا فيها يرجح معه صحة ذلك.
ويوجد أيضا في هذه العاصمة جامع كبير يعرف بمسجد سعد فيه كتابات عربية يصعب فهمها .فيه مئذنة عالية كالبرج
ذات درجتين مستقل أحدهما عن الآخر يقرب ارتفاعها من ارتفاع مئذنة الحدباء في الموصل وهي المئذنة الوحيدة في
سائر أقاليم الصين <كيف دخل الإسلام إلى الصين? لدخول الإسلام في الصين روايات كثيرة ولكنني لم أجد خلال
تجوالي إلى ستة عشر إقليما من أقاليمها أثرا تاريخيا يعتمد عليه إلا حجرا تاريخيا في مسجد الإمبراطور بسيغان عاصمة
إقليم شانشي الحالية وإحدى العواصم الأربع للإمبراطورية الصينية .وهذا الحجر كبير محفور بكتابة عربية واضحة تضمن
تاريخ تجديد هذا المسجد بجمل يستدل منها على انتشار الإسلام في هذا الإقليم القريب من غرب الصين قبل تجديد
هذا المسجد بقرنين على الأقل .ويرجع تاريخ هذا الحجر إلى القرن السابع الهجري وقد استنسخت كتاباتها بالحرف وتبلغ
نحو العشر صحائف وسأفردها والآثار التي تتبعها غرب الصين عن كيفية امتداد نور الإسلام إلى الصين على يد الجيش
العربي الذي بعثه أحد الخلفاء العباسيين نجدة لأحد أباطرة الصين في آت يقتصر على هذه الأبحاث التاريخية ويتضمن
صور مئذنة جامع سعد في كنتون والحجر التاريخي المذكور والأدلة التاريخية الأخرى .وربما يكون هذا الجزء "الجزء
الثاني" من أجزاء الرحلة>.
المرأة الصينية المسلمة والحجاب
نزلت في كنتون في المسجد الغربي "يوم  22ربيع الثاني  "354لتفقد أحوال إخواني المسلمين في الصين فألقيت
محاضرة في المسجد المذكور تتعلق بالنهضة الإسلامية وقضية فلسطين.
ومما شاهدته في مسلمين كنتون ويبلغون نحو الستين ألف نسمة اجتماع المسلمات ليلة كل جمعة في الجامع الذي
نزلت فيه لسماع إرشاد أمامه فطلبن إلقاء محاضرة يعلمن فيها ما يجب إن يعملنه عن واجباتهن الدينية .فألقيت عليهن
محاضرة ترجمها الإمام المولى إليه تتعلق بنهضة المارة المسلمة على أساس التخلق بالأخلاق الإسلامية الرفيعة ومنها
الحجاب <راجع المادة الثانية من منهج رحلتي في ملحق هذا الجزء> نظرا لسفورة المرأة المسلمة في الصين .فتأثر
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جانب كبير منهن وطلبن إرشادهن لشكل الحجاج الإسلامي فأرشدتهن لشكل حجاب يتكون من معطف وخمار يحجب
فواتن أنوثة المرأة عن نزعة تذوق الرجل الشريهة فسرهن ذلك وقررن الأخذ به.
مستعمرة مكاو الخليعة
وصلت إقليم كنتون مبحرا من نبكون عاصمة السيام عن طريق هون كونك وأبحرت من نهر كنتون إلى جزيرة مكاو
الصغيرة "يوم  1جمادى الأولى  ."354هذه الجزيرة الصغيرة التي لا تزيد مساحتها على المائتي كيلو متر مربع تقع بين
هون كونك وكنتون .لا تبعد عن كليهما بضع ساعات بحرا .ومن غرائب الاستعمار في التاريخ إنها مستعمرة للبرتغال
منذ ثمانمائة سنة إلى الآن.
في هذه الرحلة جماعة من الهنود المسلمين تجار وأفراد شرطة أسسوا فيها مسجدا ومقبرة منذ أربعة سنوات والغريب
في هذه الجزيرة متاجرة سكانها البرتغاليين والصينيين بالخمر والميسرة والأفيون وما يسمى مرح الحياة "رقص
وفجور!".
من اغرب غرائب الفجور في هذه الجزيرة ليلة تعرف بليلة الإمبراطور تتكون حسبما أفدت من إمبراطورة جمال وثمان
ملكات حسان واثنتي وسبعين فتاة من اجمل الفتيات وستة وثلاثين غلاما من اجمل الولدان وهؤلاء الأكثر من مائة
حوراء وولد يوضعون تحت تصرف إمبراطور هذه الليلة بمبلغ يساوي  250دينار مهما يأمر خلال ليلة إمبراطوريته
الكاملة يطاع إطاعة إمبراطور عمياء <سنوفي أبحاث ليلة الإمبراطور العجيبة وما يتمثل فيها في جزء مكاو الخليعة>.
مستعمرة هون كونك
وهون كونك هذه جزيرة صغيرة مستعمرة لإنكلترا وقاعدة بحرية وجوية وحربية لها في الشرق الأقصى <إن لاستملاك
إنكلترا جزيرة هون كونك من الجمهورية الصينية قضية غربية وسنكلم عنها وعن عمرانها وكثافة سكانها في جزء آت
بتفصيل واف مصور الأبحاث>.
والغريب في أمر هذه الجزيرة إنها لا تزيد مساحتها على الثلاثين كيلو متر مربعا ولكن يسكن نحو ثلث مساحتها ثلاثة
ملايين نسمة ونصف المليون أي إن كل كيلو متر مربع من أراضى هون كونك المسكونة يستوعب ثلاثمائة وخمسين
نسمة بمعدل ثلاثة أمتار مربعة لكل نسمة تقريبا أوانها الوحيدة في الأرض بصغر المساحة وكثافة السكان .أما عمرانها
فيمكن القول بأنها عروس الشرق بحق.
أبحرت من هون كونك إلى شنكهاي مساء الجمعة  15جمادى الأولى  354على ظهر باخرة أمريكية كبيرة سريعة
فوصلتها صباح الاثنين  18منه فسألت في الميناء من هنود وجدتهم عن اكبر جوامع شنكهاي فأرشدت إلى جامع جيكيان
رود فذهبت إليه لاسترشد من أمامه عن فندق مناسب انزل فيه .وبعد التعارف رأى إن اسكن في إحدى غرف الجامع
لعدم استراحة المسلم في فنادق شنكهاي.
جامع المسلمين
لم اسمع قبل أم اصل شنكهاي عن أمام هذا الجامع وخطيبه أكثر من وجود أمام صيني في أحد جوامع شنكهاي يتقن
عدة لغات منها اللغة العربية التي يتكلمها بفصاحة وطلاقة كأبنائها .فكنت منذ سمعت ذلك متشوقا لمقابلته وعند
قدومي عفوا إلى هذا الجامع أول ما أردت أن أسال أمامه ارشدي إلى الإمام الصيني الذي يتكلم العربية كأبنائها ولكن
لدى مخاطبته عرفته من فصاحة كلامه.
لم يكن قدومي إلى هذا الجامع من باب الصدفة وإنما شخصية هذا الإمام في شنكهاي ومكانته المحترمة في سائر
أوساطها جعلت لهذا الجامع دون سواه شهرة واسعة بحيث يعرفه الصيني والهندي واغلب سكان شنكهاي وانه جامع
حقيقي لمسلمي شنكهاي المتوطنين فيها والذين يطرقونها من المسلمين من أبناء السبيل سواء من حيث اجتماع كبار
المسلمين وسراتهم لأداء فريضة الحج فيه وإقامة الحفلات والاجتماعات الإسلامية .أو من حيث قدوم من يطرق شنكهاي
من المسلمين إن بقصد التعرف بإخوانه المسلمين أو تفقد شؤونهم .أو بقصد حاجة ما يتوسط بإمامه لقضائها .بل
إضافة على ذلك خصص فيه جناح صغير لسكنى الغرباء من المسلمين الذين يوفرون في السكنى فيه أجور السكنى
الغالية في شنكهاي .وجناح فخم لنزول من يطرق شنكهاي من كبار المسلمين زعماء أو علماء أو فضلاء .وبهذا يعد هذا
لأن لم يوجد الجامع في الإسلام
الجامع في شنكهاي "جامع المسلمين" الذي هو اصح تعبيرا من "الجمعية أو النادي" أو َّ
ويسمى جامعا إلا لهذه التعارف والمقاصد النبيلة بل حبذا إن يوجد في كل بلد إسلامي جامع كهذا "جامعا للمسلمين".
مساجد الصين
مساجد الصين على قسمين :الأول لا يختلف في الهندسة المعمارية عن هياكل الصين إلا بسعة المصلى والمنبر
والمحراب وبقية المظاهر الإسلامية وفي اغلبها تماثيل للحيوانات يزين بوضعها أطراف العمارات وهاماتها كما ترى
في الصور واغلب ما يزين به :تمساح السماء المقدس عند وثني الصين المتخذ شعارا رسميا للجمهورية الصينية.
ولذلك أسباب سياسية نتكلم عنها بإيضاح واف في الجزء الثاني بصورها الواقعية.
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والقسم الثاني عصري وقد اخذ المسلمون بهندسته منذ ربع قرن كما تراه في الصور مع الإشارة بان المساجد القديمة
في للجماعات التي تحافظ على العنعنات الإسلامية القديمة ويطلق عليها اسم "قديم" والمساجد الحديثة هي
للجماعات التي ترى وجوب تنقية الإسلام من العنعنات الوثنية التي صبغت بصبغة إسلامية ويطلق عليها اسم "جديد"
وبين الجماعتين "قديم" و "جديد" اختلافات كثيرة ومخاصمات شديدة سنأتي عليها وعلى ما بذلته من جهد في التوفيق
بينهما في الأجزاء الآتية.
رجل النهضة الإسلامية في الصين
تبلغ نفوس المسلمين في شنكهاي نحو المائة ألف نسمة لهم فيها أحد عشر مسجدا تعد أفخم المساجد في الصين
أحدها "جامع المسلمين" الآنف الذكر الواقع في الحي الدولي في حي جيكان رود رقم .70
بما إن أمام وخطيب هذا الجامع من الشخصيات اللامعة في التاريخ الإسلامي الحديث اقتضى إن نذكر ترجمة حياته لا
للتاريخ فحسب وإنما كقدوة يهم سدنة الإسلام وحملة تبعات هديه الاقتداء بها وقد طلبت إلى حضرته اخذ ترجمة حياته
للرحلة فرفض تواضعا وما اذكره عنه هو من سياق الأحاديث التي دارت بيننا.
يدعى هذا الإمام المحترم باسم الحاج هلال الدين ويبلغ من العمر نحو الخمسين سنة ذو صورة صينية الدم والملامح
وقورة جذابة طويل القامة نحيف البنية تقي ورع متخلق بالأخلاق الإسلامية السامية سفوري الرأي ولكن مباحثاتنا في
السفور والحجاب على ضوء الواقع الملموس في الصين انتهت بالعدول عن رأيه السفوري واصبح حجابيا .ابتدأ حياته
العلمية في الصين بالتجارة والدرس .فدرس اللغة الهندية "الاوردية" فأجادها ثم توجه من الهند إلى مصر فمكث فيها
بضع سنوات يتاجر ويدرس فدرس اللغة العربية وجانبا كبيرا من الفقه الإسلامي وبنفس الوقت تمكن خلال هذه المدة
من إجادة العربية تلكما وقراءة وكتابة ثم عاد من مصر إلى الصين فانكب على درس اللغة الصينية فأجادها إلى حد
كبير ثم تفرغ لدرس اللغة الإنكليزية فأجادها ثم اخذ يتوسع في الفقه الإسلامي ثم انتخب إماما وخطيبا من قبل إخوانه
المسلمين لجامع جيكيان رود منذ عشر سنوات .والآن هو أمام وخطيب ولكنه يتقن أربعة لغات كتابة وقراءة وتكلما
وهذا نادر جدا بين فقهاء المسلمين أو ربما حضرته أول فقيه يتقن أربع لغات يستعين بها على خدمة دينه ومصالح
نهضة إخوانه.
طبعا إن رجلا عصاميا كون بنفسه هذا التكوين العلمي العالي يشعر بوجوب النهوض بإخوانه المسلمين في الصين
فوجه جهوده لتكوين نهضة إسلامية في الصين تشق لمسلمي الصين طريقا حيا في حياة اليوم حياة القوة والكفاح
والعلم والعمل والجد والنشاط فاخذ يحض السرات من إخوانه على وجوب الابتداء ببعث البعثات الفقهية إلى الأزهر
في مصر للتفقه في الدين الحنيف ولتتبع خطوات النهضة الإسلامية ليتمكن الشباب المبعوث من اخذ تبعات نهضة
خمسين مليون مسلم على عاتقه والسير بها في نعترك الحياة مزودا بالعلم والعرفان والعقيدة والإيمان فانتقى من
خيرة الشبان المسلمين عددا وبعثهم إلى الأزهر وهم على وشك إتمام تحصيلهم والعودة إلى بلادهم مزودين بأسس
قوية لنهضة مباركة شاملة يؤمل إن يكون لها شان يذكر لا في التاريخ الصيني فحسب بل في الاشتراك بشؤون الشرق
الأقصى لأنها تتكون من خمسين مليون مسلم ولان الخمسين مليونا رقم له أثره الخطير في النهضات الكبرى.
مدرس الطلبة المسلمين
ومن مجيد أعمال رجال النهضة الإسلامية في الصين تمكنه بجهود جبارة من إنشاء مدرسة إسلامية فخمة في مدينة
شنكهاي يسر قلب المسلم حقا فيما إذا شاهد شامخا بنائها واطلع على إجادة الغرس العلمي في ذهنية طلابها النجباء
فجزاك هللا يا هلال الدين عن الإسلام ومسلي الصين خير الجزاء وحقا انك "هلال الدين" في الصين.
هذا رجل النهضة الإسلامية في الصين أعرفه للعالمين العربي والإسلامي تعريف قدوة حبذا اقتداء الكثير من فقهائنا
لأن الخلق عيال هللا واحبهم إلى هللا انفعهم لعياله.
بمجيد أعماله في حقول النهضة الإسلامية َّ
مسلمو الصين والنهضة العراقية
لم أجد في الأقاليم الإسلامية التي تجولت فيها غيرة إسلامية كالغيرة التي وجدتها في مسلمي الصين وهذا ما سنبحثه
في الأجزاء الآتية .ومن تلك الغيرة شعورهم بضرورة تكوين نهضة إسلامية يتعاون على تكوينها كافة الممالك والشعوب
والأقليات الإسلامية وتتبعهم لخطوات نهضات هذه الممالك بشوق وحماس  -بقدر ما يأسفون لتباعد النهضة التركية
عن الإسلام يعلقون آمالهم على النهضة العربية لا سيما النهضة العراقية التي يرون فيها عزا للإسلام وإعلاء لكلمته.
وقد كلفني الحاج هلال الدين المشار إليه وكبير أمراء الصين الغربية حسين مابوفان وغيره من الأمراء المسلمين إن
ارفع إلى أعتاب صاحب الجلالة ملك العراق غازي الأول المعظم والى أنظار فخامة ومعالي وزرائه قبول بعثات من
شبان مسلمي الصين في المدارس العراقية لا سيما المدرسة العسكرية لشدة احتياج مسلمي الصين للثقافة الإسلامية
العربية أولا وللاقتباس من النهضة العراقية التي أدهشتهم منها سرعة تكوينها ما يلائم النهضة الإسلامية في الصين.
والآن برا بما وعدت ارفع كرسول هذا الرجاء لأعتاب صاحب الجلالة ملكنا المعظم وأنظار فخامة ومعالي وزرائه راجيا
شمول عطف جلالته لإخواننا مسلمي الصين الذين يسرهم ما سيرنا ويؤلمهم ما يؤلمنا لأنهم في دور تكوين نهضة
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إسلامية خطيرة الأثر في مجرى تاريخ الشرق الأقصى ولأنهم يرون الاعتماد في تكوينها على إخوانهم العرب أرسلوا
بعثاتهم إلى مصر ويأملون إن يرسلوا بعثات أخرى إلى العراق.
قدوة الشبان المسلمين
مما يسر مسلمي الصين خاصة والعالم الإسلامي عامة وجود خليفة قدير لرجل النهضة الإسلامية في الصين وقدوة
لأن فحول التكوين يفكرون دائما بفحول تخلفهم بإتمام ما كونوه فحسب
حسنة للشبان المسلمين يجدر الاقتداء بها .لا َّ
لأن الجد المتواصل والطموح النبيل خير قدوة للشبان المسلمين.
بل َّ
إن هذه القدوة الحسنة هو الشاب المجد الطموح "محمد مكين الصيني" الذي بعث مع زملائه من الصين إلى مصر
لتحصيل الفقه الإسلامي في الأزهر فأتم دراسته ودخل كلية الحقوق في مصر لإتمام تحصيله العالي وعما قريب يتمه
فيتخرج من كليتين عاليتين "فقيه وحقوقي" بوقت واحد يتقن العربية والإنكليزية عدا لغته الصينية .فهو مع هذا الجد
والطموح مساعد أستاذه الحاج هلال الدين المشار إليه في تكوين النهضة الإسلامية في الصين وخير من يخلفه في
السير بهذه النهضة بخطوات مباركة موفقة .حيث تفضيله إتمام تحصيله العالي في كلية الحقوق على العودة إلى
وطنه بعد إن أتم ما بعث لأجله مما ينم عن سعة عقلية هذا الشاب الذكي وبعد نظره ومبلغ طموحه ولا نبوغ بلا
طموح  -أو إن المسلم الذي يدرك لا سلاح لمسلم اليوم غير العلم يعلق عليه آمال النهوض بهذه الأمة التي حطمها
الجهل.
اجل لا يسعني يا عزيزي الأخ وأنا لم أتعرف بك بعد إلا تهنئتك بل تهنئة أمتك على هذه الروح العالية وطموحها الإسلامي
النبيل متمنيا أخذه تعالى بيدك لتحقيق ما تستهدفه في طموحك ناجحا موفقا .أما كتابك "الإسلام في الصين" فقد
أهداني إياه حضرة أستاذك المكرم ومع مزيد من إعجابي به وجدت فيه ما الفت نظرك إليه وان أرجو فأرجو الإكثار من
ترجمة النافع المفيد من التاريخ والأدب الصيني لا سيما ما يتعلق من ذلك بالتاريخ الإسلامي في الصين .ونهضتكم
الإسلامية المباركة لأنني لم اعجب فقط بترجمة "حكم كنفو شيوز" التي ترجمتها إلى العربية بل استفدت منها فوائد
ثمينة أثمنها ما يتعلق منها بالروحية الصينية كما إنني إن لم أتوفق بالاجتماع بك في الصين فلا بد من اجتماعنا في
يوم آت أرجو إن يكون قريبا لأمور تلمسها في هذا الجزء أهمها تضامن المخلصين من أشبال محمد على النهوض بأمة
محمد  -نهضة تتناسب وخلود عظمة محمد "صلى هللا عليه وآله وسلم" نهضة عاهدت هللا ونفسي على القيام بها
مهما كلفك أمرها يلزمك إخلاصك وغيرتك ولك مخلص وغيور من أبناء وبنات محمد اخذ تبعات هذا العهد على العاتق
لأننا انتبهنا بعد سبات ولأننا لا نرضى بأية مكانة تحت الشمس لا تتفق وماضي محمد المجيد.
فحي على العمل يا أشبال محمد صلى هللا عليه وآله وسلم.
اجل حي على التضحية بالأنفس والأموال إذ لا نهضة حقيقية لنا دون دفع هذا الثمن هلل بسخاء.
الفصل الثاني
مدينة شنكهاي
"الامتيازات الأجنبية في الصين ستسبب حربا عالمية" "مشاهدات وتعليقات وبحث في السياسة الشرقية الغربية
والحرب اليابانية الصينية" "غرائب اللغة الصينية  -مصدر الرحلة في الصين  -الاقنيم الإداري  -حدود بدون خفر -
شنكهاي التجارية  -الأحياء الدولية  -امتيازات شنكهاي  -ميثاق برلين .روما .طوكيو  -مداعبات هتلر  -المصالح الأجنبية
في الصين  -حراجة موقف دول المستعمرات الصينية  -الفتح الياباني في الصين ،وشوكة الامتيازات الأجنبية  -مصير
اليابان في الصين".
غرائب اللغة الصينية
اللغة الصينية من حيث حروفها رموزها وأشكال يصعب فهمها ودرسها وتصعب الإحاطة بها حتى على أبنائها لأنها
تتكون من حروف وكلمات لكل كلمة أو حرف شكل يختلف عن غيره ولأنها لم يتخذ لها عند نشوئها "حروف هجائية" ككل
لغة .فبقيت إلى الآن مجموعة رموز أو خطوط متشابكة متعاكسة .أورد هنا جدولا موجزا يشير لصعوبة فهم هذه اللغة
على أبنائها قبل غيرهم :من يرسم  1000كلمة يقدر برسم أشكالها على الكتابة والقراءة البسيطة.
من يرسم  2000كلمة يقدر برسم أشكالها على مطالعة الصحف نوعا ما.
من يرسم  4000كلمة يقدر برسم أشكالها على ممارسة الأعمال الحكومية الصغيرة.
من يرسم  6000كلمة يقدر برسم أشكالها على الكتابة في الصحف.
من يرسم  8000كلمة يعد من الأدباء.
من يرسم  10000كلمة يعد من العلماء.
من يرسم  12000كلمة يعد من فحول اللغة.
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من يرسم  16000كلمة يعد حجة لغة يرجع إليه.
ويقال إن كنفشيوز حكيم الصين الأكبر وصل إلى رسم  65000كلمة وهو الوحيد في التاريخ الصيني بالوصول إلى
هذا الرقم الضخم برسم الكلمات الصينية مع العلم أبانه كثيرا ما يحض تلاميذه على التوسع في اللغة الصينية مدعيا
أبانه يعلم عن آداب لغته إلا قليلا.
يتضح من هذا الجدول إن التضلع في اللغة الصينية يتوقف على مقدار الإحاطة برسم إشكال الكلمات وهذا اصعب
لأن إحاطة العربي تتوقف على حفظ الكلمة واستعمالها في
من إحاطة العربي بقواعد ومفردات اللغة العربية .ذلك َّ
محلها ببلاغة .أما إحاطة الصيني فتتوقف على حفظ رسم الكلمة كتابة ثم استعمالها في محلها ببلاغة.
أما التفاهم في هذه اللغة العويصة بين الملايين الذين يتكلمون بها فهو شكل الكلمة فقط مثلا كلمة "غرفة" لها شكلها
الخاص وأسمائها متعددة "تيفان  -وفنكاو" وأسماء أخرى .فإذا جاء مسافر إلى نزل وطلب غرفة باسم "فنكاو أو تيفان"
ولم يفهم المخاطب يرسم له المسافر بإصبعه الشكل الخاص لكلمة "غرفة" فيفهم القصد بمعنى تقوم إشكال الكلمات
الخاصة في تفاهم أبناء هذه اللغة مقام "الحروف والقواعد والاصطلاح" في اللغات الأخرى .إذ إن بقاء اللغة الصينية
لأن وان يتعذر التفاهم الشفوي بين الشنتوني والكنتوني <شنتون
على هذا الشكل القديم وروابطها القومية والروحيةَّ .
إقليم في شرق الصين وكنتون إقليم في جنوب الصين الغربي وسنتكلم عن اللغة الصينية في جزء آت بإيضاح وتفصيل
أو في مشفوعا بصور إشكال الكلمات والحروف التي تتركب منها الكلمات الأجنبية مع طرائف عن هذه اللغة والتعابير
العربية التي يستعملها فقهاء الصين> لتباين اللهجة واصطلاح الكلمات بين الاثنين إلا إن التفاهم الخطي "أدبيا وعلميا"
مضمون بينهما بالمحافظة على إشكال الكلمات.
والغريب في هذه اللغة أيضا التي يصعب على الغريب تمييز ألفاظها المتشابهة استعمال اللفظ الواحد لعدة معان
ككلمة "شن" وأختها "جن" تلفظ كل منهما لعدة معان تخرج من بين شفتي الصيني بشكل متشابه يتعذر التفريق بينها
على غير الصيني مهما اجهد سمعه وانتباهه .فالقوة والقلب والذهب والأرض والعطر وأسماء أخرى يعبر عنها بلفظ
"شن" وهكذا.
لقد أردت درس ما يمكن درسه من هذه اللغة للتفاهم بها خلال تجوالي في البلاد الصينية ولكن لغة عويصة كهذه
يحتاج غير الصيني سنة كاملة لحفظ ألف كلمة تلفظا وكتابة  -فيما إذا كان ذكيا متيسرا له خلو البال والوقت الكافي.
لا جرم يتعذر على التفرق لدرسها لعدم استقراري وكثرة أشغالي وضيق وقتي وتفرغي لما هو أهم من ذلك ولهذا لم
ادرس من هذه اللغة ولا كلمة وإنما فهمت منها أثناء ترحلي في الأقاليم الصينية "سنة وبضعة اشهر" نحو الثمانمائة
لأن ما اجهد فكري على
كلمة تلفظا .كنت اعتمد عليها في التفاهم قدر المستطاع ومع ذلك لم تفدني في أكثر الأقاليمَّ .
حفظه في إقليم لا انتفع به إقليم آخر إلا قليلا.
مصدر الرحلة في الصين
مر بالقارئ الكريم تعرف بإمام وخطيب المسجد الجامع الحاج هلال الدين وبأعماله المجيدة في تكوين النهضة
الإسلامية في الصين وبغزارة علمه وسعة اطلاعه وفصاحته العربية وبما يقوم به لإخوانه من مساعدات وقضاء مصالح
في شنكهاي من متوطن وطارق .وبما إنني رحالة متتبع كنت أفكر قبل وصولي إلى الصين بالمصدر الثقة الذي أتأكد
منه ما أتتبعه فيها.فجاء تعرفي بحضرة الخطيب المشار إليه اثمن موفقية نلتها في الصين حيث إن أول ما يطلب من
المؤرخ النزيه فهم لغة المحيط الذي يدون ما يقع تحت نظره عنه .وان تعذر عليه ذلك فمحتاج لثقة أمين من أبناء ذلك
المحيط يعلم لغة ذلك المؤرخة ليعتمد عليه في التأكد من تتبعاته لا سيما واللغة الصينية من صعوبة الفهم بالمكان
الذي تقدم ذكره.
اجل إن اعتمادي على حضرته في التأكد من تتبعاتي العلمية في الصين أعده أثمن موفقية توفقت بها في الصين لأنه
يتقن اللغة الصينية كتابة وقراءة لدرجة الإجادة من حيث اللغة الصينية ولأنه فصيح بالعربية من إنها لغتي .هذا فضلا
عن إن حضرته واسع الاطلاع دقيق التتبع للسياسة الدولية عامة والسياسة اليابانية الصينية خاصة ديني وطني رفيع
المكانة مسرور بالنهضة العراقية لحد بعيد ذات يجمع بين غزارة العلم وسعة الاطلاع والتسامح الديني والروح الوطني
الخلق الإسلامي والفقه السياسي .يهم المتتبع تأكد تتبعاته من هذا المصدر الثقة .اجل إنني أسجل لحضرته هنا
مساعدته الثمينة التي تفصل بها بكل شكر وامتنان لا سيما تفرغه الساعات الطوال لتأكداتي مما تتبعته وسعة صدره
بتمحيص ما تأكدته وما ترجمه للرحالة من اللغة الصينية إلى اللغة العربية من ملاحظات وشروح ثمينة ما كنت لو لا
ترجمتها لا علم عنها شيئا .جولة في شنكهاي
الحمد هللا الذي وفق متى شاء من عباده المخلصين ،للرحلة إلى بيته العتيق ،الذي جعله مثابة للناس وأمنا ،تهوي إليه
أفئدة من الناس ،فيأتونه رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
وأشهد أن لا إله إلا هللا وحده لا شريك له ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ،شهادة تنجينا من كل خطب وضيق في
الحياة الدنيا وفي الآخرة بصدق الإخلاص وحسن التصديق صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه المقتفين أثاره في كل
جليل ودقيق.
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وبعد ،فقد قال هللا تعالى فيب كتابه العزيز" )وهلل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا( " ،"3,97وقال رسول
هللا "صلى هللا عليه وسلم"" :يا أيها الناس! قد فرض عليكم الحج فحجوا" أخرجه مسلم والنسائى.
وقال أهل العلم :الحر المكلف القادر ،إذا وجد الزاد والراحلة وأمن الطريق ،يلزمه الحج ،وعليه إجماع الأمة ،ورأيت البحر
المحيط ومكة المكرمة والمدينة المنورة زادهما هللا تشريفا وتعظيما مرارا في النوم ،فرأيت ليلة كأني "ركبت البحر
وقطعت المسافة وبلغت مكة ،ورأيتني كأني في مكان خال له أساطين فخام وأعمدة عظام وأنا جالس فيه" والمسجد
الحرام كذلك ،ورأيت مرة أخرى "أنى أدور وأتفرج في أسواق مكة وربوعها ،وأمشى وأختلف في سككها ،وهي طيبة
البناء عامرة الحانات كالبلاد المأهولة" ومكة المشرفة كذلك ،ورأيت المدينة المنورة كأنها بلدة قديمة ،ورأيت جدرانها
بالية البناء وربوعها معمولة من الطين والماء ،وسككها ضيقة خالية عن الناس ،وقد وجدتها على هذه الصفة حين
سعدت بالحضور في سوحهما في سنة " "1285خمس وثمانين ومائتين وألف من الهجرة النبوية ،على صاحبها أفضل
الصلاة والتحية.
فحملني هذا الرحلة إلى بلد هللا الأمين ،وشد المطي إلى مسجد سيدنا محمد سيد المرسلين "صلى هللا عليه وسلم"
في تلك السنة ،ودعاني ذلك إلى جمع مناسك الحج والعمرة حسب ما تبين لي من الكتاب والسنة ،فجمعتهما على
سبيل الاختصار ،تبصرة لنفسي وتذكرة لمن أخلصه هللا بخالصة ذكرى الدار ،كيف والأبيداع قد دخل العبادات من جميع
الأنواع ،وعارض عن الهدى النبوي كل م ُفرط ،وم َف ّرط وخالط الحق بالباطل كل مختاط ومخبط ،فهذا منسك قد ربطت
بالأدلة ودلائله بمذاهب الآجلة ،ضمنته خمسة أبواب وخاتمة ،أعادنا هللا عن النار الحاطمة ،وسميته:
"رحلة الصديق إلى البيت العتيق"
وهللا أسأل أن يخلص نيتي ويحسن طويتي ويتقبل عملي وينجح أملي ،فقد قال في كتابه العزيز )أني لا أضيع عمل
عامل منكم(.
وقال رسوله هللا "صلى هللا عليه وسلم" :إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوئ" ،فمن كانت هجرته إلى هللا
ورسوله ،نهجرته إلى هللا ورسوله ،ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها :فهجرته إلى ما هاجر إليه" متفق
عليه من حديث عمر بن الخطاب رضى هللا تعالى عنه.
بسم هللا الرحمن الرحيم
الباب الأول
في فضل مكة وما يتصل به وفيه فصول " -1فصل في مكة زادها هللا تشريفا وتكريما"  -1قال هللا تعالى )إن أول
بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين(.
 -2وقال تعالى )ومن دخله كان آمنا(  -3وقال تعالى )إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها(  -4وقال تعالى )أو
لم يروا أنا جعلنا حرما أمنا(  -5وقال تعالى )أو لم نمكن لهم حرما أمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا( "،"28,57
 -6وقال تعالى )بلدة طيبة َّورب غفور( على بعض الروايات أنها مكة -7 ،وقال تعال) ،والمسجد الحرام الذي جعلناه
للناس(  -8وقال تعالى) :ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه بعذاب أليم(  -9وقال تعالى) :لتدخلن المسجد الحرام إن شاء
هللا آمنين(  -10وقال تعالى) :ببطن مكة(  -11وقال تعالى) :لتنذر أم القرى ومن حولها(  -12وقال تعالى) :بهذا البلد(
 -13وقال تعالى) :وهذا البلد الأمين( فهذه الآيات وغيرها أنزلها هللا سبحانه تعالى في مكة المشرفة خاصة ولم تنزل
في بلد سواها.
 وعن عبد هللا بن عدي بن حمراء "رضي هللا تعالى عنه " قال" :رأيت رسول هللا "صلى هللا عليه وسلم" واقفا علىالخرورة "من مكة وهو يقول لمكة :وهللا< ،في الحديث :أنك لخير> لخير أرض هللا وأحب أرض هللا إلى هللا ،ولو لا أني
أخرجت منك ما خرجت" رواه أحمد والحاكم وسعيد ابن منصور والترمذي ،وقال حديث حسن صحيح والنسائي وابن
ماجة وابن حبان وهذا لفظه -2 ،وعن عمرو بن الأحوص قال :سمعت رسول هللا "صلى هللا عليه وسلم" يقول :في حجة
الوداع ،أي يوم هذا? قالوا :يوم الحج الأكبر ،قال" :فإن دمائكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام ،كحرمة يومكم هذا ،في
بلدكم هذا ،إلا! لا يجني جان إلا على نفسه ،إلا! لا يجنى جان على ولده ولا مولود على والده ،ألا! وأن الشيطان قد أيس
أن يعبد في بلدكم هذا أبدا ،ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به ،رواه ابن ماجة والترمذي
وصححه.
 -3وعن عباس رضي هللا تعالى عنهما قال :قال رسول هللا "صلى هللا عليه وسلم" يوم فتح مكة" :إن هذا البلد حرمه
هللا تعالى يوم خلق السماوات والأرض ،فهو حرام بحرمة هللا إلى يوم القيامة ،وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم
يحل لي إلا ساعة النهار :فهو حرام بحرمة هللا إلى يوم القيامة ،لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته ،إلا من
عرفها ولا يتخلى خلالها" فقال العباس :يا رسول هللا! إلا الأذخز ،فإنه لقينهم ولبيوتهم ،فقال إلا الأذخر ،متفق عليه ،وفي
رواية لقبورنا وبيوتنا.
 -4وعن جابر رضي هللا عنه قال سمعت رسول هللا "صلى هللا عليه وسلم" يقول" :لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح"
رواه مسلم ،وكان ابن عمر يمنع عن ذلك في أيام الحج ،وأما عام الفتح ،فهو مستثنى من هذا الحكم -5 ،وعن ابن عباس
رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا "صلى هللا عليه وسلم" لمكة! ما أطيبك من بلد وأحبك إلى ،ولولا أن قومي
أخرجوني منك ما سكنت غيرك ،رواه ابن حبان والحاكم والتمرمذي ،وقال هذا حديث حسن صحيح غريب إسنادا.
قال الحسن البصري :ما أعلم اليوم على وجه الأرض بلدة ترفع فيها من الحسنات وأنواع البر ،كل واحدة منها بمائة ألف
ما ترفع بمكة ،وما أعلم أنه ينزل في الدنيا كل يوم رائحة الجنة وروحها ما ينزل بمكة ،ويقال أن ذلك للطائفين ،وبالجملة
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نهى بلدة هللا وبلدة رسوله وبلدة أصحابه الكرام ومأوى جميع المؤمنين ،جعلنا هللا تعالى من صالحي أهلها أمين -وهلل
در ما قيل فيها:
للـعـالـمـين لـه الـمـســاجـــد تـــعـــدل
أرض بـــهـــا الـــبـــيت الـــمــــقـــــــدس
والـصـيد فـي كـل الـبـلاد مـحـــلـــل
حرم حـــرام أرضـــهـــا وصـــيودهــــــا
وغـلـى فـضـيلـتـهـا الـبــرية تـــرحـــل
وبـهـا الـمـشـاعـر والـمـنـاسـك كـلـهــا
والـحـجـر والـركـن الـذي لا يرحــل
وبـهـا مـقـام وحـوض زمـزم مـتـرعــا
والمشعـران ،لـمـن يطـوف ويرمـل
والمسجد العالي المـمـجـد والـصـفـا
وبها المسيء عن الخطية يغسل
وبمكة الحـسـنـات يضـعـف أجـرهـا
وتضاعف الحـسـنـات فـيهـا تـقـبـل
يجزى المسيء من الخطيئة مثلها
أرضـا بـهـا ولـد الـنـبـي الــمـــرســـل
ما ينـبـغـي لـك أن تـفـاخـر يا فـتـى
وبـهـا نـشـا صـلـى عـلـيه الـمـرسـل
بالشعـب دون الـردم مـسـقـط رأسـه
وسرى به المـلـك الـرفـيع الـمـنـزل
وبـهـا أقـام وجـــاءه وحـــي الـــســـمـــا
والـــدين فـــيهـــا قـــبـــل دينــــــك أول
ونــبـــوة الـــرحـــمـــن فـــيهـــا أنـــزلـــت
 -2فصل في أسمائها
قد أتت أسماء جليلة جرى ذكرها في التنزيل ،وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى ،كما قيل في أسماء هللا تعالى
ورسوله ،قال النووي :ولا يعلم بلد أكثر أسماء من مكة والمدينة لكونها أفضل بقاع الأرض ،وذلك لكثرة الصفات
المقتضية لها ،انتهى .فمنها -1 :مكة-2 ،ويكة -3 ،والبلد -4 ،والقرية -5 ،وأم القرى -6 ،والبلدة -7 ،والبلد الأمين -8 ،وأم
رحم -9 ،وصلاح مبنى على الكسر -10 ،والباسة بالموحدة -11 ،والناسة بالنون -12 ،والنساسة -13 ،والحامطة-14 ،
والرأس -15 ،وكوثى -16 ،والعرش بالفتح -17 ،والعرش بالضم -18 ،والعريش -19 ،والقدس -20 ،والقادسية-21 ،
وسبوحة بالفتح -22 ،والحرام -23 ،والمسجد الحرام -24 ،والمعطشة -25 ،وبرة -26 ،والرتاج -27 ،وأم -28 ،ورحم-29 ،
والبلد الحرام -30 ،وأم الرحمة -31 ،وأم كوثى -32 ،والأمينة -33 ،وأم الصفا -34 ،والمروية -35 ،والمتحفة -36 ،وأم
المشاعر -37 ،والبلدة المرزوقة -38 ،والحجاز -39 ،وبلد طيبة .وفي وجه تسميتها بهذه الأسماء أقوال -ذكرها الحضراوي
"في العقد الثمين".
 -3فصل في ألقابها وحدودها
فمنها -1 :المشرفة -2 ،والمكرمة -3 ،والمهابة -4 ،والوالدة -5 ،والنادرة -6 ،والجامعة -7 ،والمباركة ،قال السروجي :حد
الحرام من جهة طريق المدينة دون التنعيم على ثلاثة أميال من مكة ،ومن طريق اليمن على سبعة أميال من مكة،
ومن طريق الطائف للمار على عرفات من بطن نمرة على ثلاثة أميال من مكة ،ومن طريق العراق للمار على ثنية جبل
بالمقطع سبعة أميال من مكة ،ومن طريق الجعرانة ومن شعب آل عبد هللا بن خالد على تسعة أميال ،ومن طريق
ج َّدة على عشرة أميال ،وهذا قول الجمهور وهو أصح الأقوال وقد نظمها بعضهم:
ثلاثة أمـيال ،إذا رمـــت إتـــقـــانـــه
ولـلـحـرم الـتـحـديد مـن أرض طـيبة
وجـدة عـشـر ،ثـم تـسـع جـعـــرانـــه
وســبـــعة أمـــيال ،عـــراق وطـــائف
وقد كملت فأشكر ،لربك إحسانه
ومـن يمـن سـبـــع بـــتـــقـــديم ســـينـــه
 -4فصل في جبلها وحكم زيارتها
قالوا :جبال مكة لا تحصى ،قال ابن النقاش :دونها جبال من ذهب وفضة وكنوز وجواهر ،وربما ينكشف عن بعضها لمن
هو موعود بذلك ،قلت :ولم أقف على نص في هذا الباب ،فلا أدرى من أين قاله ،فمن جبالها -1 :أبو قبيس وهو الجبل
المشرف على الصفا وهو أحد أخشى مكة المشرفة -2 ،وجبل حِ راء بأعلى مكة -وهذا الجبل على ثلاثة أميال ،وهو مقابل
ثبير والوادي بينهما ،وهما على يسار السالك إلى منى ،وحرا قبلي ثبير مما يلي شمال الشمس ،ويسمى "جبل النور"
قال الحضراوي وهو كذلك لكثرة مجاورة النبي "صلى هللا عليه وسلم" له وتعبده فيه-3 ،وجبل ثور ،بأسفل مكة ،وهو
من مكة على ثلاثة أميال ،قاله ابن الحاج وابن الجيرن وقيل على ميلين ،وارتفاعه نحو ميل وفي أعلاه الغار الذي دخله
النبي "صلى هللا عليه وسلم" مع أبي بكر ،والبحريري من أعلى هذا الجبل ،قال الحضراوي :وهذا الغار يزوره الناس
يدخلون إليه من بابه ،قلت" :وليست زيارة شيء من هذه الجبال بسنة" ومنها  -4جبل ثبير وهو على يسار الذاهب من
منى إلى مزدلفة ،قال القزونيي :أنه جبل مبارك ،وقال ابن النقاش أنه يستجاب الدعاء به ،ومنها  -5الجبل الذي بظهر
مسجد خفيف بمنى ،ويدل له الحديث الثابت في صحيح البخاري ،عن مسعود قال :بينما نحن مع رسوا هللا "صلى هللا
عليه وسلم" في غار بمنى ،إذ نزلت عليه "المرسلات".....الحديث ،ويكفي ذكر هذه الخمس من جبالها وإن كانت كثيرة.
 -5فصل في حكم المجاورة بها ذهب الشافعي وأحمد أبو يوسف ومحمد إلى استحباب المجاورة بمكة ،وخالف في
ذلك ابن عباس ومالك ،قال المبسوط :لا بأس بالمجاورة؛ في قولهم ،وأنه الأفضل وعليه عمل الناس خصوصا مع ظلم
الفجرة في سائر الأقطار ،فلا بأس بالهروع إلى بلد هللا ،والالتجاء ببلد رسوله والاعتصام باهلل أولى من تحكم الأعداء في
ضعفاء المسلمين ،فضلا عن أغنيائهم ،وقال أحمد :جاور بها جابر وابن عمر وليت أني الأن مجاور بمكة ،قلت :قد جاور
بها خلق كثير وسكنها من المغول عليهم جمع عظيم ،وأستوطنها من الصحابة أربعة وخمسون رجلا ،ذكرهم أبو الفرج،
ومات بها أيضا من الصحابة ومن كبار النابعين ومن بعدهم جم غفير ،ذكرهم الطبري.
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قال على بن الموفق ،جلست يوما في الحرم بمكة المشرفة ،وقد حججت ستين حجة ،فقلت في نفسي :إلى متى أتردد
في هذه المسالك والقفار ،ثم غلبتني عيني ،فنعمت وإذا قائل يقول :يا ابن الموفق! هل تدعوا إلى بيتك إلا من تحب?
فطوبى لمن أحبه المولى ،وحمله إلى المقام الأعلى ،وأنشد يقول:
ولم أطلب بهـا أحـدا سـواهـم
دعوت إلى الزيارة أهل ودي
فأهلا بـالـكـرام ومـن دعـاهـم
فجـاءونـي إلـى بـيتـي كـــرامـــا
وقال بعضهم:
فطـاهـا يا أمـين فـأنـت طــاهـــا
هي الـبـلـــد الأمـــين وأنـــت حـــل
ولا تـعـدل إلـى شـــيء ســـواهـــا
ووجـه حـيث كـنـــت كـــذا إلـــيهـــا
لمـن شـهـد الـحـقـيقة واجـتـلاهـا
فوجـــه الـــلـــه قـــبـــلة كـــل حــــــي
إذا شاهدت في المعنى سناها
وهـــذا الـــبـــيت بـــيت الـــلـــه فــــيه
وزمـزم عـنـد زمـزمــه شـــفـــاهـــا
فهـلـل عـنـــد مـــشـــهـــد كـــفـــاحـــا
لنفسي في مني بلـغـت مـنـاهـا
وقـل بـلـسـان عـرفـك فـي ربـاهــا
وجئت ومهجتي تشكو ظمـاهـا
إلـيك شـددت يا مـــولاي رحـــلـــي
وبـالأسـتـار مـتـمـــســـك عـــراهـــا
وهــاأنـــا جـــار بـــيتـــك يا إلـــهـــي
على الـجـار الـكـريم إذا رعـاهـا
ولـــلـــجـــيران والـــضـــيفـــان حــــق
ومن قد حل جهرا في حـمـاهـا
إلـيك شـفـيعـنـا الـهـادي مــحـــمـــد
رسول هللا أقـوى الـخـلـق جـاهـا
شفيع الـخـلـق يوم الـحـشـر حـقـا
صلـوة غـير مـنـحـصـر مـداهـــا
علـيه مـن الـمـهـمـين كـل وقـــت
 -6فصل في الموت بها وذكر من دفن بها
عن حاطب <الصواب :حاطب بن أبي بلتعة رضي هللا عنه ،وهو صاحبي ،ومن فرسان قريش وشعرائها ،ومات بالمدينة>
يوم القيامة من الآمنين ،أخرجه أبو الفرج وأخرج نحوه أبو حفص المبانشى ،وفي الباب أخبار وأثار ،وبمكة خلق كثير من
الصحابة :منهم سيدنا عبد الزبير ،وقصته مشهورة ،وسيدنا عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ،وكان شقيق عائشة رضي
هللا تعالى عنهما ،وفي أسد الغابة -ولما أتصل خبر موته بأخته عائشة ظعنت إلى مكة فوقعت على قبره ،وبكت عليه،
وتمثلت يقول متمم بن نويرة في أخيه مالك ،فقالت:
من الدهر حتى قيل لن يتصدعا
وكـنـا كـنـــدمـــانـــي جـــذيمة حـــقـــبة
لطول اجتماع لـم نـبـت لـيلة مـعـا
ولـمــا تـــفـــرقـــنـــا كـــأنـــي ومـــالـــكـــا
ثم قالت أما وهللا لو حضرتك ما بكيتك ،وبها عتاب بن أسيد ،وبها :أم المؤمنين خديجة الكبرى ،روى الشيخان والترمذي
عن رضى هللا تعالى عنه ،قال :خير نسائها مريم بنت عمران .وخير نسائها خديجة بنت خويلد ،وفضائلها لا تعد ومناقبها
لا تحد .وبها دفن القاسم بن رسول هللا "صلى هللا عليه وسلم" بالمعلى ،وبها قبر طاووس ،وكان مستجاب الدعوة،
وحج أربعين حجة ،وبها قبر عبد هللا بن عمر بن الخطاب ،مات بمكة وهو أخر من مات بها ،قاله ابن الجوزي ،والصحيح
أن الآن بمكة قبر على الجبل المقابل للعلى على اليمين الخارج من باب مكة وعلى يسار الذاهب إلى التنعيم ،أشار
بعض الصالحين أنه قبره رضي هللا تعالى عنه.
وبها أبو محذورة :مؤذن رسول هللا "صلى هللا عليه وسلم" ،وقبره بالعلى غير معروف ،وبها حبيب بن عدي وعبد هللا
بن كريز وسهل بن حنيف ،وأبو قحافة والد أبي بكر الصديق ،وأبو عبيد القاسم بن سلام ،وعطاء <عطاء بن أبي رباح -
تقريب التهذيب> بن رباح ،وسفيان بن عيينة ،وأحمد بن حجر الهيتمي ،وأم المؤمنين ميمونة ،والفضيل بن عياض "رضي
هللا عنهم" والأمام عبد هللا ابن أسعد اليافعي ،والشيخ دلاصى ،وقبر الديسي وقبر القشري بن هوازن ،وقبر الشيخ عمراي،
والنفسي ،وغيرهم من الصحابة والتابعين والأئمة والعارفين ،ولو عبرنا عنهم لم يسعهم الكتاب ،فمن زار مبرة المعلى؛
يستحب له أن يزور هؤلاء الكرام ويسلم عليهم ،ويكثر من الدعاء والاستغفار لهم ولسائر المؤمنين بها ومما أنعم هللا
به على سكان هذا البلد الحرام ،أن لا يبيت فيه جائع ،كيف لا ،وفيه طعام طعم وشفاء سقم ،وقال الحضراوي في وجه
تسميتها بالبلدة المرزوقة :إنك إذا دخلت مكة في أي وقت من الليل ،فإنك تجد ما تطعم فيها فضلا عن النهار ،ولا يبيت
فيها إنسان إلا شبعانا حامدا شاكرا ،انتهى ،فينبغي لزوم الأدب بها حسب الطاقة والشكر هلل.
عن عياش <في سنن ابن ماجة :عياش ابن أبي ربيعة بن عبد هللا بن عمر بن مخزوم القرشي ،وهو هاجر هجرتين> بن
ربيعة المخرومي قال :قال رسول هللا "صلى هللا عليه وسلم" :لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق
تعظيمها ،فإذا ضيعوا ذلك هلكوا ،رواه ابن ماجة ،فمن أراد المجاورة بها ينبغي له أن يتأدب بأدب أهل التقى ،لأنها
حضرة هللا الخاصة في الأرض ،وهي كثيرة ،منها -1 :أن لا يخطر بباله معصية قط مدة مجاورته بمكة ،ولو في بيته
فضلا عن المسجد الحرام فضلا عن الطواف فضلا عن الصلوة ،فمن لم يعلم من نفسه السلامة فلا ينبغي له الإقامة
هنالك ،حتى يجهد نفسه ،ولهذا أحتاط ابن عباس لنفسه ،فسكن الطائف دون مكة ،وكذلك كره مالك المجاورة بها،
وقال :ما لنا ولبلد تضاعف فيها السيئات كما تضاعف الحسنات ،ويؤاخذ الإنسان فيها بالخاطر.
قلت :لم أقف على نص صريح صحيح في تضاعف السيئات فيها ،والمؤاخذ بالخاطر بل عفا هللا عن هذه الأمة ما حدثت
به نفسها ،نعم المعصية فيها أشد وأكبر من غيرها لشرف المكان ،والعاصي فيها أسوء حالا وأقبح مآلا لقلة مبالاته
بسخط الرحمن ،كيف! والمعصية وأن كانت فاحشة حيث فاحشة حيث وجدت ،لكنها في حضرة الإله وفناء بيته ومحل
اختصاصه وحرمه أفحش وأقبح ،وأم المذنب بها عظيم ،فليبادر الإنسان من حين نزوله بها إلى الذل والانكسار والتوبة
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والافتقار والندم والاستغفار .ومنها -2 :أن يأكل الحلال الصرف مدة إقامته .أما بعمل حرفة شرعية ،كالكتابة والخياطة
والقصارة والبزارة ونحوها ،وأما أن يتوجه إلى هللا تعالى أن يسخر له الحلال ،من بين فرث الحرام ودم الشبهات ،قلت:
وذلك كله غير مخصوص بمكة ،بل يتحرى له في كل بلدة ،ومنها -3 :أن لا يبيت وعليه دينار أو درهم َدين لأحد إلا وأوفاه
أو أوصى به.
ومنها -4 :أن لا يسأله أحد في الحرام شيئا ،ويمنعه منه إلا أن كان هو أحوج إليه من السائل .ومنها -5 :أن لا يحنو قط
إلى وطنه وبلاده وأصحابه وأولاده ،فيصير متلفا عن حضرة ربه .ومنها -6 :يقلل الأكل جهده ويجعل أكثر غذائه زمزم.
ومنها -7 :أن لا يأكل قط وعين تنظر إليه من المحتاجين إلا وأشركه معه في الأكل .ومنها -8 :أن لا يغالي هنالك الملابس
الفاخرة الغالية ولا الروائح الطيبة إلا أن يعلم أنه ليس بمكة عريان ولا جيعان .ومنها  -9أن لا يرى نفسه قط أن خير من
أحد من المسلمين في سائر أقطار الأرض .ومنها  -10أن لا يبول ولا يتغوط في الحرم إلا إذا كان يتأتى له ضرر من
البول والغائط خارج الحرم ،قلت :ولا يساعده دليل يعتمد عليه.
ومنها -11 :أن لا يمشي في الحرم بتاسومته إلا لضرورة  -كشدة حر أو برد أو جرح أو نحو ذلك ،قلت :وهذا أيضا يحتاج
إلى دليل يصار إليه .ومنها -12 :أن لا يرى منه عبادة هناك على وجه الكمال من غير إعجاب أبدا لئلا يقع في الزهو
فيهلك ،أما الانحراف بالنعمة فلا بأس ،قلت :وذلك لا يختص بها بل يعم البلاد كلها .ومنها -13 :أن لا يستحلى قول من
قال في حقه هنيئا لفلان .ومنها -14 :أن لا يذكر أحدا بسوء من سكان الحرم وسائر أقطار الأرض ،ومنها-15 :أن يخاف
تعجيل العقوبة حالا ،وكان عمر بن الخطاب "رضي هللا عنه"تعالى عنه يدور على الحجاج بعد قضاء النسك بالدرة ،ويقول
يا أهل اليمن! يمنكم ويا أهل الشام! شامكم ،ويا أهل العراق! عراقكم ،فإنه أبقى بيت ربكم في قلوبكم ،ولذلك هم
بمنع الناس من كثرة الطواف ،وقال خشيت أن يأنس الناس بهذا البيت .فتزول هيبته من صدورهم.
 -8فصل في مساجدها ودورها
منها -1 :مسجد بأعلى مكة عند بئر جبير بن مطعم ويعرف اليوم بسجد الراية ،يقال أن النبي "صلى هللا عليه وسلم"
صلى فيه -2 ،ومسجد بأسفل مكة ،ينسب إلى أبي بكر الصديق -3 ،ومسجد خارج مكة من أعلاها ،يقال له مسجد الجن
ويسمى مسجد البيعة -4 ،ومسجد الشجرة بأعلى مكة مقابل لمسجد الجن -5 ،ومسجد الإجابة-6 ،ومسجد بمنى ،عند
دار منحر بين الجمرة الأولى والوسطى على يمين الصاعد إلى عرفة -7 ،ومسجد الكبش ،الذي فدى به إسماعيل عليه
السلام -8 ،ومسجد الخيف ،وهو مشهور عظيم الفضل-9 ،ومسجد التنعيم ،حيث أمر الرسول "صلى هللا عليه وسلم"
باعتمار عائشة -10 ،ومسجد بذي طوى ،يقال أن رسول هللا "صلى هللا عليه وسلم" نزل هناك حين اعتمر -11 ،ومسجد
باجياد ،يقال أن النبي "صلى هللا عليه وسلم" اتكأ هناك -12 ،ومسجد الجعرانه -13 ،ومسجد الفتح بقرب الجموم-14 ،
ومنها الموضع الذي يقال له مولد النبي "صلى هللا عليه وسلم" وهو معروف بسوق الليل -15 ،وموضع يقال له مولد
علي بن أبي طالب ،وفي تاريخه الخميس ،ولد على جوف الكعبة -16 ،ومولد سيدنا حمزة بن عبد المطلب -17 ،ومولد
جعفر بن أبي طالب "رضي هللا تعالى عنهم"  -18ودار خديجة "رضي هللا تعالى عنها" -19 ،ومولد فاطمة "رضي هللا
تعالى عنها" -20 ،ودار سيدنا أبي بكر الصديق "رضي هللا تعالى عنه" -21 ،وحجر ،سلم على رسول هللا "صلى هللا عليه
علي قبل
وسلم" وروى الترمذي ومسلم ،أن رسول هللا "صلى هللا عليه وسلم" قال :أني لأعرف حجرا بمكة ،كان يسلم
ّ
أن ينزل علي الوحي ،قال المرجاني في "بهجة النفوس" قيل هو الحجر الأسود ،وقيل هو الحجر المستطيل بدار أبي
سفيان بزقاق الحجر ،قال وهذا الحجر باق إلى اليوم ،انتهى .قال الحضراوي :وهو كذلك باق إلى الآن ،وهللا تعالى أعلم.
قلت وتعينه بالدليل الصحيح لا يخلو عن عسر -22 ،ومنها دار الأرقم المخزومي وفيها مسجد مشهور -23 ،ودار العباس
بن عبد المطلب -24 ،ومعبد الجنيد  -25وإبراهيم بن أدهم -26 ،ومسجد الكندرة -27 ،ومسجد المحناطة -28 ،ومسجد
قرن مقلة -29 ،ودار أبي سفيان ،التي قال فيها رسوا هللا "صلى هللا عليه وسلم" :من دخل دار أبي سفيان فهو آمن،
قلت :هذه المساجد والمواضع ليس دخول شيء منها لمن اجتاز بها فرضا ولا سنة.
 -9فصل في خطاها والمشي فيها
قالوا :المشي في أرض مشى فيها رسول هللا "صلى هللا عليه وسلم" ،يكفر السيئات خصوصا مع النية الصالحة التي
هي إكسير الأعمال ،وفيها بشرى برجاء أن يكون متعبا أثاره الشريفة ،قلت :وذلك يحتاج إلى سند :لأن المكفر إنما هو
أتباع هدية وسنته ظاهرا وباطنا دون تتبع آثاره الأرضية فقط فتدبر.
 -10فصل في النظر إلى البيت
إذا وقع النظر على البيت ،فليكن ذلك مقترنا بالتعظيم والإجلال ،وليحضر في نفسه ما خص به من تشريف النسبة
وأوصاف الجلال والجمال .روى عن النبي "صلى هللا عليه وسلم" النظر إلى البيت الحرام عبادة ،أخرجه ابن الجوزي،
وقال ابن عباس :النظر إلى الكعبة محض الأيمان ،وعن سعيد بن المسيب :من نظر إلى الكعبة أيمانا وتصديقا ،خرج
من الخطايا كيوم ولدته أمه ،رواه الأرزقي وفي الحديث :فيه عشرون رحمة للناظرين ،وهذه الآثار تحتاج إلى النظر في
سندها ،وروى أن الشبلي لما حج البيت ووصل إليه ورآه عظم عنده ذلك ،فأنشد طربا:
أراه عـــيانـــا وهـــذا أنـــا
أبطحاء مكة هذا الذي
وصار يكرره حتى غشى عليه ،وقال أخر:
فما بقاء الدموع في الأماق
هذه دارهـــم وأنـــت مـــحــــــب
قلت وقد تمثلت بهما عند وصولي بمكة ،وكان العارفون وأرباب القلوب ينزعجون إذا دخلوا مكة ،ولاحت لهم أنوار
الكعبة فهيميون عند مشاهدة ذلك الجمال ،لأن رؤية المنزل تذكر صاحب المنزل وحجت امرأة عابدة ،فلما دخلت مكة
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جعلت تقول :أين بيت ربي ،أين بيت ربي? فاشتدت نحوه تسعى حتى ألصقت جبينها بحائط البيت ،فما رفعت إلا ميتة
رحمها هللا تعالى ورضي عنها.
 -11فصل في محلات يستجاب الدعاء بها
خرجت من بغداد يوم الخميس  28شوال  1341وأمضيت ليلتي في منزلي في الكاظمية حيث انتشر نبأ مغادرتي العراق
في طول البلاد وعرضها وما اصبح الصباح حتى غص المشهد الكاظمي الشريف بالجماهير الذين حضروا التشييع
يقدمهم العلماء الأعلام والشيوخ الوجهاء فودعت تلك المشاهد الشريفة واتجهت إلى محجة الحديد بين الألوف المؤلفة
من المشيعين بعد توديعي العلماء دامت بركاتهم أما الجماهير فأبت إلا تشيعني إلى بغداد ركوبا في العربات
والسيارات ومشيا على الأقدام فما وصلنا بغداد حتى وجدنا الناس بانتظارنا يقدمهم الوجهاء والأعيان وقد تجمهر
البغداديون خارج المدينة وعلامات التأثر ظاهرة على الجميع فنزلت من المركبة واتجهت إلى )المسعودي( محاطا بتلك
الألوف المؤلفة من الناس رافعين أصواتهم بالصلوات على محمد وآله عليهم السلام إلى أن وردنا المسعودي حيث
علي أفواجا أفواجا ويتدافعون نحوي أمواجا
كانت السيارة معدة لركوبي فوقفت لتوديع الناس الذين اخذوا يتهافتون
َّ
أمواجا بعيون عبرى وقلوب حيرى حتى طال الوقوف بين تلك الصفوف وألقيت الخطب الحماسية واضطرب الجمهور
وهجت البلابل الصدور فكانت مظاهرة عظيمة حاول الجمهور في أثنائها منعنا من السفر فتداخلت الشرطة وأوشك
أن يقع بين الفريقين ما لا تحمد عقباه فتداركت الأمر بأخذ الورقة من يد الخطيب وأطلقت لساني بشكر الجميع على
ما أبدوه نحوي من الغيرة العربية والشهامة العراقية .ثم ركبت السيارة وأمرت سائقها بدفعها وسط تلك الجماهير
المكتظة فيالك من مشهد جليل وموقف خطير هيهات أن أنساه أو أتناساه على كر العصور ومر الدهور
الفلوجة
غادرنا بغداد يوم  29شوال  1341في الساعة الواحدة نهارا وقطعنا بينها وبين الفلوجة في ساعة ونصف حيث وقفنا
على كثير من أطلال القرى والمدن وآثار الأنهار الدارسة منذ زمن العباسيين ناطقة بما وصل إليه هذا القطر من العمران
إذ ذاك والفلوجة بلسان قدماء العراقيين وفلايج السواد قراه وقيل الفلوجة الأرض المصلحة للزرع وقد سمي موضع
على الفرات )ف َّلوجة( وهي الآن قرية صغيرة على الجانب الشرقي من الفرات فيها مدير ومخفر للشرطة من قبل حكومة
العراق وليس على جانبها الغربي بناء سوى قصر بناه آل كيروب من بيوت الأرمن في بغداد في ضيعتهم هناك وهي
أرض واسعة يزرع فيها القطن والحبوب اشتروها من كاظم باشا صهر السلطان عبد الحميد وإلى جانب القصر المذكور
خان يأوي إليه المسافرون وقد عبرنا الفرات في الشختور وهي نوع من أنواع السفن العراقية إذ كان الجسر مقطوعا
لما كان من طغيان المياه في الفرات وأردنا السفر حالا فلم تسمح الحكومة إلا بعد اجتماع كافة السيارات ولم تجتمع
إلا في الساعة العاشرة فاضطررنا إلى المبيت ليلة في الخان المار ذكره وفي صباح الجمعة بعد الفجر بساعة أطلقنا
لسياراتنا العنان ومجموعها عشر وصحبنا من الفلوجة شرطيان لخفارتنا في الطريق التي سلكناها وهي في حاجة إلى
بر الشام إلى الرمادي بسبب انكسار سدة )حبانيا( وفيضان المياه على الطريق المعتادة ولذلك
الخفارة لأننا سلكنا ّ
تأخرنا في الطريق لوعورتها وكثرة الرمال فيها ولم نصل إلى الرمادي إلا بعد الساعة الواحدة و 45دقيقة أي أنا قطعنا
المسافة بين الرمادي والفلوجة في أربع ساعات و 5دقائق من أن الطريق المتعارفة لا تستغرق اكثر من ساعتين
الرمادي
بلدة حسنة طيبة على ضفة الفرات الغربية وهي مركز متصرفية فيها بساتين قليلة وعلى مسافة ميل واحد من شمالها
يتفرع نهر )الطاش( مخترقا الضياع المشهورة المعروفة باسمه الواقعة إلى جنوب الرمادي أما زرعها فقبائل مختلفة
يتألف معظمها من الدليم وأغلب ما يزرع فيها الأرز ولعلي السليمان شيخ عرب الدليم قصر على النهر المذكور يبعد
عن البلدة نصف ميل من الجنوب وقد استقبلنا رجال الشرطة عند ما نزلنا في الرمادي واخذوا منا الجوازات وأعادوها
لنا ممضاة بعد ساعتين وغادرنا البلدة ووجهتنا )هيت( فوصلناها في الساعة السادسة من النهار
هيت
بلدة عند جبل على ضفة الفرات الغربية صخرية التربة ليس فيها عمارة جليلة ولا منظر مهم نعم فيها كثير من المناجم
والمعادن وخصوصا معادن القار والزفت والكبريت والزيت الحجري والنفط وغير ذلك وهي من هذه الوجهة أغنى ديار
العراق ومنها يجلب القار وبعض المعادن إلى سائر ديار العراق وهي من اقدم مدن العراق سميت باسم بانيها هيت
بن السبندي وقيل غير ذلك ولقدمها كان البابليون يجلبون منها القار فهو مما كان يجلب من هيت وهي الآن ناحية
يحكمها مدير وفيها مخفر للشرطة وفيها من البساتين اكثر مما في الرمادي ولكن نخلها لا ينمو كما يجب لصلابة الأرض
وقد غادرناها إلى الساعة السابعة وفي منتصف الحادية عشرة وردنا حديثة
الحديثة
قرية تقع في ثلاثة أقسام اثنان على ضفتي الفرات وقسمها الثالث وهو الأكبر في جزيرة وسط الفرات وفيها على
الجانبين بساتين وضياع تروى بالدوالي والنواعير حيث تبنى لها أرصفة عريضة طاعنة في الفرات وتدار بقوة الماء فإن
الفرات من هيت فما فوقها شديد الجريان وهذه الطريقة من الري لا تكلف شيئا فإن الدوالي وجميع أجزائها من عمل
أهل البلاد وهذه القرية قديمة تسمى )حديثة الفرات( وتعرف )بحديثة النوره( قال ياقوت هي على فراسخ من الأنبار
وبها قلعة حصينة في وسط الفرات يحيط الماء بها قال احمد بن يحيى بن جابر وجه عمار بن ياسر رحمه هللا أيام ولايته
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بالكوفة من قبل عمر بن الخطاب جيشا يستقري ما فوق الفرات عليهم أبو مدلاج التميمي فتولى فتحها وهو الذي بنا
ال )حديثة( التي على الفرات وولده ب )هيت( قال أبو بدر النميري الشاعر يتشوق إلى وطنه في الحديثة
أطعت الهـوى لـمـا تـمـلـكـنـي قـسـرا

ولم أدر أن الحـب يسـتـعـبـد الـحـرا

فأصبحت لا أصغي إلـى لـوم لائم

ولا عاذل بـالـعـذل مـسـتـتـرا مـغـرى

إذا مـا تـذكـــرت الـــحـــديثة والـــشـــرا

وطيب زماني بادرت مقلـتـي تـتـرا

وشـــرتـــي
اشـرخ شـبـابـي بـالــفـــرات
ّ

وميدان لهوي هل لنا عودة أخرى

وقد بتنا ليلة السبت في خان ينزل فيه المسافرون ومما يسترعي الانتباه أن الشمس تأخر غروبها في الحديثة عشر
دقائق بسبب الفرق بين افقها وبين أفق العراق وقد برحناها الساعة  9ليلا أي قبل طلوع الشمس ب  15دقيقة فوصلنا
عانه )وقد مالت الشمس للغروب( الساعة  12ليلا أي بعد طلوع الشمس بساعتين و 15دقيقة
عانة
بلدة على ضفة الفرات الغربية بينها وبين جبل شاهق يطل عليها وعرضها نحو مأتي قدم وهو لا شيء بالنسبة إلى
طولها البالغ ثلاث ساعات وفيها بساتين نخل وغيره ولضيق مساحة الأرض عندهم عرسوا ساحات دورهم إذا لا يكاد
يزيد عرض المدينة على مقدار دار واحدة مع جنينتها أو دارين على الأكثر والشارع العام بين الجبل والبلاد .وعانه أيضا
من جملة مدن العراق القديمة قال السمعاني قرى عانات بناها كسرى وكانت من )هيت وقزاقيسا( من غير عمارة حتى
بناها )ازدشير( وحكي أيضا أن أهلها كانوا )نصيرية( في قرن للهجرة وعلى ميل واحد من عانة قرية يقال لها )راوه( في
سفح جبل على الضفة الشرقية من الفرات إلا أن مساحتها عرضا أوسع من مساحة )عانه( وبين أهل البلدين أحقاد
وثارات عظيمة وحروب وفتن تنشأ من الحين إلى الآخر لا سبب لها سوى الجهل المحض وقد برحنا )عانه( بعد إمضاء
الجوازات في الساعة ال  2ووجهتنا إلى القائم فوردناه الساعة ال  6وهو آخر حدود المملكة العراقية وأول حدود المملكة
السورية وفيه مدير وما يزيد على مائة هجان يخفرون الحدود وليس هناك بناء ولا بساتين عدا البيوت الأعراب
ومضاربهم واسم هذا المكان في القديم )دير القائم الأقصى( كما جاء في معجم البلدان وغيره قال أبو الفرج الأصفهاني
وقد رأيته وإنما قيل له )القائم( لأن عنده مرقبا عاليا كان بين الروم والفرس يرقب عليه على طرف الحد بين المملكتين
شبه )تل عقرقوف( ببغداد و)إصبع خفان( بظهر الكوفة وعنده دير هو الآن خراب وقال أيضا في مكان آخر )دير القائم
الأقصى( على شاطئ الفرات بطريق ال )رقة( مر به الرشيد بخلافته فاستحسن الموضع واستطابه وكان الوقت ربيعا
وكانت المروج التي حوله مملوءة بالشقائق والأنوار وأصناف الرياحين والأزهار فنزل به وأقام  3أيام وقال هاشم بن
محمد الخزاعي
بدير القائم الأقصى

غزال شـادن أحــوى

برى حبي له جسمي

ولا يدري بـمـا ألـقــى

وأخفـي حـبـه جـهـدي

ولا والـلـه مـا يخـفـــى

ولم نتأخر في القائم إلا نصف ساعة للاستراحة وبرحناها في الساعة ال  6إلى )أبو كمال( فوردناها في الساعة ال 9
أبو كمال
قرية صغيرة حسنة على الجانب الغربي من الفرات بينها وبين الشاطئ نصف ميل أرضها رملية سهلة وفي جهتها
الشمالية بعض المباقل والبساتين ولا ينموا فيها النخيل لأنها من بلاد الشام هواؤها يميل إلى البرودة ولا يكاد يرى
الرائي بعد نخيلات عانه وراءه نخلة واحدة على شواطئ الفرات وأبو كمال مركز قضاء للحكومة السورية وفيه عامل
فرنسي وقد برحناها بعد إمضاء الجوازات في الساعة ال  10ووصلنا الميادين بعد غروب الشمس بنصف ساعة وقد
تأخر الغروب  20دقيقة في ساعتنا لتغير الأفق وتقدمنا إلى جهة الشمال
الميادين
قرية حقيرة خالية من المباقل والبساتين تزرع في أرضها الحبوب وتروى بالنواعير وقد برحناها الساعة ال  9ليلا أي عند
طلوع الشمس وسبب تقدم الشمس في الطلوع إذ ذاك تأخرها في الغروب كما مر بك عن قريب وقد وصلنا الدير
بعد طلوع الشمس بساعة ونصف
الدير )دير الزور(
مدينة كبيرة حسنة المنظر جيدة العمارة واسعة الشوارع كثيرة الأسواق رائجة التجارة تقع على بعد ميل واحد من
الفرات في جانبه الغربي أرضها سهلية مما يلي الشرق والجنوب أما من جهة الغرب فتقاربها الجبال وفي شمالها
بساتين مختلفة وهي الآن مركز لواء فيها متصرف وعامل فرنسي وحامية عسكرية فرنسية والدير من مدن الفرات
القديمة كانت تعرق )بدير الرمان( قال ياقوت دير الرمان مدينة كبيرة ذات أسواق للبادية بين الرقة والخابور تنزلها
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القوافل القاصدة من العراق إلى الشام وقد تأخرنا في الدير بمقدار إمضاء الجوازات والتفتيش عن البضائع المهربة
وبرحناها الثانية عربية فوصلنا ال )صبخة( في الساعة السابعة
الصبخة
قرية صغيرة فيها خان ومقهى أي مكان معد لشرب القهوة أرضها غير مزروعة ولا مغروسة يتعيش أهلها مما يبيعون
على المسافرين من البيض والدجاج واللبن ويقوم أكثرهم بتربية الأغنام وقد تركناها الساعة ال  8ووصلنا الحمام بعد
الغروب ب  25دقيقة
الحمام
قرية صغيرة فيها خان ومقهى وقد نهبت وخربت في جملة ما نهب وخرب من القرى أيام الثورة التي قام بها رمضان
آل شلاش ولم يترك الأعراب في الحمام حتى سقوف البيوت وقد هجرها أهلها لذلك ولما بتنا فيها لم نجد منهم إلا
صاحب الخان والمقهى وآحادا من السكان عادوا إليها من قريب وقد غادرناها عند طلوع الشمس أي بعد الساعة الثامنة
وأربعين دقيقة ووصلنا مسكنة بعد ثلاث ساعات على التقريب
مسكنة
قرية صغيرة حسنة في سفح جبل على ميل ونصف من الفرات وقد احرقها الأتراك عند انسحابهم من البلاد السورية
في الحرب الكبرى فهي خربة الآن وليس فيها إلا مقهى وبعض الحوانيت وحامية فرنسية ومسكنة على الغالب هي
التي سميت في الفتوح الإسلامية )بالس( فتحها أبو عبيدة ولم نقم فيها إلا ساعة واحدة وغادرناها في الساعة الواحدة
نهارا ومنها سلكنا في بادية حلب وفارقنا مجرى الفرات بعد أن كان مسيرنا بجانبه من الفلوجة إلى مسكنة وكل ما بينهما
من القرى والبلدان المار ذكرها واقعة على الجانب الغربي من الفرات وقدمنا من البادية إلى الجنوب حتى وصلنا )دير
حافر( في الساعة ال  2من النهار
دير حافر
قرية صغيرة ترويها عين وتزرع في أرضها الحبوب على الأمطار وهي أيضا من قرى الشام القديمة قال ياقوت دير حافر
قرية بين حلب وبالس ذكرها أبو عبد هللا القيسراني الشاعر في قوله
إلى كـم تـرامـت بـالـس بـمـسـافـر

وكم حافر أدميت يا دير حافر

مكثنا في دير حافر ثلاثين دقيقة ثم سرنا إلى نهر الذهب فوصلنا الساعة ال  4من النهار
نهر الذهب
منبع هذا النهر من عين واقعة شمال الطريق وعرضه  3أمتار وعليه قرى وضياع كثيرة تزرع فيها الحبوب والذرة الصفراء
والبيضاء وهو من أنهار الشام القديمة ويقال عجائب الدنيا ثلاث دير الكلب ونهر الذهب وقلعة حلب
والعجيب فيه أن أوله يباع في الميزان وآخره بالكيل وتفسير ذلك أن أوله يزرع على الحصى كالقطن وسائر الحبوب ثم
ينصب إلى بطيحة عظيمة طولها نحو فرسخين في عرض مثل ذلك فيجمد فيصير ملحا تمتار منه أكثر نواحي الشام
ويباع حينئذ بالكيل حكى ذلك ياقوت في معجم البلدان ولم نقم في نهر الذهب سوى نصف ساعة أمضيناها في
السؤال عن النهر المذكور ثم قمنا منه إلى حلب في طريق مأهولة عامرة كثيرة القرى والضياع والزارع منها ما يسقى
بمياه الأمطار التي تحفظ في مصانع خاصة ومنها ما يروى من عيون صغيرة إلى أن دخلنا حلب الشهباء الساعة ال 6
من النهار يوم الاثنين  3من ذي القعدة سنة 1341
حلب
هي إحدى عواصم الشرق وحواضر الإسلام فتحها أبو عبيدة عامر وخالد بن الوليد وتسمى قديما هلبون أو هلبة وكانت
قاعدة الدولة الحمدانية ثم الدولة المرداسية من سنة  414إلى سنة  473ولا يمكن إيراد ما يليق بوصفها في هذه
العجالة وقد أكثر الناس في مدحها ووصفها نظما ونثرا وحسبك من ذلك قصيدة أبي الفتح كشاجم تلك القصيدة الغراء
والفريدة العصماء التي سارت بها الركبان ورواها القاصي والدان منها قوله
أرتـــك يد الـــغـــيث آثـــارهـــــــا

وأعـلـنـت الأرض أسـرارهـــا

ومـا أمـتـعـت جــارهـــا بـــلـــدة

كما أمـتـعـت حـلـب جـارهـا

هي الخلد تجمع ما تشتهي

فزرها فطوبـى لـمـن زارهـا

إذا مـا اسـتـمـد قـويق الـسـمـا

بهــا فـــأمـــدتـــه أمـــطـــارهـــا

وأقـــبـــل ينـــظـــم أنـــجـــادهــــــا

بفـيض الـــمـــياه وأغـــوارهـــا

فأرضـــع جـــنــــــاتـــــــهـــــــا درة

ونـمـنـم بـــالـــنـــور أزهـــارهـــا
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استوقفنا الشرطة في مدخل المدينة فدونوا أسماءنا وامضوا جوازاتنا ثم دخلنا المدينة وذهبنا توا إلى نزل )الفرات(
حيث أمضينا ليلة الثلاثاء وما أصبح الصباح حتى توافد علينا من بلغه وصولنا إلى حلب من أعيانها ووجهائها واقترحوا
علينا الانتقال إلى منازلهم فاعتذرنا واكتفينا بإجابتهم إلى ولائمهم وحفلاتهم الفاخرة حيث شاهدنا من الإعزاز والإجلال
ما لا يسعه البيان وحلب كما مر بك مدينة عظيمة واسعة لا تكبرها بغداد كثيرا ولكنها أبدع وأجمل من بغداد لا سيما
حلب الجديدة إذ قد خططت على الطراز الحديث وبنيت كلها بالأحجار الطبيعية ورصفت بها شوارعها الصغيرة والكبيرة
وكذلك أسواقها وهي أكثر عددا من أسواق بغداد وإن تكن أسواقها الآن كاسدة عاطلة لانسداد طرقها التجارية وأهمها
طريق آسيا الصغرى والأناضول وتكتنف المدينة من جهاتها الأربع جبال واطية ويتوسطها جبل شاهق عال تقوم عليه
قلعتها المشهورة وهي من أمنع حصون العالم وفيها تضرب الأمثال وعلى قدمها لا تزال قائمة تقاوم عوادي الزمان
وقد رممتها الحكومة العثمانية السابقة بعض الترميم ومن أراد وصفها تفصيلا فعليه بكتب التاريخ المطولة وقد أورد
ياقوت في ذلك فصلا لا بأس به فراجع معجم البلدان ويزيد ارتفاع الجبل القائمة عليه على مائة قدم وهو مدور صحيح
التدوير يكاد لا يتمكن أحد من ارتقائه لما فيه من الملاسة والتسنيم ويحيط به خندق عرضه نحو خمسين مترا في عمق
عشرين من ينزل فيه لا يستطيع الخروج منه ومحيط هذا الجبل زهاء  300قدم وفي سفحه مما يلي المغرب في قعر
الخندق حصن أو قلعة صغيرة مستندة إلى الجبل يساوي رأسها أساس القلعة الكبيرة التي في رأس الجبل ولها باب
واحد في أعلاه يتصل بأسس القلعة الكبيرة لا يمكن رؤية الداخل فيه من خارجها وهكذا الحال من جهة المشرق وللقلعة
باب واحد مما يلي الجنوب يتصل به جسر معقود على أعمدة رخامية يعبر عليه الخندق وفي وسط هذا الجسر حصن
لا بد للعابرين من الدخول فيه في الذهاب والإياب وفي حالة الصعود والنزول وبالجملة فالقلعة هائلة عظيمة العمارة
بنيت بالحجر الضخم ولم يتسن لنا الدخول لوجود الحامية الفرنسية فيها وإنما وصفناها على الإجمال بمجرد النظر إليها
من الخارج
جامع النبي زكريا
ومن أهم الآثار الشريفة الموجودة في حلب جامع نبي هللا زكريا على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وهو جامع
عظيم فخم البناء طوله  20من الأساطين في عرض  15أنفق على عمارته قدماء سلاطين الأتراك ويدعي الحلبيون أن
عمارة ما يلي الجنوب منه أقدم من ذلك بكثير وهذه الجهة مقام النبي )ص( ملاصقة الجدار وتتألف عمارته من أربع
أساطين من العرض على طول الركن عليه شباك من النحاس الأصفر داخله دكة تعلو قليلا عن مستوى عرض الجامع
وعلى الدكة بردة ثمينة من الحرير الأخضر وفوق الشباك وفي داخله أنواع من نفائس القناديل المعلقة وقد فرشت
هذه الجهة التي تشتمل على المقام الشريف بنفائس السجاد وطليت بالبورق وسائر الأصباغ ويتألف ما يلي المغرب
من الجامع من  12من الأساطين وهناك المقام وما يلي المشرق فمن  8أساطين يفصل بينهما باب الجهة الشمالية
أما زاوية المشرق فمعقودة على  3أساطين والغربية على  21بين كل أسطوانة وأخرى  8أقدام وفي وسط الجامع
الكبير بحيرة أو حوض ماء تظلله سقيفة مسدسة قائمة على ستة أعمدة من الرخام ارتفاع كل عمود نحو  5أمتار وساحة
الجامع مفروشة بألوان من الحجر الأبيض والأحمر والأسود على شكل هندسي جميل ويكاد يزل الماشي عن صحن
الجامع لصقالته وملاسته وللجامع  3أبواب على كل باب مئذنة أما ماء حلب فمن نهر قويق الذي ينبع من عينتاب على
ثلاث مراحل من المدينة قال ياقوت قويق بضم أوله كأنه تصغير قاق وهو صوت الضفدع ولذلك قال شاعرهم
إذا مـا الـضـــفـــادع نـــادينـــه

قويق قويق أبـى أن يجـيبـا

تغوص البعوضة في قعره

وتـأبـى قـوائمـهـا أن تـغــيبـــا

وهو نهر مدينة حلب مخرجه من قرية تدعى )سبتات( وسألت عنها بحلب فقالوا لا نعرف هذا الاسم إنما مخرجه من
)شناذر( قرية على  6أميال من )دابق( ثم يمر في رساتيق حلب  18ميلا إلى حلب ثم يمتد إلى )قنسرين(  12ميلا ثم
إلى )المرج الأحمر(  12ثم يغيض في أجمة هناك فمن مخرجه إلى مغيضه  42ميلا وماؤه أعذب ماء وأصحه إلا انه في
الصيف ينشف فلا يبقى إلا نزوز قليلة وأما في الشتاء فهو حسن المنظر طيب المخبر وقد وصفه شعراء حلب بما
الحقوه بنهر الكوثر ومن أمثال عوام بغداد )يفرح بفلس مطلي من لم ير دينارا( قد أحسن القيسراني محمد أبن جعفر
في وصفه بقوله
رأيت نـــهـــــر قـــــــويق

فســـاءنـــي مـــا رأيت

فلـــو ظـــمـــــــئت وأس

قيت ماءه ما رويت

ولـــو بـــكـــيت عـــلــــيه

بقـدره مـا أشــتـــفـــيت

وعرض هذا النهر الآن  7أمتار يخترق حلب الجديدة من الشمال إلى الجنوب وعلى ضفتيه البساتين وماؤه قليل جدا
بالنسبة إلى ما في البساتين والضياع ولا يفي بريها لولا رطوبة الهواء وبرودة الأرض في الصيف ولولا مياه الأمطار
في الشتاء حيث ينمو على ذلك قسم عظيم من الأشجار كالعنب والتين والرمان والزيتون والفستق والكرز وهو ثمر
كالخوخ لكنه أصغر منه وأشجار الخشب والمباقل وأما أشجار الليمون والتفاح والموز والذرة فلا بد من سقيها بالماء
على رأس كل شهر ولو احتاج كل من في حلب من البساتين والضياع إلى إسالة الماء لما كفاها إضعاف نهر قويق لان
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حلب محاطة بالبساتين من جميع الجهات وسهولها وجبالها سواء في ذلك وأنك لترى الجبل الشاهق مغطى بالأشجار
من قمته إلى سفحه وينهي نهر )القويق( بالبساتين التي يتوزع بينها في ظاهر حلب على مسافة ميلين
اختلاف الحلبيين ومذاهبهم وحكومتهم
تغلب الخلاعة والتهتك على الأهالي في حلب ولهم ولع بالملاهي والألقاب ولا تقفل مقاهيهم إلى الصباح وزيهم على
اختلاف المذاهب واحد لا يعرف المسلم من غيره إلا بالتأمل والتدقيق يؤلف اليهود والنصارى  30في ال  100من
مجموع سكانها أما ال  70الباقون فمسلمون على مذهب أهل السنة ولا يوجد في البلدة اليوم غير أسرتين من الشيعة
مع أن حلب معدودة من القديم من عواصم الشيعة خصوصا أيام حكم الحمدانيين والفاطميين والمرادسيين وقد
أخرجت خلقا من مشاهير علماء الشيعة وأدباءهم كابن البراج وابن الصلاح وبني زهرة وغيرهم وأما الشعراء والأدباء
فأكثر من ذلك وحسبك منهم ابن خالويه والأمير أبو فراس كشاجم وخلق كثير غير هؤلاء ومن الأدلة الواضحة على
انتشار مذهب الإمامية في حلب ما ذكره ابن خلدون من أن صالح بن مرداس قد كان شيعيا وأنه أقام الدعوة العلوية
بالروحية حين ملكها ومن ذلك ما ذكره ياقوت في معجم البلدان نقلا عن ابن بطلان الطبيب المصري من أنه مر بحلب
سنة  440فرأى الفقهاء فيها يفتون على مذهب الإمامية .ولاية حلب اليوم دولة مستقلة من الدول السورية التي أنشأها
الفرنسيون بعد احتلالهم البلاد مثل دولة حلب ودولة دمشق ودولة لبنان الكبير ولكل دولة من هذه الدول مستشارون
فرنسيون لهم القول والفصل في شؤون البلاد ويدعى رئيس الحكومة فيها )حاكم دولة حلب( وعلى كل دائرة من دوائر
الحكومة رئيس وفي حلب جيش فرنسي كبير ومركز للقواد وجل تجارة حلب بين المسلمين فهي من هذه الوجهة عكس
بغداد حتى أن حركة التجارة تبطل يوم الجمعة كما تبطل يوم السبت في بغداد وينسج في حلب منسوجات كثيرة
مختلفة من الحرير والقطن والكتان والخز والقصب للنساء والرجال إلا أن منسوجات دمشق احسن منها .وأقصر الليل
في أفق حلب سبع ساعات و  20دقيقة وأفقها يختلف أي يقصر عن الأفق العراقي في بغداد وكربلاء والنجف مثلا
بمقدار  38دقيقة ليلا ويزيد  30دقيقة نهارا إذ أقصر ليالي العراق في العشر الأول من حزيران ثماني ساعات ودقيقتين
وتطلع الشمس بعد الساعة التاسعة والخمسين دقيقة
متنزهات حلب
ومن متنزهات حلب )باب الفرج( و)السبيل( أما باب الفرج فهو ساحة أو فضاء على شكل دائرة محاطة بأبنية شامخة
من الأنزال والمقاهي والفنادق ويمتد من الساحة شارع واسع كله مقاهي بنيت على الطراز الحديث على حالة تأخذ
بمجامع القلوب حسنا وبهجة وهناك مجتمع الحلبيين عصر كل يوم .أما متنزه السبيل فإنه في الجهة الغربية على نحو
ميلين من المدينة ويتألف من حديقة ومقهى وبحيرة مسدسة ومحل لصيد الحمام وهو نوع من القمار والمكاسب
الفاسدة المحرمة التي دخلت بدخول الأوربيين والإفرنج إلى هذه البلاد ويقصد الناس ذلك المحل يوم الجمعة وقد أعد
صاحبه بندقيات صيد وحماما وعلى كل من يرغب في الدخول إعطاء رسم قدره نصف مجيدي وإذا شاء الداخل تناول
بندقية ويطلق الحمام واحدة بعد الأخرى وهو يرمي والمتفرجين يتراهنون على من يصيب مثل الرهان على سباق
الخيل
تربتها وحيواناتها
"وبعد" فيقول العبد الفقير إلى عفو ربه الغني محسن ابن المرحوم السيد عبد الكريم الأمين "الحسيني العاملي
الشقرائي نزيل دمشق" أني أذكر في هذه الأوراق وصف رحلة لي من الشام إلى العراق فبلاد إيران قد استمرت ذهابا
و إيابا نحو أحد عشر شهرا من  13شعبان عام  1352إلى أواخر رجب عام 1934" 1353م" .أذكر فيها أكثر ما شاهدته
وأكثر ما جرى لي في العراق فإيران من الحوادث الممتعة وما شاهدته من البلدان والخراب والعمران والأودية والأنهار
والفيافي والقفار وعظيم الأبنية والآثار وما كان في سالف الإعصار والسهول والجبال وعظماء الرجال ولا سيما ما رأيته
واستفدت منه من دور الكتب في البلدين ومكتباتهما الخاصة ووصف المشاهد المشرقية فيهما وما استفدتم من
الفوائد والعبر وما يوجب ألفات النظر وأعمال الفكر وما اطلعت عليه من أخلاق العرب والعجم وسائر الأمم وعوا ئدهم
وأطوارهم ومستملح أخبارهم ومستحسن آثارهم وما حسن وقبح من أعمالهم وأفعالهم وأحوالهم فان من معرفة ذلك
ما لا يخفى من الفوائد وترويح النفس والاقتداء بمحاسن الأمم في الأفعال والأخلاق وتجنب قبائحها فيهما وذلك حسبما
أدى إليه اطلاعي واختباري ووصلت إليه معرفتي وعرفته فكرتي وربما يكون قد فاتني كثير مما كان ينبغي أن أطلع
عليه وأعرفه وربما أكون قد أخطأت في أشياء وعندي أني عرفتها وعلمتها فالعصمة ليست إلا لأهلها والإحاطة بالأشياء
ليست إلا هلل تعالى ولا يكلف المرء فوق جهده ومقدرته لا سيما أنني كنت في أكثر هذه المدة التي بقيتها في البلدين
مشغولا بالنسخ والتدوين والفحص عن دور الكتب وما فيها من المخطوطات.
الرحلة الأولى الحجازية
عام 1321ه "1904محمد" بقصد الحج خرجنا من دمشق يوم الاثنين سابع ذي القعدة الحرام سنة ألف وثلاثمائة وإحدى
وعشرين بقصد الحج إلى بيت هللا الحرام فركبنا القطار الحديدي من دمشق قاصدين بيروت في الدرجة الثانية باجرة
أربع مجي ديات عن الشخص ودخلنا بيروت بعد غروب الشمس بربع ساعة فبتنا فيها ليلة الثلاثاء وفي مساء يومها
ركبنا في الباخرة الفرنسية من شركة الميساجيري في الدرجة الثالثة وفيها أربع درجات والأجرة ثلاثة أرباع ليرة فرنسية
إلى بور سعيد فتحركت بنا من بيروت الساعة الثانية "غروبية" تقريبا من ليلة الأربعاء.
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بور سعيد
وهي بلدة جميلة ذات قصور عالية وشوارع فسيحة وأبنية مزخرفة تجول العربات "العجلات" في أزقتها على الحديد أي
"ترامواي على الخيل" وعلى غير الحديد وأهلها مسلمون ونصارى وهي من الإقليم المصري أنشأها سعيد باشا أحد
الخديويين في مصر فنسبت إليه "ومعنى البور" السد الذي يبنى على شاطئ البحر ليكون مرفأ للسفن.
الخديوي
والخديوي لفظة تركية معناها نائب الملك أول من لقب به محمد علي باشا أمير مصر عندما وقعت المعاهدة بينه
وبين الدولة العثمانية على أن يكون أمير للقطر المصري تحت رعيتها ويدفع لها مبلغا في السنة ويلقب بالخديوي رمزا
إن إمارته تحت حماية السلطان العثماني .وخيرات بور سعيد كثيرة وأسعارها لا تخلو من غلاء .فبتنا بها ليلة الخميس
إلى َّ
وخرجنا منها يومه في الساعة الخامسة والدقيقة الخامسة <عندما يرد ذكر الساعة ،فالمقصود بها دائما الساعة
الغروبية ،لا الساعة الزوالية> في القطار الحديدي الضيق وهو بقدر عرض الخط الذي بين دمشق وبيروت قاصدين
الإسماعيلية .وكانت العملة تشتغل في إبدال ذلك الخط الضيق بخط عريض كالذي بين الإسماعيلية والقاهرة ولما يتم
كان قريب التمام فوصلنا الإسماعيلية في الساعة الثامنة من يوم الخميس.
الإسماعيلية
وهي بلدة في طريق القاصد من بور سعيد إلى القاهرة ،أحدثها إسماعيل باشا أحد الخديويين في مصر فنسبت إليه.
وانتقلنا في الإسماعيلية إلى القطار الحديدي ذي الخط العريض وهو أسرع من الأول وأتقن لكون طريقه عريضا .ولا
تسل عن شطط الحمالين الذين ينقلون الأمتعة من قطار بور سعيد إلى قطار القاهرة في طلب الأجرة وبين القطارين
بضعة أقدام .فدخلنا مصر القاهرة قبل غروب الشمس بنصف ساعة من يوم الخميس وكانت الأجرة من بور سعيد إلى
مصر أربعين قرشا صحيحا وصريا ونصف القرش كل قرش عبارة عن قرشين ونصف رائج الشام .فبقينا في مصر ستة
أيام كنا نشتغل في خلالها بتصحيح ملازم رسالتنا "الروض الأبيض في حكم تصرفات المريض".
المطبوعات أيام السلطان عبد الحميد
وكنا أرسلناها لمصر لتطبع بسبب ما كانت تجربة الحكومة العثمانية من التشديد في أمر المطبوعات من طلب الرخصة
الرسمية التي كانت أخيرا لا تعطى إلا من الأستانة بعد تقديم نسختين مخطوطتين للحكومة من الكتاب المراد طبعه
نسخة تبقى عندها ونسخة تعاد لصاحبه .وكم يحتاج صاحب الكتاب من النفقات لاستنساخه مرتين لاسيما إذا كان كبيرا
وكم يصبر حتى يطلع الكتاب ويدقق وتمر أوراق الرخصة على الدوائر التي كان حالها معلوما في المماطلة والتسويف.
هذا مع قطع النظر عن التعصبات الدينية التي تمنع من إعطاء الرخصة وقد تؤدي إلى مصادرة الكتاب ومنع نشره
بعد إعطاء الرخصة كما وقع لكتاب "ينابيع المودة" وغيره.
فضلا عن الأمور السياسية التي كان يتقرب بها من أوكل إليهم ذلك إلى السلطان عبد الحميد ويتفننون في استنباطها
حتى نقل أنه طلبت الرخصة بطبع كتاب في المنطق وفيه ما المراد بالقضية? فلم يرخص في طبعه حتى أبدل المراد
بالمقصود وذلك لموافقته لاسم السلطان مراد الذي خلع ونصب مكانه أخوه السلطان عبد الحميد .وكنا نكتب في
أن نكتب "بائنا" بدل خلعيا حتى لا
أوراق الطلاق التي تقدم لمأموري القرعة العسكرية طلاقا "خلعيا" فيطلبون إلينا َّ
يسمع سلطانهم بلفظ الخلع في مملكته .ولكنه لا راد لقضاء هللا فقد خلع السلطان عبد الحميد ونفي إلى سالونيك ثم
أعيد إلى الأستانة بعد حرب البلقان ومات بها خليعا سجينا .فسبحان من لا يدوم إلا ملكه .ولم نتمكن من إكمال طبعها
وتصحيحها لقصر المدة فطبع باقيها بعد ذهابنا كما طبع أولها فجاءت مغلوطة واضطررنا إلى عمل جدول للخطأ
والصواب فيها.
مصر القاهرة
ومصر القاهرة مدينة عظيمة رخيصة الأسعار ،والأشياء فيها موفورة وأمورها الدنيوية وأخلاق أهلها حسنة كسائر سكان
القطر المصري ولهم حب عظيم لأهل البيت عليهم السلام فتراهم لا يقسمون إلا بهم ولا يلهجون إلا بذكرهم ويحترمون
السادة الأشراف ويسمون العلوي شريفا وأبو هاشم .وأذكر إننا لما وصلنا إلى بور سعيد جعلت أتطلع من النافذة إلى
العملة الذين يشتغلون بنقل الفحم الحجري إلى المراكب والى النوتية فلما رأوني وعلى رأسي عمامة خضراء استبشروا
وجعل يقول بعضهم لبعض :هذا شريف ،هذا شريف .ولكن الفسق والفجور والخلاعة منتشرة فيها .وجميع أصناف
الناس فيها في راحة بسبب عدل الحكومة وتنظيم جميع الأمور ولم تترك الحكومة شيئا كبيرا ولا حقيرا إلا جعلت له حدا
لا يمكن أحد تجاوزه وكتب ذلك في الشوارع ،حتى أنهم كتبوا في بعض الأمكنة التي تقف فيها الحمير المعدة للأجرة
إلى الأمكنة القريبة التي لا يصلها الترمواي ولا العربات "هذا موقف خمس حمير" مثلا ،فلا يجسر أحد على إيقاف أكثر
ومن فعل يغرم بمال جزاء له ويسمون تلك الغرامة مخالفات .والحمالون بها كل له رقم في عضده فإذا سلمه أحد شيئا
وحفظ رقمه فقد أمن من ضياعه .وأجرة العربات مرسومة أمام الراكب ،وهكذا مما لا يحصى ،حتى انهم كتبوا في بعض
المواضع في قطعة :لا ينبغي هنا سير العربات بسرعة .والسكك الحديدية تخترق جميع سهولها وتصل إلى جميع
بلدانها وقراها ومحطة السكة الحديدية فيها عظيمة فخمة وليلها كالنهار من الأنوار الكهربائية ،وأمام المحطة في الليل
ينار مصباح عظيم من الكهرباء عال يخال أنه بدر في السماء .وفي شوارعها تسير العربات المتعارفة التي تجرها الخيل
على الأرض بغير حديد وعربات كبيرة تجرها الخيل بدون حديد أيضا شبيهة بعربات الترماي تسمى "سوارس" باسم
صاحب تلك الشركة .وترمواي كهربائي يسير في شوارعها وضواحيها وأمكنتها القريبة والبعيدة بأجرة رخيصة .ومع هذا
كله ففي شوارعها حمير معدة للركوب بالأجرة .ولما رأيناها عجبنا من وجودها وقلنا من الذي يركبها مع وجود العربات
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لأن القلعة على جبل في وسط المدينة لا تصله
والترمواي في جميع الشوارع ،فلما أردنا الذهاب إلى القلعة ركبناها َّ
العربات وغيرها .وفيها عجائب كثيرة من أعظمها:
الأهرام
جمع هرم وهي كثيرة في ارض مصر رأينا منها ثلاثة متفاوتة أكبرها ويعرف بهرم الجيزة عظيم جدا على هيئة مربعة
ويضيق قليلا بقدر درجة واحدة من جميع جوانبه حتى ينتهي إلى مفرش حصير ويرى رأسه من بعيد مثل رأس الحربة
لأن
وهو كالجبل العظيم عال إلى الغية يبلغ ارتفاعه نحو  140مترا واسع القطر إلى النهاية يصعد عليه الناس بسهولة َّ
له من جميع جهاته مثل الدرج الواسع :نعم إذا وصل الإنسان إلى منتصفه فما فوق يخاف على نفسه من قوة الريح.
ورمت الصعود إلى أعلاه فمنعني رفاقي فوصلت إلى قريب منتصفه ونزلت ورأينا ونح جالسون عليه امرأة إنكليزية
به صاعدة إلى أعلاه يمسكها ثلاثة أشخاص من المسلمين ذوي العمائم الكبيرة الذين هم بمنزلة القوام على تلك
الأمكنة يرتزقون مما يدفعه إليهم السواح والزائرون وكلهم ممسكون بمنطقتها التي هي من جلد من ورائها وعن يمينها
ويسارها ،وجسمها المفرط في البياض يلوح من تحت ثيابها الشفافة ،فلما مروا علينا سلموا فسلمت هي اتباعا لهم.
وهذا الهرم مبني بالحجارة الصلبة المنحوتة الكبيرة لكنها ليست مفرطة في العظمة وفيه باب قريب من أسفله ينزل
منه إلى جهة الأسفل وسقفه وأرضه وجوانبه من الحجارة العظيمة ينزل الرجل فيه منحنيا ثم يضيق حتى ينزل فيه
إن عمق الهرم في بطن الأرض يعادل علوه على وجهها .وفي وسطه من الداخل طريق يصعد منه إلى
زحفا ويقال َّ
أعلى الهرم وفي أثناء الطريق تابوت من صخر أعد للقبر الذي بني الهرم لأجله .وكانت الناس قديما لا تعلم لماذا بنيت
الأهرام فقيل خوفا من الطوفان وقبل أنها بيوت كتبت فيها الحكمة وقيل ضمت خزائن الملوك وقيل إنها قبور الفراعنة.
ولم يكن بها باب ليمكن الدخول إليها ورام المأمون لما دخل إلى مصر فتح الهرم الأكبر فعجز عن ذلك لكثرة النفقات
ثم لم تزل تتداول الأيدي على فتحها حتى فتح في العصور الأخيرة فعلم إنها قبور الفراعنة .وقد بذل بانوها غاية الجهد
في إخفاء أبوابها على الناس حتى لا يدخل إليها وجعلوا مسالكها في بطونها غامضة مخوفة وردم بعض طرقها
بالصخور العظيمة وجعل فيها أشياء كثيرة توجب عدم الاهتداء إلى القبور التي فيها فلم يزل بنو الإنسان يجتهدون حتى
وصلوا إلى تلك القبور واستخرجوا من فيها وجعلوها عبرة للناظرين .والى جانب الهرم الكبير هرم أصغر منه وثالث
أصغر منهما وكلها بهيئة واحدة وبجانب ذلك أبنية قديمة متهدمة ويلوح للناظر أهرام أخرى كثيرة بعيدة عن هذه لكن
أعظم الكل أهرام الجيزة الثلاثة المذكورة وأعظمها هرم واحد.
أبو الهول
وقريب من الهرم الكبير صورة عظيمة هائلة منقورة من الصخر على صورة إنسان رأسه عظيم جدا بقدر الربوة الصغيرة
تسميه العامة "أبو الهول" وكان في مقابل ذلك تمثال آخر شبيه به.
الكنيسة
وقريب منه مكان تسميه الناس "الكنيسة" سقفه من الحجر السماقي المصقول وأرضه من البلاط الأبيض مسقوف
بالصخور العظيمة المربعة وجميع الجدران التي يقوم عليها السقف من الحجر السماقي المصقول ويشتمل على حجر
وأواوين ودهاليز .ومن عجائب مصر:
حدائق الحيوانات
وفيها جميع ما خلقه هللا من حيوان بري وبحري أهلي ووحشي من أنواع السباع والنمور والفهود والذئب وسائر سباع
الحيوان والطيور والقرود بأنواع شتى .أما ملك السباع:
الأسد
فترى فيه أبهة الملك في مشيته الهوينا متأنيا مترفقا كما قال المتنبي:
فكـأنـه آس يجـس عـــلـــيلا
يطأ البرى مترفعا من تيهه
وفي جلوسه رابضا تعلوه الهيبة لا يلتفت إلى أحد وإذا تثاءب بدت لك سعة شدقه الذي لا يضيق عن ابتلاع الحمل فما
فوقه .وفي زئيره الذي ترتج له الأرض فيمثل للأسماع الرعد القاصف ويكون ذلك غالبا عند جوعه أو غضبه ،وبجانبه
لبوته التي تشبهه في جميع ذلك وتظهر فيها الأنوثة بملامح جسمها الذي ربما يكون أقرب من جسمه إلى اللطافة.
وفيها:
الزرافة
وهي قريبة الشكل من البعير لكنها ألطف منه وجلدها شبيه بجلد الخيل في قصر شعره منقوش بنقش جميل وعلوها
بقر علو البعير يداها أطول من رجليها وإذا بصق عليها إنسان تتركه حتى يغفل عنها ثم تبسق عليه .وحيوان عجيب
يسمى:
القنغر
بقدر الكلب الكبير ازرق اللون يداه طول شبر ورجلاه طول ذراع إذا مشى ثنى رجليه إلى ورائه ومشى على ركبتيه وعلى
يديه كما يمشي الإنسان على أربع وربما وقف ومشى على رجليه كالإنسان ورفع يديه .وفي جلده شيء كالكيس يضع
فيه أولاده.
حمار الوحش
بهيئة الحمار الكبير جميل الخلقة شعره أسود وأبيض فيكون البياض المكتنف بالسواد على ظهره عريضا فإذا وصل
إلى جهة يديه ورجليه تدق خطوطه وخطوط السواد الذي يكتنفه حتى تسعها يداه ورجلاه وتنتهي إلى حوافره" .والبقر
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الوحشي" بأنواعه الكثيرة ومنه بقر يشبه الأهلي في شكله "والغزلان" و"أنواع الوعول" الطويلة القرون جدا "والنعام
والدب" بأصنافه.
والفيل
بخلقته العجيبة وخرطومه الذي يتناول به كل شيء حتى الإبرة ورأيناه يكسر به قصب السكر بضغطة واحدة كما يكسر
أحدنا القثاء الدقيق ثم يرفعه إلى الثقب الذي في أسفل رقبته الذي منه يتغذى لا من فمه ويأكل الحشيش وغيره
وخرطومه مثقوب وفي طرفه شفتين يقبض بهما .وفي فمه نابان أبيضان طويلان وله أذنان عظيمتان مدورتان يحركهما
دائما ويقول له سائسه" :سلام" فيرفع خرطومه على وجهه كما يرفع الجندي يده عنده السلام .وقد طرحت له خشبة
عظيمة على الأرض فدحاها دحو الصبي الكرة متى أشار سائسه ويلقي إليه المتفرجون الفلس الصغير فيتناوله
بخرطومه ويقدمه إلى سائسه مما دل على ذكائه وقبوله للتعلم .وليس له مفاصل ولذلك لا ينام على الأرض بل يستند
إلى شيء وينام .ولهذا يحتلون على اصطياده فيعمدون إلى شجرة وينشرونها إلا يسيرا فيستند إليها فتنقلب به فيقع
على الأرض ولا يقدر على القيام فيصيدونه .ورقبته قصيرة عظيمة ولذلك جعل هللا له خرطوما يتناول به غذاءه ويدافع
به عن نفسه ولولاه لمات جوعا .وإذا لف خرطومه على إنسان احتمله وألقى به ناحيته.
فتبارك هللا أحسن الخالقين الذي لا تحصى عجائب خلقه .وفيها "جمل" له سنامان وفيها أنواع "السمك" و"التمساح"
ودواب البحر والبر و"الحيات" و"اليرابيع" وغيرها من عجائب المخلوقات ما يطول الكلام بشرحه فسبحان الخالق القادر
على ما يشاء.
قلعة الجبل
وفيها قلعة كبيرة على جبل في نفس المدينة وتسمى قلعة الجبل قد تهدم أكثرها وفيها شرذمة من عسكر الإنكليز
ومدافع موجهه إلى البلد .وفي القلعة مسجد من بناء محمد علي باشا لم ير الراءون مثله سعة و إتقان بناء وقشا
وزخرفة وعليه قبة عظيمة كتب على داخلها أبيات من الشعر لكنه خال من المصلين إلا نادرا وجميع حيطانه واعتمدته
من الرخام المزين بالحفر وله صحن واسع في وسطه حوض من الرخام بأنابيب للضوء وقد كتب عليه آيات من القرآن
تناسب المقام .وفي القلعة بئر بعيدة المدى ينزل إليها بدرج من خارج حائطها المدور يستخرج منها الماء بالدواليب
إلى أعلاها ثم يجري في ساقية ويوهم قوام ذلك المحل على الغرباء فيقولون لهم هنا محل سجن يوسف عليه السلام.
ومن عجائب مصر والعجائب فيها كثيرة:
الأنتيكة خانة
وهي بناء فخم له طبقات فيه ما يعجز عنه الوصف من الآثار القديمة مثل أجسام فراعنة مصر محنطة باقية بحالها
بلحومها وشعورها وأظفارها وأكفانها التي تشبه المبروم الذي كان ينسج في جبل عامل والبردي الملفوفة به وتوابيتها
وقد اسودت أجسامهم من طول المكث وقد أخرجت من التوابيت ووضعت في غيرها وغطيت بألواح وكتب عند بعضها
يظن هذا فرعون موسى وبعضها قد صورت صورها على التوابيت التي هي شجر الدلب بأتقن صنع حتى يخال للناظر
أن الصانع لها قد فرغ منها الآن وقد نقشت بالنقوش الذهبية الصفراء ومن شدة إتقان التصوير يخيل للناظر إنها
والصورة الحقيقي وهي لا تزيد عن الأجسام الموجودة اليوم مما دل أن بني الإنسان قديما وحديثنا بقدر واحد وان ما
يتوهم البعض من أن أجسام السالفين اكبر من أجسامنا وهم باطل .وهؤلاء الفراعنة بعدما كانوا ملوكا وحافظوا على
أجسادهم بعد الموت من الفناء قد صاروا عبرة لمن اعتبر ومنفرجا لكل ناظر .وهذا التحنيط الذي كان يستعمله
المصريون القدماء ولم يهتد إليه أهل هذه الإعصار مع ما بلغوا من الرقي يظهر أنه كان شائعا سهلا وانه كان له أناس
مخصوصين كالذين يتعاطون تغسيل الأموات وتكفينهم في هذا الزمان ومن عجائبهم انهم كانوا يستعملون لحفظ كل
جسم من الفناء حتى الحبوب والفواكه والخبز والطعام وأجسام الحيوانات البرية والبحرية من الغزلان والغنم والمعز
والتمساح الذي يظهر أنه مقدسا عندهم فقد رأيناها كلها باقيا من ذلك العهد .ومما رأيناه صور جنود مجسمة في
أيديهم القسي كأنهم يمشون صفوفا عجلة مجسمة وسررا وغير ذلك مما يعجز القلم عن استيعابه واستيعاب وصفه.
وفيها صور أجسام ملوك وغيرهم من الحجارة المجسمة رجالا و نساء بهيئات ملابسهم بأبدع ما يتصور وأتقنه قد صنعت
من الرخام و المرمر فترى فيها إنسانا بكبره وضخامته وأكبر من خلقته الأصلية وأضخم بكثير.
الخلفاء الفاطميون والجامع الأزهر
وفي مصر الجامع الأزهر والجامع الأقمر وهما من بناء الخلفاء الفاطميين الذين ظهروا بالمغرب ثم انتقلوا إلى مصر
وبلغت دولتهم شأوا بعيدا ودامت مائتين واثنين وسبعين سنة وكان لها فضل عظيم في أحياء آثار الإسلام .والمحققون
من علماء الإسلام و مؤرخيهم يصححون نسبهم مثل صاحب عمدة الطالب في انساب آل أبي طالب خلدون وابن الأثير
والمقريزي وغيرهما ومما استدلوا به على صحة نسبهم قول الشريف الرضي رضي هللا عنه:
مقـول صـــادق وانـــف حـــمـــي
ما مقامي على الهوان وعـنـدي
م كـــمـــا زاغ طـــائر وحـــشـــــي
و إباء محـلـق بـي عـن الـضـي
و بـمـصـر الـخـلـيفة الـــعـــلـــوي
أحمل الضيم في بلاد الأعادي
ي إذا ضامني البعيد القـصـي
من أبـــوه أبــــي ومـــــــولاه مـــــــولا
س جـمـيعـا :مــحـــمـــد وعـــلـــي
لف عـرقـي بـعـرقـه ســيدا الـــنـــا
ولا عبرة بمن أنكر نسبهم أمثال ياقوت الحموي الذي يعبر عنهم في معجم البلدان بالمتعلويين وغيره فان الذين أنكروا
نسبهم هم بنو العباس خوفا على ملكهم لما استفحل أمرهم مه ما يرونه من ميل الناس إلى آل أبي طالب حتى كتبوا
محضر ببغداد في نفي نسبهم اجبر على أن يكتب فيه علماء الأمامية الشيخ المفيد وتلميذاه السيد المرتضى والسيد
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الرضي ووالدهما .وامتنع السيد الرضي من إنكار الأبيات السالفة فهدد وعزل عن النقابة وإمارة الحاج لا سيما أن القوم
شيعة إسماعيلية والقول فيهم سيئ حتى قال السيوطي في تاريخ الخلفاء :أن خلافتهم لا تصح لان خيارهم رافضة أو
ما هذا معناه .وإذا أردت أن تعلم عظمة دولتهم وما لها من الفضل على الإسلام والعرب فراجع خطط المقريزي فإني
لم أو من فصل أحوالهم مثله ومما قاله في وصف خزانة الكتب التي كانت لهم :أن فيهم عدة نسخ من كتاب العين
إحداها بخط مصنفه الخليل بن احمد.
والجامع الأزهر من عهدهم إلى اليوم مدرسة عظيمة إسلامية وله أوقاف جليلة وفيه أروقة يسكنها الطلاب وينسب
كل رواق إلى قطر من الأقطار يسكنه أهله وتدر عليهم الأرزاق من الأوقاف وله رئيس يلقب بشيخ جامع الأزهر وهو
اعظم جامع بمصر.
مشهد رأس الحسين عليه السلام
وفي مصر مشهد رأس الحسين عليه السلام معظم مزور وحالة المصريين فيه تشبه حالة العراقيين وغيرهم في مشاهد
أئمة أهل البيت عليهم السلام التي بالعراق وعنده مسجد كبير فخم متقن البنيان ورأينا فيه رجلا جالسا على كرسي
يدرس في علم النحو وحوله عدد كثير من الطلاب وتصنع فيه كسوة الكعبة الشريفة التي يبعثها المصريون كل سنة
ولها أوقاف يصرف ريعها في ذلك .و هذا الرأس استخراجه الخلفاء المصريون من عسقلان المدينة المشهورة التي هي
في فلسطين ودفنوه في مصر باحتفال عظيم وبنوا عليه هذا المشهد وقالوا أنه رأس الحسين عليه السلام و هللا أعلم
بحقيقة حاله.
مشهد السيدة زينب
وبمصر مشهد السيدة زينب وهي امرأة صالحة فاضلة علوية من نسل مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام لها
مشهد عظيم وبجانبه مسجد يزين إتقان بنائه عن الجامع الأزهر اكبر منه كثير ويتوهم كثير من الناس إنها زينب الكبرى
بنت مولانا أمير المؤمنين عليه السلام لتبادر الذهن إلى الفرد الأكمل وهو وهم فاسد .ومن الغريب أنني رأيت في
بعض الكتب المصرية المطبوعة هذا التوهم وحاول صاحب تصحيح هذا الوهم بما هو أوهن من بيت العنكبوت وهو
أن يكون نقل جسدها الشريف خفية إلى مصر .ويشبه هذا الوهم أنني رأيت كتابا طبع بمصر قال فيه صاحب :أن
الجراكسة من نسل رجل صاحبي يسمى كسا وإنهم كانوا يقولون سار كسا ثم حرفوا وقالوا سركس بالسين في أوله.
وذلك لان ألفه لأمير جر كسي .مع أنه مما لا ريب فيه أن الكلمة فارسية أصلها جهاركس أي أربعة انفس ولذلك قصة
معروفة.
مشهد السيدة نفيسة ومشهد الإمام الشافعي وغيرهما
وبمصر من المشاهد المشهورة مشهد السيدة نفيسة ومشهد الإمام الشافعي وغيرهما .وفيها قبر محمد بن أبي بكر.
و في خارجها قبر مالك الأشتر الذي سمه معاوية حين توجه إلى مصر واليا عليها من قبل علي عليه السلام في قصة
مشهورة .لم نتمكن من زيارته.
القناطر الخيرية
وهي من عجائب مصر وهي قناطر مبنية على النيل خارج مصر يذهب إليها بالقطار الحديدي وعندها حديقة من اجمل
حدائق الدنيا ومتنزهاتها وهذه القناطر بناها إسماعيل باشا خديوي مصر وصرف عليها أموالا طائلة وهو طويلة جدا
ولكل قنطرة باب من الحديد إذا أرادوا سد النيل انزلوا تلك الأبواب وإذا أرادوا رفعها رفعوها بآلة تدار بالبخار.
الكبري
وهي لفظة تركية معناها الجسر وهذا الجسر قناطر شبه القناطر الخيرية في طول كثير وفي أولها و آخرها صورتا
أسدين عظيمين من النحاس.
تمثال محمد تمثالا محمد علي باشا راكبا على جواده وولده إبراهيم باشا أميري مصر مجسمين من النحاس و يرى
إبراهيم راكبا على جواده متقلدا سيفه يشير بيده و على رأسه طربوش مغربي مرتديا "الكبوت" لابسا السروال الشبيهين
بما يلبسه قواصة القناصل.
الشيخ عبد المحسن الكاظمي
وزارنا ونحن في مصر الشيخ عبد المحسن الكاظمي الشاعر الشهير وكنا نعرفه من العراق وأبوه تاجر من أهل الكاظمية
يتجر بالفراء ولذلك اشتهر "ببوست فروش" وهي كلمة فارسية معناها بائع الجلد .ويقولون أنهم من نسل الأمير أبي
فراس الحمداني .وخرج من العراق في شبابه مغاضبا لأهله فهبط مصر وذاع بها صيته ونظم فيها القصائد الرنانة لا
سيما في الاجتماع و السياسة وأكثرها على البديهة فإن له في الشعر بديهة عجيبة وأكثر قصائده نشرت في الجرائد
والمجلات المصرية وغيرها وله ديوان شعر كبير لم يطبع إلى الآن فانسنا به كثيرا ورأينا صورته الجميلة التي كنا نعرفها
أيام شبابه قد تغيرت ولسانه العراقي قد صار مصريا وحكى لنا من وقائعه وما جرى له في محافل مصر الشيء الكثير
وله عند أفاضل المصريين مكانة سامية.
مناظرة مع نقيب أشراف مصر
جامع هذه الأخبار السيد محمد بن أحمد الحسيني المنشي البغدادي) (6في دار الحكومة ببومبي ...لدى )يار صاحب(.
كان قضى ببغداد عدة سنين مشغولا بخدمات المقيمية البريطانية ببغداد .بقى هناك إلى سنة 1235ه 1820 -م .ثم
رافق ذا الجاه الرفيع )كلاديوس جمس رج( المقيم البريطاني ببغداد بأمل التنقل ترويحا للنفس وتنزيها للخاطر في
رحلته إلى ديار الكرد )شهرزور ،وسنة ،وسقز ،وكركوك ،وكبرى ،وأربل( والموصل ،والأنحاء الأخرى هناك). (7
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أراد  -المنشي البغدادي  -أن يتطلع إلى بقايا الآثار البائدة ،والعجائب القديمة .وأن يتجول في تلك الربوع للتعرف بها،
ولم يأبه إلا لما شاهده رأى العين ،ولا بالى بالمسموع المنقول .دون كل ما رآه بلا زيادة ولا نقص في مجموعة أراد أن
تكون نبراسا لأرباب النهى ،ولأصحاب الرحلات الذين يقصدون تلك الأنحاء ،فقدمها لاستفادة أهل المطالعة ليكونوا
على ثقة من معرفة الطرق والمنازل والأصقاع كاملة غير منقوصة ،وتامة مستوفاة.
جعل هذه الرسالة عشرة أبواب :الباب الأول :فيما حدث بين وزير بغداد داود باشا وبين المقيم البريطاني المستر رج
مما سبب خروجه من بغداد.
الباب الثاني :في ذكر بغداد وأحوال )عشائر العرب( و )وطوائف الأكراد( فيها ،وكذا في قراها ونواحيها.
الباب الثالث :في المنازل في بغداد إلى كرمانشاهان ،وأخبار الآثار والعمارات القديمة التي لقيها في طريقه.
الباب الرابع :في المنازل بين بغداد والسليمانية وكردستان وأحوال ما هنالك.
الباب الخامس :في بيان طريق بغداد كركوك ومن هناك إلى السليمانية ،وفي اختلاف الطرق بين السليمانية
وكويسنجق.
الباب السادس :الذهاب من السليمانية إلى همذان من طريق شهرزور.
الباب السابع :في ذكر طريق السليمانية إلى سنة من طريق )زيربار( وأحوال ولاية سنة أو لوائها.
الباب الثامن :في الطريق من سنة إلى تبريز ومراغة وكرمانشاهان.
الباب التاسع :في طريق السليمانية إلى الكبرى واربل والموصل بالتفصيل وشرح أحوال الموصل ونينوى وطريق
الموصل في دجلة إلى بغداد.
الباب العاشر :في بعض البلدان المتصلة ببغداد إلى البصرة وأحوال تلك الأصقاع.
عرض هذه الرسالة لمجلس الجناب المستطاب جامع الكمالات ...صاحب السيف والقلم ،ملاذ العرب والعجم ،ناسخ
آيات برمك ،ماحي آثار الأتابك) ...هنرابل مونت استوره الفنسنتين كورنر بهادر( حاكم بومباي ...أدام هللا إقباله وإجلاله
العالي ،ورجا أن تنال القبول ...كان ذلك سنة 1237ه 1822 -م.
وعليه التكلان.
الباب الأول
فيما وقع بين داود باشا وبين المستر رج ،وسبب خروجه من بغداد
لما كان المستر رج العالي الجاه بالموصل لتبديل الهواء حدث بينه وبين حاكم بغداد داود باشا بعض ما يكدر الصفو،
وذلك أن رجال الباشا أهملوا العهود والفرامين ولم يعملوا بها في حق الأموال والرجال والعشور الكمركية وأموال
التجار الإنكليز ،ومن يلوذ بهم ممن يتردد إلى بغداد والبصرة .خالفوا ذلك كله ،وأبدوا استهانة) (8بهم.
سمع المستر رج بذلك ،فشرح لوالي بغداد الأمر ،فأجابه على كتابه بجواب بعيد عن الصواب ،وعن الغرض وما يؤول
إليه ،فكتب إليه مرة أخرى ،فأخذ منه نفس الجواب السابق ،الأمر الذي دعاه أن يكتب إلى المقيم البريطاني في البصرة
أن يمنع السفن الواردة من الهند بما فيها من أمتعة فلا يدخلها البصرة ،وان يصدر السفن التي تحمل الأموال والأمتعة
من البصرة إلى تلك الأنحاء).(9
أحاط الجند بدار المقيم البريطاني ،فجاء الدفتري ،والخواجة عزرا مرار بأمل أن يحصلوا من المستر رج على كتاب بإطلاق
الأمتعة مما يعود للتجار وإخراجها من المراكب )السفن( ،فكتب ليلا كتابا بذلك ،وأمر بإطلاق الأمتعة وإخراجها من
المراكب ،وايتلم التجار الكتاب ،وإن الجند أحاطوا بالدار ،ومنعوا التجمهر ،وحرسوا الدار إلى الصبح.

وبعد ثلاثة أيام توسط الدفتري في أن يواجه المقيم البريطاني الوزير فأخذه معه إليه .ومن ثم أذن له الوزير بالخروج.
وان يذهب عن بغداد على أن يكتب رسالة رضى عن الباشا وكان أكرهه على إعطائها ،ولو كان المستر رج يريد إثارة
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الفتنة آنئذ ،أو الفساد لفعل ،ووجد عونا له الينكجرية ،والأعيان ورجال بغداد وسائر الناس ممن كانوا معه فينقادون
لرغبته فيستولون على بغداد ،لما يحملون له من ود إلا أن الرجل لم يكن ممن يرغب في توليد القلاقل ،أو يميل إلى
الإفساد أبدا ولا يبغي الشحناء ،وإنما كان محبا للسلام وعمل الخير بدرجة قصوى.
ثم انتهى فسار في  7شعبان )سنة 1236ه 1821 -م( من بغداد إلى البصرة بمن معه من أعوان) ،(10فلبث هناك مدة
 24يوما ،في خلالها أنعم على أكثر رجاله ورخص لهم بالذهاب حيث شاءوا ،وان الجنود )السباهية( الذين كانوا عنده
أبقاهم في البصرة ،وذهب مع بعض خواصه إلى أبى شهر).(11
وهناك لم يطق شدة الحر ولم يقو عليه ،فأرسل زوجته مع طبيبه الدكتور المستر بل إلى بومبي ،وذهب مع بعض
الأشخاص 12عازما على الذهاب إلى فارس ،فمضى إلى شيراز وفي  23شوال سنة )1236ه 1821 -م( ورد شيراز،
وسكن )جهانما(  ،وبعد مرور شهر ذهب لمشاهدة )تخت جمشيد ومرغان() ،(13فقضى فيها نحو  20يوما ،فبصر تلك
الأنحاء وتجول فيها ،وسار في مواطنها ،ثم رجع إلى شيراز.
وبعد وروده ظهر الوباء) (14في تلك الأصقاع على حين غرة ،وأصيب بذلك المرض وتوفى ليلة الجمعة في  7المحرم
سنة 1237ه 1821) -م( ...ودفن في )حديقة جهانما( .رحمه هللا تعالى ولطف به بكرمه الذي لا يحد.
والحاصل أن راقم هذه الحروف )مؤلف الرحلة( بقى بعد وفاة المشار إليه محزون القلب ،مكسور الخاطر ،تفيض عينه
بالدمع ،فبهذه الحالة عاد مع سائر ملازمي المقيم البريطاني) (15من شيراز إلى )أبي شهر( قافلين .اعترى الكل هناك
ارتباك لا يوصف واضطراب مع خوف وضجر.
ومنها ذهبوا إلى البصرة بانكسار.
ثم أن القبطان العالي الجاه )تيلر( المقيم البريطاني في البصرة بعث إلى راقم هذه الحروف أحد أعوانه يدعوه أن يبقى
عنده في البصرة ويعمل كما كان يعمل أيام المتوفى ولي نعمته ،وأنه يقوم مقامه.
وبينا هو في تلك الحالة إذ جاءت بشرى غير مرتقبة بزوال الغم والكدر ،جاءه كتاب من حرم المرحوم المستر رج)(16
من بومبي تطلب أن يسرع إليها .وفي خلال بضعة أيام أعد متاعه ،وركب المركب الرسمي الصغير المسمى
)برانسويل() (17فتحرك إلى بومبى ،وفي طريقه كان بصحبة ربان السفينة )جان أستوت() ،(18فرأى منه لطفا كبيرا،
وألفة تامة.
وفي  29جمادى الآخر سنة 1237ه وصل إلى بومباي ،فشرع في جمع هذه الرسالة.
الباب الثاني
في ذكر بغداد وعشائرها وطوائف الأكراد وتلك الأنحاء
بغداد مدينة واسعة بناها أبو جعفر المنصور الدوانيقي) (19وسبب ذلك مذكور في تاريخ كلشن خلفا) ، (20وبنيت هذه
المدينة في جانبي نهر دجلة.
ويرتبط جانباها بجسر على وجه الماء المستقر على سفن) (21يبلغ عددها ثلاثين عند قلة المياه .وتبعد الواحدة عن
الأخرى خمس خطوات تفصل بينهما .وعرض الجسر ست خطوات أيضا .وفي الجانبين نحو مائة ألف بيت .وفيها مختلف
الملل من كل مذهب ،بينهم ألف وخمسمائة بيت من اليهود ،وثمانمائة بيت من النصارى.
هواؤها طيب ،وماؤها عذب ،يشتد فيها الحر صيفا ،فتبلغ درجته ) (108وربما تزيد .والمواسم في الربيع والخريف
والشتاء لطيفة .وفي الشتاء يجمد الماء أحيانا ،وتقل الأمطار ،ولكن لا يسقط الوفر) .(22والقرى في أنحاء بغداد كثيرة.
وفي الجانب الغربي من بغداد) (23مرقد الإمام موسى الكاظم) ،(24والإمام محمد التقي) ،(25وأبي القاضي
الحنفي).(26
ومن بغداد إليها) (27مسافة فرسخ .وهناك نحو ثلاثة آلاف بيت من العرب والعجم ،كلهم شيعة أخبارية المذهب).(28
ومن قبور الأولياء في الجانب الغربي) (29قبور مثل الشيخ معروف الكرخي) ،(30وحبيب العجمي) ، (31وبشر
الحافي) ،(32والحسين بن منصور الحلاج) (33والشيخ جنيد البغدادي ،34وبهلول) (35وغيرهم .وهؤلاء مدفنهم في
الجانب الغربي).(36

 Copyright 2020-2022 - Sayoud.net - All rights reserved.

Pr H. Sayoud

http://sayoud.net

وهناك مسجد قديم بال يقال له )المنطقة( .ويسمى )دير برسا() (37في وسط الطريق بين بغداد والأمام موسى في
محل يقع في )كرخ بغداد( .ونصب محرابه من عمود صخري والناس هناك يتبركون بهذا المحل؛ ويقلون أن الإمام عليا
 رحمه هللا  -قد أقام الصلاة فيه.ويبعد عن الدير المذكور بفرسخ واحد محل يقال له هور ،فيه تل عال بنى من اللبن الذي يتخلله القصب ،وهذا التل
يقال له )تل نمرود( ،و)عقرقوف().(38
ومزار أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي إمام المذهب الحنفي يقع في الجانب الشرقي) (39في الجانب الآخر من
دجلة في مقابلة الإمام موسى .ما يقرب من مائة بيت تسكن هناك وهي من أتباع المذهب الحنفي .وكذا بساتين ونخيل
كثيرة .وإن قبر الإمام أحمد ابن حنبل) (40كان بقرب أبي حنيفة ،وان ماء دجلة قد جرفه ،فليس له أثر الآن وان أبا حنيفة
يقال له )الإمام الأعظم( وهناك قبر الشيخ عبد القادر الجيلاني) ،(41الشيخ شهاب الدين السهروردي) .(42والشيخ سراج
الدين) .(43والشيخ أبي يعقوب محمد الكليني) .(44وهؤلاء مراقدهم داخل مدينة بغداد .وبعضهم في الطرف الشرقي،
أو في وسط المدينة.
ومن يروج البارود في بغداد برج الطلسم) ،(45من بناء الناصر لدين هللا الخليفة العباسي واسمه مكتوب هناك .وكان
باب البلد ،وان السلطان مراد) (46من آل عثمان خرج من بغداد من ذلك الباب ،فأغلق ،ولم يفتح بعده .وكان هذا البناء
في ثلاث طبقات ،وهو عال جدا.
وفي بغداد الكمرك ،وخانان كبيران بجوار الكمرك ،وسوق .وباب الجسر وكل هذه من بناء المستنصر باهلل الخليفة
العباسي .وفي تلك الأيام كانت هذه مدرسة ينسب بناؤها إليه).(47
وفي وسط المدينة جامع الخلفاء) .(48والآن منارته في سوق الغزل ،ولا توجد منارة أعلى منها .وهكذا مدرسة
الوفائية) (49في سوق الخفافين .وبناؤها من أيام الخلفاء .وخان الأورطمة ،وجامع المرجانية ،وخان مرجان ،وسوق
القيصرية ،وسوق المرجانية من بناء الخواجة مرجان) (50من غلمان السلطان أويس.
وبنجه علي) (51موقع فيه كف منحوت على الصخر ،ومنصوب في مسجد صغير ،وهو من بناء عضد الدولة الديلمي.
وقبر زبيدة) (52زوج هارون الرشيد بقرب الشيخ معروف ،وله قبة عجيبة.
وعمارة في الجانب الغربي من بغداد يقال لها )التكية() (53من بناء ألب أرسلان السلجوقي .وتشبه بناء الكعبة لها أربعة
أركان من البناء ،في كل ركن حجر أسود منصوب ،وأربعة أطرافها كتبت بالخط الكوفي ،فخرب أكثره ،والآن لا يستطيع
أحد قراءته .وفيها قبر ميكائيل السلجوقي.
وفي بغداد من الأثمار النارنج ،والليمون ،والرمان ،والعنب ،والتين ،والتفاح ،والتمر وجميع الفواكه.
ومن مقاطعات بغداد )الويته( :خريسان) ،(54والآخر الخالص) .(55والأوقاف في كل منها خمس وخمسون قرية ،ومن
هذه القرى تأتي الثمار إلى بغداد.
وان حكومة بغداد) (56من خور بحر فارس إلى منتهى ماردين والعمادية وكردستان وبابان وكوى وحرير وباجلان إلى
زيربار الذي يأتي في محل البحث عنه .وكل هذه ليست تابعة لوالي بغداد .فان الأكراد من بابان ،وحرير ،وباجلان في
حكم العجم ،والعمادية حكمها لنفسها وأعراب الخزاعل وبني لام ،والمنتفك يطيعون مرة ،ويعصون أخرى.
وفي بغداد  24حماما كبيرا) ،(57ونحو مائتي جامع بين كبير وصغير وست مدارس يدرس فيها أرباب المذاهب الأربعة،
وعلماء هذه المذاهب كثيرون.
وفي بغداد الجديدة) (58أربعة أبواب ،الأول الجسر في وسط البلد ،والثاني في الطرف الغربي من البلد )باب المعظم(،
والثالث )الباب الوسطانى( والرابع )الباب الشرقي(.
وفي بغداد القديمة أربعة أبواب) (59الأول )باب الكاظم( ،والثاني )باب الشيخ معروف( والثالث )باب الحلة( ،والرابع
الطرف الشرقي )الكريمات( وبغداد مبنية على جانبي دجلة ،أحد هذين الجانبين بغداد الجديدة والأخرى بغداد القديمة.
وان خندق بغداد) (60عميق ،وبروجها وسورها محكمان بنيا من النورة والجص والآجر .والمدينة طرف منها في رأس
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القلعة تجاه دار الباشا ،وجانب آخر الميدان ،والثالث الصحراء ،والحد الرابع دجلة ،وفي جانبي دجلة بساتين تحيط بها،
والمسافة أربعة فراسخ .ويقال للقائمين بها )كرادة() .(61كلهم شيعة.

وفي الجانب الغربي قرى وأنهار كثيرة منها )نهر دجيل() ،(62ويتألف منه أربعون قرية معمورة ،وبساتين ،ومزارع عديدة.
)نهر المحمودية() ،(63و)نهر أبي غريب( ،و)نهر الرضوانية) ((64مشتقات من نهر الفرات.
وليس في هذه الأنهار الثلاثة بساتين ،ولكن فيها مزارع ،وعربان ،وزراعها من قبيلة الدليم).(65
ومن أنحاء بغداد )الحلة( ،و)كربلا( ،و)النجف( وبلدان أخرى يأتي الكلام على كل منها في محله.
وأصل اسم بغداد في اللغة العربية )الزوراء().(66
في بيان عشائر بغداد وقبائلها وجندها من خيالة ومشاة
يبلغ غلمان الوالي) (67مع الخيالة من أرباب المناصب ،وكذا المصاحبون له ألفي فارس ،وغلمان الكهية خمسمائة
خيال .وأغوات بغداد مائتي فارس .وبيارق الخيالة من اللاوند مائة بيرق ،وألف خيال ،وعشائر العبيد) (68ألف خيال،
وباشوات الكرد) (69المعزولين يبلغ ما عندهم ألف فارس ،والعشائر الملية) (70وطي) (71والبيات) (72ألف خيال ،وأما
المشاة فإن بيارق البراطلية) (73منهم مائة بيرق ،وهم ألف نفر ،والمشاة من أهل البنادق من عقيل ألف ماش ،ومائة
فارس ،ومشاة تكريت من البندقيين والينكرجية) (74خمسمائة من المشاة.
وأما الينكرجية في بغداد ويقال لهم )أوجاغلو( أو )موظفون( فعدتهم ألف ومائة نفر ،والمدفعيون والعرباتيون في
بغداد مائتا نفر ،وأهل الزنبرك) (75أهل الجمال مائة ،والعشائر من الجبور) (76وألبو مفرج) ،(77والقراغول) (78والدليم،
والعنبكية)) (79عانة بكى( ،وشمر طوقة) ،(80والدفافعة) ،(81والسواكن) ،(82والأسلم ،وألبو هيازع) ،(83وألبو علكة
)ألبو علقة( ،والرواشد ،والعزة) ،(84وبني سعد ،وبني صبيح ،والمجمع ،والجشعم )القشعم( ،وزبيد ،والبطة ،والشبل،
وخفاجة ،والجنابيين) ،(85والمعدان يبلغون ألفي خيال من الفرسان البارعين الذين يأتون بغداد ،وحاكمهم في بغداد
قوي يتمكن من إبلاغهم خمسين ألف خيال.
الباب الثالث
في ذكر المنازل من بغداد إلى كرمانشاهان وأخبار وآثار القدماء وبقايا الأطلال
بعقوبا
من بغداد إلى بعقوبا) (86ثمانية فراسخ مان بعقوبا من قرى خريسان وتقع في الجانب الآخر من نهر ديالى ،وفي شطي
ديالى وخريسان خمسون قرية معمورة ،وبعض هذه القرى على شاطئ ديالى ،والبعض الآخر على ضفة نهر خريسان.
وفي هذه القرى أنواع الفواكه ،والكروم .ودود القز كثير أيضا .ومن هذه القرى قرية جيلان) (87ينسب إليها الشيخ عبد
القادر الكيلاني.
وفي وسط الطريق بين بغداد وبعقوبا ببعد أربعة فراسخ خان النص) (88المعروف عند العرب ب)خان بني سعد( .وهو
نحو خمسين بيتا من قبيلة بني سعد ،وليس لهم إلا بيع المؤن للواردين ،أو الزراعة من حنطة وشعير .وبقرب من شط
ديالى بني خان مجددا سمي ب)خان السيد() (89وسكانه من أهل بعقوبا .يعبرون إليها بسفينة ،ومن الشاطئ إلى
بعقوبا مسافة ميل واحد.
وقرى بعقوبا جميع أهلها شيعة ما عدا بهرز والوجيهية فأنهم شافعية ،ولغة الكل عربية.90
شهربان
من بعقوبا إلى شهربان) (91سبعة فراسخ .ولا يوجد خان في الطريق ،ويجتاز في أثناء الطريق من قنطرتين صغيرتين.
وتلك القرية معمورة .وماؤها من شط ديالى .وهذه ناحية) (92على حدة ،لا تعد من خريسان.وفيها ثلاث قرى لا شأن
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لها إلا الزراعة ويبعد عن شهربان بفرسخ واحد بلد كبير إلا أنه في الحال الحاضر مندرس .وآثاره موجودة وأن محيطه
ميلان ،ولم يعرف اسمه الأصلي ،ولكنه يصح أن يكون إحدى المدائن السبع للسلاطين القدماء من الأكاسرة.
ويبعد نصف فرسخ عن تلك المدينة المندثرة مما يقرب من )الوجيهية() (93من قرى خريسان بناء من الحجر المحكوك
والآجر والجص ،وحيطانه من الآجر المنقوش ،وارتفاع هذه الحيطان عشرون قدما ،وطولها نحو مائتي قدم وعرضها نحو
خمسين قدما وفي كل جانب  14برجا مدورا ،وليس لكل جانب منها باب .وأن الأعراب .وسكان تلك الأنحاء يدعون ذلك
ب)زندان كسرى( ،وقد حفرنا بالمساحي ،والفؤس مقدار ذراعين عمقا فلم نعثر على منفذ ،وأن السطح مطبق باللبن
السميك ،بضعة سوف ،فلم يظهر لنا أمر هذا البناء .ومن المحتمل أن يكون مدفن ملوك الأكاسرة وليس فيه خطوط
ولا كتابات .والأهلون هناك يعرفون التركية والفارسية والعربية والكردية.

وقبر مقداد بن الأسود الكندي الصحابي) (94خارج شهربان .ويسمونه )قره مختار( .والرمان هناك مشهور .والأهلون
حنفية المذهب ،وعلى اللهية ،ويؤخذ من المترددين قليل من الباج.
قزلرباط
من شهربان إلى قزلرباط) (95خمسة فراسخ منها فرسخ ونصف الفرسخ أرض منبسطة في جانبي البلدين .وفرسخان
من الطريق تمر بجبال تسمى بالعربية ب)جبل حمرين() ،(96وبالتركية )قاشقه داغي() ،(97ففي طريق الملر صعدات
ونزلات كثيرة أو أماكن عالية ،وأخرى واطئة .وهناك أعراب بني ويس تعودوا السرقة .وأن نهر قزلرباط مشتق من نهر
ديالى ومن هناك إلى ديالى فرسخ واحد ،وهذه القرية محاصيلها الحنطة والشعير والتبغ) ،(98وأن أهلها سنة وعلى
اللهية .وفي ذلك المحل خمس قرى صغيرة سكانها على اللهية .ولغة تلك الأنحاء الكردية ،وقل من يتكلم اللغة التركية.
وأهل قزلرباط ستمائة بيت ،ويؤخذ من المترددين )الباج().(99
خانقين
ويقال )خان جيل() .(100ومن قزلرباط إليها خمسة فراسخ ،وتقع على جانبي نهر الوند) (101الذي يأتي من جبال اللر،
جانب منها في جهة قزلرباط والآخر في جهة حاجي قره ،وفيها ألف وخمسمائة بيت ،كلهم كرد ،وكسب الأغلب زراعة
القطن والتبغ والأرز والحنطة والشعير .وفيه قنطرة كبيرة جدا محكمة البناء عملها الشهرزاد محمد علي ميرزا أيام كان
واليا في كرمانشاهان .وليس في العراق قنطرة تضارعها،والآن خانقين في حدود بغداد ،وأن القسم الآخر من نهر الوند
في حكم العجم ،ومن محصولات تلك الأنحاء التين المعتبر .وفي خانقين خان كبير جيد كان بناه )حاجي علي خان( من
كرد الزنكنة) (102الحاكم الأسبق على كرمانشاهان عمله للمترددين.
وفي جميع أنحاء خانقين ألف فارس أقامهم والي بغداد في هذه الثغور للحراسة والخدمة كمفرزة حدود من جيش
وقراولة )سباهية( .وفي غالب الأوقات تأتي عشائر العجم إلى تلك الأنحاء .وسكان هذه الأماكن على اللهية وسنة
وشيعة ،ويلحق بخانقين ست قرى .ونهر الوند يأتي من طاق كران ويصب في شط ديالى.
قصر شيرين

من خانقين إلى قصر شيرين) (103خمسة فراسخ ،ولها خان قديم على شاطئ الوند .وأن أهلها من دركزين) ،(104من
السنة ،وقليل منهم لغتهم التركية والأكثر كرد ،وهم غدارون وسراق وبيوتهم نحو مائة ،ويبعد عنه )قصر شيرين القديم(
بمسافة فرسخ واحد .وهو خراب واسمه القديم )جلولاء() .(105وفي حارب سعد بن أبي وقاص) (106يزدجرد ايران)(107
في أيام خلافة حضرة عمر) (108وأكثر الحيطان .والأبواب لا تزال قائمة ،وأن الباب متكونة من أربعة صخور منحوتة
نصبت الواحدة على الأخرى ،وارتفاع الباب اثنا عشر قدما ،وعرضها سبعة أقدام .وجميع العمارات والبيوت هناك من
الصخور التي لم تكن منحوتة .ويبلغ محيط البلد نحو فرسخ أو أزيد ،وبعد مضي فرسخ واحد عن ذاك المكان توجد
عمارات وبيوت وأسواق كثيرة .ويسمى هذا الموقع )حوش كره( ،ثم إلى سبعة فراسخ منه مكان آخر يقال له )بين
كدره() ،(109وفرسخ ونصف الفرسخ عنه قلاع تامة وعمارات ،ومواطن كبيرة بعضها من صخر منقوش ،وأن بناءها
عجيب الصنع في بيوت تشبه الخيام وفي الوسط مجلس كبير ،وبجانبيه ما يضارع طرفي خيمة .فيه غرفتان بني
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بأطرافه حائط ،ولكل بيت منه أربعة أبواب وأربعة أطراف ،وأسواقه متقابلة ،وكل العمارات طبقة واحدة ،أرضها واسعة
وبناؤها كالخان بلا فرق ،والغرف متقاربة تنفذ الواحدة إلى الأخرى ،ولها سردابان مظلمان ،لا يستطيع أن يدخلهما أحد،
ولا يعرف ما في باطنهما وأن هذا المواطن لم يتردد إليها أحد إلى الآن ،ونحن في سنة 1235ه 1820 -م .ولا يستطيع
امرؤ الوصول إليها إلا أن يصحب معه جيشا ليدخل مواطن السراق أو قطاع الطرق .وهم من أكراد )باجلان() ،(110وقبائل
من الكرد الآخرين ،بقينا مدة  19يوما نتجول هناك متفرجين .وفي تلك الجهة )بين كدرة( ومن قراها على شاطئ ديالى
قرية يقال لها )رزه( .وهناك إسطبل دواب ملوك الأكاسرة و)بين كدرة( قريب من ديالى ،يزرع فيه أكراد باجلان .وفي
)بين كدرة( كلك يعبر به من نهر ديالى فعبرناه .وبعد طي مسافة فرسخ ونصف الفرسخ ذهبنا إلى قرية )زنكباد()(111
وبيوتها نحو مائة بيت .وكانت قديما بلدة كبيرة .ولا تزال آثارها موجودة .وعن زنكباد بعد فرسخ واحد تأتي قرية )مهين
تابه( .وهناك آثار وعمارات قديمة كثيرة .ثم قطعنا فرسخا واحدا إلى )تبه( .وهذه مبنية من آجر وتسمى )قصر زنكي(،
ويبعد عنها نحو مائتي قدم وتأتي )تبه( أخرى تسمى )كوشك زنكي( .ولو بقى المرء هناك مدة لا يستطيع أن يتجول
في كل هذه المواطن بتمامها .وان راقم هذه الحروف قطع مسافة  15فرسخا في أنحاء قصر شيرين .تجول في الجبال
هناك ولكنه لم يتمكن من مشاهدة كل ما فيها من آثار ،فاضطر إلى العودة.
وان )قصر شيرين( محل إقامة شيرين معشوقة خسرو برويز ولذا اشتهر هذا المحل باسمها.112
قنطرة زهاب )بل زهاب(
من القصر إلى قنطرة زهاب خمسة فراسخ .وهناك خان كبير على نهر الوند بناه محمد حسين خان قراكوزلو وهو الذي
أقام القنطرة ،وان أكراد باجلان يسكنون هناك ،ويأخذون الباج) (113من المارة.
زهاب
تبعد هذه البلدة) (114فرسخين عن القنطرة ،وتقع في لحف الجبل فلا يهب فيها ريح المال .وبيوتها خمسة آلاف ،وهي
قاعدة أكراد باجلان ،ورئيسهم يلقب باشا ،وأكراد باجلان لهم نحو ثلاثمائة قرية ،والبلدة رديئة الهواء والماء .فلو بقي
المرء خمسة أيام أصابته الحمى).(115
وأن ريجاو) (116من أعمال) (117زهاب .محل لطيف ،طيب يصلح للإقامة وفيها تين جيد ويزرع أهلوها الحنطة والأرز
كثيرا .وفي كل سنة يؤدي أهل زهاب عشرة آلاف تومان) (118للشهزادة في كرمانشاه عدا ما يقدم له من التقدمات أو
الهدايا وكانت جميع تلك الأطراف ملك وزراء وحكام بغداد .وفي الوقت الحاضر يحكمها العجم.
طاق كران
من القنطرة إلى الطاق) (119أربعة فراسخ ،ويقال له )الإيوان( أيضا .وهي جبلية مرتفعة وعظيمة وفي وسط الجبل
حجر عظيم طوله نحو ثمانية أقدام من الصخور العظيمة .نحت وعمل إيوانا .وكان سابقا يعتبر الحد الفاصل بين إيران
والعرب )يريد العراق( والعيون في ذلك الجبل كثيرة ،وهناك أشجار البلوط والعفص وفواكه وغابات لا تعد.
كرند

السيد رشيد الخوجه ،وهو أخو حضرة محمود
السيد راغب أفندي الخوجه بن
وممن جاءنا زائرا من أهالي الشام حضرة
ّ
ّ
المتقدِم ذكرهما في أهل بيروت إقامة لا أصلا ،لأن البلد الأصلي هو الشام وإن كان
أفندي ومحمد علي أفندي الخوجه
ّ
حي ) الباشورة ( وكذلك لأخيهما السيَّد راغب المذكور دار
في
دة
ي
المش
والقصور
السرايات
لهما دار عظيمة تع ُّد من
َّ
ّ
كبيرة من أعظم دور دمشق المزخرفة.
واجتمع علينا في الشام خلق كثير لا نحصي عددهم ولا نعرف أسماءهم جميعا.
فمنهم السيد ياسين الرشاش والشيخ رضا الد ّقاق والشيخ عيسى الخالدي النقشبندي الصالحي من العلماء العاملين
المشهورين بالورع والدين والشيخ أسعد أفندي الصاحب نجل أخ الشيخ خالد النقشبندي المشهور في بلاد الشام وبغداد
ماة ) العقد الجوهري
وبلاد الروم بالعلم والتحقيق والإرشاد في الطريق وله مؤلفات تشهد بفضله .فمنها رسالته المس َّ
في الفرق بين الكسب الماتريدي والأشعري( وهي مكتوبة في الكتب عندنا .وقد رثى بقصيدة مشروحة مطبوعة يقال
تكية النقشبندية الآن بدمشق.
لها ) مرثية خالد ( يوجد شرحها كثيراّ بمصر والشيخ أسعد أفندي الصاحب هذا شيخ ّ
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الجراح المشهور بفن الجراحة في
ومنهم أبو خليل القباني صاحب الكميدا ) التشخيص ( بالشام ومصر .ومنهم أبو أحمد
ّ
الشام وكان يسهر معنا في منزل الشيخ سعيد أفندي الكيلاني.
مطلب ذكر المساجد والمشاهد
والمزارات الموجودة بدمشق ولنشرع الآن في ذكر المساجد والمشاهد والمزارات التي رأيناها وزرناها في دمشق على
حسب الطاقة فنقول:
الجامع الأموي
أمية وهو كالجامع الأزهر في الا ّتساع ،إن لم
إن أ َّول محل زرناه ورأيناه فيها هو المسجد الأموي الذي هو من بناء بني ّ
سيدنا يحيى بن زكريا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة
يكن أكبر منه ،فيه مقصورة عظيمة بالجانب الشرقي منها مسجد ّ
المسماة ) تذكرة الأخبار عن ا ّتفاق الأسفار ( فقد طالعتها
والسلام وفيه رأسه الشريف كما ذكره ابن جبير في رحلته
ّ
بأكملها في بيروت سنة  .1301وقد وقعت لي نسختها مطبوعة في بلاد أوروبا وهي مشتملة على ذكر الشام والعراق
والمصرية في أوراق عندي فقال فيها :إن من مشاهد دمشق مشهد
الشامية
والحجاز ومصر ونقلت منها بعض المزارات
ّ
ّ
المكرم في البلاط القبلي قبالة الركن الأيمن من
بالجامع
مدفون
وهو
السلام
سيدنا يحيى بن زكريا عليهما
رأس
ّ
ّ
الصحابية رضي هللا عنهم.
المقصورة
ّ
ومثله في كتاب ) الإرشادات إلى أماكن الزيارات ( لابن الحوراني وهو مطبوع في مطبعة المعارف بدمشق .وأهدى
إلينا نسخة منه حضرة العلاّمة الشيخ علاء الدين بن عابدين فطالعته بأجمعه وهلل الحمد.
وفي الجانب الشرقي من الجامع الأموي مشهد رأس الإمام الحسين ابن الإمام علي بن أبي طالب ،وعليه بناء عظيم
عال منور إلى الغاية وفي المنارة الغربية التي كان الإمام الغزالي يتعبَّد فيها.
وفي أمام الجانب الشرقي بركة ماء فيها نوفرة عظيمة يخرج الماء منها بقوة زائدة فوق العادة ليلا ونهارا.
وفي أمام الباب الغربي دكاكين لباعة الكتب والمج ّلِدين في الطريق الموصل إلى ) باب البريد ( المشهور الذي قيل
فيه قديما:
ما بـين جـانـبـهــا وبـــين بـــريدهـــا

قمر يغيب وألف شمس تطلع

وأما الميضة والمرافق فهي خارجة عن الجامع الأموي في الجامع الغربي منه وبينهما طريق مسلوك.
المتقدِم
مفصلا فليرجع إلى ) كتاب الإشارات إلى أماكن الزيارات (
ومن أراد ذكر المزارات التي حول المسجد الأموي
ّ
ِّ
ذكره.
معرضة
مفرقة
ودخلنا مدرسة الملك الظاهر قريبا منه ،فوجدنا قبّة ممتلئة بالكتب المجموعة من الأوقاف التي كانت
ّ
ّ
ضياع وقد جمع الباقي منها وجعل في هذه البقعة حتى صارت مكتبة عظيمة ينتفع بها أهل العلم وعليها مغير
لل َّ
مخصوص تحت نظر جمعية المعارف .ووجدنا بها في ذلك الوقت حضرة العالم الف َّهامة الشيخ طاهر أفندي الجزائري
جالسا بها مشتغلا بالنقل والجمع .فصار يطلعنا على الكتب الغريبة القديمة.
ثم خرج معنا لزيارة مشاهد الصحابة والعلماء والصالحين الموجودة في جهة ) باب توما ( و ) باب شرقي ( فزرنا أولا
ضريح السلطان صلاح الدين الأيوبي رحمه هللا رحمة واسعة وجزاه عن أهل الإسلام خير الجزاء.
وهو أيضا قريب من الجامع الأموي من جهة الشمال ،وزرنا في ذلك الجانب من قبور الصحابة قبر خولة بنت الأزور
الصحابية ،وشرحبيل بن حسنة كاتب الوحي بقرب باب توما وقبر ضرار بن الأزور الأسدي ،شهد فتح دمشق ومات بها
ّ
ودفن ظاهر دمشق خارج باب شرقي على جانب الطريق في ) محلّة الجزما ( كما في كتاب الإشارات.
الدمشقي المشهور بالولاية وعنده من قبور الصالحين خلق كثير.
وفي مقبرة ) باب توما ( الشيخ أرسلان
ّ
الشمالية مقبرة أبي الدحداح وفيها قبر أبي الدحداح الصحابي وقبر عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق
وزرنا في الجهة
ّ
وغيرهما من الصحابة والصالحين.
وزرنا في الجانب القبلي مقبرة ) باب الصغير ( وفيها كما قال صاحب الإشارات خلق كثير من الصحابة والتابعين،
والعلماء العاملين ،والأولياء والصالحين ،لا يحصى عددهم.
الصديق،
سيدنا بلال الحبشي مولى
ّ
فممن زرناه بها من الصحابة الكرام ) أوس بن أوس الثقفي( من أهل الصفة .ومنهم ّ
ومؤذن الإسلام .والدعاء في هذا الموضع مستجاب كما في الرحلة والإشارات.
الأموي.
القرشي
ومنهم أبو الدرداء .ومنهم معاوية بن صخر بن أبي سفيان
ّ
ّ
السيدة
السيدة زينب بنت الإمام علي بن أبي طالب وقبر
السيدة سكينة بنت الحسين وقبر
ومنهم معاوية الصغير وقبر
ّ
ّ
ّ
حبيبة أم المؤمنين وقد نص عليهما ابن جبير الأندلسي في الرحلة.
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أما صاحب الإشارات إلى أماكن الزيارات فذكر أنه يقال إن ثلاثا من أزواج النبي صلّى هللا عليه وسلم بمقبرة باب
الصغير.
سيدنا موسى على ما قيل من أنه مدفون
وتوجهنا في يوم الجمعة قبل الظهر إلى المحل المشهور ) بالقدم ( لأجل زيارة ّ
بذلك المحل ،وهو في خارج من طريق الميدان فزرناه والحمد هلل.
قال صاحب كتاب الرحلة :وعلى قدر ميلين من البلد مما يلي القبلة على قارعة الطريق الآخذ إلى بلاد الحجاز ومصر )
مسجد الأقدام ( كان بعض الصالحين يرى النبي يقول فيه ) هنا قبر أخي موسى ( والكثيب الأحمر بمقبرة من هذا
الموضع بين عايله وعويله ) كما ورد في الأثر ( قال صاحب الإشارات :ومن المزارات الجليلة قبر موسى بن عمران كليم
هللا عليه السلام بدمشق ،وقال مكحول ) بدمشق خمسمائة قبر من الأنبياء وقبر موسى بدمشق ( وقال عبدهللا بن سلام
) بالشام من قبور الأنبياء ألف قبر وسبعمائة قبر وقبر موسى عليه السلام بدمشق ( قاله الربعي في مصنفه.
والمشهور في دمشق أن قبر موسى عليه السلام بالكثيب الأحمر بقرب قرية يقال إنها) مسجد القدم ( وهو معروف
مشهور.
سماه ) تحفة الحبيب بأخبار
وللحافظ ) الشمس بن طولون ( في ذلك جزء لطيف نحو كراسة جمع فيه أقوال العلماء
ّ
الكثيب ( واعتمد فيه أن موسى الكليم بهذا الكثيب المذكور هو المقصود منه ،وهللا أعلم.
الغربي من دمشق وفيها قبر الإمام ) ابن تيمية ( وقبور أخرى .وغالب قبور هذه المقبرة
وزرنا مقبرة الصوفيّة بالجانب
ّ
مندرسة الآن.
غربي دمشق على نحو ساعة منها .ثم طلعنا إلى الصالحية وجبل
المزة (
سيدنا ) دحية الكلبي ( في قرية )
ّ
وزرنا قبر ّ
ّ
وتفرغنا لزيارة المشاهد التي بها يوما كاملا .فابتدأنا بزيارة الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي الطائي ،صاحب
قاسيون
َّ
المقامات والكرامات والمكاشفات الظاهرة والخوارق الباهرة ،سلطان أهل الحقيقة وشيخ مشايخ الطريقة ،له في
التوحيد القدم الراسخة وفي المعارف الإلهية الذروة الشامخة ،وكم له من مناقب شريفة وفضائل عالية منيفة ،فرضي
مطل ّّ ّّ ّّ ّّ َّة على البساتين
قبة عظيمة لها أطواق وشبابيك
ّ
هللا عنه وع ّنا به ونفعنا ببركة علومه .وقبره في داخل ّ
ويشم نفحات أزهارها العطر َّية ويندهش من حسن
المزهرة
والغياض
والجناين .يرى الجالس فيها تلك الأشجار المثمرة
ّ
ضة
مناظرها الفطر يَّة .فكأنه في جنَّة عالية قطوفها دانية .وعلى قبره الشريف مقصورة من نحاس أصفر وكواكب الف َّ
نر في بلاد الشام ضريحا يشبه أضرحة آل البيت بمصر إلاّ هذا الضريح الأنور والمزار الأزهر.
المطليَّة بالذهب الأحمر .ولم َ
صه هللا بها لا يدركها
اخت
مزية
وهذه
الجزائري،
القادر
عبد
الأمير
المقدام،
والبطل
الهمام
الشهم
القبة قبر
ومعه في هذه
َّ
ّ
غيره ولو بلغ السها.
أن والد الأمير اسمه ) محيي الدين ( فكأنه دفن مع والده.وقد تخيّل هذا بعض الشعراء الذين صنعوا
ومن عجيب الا ّتفاق َّ
له المراثي والمدائح بعد موته رحمه هللا تعالى .وأما مسجد الشيخ الأكبر فإنه بجوار الضريح .وهو من أجمل مساجد
الصالحية مشرف على بساتينها وما وراءها من الأشجار والأنهار في أرض الغوطة إلى مدينة دمشق .فسبحان من وهب
توجهنا إلى
لهذه البقعة تلك البهجة التي تتروح بها الأرواح وترتاح لها المهجة .ثم بعد أن خرجنا من زيارة هذا الضريح
َّ
زيارة القطب الأوحد والعلم المفرد ،قدوة أهل الطريق وشيخ المشايخ وطود العلوم الراسخ ،صاحب المنح القدسي
ورو ح روحه وجعل من الرحيق المختوم
والنفح الأنسي ،الأستاذ الشيخ عبد الغني النابلسي ن َّور هللا مضجعه وضريحه
ّ
قيم
ضريحه
وعلى
.
الآن
موجودة
بها
الشيخ
عبوقه وصبوحه  -آمين .وهو مدفون في داره بالصالحية ولم تزل عمارة
ِّ
ذر يَّته .يتو َّلى القيام بخدمته .ويتلقى ال ُّزوار بالترحاب .ويفتح لهم ذلك الرحاب العالي الجناب .الذي هو مجمع
من ّ ِ
سادة الأنجاب .وبعد أن فرغنا من زيارة هذا الإمام وأروينا
الأحباب .ومركز الأقطاب .ومحل الدعاء المستجاب .ومنزل ال َّ
بعض الظما والأوام من موارد النفحات في هذا المقام .والمورد العذب كثير الزحام .وإن كان الشخص لا يمكنه أن يفي
قبة مخصوصة بهم ورأينا قبورهم مسنَّمة مفتوحة
توجهنا لزيارة السادة الأكراد
بواجب الشوق له والغرام.
الأيوبية في ّ
ّ
ّ
من الجانب الغربي وتحت هذا القبر المسنَّم قطن كثير مندوف.وأخبرنا بعض من هناك أن رجل أحدهم ظاهرة من تحت
القطن وأنه لا يمكن تغطيتها أصلا بالقطن ولو وضعوا ما وضعوا منه فوقها ،فأعدنا النظر وأمعناه فوجدنا الحال كما
ذكر ،ورأينا الرجل اليسرى يعني قدمها ظاهرة بأجمعها موضوعة على حائط القبر الشرقي مستندة إليه .وكرامات الأولياء
والصالحين لا تنكر ولا تحصى ولا تحصر ،ولكن أن نقدر أن نقطع بأن هذا الأمر منها ولا يعلم الحقيقة إلاّ هللا تعالى.
قبة مخصوصة به
ثم بعد ذلك صعدنا في جبل ) قاسيون ( وزرنا ضريح
نبي هللا ) ذي الكفل( صلّى هللا عليه وسلّم في ّ
ّ
عليه السلام ،وزرنا قبر الإمام ) ابن مالك ( النحوي في حوش تحت مشهد ذي الكفل ومعه جملة من قبور العلماء الكبار.
نبي هللا ذي الكفل بقليل .قال صاحب الرحلة الأندلسي وفي جبل قاسيون مغارة
ومغارة الدم في أصل الجبل فوق مزار
ّ
الدم لقتل ) قابيل ( أخاه ) هابيل ( بن آدم فوقها على نصف الجبل وبها صلّى إبراهيم وموسى وعيسى ولوط وأيوب
العامة يقولون في هذا الزمان أنه كهف أصحاب الكهف
عليهم السلام .وفي أعلى الجبل كهف منسوب لآدم إلاّ أن
ّ
المذكورين في القرآن المجيد .وقد علمت ما ذكره ابن جبير ووافقه على ذلك صاحب الإشارات في الزيارات وأطنب
في مزايا هذين الغارين وفضائلهما مما ينبغي الوقوف عليه .وقال في الرحلة المذكورة :وبين باب الفراديس إلى جبل
قاسيون مدفن سبعين ألف نبي وقيل سبعون ألف شهيد .والأنبياء المدفونون به سبعمائة نبي ،وهللا أعلم.
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قبة عالية بها قبّة الأستاذ الولي الكبير .والعالم العامل الشهير .الشيخ خالد
ثم بعد أن نزلنا من هذا الجبل صعدنا في ّ
ونور ضريحه .فزرناه ومكثنا بضريحه حتى ص َّلينا العصر وكنَّا نرى الصالحية وما فيها من
رو ح هللا روحه.
ّ
النقشبندي ّ
ل ّّ ّّ ّّ ّّ َّه
الجناين والبساتين ودمشق وما حولها من البساتين أيضا ،والمزارع وضواحيها ونواحيها كأنَّها تحت أرجلنا .فل ّ
ما ألطف هذا الموضع .وما أظرف ذلك الموقع:
علو في الحياة وفي الممات

وطود شامخ في المكرمـات

وبالجملة فمنظر الصالحية من دمشق من أحسن مناظر الدنيا وأبهج ما يكون منها في الدرجة العليا ،ووافق طلوعنا
للصالحية يوم الزيارة السنوية لمولد الخليل في قرية ) برزة ( الكائنة بسفح جبل قاسيون ،فصارت ال ُّزوار ترد قافلة من
برزة زمرة بعد زمرة ،ومعهم النساء والأطفال ،ومشايخ الطرق والس َّيارات .إلاّ أن موالد الشام على العموم ومواسمها
في ك ِّل أمر مرسوم ،لا تساوي المواسم المصر يَّة في شيء من الأمور الدينيَّة والدنيو يَّة .ولم نخلص من الزيارات في
الصالحيَّة إلاّ وقت الغروب وقد استغرقنا جميع النهار في هذا الأمر المرغوب ،وزرنا في المدينة ضريح السلطان العادل
والملك الكامل الفاضل ،نور الدين الشهيد .وفي الإشارات قال ابن خلكان في ترجمة نور الدين الشهيد ،السلطان نور
الدين محمود بن سعيد زنكي بن سيف الدين الملك العادل أبو القاسم أول من بنى دار الحديث على وجه الأرض ووقف
كتبا كثيرة وكان مسارعا في الخير وبنى المدار س والمساجد ونشر العلم .وقد أوقف أوقافا ،وكان يحب أهل الدين،
وكان حريصا على الخير وبناء المدارس والمساجد ،وكان ثابت القدم في الحرب حسن الرمي .ولا يأكل ولا يشرب ولا
صه قد اشتراه أو من سهمه من الغنيمة .ولا يأخذ من الغنائم إلاّ ما أفتاه العلماء بحلّه
يلبس ولا
يتصدق إلا ّ من ملك يخ ُّ
ّ
حرمه هللا تعالى لا من ذهب ولا من حرير أو فضة .ومنع شرب الخمر وبيعها في
ولم يتع َّد إلى غيره .ولم يلبس ّ
قط ما َّ
جميع البلاد .وشاع ذكره بالخير والعدل شرقا وغربا وفي سائر الآفاق .وبنى أسوار الشام كلّها وقلاع حلب وحمص وحماة
ودمشق وغيرها ،وبنى المارستانات ومن أعظمها الذي بدمشق ووقفه على المسلمين كافة من غني وفقير .ووقف )
ودفن بالقلعة بدمشق.
داريا( الكبرى على فقراء المسلمين .و ُتوفي في حادي عشر شوال سنة تسع وستين وخمسمائةُ ،
للحنفية جوار الخوامين بالجانب الغربي .وال ُّدعاء عند قبره مستجاب،
ثم ُنقل بعد ذلك إلى تربة داخل المدرسة التي بناها
ّ
وهذا مستفيض عند أهل العلم ،ذكره الحافظ محمد بن الحسن صاحب مجمع ) الأحباب ( ،والكمال الدميري في ) حياة
الحنفية ( ،والبصروي في فضائله .وكان شيخنا أبو العبَّاس الطيبي يقول إن ذلك مجرب
الحيوان ( وصاحب ) طبقات
ّ
وجربناه مرارا.
وبقي علينا أن نذكر حضرة الشيخ عمر السبيعي ،تاجر مشهور من أهل الصلاح والتقوى ،معتقد فيما بين أهل دمشق
السيد عبد الرحمن أفندي
بحسب معاملته وسلوكه على سنن الكتاب والس ّنة .جاء إلينا زائرا داعيا ،بواسطة إشعار حضرة
ِّ
فألح علينا في الذهاب إلى منزله فأجبنا دعوته وحضرنا وليمته ،وبالغ ما أمكن
البيروتي له بقدومنا إلى الشام،
القباني
َّ
ّ
ّ
مه فإنه أيضا دعانا إلى منزله وأبدى
و
د
خطيب
محمد
الشيخ
وكذلك
والاستقبال،
والترحيب
والإحتفال
المؤانسة
في
َ
َ
غاية جميله وتجمله ،وتو َّلى إكرامنا بنفسه وباسطنا بجميل أنسه .وهو رجل من أهل العلم المجاورين بدمشق لتحصيل
مه والشام مشهور معلوم .وله اشتغال بعلم الفلك كثير ،وإن كان الماهرون فيه يسير.
العلوم .وقدره فيما بين أهل َدو َ
ولي التيسير وهو على كل شيء قدير.
وهللا
ُّ
عدِهم
وحيث انتهينا في ذكر الأكابر من أهل
دمشق أحياء وأمواتا وإن ك ّنا لا نستطيع حصرهم إثباتا ولا نأمن أنفسنا في ّ
َ
سهوا أو فواتا.
فلنذكر نبذة من صفات تلك المدينة وما حوته من النضارة والزينة والمباني العالية المتينة وأحوال أهلها المحمودة
وعوائدهم المعهودة فنقول:
مدينة دمشق
ينصب فيها الماء من سبعة أبحر منها ) نهر بردى ( و ) نهر
طيبة التربة عذبة الماء كثيرة الأنهار
َّ
ُّ
إن مدينة دمشق هذه ّ
يزيد ( وغيرهما ،فترى الماء في دورها ليلا ونهارا منحدرا في القساطل إلى البرك ذوات النوافر ،تسمع لخريره دو يَّا هائلا
كِر الأبواب والمنافذ ،وهيهات
وصوتا عاليا ،لا يستطيع الغريب الذي لم يكن
متعودا بمثله أن ينام بتلك الدور ما لم يس ّ
ِّ
ل ّّ َّطة على المرافق وبيوت
أن يجدي ذلك فيه نفعا أو يبدى دفعا .وك ُّ
ل هذه المياه الموجودة في ضمن البيوت مس ّ
يشم الداخل في بيوت الماء شيئا من روائح القاذورات ،ولا تبقي المياه فيها شيئا من الفضلات.
الأخلية حتى لا
ّ
وأما عماراتها فإنها بالطين والأخشاب ،لا بالأحجار كباقي بلاد الشام إلاّ قليلا منها كالمساجد والمدارس القديمة ،ومباني
السلاطين والملوك والأمراء القدماء ،وبعض بيوت جديدة في هذا العصر ُأنشئت على الطراز الجديد المعتاد الآن في
بالط ِّّّ ين
مثل بيروت وغيرها من البلاد التي تق َّدمت في العمارة في هذا الزمان.إلاّ أنها مع كونها في الظاهر مبنية
ّ
المرادي" مفتي الشام
والخشب مز يَّنة الباطن بالرخام المل َّون والنقوش الذهبية ،فلقد رأينا دارا أصلها من عمارة الشيخ
ّ
قديما" وانتقلت إلى ملك أولاد الق َّوتلي في هذا العهد القريب ،وبها من حسن الصنعة وكمال البهجة ما يبهر العقول
وتحار فيه الأعين والنواظر .فصحن هذه الدار مفروش بالرخام ،وفي وسطه البركة الكبيرة ممتلئة
ويدهش الخواطر،
ُ
بمياه ذات انسجام ،ومن حولها الأشجار الناضرة والأزهار الزاهية الزاهرة ،تتساقط على الأرض حمرا وصفرا ،كأنها الدنانير
الدر.
الحمر أو الدراري أو
ّ
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وفيها قاعة من أبدع القيعان وأرفع البنيان ويمكن أن يقال في هذا المكان" ليس في الإمكان أبدع مما كان" .دخلنا إليها
صلة قطعة قطعة ،فلوح من رخام أزرق ولوح من بلّور مز َّوق ،من نوع المرآة جميل مرآه .وفي كل
فوجدنا حوائطها مف َّ
جانب من جوانبها ألواح من المرمر مكتوبة بالذهب الأحمر ،عليها شعر يتضمن تاريخ البناء وجميل المدح والثناء .وبعد
والمسرات ،دخلوا بنا إلى أودة أخرى هي أجدر بالمدح وأحرى .أطلعونا
أن تاولنا القهوة والشربات ونحن بغاية الأنس
َّ
سيد الأحباب أرسله لبعض ملوك
حضرة
من
كتاب
وهي
العصر،
هذا
حسنات
على عجيبة من عجائب الدهر ،وحسنة من
ِّ
محمد رسول هللا" .إلاّ أنَّه لتقادم العصور وتكرر
بخط أحد الأصحاب ،وفي آخره ختمه عليه الصلاة والسلام"
الأعراب
ِّ
ّ
العربي
بالخط
فيه
ما
صورة
كتبوا
ولذلك
.
البصر
وتحديق
النظر
بإمعان
ا
إل
السطور،
تلك
خطوط
تبين
تكاد
لا
الدهور
ِ
ّ
ّ
ّ
الكوفي .وبالجملة فهو
القديم
ه
وخط
حروفه
استبانة
على
للقارىء
مساعدا
يكون
حتى
العهد
هذا
في
المعهود
المبين
ّ
ّ
الحسيَّة والمعنو يَّة وشهواتها
أثر من أبدع الآثار التي تورث المجد والفخار .وبعد أن أدركت النفس في هذه الدار حظوظها
ِّ
الدينيَّة والدنيو يَّة ،خرجنا من عندهم شاكرين والحمد هلل رب العالمين.
ومن جملة مناظر دمشق الشائقة ومنازهها البديعة الرائقة ،ذات النضارة والبهجة مناظر الأشجار والأنهار في ) المرجة
( فما أنضر هذه البقعة وأحسنها في عين الرائي:
والريح تعبث بالغصون وقد جرى

ذهب الأصيل على لجين الماء

الممتد على نهر" بردى" .ومنهم من يجلس
يخرج إليها أهل البلد بعد العصر قبيل الغروب .ومنهم من يجلس على الجسر
ّ
بجوار السليمانيّة .ومنهم من يجلس في تلك الغرف العالية فيرى الأنهار الجارية ،ومياه تلك الجداول تتطارد في السباق
وتتوارد في الا ّتساق على السياق ،كأنما هي في الغدران خيول شهباء في الميدان .وهاتيك الرياض النضرة والغياض
إن
الثني
سندسي بسط على هذا البسيط
الخضرة ،فيما بينها كبساط
ورصع بجواهر الأزهار وحلي بحلية البهاء والبهارَّ ) .
ّ
ّ
ّ
ل شيء عنده بمقدار (.
في ذلك لعبرة لأولي الأبصار يفعل هللا ما يشاء ويختار وك ُّ
أخلاق أهلها
وطباعهم وعوائدهم
وأما أخلاق أهلها وطباعهم وعوائدهم وأوضاعهم فهي من أجمل ما يكون في أخلاق العالم وطباعهم ،من سهلة العريكة
بالطلاقة والبشر والهشاشة ،إلاّ أنهم يبالغون في التحيَّة فوق اللازم
َّ
ولين الجانب مع الأقارب والأجانب ،يلاقون الشخص
ويزيدون في كثرة التم ّنِي والانحناء ،على عادة الأتراك عند مقابلة العظيم منهم .وربَّما دخل ال َّزائر عليهم وأخذ مجلسه
سون عليه ولا يشيرون بيد التمني إليه ،حتى يكون هو الذي يبدأهم بذلك إعظاما له وإكراما وإظهارا
ومكث زمنا لا ُيم ُّ
ُّ
لعلوه عليهم رتبة ومقاما ،فيطول الانتظار والتربُّص ويو ُّد الحاضرون التملّص من هذا الارتباك والتخلص .وكذا يفعلون
ّ
عند دخول الدور أو المجالس فيكثرون من التمنُّع والتصنُّع والتقديم لذي المقام الأرفع بما تضيق منه الصدور والأنفس
مرة أن يقول ) أستغفر
قبل أن تملأ منهم صدور المجلس .ويكثرون من لفظة داعيكم أو عبدكم فيلتزم المخاطب في ك ِّل َّ
هللا ( .فكلّما أكثر المتك ّلِم من الذنوب اضطر المخاطب للاستغفار من الحوب ،فأعجب لهذا الأمر المقلوب والقلب
المغلوب .ويقولون للعظيم ) جئنا لتقبيل أذيالكم ولثم أناملكم ( وهكذا من الألفاظ الفخيمة والمقالات العظيمة ،وكنَّا
لعدم التع ُّود على مثل هذه الترسيمات نسهى عن الإتيان لهم بتلك الرسومات وهاتيك المقالات والتح َّيات كأنَّه غلب
علينا الذهول والسبات.
ويشددون عليهم
ومن محاسنهم التودد إلى الغرباء ،وزيارة المسافرين وملاطفتهم قولا وفعلا ،فيصنعون لهم الولائم،
ِّ
ل حيلة خفيَّة أو جليَّة ولو ظهر ما أضمروه من الطو يَّة.
في العزائم .ولكنهم يتحالون على امتحان أهل العلم واختبارهم بك ّ
فيبدؤونه بالكلام والمحاورة والسؤال والمذاكرة حتى يخبروا خبره ويقدروه قدره.
وهذه الخصلة فيهم تشبه ما يقع بين مجاوري الجامع الأحمدي بطنطا ومجاوري الجامع الأزهر بمصر .فإن الأ َّول متى
ص بل على وجه الاقتضاب .ولا يخفى مقدار ما بين
وجدوا أزهريا بدؤوه بالسؤال ،وطالبوه بالجواب لا على وجه التخ ُّل ِ
المقامين عند أهل البلاغة والبراعة .ولو أنَّهم صبروا حتى تخرج إليهم مقالات المسؤول عفوا لكان خير لهم ،ولسان
المرء ترجمان عقله وعنوان نبله وفضله ،والفطن يسدل بالقليل من القيل على ما خفي من هذا القبيل بدون تشديد
ولا تثقيل.
نساؤها وعاداتهن
كن متنزهات
وأما أحوال النساء من أهل الإسلام فإنهن في غاية السكينة والاحتشام ،فيبرزن غير متبرجات ولو َّ
رؤوسهن الإزار الطويل.
وجوههن المناديل وعلى
ومتفرجات ،وعلى
َّ
َّ
جدا لا يعرفن فيها ولا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى ،كما في مثل بيروت
وأما نساء النصارى في الشام
َّ
فهن قليلات ّ
أنهن ّّ ّّ َّ ق َّلدن الأوروباويات الآن وزدن من هذا الشأن بك ِّل
ا
إل
لبنان،
جبل
من
الأصل
في
كن
ّ
َّ
ّ
فإنهن كنساء الإفرنج وإن ّ
المحركة لسواكن
شف من أعظم الدواعي وأكبر البواعث والمقدمات ،المثيرة المهيجة
أن التك ُّ
ما في الإمكان .إلا ّ َّ
ِّ
الشهوات .وقد ورد في صحيح الخبر ) زناء العين النظر (.
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وإنما أكثرت في هذا المبحث من القول دفعا لما أكثرته القوم ،في تفويق سهام اللوم ،على هذا الستر المطلوب عقلا
وبعدا عن حبائل الحيل والخديعة ،وتجافيا عن شرك الفتنة والإفتتان.
ونقلا في كتب الشريعة ،طردا للباب
ّ
وسدا للذريعةُ ،
ففي الحديث الشريف ) النساء حبائل الشيطان (.
والغالب على أهل دمشق الميل إلى اللذائذ والشهوات من مأكولات ومشروبات ،وملابس فاخرة وألوان زاهرة ،كالأحمر
شم الهواء والخروج إلى البساتين وإعداد المآكل اللذيذة لذلك
القاني والأصفر الفاقع والأبيض الناصع .ويتغالون في
ِّ
ويسمونه" الثيران" ) السيران (.
ّ
أشدهم اعتناء بذلك.
وأكثر أهل المدن الشاميَّة على هذه الحالة إلاّ أن أهل دمشق
ّ
الرجوع إلى بيروت
موقع طور عبدين
القورية وقضاء جزيرة ابن عمر وغربا
نهر
شرقا
ويحدها
ماردين
شرقي
واقعة
جبال
سلسلة
يومنا
في
عبدين
يشتمل طور
ّ
ماردين وما والاها وشمالا نهر دجلة وجنوبا نصيبين والبرية .وكان يشمل قديما جبل الإزل وباعربايا وجبل قورس فجبل
الإزل هو إلى الجنوب وجبل قورس إلى الشمال وباعربايا تتخلل كليهما .وورد ذكر جبل الإزل في مص ّنفات المؤرخين
وكتب سير النساك الشرقيين .وأول من قصده مار أوجين ) (363+وتلامذته السبعون الذين انتشروا انتشارا عظيما
وشادوا فيه أديرة فخيمة لعبت في القرون المتوسطة دورا مهما يستحق الاعتبار .واشتهر فيه عدة من الكتبة النساطرة
واليعاقبة وراجت فيه أسواق العمران الروحي والعلمي مدة طويلة.
جبل الإزل
َّ
وأول رئيس دير نسطوري
.
السادس
القرن
في
النساطرة
عليه
ب
ل
تغ
ثم
أفاضل
ورهبان
أديرة
رؤساء
الإزل
جبل
في
اشتهر
ّ
في جبل الإزل كان باباي النصيبيني العلاّمة )<(569+راجع كتاب العفة ليشوع دناح طبع بيجان )عدد 17و 71ص 447و
 >(484وإبراهيم الكبير الكشكري المعروف بالرئيس الأول على جبل الإزل وهو الذي حتم على الرهبان النساطرة أن
يجزون شعر رأسهم
يجزوا شعر رأسهم على شكل إكليل تمييزا لهم من الرهبان الساوريين )اليعاقبة( الذين كانوا
ّ
ّ
كله<راجع كتاب الرؤساء لتوما المرجي) 10:4طبع بيجان(> ثم يوحنا رئيس دير المغارة وأورد يشوع دناح مطران البصرة
عنه في كتاب العفة )ع  46ص  (469أن أحد أمراء الأرمن حاول أن ينقل جسده بعد موته إلى بلاده إقرارا بفضل حازه
بواسطته في شفاء ابنته فأنكر عليه الجبليون ذلك فقطع أحد هامته جنوده ومضوا بها إلى بلادهم .وظل جسده في
ديره وشاد الرهبان فوق ضريحه كنيسة فخيمة وسمي ذلك الدير دير مار يوحنا الطائي إلى يومنا .ومنهم حبيب رئيس
دير الإزل الذي عاش اثنتين وتسعين سنة ودفن في دير مار أوجين<كتاب العفة )ع  69ص  >(483ومنهم ربّان سفرا
هب في دير مار أوجين وشاد ديرا فخيما على بعد مرحلتين منه ودفن فيه<فيه)ع  110ص >(501واستمرت
الذي تر ّ
أديرة جبل الإزل في حوزة النساطرة دهرا طويلا حتى تغلّب عليها اليعاقبة في أواخر القرن السادس عشر كما سترى
يبق فيه ذكر لنساطرة ب ّتة.
في كلامنا على دير مار أوجين ولم
ّ
باعربايا
أما باعربايا فمتوسطة بين جبل الإزل وجبل قورس وكان فيها أديرة ومدارس شتى لكلتا الطائفتين النسطورية
واليعقوبية .وذكر صاحب كتاب العفة )ع 25ص (454عن مار آبا مشيّد دير برطورا أن أصله من باعربايا من قرية ُحر
دفنه ولعلها دفنة الواقعة شرقي حصن كيفا وسيأتي ذكرها .وكان آبا وطنيا لكبرونا الذي شاد دير شمونا في جبل
فردون بين بازبدي وباعربايا<كتاب العفة ) >(474:51وروى يشوع دناح أيضا في كتابه )عدد (47أن يشوع زخا النسطوري
شاد ديرا فخيما في باعربايا ونصب فيه معلمين وأقام فيه مدارس وذكر )عدد  103ص (497اسم قرياقس أسقف
بلد<بلد مدينة في الجزيرة على شاطىء دجلة تابعة لولاية الموصل وهي مسقط رأس اثناسيوس الثاني )(688+
بطريرك اليعاقبة> وقال إنه توجه إلى بلاد باعربايا فوشحه الربان باعوث بالاسكيم الرهباني .وظلّت باعربايا أبريشية
نسطورية إلى عهد يشوع الصوباوي )<(1318+روبنس دوفال ).>(Duval :la Litterature Syriaque, P. 402
صوا باعربايا بأبريشية المفريان وجعلوها الأولى لاعتبارها كما يستفاد من قوانين المجمع الذي
أما السريان اليعاقبة فخ ُّ
عقد في عهد مارونا التكريتي مفريانهم ) (649+إذ ورد فيها ما تعريبه<اطلب المكتبة الشرقية للسمعاني )>(419:2
خص اسم باعربايا بقرية
)ر ّتب آباء المجمع اثنتي عشرة أبريشية تحت رئاسة مفريان تكريت أولها باعربايا( .أما اليوم فقد
ّ
صغيرة في طور عبدين بين كربوران ودير الصليب.
جبل قورس
أما جبل قورس فموقعه شمال جبل الإزل وباعربايا يشغل قرى الصور وقلّث والأحمدي والرومانية وغيرها يستوطنه
قوم من أكراد المح َّلميَّة واليعاقبة وهو أخصب الجهتين وأغناها موصوف بطيب هوائه وغزارة مياهه وكثرة غلاّته وأهله
عائشون في السعة بخلاف أهل طور عبدين.
أبريشية طور عبدين
أسقفيا خاضعا لمطرانية دارا<وقد رمم دارا ملك الروم
كرسيا
الرومانية
البيعة
من
الانفصال
عهد
قبل
كان طور عبدين
ّ
آنستا فدعيت باسمه انستاسيوبوليس> على ما جاء في كتب السلف .فإنه كان للبطريركية الأنطاكية اثنتا عشرة مطرانية
عدة أسقفيات .فكانت المطرانية الثانية عشرة دارا ولها ثلاث أسقفيات وهي جبل سمسون وطور عبدين
لكل منها ّ
تخص دير الزعفران> لكن هذا النظام الجليل تبلبل ودارت عليه الدوائر في
قديمة
سطرنجيلية
نسخة
عن
<
وبانسمسون
ّ
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نوهنا أعلاه في كلامنا على باعربايا ثم جعل
القرون المتوسطة
خاصة فأفرز طور عبدين أولا بأبريشية المفريان كما ّ
ّ
كرسيا مطرانيا ثم كرسيا بطريركيا للسريان اليعاقبة كما سترى في كلامنا عن مذيات.
أديرة طور عبدين
من تص ّفح تواريخ أئمة السريان والنساطرة واليعاقبة أخذه العجب والانذهال من انتشار الإيمان المسيحي في طور
نشم في السيرة النسكية في هذه البلاد الشرقية
عبدين الذي ازدان بالأديرة الكثيرة الكبيرة منذ القرن الرابع .وأول من ّ
كان القديس يعقوب افراهاط الحكيم الفارسي فإنه ذكر في كتابه البراهين في المقالة السادسة التي ص ّنفها سنة 337
أقرانه الرهبان وأورد في المقالة السابعة ما شرحه )كتبت إليك في ذلك كله أيها الحبيب .لأن في عصرنا قوما ضحوا
بحياتهم للعيشة النسكية وهجروا الدنيا وانقطعوا للنسك والزهد وغدوا قديسين<اطلب ميامره) Patrologia Syriaca,
 .>(Apbraates, P.355وكتب أيضا القديس ماروثا مطران ميافرقين سنة  421أسماء جملة من النساك والرهبان الذين
استشهدوا في عهد شابور الثاني ملك الفرس )379 -309م(.
برز في الرهبانية الشرقية هو أوجين المعروف بآبون المتوفى سنة  363غادر مصر بعد أن تتلمذ
بيد أن الإمام الذي ّ
للقديس انطونيوس أبي الرهبان في سبعين تلميذا حتى وصلوا جبل الإزل وقضوا ثلاثين سنة في مغاور وكهوف
ويشيدون الأديرة .وللقارىء أن يعرف عددها ووصفها
وصوامع ضئيلة فلما بلغوا الثلاثمائة والخمسين جعلوا يطوفون
ّ
النساك .وذلك ما دعا الأهلين إلى أن يطلقوا على جبل الأزل اسم طور
خاصة كتاب العفة وغيره من كتب سير
إذا رجع
ّ
ّ
عبدين أعني جبل عبيد هللا .ولم يكتفِ هؤلاء التلامذة المباركون بإنشاء الأديرة في هذا الجبل بل وصل منهم نفر صالح
إلى الموصل والعراق وبلاد الفرس .على أن شابور لما أعجبته خصالهم الحميدة وخلالهم الفريدة وانذهل من العجائب
الجمة التي كان هللا يجريها على يدهم أطلق لهم الحرية التامة في مملكته فذهبوا اثنين اثنين حسب مشورة رئيسهم
ّ
الرب على يدهم خيرا كبيرا .وشادوا في كل مكان يسموه أديرة وكنائس
القديس وبشروا بالإيمان المسيحي وصنع
ّ
ّ
تأر ج عبير أخبارهم في الدنيا ونالوا الغاية
حتى
إلههم
خدمة
سبيل
في
عندهم
ما
بأجود
وا
ن
يض
ولم
ومدارس
ومعابد
ّ
ّ
القصوى.
غما وحسرة لدى مشاهدته آثار تلك الأديار الدوارس وما صارت إليه من الانحطاط والذلة بل
الفؤاد
فينكمش
أما اليوم
ّ
يبق
العدم .ولا مرية أن من عمي مذهبه فسد مشربه .وقد ذكر يوحنا مطران ماردين اليعقوبي ) (1166+ما تعريبه) :لم
َ
في عهده أعني يوحنا المذكور في المشرق أعني في طور عبدين ولا في أبريشية ماردين راهب واحد ولم يعد يعرف
أحد كيف يكون الرهبان .فهو نشط لتجديد الأديرة وتعميرها وحث القوم على الانقطاع إليها .فشاد أديرة شتى في طور
عبدين وفي ماردين<راجع المكتبة الشرقية للسمعاني ) >(220:2إذ كانت قد تصدعت منذ مائتين أو ثلاثمائة
سنة<المكتبة الشرقية ).>(228:2
كنائس طور عبدين
وما عدا الأديرة الكثيرة العظيمة ففي طور عبدين كنائس جميلة واسعة تباري أفخر الكنائس وأفخمها .وكانت على طرز
كنائس القرن الخامس والسادس في بنيانها وضخامة جدرانها إذ كانت معقلا حصينا وملاذا أمينا للأهالي يتحصنون
يبق منها
يتحرق له الفؤاد أسفا وحسرة أن أغلبها قد عفت رسومها وأمحقت آثارها ولم
فيها من غارات الأعداء .ومما
َ
ّ
سوى حجارتها الضخمة .كل ذلك لمنازعات قومية ومدنية ثارت بين الجبليين والأكراد فشغلتهم عن الاكتراث لأمور دينهم
ولبدت في قلوبهم ظلمات جهل حالكة حتى غدوا في القرون الأخيرة قوما لا يعرفون من الدين إلا ظواهره وعجزوا عن
الاعتناء بالتهذيب والتعليم الروحي والزمني .فيا سبحان هللا ما أفظع الجهل والاستبداد وما أشنع المروق من الدين
القويم.
وقائع طور عبدين
وبددت كتبه وعتائقه وأفقدته بهاءه ورونقه .فكان الفرس
طرأت على طور عبدين طوارىء شتى وطمست معظم آثاره
ّ
تارة وطورا الروم يغزونه ويدوخونه حتى ظهر الإسلام فملكوه .ثم تغلب بنو حمدان العرب التغلبيون وكان جدهم حمدان
بن حمدون التغلبي الربعي فسادوا بلاد الجزيرة سنة  .868وفي عام  872أوقع مسرور البلخي بالأكراد اليعقوبية سكان
طور عبدين وما والاه فهزمهم .ثم أجبروا على اتباع الأكراد في اللغة والمذهب .وذلك أنه في عهد الخليفة المأمون
) (833 -813لما ظهر الأكراد في كردستان وفي مقدمتهم المهدي المعروف بالمقنع لوضعه برقعا على وجهه هذا كان
فسير المأمون الأمير
يدعي النبوة فسار هو وأصحابه إلى بازبدي وطور عبدين وتغلّبوا عليها ونهبوا الأديار والكنائس.
ّ
ّ
حسنا في جيش فقهرهم وهزمهم من دير قرتمين .ولما أن قتل المهدي صاحبهم أقاموا بدله هرون ففتك به جند الخليفة
المؤر خ الرهاوي السرياني الذي طبعه غبطة السيد اغناطيوس افرام
فسموا بدله بابك ومنه تسلل الأكراد<راجع تأريخ
ّ
ّ
الرحماني في الشرفة )ف  214ص  (229وتاريخ ابن العبري طبع الأب بيجان )ص  >(144وهم قسمان قسم يعرف
بالرياح يسكنون القرى وقسم يعرف بالسياه يقطنون الخيم .وكلهم دانوا بالإسلام على مذهب علي<شرح مجاني الأدب
)ص.>(921
وذكر ابن الأثير ) (14:9في حوادث سنة 374ه )983م( أن با ّذا المرواني واسمه أبو عبد هللا الحسين بن دوستك الكردي
واشتدت شوكته خافه عضد الدولة صاحب الموصل فحضر عنده .ولكنه لما رأى ما هو عليه من البأس
لما قوي أمره
ّ
والشدة انهزم منه .فاستفحل أمر باذ وملك ميافرقين وكثيرا من ديار بكر ووصل بعض أصحابه إلى نصيبين فاستولوا
قواد صمصام الدولة في الصلح فاستقر الحال بينهم على أن تكون ديار بكر والنصف من
عليها .ثم راسل باذ زياد أكبر ّ
طور عبدين لباذ .وما عتم أن تج َّدد لباذ الطمع في هذه البلاد فاستولى على طور عبدين كله سنة  987وظل بالجبل.
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ولم يكتفِ باذ الكردي بطور عبدين بل جمع سنة  990الأكراد البشنوية وقصد الموصل لمحاربة بني حمدان التغلبيين
فتناوشوا القتال .ولما أراد باذ الانتقال من فرس إلى آخر سقط واندقت ترقوته فأتاه ابن أخته علي بن مروان وأراده
قتله بعض العرب وحملوا رأسه إلى بني
على الركوب فلم يقدر فتركوه وانصرفوا إلى الجبل واحتموا به .ثم ُقتل باذ
ُ
حمدان<ابن الأثير )طبعة بولاق .>(29:9
أما بنو مروان الأكراد فملكوا هذه البلاد سنة  1095وفيها توفي منصور ابن نظام الدين بن ناصر الدولة آخر بني مروان
حجت وعادت إلى بلد
ومدتهم مائة وخمس سنين .ومات منصور في بيت رجل يهودي فحملته زوجته إلى تربة آبائه .ثم ّ
البشنوية فابتاعت ديرا من بلد فنك بقرب جزيرة ابن عمر وأقامت فيه تعبد هللا<ابن الأثير ). >(106:10
الأرتقيون ) (1421 -1095وتملكوا هذه النواحي وكانت ماردين كرسي ملكهم .وسنة 1232
وقام بعد بني مروان الملوك
ّ
زحف التتر إلى طور عبدين وفتكوا برهبانه وسبوا ونهبوا وقتلوا خلقا كثيرا<تاريخ الرهاوي )ع  526ص.>(292
وقوض أبنية شتى من كنائسه وأديرته
ثم ظهر تيمور لنك سنة  1336وسار سنة  1400إلى دنيسر وماردين وطور عبدين
ّ
وهدم رسومه وآثاره وكان لا يدخل قرية إلا أفسدها وعاث بها .و ُتوفي تيمور لنك سنة  1405وخلفه ابنه شاه رخ -
جرتهم إلى الانحطاط وثلّت دعائم دينهم
وكانت المنازعات متواصلة في طور عبدين والقتالات متتابعة .وهي التي ّ
وهبطت بهم إلى قعر الجهل والذل إلى يومنا هذا.
ديانة طور عبدين
كانت النصرانية شائعة في طور عبدين ثم تغلبت النسطورية واليعقوبية ثم دان أغلبهم بالإسلام واستمر منهم قسم
صالح حافظ على الاعتقاد بالمذهب اليعقوبي الزاعم بالطبيعة الواحدة في المسيح .وجاء في تواريخ السريان اليعاقبة
أنه في عهد البطريرك إسماعيل ) (1366+جحد نفر كبير من يعاقبة طور عبدين الإيمان المسيحي ودانوا بالإسلام
وعرفوا بالمحلّم َّية وتبعهم قوم من قرى ماردين كرشمل وقباله ومعصرتا وغيرها .كل ذلك لسوء تصرف البطريرك
المذكور لأنه في عهده أدركت طور عبدين مجاعة شديدة أجبرتهم على نقض الصوم فأوفدوا قوما إليه يستمنحونه
الإذن في ذلك فأبي فألحوا في الطلب فلم يكترث لهم فأيسوا من خلاص نفسهم واتفقوا على هجر المذهب اليعقوبي
والتدين بالإسلام.
س فيما بينهم في القرن السابق ولا سيما في مذيات حاضرة طور عبدين.
وأضيف إلى ذلك أن المذهب البرتستنتي ُد َّ
أما السريان الكاثوليك فمنذ أواسط القرن التاسع عشر أفرغوا الوسع في إعادة اليعاقبة إلى حضن البيعة الجامعة
وفتحوا الرسالات في مذيات وباته وكربوران وباقسيان وقلّث وحاح .والأمل معقود أن أولئك القوم يعودون إلى إيمان
فتتجدد رسومهم الداثرة وطقوسهم الدارسة ومبادئهم الطامسة.
آبائهم وأجدادهم
ّ
لغات طور عبدين وصنائعه
مكسرة امتزجت فيها كلمات كردية وعربية .والبعض لا يتكلمون إلا
أما اللغة الشائعة في طور عبدين فهي السريانية
ّ
بالكردية فقط وفي مذيات يتكلمون بالعربية والسريانية والكردية .والكردية أعم من كلتا اللغتين .وقد ص ّنف الأب باريزو
) (Dom Parisotوغيره كتبا في لهجة طور عبدين وخواصها<راجع المشرق ).>(710:15
يحصلون منها كفافهم فإن قلّة حركتهم باعث قوي إلى اشتداد فاقتهم .وأغلبهم
وليس في طور عبدين صناعة مشهورة
ّ
يتعيشون من أرزاق الأديرة والكنائس .ومنهم قوم دأبهم الفلاحة وحرث الأراضي وغرث الكروم .وفي بعض القرى نفر
ّ
يشتغلون بالحياكة ونسيج الأعبئة وغيرها وقوم يشتغلون بالفخار والسكاكين وما شاكلها.
عوائد آل طور عبدين
إن لكل قرية تقريبا شيخا يراجعونه ويسمونه مختارا أو كهيا .ولكل قضاء آغا .ففي كفر جوزة مثلا آغا له الحكم على
وللم َح َّلميَّة أمير يقطن في كفر ح َّوار .وغيره في حبسبنه في
خمس أو ست قرى .وغيره في عرناس وغيره في مزيزخ.
َ
حوزته نحو خمس عشرة قرية .وغيره في آصر وله خمس أو ست قرى وقس عليه سائر القرى.
يعمدونه بعد ثمانية أيام أو أقل وفي ذلك يخالفون طقس أجدادهم الذين كانوا قضوا بالعماد في
وعندما يولد الولد
ّ
عيد الدنح وسبت النور فقط.
بنيف والفتاة في السن العاشرة إلى السابعة
أما الزواج في طور عبدين فعند النصارى يتزوج الشاب في عمر العشرين ّ
عشرة وفي بعض القرى يتزوج الشاب بابنة أكبر منه سنا .والمحلمية في ذلك يقتدون بالنصارى .وأغلبهم يحتفلون
أعراسهم مدة ثلاثة أيام والآغوات سبعة أيام .وفي بعض القرى يحمل الأهلون الهدايا من المآكل إلى ذوي العرس.
وقبل العرس ببضعة أيام ينصبون على سطح دار العريس راية يعلوها منديل ملون الشكل دلالة على العرس .ولما
يحضر القس ليكلل العريسين ينصرف الحضور كلهم ويغلق الباب ولا يبقى إلا الكاهن والعريسان والقريبان أعني
العرابين وفي يد أحدهما سيف أو خنجر مسلول .ويقيمون مراقبا على سطح الدار يصد الناس عن الدخول ريثما تنتهي
بركة الإكليل.
وإذا مات أحدهم كائنا من كان يغسلون جسمه بماء حار وصابون ويكفنونه ويحملونه إلى الكنيسة بالبكاء والعويل
فيج ّنزه الكاهن ويدفنونه .والشاب عند موته يطلقون البنادق تفجعا عليه .ويقام للميت مناحة ثلاثة أيام متتالية يحملون
ليعزوا آل الفقيد قصدوا ضريحه أولا
في غضونها إلى أهله أصناف المآكل .وإذا سار الأهالي من قرية إلى أخرى
ّ
وأطلقوا فوقه العيارات ثم أقبلوا إلى دار الميت ليعزوا آله .وقلّما يتصدقون بحسنات قداديس على أرواح موتاهم
والحسنة لا تتجاوز الغرش أو الغرشين.
وفي صومهم يتبعون طقس البيعة السريانية اليعقوبية وله مزيد الاعتبار عندهم فإنهم يفضلوا أحيانا سفك دم القريب
على مخالفته.
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وأساقفة طور عبدين وكهنته ورهبانه يجولون البيوت والمزارع يجمعون البواكير ويسمونها الزدق لقوتهم وغذائهم.
ويتلون صلوات سريانية استغاثة بالعذراء مريم كي تبارك زروعهم وغلاّتهم.
ومن عوائدهم المقيتة القسم بالباطل باسم هللا وقديسيه فإنه فاش بينهم فشوا فاحشا وهي عادة جاروا فيها
المسلمين.
سيما في الصيف .والرجال منهم يحضرون
ولا
الأعياد
أغلب
يشتغلون
ولكنهم
الآحاد
أيام
البطالة
على
ويحافظون
ّ
القداس أيام الآحاد أما النساء فالعجائز فقط .ومن عوائدهم السيئة التكلم بإفراط والصياح والجلبة في الكنائس .وسر
ّ
مرة في العام .وفي بعض الأحايين يتلو الكاهن صورة الحل على نفر منهم
يعترف
من
ل
وق
له
اعتبار
لا
عندهم
الاعتراف
ّ
ّ
سوية .أما تناول القربان المقدس فغير شائع عندهم وإذا تناول أحدهم خرج حالا من البيعة دون شكر إذ يجهلون
الصلوات حتى الصلاة الربية والسلام الملاكي وقانون الإيمان لقلة المدارس أو إذا شئت فقل لعدمها .فهم متسترون
بأهداب الطقسيات وشواعرها لا يفقهون شيئا من مكنونها ومضمونها .وقلما يعتني كهنتهم الس ّذج بالوعظ والنصح
والحث على الفضائل المسيحية .ولا ريب أنهم إذا استمروا هكذا ضلّوا سبيل الصواب وآل أمرهم إلى البوار والخراب
وفشا فيهم الجهل والغلظة واشتدت طباعهم فظاظة وخشونة .أعاذنا هللا من ذلك وها إننا في سياق كلامنا نورد شيئا
مما ألمعنا إليه في هذه المقدمة وعلى هللا الاتكال في كل الأحوال.
سفرنا من ماردين إلى الصور
غادرنا ماردين على بركة هللا في  11أيلول  1912يصحبنا شقيقنا المقدسي يوسف ومررنا بغياض زاهية ورياض أنيقة
ولما أن وصلنا إلى خشخوكة حيث المياه الصافية جلسنا لنستريح وأجلنا النظر في وادي بيت قديش أمامنا ورأينا
بساتين ماردين الشهيرة كباسبانس والزنار ووادي شعبا الذي وصفه صفي الدين الحلي التنبسي ) (1340 -1287في
عهد الملك الصالح الأرتقي بقوله:
من جوسق لك بالشعبين معمور
أو كان بالجوسق النعمان تاه فكم
أقـام يقـرع فـــيهـــا ســـن مـــغـــرور
عـاد بـــن شـــ َّداد بـــجـــنـــتـــه
مـر
ُ
لو َّ
ولمحنا أيضا شمالي قلعة مادرين ووادي الصفا الذي ذكره صفي الدين أيضا قائلا:
الـهـم مـرتــحـــلا
عيشـي وو َّلـى
عجنا على وادي الصفا فصفا
ُّ
قيظـا فـخـلـنـا بـرجـهـا الـحـمـلا
والـشـمــس فـــي أســـد
ولـنـا بـهـا
ُ
والتفتنا إلى يميننا فشاهدنا جنات قباله ونهر اسي وبنا بيل وباقر قره وبحر الطور ورشمل وهي على ما كانت عليه من
الرونق والبهاء في عهد صفي الدين القائل:
ريح مـــيتـــا غـــير مـــقـــبـــور
يا
أحــييت
من نفخة الصور أم من نفحة الصور
ُ
طي الـنـسـيم بـــنـــشـــر فـــيه مـــنـــشـــور
أم روض رشمل أعدى عـطـر نـفـخـتـه
لمن ترى الملك بعد هللا قلت لهمقال منبسط الآمال مسرور<يريد الملك الصالح صاحب ماردين >1262 1311
ولا جرم إن ماردين كانت تحاكي أخصب البلاد وأبدعها في عهد ملوكها الأرتقيين وهذا ما حمل صفي الدين أن يضارعها
بدمشق الشام بل يفضلها عليها بقوله:
جـــلـــق
بعـد الـقـياس وأين مـنـــهـــا
يا مـــن يقـــايس مـــاردين بـــجـــلــــق
ُ
والأبـــلــــق
شـــقـــراؤهـــا
كـــبـــت
إلا
سبق الـعـلـى
الشهباء في
لم ُتذكر
ِ
ُ
ُ
طلاب ما لا يلحق
المحال
ومن
تـــواثـــبــــوا
لـــمـــاردين
دين
مـــار
كم
ِ
ُ
وأراد صفي الدين بالشهباء قلعة ماردين لا مدينة حلب وقد ذكرها بهذا الاسم في ديوانه مرارا فمن ذلك قوله:
إن شـهـاب الـقـلـعة الــشـــهـــبـــاء
ولا تـقـم بــالـــمـــوصـــل الـــحـــدبـــاء
يخرق شيطان صروف الدهر
وقد صرح صفي الدين بجودة مناخ ماردين وطيب هوائها وعذوبة مائها وآنس من نفسه ميلا شديدا إلى البقاء فيها
وخيرها على الحلّة وعلى غيرها من البلاد الكثيرة التي شاهدها فقال:
ّ
فهناك قال لي الزمان :لك الهنا<راجع مجاني الأدب )>(124:1
)بافاوا( ثم استأنفنا المسير إلى قرية بافاوا فيها البساتين والمياه الغزيرة يثويها نفر من اليعاقبة لهم كنيسة حقيرة.
قطاع الطريق يتعرضون للسابلة ويسلبونهم
نر فيها شيئا من الآثار فغادرناها إلى مركه وعقبة العيزران حيث كان ّ
ولم َ
يممنا بلدة الصور.
النهار
عصر
وعند
.
أمتعتهم
ّ
)الصور( كانت الصور مدينة حافلة بالنصارى وجاء في سيرة جبرائيل رئيس دير قرتمين ذكر يعقوب مطرانها الذي حضر
دفنه جبرائيل عام  668وقبله اشتهر قرفوس أسقفها الشهيد الذي ورد ذكره في كلندار الربان صليبا للأب ب.بترس
اليسوعي البولندي )سنة  1908ص  (169في اليوم الثالث من كانون الأول .وكان يوحنا بن شيله المارديني أسقفها
) (1484 -1471فارتسم بطريركا لليعاقبة باسم يوحنا الثامن عشر .وخلفه في الأسقفية سويرا يشوع ابن القس يوحنا
القلّثي الذي سيم بطريركا أيضا سنة  1509بعد وفاة نوح البقوفاوي<راجع الزهرة الزكية في البطريركية الأنطاكية
)ص80و >(82وفي عهد بطريركية بطرس الرابع) (1591 -1576شقيق البطريرك نعمه كان أخوه مينا أسقفا على الصور
واعتنق الإيمان الكاثوليكي المقدس ثم هجره وعاد إلى المذهب اليعقوبي.
غير أن أغلب أهالي الصور وما جاورها كانوا مذ القرن الرابع عشر قد دانوا بالإسلام في عهد إسماعيل البطريرك
) (1366+للسبب الذي ذكرناه في التوطئة وفي يومنا ليس بينهم غير مسلمين يسودهم بيكوات وفيها قائمقام أيضا
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ونفر من النصارى يقصدونها للتجارة .وتكثر في الصور أشجار الحور والزروع على اختلاف أشكالها وفيها نهر جار ينبجس
من نواحي قلّث ويسقي أراضيها.
ويعلو البلد قلعة حصينة تطل عليه وعلى جهات قلّث والأحمدي وفيها أشجار لوز وغيره وآثار دور يحيطها سور محكم.
ل عال فيه آثار دير كان يعرف بدير مار يوحنا.
قيل :إن القلعة كانت تتوسط البلد .وتجاه البلد ت ّ
وفي البلدة جامع كان يعرف بجامع قرفوس الشهيد المذكور سابقا لكن بابه حديث البناء وقد شيد سنة 1159ه )1780م(
ورقينا إلى منارته بست وثلاثين درجة تعلوها قبة ذات نقوش لطيفة .وتعهدنا في الصور بيعة أم السبعة لأنها كانت
على اسم الشهيدة شموني وأولادها السبعة .أما اليوم فقد أحيلت إلى جامع وهي مبنية بحجارة ضخمة لها ثلاثة أسواق
في وسطها قبور للمسلمين وفيها تابوت مجلل بالأقمشة يحج إليه المسلمون .من الصور إلى قلّث
من دير المعونات إلى دير الضهر
في صباح يوم السبت الواقع في  8آب سنة  1925بعد أن قدمنا الذبيحة الإلهية في معبد دير سيدة المعونات  -فوق
جبيل  -وطلبنا حماية العذراء الطاهرة وعونها ودعنا جمهور الدير وسرنا على بركات هللا إلى دير مار يوسف الضهر
لراهباتنا اللبنانيات الذي توفيت فيه أمة هللا الراهبة رفقا الريس في  23آذار سنة  .1914فبلغنا جسر المدفون وصعدنا
شرقا في ذاك الوادي المسمى وادي حربا .وقد اشتدت حرارة شمس النهار وبدأ العرق يتصبب من أجسامنا .وكانت
الطيور ترافقنا بتنقلها في جانبي الوادي وتطرب أسماعنا بتغريدها اللذيذ فاستأنسنا بغنائها ونسينا الخوف الذي دب
في قلوبنا في ذلك الوادي الموحش .وما زلنا نحث المطية فيدفعها المهماز إلى الجري السريع حتى قطعنا من الطريق
مرحلة كبيرة ..فبان لنا دير الضهر كالحمامة البيضاء .وما هي إلا هنيهة حتى اختفى عن أعيننا وتوغلنا في بطن الوادي.
وكان وقع حوافر مطينا على الحصى الملساء ينفر أسراب الطيور من أمامنا ويتردد صداه في المغاور والكهوف .وما
لبثنا نحو نصف ساعة حتى صعدنا في طريق جبلية كثيرة التعاريج أدت بنا إلى دير الضهر .وكانت زيارتنا الأولى لضريح
الراهبة رفقا .وقبل أن نأتي على كلمتنا في الدير يحسن بنا أن نذكر لمحة عن طريقة معيشة الراهبات في جبل لبنان
القديم وأحوالهن فنقول :كانت الراهبات العابدات قديما يسكن في جناح من أديار الرهبان يقضين لهم حاجاتهم من أكل
وغسيل وخياطة ويشتركن معهم في قضاء الفروض الدينية في الكنيسة كما كانت عادة البلاد في ذلك العصر .وكان
يدير شؤونهن الأساقفة فيسرن بموجب إرشاد الرئيسة وتعاليم الكتب المنسكية.
ولم يكن لهن طريقة قانونية منظمة ولما تأسست الرهبانية اللبنانية في البلاد الشرقية في أوائل القرن الثامن عشر
فثم عرف فضل أبنائها وذهب لها في حسن السمعة صيت بعيد وكثر عدد طالبي الانضمام تحت قانونها استفزت رغبة
العزلة والانفراد عن العالم بعض البنات والنساء التقيات فأحببن الاستمتاع بنعمة التحصن داخل الأديار القانونية فحدت
الغيرة بمؤسس الرهبانية السيد عبد هللا قرا إلي مطران بيروت إلى تحقيق رغبتهن الصالحة.
ولما رأى أن )مساكنة الرهبان والراهبات تحت سقف واحد صالحة للصالحين وخطرة لغير الصالحين(<تاريخ الرهبانية
اللبنانية> كما صرح هو نفسه شمر عن ساعد الجد ونشط لاستئصال شأفة هذه العادة من أديار الطائفة .وأول دير
صرف إليه عنايته دير حراش الذي كان تأسس سنة  1643في ابرشيته ففصل البناء المعد لسكن الرهبان والأجراء عن
محل سكن الراهبات  -وتلك كانت رغبة الكرسي الرسولي وشهوة قلبه من أول يوم شاهد فيه هذه الأديار مشتركة -
ووضع للراهبات اثني عشر قانونا يتمكن بها .وطلب من رئيس عام الرهبانية اللبنانية أن يلحق دير حراش بأديرة رهبانيته
ويهتم بإدارة شؤونه الروحية والزمنية .ولما كان يخشى أن يهدم بعد موته هذا البناء الذي أسسه في حياته استدرك
وكتب إلى الكرسي الرسولي الذي أثنى على همته كل الثناء بما أحدثه من التغيير في دير حراش ولما حكم المجمع
اللبناني سنة  1736بفصل أديار الرهبان وأن يكون لهن قانون يسرن على سننه هب السيد العلامة الكبير يوسف سمعان
السمعاني لتنفيذ حكمه بمعاونة السيد عبد هللا قرا ألي غير مكترث لما عرض في سبيله من الصعاب.
فاتفقا على إنشاء دير قانوني يكون قدوة لسائر أديار الراهبات في الطائفة .ولما لم يكن غير الرهبانية اللبنانية تستطيع
الإقدام على مثل هذا الأمر اجتمعا برئيسها العام الأب توما اللبودي ومديريه وعرضا عليهم عزمهما فاستحسنوا فكرتهما.
ووعدهم السيد السمعاني بإسعاف الدير بخمسمائة غرش في كل سنة .فتسلمت الرهبانية دير مار إلياس الرأس في
أواخر شهر تشرين الثاني سنة  1731وبدأت في إعماره وعينته للراهيات اللواتي يسرن بحسب رسوم قانوننا الرهباني
المثبت من البابا اقليميس الثاني عشر سنة .1732
وفي سنة  1740فتحت أبوابه لقبول طالبات الترهب .وطلب الرئيس العام من المطران عبد هللا قرا ألي ثلاثا من راهباته
في دير حراش لأجل تلقين المبتدئات السيرة الرهبانية وتعويدهن على الحياة النسكية .وأقام لخدمتهن الروحية وإدارة
شؤونهن الزمنية الأب المدبر مخايل اسكندر الأهدني.
ودير الراس هو أول أديار الراهبات القانونيات ولما كثر عدد طالبات الترهب وضاق عليهن دير الرأس أنشأت لهن
رهبانيتنا اللبنانية دير مارساسين بسكنتا ودير مار سمعان القرن ودير مار مارون القنيطرة ودير مار يوسف الضهر.
وليس من غاية راهباتنا اللبنانيات التعليم في المدارس أو الخدمة في الملاجئ الخيرية شأن بعض الرهبانيات بل
غايتهن التنسك والتحصن في الأديار والتفرغ لخدمة هللا تعالى وحده .فإنهن يصلين الصلوات السبع القانونية على
الخورس كالرهبان اللبنانيين طبقا لنص القانون الرهباني الذي أفرد لهن بابا خاصا يتضمن ستة عشر بندا .ولا يستطعن
مبارحة أديارهن أو الرقاد خارجا عنها إلا لعلة داعية وبإذن خاص ومدة تجربتهن سنتان ينذرن بعد اكتمالها النذور
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الرهبانية .يلبسن الرداء الأسود وعلى رؤوسهن ملاءة على شكل الأسكيم )وهي المنديل المكرس( ويتمنطقن بمنطقة
من جلد ثم يتشحن بالوشاح .وتناط سياستهن برئيس عام رهبانيتنا رأسا .فقيل فيهن إنهن:
الراهبات القانتات الـزاهـدات

اللابسات من السواد جلاببا

قد أعرضن عن الدنيا وزخرفها واستصغرن شأنها ولم تتلوث نفوسهن بشيء من مفاسدها وقد دخلن الدير عذارى
وصفحة عفافهن أنصع من زنابق الحقول وأنقى من ندى الصباح ،يحيين في تحصنهن بين جدرانه حياة هادئة مطمئنة
ويقضين معظم الليل والنهار جاثيات مصليات أمام القربان الأقدس الذي ليس لهن نجي يخفف عن عاتقهن ثقل الحياة
سواه .وبعد أن يتممن فروضهن الروحية يشتغلن في الحياكة والخياطة والتطريز .وتراهن قانعات راضيات بعيشهن
هذا الشظف الذي ليس فيه أثر للترف والتنعم ترفرف ملائكة السلام فوق أديارهن البعيدة عن العمران وأحدث أديارهن
نشأة دير مار يوسف الضهر الذي قصدناه وهو قائم في سفح ظهر وطنا سفرتا بأسفل قرية جربتا في واد قفر تتحوطه
الجبال من الجهات الأربع كأنها الأبراج قامت حوله تدفع عنه طارئات الأيام وعاديات الليالي
وفي سنة  1896و ّقف على رهبانيتنا المرحوم الخوري يوحنا بصبوص المعادي تلميذ مدرسة رومية بيت سكن وقطعة
أرض له في هذا الضهر بسعي حضرة الخوري اغناطيوس ضومط المعادي شقيق رئيسة الدير الحالية الأم أرسلا.
وبالاتفاق مع الخوري بصبوص بدأ الأب اغناطيوس ببناء الدير فشاد الطابقين الغربيين السفلي والعلوي .ولما اكتملا
وقفهما على الرهبانية بدون بدل .فرضي الرئيس العام وقتئذ الأب مرتينوس الدرعوني والمدبرون بقبول هذه الوقفية
بموجب قرار مؤرخ في  15آب  1897وأذن غبطة السيد البطريرك يوحنا الحاج بنقل بضع راهبات من دير مارسمعان
القرن إلى هذا الدير الجديد وهذه أسماؤهن :مسيحية من برمانا وانجليكا من حلتا .وفقا الريس من حملايا .تقلا ضومط
من .ماد .مارينا صادر من كفيفان.
أرسلا ضرمط للرئيسة الحالية .وكتب إلى الرئيس العام كتابا مؤرخا في  22تشرين الأول سنة  1817يعلن فيه أنه اعترف
بهذا الدير كأحد أديار الرهبانية وأثبته على اسم مار يوسف الضهر ويرشق بالحرم الكبير الرجال والنساء الذين يدخلون
إلى صحنه ويحث الرئيس العام على السهر على سير الراهبات فيه بحسب رسوم القوانين ولما سكنته الراهبات وجهت
الرهبانية عنايتها إليه فابتاعت له الأرزاق واهتمت بإنجاز بنيانه وذلك بعناية رئيسته الناهضة الهمة التي لا تزال تتابع
فيه التحسين وتهتم بإدارته الروحية والزمنية .ويقيم فيه حاليا سبع عشرة راهبة يتفانين غيرة على ازدهاره .وتوفيت فيه
منذ السنة  1897أربع راهبات ولبست الإسكيم الرهباني خمس عشرة مبتدئة .وقد زاره غبطة السيد البطريرك مار
الياس بطرس الحويك والسادة المطارنة يوسف نجم ويوسف لطفان ويوسف دريان وعبد هللا خوري وبطرس الفغالي
وبولس عقل ورؤساء رهبانيتنا العامين وأثنوا الثناء العاطر على همة حضرة رئيسته وحسن سير راهباته وقد أصبح اليوم
دير مار يوسف الضهر مشتهرا بشهرة العجائب التي يجود هللا تعالى بها على يد أمته الراهبة رفقا المدفونة رفاتها في
ترابه .فيؤمه الزوار من كل ناحية لأجل التبرك بزيارة ضريحها وطلبا للشفاء من أمراضهم .وقد كتبنا عن حياتها وعجائبها
نحو مائة وخمسين صفحة وستتولى لجنة خاصة للتحقيق عنها رسميا وبعد أن أنجزنا شغلنا في دير الضهر برحناه إلى
دير مار قبريانوس كفيفان
دير كفيفان
لقد ترامت شهرته إلى معظم أنحاء جبل لبنان لاحتوائه جثمان عبد هللا الأب نعمة هللا اخرديني الذي شرفه هللا بميتته
فيه وبالعجائب التي تحدث بشفاعته وقد شاع خبرها ولهجت الألسن بذكرها .كان دير كفيفان منذ القدم "لم يزل مورد
الفضيلة والزهادة .والداخل إليه يتنشق فيه عبير القداسة ويستروح أريج التقى اتصل إلى الرهبانية ثم للابتداء .وقد
توالى على رئاسته نحو سبعة وأربعين رئيسا كما يبين من رزنامته المخرومة في بدنها .أولهم الأب مرقس كفاعي سنة
 1775ثم الأب مرقس مرقباوي )مرقب عكار( سنة  .1778وقد ارتقى إلى الدرجة الكهنوتية على مذبحة من أبناء رهبانيتنا
الدارسين في مدرسته من سنة  1808وصاعدا نحو ثلاثمائة كاهن وعدد المبتدئين فيه حاليا ثلاثون والرهبان عشرة وقد
وجدنا في مكتبته الكتب الخطية الآتية -1 :كتاب تفسير الإنجيل الكرنيليوس الحجري اليسوعي .مجلد كبير مكتوب
بالكرشوني .جاء في آخره" :قد ترجمه القس يوسف الحلبي الماروني سنة  1721ونجز نسخه في  20كانون الثاني سنة
 1784عن يد القس يواقيم أحد الرهبان اللبنانيين والأب مرقس )الكفاعي( .الرئيس العام أمرني بنسخة"  -2شرح مناثر
القداس المدويهي خط الخوري جرجس سعد البجاني سنة .1783
 -3تفسير بعض صعوبات في الكتاب المقدس ونظنه للمطران سمعان عواد .خط الشدياق اغناطيوس الخوري الياس
سركيس من عبيه سنة .1818
 -4مختصر الكمال المسيحي للقس جبرايل فرحات رئيس عام الرهبان اللبنانيين  -5التحفة السرية له أيضا  -6رسالة
للمروضين والمتروضين له أيضا  -7شرح ديوان المطران فرحات للخوري ارسانيوس الفاخوري  -8كتيب في المنطق
للقس يواكيم الراهب الباسيلي  -9كتاب لاهوت نظري في سر التجسد .مجلد كبير .تأليف المطران يواصاف البسكنتاوي
خط "الحقير في الكهنة مبارك من طائفة بيت مبارك راهب لبنان سنة ."1739
 -10كتاب انتبر المكنوز لمنفعة الكاروز لمكرديج الكسيح ابن عبد الأحد المخلع الحلبي وضعه سنة  1709وهو مخروم
من آخره.
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 -11العلم الطبيعي للسيد السماني الكبير  -12كتاب المنطق تأليف الخوري يوسف شمعون الحصروني الماروني تلميذ
مدرسة الموارنة برومية خط اندراوس الخضرا الراهب اللبناني في سنة  1736المقيم بدير ماربطرس ومرشلين برومية
 -13مواعظ الأسقف ثاودروس جناديوس الفرنسيسي خط القس نعمة هللا الكفري سنة .1861
 -14كتاب "تسعة تأملات روحية في سيرة القديس انطونيوس النسكية مؤسس الديارة الرهبانية تأليف الأب فرنسيس
غلوسيوس اليسوعي استخرجها من اللغة الافرنجية إلى العربية الخوري اندراوس اسكندر القبرصي ابن المدرسة
المارونية سابقا وترجمان الكرسي الرسولي والمجمع المقدس حالا .وترجمة بطلب الآباء الأفاضل رهبان ماري انطونيوس
الموارنة القاطنين في رومية دير القديسين طرس ومرشلينوس" وجاء في آخره" :كمل نسخ هذا الكتاب في  28أيار سنة
 1861يد القس جرجس قسوع الغوسطاوي مولدا الراهب اللبناني في دير طاميش"  -15مرآة النفس في الصلاة
المقلية .يشتمل على مقدمة وسبعة أبواب وخمسة عشر تأملا وثلاثة فصول ونصيحتين هو محروم من آخره" .تأليف
القس بطرس بن عبد هللا بن إسحاق التولاني البتروني واعظ مدينة حلب  -16قاموس بر بهلول سرياني  -17المنارة
السريانية .قاموس سرياني للكرمسداني الشهير .مجلد ضخم .جاء في آخره ما هو بحرفيته لمؤلفه" :كملت هذه المنارة
السريانية على يد أحقر وأضعف الناس جرجس الكرمسداني ابن يوسف تلميذ رومية سنة  1619نهار الخميس في 21
من شباط نصف النهار في مدينة طرابلس معاملة الشام في بيت الخوري حنا المنكني اللقاش وصار هذا التعب
والاجتهاد جميعه لأجل راغبي العلوم وفاحصي الكلام باللغة السريانية ولأجل الذكر الصالح ومجد هللا .وكان معتن ومهتم
معنا محبنا وعزيزنا القس مخايل الحصروني ابن أخي المطران يوحنا الدومنيكاني المشهور معلم وكاروز ورسول لبلاد
الشام وحلب وطرابلس وبيروت وصيدا وفي زمانه )بدأنا( في جمع وأمثال تفسير كلام هذا الكتاب ولميناه )جمعناه( مع
أخونا المذكور من كتب التوراة الحديثة والعتيقة ومن كتاب المرمتسا وكتاب ماري إسحاق ومن بعض مقاطع وكتاب
آخر للسفيه محمد )منطق( وحتى أيضا من لغات الحصارنة.
وصار ذلك بتعب شديد طويل بمدة ثلاثين سنة وأزيد أعني خرجنا )قضينا( شبابنا وجزء من الشيخوخة في قراءة وجمع
وتفسير كلام وأمثال الموضوعين أمامك في هذا الكتاب.
وهللا يجازي الخير في الدارين لكل من تعب معنا في هذا الكتاب ويرحم والديهم آمين" وناسخ هذه المنارة هو الخوري
انطونيوس خالد  -والد الطيب الذكر المطران بولس بصبوص  -من قرية جربتا البترون في  10تشرين الثاني سنة
 -18 1859لاهوت يوحنا كلوديوس .يوجد منه نسخ عديدة  -19المحاورات الرهبانية لفرحات .قد طبعناها في مطبعة
القديس بولس حريصا سنة  1922وفي مدة إقامتنا بدير كفيفان عرفنا أن في بيت فارس طنوس في جران كتبا وأوراقا
خطية قديمة للمرحوم إبراهيم طنوس الخواجا فأحببنا أن نطلع عليها ولاسيما على تاريخ القلاعي الذي ذكره حضرة
صاحب هذه المجلة في كتابه المخطوطات العربية )ص  .(15فذهبنا إلى بيت فارس المذكور ودخلنا إلى غرفة ضيقة
تحتوي على نحو ألف رسالة معنونة باسم إبراهيم طنوس من البطاركة والأساقفة وأعيان البلاد وهي مكدسة رزما تحت
طبقات من الغبار .فأخذنا نقلبها فعثرنا بينها على أربع رسائل بخط صفي هللا الأب نعمة هللا الحرديني.
و إبراهيم الخواجا كان رجلا صاحب ثروة ونفوذ في عصره تؤم داره الكبراء والعظماء فيلقون فيها الضيافة العربية
والكرم الحاتمي.
وكانت له شركة مع المطران يوسف مطر في مطبعة حلب المارونية .قضينا يوما كاملا نقرأ ونقلب هذه الأوراق وقد
سد الغبار حلقنا وبيض ثيابنا ولم نطلع على نصفها فتركناها وعدنا إلى الكتب الخطية نتفحصها فلم نظفر بينها على
تاريخ القلاعي .وهذه أسماؤها:
 -1كتاب شرح مجموع حقائق دينية للقديس يوحنا الدمشقي كتب بالكرشوني جاء في آخره":تم كتاب يوحنا الدمشقي
القس العظيم بعون هللا وحسن توفيقه وكان الفراغ من نسخته في شهر آب بخمسة وعشرين بسنة  1634في أيام
سيدنا البطرك حنا الهدناني الجالس على كرسي دير الست السيدة مريم قنوبين في أيام أسيادنا اسحق الشدراوي
وجرجس ابن عميره ويوسف العاقوري ويوسف البلوزاني القاطنين في دير قنوبين" .وهذا الكتاب بخط الراهب سركيس
ابن المحاسب من غسطاف ي دير ما شليطا مقبس" .ثم تبلي هذه العبارة) :قبل تلك السنة بسنة )جاءت( الأغربي
)السفن الحربية( في البحر على ابن ما عن )معن( وكاغي )?( أحمد من الشام وخربوا بلاد الشوف(.
 -2العلم الطبيعي للسمعاني  -3الكتاب الثاني من اللاهوت النظري تأليف السمعاني أيضا  -4كتاب في الفضائل
الأدبية ومضاداتها )نقل من اللغة الايطالية إلى العربية على يد الخوري جبرايل الحلبي الماروني بنظر الأب غريفوريوس
يشوع مطران مدينة اوشليم السرياني(.
 -5مزامير داود النبي خط الخوري ميخائيل بسبعل ساكن زوق مصبح سنة  -6 1703كتاب الصيام  -الصلوات التي تتلى
في أيام الصوم  -جاء في آخره" :انتهى من نسخة في  3شباط سنة  1731الشدياق يعقوب عواد من قرية حصرون ابن
الخوري حنا ابن الخوري حنا ابن الخوري يعقوب ابن الخوري حنا ابن المطران حنا ابن الحاج عواد كتبه وحرره في قرية
زوق مكايل من عمل كروان في أيام مطارينه جبرايل الهدناني وجرجس خير هللا الغسطاني وجبرايل مبارك الريفوني
وسمعان عواد الحصروني وعبد هللا الحلبي ولياس محاسب الغسطاني وباسيليوس البجاني وجبرايل حوا الحلبي
وجرمانوس بن فرحات الحلبي وفيلبيوس الجميل ويوسف ابن الخازن واسطفان الدويهي الهدناني".
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 -7كتاب "اختصار علم اللاهوت مما تكلمت به العلماء واللاهوتيون وقد اجتهد بجمعه المطران إسحاق )الشدراوي( على
طرابلوس الماروني تلميذ مدرسة رومية وقد تأسس وضعه بين المعلم والتلميذ " وتدور أبحاث هذا الكتاب على خلق
هللا العالم والملائكة وعلى الفردوس الأراضي والموت والمطهر والجحيم وعمر الإنسان وقيامة الموتى وماذا يحدث
بعد ملاشاة العالم الخ."..
 -8وقد عزز جامعه الشدراوي هذه المواضيع بشروح لذيذة ضافية مسندة إلى نص الكتاب المقدس وتعليم آباء الكنيسة
مما يدل على رسوخ قدمه في معرفة هذه العلوم السامية .وقد أضاف الناسخ إلى هذا الكتاب مائة وخمسة عشر خبرا
روحيا ومن الكتب القديمة المطبوعة برومية والنادرة الوجود التي وجدناها في هذه المكتبة كتاب )الدر المختار من
تواريخ الآباء الأبرا( وهو مختصر تواريخ الكنيسة الرومانية ترجمة عن الإيطالية إلى العربية الراهب القسيس بريسيوس
ده رانس الكبوشي المقيم يومئذ في مدينة الشام سنة  ."1644وفي بدء هذا الكتاب رسالة بالكرشوني لبطريرك الموارنة
يوحنا الصفرواي أنفذها من دير قنوبين إلى رئيس الرهبان الكبوشيين العام بها يرغب إليه أن يهتم ويسعى في طبع
هذا الكتاب وتاريخها في  15كانون الأول سنة  .1649ثم كتاب التعليم المسيحي الذي طبعه في رومية سنة 1642
البسلوقيتي من عيلة بيت هلال .وهو حقلان كرشوني ولاتيني ،وكتاب الشبية المعروفة بشبية قزحيا وهي مطبوعة
بمطبعته القديمة التي طبع فيها المزامير سنة  1610إلا أنها ناقصة من أولها وآخرها ،وكتاب المزامير المطبوع بمطبعة
دير سيدة طاميش سنة 1860
 3دير سيدة إيليج )ميفوق( وواد في سالف الزمن البطاركة والرهبان العباد ثم هجروه بسبب ما نالهم من العسف
والجور ومظالم الحكام الذين أنزلوا ببلاد جبيل والبترون كل ضروب المغارم والفواجع فاضطر من نجا من أهاليه إلى
النزوح عنه إلى بلاد لا تزهق فيها الأرواح ولا تنزل بساحتها النوازل والخطوب .وقد ألمع المؤرخ العلامة الشهير البطريرك
اسطفان الدويهي إلى هذه الحوادث الدامية في تارخه المعروف
ولما قبض الأمير يوسف الشهابي على زمام الحكم هاله ما رأى من الخراب والدمار الذي حل بالبلاد وحار في إعادة
أهاليه إليه وتوطيد الأمن والراحة في أرجائه .فأشار عليه مدبرا شؤونه الشيخان الحكيمان سعد الخوري وسمعان البيطار
المارونيان أن لا سبيل إلى الفوز بأمنيته إلا بإقامة الرهبان اللبنانيين فيه وتملكهم خرائب الأديار والكنائس .فاستصوب
الأمير رأيهما واستدعى رئيسهم العام الأب اقليموس المزرعاني وملكه بموجب حجة مؤرخة سنة  1179هجرية الموافقة
 1765مسيحسة خرائب أديار سيدة إيليج وحوب وكفيفان وانطوش جبيل وقسما من أملاك الحكومة اللبنانية الإسلامية.
فسكن الرهبان هذه الأديار وشنطوا إلى إعمارها والاعتناء بحراثة أراضيها ولم تزحزح عزيمتهم عن الاستقرار في هذه
الأماكن المعارك والأهوال التي صادفوها .وما درى بهم الموارنة حتى عادوا إلى مواطنهم مستأنسين بجوارهم متلكين
على سواعدهم فعمرت القرى على تتابع الأيام وأهلت الديار بسكانها وتوطد حبل الأمن والراحة.
وقد اطعلنا على ما كتبه الأب يوسف غودار اليسوعي عن دير إيليج وواديه وهو فصل شائق رأينا تعريبه لفوائده قال:
"وادي إيليج قائم في خفضة من الأرض بين تلال مستديرة تذود عنه هجمات الرياح الشمالية والجنوبية .ويتفتح الشرق
أمامه عن شبه مذبح طبيعي تصله بالأفق درجات الآكام .وقد زينته الطبيعة بنضارة المروج والمياه الغزيرة فلا يخشى
جفاف الأراضي التي تطوقه من كل ناحية ولا جدب للتربة لأن الينابيع تنساب إليها فتنمي الشجر والنبات وتكثر نتاج
الأرض وبالقرب من الوادي جنوبا جلس دير ميفوق الجميل كملك على عرشه لابسا حلة قشيبة بيضاء كأن آجره كتل من
كدس من الثلج وهو يبتسم للبحر من أروقته الغربية ذات العواميد البيضاء كالمرمر وتطوقه البيوت
المزرد على ُ
والأشجار الباسقة والطرق المتشعبة.
"وعند رأس الوادي وراء ستار من الحور والصفصاف والجوز يرى الناظر قبة جرس صغيرة خيم عليها السكوت قائمة
على حجارة قديمة تكتنفها الأعشاب وقد انسل بعضها إليها .وعلى قيد أذرع منها أطلال دارسة .وبقايا سلالم وأروقة
تقادم عهدها وشهدت وقائع شتى دامية حدثت في ذلك المكان .وجنوبيها حوض واسع ثم جسر صغير يعبر عليه إلى
مغارة ينبثق منها ماء بارد زلال وهي المعروفة بمغارة سيدة ايليج "يجلس الزائر هناك منفردا كأنه في قفر مع أن الحياة
لا تبعد عنه إلا خطوات ،فلا يسمع إلا خرير الماء وحفيف الشجر وتغريد العصافير ونقنقة الضفادع ،ولا يشعر إلا بالنسيم
البليل يلمس وجهه ويداعب أغصان الحور والجوز .وإذا ما رفع بصره إلى العلاء يرى ذاته بين أكمات شهباء تحرسها
الأشجار المتنوعة ،ولا يقف إلا على سماء صافية مستديرة مستكنة كأنه في وكنة محصنة لا مخرج للنفس والأعين
منها إلا لتستقر على بساط الرقيع.
ولقد يخيل إليه أن لا حياة في ذلك الموضع ولا قلب يختلج .ولكن إذا ما مكث مدة مراقبا يرى قلوبا تضطرب وجوارح
تتحرك ووجوها يلمع عليها بريق المسرة .لأن بين تلك الأنقاض مزار سيدة إيليج حيث تنساب الحياة والعجائب انسياب
الماء من المغارة يحرسه أحد الرهبان .لأن ذلك المكان مشهور عند الموارنة وله ماض مجيد ويحبونه حبهم لقنوبين
"هناك سكن البطاركة سنين عديدة وقاسوا أمر العذاب بالقرب من العذراء لأن حول ذلك المعبد وفي تلك الزاوية التي
يظن زائرها أن هدوؤها ما عكره اضطراب قد سمعت قعقعة السلاح وشوهد بريق الأسنة وتفجرت الدماء واتقد اللهيب
حتى أنه ما وجد قط في لبنان إلا أمكنة قليلة كانت حالتها أكثر اضطرابا وصعوبة من ايليج "إن تاريخ إيليج غامض
وسبب هذا الغموض كثرة الأقاصيص التي تناقلتها الألسنة ولا رابطة جلية تربطها .وتقلبات الحوادث أثرت عليها حتى
أصبحت لحمتها بعيدة المنال كتب أحد السياح :أن إيليج كانت هيكلا للزهرة ثم جعلت كنيسة لمريم باسم سيدة الطهارة1
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> قال الأب شامبون )في الرسالات الكاثوليكية  1869ص  :(12إن جمال موقعها )ايليج( وينابيعها وكثرة الخرائب التي
تكتنفها تذكرنا بأحد الهياكل القديمة ولكن ما من أثر يثبت ذلك<
في شمالي شرقي الموصل عدة جبال متتالية يفصلها عن بعضها وديان أو أنهار صغيرة يدعوها كتبة الكلدان جبال
ارية وهي سلسلة جبال تمتد إلى وان .وفي مشارف هذه الجبال وسفوحها آثار وقرى
قردو ويسميها العرب جبال اله ّ
ك ّ
عديدة كان يستوطنها قديما الكلدان النساطرة ورهبانهم .وهي اليوم أراض بائرة وأخربة مهيبة ينطق لسان حالها عن
انتشار الدين المسيحي وعظمته في الأعصر الخالية .أما القسم المعمور منها فيسكنه حاضرا الأكراد واليزيديون وبعض
المسيحيين المتفرقين بين قرى الأكراد وهم يرزحون تحت ثقل العبودية فيتصرف بهم أغاوات الأكراد تصرف المالك
بملكه والسيد بعبده.
ومن فروع جبال قردو جبل يدعى بيت عذرا أو باعدرا يبدأ من سهل رهكان قرية صغيرة شمالي الموصل فيمتد من
الغرب إلى الشرق فيشرف على القوش قرية تاحوم النبي المبنية في لحفه ثم يسير تاركا في جنوبه قرية بيت عذرا
على مسافة ثلاث ساعات تقريبا ويتصل بجبل العقر لا يفصله عنه سوى نهر الخازر .ففي هذا الجبل أثران نفيسان
تحرينا وصفهما في الأسطر التالية أعني الشيخ عادي ودير ربان هرمزد.
وبيت عذرا هذه التي بها دعي الجبل المذكور قرية شهيرة في تاريخ الكلدان واقعة على مسافة نحو عشر ساعات
شمالي شرقي الموصل وكانت سابقا من أكبر قرى أسقفية بيت نوهدرا من مطرنية حدياب )الموصل( .احتلها في القرن
الخامس الجاثليق آفاق وشخص إليها برصوما أسقف نصيبين ليقدم خضوعه لجاثليقه .وهذه القرية هي اليوم مركز
الإمارة الييزيدية واليزيديون يطلقون عليها وعلى ما يجاورها من القرى اسم الشيخان وموقعها في أرض فسيحة يكتنفها
تلال كثيرة متصلة بجبل صغير يمتد مسافة أربع ساعات وينتهي شرقي عين سفني قرية مشايخ اليزيدية .ويسيح حول
بيت عذرا نهر صغير يروي أراضيها ويشرف عليها قصر الإمارة المبني فوق تل كبير شمالي القرية وهو قصر فخيم واسع
الجنية.
الأرجاء به جنينة غناء حافلة بأنواع الأشجار والأثمار
ّ
اقتص السائح آثارها تنتهي به إلى لحف جبل
وفي شمالي القصر طريق وعرة كثيرة الصخور ذات حزون وبطون إذا
ّ
بيت عذرا فيرتقي متوقلا إلى أعاليه حتى إذا كاد أن يبلغ قمته يرى واديا عميقا في قعره أبنية الشيخ عادي .فينزل إليه
منحدرا بين أشجار مخضئلة مشتبكة الأغصان الدانية إلى الأرض فيصل إلى أعماق الوادي بعد ربع ساعة فيشاهد هناك
منظرا يأخذ بالأبصار فيرى مباني الشيخ عادي في موقع جميل تشغل منفسح ذلك الوادي .وفي أطرافه من جوانب
حجاج اليزيدية عند قدومهم إلى هذا المقام .ويرى الداخل إليه عند الباب صخرة عظيمة
الجبل غرف وحجر يأوي إليها ّ
فيتشعب
ناتئة من الجبل يتدفق من جوفها ماء زلال يسيل إلى ثلاثة أحواض واسعة يفيض منها في أقنية ومسارب
ّ
ونيف )انظر صور أبنيته ومدخله(.
إلى جميع دور هذا البناء الفخيم وهي عشرة ّ
الشيخ عادي وآثاره
زرت هذا الأثر في مساء يوم من أيام القيظ الشديد وبلغت إليه عند مغيب الشمس إذ كان الفقير  -وهو عندهم أحد
خدمة دينهم  -يعطر الدور بالبخور ويوقد المصابيح في الكهوف إكراما للملك طاوس الذي هو عندهم ملك الظلمة
طيب الهواء معتدل الحر مع وفرة مياهه
أعني إبليس خزاه هللا يعبدونه رجاء أن ينجوا من شروره .فألفيت هذا المحل ّ
والتفاف أشجاره المتلبدة وموقعه في وهدة من الجبل.
وأول ما يتبادر لذهن الناظر إلى ذاك البناء أنه لا يصلح إلا لقوم من النساك الذين يفرون من ضوضاء العالم فيحكم
عند نظره أنه دير قديم لسكنى الرهبان ،فتلك الكهوف العديدة والقلالي المنقورة في الصخر حول الجبل وحول المعبد
المشيد في وسط البنيان تمثل غيره من الأديرة التي أقامها النصارى في الجبال المجاورة المعتزلة عن الأماكن المأهولة.
وكذلك المعبد فإن بناءه وهندامه على نسق كنائس النصارى في الأعصر الخالية .زد عليه ما يرى على جدرانه في
الداخل من الخطوط الكلدانية بالقلم الاسطرنجلي وقد ُطليت عمدا أو جهلا فمع توالي السنين قد انقشع قسم من هذا
الطلاء وبرزت من تحته بعض الحروف .وقد رأينا كتابات أخرى بالقلم العربي ورسوما على جدرانه من الخارج وعلى
بعض الجنادل ويظهر أنها حديثة .قال الأب مرتان ) (Abbe P. Martin: La Cbaldee. P. 38أن معبد الشيخ عادي كان
قديما ديرا آهلا على اسم مار ادّي رسول الكلدان وأحد الاثنين والسبعين تلميذا(.
ومما ثبت عندنا استنادا إلى بعض منظومات يشوعياب مطران أربيل المعروف بابن المقدم أن مؤسسي هذا الدير
راهبان من رفقاء ربان هرمز الفارسي في القرن السابع للمسيح .وكان ربان هرمزد المذكور ترهب في دير برعدتا شرقي
كرمليس على مسافة ساعة ونصف منها تقريبا وبعض أبنيته باقية إلى يومنا .ثم خرج وبرفقته ستة آخرون وهم إبراهيم
ويوصاداق وشمعون وا ُّدونا ويشوعسبران ويوحنا فشخصوا إلى جبل بيت عذرا فوجدوا هذا الموقع العجيب البعيد عن
العمران وبقربه عين ماء جارية فمكثوا هناك بضعة أيام ثم افترقوا فسار ربان هرمزد إلى القوش حيث أقام ديره
المعروف باسمه إلى اليوم .وذهب يوصاداق وشمعون وا ُّدونا إلى شمالي بيت عذرا فشادوا ديرا في جبل قردو شمالي
سبران ويوحنا فثبتا في
زاخو ترى إلى يومنا آثار كنيسته مع بعض قلاليّه المنقورة في الصخر .وتخلف عنهم يشوع َ
وشيدا ديرا فخيم البناء وانضوى إليهما عدد عديد من الرهبان وكان المرضى من القرى المجاورة يقصدون هذا
مكانهما
ّ
الدير فينالون الشفاء من عاهاتهم .ويستند الناظم في ذكر هذه المعجزات إلى كتاب أخذته يد الضياع يدعوه بكتاب
الأخبار .واستمر هذا الدير عامرا آهلا بالرهبان حتى ظهر الشيخ عادي في أواسط القرن الثاني عشر فطرد رهبانه
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واغتصبه منهم .وهذا نص عبارته بحرفها :ما معناه) :ولبث هذا الدير بيدنا حتى كان اليوم الذي أقبل الشيخ عادي وقد
تبعه كثيرون من الأشياع والموالين وخضعوا له فابت َّز أموالنا واغتصب ديرنا وما زال هذا الدير يعرف باسم الشيخ عادي
في كل مكان إلى هذا اليوم(.
ومن هذا يستفاد أن الشاعر كان عائشا بعد زمن قليل من هذه الحادثة أي في حوالي القرن الثالث عشر.
عدي فقد بحث في جنسه وأصله حضرة الأب انستاس الكرملي في مقالته عن اليزيدية
أما من هو هذا الشيخ عادي أو
ّ
)اطلب المشرق ) 36 -33 :(1899)3الخ( .ولابن خلكان عن الشيخ عدي كلام يوافق لما نقلناه عن ابن المقدم حيث يقول
)في وفيات الأعيان ج 1ص ) :(397سار ذكر الشيخ عدي )أو عادي( في الآفاق وتبعه خلق كثير وجاوز حسن اعتقادهم
يعولون عليها .وكان قد صحب جماعة كثيرة
فيه الحد حتى جعلوه قبلتهم التي يصلون إليها وذخيرتهم في الآخرة التي
ّ
من أعيان المشايخ الصلحاء المشاهير مثل عقيل المنحي وحماد الدباس وأبي النجيب عبد القادر الشهرزوري وعبد
القادر الجيلي وأبي الوفاء الحلواني ثم انقطع إلى جبل الهكارية من أعمال الموصل وابتنى هناك زاوية ومال إليه أهل
تلك النواحي كلها ميلا لم يسمع لأرباب الزوايا مثله وقيل أن مولده في قرية يقال لها بيت فار من أعمال بعلبك وتوفي
الشيخ عدي سنة ) 555هجرية أي  1160ميلادية( ودفن بزاويته وقبره عند أشياعه من المزارات المعدودة والمشاهد
المقصودة(.
فترى أن ابن خلكان يؤيد ما أورده ابن المقدم عن أحوال الشيخ عادي كاجتماع الناس عليه وتجاوز اعتقادهم به الحد إذ
أن اليزيديين يعتبرون الشيخ عادي إلها يسجدون له ثم ذكر ابن خلكان شخوصه إلى جبل بيت عذرا ويسميه جبل الهكارة
لاتصال جبل بيت عذرا بجبل الهكارية<البلاد الهكارية أو الحكارية هي قطعة من كردستان تتصل بحدود العجم وكانت
قديما تخضع لأمراء الموصل وملوكها .ولما آل أمرها إلى الحكومة العثمانية جعلتها ولاية مستقلة عن غيرها ثم ألحقوها
بولاية وان .ويحدها شرقا بلاد العجم وشمالا وان وغربا سعرد وماردين وجنوبا الموصل المتصلة بجبالها> ثم اتخاذه
سبران ويوحنا حيث اجتمع عليه الأشياع العديدون وفي تلك الزاوية توفي سنة  1160ميلادية
زاوية فيه وهي دير يشوع َ
ويقال أن قبره موجود في المعبد المعروف باسمه أي الشيخ عادي وهو الدير المذكور إلا أن اليزيديين لا يكشفونه
يحجون من البلاد القاصية.
لغيرهم وهو قبلتهم في صلواتهم وإليه
ّ
وبعد موت الشيخ عادي أقام حفدته شعاره واقتفوا آثاره وما زال الناس معهم على ما كانوا عليه زمن الشيخ من الاعتقاد
والتعظيم المفرط حتى قضي عليهم .وقد ذكر أبو الفرج أن شرف الدين محمد سبط الشيخ عادي الكردي من بلاد
الموصل قتله مع أصحابه انكورك نوين التتري سنة  1257ميلادية )مختصر الدول لابن العبري ص .(466
ربان هرمزد
دير ّ
دعنا الآن أيها القارئ اللبيب نبرح هذا المحل الذي أضحى اليوم معبدا لأرواح الظلمة ونسير غربا بحذاء جبل بيت عذرا
ونقطع مسافة خمس ساعات تقريبا .فقبل أن نصل إلى قرية القوش نرى في صدر الجبل بناء شبيها بشرفة يطل على
واد تعمد عند صخوره جلبة العالم فذاك دير ربان هرمزد الفارسي .قال الأب مرتان في كتابه عن الكلدان يصفه بما
تعريبه )أن موقع دير ربان هرمزد لمن أجمل مواقع الطبيعة بل هو أحد الآثار النفيسة الفريدة إذ لا تجد له نظيرا لا شرقا
ولا غربا وقد يضارعه موقعا دير القديس سابا الواقع قريبا من أورشليم(.
ويتألف الدير المذكور أولا من كنيسة مبنية فوق صخرة عظيمة ناتئة من الجبل تشرف على الوادي فيراها الناس من
فرجته كأنها موطن الراحة ومربع الأمن تدعوهم إليها ليذوقوا فيها عذوبة السلام .ثم بقربها أربع غرف وقلالي عديدة
يتجاوز عددها الستين وكلها منقورة في الصخر ومعلقة في ذلك الجبل الشاهق تلوح كأنها أوكار لأنواع الأطيار التي
تطرب الأسماع بتغريدها في تلك الآكام والوديان .وبين تلك الغرف والقلالي مراق عجيبة تصلها ببعضها ثم تنفذ إلى
الكنيسة حيث كان الرهبان يجتمعون لتأدية الفرائض الدينية .وأعجب ما يرى هناك مائدة الرهبان وهي حجرة واسعة
فسيحة مربعة الشكل تبلغ مساحتها نحو خمسين مترا مربعا منقورة في صخرة واحدة في وسطها ثلاثة عواميد عظيمة
ضخمة من الصخرة عينها.
ومنها أيضا المقاعد والرفوف ال ُكوى .وفي هذا الجبل عدة صهاريج منقورة أيضا في الصخر بصناعة محكمة تجتمع
فيها مياه الشتاء .على أن هذا الأثر الفريد قد أصبح لطول العهد هدفا للخراب ما لم يسرع بعض المحسنين فيمدوا إلى
أهله يد المساعدة ليتلافوا أمره ويرمموا خرابه.
نسب هذا الدير إلى مؤسسه ربان هرمزد الفارسي الأصل الكلداني النسطوري النحلة .وقد بلغتنا أخباره وأخبار ديره
على يد كتبة مختلفين أقدمهم على ما يقال شمعون الراهب أحد تلاميذ يوصاداق الذي كان معاصرا له .وقد نظم سيرة
ربان هرمز كاتب اسمه سرجيس أحد رهبان هذا الدير في حوالي القرن السابع عشر على نمط موشح أدواره على عدد
حروف الهجاء فيبتدئ كل دور بأحد الحروف .والسيرتان قد نشرهما المستشرق الإنكليزي ولس بودج )(E.A.Wallis Budge
ادي شير في المجلة
منها نسخة في دير السيدة للرهبان الكلدان قرب القوش وصفهما ضحية الهمجية التركية السيد ّ
الأسيوية) .(J. AS. 1906, P.63- 64وممن ذكروا ربان هرمزد وأطرأوا أعماله يشوعدناح أحد كتبة القرن الثاني عشر في
كتابه العفة )  (J. -B Cbabot: Le Livre de La Cbastete. P. 48 no 88ويشوعياب ابن المقدم السابق ذكره وعمنويل
الباجرمي )الكنز الثمين للقرداحي ص  (144 -142وآدم العقراوي )فيه ص .(104 -101
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فكل هؤلاء أطلقوا العنان ليراعهم ليشيدوا بذكر ربان هرمزد ويطرئوا أعماله نظما ونثرا ما يدل على عظم موقعه في
ترو
نفوسهم .على أن في تاريخهم أقوالا متضاربة وروايات ضعيفة ير ُّدها الانتقاد الصحيح نسبها إليه أهل ملته دون ّ
فنروي منها هنا ما نراه أقرب إلى الصواب.
خلاصة سيرة ربان هرمزد
ولد هذا الرجل البار في مدينة شيراز في القسم الثاني من القرن السادس من عائلة مسيحية عريقة في الشرف واليسار
انكب في وطنه على درس العلوم .ولما بلغ العشرين من عمره هجر بيت أبيه وأقبل
شهيرة بالإحسان إلى الفقراء ثم
ّ
إلى بقعة آثور المشتهرة يومئذ بازدهار دينها وانتظام أديرتها العديدة ..وفكر أولا في السفر إلى أورشليم لزيارة الأمكنة
المقدسة .إلا أنه لقي في طريقه إذ كان في مدينة الموصل ثلاثة رهبان من دير عدتا الشهير أشاروا إليه بالترهب في
ديرهم فرضخ إلى مشورتهم ورافقهم إلى دير عدتا .فقبله رئيسه ربان سبر يشوع وبعد الامتحانات المألوفة ألبسه
وضمه إلى مرؤوسيه وكان عدد الرهبان لا يقل عن  264راهبا.
الاسكيم الرهباني
ّ
أخذ هرمزد يثابر بكل نشاط على سائر الأعمال التقوية والفضائل المسيحية حتى برز في القداسة على كل أقرانه ونال
مؤرخو حياته عدة معجزات جرت على يده من طرد شياطين
بين أخوته القدح المعلى في السيرة الرهبانية .وقد روى له
ّ
وشفاء مرضى وآيات أخرى يرويها أهل القرى المجاورة لديره إلى يومنا هذا.
وبعد  32سنة قضاها في العيشة النسكية .عاش منفردا في محبسة قريبة من دير عدتا بمشورة سلوانس أسقف كردو
ومارس كل التقشفات من صوم وصلاة وسهر مما يروى عن كبار المتنسكين فشاع ذكره في كل تلك الأنحاء وتضاعفت
كراماته.
وبعد سبع سنوات صرفها في محبسته أوحى إليه هللا أن يذهب إلى دير آخر يعرف بدير الرئيس قريبا من قرية )تنا( في
قضاء العمادية .وصحبه إلى الدير المذكور ستة رهبان سبق لنا ذكرهم فأقاموا معه في دير الرئيس ست سنوات
بممارسة الآداب الرهبانية وبعد ذلك دعاه هللا إلى أن يبارحه ويتجه إلى جبل بيت عذرا فأوى هناك مدة في مغارة ترى
إلى اليوم فما لبث أن انتشر عرف فضله فقصده الناس ليتبركوا به ويطلبوا منه شفاء عاهاتهم فلبّى دعاءهم .وبلغ
خبره أمير الموصل المسلم وكان ابنه مريضا فأبرأه وقيل أنه مات فأحياه فأتت من جراء ذلك الحسنات لربان هرمزد
وأقطعه الأمير أرضا باشر فيها بتشييد ديره إلى أن أنجز عمله وذلك نحو السنة  640للميلاد.
جمة من قبل اليعاقبة الساكنين في تلك الأنحاء فأضمروا له الشر وحاولوا قتله
وقد جرت له في أثناء ذلك مناصبات ّ
لكنه انتصر منهم وسكن آمنا في ديره فأقبل إليه الرهبان ليقتدوا بآثاره حتى أناف عددهم على المئة .وعاش هرمزد
في هذا الدير الجديد  22سنة فمات في شيخوخة صالحة وبلغ من العمر  85عاما.
دير ربان هرمزد بعد منشئه
بقي دير ربان هرمزد عدة قرون عامرا مزهرا مركزا للسيرة الفضلى حافلا بالرهبان ومشاهير الرجال نبغ منهم علماء
عاملون اشتهروا بفضلهم وتأليفهم ورد في كتاب يوحنا بن خلدون أحد رهبان هذا الدير في القرن العاشر ذكر نحو
ثلاثمائة منهم<اطلب كتابه المنشور في مجلة المشرق المسيحي J. B. Chabot: Vie du moine Rabban Bousnaya,
 >ROC. 1897- 1898وممن أحرز له بينهم اسما طيبا لا سيما بسعيه لتجديد رابطة الولاء بين طائفة الكلدان والكرسي
الرسولي يوحنا سولاقا أحد رهبان دير مار هرمزد في أواسط القرن السادس عشر .وقع عليه الاختيار لتدبير البطريركية
البابلية بعد وفاة شمعون الخامس سنة  1551فسار إلى رومية حيث قدم الطاعة للكرسي الرسولي واقتبل السياميذ
من البابا يوليوس الثالث فكان ذلك السبب لقتله إذ كاده النساطرة في ديار بكر عند عودته فمات شهيد الإيمان
الكاثوليكي.
وقد تقلبت أحوال هذا الدير بآفات الزمان وحيف السلطان لا سيما في عهد تيمورلنك ثم في زمن الدول التركمانية إذ
أصيبت أقطار الموصل بضربة معضلة فكانت الأديرة أول ما يحتله الأعداء وينهبونه ويضربون رهبانه .لكن رهبان دير
ربان هرمزد بعد هدوء الأمور كانوا يسرعون فيعودون إلى عيشتهم الصالحة .لنا على ذلك بعض الشواهد في
مخطوطات الدير فإن ربان ايشوع أحد كهنته استنسخ كتاب الايثيقون سنة  1722برسم أخوته .ومنه يستدل على أن
الدير المذكور في ذلك العهد لم يزل مأوى للنساك والزهاد.
وعندنا أن خرابه تم بعد ذلك بقليل في عهد طهماسب كولي خان ملك العجم المعروف بنادر شاه إذ أغار بخيله ورجله
دفعتين أي السنة  1732والسنة  1743على الموصل وبلادها إلى جزيرة بني عمر فقتل النصارى وسبى النساء والصبيان
وحول بقعة آثور العامرة إلى أراض قفرة ينعق اليوم فوق أطلالها .ووضع يده على الأديرة وأخذ
ودمر المدن والقوى
ّ
ّ
رهبانها بحد السيف ونهبها وأخربها .من ذلك دير ما أوراهام المادي<هذا الدير واقع قريبا من قرية بطنايا وبقي مهجورا
خرابا إلى أن عاد غبطة السيد الجليل مار يوسف عمانويل توما بطريرك الكلدان الكلي الطوبي فجدد أبنيته وتكلف
عليه النفقات البالغة ليجعله مركزا للكهنة لكافة القرى المجاورة ثم مدرسة داخلية راقية للعلوم والصنائع مع مطبعة
لخدمة ملّته> ولا يبعد عنه دير ربان هرمزد فأصابه ما أصاب دير مار أوراهام وظل هذا الدير خرابا نحو  65سنة.
تجديد دير ربان هرمزد
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كان تجديد دير ربان هرمزد في أوائل القرن الماضي سنة  1808على يد رجل كلداني كاثوليكي من تجار ماردين وأشرافها
اسمه جبرائيل دنبو فهذا إذ كان يزاول في حلب أمور التجارة اجتمع فيها برهبان الفرنج فشعر بدعوة من هللا إلى أن
يقتفي بآثارهم فطلب الترهب بينهم إلا أن أحدهم أشار عليه بأن ينهض في وطنه العيشة الرهبانية ويدعو إليها أهل
يدر كيف يتممها .ثم واصل أشغاله التجارية إلى أن أدت به إلى
جلدته .فكانت تلك المشورة له كصوت هللا لكنه لم
ِ
البصرة وهناك أصيب بمرض عضال كاد يودي بحياته فنذر نفسه لخدمته تعالى وآل على ذاته إن شفي أن ينشئ رهبنة
فودع العالم وحطامه وشخص إلى لبنان حيث
لخلاص النفوس .فخفت عنه وطأة المرض وعوفي تماما بعد أيام قليلة
ّ
قضى بضع سنوات في دير القديس أنكونيوس قزحيا حتى أتقن قوانين الرهبنة ثم عاد إلى الموصل ليخرج فكره إلى
ثبته الكرسي الرسولي بعد ذلك لرهبان دير ربان هرمزد سنة
حيز الوجود تحت راية القديس أنطونيوس وقانونه الذي ّ
.1844
فلما وافى جبرائيل دنبو إلى الموصل انضم إليه بعض الأتقياء ليجروا على مثاله ثم حظي بملاقاة مار يوحنا هرمز
مطران الموصل وطلب منه أن يعطيهم دير ربان هرمزد ليجددوا فيه الحياة الرهبانية وعضدهم في طلبهم الأبوان
الدومنيكيان رافائيل ويوسف إلا أن السيد المطران تمنع من ذلك لئلا يخرج الدير من ملك العائلة الأبوية التي منها
واستخصوا لنفسهم ريعها.
وحدها كان يقوم البطاركة والمطارين وكان أصحابها قد ضبطوا أملاك الدير
ّ
فالتجأ جبرائيل إذ ذاك مع رفقته إلى حنانيشوع مطران العمادية الذي كان دير ربان هرمزد واقعا في أبرشيَّته وهو أيضا
من العائلة الأبوية فأعطاهم مفاتيح الدير .فملأ الفرح قلوبهم وشكروه تعالى على هذه النعمة.
ولما كان يوم الشعانين سنة  1808خرج دير ربان هرمزد من سباته العميق وتجددت فيه حياة رهبانه الأقدمين بشخص
نساكه .وكانت حياتهم الصالحة
الفاضل جبرائيل دنبو ورفقته وأخذ الطلبة يتواردون إليه من القرى المجاورة لينضووا إلى ّ
تحببهم إلى قلوب الجميع وهم يعيشون في الفقر والشظف من حسنات المؤمنين لا يكترثون لأمور العالم إلا لخلاص
قريب بأمثالهم وإرشاداتهم .فقضوا هناك ثلاث سنين بممارسة كل الفضائل المسيحية .وكانوا في أيام الآحاد والأعياد
شماسا فاضطروه إلى أن يقبل الكهنوت
ينزلون إلى القوش لحضور الرتب الكنائسية .وكان جبرائيل رئيسهم لم يزل
ّ
ويصير مرشدهم فسامه المطران سمعان كاهنا سنة  1811فما لبث أن نما عدد رهبانه حتى تجاوز الخمسين بينهم
الكهنة والأخوة الشمامسة.
غير أن الأعمال الخيرية التي تنشأ بدافع رباني كثيرا ما تعارضها الصعوبات وتعتورها العقبات ليظهر هللا قوته بظفرها
على كل أعدائها ويزيد أصحابه ثقة به تعالى .وهكذا جرى لهذا المشروع الجليل فإن بعضا من ذوي الأغراض والمطامع
أدركوا أن أملاك الدير وأوقافه أوشكت أن تخرج من أيديهم لازدياد عدد الرهبان وميل عامة الشعب إليهم وأخذه
بناصرهم فحاولوا غير مرة أن يخرجوا الرهبان من الدير بالمكر والخداع والتهديد فلم يبلغوا غاية .فعمدوا حينئذ إلى
استعمال العنف والشدة فالتجأوا إلى حاكم العمادية وشكوا إليه الرهبان كمغتصبين لمال غيرهم فأرسل الحاكم بعض
رجاله إلى الدير فأوسعوا الرهبان سبّا وضربا ثم أنزلوهم منه وألقوا الأب جبرائيل في السجن .أما الرهبان فلبثوا في
التقوية.
كنيسة القوش مثابرين على دعوتهم وعلى سائر فرائضهم
ّ
وفي تلك الغضون أصاب مطران العمادية حنانيشوع مرض شديد حسبه عقابا من هللا لنفي الرهبان من ديرهم فلما
احتضر أوصى ذويه وأمرهم أن يسلموا مفاتيح الدير إلى الأب جبرائيل فأنفذوا وصيته بعد موته.
أن عد َّو الخير لم يدعهم في خلوتهم السعيدة يمجدون هللا مع الملائكة فإن المصائب ما زالت تنتابهم الواحدة تلو
إلا َّ
الأخرى .منها أن محمد بك أمير راوندوز المعروف بمير كور قدم إلى الموصل سنة  1832قاصدا أن يستولي عليها ولما
خاب مسعاه في ذلك أخذ يطوف بعساكره بين القرى المجاورة وينهب ويقتل حتى أقبل إلى القوش قرية تاحوم النبي
فنهبها نهبا فاحشا ثم أعمل فيها السيف وقتل كبارها وصغارها ولم ينجو من سيفه إلا النزر من الذين لاذوا بالهزيمة
إلى الجبل المجاور ثم قصد رجاله دير ربان هرمزد فنهبوه نهبا ذريعا وثاوروا رهبانه بالخناجر .وفي هذه الغائلة قتل
مؤسس الرهبنة أو مجددها الأب جبرائيل دنبو فاختضبت تلك الأراضي بدم الأبرياء .وللقس دميانوس الألقوشي قصيدة
ضافية الأبيات في اللغة الكلدانية يصف ويلات تلك الكارثة ومظالم الطاغية مير كور<قد كتب بالكلدانية الأب اليشاع
أحد رؤساء رهبان ربان هرمزد أخبار الدير منذ دخله الأب جبرائيل دنبو ورفقته سنة  1808إلى سنة  1832لما قتله محمد
باشا والي راوندوز .ومن تاريخه هذا نسخة في مكتبة ذلك الدير وعنها ُنقلت نسخة مكتبتنا الشرقية التي ترجمها إلى
الفرنسوية المسيو موريس بريار ) (Maurice Briereونشرها في مجلة الشرق المسيحي في بعض أعداد السنتين 1910
و .>(ROC, XV, 1910,P.410- 424, et XVI, 115- 128, 249- 255, 345- 356) 1911
رهبان دير ربان هرمزد بعد وفاة منشئهم
وبعد هدوء هذه الزوبعة الهائلة عاد الرهبان إلى ديرهم فألفوه منهوبا مهدوما فشرعوا يرممون الخربة التي سببها
أولئك الغشمة وأخذوا يزاولون الأشغال الشاقة ملافاة لمعيشتهم وأملوا أن غيوم الاضطهادات انقشعت لكن امتحانهم
لم يكن قد انتهى بعد فإن أولئك الأوباش كالذئاب الضائرة لم يشبعوا من التنكيل بهم وقد يسمح هللا تعالى للأشرار أن
يكونوا آلة لامتحان الأبرار لتظهر فضيلتهم كالبدر في الليلة الظلماء فتزداد مجدا وبهاء.
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كان رهبان هذا الدير متقدمين بغيرة رسولية على الإيمان الكاثوليكي وكانوا يسعون سعيا لا يعرف مللا في سبيل نشره
وتركيز أعلامه بين ظهراني قومهم .فقاسوا في جهادهم مشقات شتى ولاقوا أهوالا تشيب لها الأطفال.
الألدة أصحاب الحزازات كان يسؤهم تقدم الدير ونجاحه وقد رمدت أعينهم الحاسدة بما رأوه من هؤلاء
إن أعداء الكثلكة
ّ
الرهبان القائمين بوجه الشر فحملوا عليهم بجيش من الأكاذيب والأراجيف وشكوهم إلى الحكام ورشوقهم بنبال
الافتراءات وأطمعوهم بغناهم وثروتهم الطائلة مع ما هم عليه من الفقر إذ لم يكن لهم إلا القوت الضروري فقاسوا
المبرحة من حبس وضرب واغتصاب إلى غير ذلك مما يطول شرحه.
من حكام العمادية الأكراد الظلمة أنواع العذابات
ّ
بسم هللا الرحمن الرحيم ان السياحات الكثيرة التي قمت بها بقارة أوربا في أو لنشأتي منذ كنت في السادسة من عمري
مكنتني من رؤية كل مهم في هذه البلاد ولذا فكرت في تغيير وجهتي إلى البلاد الأخرى خصوصا أن أوربا صارت الآن
قريبة إلينا والطريق إليها أصبحت سهلة والمغرمين بزيارتها كثيرون فابتدأت في سنة  1909ميلادية أن أسيح في بلاد
اليابان لأرى شيئا جديدا من مناظر طبيعية بديعة ومصنوعات دقيقة ولأقف على سر تقدم اليابانيين ووصولهم إلى
هذا المجد الشامخ وهلل الحمد وفقت إلى غايتي وقدمت لأبناء وطني الأعزاء نتيجة رحلتي بقدر ما استطعت وما رأيت.
وها أستميح نظر القارئ الكريم أن أذكر أهم الأسباب التي دعتني لتحمل هذه المشقات العظيمة في القيم بهذه
السياحات :إن هناك تآليف كثيرة عن جميع بلاد الدنيا وقد اطلعت على كثير منها ولكني اعتقد ان رؤيتي الشيء بنفسي
انفع من قراءته في الكتب فمهما كان الوصف جميلا فإنه لا يؤثر في النفس تأثير المنظر البديع عند ما يقف لإنسان
أمامه ويشعر بقدرة الخالق العظيمة وجمال الطبيعة.
إن ميلي الغريزي للسياحة واعتقادي بما شرحته للقراء جعلاني أوجه سياحتي هذه السنة إلى لولايات المتحدة وكندا
والاسكا وبالجملة إلى الجهة الشمالية لأمريكا وإني آسف جدا لعدم تمكني من السياحة في مكسيكا لكثرة الثورات
الداخلية فيها ولعدم اتساع الوقت لزيارة كل ما ذرته آنفا والتعريج عليا بعد ذك .ومما يزيد أسفي مشابهتها للبلاد
الشرقية وحرماني من رؤية أمثال عساكرنا السودانيين الأشداء فيها وقنال بناما القريب إليها والذي سيفتح في هذا
العام.
ولما قررت السفر إلى الجهات المذكورة قبل اتفقت مع كوك وقررت السفر على الباخرة كرون برنسيس سيسيل في
أول مايو أي قبل دخول فصل الحر الشديد بأمريكا وهذه الباخرة تابعة لشركة النورد تشر لويد الألمانية ولما وصلت
إلى باريس أخذت أعد العدة لهذا السفر وكنت أتردد على محل كوك لأقرر خطة السياحة النهائية وقد ساعدني الحظ
ووفقت لعمل برنامج السياحة بمساعدة المستر بروكر أحد رؤساء محل كو الذي رأيت فيه الكفاءة العظيمة فلم نترك
أعجوبة أو منظرا جميلا يستحق الزيارة في الدنيا الجديدة إلا وقررناه في خطة سياحتنا التي تستغرق ثلاثة شهور .وبينما
كنا نعلل النفس بقرب السفر وننتظر بفارغ صبر يوم قيامنا برحلتنا الجميلة حدثت فاجعة غرق اكبر باخرة في العالم
وهي التي تسمى "تيتانيك" التابعة لشركة "ويت ستار لاين" أثناء سفرها لأول مرة من إنجلترا إلى أمريكا وكانت حمولتها
" "46000طن وسرعتها  21عقدة وسبب غرقها مصادمتها في الساعة الثانية عشرة مساء بجبل من الثلج "آيزبرج" عائم
على وجه الماء .وقد فصلت الجرائد الأوربية كيف كانت المصادمة وحصول الغ تفصلا مسهبا لا داعي لإعادته الآن في
رحلتنا إلا إننا نقتصر من ذلك على ذكر ما رأيناه مهما ويستحق المدح والإعجاب إن عدد الركاب الذين كانوا في التيتانيك
لا يقل عن  2500شخص كان من المستحيل نجاتهم جميعا بواسطة الستة عشر زورقا التي كانت بها ولذا ابتدئ بإنقاذ
النساء والأطفال أولا ثم نزل بعض الرجال في المحال الباقية من هذه الزوارق وكان من بين الراكبين في الباخرة
الكولونيل "استور" ياور المستر "تافت" رئيس الجمهورية السابق وهو من أصحاب الثروة التي تقدر بمبلغ  750مليون
فرنك وكان قد تزوج في إنجلترا بممثلة اشتهرت بجمالها الرائع وكان عائدا بعد أن قضيا "شهر العسل" في مصر في
فصل الشتاء الماضي فبدل أن يسرع إلى النجاة بنفسه اظهر شهامة ومروءة وصار يساعد السيدات والأطفال على
النجاة وفضلهم على نفسه.
والذي ثر في نفسي كثيرا منتهى الإخلاص والصداقة التي أظهرتها السيدة "ستورس" لزوجها الذي كان معها في هذه
الباخرة وهو المشهور بثروته التي لا تقل عن  250مليون فرنك فإنها لما دعيت لمفارقة الباخرة كغيرها من السيدات
أبت نفسها الشريفة أن تفارق زوجها وأجابت الربان الذي كان يدعوها إلى النجاة بنفسها قائلة :إن الخمسين سنة التي
أمضيتها مع زوجي المحبوب بين السعادة والشقاء لا تسمح لي اليوم بأن أفارقه في وقت الشدة فأنا أفضل الموت
معه على أن أعيش لحظة واحدة بعده فمات الاثنان المسنان متعانقين بعد قبلة الوداع الأخير وأضافت لسيدة ستورس
إلى صحيفة الإخلاص أكمل مثال له يستحق أن يدون بالذهب وينشر في العالم ليكون عبرة ومثلا لمحبي المروءة
والشهامة والإخلاص.
إن هذا الضرب من الإخلاص قلما يوجد له مثال بين الرجال والنساء .وهل لنا أن نؤمل بعد أن أبدت هذه السيدة أمام
العالم أجمع هذا المثال للإخلاص الكامل أن هذه الروح الطاهرة ستسري بين النفوس في أكثر الأسرات حتى تقوي
صلات المحبة بين أفرادها وبذلك تسود الألفة بين أبناء البشر? أما أسباب الغرق فهي الاعتقاد بان هذه الباخرة الكبيرة
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متينة جدا ولا سبيل إلى أن تغرق ولذا أمر ربانها بان يسرع في السير بآخر قوة باخرته حتى يقطع المسافة بين إنجلترا
وأمريكا في مدة اقل مما تقطعها باقي بواخر العالم فتأخذ التيتانيك الشهرة وتفوز بالسبق ولكن يا للأسف خاب الظن
وكانت العاقبة وبالا .لقد أسرعت السفينة ولكن ماذا كانت العاقبة? تصادمت بذلك الجبل الهائل ولشدة سرعتها لم
يمكن تحويل سيرها وإيقافها دفعة واحدة فذهبت هباء منثورا
إن هذه الحادثة أخذت دورا هائلا في باريس حتى كنا من الصباح إلى المساء لا نسمع إلا أخبار غرق التيتانيك .إن حصول
مثل هذه الفاجعة لمما يثني الهم عن السياحات .فكم من صديق كان ينصحنا بالرجوع عن عزمنا ولكن هلل الحمد أنا
ورفيقاي مسلمون مخلصون هلل ولدينه الحنيف نعتقد أن لكل أجل كتابا فيقيننا باهلل زادنا توكلا عليه فلم ننثن عن عزمنا.
وكنت كلما سئلت :هل أنت مسافر? قلت نعم -أفلست خائفا? لا .إن هللا قادر أن يحميني من الأذى وهو الحي الذي لا
يموت.
أني لا أريد أن أخفي عليك أيها القارئ مقدار ما كان من تأثري من سماع كل هذه الأخبار المزعجة التي لا تطمئن القلوب
لها .نعم إني كنت أشعر بسرور لأني سأرى أشياء جديدة لم أرها أثناء سياحاتي الماضية إلا أني في الحقيقة كنت أشعر
بأن هذا السرور يكون عندي أعظم بعد أن أتمم هذه الرحلة وعود سالما إلى بلادي العزيزة .ولما لم يبق لنا سوى 24
ساعة على ميعاد السفر ذهبت إلى كوك وتسلمت جواز السفر ووقعت على حسابي عندهم وأخذت منه دفتر شيكات
لأخذ ما يلزمني مم النقود بأمريكا .وقد أخبرت بأن الشركة اعتنت بي كثيرا وأعدت لي احسن محل بالباخرة "رون برنسيس
سيسيل" وقد أخبرني أيضا محل كوك إنه سيمر على محل سكننا اليوم " 30أبريل سنة  "1912الساعة  8ونصف ماء
من هو مكلف بأخذ أمتعتنا الثقيلة لإرسالها مباشرة إلى الباخرة حتى لا نتعب وقد حصل ذك وبما إننا غدا صباحا سنقوم
الساعة  9والدقيقة  50من محطة "سان لازار" ويلزمنا أن نكون مبكرين إلى المحطة فضلنا أن نبادر إلى النوم حتى
يكون لنا من الراحة ما يساعدنا على تحمل مشاق السفر إن شاء هللا تعالى.
يوم أول مايو سنة  -1912أصبحنا بخير مستعدين للسفر بالقطار المعد للمسافرين بالنورد تشر لويد .ولم أرسلنا في
طلب سيارتين من ذوات العداد "اكس" أخبرنا أن اليوم عيد الفعلة وقد اشترك معهم سواقو السيارات فاضطررنا إلى
استحضار عربتي أجرة ركبت في الأولى مع الصاغ خيري والثانية مصطفى بك رضا ومعه الأمتعة الخفيفة ولما وصلنا
إلى محطة "سان لازار" وجدنا في انتظارنا المسيو "لوموان" مدير محل كوك بباريس والمستر "بروكر" الذي ساعدنا
في تنظيم خطة السيحة وتكلمت عن كفاءته سابقا .وأحضرا ليكونا على علم من أعداد غرفة ""Compartiment
خصوصية لنا ويعرفا أنحتاج إلى أي شيء آخر يمكنهما تأديته لنا .وقد وجدنا أيضا أحد عمال شركة النورد تشر لويد في
انتظارنا وأخبرنا إنه موفد من قبل الشركة ليخبرنا أنها أعدت كل ما يلزم لنا في الباخرة وأمرت سائر عمالها بأن يعملوا
كل ما يريحنا ويسرنا .والذي زاد سروري هو رؤيتي صديقنا القديم عثمان بك غالب في المحطة .حضر ليشيعنا فشكرنا
له هذا الإحساس الشريف ولا شيء يفرح الغريب أكثر من رؤية أحد مواطنيه خصوصا إذا كان من أولي مودته .مكثنا
بضع دقائق مع هؤلاء المشيعين إلى أن سمعنا التنبيه بتحرك القطار فصافحناهم جميعا وشكرناهم كثيرا وأسرعنا إلى
محالنا التي أعدت لنا فكان معنا عدد عظيم من الأمريكيين المختلفي الخلقة والهيئة.
تحرك القطار من باريس حيث كانت الساعة  9والدقيقة  50وبعد وصولنا إلى محطة "اشير" " "Aehereأي بعد أن سرنا
مقدار  45دقيقة انكسرت القاطرة واضطررنا أن نمكث بهذه المحطة  35دقيقة إلى أن أحضرت قاطرة أخرى صغيرة
وسارت بنا سيرا بطيئا جدا كسير قارات البضاعة فكان ذلك سببا في تأخرنا ساعة عن ميعاد وصولنا إلى "شربورغ".
أوصلنا القطار إلى الرصيف فوجدنا نقالتين خصوصيتين للمسافرين على الباخرة "كرون برنسيس سيسيل" الأولى
للأمتعة والبريد والثانية للركاب وبعد أن نزلنا وانتظرنا هنيهة سارت بنا النقالة إلى الباخرة المذكورة التي كانت بعيدة
عن الرصيف لكبر حجمها ولما قربنا منها وجدنا باخرة أخرى إنجليزية أقل منها حجما اسمها "فيلاديلفيا" قريبة من باخرتنا
وتابعة "للترانس اطلانطيق" ووجهتها أيضا أمريكا ولكنها تسافر بعدنا بعشر دقائق .وصلنا إلى الباخرة "كرون برنسيس
سيسيل" فإذا هي عظيمة ذات أربع مداخن كبيرة كانا قرية عامرة أهلها فرحون مستبشرون تظهر عليهم علامات السرور
والابتهاج .فلاقتنا هذه الجموع المستأنسة بصياح الحبور ولسان حالها يقول أهلا وسهلا بباقي أفراد أسرة هذه المدينة
الفخمة .صعدنا على ظهرها فسمعنا نغمات موسيقى رجالها المطربة فخففت عنا آلام السفر وشكرنا هللا إذ دخلنا في
زمرة هؤلاء المسرورين ولم تمض هنيهة حتى قدم إلينا مفتش الشركة ومعه ربان الباخرة وبعد التعارف حضر رئيس
الخدم وأخبر أن غرفنا معدة تحت أمرنا فذهبنا معه إليها ووجدنا ما اختاره لي جميلا أنيقا يستحق الإعجاب بنظافته
وكامل معداته.
إن هذه المقابلة أثرت في نفسي تأثيرا حسنا جدا خصوصا بعد أن سمعنا إنه كلما قربنا من أمريكا كانت الخدمة غير
منتظمة .والحقيقة إن الإنسان لا يجد في هذه الباخرة ما يشكو منه فإن جميع الخدم في غاية الأدب ينتظرون أي إشارة
لتأدية طلبات المسافرين.

 Copyright 2020-2022 - Sayoud.net - All rights reserved.

http://sayoud.net

Pr H. Sayoud

أني لم تسمح لي الفرصة بزيارة اكبر بواخر الاطلانطيق حتى يظهر لي الفرق بين الباخرة التي سافرنا عليها وبين هذه
البواخر ولكني أظن إنه لا يمكن أن تكون سفينة أحسن ولا أبدع نظاما مما اختارها هللا لنا وساقنا حظنا إلى السفر عليها.
إن الباخرة "كرون برنسيس سيسيل" حمولتها  20000طن وقوة آليتها اللتين تسيرانها  45000حصان وطولها  706أقدام
وعرضها  72قدما وارتفاعها  44قدما وبها ست طبقات تسع  520مسافرا في الدرجة الأولى ومثلها الدرجة الثانية وعددا
عظيما آخر في باقي الدرجات .أضف إلى ذلك  700من الملاحين وغيرهم من عمال السفينة .والذي يظهر قوتها
العظيمة إنها تحرق كل يوم حمولتها سبعين عربة فحم وزن العربة الواحدة  10أطنان ولا تسل عن سرعتها ففي أيام
الصحو عند ما يكون البحر هادئا تقطع  23عقدة في الساعة .أما الخدم فعددهم  190سفريا و 14طباخا و 7خبازين وقد
علمت أن الخبز الذي يعطى لسائر الركاب ومن ضمنهم المستخدمون والملاحون والمهاجرون هو الخبز السميذ
"الخاص" النظيف لا الجراية وذلك من مدة سنتين.
وبالجملة لا يسعني إلا الإعجاب بهذه الباخرة والثناء الجميل على القائمين بخدمتها إذ أن الإنسان يشعر بمجرد وصوله
ومكثه ردحا من الزمن بها بالنظام الألماني ومراعاة تنفيذ الأوامر الصادرة من كبراء مديري حركاتها إلى التابعين لهم.
علي مأوى آخر أبهى وأوسع مما أنا
بعد أن استرحنا حضر رئيس الخدم وأخبرنا إنه مرسل من قبل القومندان ليعرض
ّ
فيه وهو ما يدعى عندهم "المسكن الإمبراطوري" وهو مشتمل على عدة حجر منها واحدة للأكل وأخرى للمقابلة وحجرة
نوم بلوازمها من حمام ومحل راحة وغيرهما فقبلت ذلك مع الشكر وانتقلت إليه فوجدت أن الاسم ينطبق على المسمى
وهو يؤجر على ما سمعت بمبلغ  400جنيه في السفرة الواحدة فأرسلت بطاقة باللغة الألمانية للقومندان اشكره على
هذا اللطف والاعتناء بي وأظن أن هذا كان أقل ما يستوجبه كرم فعله لا سيما إنه قدم لي هذا المسكن بدون أن
يكلفني بدفع الفرق بل كان ذلك من باب الأدب وحسن المعاملة.
سارت الباخرة بنا تحرسها عناية هللا في نحو الساعة السابعة مساء وبعد ساعتين حضر عندي قومندانها ليزورني فوجدته
رجلا في نحو العقد السادس من عمره في غاية الأدب والرزانة تظهر عليه علامات الهيبة والوقار والشجاعة فأعدت
شكري إليه شفاها وقدمت إليه الصاغ خيري ومصطفى بك فمكث معنا مقدار ما سمح له وقته فودعناه بمثل ما قابلناه
به.
لما حل ميعاد العشاء استفهمت هل من الضروري لبس "الاسموكين" فأجبت أن ذلك ليس ضروريا خصوصا في هذه
الليلة حيث إن حضورنا كان متأخرا .نزلنا للعشاء وقد حجزت لنا سفرة صغيرة على أتم نظام .أما المطعم فكان في
الطبقة الثالثة بعد مسكننا وهو حجرة رحبة تشغل كل اتساع الباخرة وهي مرتبة ومنظمة تنظيما أنيقا يعجبك كل ما
فيها لا سيما لونها الأبيض الناصع وكثرة الزهور الموضوعة على الموائد التي تسر النظر ويذهب حسن روائها بتأثير
حركة الباخرة وأما المآكل فإنها لذيذة واللحوم يؤتى بها من أمريكا وأنواع الأسماك من إنجلترا والفواكه وأنواع الخضر
من فرنسا وقد تلذذنا من جودة الخبز وبالجملة المآكل جميعها حسنة ولذا يفضل الأمريكيون السياحة في البواخر التابعة
لشركة النوردتشر على غيرها لما يلاقونه من الراحة في المأكل والمشرب والخدمة والمسكن .وكانت الموسيقى تشنف
آذاننا وقت العشاء ومن الساعة  9مساء تدور البيانو بالكهرباء وهي من أتقن الآلات وأجودها حتى إن الإنسان لا يجد
فرقا بينها وبين التي يديرها أبرع المفننين في البيانو .ويستمر هذا العزف مقدار ساعة من الزمن في الردهة الكبرى
الوردية اللون وهناك بيانو أخرى عادية في وسط هذه الردهة .وقد لاحظنا رسم البرنسيس ولية عهد ألمانيا معلقة على
حائط الردهة بطولها الطبيعي وهي التي سميت هذه الباخرة باسمها .وبعد أن انتهينا من العشاء عدنا إلى مكاننا
وأمضينا ليلة جميلة لهدوء البحر.
وفي صباح اليوم الثاني " 2مايو" بعد أن ارتديت ملابسي أخذت أستريض على ظهر الباخرة ولأصور لك مقدار اتساعها
أذكر أني طفت في أحد مماشيها خمس مرات فوجدتني قطعت ميلا إنجليزيا .أما الممشى الذي في الطابق الأعلى
فمغطى من كل جهة بألواح من زجاج سهلة الإقفال والفتح وعددها  196حتى إذا كان الهواء شديدا والبرد قارسا أقفلت
هذه الشبابيك وإلا فتحت -وهذا يسهل الاستراضة للراكبين .كذلك من أراد أن يستريح يمكنه أن يستلقي على أحد
الكراسي المعدة لذلك بدون أن يتأذى منه المستريضون ولا خوف عليه من تأثير البرد ولا من ابتلاله بالماء ولتكميل
أسباب الراحة قد خصص لكل جهة من هذا الممشى خادمان لتأدية الطلبات تحت رأسه ثالث وقد لاحظنا أيضا غير
هؤلاء الثلاثة اثنين من الملاحين بملابسهما النظيفة للحراسة وبأيدهما المكانس أو قطع من القماش لإزالة أي قذر
يجدانه .وملخص ما كان في يومنا هذا هو ما يأتي :من الساعة  7صباحا إلى الساعة  10الفطور ويمكن الراكب أن
يتناوله في المطعم أو على ظهر الباخرة أو في غرفته وهو مشتمل على أنواع اللحوم على اختلافها من بارد وشواء
وبيض وسمك وغيرها.
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في الساعة العاشرة تقدم الحساء ومعها ساندديتش باللسان العجالي أو الكافيار -من الساعة  10ونصف تعزف
الموسيقى يوما في الجهة اليمنى ويوما في الجهة اليسرى بالتناوب من هذا الممشى الذي وصفته .هنا رأينا طائفة
المهاجرين الفقراء الذين يذهبون إلى أمريكا في طلب الرزق من كل جنس يغتنمون فرصة عزف الموسيقى ويرقصون
على نغماتها ليخففوا عنهم آلام فراق أوطانهم .وقد رأينا في صباح هذا اليوم جملة بواخر ذاهبة إلى أمريكا أو راجعة
منها وأظن أن التسلية الوحيدة للمسافري في المحيط الاطلانطيقي الخالي من الجزر هي رؤية مرور البواخر بكثرة
يخاطب بعضها بعضا بالتلغراف اللاسلكي.
والغداء يبتدئ من الساعة  12إلى الساعة  2بعد الظهر ويقدم للمسافر كشف عام به كل الأنواع التي بالمطبخ فله ان
يختار ما يشاء منها وأيضا يقدم له كشف صغير " "Menuيعده رئيس السفرة فإن وافقه يأمر بالسفري المكلف بخدمته
أن يقدم له غداءه على حسب هذا الكشف الصغير وإلا طلب ما يريد من الكشف العام.
إن المسافرين معنا كانت أشكالهم غريبة ولم نر سيدة واحدة من الأمريكيات جميلة كالتي يراها الإنسان في أوربا أو
في مصر وبالجملة كان الجميع من رجال ونساء كالصور التي تصورها الجرائد الهزلية المضحكة فهذه الوجوه ذكرتني
سياحتي باليابان وكوريا.
والحاصل أن جميع المسافرين كانوا أمريكانيين ولم يكن بالسفينة غيرنا من أبناء الأمم الأخرى وكلهم كانوا من أرباب
الأشغال وأغلبهم إسرائيليون وقد لاحظنا أيضا بينهم أسرات مرتدية ملابس الحداد ونظن أنهم أقارب المنكوبين في
حادثة غرق التيتانيك.
ومن الساعة  3مساء إلى الساعة  6يعزف مرة ثانية البيانو الكهربائي في الردهة الكبيرة .وهناك جملة ألعاب أخرى على
ظهر الباخرة لقضاء الوقت هذا غير ما هنالك من المحال التي يمكن للمسافرين أن يستريح أو يتمم أشغاله فيها
كالمحلين المخصصين للتدخين وحجرة المكاتبات ويوجد أيضا مكتب للتلغراف اللاسلكي ومطبعة معدة لطبع أخبار
العالم لتوزع علينا كل يوم قبيل الساعة  4مساء بشكل مجلة وهذا من بدائع هذا العصر الجليل.
يبتدئ العشاء في الساعة  6مساء وينتهي في الساعة  9ولأجل أن نتبع النظام ارتدينا "السموكين" وعلى هذا الترتيب
أمضينا وهلل الحمد يومنا بعد أن ختمته بلعب الدومينو مرتين مع مصطفى بك وافترقنا للاستراحة ونحن مسرورون.
"يوم  3مايو" وفي اليوم الثاني من سفرنا دعاني القومندان لأشاهد ما يقومون به من الأعمال لتجربة أدوات النجاة
التي تستعمل في حالة الخطر "كفانا هللا شره" وكان الجو هادئا والبحر ساكنا .وتكون هذه التجربة عادة في الساعة 5
مساء فصحبني الصاغ خيري وصعدنا إلى غرفة القومندان التي بأعلى الباخرة وتجاور مصدر الأوامر فقابلنا بكل ترحيب
وأخذ يسرد علينا معلوماته الغزيرة وقد أطلعنا على خارطة الطريق القديم الذي كانت تتخذه البواخر قبل حادثة التيتانيك
وأظهر لنا الفرق بينه وبين الطريق المتبع الآن فإذا هو يزيد مسافتنا  200ميل عما كانت قبل حيث إنه أخر الطريق عن
أصله بمقدار  60ميلا إلى الوراء وهذا للابتعاد بقدر الإمكان عن مقابلة الثلوج السابحة على وجه الماء "آيزبرج" التي
تسبب المصادمات وقد أراني أيضا جملة بارومترات لمعرفة مقدار ضغط الهواء والمكان الذي توجد فيه الباخرة وهي
مختلفة الأنواع .منها ما هو خاص بالنهار والشمس .ومنها ما هو خاص بالليل والنجوم وقد أرانا أيضا التلفون الخاص
بالمنارات السابحة في البحر الذي له آلتان موضوعتان في مقدمة الباخرة وكذا عنده عداد كهربائي على اليمين وآخر
على الشمال لمعرفة مقدار الدورات التي تدورها كل آلة من الآلتين المذكورتين .فالقومندان بذلك يمكنه أن يعرف في
كل لحظة سرعة هذه الآلات وانتظامها بدون أن يتحرك من مكانه وعنده أيضا تلغراف مورس وبالجملة كل الاختراعات
الحديثة عنده .وبعد ذلك خرج بنا من هذا المكان وأرانا آلة هايد يحركها فندق الأجراس عند السواقين في قاع الباخرة
وهي علامة الخطر فيأخذون حذرهم ويخرجون من أمكنتهم للنجاة .والغريب أن قاع الباخرة مقسم إلى  19قسما كل
قسم له باب محكم يقفل في مدة  30ثانية على التدريج وبطريقة ميكانيكية وعند القومندان لوحة بها نمر هذه الأبواب
فلكما أقفل باب أضاءت النمرة بنور كهربائي علامة إنه محكم الإقفال.
وقد ذكرت قبلا مقدار ما تحرقه الباخرة كل يوم من الفحم فهذا المقدار العظيم يشغل جزأ كبيرا من الباخرة في قاعها.
وهو موضوع في جملة محال فكلما فرغ محل من الفحم ملئ من ماء البحر حتى لا تفقد الباخرة موازنتها فكل هذه
الترتيبات مدهشة وعظيمة ولكني لا أقدر أن أقول إنها تمنع الخطر دائما فكم من تلف صغير جر مصيبة عظيمة وما
الأمر إلا بيد هللا .ومع ذلك أني أعجب جدا من جميع هذه الترتيبات المحكمة الوضع والسريعة التنفيذ ويزيد إعجابي
جدا محافظة جميع الضباط والملاحين على تنفيذ الاوامر بغاية الدقة والضبط .وقد تحققت أن احترام الرؤساء عندهم
من أهم واجباتهم وهذا هو السر الوحيد لنجاحهم في جميع أعمالهم العظيمة.
وبعد أن أتممنا رؤية جميع هذه الآلات العجيبة عدنا إلى غرفة القومندان وتسامرنا معه قليلا ثم انصرفنا من عنده
شاكرين له حسن اعتنائه بنا مبدين له إعجابنا بما رأيناه وقد قال لي أثناء المحادثة إن الشركة تنفق في كل رحلة 600000
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مارك أي  750000فرنك أو  30000جنيه إنجليزي في الذهاب والأوبة هذا ولما كانت أسرع السفن هي التي تتخذ بريدا
"بوسته" كانت المسابقة بين الشركات مستمرة وقد أخبرني أن الشركة تأخذ على كل كيس بوسته  40فرنكا في كل
سفرة وفي فصل الشتاء وأيام الأعياد يصل عدد الاكياس من  4000إلى  5000كيس وقد تنقل السفينة في بعض
الأحيان مقادير كبيرة من الذهب أو الفضة من أمريكا إلى اوربا أو بالعكس وقد أخبرني القومندان إنه نقل مرة ما
مقداره  11000000جنيه من الذهب إلى بنك روتشلد بإنجلترا وفي هذه المرة أرسلت معه مركب لحفارته .ولما وصلوا
إلى ميناء بورتسموث كانت بانتظارهم باخرة بها جملة من رجال الشرطة لمقابلتهم والمحافظة على هذا المبلغ الجسيم
فليتأمل القارئ عظمة التجارة التي تنقل بهذه البواخر .أمسينا والحالة أخذت تتغير فشعرنا بالاهتزاز وقد أخبرنا أن الحرارة
ستبتدئ من غد وفي أثناء سيرنا تقابلنا مع باخرتين إحداهما أشارت إلينا بأن الجو غير معتدل والضباب مالئ الفضاء
وهذا ما يخشى منه كثيرا ولكنا لما أصبحنا يوم  4مايو لم نجد أثرا لهذا الضباب بل كان الضوء متلألئا رغما من السحاب
المخيم علينا والمطر المنهمل فوق رؤوسنا .أما حالة البحر فكانت في هياج مستمر وهنا عرفنا الفرق الهائل بين السياحة
في البحر الأبيض المتوسط وبينها في المحيط ومع ذلك كنت مطمئنا لأني علمت من الملاحين أن هذه الحالة آمن
كثيرا من حالة وجود الضباب الذي يسبب الأخطار أما رفقائي فكانوا مرضى.
فهذه التغييرات أيقظت في نفسي حب الاستطلاع والسؤال عن حالة البحر في فصل الشتاء فاستفهمت وعلمت أنها
تكون أحيانا سيئة جدا حتى حدث مرة أن اقتلع البحر حجرة القومندان وأخذ معه الزوارق المعدة للنجاة ويومئذ لم تتمكن
الباخرة من قطع أكثر من  120ميلا في  24ساعة وهي تقطع عادة  540ميلا فابتهلت إلى هللا أن لا يرينا شيئا من ذلك.

وهذا المعنى كثير شهير .ومن الأسباب في ذلك أنها أول بقعة ذاق فيها النعمة وأول جهة ألف منها الرفق وآنس
س َن إلَي َها" ولك في الحديث وجهان :أحدهما لطيف ،وهو أن
الإحسان ،وفي الحديثُ " :ج ِب َل ِ
ت ُ
من أح َ
ب َ
ُوب َعلَى ُح ّ
القل ُ
القلوب الطاهرة عن الهوى ،الصافية من رعونات النفس ،الزاهرة بأنوار المعرفة جبلت على حب هللا تعالى لأنه هو
المحسن إليها لا غير .والثاني ظاهري وهو أن القلوب من حيث هي جبلت على الميل إلى المحسن من حيث هو ،ولا
شك أن كل محسن دون هللا تعالى لا أثر له ،وإنما هو جهة يرد منها إحسان هللا تعالى ،ومع ذلك يحب ،فكذا تربة الإنسان
أول جهة ورد منها عليه الإحسان الإلهي ،فيحبها قبل غيرها من الترب حبا متمكنا كما قيل:
فصـادف قـلـبـا خـالـيا فـتـــمـــكـــنـــا

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى
وقال الآخر:

وحـــنـــينـــه أبـــدا لأول مــــــنـــــــزل

كم منزل في الأرض يألفه الفتى

ومن أسباب المحبة والحنين حب من كان فيها من ذوي القرابة والأحباب وتذكارهم عند تذكارها ،وقد قيل :إن قوله صلى
هللا عليه وسلم في أحدَ " :ج َبل ُيحِ ُّب َنا و ُنحِ ُّب ُه" إن المراد من كان فيه من الأصحاب كحمزة ومن معه رضي هللا عنهم ،وقال
المجنون:
أمـر عـلـى الـديار ديار لـيلـى
ّ

ل ذا الجدار وذا الـجـدارا
ُأ َق ِّب ُ

وما حب الديار شغفن قـلـبـي

ولكن حب من سكن الديارا

وقال الآخر يخاطب وطنه:
تقـــســـم فـــيك الـــتـــرب أهـــلـــي وجـــيرتــــــي

ففي الظهر أحيائي وفي البطن أمواتي

وهذا سبب ذكر الديار والمنزل والأوطان ولا ينحصر ما قيل في ذلك ،وسنلم بشيء منه إن شاء هللا في هذا الكتاب؛ ثم
إذا انتسب إلى البلد ذهب قوه ،وتنوسيت أسلافه ،فصار النسب مجهولا لا باعث على حفظه ولا حامل على تعرفه
وهذا بخلاف أهل البادية فإنهم يحفظون أنسابهم إذ لا ملجأ لهم في الانتساب غير قومهم فيبقى الأب الأول محفوظا
وبحفظه وذكره ما بينه وبينهم من سلسلة النسب ،وإنما كان ذلك فيهم لوجهين :أحدهما أنه لا قرار لهم في باديتهم
فينتسبوا إليه ،بل منازلها عندهم سواء .الثاني أنهم خالصون غالبا من كثير الشوب ،فكل واحد غالبا ينازل قومه ،إذ لا
حاجة بهم إلى التمدن في باديتهم اكتفاء بالحاضرة ،فكل حي فيها يعيشون وحدهم ،ومتى خالطهم غيرهم لم يزل
معروفا بكونه ملصقا ،وقد يكون من القرى ما يكون كذلك ،لانقطاعه عن الاختلاط وعدم التمدن فيمكنهم حفظ أنسابهم
أيضا.
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ومن هذا حفظت قلايش أنسابها مع كونها في قرية ،وكذا الخزرج في طيبة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ،وكذا
نحوها ،وقد يكون في المدائن من يحفظ نسبه أيضا ،ولا سيما من له نسب مخصوص كالعلوية ،أو من يكون في محلة
منعزلة في المصر فيكون كالقرية السابقة.
الثالثة أن يعلم أن حفظ الأنساب ليس خصوصية للعرب وإن كان لهم مزيد اهتمام بها ومزيد ارتفاع الهمة ،وكنت أنا
قبل أن أخالط قومي أظن ذلك وأقول :إن العجم إنما هم كالمعزى ليس بين الأم وبين ولدها عهد إلاّ أن يرعى فيذهب
حيث شاء ،وأما الأب فلا سؤال عنه ،فلما باحثت قومي في هذا ألفيت الأمر على خلاف ما كنت أظن ،ووجدتهم يحفظون
أنسابهم كما مر ،وإذا فيهم نسابون يحققون الفصائل والشعوب على نحو ما كانت العرب تفعل في أنسابها ،والوهن
وإن كان يمكن أن يداخل شيئا من ذلك فليس بعجب ،فإن غيرهم أيضا ما كان يسلم من ذلك ،وقد قال صلى هللا عليه
لك كَثيرا) وكون هؤلاء أيضا يكتفون بالقرى ويضيعون أَنسابهم فذلك
ل تعالىَ ( :و ُق ُرونا بَي َن ذَ َ
ون"َ .قا َ
اب َ
ب الن ّ
َّس ُ
وسلم" :كَ َذ َ
غير مختص بهم ،فقد وقع أيضا للعرب حين دخلت قرى الشام والعراق ومصر والمغرب وغيرها ،فلا تزال تلقى حلبيا أو
أزدي أو غيره ،وكثير منهم لا يرفع نسبه ،وإنما قال
قيسي أو
حمصيا أو كوفيا أو بصريا أو قرطبيا أو باجيا ،وهو تميمي أو
ّ
ّ
سيدنا عمر رضي هللا عنه ما قال قبل أن يقع هذا الواقع أو قاله خوفا منه ثم وقع كما ظن.
ان من طين)
س ِ
ويتعلق بأمر النسب أبحاث :الأول :اعلم أن نسب الإنسان الأصلي هو الطين ،قال تعالىَ ( :و َب َدأ َخل َ
ق الإن َ
م من ُت َراب" .ويقال لآدم عليه السلام :عرق الثرى وأعراق الثرى ،قال امرؤ
وقال صلى هللا عليه وسلم" :أن ُتم بَ ُنو آدَ َ
م ،وآدَ ُ
القيس:

إلى عرق الثرى وشجت عروقي

وهـذا الـمـوت يسـلـبـنـي شـبـابــي

ماء
م َج َع َ
وهذا هو الأصل لجملته ،ثم لكل فرد منه بعد آدم أصل آخر وهو النطفة ،قال تعالىُ ( :ث َّ
ل َنسل َُه من ُ
سلالَة من َ
م ِهين) فإذا استوى الإنسان كله في أنه من طين وأنه في الجملة من ماء مهين لم يمكن أن يكون له فضل في نفسه
َ
باعتبار أصله ،ولا أن يكون لبعضه فضل على بعض بذلك ،لاستواء الجميع ،ولهذا نبه صلى هللا عليه وسلم على هذا
م من ُت َراب" .ونبه هللا تعالى الإنسان على
م
فقالَّ " :
الجاهِ ِل َّيةِ َو َفخ َر َ
هللا أذ َ
إن َ
َ
الآباءِ ،أن ُتم َب ُنو َ
ها ِب َ
ب َعن ُكم ُغ ِّبيَ َة َ
ه َ
آد َ
وآد ُ
أصله في آيات كثيرة ليتنبه فيعرف نفسه ويعرف اقتدار مولاه ،وقال مولانا علي كرم هللا وجهه" :ما لابن آدم والفخر،
وأوله نطفة ،وآخره جيفة" .وقد يقال :أوله نطفة مذ ،وآخره جيفة قذرة ،وهو فيما بين ذلك يحمل العذرة ،وعقد الشاعر
الكلام الأول فقال:
ما بال من أوله نطفة

وجـيفة آخـره يفـخـــر

وقال آخر:
عجبت مـن مـعـجـب بـصـورتـه

وأولـــــــه نـــــــطـــــــفة مــــــــــــذره

وفـي غـد بـعـد حـسـن صـورتـــه

يصير في الترب جيفة قـذره

وهـو عـلـى عـجـبـــه ونـــخـــوتـــه

ما بين رجليه تخرج العذرة "

نعم يشرف الإنسان بخصوصية تزاد على جسمه الطيني كالعقل والعلم والدين مثلا فيثبت له الفضل ويثبت لبعضه
يرض بآدم ولا بالسجود له ،ولم
ير إلاّ الطينية السابقة لم
َ
على بعض ،ولما عمي إبليس اللعين على الخصوصية ،ولم َ
يسلم الأمر لمولاه ،فأبى وصرح بأنه خير منه ،وعلل ذلك بالمنشأ المذكور ،فأخطأ من جهات :منها أنه إما يكون لا شعور
له بالخصوصيات أصلا ،وإنما منظره ذوات الأجرام ،وهذا جهل عظيم ،وإما أن يشعر بها ولا يعرف أنها بها يقع التفاضل،
وهذا أيضا جهل ،وإما أن يعرف ذلك ولكن لا يسلم وجودها في آدم فيكون قد بادر إلى إنكار الشيء قبل تحقق انتفائه،
بل قبل التأمل ،وهو أيضا جهل وطيش وغفلة عن الإمكانات العقلية وتصرف الفاعل المختار تعالى ،وإما أن يكون ذلك
محتملا عنده ،فعمل على الانتفاء لا على الثبوت ،وهو أيضا جهل وزلل في الرأي وتضييع للاحتياط ،وإهمال لدلالة
القرائن المفيدة للعلم ،فإنه لو تأمل أدنى تأمل لاستفاد الحق من ترشيحه للخلافة ،فإنه لا يخفى عليه قول هللا تعالى:
ض َخلي َفة) ،ومن سجود الجمهور ،ويد هللا مع الجماعة ،وإما أن يكون قد علم ذلك ولكن غلبه ما يجد
(إ ّني َجاعِ ل في الأر ِ
من الحسد والكبر ،فاشتغل بالمكابرة والمغالطة ،وهذا أيضا جهل ،فإن العلم إذا لم ينفع كالعدم ،ومن لا يجري على
علمه في حكم الجاهل ،هذا مع غاية النقصان بعد التزكية ،وعدم ملك زمام النفس ،نسأل هللا تعالى العصمة ،قال هللا
ساها).
من َزكّا َ
من َد ّ
اب َ
ها َو َقد َخ َ
تعالىَ ( :قد أفل ََح َ
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ومنها أنه لم يخلص إلى صحيح العلم وصريح التوحيد فيعلم حق يقين ،أو عين يقين ،أو علم يقين أن للفاعل سبحانه
سبب غير العناية
أن يتصرف في مملكته كيف شاء ،فيرفع من شاء ،ويضع من شاء ويقدم من شاء
ّ
ويؤخر من شاء ،ولا َ
هم ُيسألُون).
ما َيف َع ُ
الأزلية ،وكل شيء بقضاء وقدر (لا ُيس ُ
ل َو ُ
أل َع ّ
ومنها أن ما اعتمده من فضل جرم النار على جرم الطين لا يسلم له ،فإن فضل النار إن كان بمجرد حسنها الصوري
فهذه المزية لا تكفي ،فإن الأشياء خلقت للانتفاع بها ،فما ينبغي أن يكون تفاوتها إلاّ بالمنافع أكثرية وأهمية ،والحسن
الصوري من المناظر النظرية ،وغيره أهم منه ،ففي النار منافع كالإحراق والإيقاد والإنضاج والتسخين والتحليل والتعقيد
والتعذيب لمن أريد والتذكر ونحو ذلك ،وفيها مفاسد كثيرة ومضار هائلة كالإحراق والإتلاف للنفوس والأموال والزرع
والتنشيف والتيبيس والإيلام والعذاب الأكبر ،وحسبك منها أنها ضرة الجنة وضدها حتى حصل بينهما من التقابل شبه
صح إطلاقها عليه.
ما بين النفع والضر ،والعذاب وإن اشتمل على غير النار لكن النار أعظمه ،ولذا
َّ

ميتا ،ثم هو منبع الماء الذي به الحياة ،ومنبت الزرع وجميع الأقوات
وأما التراب فهو مهاد الإنسان وفراشه ّ
حيا ،وكِفا ُت ُه َ
للإنسان وغيره من الحيوانات ،ومنبت العقاقير التي بها الاستشفاء ،والمعادن التي بها قوام العيش ،والتي بها التعامل،
فمنافعه لا تحصى ،وليس فيه من المفاسد والمضار إلا ّ ما هو تافه يضمحل في جنب المصالح والمنافع ،فهذا هو
الشرف والفضل ،وقد ظهر ما في كل منهما في فرعه ،فانظر إلى فرع التراب الذي هو الرحمة والمنفعة وهو الإنسان
ِين َرحيما) ،وانظر إلى
كيف ظهر فيه العلم والدين والرحمة ،قال تعالى في نبيه صلى هللا عليه وسلم( :و َ
المؤ ِمن َ
ك َ
ان ِب ُ
فرع النار التي هي النقمة والمضرة وهو إبليس كيف ظهر فيه الإفساد والإغواء والاستفزاز ،والأمر بيد هللا على أن
الإنسان مخلوق من الاسطقسات الأربعة :التراب والماء والنار والهواء ،قال تعالى...( :من ُت َراب )...وقال أيضاِ ...( :من
صال )...وهو الطين اليابس لما فيه من نارية ،وقال
طين )...كما َّ
صل َ
مر ،وهو التراب والماء ،وقال تعالى أيضا...( :من َ
مس ُنون )...وهو المتغير الرائحة بما تخلله من الهواء فقد استولى الإنسان في تركيبه ما في النار ،وزاد
مإ َ
أيضا...( :من َح َ
ما في غيره ،فافتخار صاحب النار على صاحب النار والماء والتراب والريح حمق عظيم.
وهذا المحل يسع من الكلام أكثر من هذا بكثير ولكنه ليس من غرضنا فلنرجع إلى ما نحن فيه فنقول :إن ابن آدم متى
افتخر قيل له :إن كان افتخارك بأصلك فلا فخر لك بل كما يقال :ضعيف عاد بقرملة.
سيان ،وإن كان بمزية فهاتها ،فمن ثبت له أو لأبيه ثبت فخره بنفسه أو بنسبه وإلا ّ
ثم لا فخر لك به على غيرك لأنكما ّ
فلا.
الثاني -اعلم أن ما أشرنا إليه من المزايا التي يتشرف بها الإنسان حتى يشرف بشرفه من انتسب إليه كثيرة ،منها دينية
كالنبوءة وهي أجلها ،وكالعلم والصلاح ومكارم الأخلاق وغير ذلك ،ودنيوية كالملك ،وهو أعظمها ،وكالنجدة والكرم
والقوة وكثرة العدد وكثرة المال والجمال ونحو ذلك وكثير منها يصلح أن يكون دينيا ودنيويا كالقوة والعز والكرم وسائر
مكارم الأخلاق ،وبعضها ديني ودنيوي معا كالنبوءة والخلافة والعلم ،وبعض ذلك حسي ،وبعضه معنوي ،وبعضه
وجودي ،وبعضه ،وشرح ذلك يطول فلنقتصر القول مع تمثيل وتمهيد :أما التمثيل فهو أنه لو اعتبر رجلان متساويان
مزية لأحدهما على الآخر ،وفي مثلهما قال علقمة بن علاثة للمتنافرين:
في الخلق والخلق والنسب وسائر الأحوال فلا
ّ
صرتما كركبتي البعير الآدم ،ولو اختص أحدهما بالفقه فهذه مزية وجودية يفضل بها الآخر ،ولو اختص أحدهما بكونه
ظلوما فهذه مزية مذمومة عند أهل الشرع ،وقد سلم منها الآخر ،فله الفضل بمزية هي عدمية ،وعند الجاهلية بعكس
هذا ،ولذا تأتى لشاعرهم أن يهجو بقوله:
ُقبَـــــــيَّلَة لا يخـــــــفـــــــرون بـــــــذمة

ولا يظلمون الناس َحبّة خردل

فقد فهمت المزية في الجملة.
وأما التمهيد فاعلم أن الأجرام الترابية وما توالد منها متشابهة في الأصل ،وكانت المزية للناميات الثلاثة ،وهي المعدن
والنبات والحيوان ،أما المعدن فله الفضل على سائر الأجرام الترابية بالنمو والنفاسة والانتفاع ،وأما النبات فله الفضل
على ما قبله بالنمو والإثمار والانتفاع الخاص وجود النفس النباتية ،حتى أن المعدن جزؤه ككله ،فينتفع بما يقطع منه،
فهو في ذلك كغير النامي بخلاف الشجرة لو اقتطعت منها قطعة لم ينتفع بها الانتفاع المراد منها كالإثمار ،فأشبهت
الحيوان ،وربما تموت بقطع رأسها كالنخلة ،كما يموت الحيوان .وقد ادعى بعض المتكلمين أن للنبات حياة ،وزعموا أن
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النخلة يتعشق بعضها ببعض فيميل إليه ،وأما ميل عروقها إلى الماء فمشاهد ،وزعموا أنه إلى هذا المعنى الإشارة
م َت ُكم النَّخل ََة" وهو حديث غريب ،والذي في الصحيح أنها مثل المسلم ،واختلف المحدثون في وجه
ع َّ
موا َ
بالحديث" :أك ِر ُ
الشبه على أقوال معروفة .وأما الحيوان فله الفضل بما ذكر مع زيادة الحياة والإحساس والإلهام ،ويختص الإنسان عن
جملته بزيادة العقل الذي هو محط إدراك الكليات والرأي والتصرف ،فللإنسان الفضل على الجميع.

والإنسان لفظ واقع على آدم وعلى ذريته أبدا اسما للقدر المشترك فيه ،وهو الحيوان الناطق أي المتفكر بالقوة،
والآدمي كله مشترك في هذه الفضيلة ،ولذا سخر له غيره ،وابتلي هو بالتكليف بمعرفة الخالق تعالى وبعبادته ،وهذه
مزية أخرى لجميعه ،ولقد خصه هللا تعالى في أرزاقه وفي َخلقه وفي ُخلُقه وفي لباسه وركوبه وغير ذلك بكثير ،قال
ضيلا)
من َّ
من َخلَق َنا َتف ِ
هم َعلَى كَث ِير م َّ
الط ِ ّي َباتِ َو َف َّ
ضل َنا ُ
الب ّ ِر َوال َبح ِر َو َر َزق َنا ُ
مل َنا ُ
م َنا بَني َ
هم َ
هم في َ
م َو َح َ
تعالىَ ( :و َل َقد كَ َّر َ
آد َ
كثير "...لبقاء الملائكة على ما في ذلك من النزاع المشهور بين الجمهور.
َى
ل
ع
"...
وإنما قال تعالى:
َ
َ
لطيفة :كان بعض المخارفين يقول :نحن معشر المحرومين لسنا من ولد آدم لأن هللا تعالى قد قال فيهم ما تقدم يعني
الآية ،وليس عندنا شيء من ذلك ويقول :كان لآدم عبد فنحن جميعا من ولده ،وليس بيننا وبين آدم نسب أصلا قلت:
وهذا دخل في أحاديث الخرافات والمضحكات الباطلة ،والإنسان كله ابن آدم كما قال صلى هللا عليه وسلم" :أن ُتم بَ ُنو
م "...والآية صحيحة على الجملة وصحيحة أيضا على التفصيل لأن كل آدمي ولو بلغ في حرمان الرزق والفقر المدقع
َ
آد َ
ما عسى أن يبلغ هو أفضل من سائر الحيوان ومن الجن بعقله وصورته الحسنة وانتصاب قامته وأكله بيديه معا وسائر
مكرم
تصرفاته وتناوله من الطيبات التي لا تصل إليها الحيوانات ومتمكن من الركوب في البر والبحر إلى غير ذلك ،فهو
َّ
أي تكريم ،ومفضل أي تفضيل.
ثم إن أفراد الإنسان متفاوتون فيما ذكر من مزية العقل كثرة وقلة تفاوتا عظيما ،وأعلاهم في ذلك الأنبياء ثم الصديقون
ثم سائر الزاهدين في العرض الفاني ،وأما أقلهم عقلا فلا ينضبط وإن وقع التعبير عنه في كثير من كلام الأنبياء
والحكماء ،فقد انتهى بعض الأفراد إلى مزاحمة البهائم وما يقع من التعبير عنه يرجع إلى الإضافة.
ثم إن هللا تعالى خص آدم وبنيه بمزايا أخرى دينية ودنيوية يمتاز بها البعض عن البعض لا مشتركة كالأولى ،أعلاها في
الدينية النبوة ثم الخلافة عنها في الظاهر أو الباطن أو فيهما أو في السياسة ،وفي الدنيوية الملك ثم النيابة عنه،
ومنها القوة وكثرة المال وكثرة الإنفاق واصطناع الصنائع وابتناء المآثر وكثرة العدد والفصاحة والصباحة ونحو ذلك
عد
من كل وصف محمود في الدين أو في الدنيا ،فمن حصل له شيء من ذلك حصل له شرف على قدره ،وثبت لولده ّ
ذلك في مفاخر أبيهم ،وهو المراد بالحسب في لسان العرب ،فكل واحد عندهم حسبه هو ما يعد من مفاخر آبائه ،فهو
من الحساب ،ومن ليس له ما يعد فلا حسب له ،فالخصلة الحميدة تكون مفخرة لمن اتصف بها ولمن انتسب إلى من
اتصف بها فيشرف نسبه بذلك.
إذا علم هذا فنقول :إن آدم أبا البشر على نبينا وعليه السلام قد حصل له الشرف بالنبوءة وسائر الخصال الحميدة
وبسجود الملائكة له وولادته للأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين ،وهذا كله من المزايا فجميع بنيه شرفهم
ومشروفهم ورشيدهم وغويهم يحصل لهم بالانتساب إليه شرف من هذا الوجه يفضلون به غيرهم ممن ينتسب إلى
جني أو بهيمة ،فلا تظن أن دابة لكونها لم تعص هللا تعالى تكون أشرف من إنسان كافر أو فاسق إلاّ من هذا الوجه،
وأما في النسب والحسب والصورة وغيرها فهو أشرف منها ،ولذا يوارى إن مات ولا توارى هي ،غير أن الافتخار بنسبة
آدم قد تنوسي لطول العهد كما تنوسيت رحمه.
ومن أطرف ما وقع لسيدنا معاوية رضي هللا عنه أن جاءه إنسان فقال له :أسألك بالرحم التي بيني وبينك إلاّ ما رفدتني
فقال :أنت من عبد مناف? قال :لا .قال :أنت من قريش? قال :لا قال :أنت من العرب? قال :لا .قال :أي رحم بيني وبينك?
فوة لأكونن أول من وصلها ،فأعطاه.
مج َ
قال :رحم آدم فقالَ :رحِ م َ
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ثم يتمايزون بعد ذلك ،فمن كان من ولد نوح عليه السلام فهو أفضل نسبا من بقية ولد آدم لأن أولئك يعدون آدم
وهؤلاء يعدون آدم ونوحا ،فإن كل ما يعده الأعلى يعده الأسفل ويزيد ،فإن الأخص فيه ما في الأعم وزيادة ،وهذا كما
يقال في الحكمة في الأجناس المتوسطة والسافلة والأنواع الحقيقية والفصول :إن كل ما يتقدم به الأعلى يتقدم به
ين) فمن انتسب إلى
م وآ َ
م َو ُنوحا َوآ َ
إن َ
ان َعلى َ
هللا اص َط َفى َ
العال َِم َ
ل عِ م َر َ
الأسفل ويزيد ،فاهلل تعالى قد قالّ ( :
ل إب َراه ِي َ
آد َ
آدم ونوح فقد انتسب إلى مصطفين ،ثم من كان من ولد إبراهيم بعد ذلك فهو أفضل من بقية ولد نوح لأنه يعد آدم
يم اب ُن
ونوحا وإبراهيم عليهم السلام ،وإلى هذا أشار صلى هللا عليه وسلم بقوله حين قيل له :من أكرم الناس? "الكَ ِر ُ
ي" وكلامه صلى
ك ِر يمِ اب ِن ال َ
ك ِر يمِ اب ِن ال َ
ال َ
وب ب ِن إس َح َ
ك ِر يمِ  :يوسف ب ُن َيع ُق َ
اق ب ِن إب َراهِ َ
ي ابن َن ِب ّ
ي ابن َن ِب ّ
يمَ ،ن ِبي اب ُن َن ِب ّ
شى
هللا عليه وسلم موافق لقوله تعالىَّ " :
م ُكم عِ ن َد هللاِ أت َقا ُكم" .فإن الأنبياء هم أتقى الناس لأنهم أعلم ،وإنما َيخ َ
إن أك َر َ
أكرم الناس ،فمن انتسب إليهم كرم بنسبه إليهم وإن لم يكن نبيا ،فكيف إذا كان هو أيضا
اء ،فهم
ُ
هللا ِمن عِ بَاِ ِده ُ
العل َ
ُ
َم ُ
نبيا? فله الشرف الطارف والتليد ،كيوسف عليه السلام ،فصدق نبينا صلى هللا عليه وسلم .ثم أولاد إبراهيم عليه السلام
يتفاوتون في الشرف أيضا بقدر أنسابهم فمن ازداد بنبي أو نبيين أو أكثر ازداد درجة في الشرف ،فأما أولاد إسحاق بن
إبراهيم عليهما السلام فلهم الشرف في الجملة غير أن الأسباط أولاد يعقوب بن إسحاق لهم الشرف الشامخ ،والمجد
م َة
الباذخ ،فإنهم فازوا بثلاثة أنبياء على نسق ،ثم جل الأنبياء بعد ذلك فيهم ،وقد قال هللا تعالى لبني إسرائيل( :اذ ُك ُروا نِع َ
ل اذ ُك ُروا
ما لَم ُيؤ ِ
ين) وقال تعالى( :يَا بَني إس َرائِي َ
هللاِ َعلَي ُكم إذ َج َع َ
أحدا ِم َن َ
العال َِم َ
ت َ
ملُوكا َوآ َتا ُكم َ
اء َو َج َع َل ُكم ُ
ل فِي ُكم أن ِبيَ َ
ين) إلى غير ذلك ،وأولاد العيص بن إسحاق لهم شرف دونهم،
َم
ل
ا
الع
لى
ع
م
ك
ت
ل
ض
ف
ي
ن
وأ
م
ك
َي
ل
ع
ت
ِ
ُ
َ
ُ
َّ ُ
ّ
َ
متي الَتي أن َعم ُ َ
َ
َ
نِع َ
ولم يكن فيهم نبي فيما يقال غير أيوب عليه السلام ،وأما أولاد إسماعيل بن إبراهيم فلهم الشرف بإبراهيم وإسماعيل
أولا ،ثم استكملوا الشرف آخرا بسيد الوجود وسر الكائنات سيدنا ومولانا محمد صلى هللا عليه وسلم ،فإنه صلى هللا
عليه وسلم إليه يساق حديث الشرف العِ د وباسمه يرسم عنوان صحيفة المجد ،فيه شرف من قبله كما به شرف من
بعده ،وقد كان آدم يكنى به تشريفا له بأشرف أولاده فيقال :أبو محمد ،وكما يشرف الولد بشرف الوالد قد يشرف الوالد
بشرف الولد ،وهلل در ابن الرومي في قوله:
وكم أب قد علا بابن ذرى حسب

كمـا عـلـت بـرسـول الـلـه عـدنـان

وسنزيد هذا بسطا إن شاء هللا تعالى ،فمن اتصل بالنبي صلى هللا عليه وسلم بعده وهم الفاطميون أشرف الناس
نسبا لأن غيره كبني إسرائيل وإن عد بكثرة الأنبياء فهو يعد بأشرف الأنبياء ،والمنتسب إلى الأشرف يجب أن يكون أشرف،
وهذا باعتبار النسب فقط ،أما من حصلت له النبوة من بني إسرائيل فهو أشرف بذاته ممن ليس بنبي ،إذ لا يعدل
النبوءة إلاّ نبوءة أخرى .كما أن من كفر منهم فقد اختل نسبه ،واضمحل حسبه ،بالإضافة إلى من لم يكفر منهم ،أما لو
قيس هذا الكافر إلى كافر آخر قبطي أو نوبي أو نحوهما فالواجب أن يكون هذا أشرف نسبا ،ولو قيس إلى مؤمن من
هؤلاء لتعارض الوجهان ،ولكن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ،وفي السيرة :قال المسلمون :هذا أبو سفيان وسهيل ،وكان
لام يَعلُو َولا ُيعلى
لما ُيسلِم ،وقدموه لشرفه ،فقال النبي صلى هللا عليه وسلمَ " :
سف َي َ
س َهيل وأَ ُبو ُ
ه َذا ُ
أبو سفيان ّ
ان ،الإس ُ
َعلَيهِ " فانتبه لهذا الفصل فإني رمزته ولم أبسطه لأن بعضه موحش لمن لا فهم له.

وإذا علم تفضيل النسب والحسب في باب النبوءة فهم في غيرها كذلك كالعلم والصلاح والهداية والزهد والورع والملك
والنجدة والجود وغير ذلك من كل ما يحتسب به ويصير به من عرف به عينا من أعيان عشيرته أو قبيلته أو عمارته أو
بلده أو جيله ويشرف به من انتسب إليه ،ولم يخل هللا تعالى قوما من سيد "كما لم يخل هجمة من فحل ،وبسادة
الناس" تنتظم أمورهم ،فهم خلفاء هللا في عباده بالحكم التصريفي ،ولذلك إذا فقدوا أو فقدت الأهلية منهم اختل الأمر
كما قال الشاعر:
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم

ولا سِ ـــراة إذا جـــهـــالـــهـــــم ســـــــادوا

مر ،وقد يفتخر بنفسه أي بالخصال التي اتصف بها والدرجات التي نالها من
الثالث :الإنسان قد يفتخر بنسبه على ما ّ
الدين والدنيا ،والأول هو الفخر "العظامي لأنه افتخار بالعظام والرفات ،والثاني هو الفخر" العصامي .وهو مأخوذ من
عصام صاحب النعمان ،وكان يقول:
نفس عصام سودت عصاما
الكر والإقداما
وعلمته
ّ
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فكل ما جاءه السؤدد من تلقاء نفسه فهو مثل عصام هذا ،ففخره عصامي.
والناس لم يزالوا مختلفين في هذا المنحى فقوم يعتنون في افتخارهم أو ثنائهم بذكر الآباء كقوله:
أنا ابن مزيقيا عمرو وجدي

أبـوه مـنـذر مـاء الـســمـــاء

وقول النابغة :وهو قائلها في مدح عمرو بن الحارث الأصغر بن الحارث الأعرج بن الحارث الأكبر بن أبي شمر الغساني،
والبيتان فسرهما ابن السكيت فقال" :يقول :لئن كان عمرو ابن هذين الرجلين المقبورين في هذين الموضعين ليمضي
أمره وليمسن من حاربه بشر ،وليلتمسه حيثما كان".
لئن كـان لـلـقـبـرين قــبـــر بـــجـــلـــق

وقبر بصيداء الذي عنده حارب

ولـلـحـارث الـجـفـنـــي ســـيد قـــومـــه

ليبتغين بالـجـيش دار الـمـحـارب

وقول حسان رضي هللا عنه:
أولاد جـفـــنة حـــول قـــبـــر أبـــيهـــم

قبر ابن مارية الكريم المفضل

وقول العرجي العثماني:
أضـاعـونـي وأي فـتـى أضـاعـوا

ليوم كـــريهة وسِ ـــدا ِد ثـــــغـــــــر

كأنـي لـم أكـن فـــيهـــم وســـيطـــا

ولم تك نسبتي في آل عمرو

وقال الفرزدق:
أولـئك آبـائي فـجـئنـي بـمـثـلـــهـــم

المجامع
إذا جمعتنا يا جرير
ُ

وقال النابغة لحسان رضي هللا عنه حين أنشد:
يلمعن بالضحى
الغ ّر
لنا الجفنات ُ
َ

نـجـدة دمـمـا
وأسيافنا يقطرن من
ّ

ولدنـا بـنـي الـعـنـقـاء وابـن مـحـرق

فأكرم بـنـا خـالا وأكـرم بـنـا ابـ َنـمـا

إنك شاعر لولا أنك قلت :الجفنات فقللت العدد ،ولو قلت :الجفان كان أبلغ ،وقلت :يلمعن بالضحى ولو قلت :يشرقن
بالدجى كان أبلغ ،وقلت :يقطرن من نجدة ولو قلت :يجرين كان أبلغ ،ثم افتخرت بمن ولدت ولم تفخر بمن ولدك ،فهذا
مر.
مذهب العرب وهو الافتخار بالآباء ،ولذا نبه عليه النبي صلى هللا عليه وسلم وكرهه كما ّ
وقوم يفتخرون بأنفسهم ،وهذا الوجه كثير أيضا جدا ،لأنه طبع الآدمي لا يكاد يسلم منه ولا يحصى ما فيه من كلام
الناس نظما ونثرا ولا حاجة إلى التطويل.
ومن أفصح ما ورد في هذا النحو قول السموأل في لاميته المشهورة منها:
عـرضـه
إذا المرء لم يد َنس من الـلـؤم
ُ

جـــــــمـــــــــــــــيل
فكـــــــل رداء يرتـــــــديهِ
ُ

وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها

فلـيس إلـى حـســـن الـــثـــنـــاء ســـبـــيل

تعــــــيرنـــــــا أنـــــــا قـــــــلـــــــيل عـــــــديدنـــــــا

فقـــلـــت لـــهـــا :إن الـــكـــرام قــــلـــــــيل

ومـا ضـر مـن كـانـت بـقــاياه مـــثـــلـــنـــا

شبـاب تــســـامـــى لـــلـــعـــلا وكـــهـــول

الـظــبـــات نـــفـــوســـنـــا
تسـيل عـلـى حـد
ّ

ولـيسـت عـلـى غـير الـسـيوف تـسـيل

ـــــــبة
س
وإنـــا لـــقـــوم مـــا نـــرى الـــقـــتـــل ُ
ّ

وســـــــلـــــــول
إذا مـــا رأتـــه عــــامـــــــر
َ

إلى أن قال:
وننكر إن شئنا على النـاس قـولـهـم

ولا ينـكـرون الـقـول حــين نـــقـــول

سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم

ولـــيس ســـواء عـــالـــم وجـــهـــــــول
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الـديان ُقـطـب لـقـومــهـــم
فإن بـينـي
ّ

Pr H. Sayoud
تدور رحـاهـم حــولـــهـــم وتـــجـــول

ومثل هذا النمط من الكلام فيه افتخار بالنفس وبالآباء أيضا لأن المقصود أنهم على هذا الوصف كابرا عن كابر وقول
الفرزدق:
أنـا الـذائد الـحـامـي الـ ّذمـار وإنــمـــا

يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي

وغير ذلك .ثم كثير من الناس لا يلتفتون إلى النسب ولا يقيمون للمفتخر به وزنا كما قال الحريري:
لعـمـرك مـا الإنــســـان إلاّ ابـــن يومـــه

على ما بدا من حاله لا ابن أمسه

في عصور الإسلام الزاهرة ،امتدت الفتوحات العربية والغزوات الإسلامية إلى الهند وتخوم الصين شرقا وجبال البرانس
وشواطئ بحر الظلمات )الأطلنطي( غربا .فلما هدأت تلك الموجة الجارفة من الغزوات ،واستقرت الحدود بعض
الاستقرار في القرن الرابع للهجرة )العاشر للميلاد( كانت حدود مملكة الإسلام ،كما يعينها ابن حوقل ،تمتد )من الهند
وبحر فارس شرق ُا ومملكة السودان الذين يسكنون على المحيط الأطلسي غربا وبلاد الروم وما يتصل بها شمالا وبحر
فارس جنوبا() (3وكان طبيعيا ،بل نتيجة محتومة ،أن تتضعضع الوحدة السياسية في هذه الأقطار الشاسعة بعد أن
دامت ردحا من الزمن ،وأن تتجزأ مملكة الإسلام إلى دول صغيرة أو كبيرة بمقتضى الأحوال والظروف وتغلب الأمراء.
وانتهت الإمبراطورية العربية إلى مثل ما انتهت إليه من قبل إمبراطورية الاسكندر وإمبراطورية الرومان ،فلم يعد من
الميسور إدارة تلك الرقعة الشاسعة التي لم تكن تقطع من شرقيها إلى غربيها  -على ما يرويه المقدسي  -بأقل من
عشرة أشهر ،من حكومة مركزية واحدة .وقد يكون لتباين الأهواء والمشارب والميول المذهبية أثر كبير نضيفه إلى
المؤثرات الجغرافية والإقليمية لتعيين أسباب هذا التجزؤ أو التعجيل به على الأقل .لكنه قد حدث فعلا؛ وقبل مسلمو
تلك الأجيال الأمر الواقع وسلموا به.
على أن هذه الأقطار الشاسعة التي فرقت ما بينها الحدود الدارية المصطنعة والتخوم السياسية المستحدثة ،كانت
تربطها أواصر وحدة روحية تخطت الحدود المرسومة والحواجز الموهومة .تلك هي رابطة الدين ،وصلة المعتقد
والعرف ،وقرابة الدم والعنصر ووشائج العقل والفكر واللغة والثقافة .فقد استطاعت الفتوحات الإسلامية  -وهذا ما
يميزها عن غيرها من غزوات الأقدمين  -أن تسبك تلك الأقطار المترامية في قالب روحي محكم البنيان ،وتلحمها بلحمة
دين موحد لم تستطع تقلبات الأحداث السياسية فصم عروته الوثقى أو تفريق كلمته المثلى .فكان المسلم ،حيثما تنقل
داخل حدود هذه المملكة ،يجد نفسه بين إخوان له ،يظله ما يظلهم من دين ويسري عليه ما يسري عليهم من شرع
وعرف وعادات .وأينما ألقى عصا الترحال من أصبهان وبغداد شرقا والقاهرة وغرناطة غربا ،وجد الجامع الذي يؤدي فيه
فريضة الصلاة .والرباط الموقوف على إيوائه وإطعامه إذا جاع ،والمدرسة التي يتلقى فيها علوم الدين والدنيا،
والمارستان الذي يعالجه إذا ما ألم به مرض.
مثل هذه العناية التي كان يلقاها أو يتوقع أن يجدها في مختلف الأقطار الإسلامية ،والرغبة الملحة التي كانت تحمل
الكثير من المسلمين إلى الاطلاع على شؤون تلك الرقعة التي تربط ما بينها وشائج الدين والقربى ودرس أحوالها عن
كثب ،كانت الحافز المهم لشد الرحال للسفر والتجوال بين تلك البلدان المتباعدة شرقا وغربا .فمنهم من كان يرحل
للعلم والوقوف على جغرافية الممالك الإسلامية والتعرف إلى أصول إدارتها ودرجة رفاهية أهليها وخيرات بلادهم
وزروعهم وصناعتهم وتجارتهم؛ وبالأجمال درس أحوالهم العمومية من كافة الوجوه .ومنهم من كان يرحل للتجارة والبيع
فدون عدد منهم وصف البلاد التي هبطوا إليها وقيدوا مشاهداتهم في المدن التي زاروها
والشراء وتبادل السلع
ّ
والمسافات التي قطعوها والصعاب التي اجتازوها ،ورسموا طبيعة تلك البلدان مع ذكر أنهارها وجبالها وحزونها
ووهادها وطرق مواصلاتها وقنطارها وأوضاع أهليها ،وما امتازوا به من أخلاق وعادات ،فمدحوا ما يستحق المديح
وعابوا ما يجدر به الذم والانتقاد ،ومن ثم جاءتنا هذه المجموعة النفيسة من كتب الجغرافية والرحلات ومعاجم البلدان،
وكلها من تدوين أولئك الفطاحل الذين تجشموا الصعاب وركبوا متون الأخطار فجابوا الأقطار المختلفة وشاهدوا
أدوا للجغرافية والتأريخ خدمة تذكر فتشكر على مر العصور
وسجلوا كل كبيرة وصغيرة وقيدوا كل شاردة وواردة؛ وبذلك ّ
وكر السنين.
وهناك عامل ديني مهم ،عدا الدافع العلمي والمقصد التجاري ،كان حافزا للمسلم على التجوال والترحال .تلك هي
فريضة حج بيت هللا الحرام الواجبة على كل من استطاع إليه سبيلا من المسلمين .فكان الخلفاء والسلاطين والأمراء
يعنون العناية الفائقة بتنظيم طرق الحج وتعبيدها
وتوفير آبارها ومارد مياهها وتوطيد الأمن في ربوعها وضمان راحة الحجيج وسلامتهم ،بقدر ما تسمح به الظروف
والأحوال ،رعاية منهم لهذه الفريضة المقدسة .فكانت قوافل الحج تسلك في ذهابها وإيابها سبلا مطروقة ومسالك
مألوفة؛ فيها كل التسهيلات التي كان من الميسور توفيرها في تلك العصور .وإننا لنرى عددا من الرحالين العرب
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والمسلمين في القرون الوسطى يرافقون هذه القوافل ويتبينون مسالكها ومفاوزها ويدونون ملاحظاتهم ومشاهداتهم
ليستفيد منها الخلف.
ونحن إذ كنا بصدد عرض عام لا التفصيل والاسهاب؛ ومهمتنا تنحصر بالأوضاع التي كانت تسود مملكة الإسلام في
القرن السادس للهجرة )الثاني عشر للميلاد(؛ اكتفينا بذكر عدد من مشاهير جغرافيي المسلمين ورحاليهم في ذلك
العصر وما إليه .فمنهم من الجغرافيين ،ابن خرداذبه صاحب كتاب )المسالك والممالك( ) 250ه  864 -م( واليعقوبي
الذي وضع جغرافيته في القرن الرابع للهجرة والعاشر للميلاد .وقدامة ابن جعفر المتوفى سنة ) 310ه  922 -م(
والبلخي المتوفى سنة ) 346ه  934 -م( وابن حوقل المتوفى سنة ) 371ه 981 -م( وأبو دلف ابن المهلهل صاحب
)عجائب البلدان( من القرن الرابع للهجرة )العاشر للميلاد( والمسعودي المتوفى سنة ) 367ه  957 -م( وأبو الريحان
محمد البيروني ) 441 - 369ه .و1049 - 979م( وياقوت الحموي صاحب )معجم البلدان( ) 627 - 575ه .و1229 - 1179
م(.
ومن كبار الرحالين الذين وصلت إلينا أسفارهم وتنقلاتهم ،ناصر خسرو صاحب )السفرنامة( المتوفى سنة ) 542ه -
 1060م( .وأبو الحسين محمد ابن جبير الأندلسي المتوفى سنة ) 614ه  1217 -م( وعلي الهروي صاحب )إشارات إلى
معرفة الزيارات( المتوفى في حلب سنة ) 611ه  1214 -م( وأسامة بن منقذ صاحب )الاعتبار( المتوفى سنة ) 584ه
  1188م( .وعبد اللطيف البغدادي صاحب )الإفادة والاعتبار( من القرن السابع للهجرة والثالث عشر للميلاد .وابن سعيدالمغربي صاحب )المغرب( من القرن السابع للهجرة والثالث عشر للميلاد ،وابن بطوطة الرحالة المعروف المتوفى
سنة ) 770ه  (13681369 -وإضرابهم كثيرون من الذين وصلت إلينا كتبهم وأخبار تجوالهم وأسفارهم وخلفوا لنا هذه
الثروة القيمة  -مكتبة الجغرافية العربية.
 -3الرواد اليهود في القرون الوسطى
إن اليهود في أسبانية والشرق ،خالطوا العرب في عصورهم الذهبية ،وتأثروا بتفكيرهم واقتبسوا لغتهم وتحلوا بآدابهم،
وضربوا بسهم وافر في جميع نواحي نشاط الفكر العربي.
لذا لم تكن الأسفار البعيدة والرحلات المديدة غريبة عنهم أيضا .على أنه من الحق أن نشير هنا إلى أن الدوافع التي
كانت تحدو باليهودي الأوربي على ترك دياره والضرب في طول الأرض وعرضها لم تكن كلها اختيارية ،ولم تكن كلها
لمجرد الاطلاع أو الوقوف على أحوال الأقطار المختلفة .بل كانت هناك ثلاثة عوامل أساسية تدفعه طوعا أو كرها إلى
الإكثار من الرحيل والتجول.
أما العامل الأول فكان سياسيا .إذ كان اليهودي الأوربي ،في عرف تلك العصور المظلمة ،ملكا لرئيس الإقطاع يصنع
به ما توحي إليه رغبته ومصلحته .وعلى هذا ،قلما كان له مطلق الحرية للإقامة حيث شاء .كما لم يكن مطمئنا على
سلامته واستقراره في موطنه ومسقط رأسه.
بل كان يجد نفسه بين فترات متقاربة أو متباعدة ،حيال قرار مؤلم خطير يجب أن يتخذه بمنتهى السرعة  -وهو أن يتخير
بين أن يترك دينه ومعتقده باعتناق ديانة السلطة القائمة ،أو أن يبارح موطنه ويحمل عصا الترحال ،تاركا وراءه كل ما
ملكه من حطام دنياه الضيقة .ولما كان الشق الأخير من هذا الخيار المؤلم أكثر ما يؤثره اليهودي على الرغم مما كان
فيه من تضحية تبلغ في أغلب الأحيان الجود بالروح في سبيل المعتقد؛ فإن تعبير )اليهودي التائه( لم يكن في غير
محله بالنسبة للجماهير الغفيرة من أبناء هذه الطائفة على شواطئ الرون والسين وضفاف الراين والموزيل .ولا يدع
إذا رأينا الجماعات اليهودية ،أثناء فترات الهدوء التي تطول أو تقصر بحسب الأهواء والظروف ،تبعث بالوفود إلى
مختلف الأقطار والبقاع القريبة أو البعيدة ،تجوس خلالها وتدرس أحوالها ،للعثور على المأوى الأمين ،تلجأ إليه إذا ما
حان اليوم العصيب ودقت نواقيس الرحيل.
وأما العامل الثاني فكان دينيا .وهو تلك الرغبة الملحة التي كانت تدفع بأتقياء اليهود إلى ركوب الأهوال واقتحام
المخاطر لحج بيت المقدس والتبرك بقبور الأنبياء ومقامات الصالحين .فحج البيت المقدس ،وإن لم يعد فرضا دينيا
على اليهودي منذ خراب هيكل القدس في القرن الأول للميلاد ،فإن اليهودي التقي كان يشعر بلهفة متأججة إلى زيارة
أماكن التوراة ومهبط الوحي ومثوى الأنبياء ،غير عابئ بالحقيقة الواقعة ،هي كونه لا يتمتع بحماية سلطان أو رعاية
دون عدد من هؤلاء الحجاج ما شاهدوه في البلاد المقدسة والأقطار المؤدية
أمير ،سيما الحروب الصليبية .وكان أن ّ
اليها ،فخلفوا للأجيال المتأخرة هذا التراث الممتع من كتب السياحة والأسفار.
وأما العامل الثالث فكان اقتصاديا .وذلك لأن القوانين والقيود التي كانت تحرم على اليهودي الأوربي في القرون
الوسطى امتلاك العقار والاشتغال بالزراعة ،قد دفعته مرغما إلى أحضان التجارة والأمور المالية .فلا بدع إذا وجدنا
اليهودي في تلك العصور ،في كل ثغر تجاري وميناء بحري في الشرق والغرب ،يجوب الأقطار البعيدة قادما من أوروبة
يحمل مختلف السلع والبضائع للبيع والمقايضة .ثم يعود إليها بنتاج الشرق الغني بخيراته ومحاصيله .وهذا ابن خرداذبة
يصف هؤلاء التجار أصدق وصف بأدق تعبير إذ يقول ...) :إنهم يسافرون بين الشرق والغرب .ويحملون من فرنجة الخدم
والغلمان والجواري والديباج والخز الفائق والفراء والسمور ويركبون البحر من فرنجة ويخرجون بالفرما ،ويحملون تجارتهم
على الظهر إلى القلزم .ثم يركبون البحر الشرقي من القلزم إلى جدة والحجاز .ثم يمضون إلى السند والهند والصين.
فيحملون من الصين المسك والعود والكافور والدارصيني وغير ذلك .ويرجعون إلى القلزم .ثم يتحولون إلى الفرما.
ويركبون البحر الغربي .فربما عدلوا لتجارتهم إلى القسطنطينية فباعوها للروم ،وربما صاروا بها إلى بلاد الفرنجة
فباعوها هناك .وإن شاءوا حملوا تجارتهم في البحر الغربي فخرجوا بإنطاكية .فكانوا يتكلمون العربية والإفرنجية
والفارسية والرومية .وهم تجار اليهود الذين يقال لهم الرهدانية أو الراذانية) (.(4ا .ه.
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ويذكر ابن الفقيه أن المسلمين كانوا يطلقون على هؤلاء التجار من اليهود اسما مجردا هو )تجار البحر() .(5ويذهب
البيروني إلى أن بلاد كشمير كانت مغلقة الأبواب في وجه جميع التجار الأجانب ،فلم يكن يدخلها إلا القليل منهم
وخصوصا من اليهود).(6
هذه العوامل التي ذكرناها وأمثالها ،أنجبت عددا من مشاهير الرواد اليهود في القرون الوسطى؛ فكانت حكايات
سياحاتهم وكتب رحلاتهم من أهم المصادر لتأريخ تلك العصور وجغرافيتها ،ليس بالنسبة لليهود فحسب ،وإنما للعالم
المعروف يومئذ في القارات الثلاث.
وإننا لنذكر في ما يلي عددا من هؤلاء الرواد الذين وصلت إلينا أسفارهم ،مع العلم أن بحثنا في هذا الكتاب يقف دائما
عند نهاية القرن الثاني عشر للميلاد أو بعدها بقليل .فمنهم :الداو الدلنلى  -خرج في حدود سنة  880م .من موقع ما
في شرقي أفريقية مما يحاذي عدن )ربما كان الصومال( في رحلتين زار خلالهما بلاد الحبش وديار مصر فالقيروان وبلاد
المغرب وأسبانية ،ثم زار اليمن وعرج على البحر الهندي وخليج البصرة فبغداد ومنها إلى أفريقية فأسبانية.
وأبو الحسن يهوذا بن صموئيل اللاوي الطليطلي )1140 - 1085م( الشاعر الفيلسوف الكبير .خرج من مسقط رأسه
يريد حج بيت المقدس وهو يومئذ في احتلال الصليبين .فزار مصر والشام ومات شهيدا عند أسوار أورشليم .وفي
ديوانه قصائد تعد من عيون الشعر العبري الأندلسي يعبر بها عن الحنين الذي حدا به إلى الأنبياء ومهبط الوحي،
والأهوال التي عاناها في رحلته.
وأبو اسحق إبراهيم بن مئير ابن عزرا الطليطلي الأندلسي .ولد في طليطلة سنة  1093م وتوفى في رومية سنة 1167
م .كان شاعرا كبيرا وفيلسوفا معروفا ومفسرا عظيما .قام برحلة علمية طويلة زار أثناءها مصر وفلسطين والعراق
ورودس وإيطالية وفرنسة وإنكلترا .فكان في لندن سنة  1157م .وفي رواية أنه زار الهند أيضا.
ونبيامين بن بونة التطلى النباري الأندلسي .قام برحلته التي نضعها بين أيدي القراء في حدود سنتي  1173 - 1165م
وسيأتي الكلام عليه.
وفتاحية الرتسبونى أو الرجنسبرجي .قام برحلته إلى الشرق الإسلامي برا في حدود سنتي  1185 - 1175م .عن طريق
براغ وبولونية وكييف والقرم فالقوقاز ،ومن ثم عرج على أرمينية والفرات والموصل فبغداد وإيران وسورية وفلسطين
واليونان .فكانت زيارته لمدينة بغداد ،على ما يظهر ،في زمن الخليفة الناصر لدين هللا العباسي .وتعد من الوثائق
المعروفة.
ويعقوب بن نثيال كوهن .زار فلسطين قبيل استيلاء صلاح الدين الأيوبي على القدس سنة 1183م .وخلف رسالة قيمة
في رحلته.
ويهوذا بن سليمان الحريزى الطليطلى )1230 - 1170م( الشاعر الكبير ،ناقل الكتب المهمة من العربية إلى العبرية،
ومؤلف كتاب )مقامات الحريزي( العبرية التي ضارع بها مقامات الحريري العربية .قام برحلة طويلة زار خلالها مصر
وفلسطين والشام والعراق ،ووصف مشاهداته وذكر العظماء والعلماء الذين قابلهم في المدن التي زارها.
ويعقوب ،رسول الربى يحيئيل الباريسي .خرج من فرنسة سنة 1238م .في رحلة طويلة استغرقت ست سنوات زار
خلالها فلسطين وسورية والعراق فالأهواز ،ووضع رسالة قيمة في رحلته.
هؤلاء الرواد وأمثالهم كثيرون من الذين يضيق بنا المقام عن ذكرهم .تجشموا مشاق السفر وركبوا متن الأخطار والأهوال
في تلك العصور المظلمة ،وخلفوا لنا عن رحلاتهم تلك) ،(7رسائل ثمينة تعد من أوثق المصادر التاريخية.
والملاحظ هنا أن تيار الرحلات والأسفار اليهودية في القرون الوسطى ،كان يتجه دائما من الغرب نحو الشرق .وقلما
نعرف عن رحالة من يهود الشرق يمم شطر أوروبة للدرس والإطلاع أو الاتجار باستثناء بعض العلماء الذين كانوا يرحلون
إليها للتعليم في مدارسها .ولهذه الظاهرة أسباب تتصل بالعوامل الثلاثة التي بيناها.
فمن الوجهة السياسية كانت القرون الوسطى شديدة الوطأة على يهود أوروبة بأجمعها ،إذا استثنينا أسبانية الإسلامية،
ذاقوا فيها من ضروب التعسف والاضطهاد والتقتيل والتشريد ما يعجز عن تبيانه القلم .أما يهود الشرق ،فكانوا أسعد
حظا وأكثر استقرارا واطمئنانا على أرواحهم وموطنهم وأموالهم من إخوانهم في الغرب .فقد ترك لهم خلفاء المسلمين
وسلاطينهم حرية الأيمان والمعتقد وأمنوهم على أرواحهم وما ملكت أيمانهم بدافع الشرع القويم والعرف والتسامح.
فلم يكن اليهودي ،وهو من أهل الذمة ،ملزما بأكثر من جزية بسيطة يدفعها إلى بيت مال المسلمين لقاء حصوله منهم
على حقوقه المشروعة.
وإذا كان يهود الشرق عانوا أحيانا بعض الشدة في عهود الانحطاط من بعض الأمراء المتغلبين ،فإن تلك الأوضاع
الشاذة ما كانت تدوم إلا أمدا قصيرا .إذ لم تكن هناك خطة اضطهاد مرسومة وسياسة عداء مقررة .ولم تبلغ الحال،
في أشد أيامها ،مبلغ الطرد الإجماعي التقتيل بالجملة ،مثلما كان يحدث في أوروبة .لذلك كان يهود الشرق يعيشون
في استقرار ودعة واطمئنان ،فلم يكن ثمة ما يبرر مبارحتهم ديارهم إلى بلاد الغرب وهي يومئذ على ما وصفنا.
أما حج بيت المقدس فلم يكن غير مرغوب فيه من يهود الشرق .بل كان اليهودي التقي في مختلف العصور يجد من
نعمة هللا عليه أن يتاح له حج البلاد المقدسة والتبرك بقبورها وزيارة مقامات الصالحين فيها .غير أن بيت المقدس لم
يكن بعيدا عن اليهودي الشرقي ولم تفصله عنه البحار التي كانت يومئذ مليئة بالقرصان ،محفوفة بالأخطار .وهو إذا ما
أم الديار المقدسة لم يكن يشعر بأنه انتقل إلى محيط يختلف عن محيطه أو بيئة تشذ عن البيئة التي نشأ فيها سواء
أكان ذلك الشام أم في العراق أم في مصر .فلم يكن يقع بصره على مناظر غير مألوفة لديه كما هو الحال بالنسبة إلى
أوروبي يزور الشرق .والسائح أو الحاج لا يسجل من الأمور سوى ما كان غريبا عنه بعيدا عن مألوفه ومحيطه .لذلك قلما
دون مشاهداته.
نجد بين يهود الشرق من كتب عن رحلته أو ّ
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وأما السفر بقصد التجارة والبيع والشراء فلم يكن مما يضطر اليهودي الشرقي إلى خوض البحار وتجشم الأخطار .ذلك
لأن البلاد التي يعيش فيها كانت مصدر أكثر البضائع والسلع في القرون الوسطى .وكان لزاما على الأوربي دون
الشرقي أن يقصد البلدان التي كانت في تلك الأحقاب مركز التبادل التجاري بين الشرق والغرب .لذلك ما كان ليهود
الشرق أن يتحملوا مشاق السفر إلى أوروبة لهذا الغرض إلا فيما ندر .ومن ثم كان الاتجاه دائما من الغرب صوب الشرق.
� -4الحجاج المسيحيون في القرون الوسطى
في القرون الوسطى لم يعن الأوروبيون بالسياحة والتجوال بين أقطار الشرق الإسلامي وارتياد بلدانه وانتجاع أراضيه
لمجرد الشغف بالاطلاع أو محض المقاصد العلمية والجغرافية والسياسية مثلما كان دأبهم ولا يزال في القرون الأخيرة
والعصر الحاضر .إنما كان الدين العامل الوحيد الذي يدفعهم إلى تجشم مشاق السفر وشد الرحال لزيارة الديار المقدسة.
ذلك لأن فلسطين تحتل مركزا رفيع ُا في قلوب المسيحيين .ينظرون إليها نظرة تقديس وإجلال ،شأنهم في ذلك شأن
اليهود والمسلمين .فهي عندهم بلد التوراة ومهد المسيح ومنبت النصرانية .وحيثما تنقلوا في أرجائها وجدوا تراث
الحواريين وكنائس القديسين ومراقد الصالحين .وتأريخ الكنيسة قديمه وحديثه ،يرتبط ارتباطا وثيقا بتلك البقعة الشريفة
التي يقدسها أبناء الأديان السماوية أجمع .فلا بدع إذا رأينا الحجاج الأوربيين في القرون الوسطى يتوافدون على بيت
المقدس من كل حدب وصوب ،شغوفين بزيارة الأماكن المقدسة التي لها علاقة بالسيد المسيح ورسله وحواريه .وأخبار
أولئك الحجاج وحكايات تنقلاتهم وروايات أسفارهم وسجلات مشاهداتهم تملأ العدد الوافر من كتب الرحلات القديمة،
لا غنى عنها لمن أراد الاطلاع على أحوال الشرق الإسلامي في تلك العصور.
ويمكن القول على وجه التأكيد أن اهتمام النصارى بزيارة الديار المقدسة قد بدأ مع القرن الرابع للميلاد ،أي عندما
اعتنق قسطنطين الكبير )337 - 312م( النصرانية وجعلها الدين الرسمي للدولة الرومانية .فقد قوي سلطان الكنيسة
منذ ذلك التأريخ فبسطت سيطرتها على أفكار الجماهير فصارت توجه معتقدهم وعقليتهم ونشاطهم إلى الناحية التي
كانت تريدها فأذكت في نفوسهم الحماس الديني ، ،وبذلك اتجهت الأنظار بطبيعة الحال إلى فلسطين  -بلد المسيح
ومهد النصرانية .وقد ساعد على هذا الاتجاه كون الديار المقدسة يومئذ جزءا من رقعة تلك الإمبراطورية الواسعة،
وعناية الدولة بالمحافظة على تراث النصرانية فيها وتيسير الأمن والراحة في الطرق المؤدية إليها ،شأنها في ذلك شأن
عناية خلفاء المسلمين بطريق الحج إلى الديار الحجازية وبيت هللا الحرام.
أخذ سبيل حجاج النصارى يتدفق عاما بعد عام على الديار الفلسطينية .ويحفظ لنا التأريخ أسماء عدد من مشاهيرهم
وعظمائهم في العصور التي سبقت الفتح الإسلامي .فمنهم :هيلانة أم قسطنطين الكبير  Julia Flavia Helenaالتي
زارت فلسطين في أخريات أيامها فوجدت الضريح المقدس والصليب الذي قيل أن المسيح صلب عليه؛ وشيدت في
بيت لحم والناصرة المباني الجسيمة والكنائس العامرة التي ما زالت باقية حتى اليوم .ومنهم الإمبراطورة أودوسية
 Eudoxiaالتي وسعت أسوار القدس سنة 460م؛ والراهب المعروف باسم بوردو )333م( والأسقف جيروم )420م(
وثيودوسيوس )530 - 520م( .ولم ينقطع توارد الحجاج الأوروبيين على فلسطين حتى في أيام هجوم البرابرة على
أوروبة من هون وقوط.
فكانت سنة 636م .وفيها جرت معركة اليرموك الفاصلة واندحرت جيوش بيزنطية أمام جحافل المسلمين وسلمت
القدس إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب )رض(؛ فأمن النصارى على معتقدهم وأجاز لهم الحج؛ فلم يتغير أمر بالنسبة
لحجاج النصارى سوى أنهم صاروا يفدون على القدس عن طريق مصر بدلا من بلاد الروم ،نظرا لبقاء العلاقات السياسية
متوترة بين المسلمين والروم .وهذه مذكرات مشاهير الحجاج النصارى خلال المدة التي تصرمت بين الفتح الإسلامي
والحروب الصليبية لا تدل على أي أثر لاعتداء المسلمين عليهم إلا فيما ندر من بعض الحوادث الفردية التي قلما يخلو
منها زمان أو مكان .أما سياسة الدولة بوجه عام فكانت منتهى التسامح الديني لأصحاب الكتب السماوية.
فمن مشاهير الحجاج الذين وفدوا على فلسطين في هذه الحقبة :أركولف مطران بلاد الغال )700م( وولبولد الإنكليزي
)727 - 726م( .وبرنارد الحكيم )القرن التاسع( وكونرد أسقف كونستانس )976 - 934م( .وكانت أكبر قافلة من الحجاج
وصلت إلينا أخبارهم قبيل الحروب الصليبية ،هي تلك التي كان يرأسها أربعة أساقفة كبار ،هم سغفريد أسقف ماينز
وغونتر أسقف بمبرغ ووليم أسقف أترخت وأوتو أسقف رغتزبرغ ومعهم نحو سبعة آلاف حاج وكان ذلك سنة )- 1064
1065م( .ولكن أكثر هذه القافلة قد هلك في البحر وفي المعارك التي كان السلاجقة يقودونها في فلسطين.
أما الحروب الصليبة التي ساءت خلالها العلاقات بين نصارى أوروبة والمسلمين واستمرت نيفا وثلاثمائة سنة في فترات
متقطعة ،فكانت بواعثها سياسية أكثر منها دينية كما سنبينه في سياق مقدمتنا هذه).(8
 -5بنيامين التطيلي .من هو وما الغاية من رحلته?
على كثرة ما عالج المؤرخون رحلة بنيامين بحثا وتمحيصا ،ودققوا النظر في محتوياتها ،وراجعوا حوادثها وقايسوا بين
نصوصها المخطوطة والمطبوعة ،لم يتوصلوا إلى ما يلقي الضوء على سيرة هذا الرحالة الكبير ومولده ونشأته
ومركزه العلمي والاجتماعي .وكل ما يعرف عنه مأخوذ عن المقدمة الوجيزة التي صدر بها الرحلة كاتب مجهول الهوية،
ربما كان معاصرا لبنيامين ،لأنها وردت في أقدم النسخ المعروفة المرحلة .وقد جاء في هذه المقدمة أنه )الربي بنيامين
بن الربي يونة التطيلي النباري( وأنه )جاب المدن البعيدة وسجل ما شاهده عيانا في الأمصار التي مر بها أو ما نقله
عن الثقات ذوي الأمانة المعروفين لدى يهود أسبانية( وبالأخير )أنه دون هذا الكتاب عند عودته إلى قشطالة سنة 4933
للخليقة( )569ه 1173 -م( وفي رواية أنه توفى في السنة نفسها) .(9ويستمر صاحب المقدمة في تعريفنا بهذا الرحالة
ويقول) :إنه كان من الثقات العارفين بالتوراة والشرع ،أن التدقيق والتمحيص قد أيد ما رواه في رحلته( .أما المؤرخون
من القرن الثالث عشر وما والاه فيكتفون بتسميته )بنيامين صاحب الرحلة (.فهل كان بنيامين من علماء اليهود الذين
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ازدهر بهم القرن الثاني عشر قي أسبانية الإسلامية والنصرانية? ...إننا نشك قي ذلك .لأن كتب الأنساب اليهودية الخاصة
بذلك الجيل ،التي سجلت بإسهاب تراجم جميع العلماء المعروفين وفصلت ذكر مؤلفاتهم وآثارهم العلمية والأدبية ،لا
تذكر اسم بنيامين إلا مقرونا بهذه الرحلة .وأغلب الظن أن هذا الرجل كان وجيها من وجهاء اليهود في قشطالة ،بل تاجرا
تعنيه الشؤون الاقتصادية ،بدلالة هذا الاهتمام الفريد الذي يبديه في الأحوال التجارية للبلدان التي زارها ،أكثر من
اهتمامه بالعلماء الكبار الذين عرفهم في أثناء تجواله .إذ نراه يذكر أسماءهم مجردة عن ذكر مؤلفاتهم وآثارهم العلمية
والأدبية .كما إننا نشك في رأي أبداه بعض المؤرخين ،وهو أن بنيامين قام برحلته هذه موفدا من الهيئات اليهودية في
أسبانيا للإطلاع على أحوال يهود الشرق في ذلك العصر الذي كان يهود أوروبة يجتازون أخطر عهود الضيق والاضطهاد
التي عرفوها من خلال تأريخهم الطويل.
صحيح ،أن هذا الرحالة يعطينا معلومات عامة عن أحوال اليهود في كل مدينة زارها ،ويذكر عددهم وأوضاعهم وطرق
كسبهم ومركزهم العلمي والاجتماعية وعلاقتهم بالبيئة التي يعيشون فيها .لكن ،أكان ينتظر من يهودي في القرن الثاني
عشر غير هذا? وهل عني الرحالون المسلمون بغير أحوال المسلمين إلا فيما ندر? وهل سجل الحجاج من النصارى غير
أحوال إخوانهم بالدين وبيعهم ومزاراتهم المقدسة? ...وهذا أسلوب الرحلة ،هل يدل على إنها تقرير مرفوع إلى هيئة أو
جماعة خاصة? ...أن بين تضاعيفها أمورا لا يهم يهود أوروبة الاطلاع عليها كثيرا أو قليلا .بل إننا إذا قايسنا بين هذه الرحلة
ومثيلاتها من ذلك العصر ،وجدنا فيها عن غير اليهود ،معلومات أكثر وأعم مما دونه الرحالون المسلمون عن غير
المسلمين ،والحجاج المسيحيون عن غير النصارى.
بسم هللا الرحمن الرحيم
خرجنا يوم الخميس بكرة من النهار غرة شعبان<الموافق  9تموز  >1789من الزوراء فتوجهنا إلى الشام ،مرفقين معنا
مطيتي،
خمسة أنفار من طرف الحكومة لمحافظتنا ،وكان معي ولدي عماد الدين يشيعنا ،فبينما نحن سائرون نزلت عن
ّ
وركبت يعفور<اليعفور :الضبي ،يريد به الجمل الذي كان يركبه ابنه> عبد الحليم ،وعبد الحليم عماد الدين ركب مطيّتي.
أبو غريب
فلما دنينا من أرض أبو غريب ،رأى الجنود بطيخا أخضر ،وساروا إليه حتى يجنوا منه للأكل ،وهو معمول في الخدود
تنحوا عن هذا الطريق ،ولا يجوز لكم الأكل من هذا البطيخ ،قالوا :يا سيدنا نبتاعه
وجداول الماء تجري ،وأنا قلت لهمّ :
بالدراهم ،فدخلت خيل الجنود في الجداول ،وهربت مطية عبد الحليم في جدول من الجداول ،فوثب عبد الحليم عن
والجمال يقول :وا جملي! وا جملي! انكسر جملي ،وأنا قلت له :علي بالظمان ،لا تخف ولا تحزن إن هللا
ظهرها كأنه فهد
ّ
معنا ،ثم نهضت المطية وخرجنا سالمين غير أن الغرار<جمع غرارة :وهي القربة> الذي فيه متاعنا ،والخبز والسكر صار
عجينا ،ثم ألقيناه ،فأقبل عليه الجنود يأكلون منه ويقولون :يا سيدنا هذا دقيق ملتون بسكر ،فقلت لهم :هنيئا مريا.
ونوخنا مطايانا
فبعدما قضوا وطرهم بالعجل ،ركبنا مطايانا وتوجهنا إلى مدير )أبو غريب( محمد شواف زاده ،فأتينا إليه ّ
بباب خيمته ،فقابلنا بالترحيب والتكريم والتبجيل ،ومعه ولده عبد الرزاق ،فقال لي :يا جدي ،ما هذه الساعة المباركة
التي أتت بك? ثم قبلت بين عينيه ،فكان جلوسنا عندهم ست ساعات ،ثم صلينا المغرب ،وودعت ولدي عبد الحليم
وعبد الرزاق ووالده محمد علي أفندي.
الصقلاوية

وتوجهنا نحو الصقلاوية<وصف الأب أنستانس الكرملي الصقلاوية في أثناء رحلة له سنة  1886بقوله :هي قرية
ّ
صغيرة ،فيها قليل من الخضر تزرع في بساتين صغار بلا أشجار ،وبضعة أسواق ،وهي مبنية على نهر الفرات على شكل
الأزج ،وقال في الهامش :في الصقلاوية  249نسمة ،و 45دارا ،و 3خانات ،و 4قهاوي ،وهي مديرية الحكم ،ليس فيها
جامع البتة ،وفيها مركز للتلغراف ،وبعض أهلها ينامون في دكاكينهم) ،مخطوط في مكتبة الدراسات العليا بآداب بغداد
نوخنا مطايانا عند مدير التيل<أي مدير التلغراف> حيدر أفندي ،فجلسنا مع حيدر
برقم  244الورقة  ،>(8فلما أتيناها ّ
أفندي برهة من الزمان ،وإذا حسن بك قائمقام من أمراء العساكر<في الأصل عساكر> المنصورة مقبل من الشام
ودخل علينا ،فلما رأيته نهضت وقبلت بين عينيه ،فجلسنا معه مقدار ساعتين من الزمان ،ثم نظر إلى ولدي محمد وقال:
ما هذا الشبل الذي معك? فقلت :هذا ولدي محمد أخو عبد الحليم.
عبور الفرات
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وسرنا نحو الفرات ،ثم أتينا الفرات ،فقدموا لنا فلكا ح ّتى نعبر نحو الشامية فلما دخلنا مطايانا في الفلك ،وإذا قوم من
عشيرة<في الأصل عشيرت> الديلم يريدون أن يدخلوا<في الأصل يدخلون> معنا للعبر ،والجنود ما رضوا أن
يدخلوا<في الأصل يدخلون> معنا ،وصارت منازعة بين الفرقتين ،الجنود يقولون :لا تدخلوا<في الأصل تدخلون> وهم
يقولون :ندخل ،فأخذ<في الأصل فأخذوا> الجنود أيديهم إلى سلاحهم وكذلك القوم ،وأنا أصلح بينهم<في الأصل
بينهما> ،وإذا عجوز شمطاء زلاء<الزلاء الخفيفة الوركين ،أو هي القوس التي يزل السهم لسرعة خروجه ،كناية عن
سرعتها في الكلام> منطيق تقول :الفتنة من هذا الشويخ ،فلما قالت هذا الكلام ،وابنها كذلك تفوه في هذا الكلام،
وكان معنا خادم اسمه محمد جاويش متوجها إلى إستانبول ،لما سمع الكلام من ابن العجوز ،وكان في يده
دنبوس<هراوة فيها مسامير> فضربه تحت إبطه فأغمي عليه ،فسمع يوزباشي الجنود<اسم رتبة عسكرية عثمانية
بدل
مركبة من يوز :مائة ،باشي :رئيس ،قائد ،مقدم> حيدر آغا فقال :يا شيخ ما هذا الأمر? فقلت :الجناية من الجنود ،ثم ّ
الجنود ،فقال<في الأصل :فقالوا> القوم :جزنا<جزنا عامية بمعنى تركنا> عن دعوانا ولو ألف رجل يموت لحسن كلام
الشيخ ،ورئيس القوم كان محمد الأعرج المعروف بالطوبال<طوبال تركية وتعني :أعرج> ،فبعد ما عبرنا ركبنا مطايانا
دني ما يلتفت إلى حق<في الأصل بحق>
وتوجهنا إلى الطوبال فنزلنا عنده وبتنا ليلتنا وكانت بئس الليلة لأنه رجل
ّ
الضيف.
الرمادي

وتوجهنا نحو الرمادي<حينما مر اللحافي بالرمادي لم يكن قد مضى على إطلاق هذه التسمية غير أربع أو خمس سنين،
سميت بهذا الاسم في عهد الوالي مدحت باشا )1872 -1869م( وكانت تسمى قبل ذلك قلعة
فالرمادي مدينة حديثة
ّ
الرماد نسبة إلى تل الرماد الذي بنيت عليه ،وهو تل أثري لونه الرماد ،فرحان الحديثي :تاريخ الحديثة  ،>26 - 1ونزلنا
عند قائمقام الديلم أحمد أفندي ،فقام مستقبلا لنا بالترحيب والتبجيل ،وكان الوقت الشمس في رابعة النهار ،فجلسنا
معه ،ثم أتانا بغداء ،فأكلنا وشربنا معه ،فسمع بنا طه أفندي شواف زاده<هو الشيخ طه بن عبد الرزاق الشواف ،كان
عالما تقلّد قضاء البصرة مدة طويلة ،وتولى التدريس في مدارس بغداد ،وكان شاعرا أيضا ،توفي في  14صفر سنة
1328ه  ،190 -ودفن في مقبرة الحسن البصري في الزبير ،إبراهيم الدروبي :البغداديون ،بغداد  >39- 1958فقال:
قدمت لنا مطايانا ،وتوجهنا نحو هيت وقد
مرحبا بكم ،فذهب بنا إلى بيته ،فبتنا عنده تلك الليلة ،فلما مضى ثلثا الليلّ ،
رفقوا معنا أربعة فرسان من طرف الحكومة ،فبعد ما مضت ثلاث ساعات من النهار قال<في الأصل :قالوا> رئيس
الفرسان علي آغا :أنتم تفوزون بهذه المفازة ،ونحن نورد خيلنا ونتبعكم ،فلما فارقناهم وإذا رجل اعنزي<نسبة إلى عنزة،
كما سيذكر المؤلف :القبيلة المعروفة> راكب على مطية شعلاء وبراء ومعه شاب رديفه ،ظهر علينا من الوهد ،والكمين
في الوهدة ،فلما رآه سعد جمالنا ،قام ينادي بالويل :وا جمالي! لقد ذهبت روحي وجمالي ،قلت له :لا تحزن اصبر إن
توسموا
هللا مع الصابرين ،فقلت لهما :يا أخا العرب ما أنتما وما تكونا ،ومن أي العرب أنتما? فقالا :نحن من عنزة ،فلما
ّ
في وفي ولدي جعلوا ينظرون إلينا شزرا ،فقلت لهم :أتعلمون ما هذا الغلام الذي معي? قالوا :لا ،قلت لهم :هذا ابن
ّ
أخت لكم ،فقالوا :كيف هو الحضري يصير ابن أخت لنا? فقلت لهم :لما عبد هللا الفاضل<هو الشيخ عبد هللا الفاضل
الرحل في منطقة الجزيرة وبادية الشام ،عرف بشعره الجزل من نوع
أحد شيوخ قبيلة الحسنة إحدى القبائل العربية
ّ
صور فيه مأساته الشخصية ،من إصابته بالجدري أو الجذام ،ونبذ قبيلته إياه ،ومنهم زوجاته ،ثم نجاته،
)العتابا( الذي
ّ
والتحاقه بقبيلته ،بعد مكابدات جمة ،انظر عن حياته وشعره رضا محسن القريشي :الفنون الشعرية غير المعربة ج4
)بغداد  >46 - 33 (1979كان في الشام ،وتزوج بالشام ،فإن هذا من تلك المرأة ،وقصته معلومة لا تخفى على ذوي
سيدنا اسلك هذا الطريق حتى
الألباب ،فلما قلت لهما هذا ابن أخت لكما فكانوا بين
ّ
المصدقين والمكذبين ،فقالوا :يا ّ
فوجهوا مطيّهم إلى نحو قومهم مجنبين
نرجع إلى قومنا منذرين ومخبرين ،فقلت لهما :اذهبا قبل أن يخبر بكما الجنود،
ّ
مسرعين ،فلحق بنا الجنود ،وهذا الكلام الذي جرى بيني وبينهما ،وعلى ارتكابي<كذا في الأصل> هذا الكلام ،ضرورة
ألجأتني إليه ،لا الكذب شيمتي ،ولا أرضى به لكن أحوج إليه.
هيت
ثم أتينا هيت قبيل المغرب ،فنزلنا عند ياسين الذياب باب محط الفواضل والأفاضل ،رجل كريم ،وما وجدناه<في الأصل:
وما نجده> في داره ،بل وجدنا أخاه<في الأصل :أخيه> عبد هللا يفوق<في الأصل :يفيق> حاتما في الكرم ،لأنه كان
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هابا ،وهذا يجود بكد يمينه ،يا له من رجل كريم ،ولا يوجد<في الأصل :ولم> الآن في العراق مثله،
شيخ العرب،
كسابا و ّ
ّ
تقي نقي.
رجل
ّ
جبة
ّ
نوخنا<في الأصل :فنوخنا> مطايانا،
ثم سرنا في الليل وتوجهنا نحو جبّة ،فلما أتينا جبّة ،وهي جزيرة في نهر الفرات ّ
ونزلنا في حصن متخذ للجنود المحافظين لأبناء السبيل.
حديثة

سير معي محافظ القلعة أربعة فرسان ،فخرجنا من جبّة نحو حديثة سائرين ليلا ،فأصبحنا في حديثة ،وكذلك هي
ثم
ّ
جزيرة في نهر الفرات ،نزلنا في حصن متخذ للجنود المحافظين لأبناء السبيل ،واجتمعنا بأناس من أهلها فقراء ،كل رجل
منهم عمامته قد لفها رحوية الشكل خضراء ،والمغزل في يده يغزل ويتكلّم في الحيل<في الأصل :حيل> الشرعية ،كل
وقبل يدي ،ولحيته كأنها عرض
إلي
حيلة عملة المحكمة<كذا في الأصل> عندهم<كذا في الأصل> ،وإذا برجل أتى
ّ
ّ
تسعين ،فقال :يا سيدي هل تعرفني من أنا? فقلت له :لا يا أخي ،فقال :ابن سيّد حديد ،وسيّد حديد كان خادما في جامع
شيده أحمد أفندي المصرف سنة 1227ه 1812 -م ،وكانت
المصرف<مسجد لما يزل قائما ،قريب من شارع الخلفاءّ ،
فيه بعض الحجر ومدرسة وخزانة كتب) ،محمود شكري الآلوسي :مساجد بغداد وآثارها ،بغداد 1341ه  >(73 -في بغداد
في محلّة محمد خليل<يقع هذا المسجد في طريق لا ينفذ ،سمي بشارع المصرف نسبة إليه ،وعد في بعض العهود
من محلة البارودية ،وليس فيما بين أيدينا من مصادر ما يشير إلى محلة بهذا الاسم>.
الفحيمي
فنوخنا مطايانا بباب الحصن ،وكان ذلك اليوم عبوسا قمطريرا من شدة الحر
وسرنا نحو الفحيمي ،فأتيناه صباحا،
ّ
والسموم وقد قتل رجال كثر ،فقضينا ذلك اليوم ولم نر مكروها.
عانة
علي<في الأصل :أقبلوني> أهل عانة يهرعون ،كل واحد
قدمت لنا مطايانا ليلا وسرنا نحو عانة ،فلما دخلناها أقبل
ثم ّ
ّ
منهم يقول :أنا مضيف لك ،وإذا ناقتي بباب قائمقام عانة ناخت ،فقلت لهم :يا إخوان خلّوها حبسها حابس الفيل ،لأني
مستن بس ّنته صلى هللا عليه وسلم فإنه لما هاجر من مكة إلى المدينة أتى<في الأصل :لما أتى> المدينة فتلقاه<في
ّ
الأصل :فتلقوه> الأنصار ،كل واحد يقول له :المنزل عندي يا رسول هللا ،فبركت ناقته العضباء عند باب أبي أيوب
الأنصاري فقال :اتركوها حبسها حابس الفيل<انظر سيرة ابن هشام .>133 - 122 -3
وقبلت بين عينيه ،فبعد التحية قلت له :اتركني يا أخي حتى آخذ راحتي لأني
فقبل يدي،
ثم أتانا القائمقام حقي أفندي
ّ
ّ
اليوم سائر ليلي مع نهاري ،فانفردت بحجرة للقيلولة ،فبعد برهة من الزمان وإذا رجل من قبله يناديني :يا سيدي قم
وتغدينا مع حقي أفندي.
للغداء ،فقمنا
ّ
النهية
وسرنا نحو النهية مع أربعة فرسان مرفقين معنا ،فلما وصلنا النهية ،وهي كذلك حصن متخذ للجنود المحافظين لأبناء
السبيل ،ولم ننزل فيها.
القائم
فبقينا ليلنا سائرين حتى دخلنا القائم<كانت القائم في أواخر القرن التاسع عشر تتألف من مخفر للشرطة وخان واسع
اتخذ مركزا للناحية ،وهو يقع على ضفة الفرات اليمنى> ،فنزلنا عند المدير السيد محمد سعيد أفندي نجل السيد عمر
أفندي نقيب برصة<في الهامش :بروسا> وجميل زاده وهو رجل كريم ،حلو الشمائل ،ذو عقل ودراية ثم قال :يا سيدي
هذا المحل محلك ،وأنا ذاهب للتعشير ،وولدي مصطفى أفندي هو ههنا ،فهو مقيم بضيافتكم فكان الأمر كذلك.
البوكمال
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ثم بتنا ليلتنا ،وخرجنا سائرين سحرا نحو أبي الكمال<هكذا يكتبها المؤلف والمشهور البوكمال> فدخلناه وقت القيلولة،
مرحبا ،فأخذ
وإذا خارج البلدة سقيفة مبنية لأبناء السبيل ،فوجهنا مطايانا نحو المضيف ،فخرج رجل من نحو المضيف
ّ
مطيتي ،وقال :المنزل عندي ،ونزلت عنده ،وكان حاتما ،وقبل هذا ذكرنا ياسين الذياب حاتما ،فذاك يصرف بماله،
بخطام
ّ
وهذا كساب وهاب صفة حاتم ،فصيح اللسان حلو الشمائل ،قده كأنه عود بان ،فلما جلسنا معه وبدأنا بالمنادمة ،وإذا
بقائمقام أبي كمال مع عبد الحكيم أفندي البغدادي فقال القائمقام :يا مولانا لأي شيء ما شرفتنا? فقلت له :المقام
مقامك يا سيدي ،ثم قضينا ليلتنا في راحة حتى انفلق الصبح.
الصالحية
وتوجهنا نحو الصالحية<بلدة على الفرات إلى الشمال من البوكمال> فأتيناها قبل الظهر ،وقيّلنا فيها وبردنا بالظهر.
الميادين

وتوجهنا سائرين نحو الميادين<مدينة على الفرات إلى الجنوب من دير الزور> ،فبينما نحن سائرون في القيظ وإذا بأسد
له صولة ،فجفلت ونفرت الإبل منه ،ولم نضبط أخطامها ،والفرسان معنا غائرون<يريد :هاجمون> ،فزادها جفلا ونفورا،
فلما سكنت الإبل وخيل الجنود ،قلت<في الأصل :فقلت> لولدي :السلامة ،وهو كذلك يقول :السلامة يا أبتي.
فلما وصلنا الميادين استقبلنا القائمقام شاكر أفندي بالترحيب والتبجيل ،فأنزلنا في مكان داره  -وكان خير المنزلين -
وجرت بيننا المنادمات إلى المغرب ،فلما جن الليل قدمت لنا مطايانا وسرنا نحو الدير.
الدير
ثم سرنا ليلنا كله ،وكانت<في الأصل :وكان> الإبل تخفضنا طورا وترفعنا طورا ،لأن الأرض نجد ووهاد ،فلما انفلق
الصبح أتينا الدير صباحا وأنخنا مطايانا بباب المتصرف السيد محمد علي باشا ابن السيد شريف ،فلما دخلت عليه قام
مرحبا ،وقال لي :من أين القدوم يا مولاي? فقلت له :من بغداد ،فقال :مع من أتيت? فقلت له :أنا وولدي
على قدميه
ّ
مع فرسان مرافقين معنا من مرحلة إلى مرحلة ،فقال لي :إلى أين الذهاب? فقلت له :إلى القسطنطينية العظمى،
قال :وعلى أي طريق تذهب على<في الأصل :إلى على> طريق حلب أو على طريق الشام? فقلت له :على طريق
الشام ،فقال لي :أما ذهابا على طريق الشام لا يمكن السلوك فيه الآن لأن الزمان قيظ وحر شديد ،فقلت له :يا سيدي
علي بابن هديب العكيلي،
لا بد أن أذهب من هذا الطريق ،فأطرق برأسه<في الأصل :طرق رأسه> ثم رفعه ،وقال:
ّ
فأتى بابن هديب ،فقال له :الشيخ يريد الذهاب على طريق صخنة ،فقال :يا سيدي :بوجود همتكم يمكن هذا ،الفرسان
الذين<في الأصل :الذي> نركبهم معه يحملون الماء ،ثم أمر بخمسة فرسان فقال لهم :توصلوه إلى القريتين ،وبعدما
جلسنا معه خمس ساعات قدمت لنا مطايانا وركبناها وتوجهنا نحو الشام ،وأرفق معنا إبلا حاملة الماء لنا وللفرسان،
وكان المسير ليلا فسرنا ليلتنا ونهارنا ،وذهبوا مسرورين ،فلما انقضى النهار ومد الليل أطنابه أمر شيخ الحمل بالرحيل.
تدمر
فرحلنا سائرين في البيداء ليلنا مع نهارنا إلى أن أتينا تدمر ،فأنخنا خارجها ،فلما نظرت إليها فإذا هي بلدة عظيمة ،ورأيت
بعض دورها خاوية على عروشها وبعضها قائمة على حالها ،ورأيت إلى الأساطين منها صنف أبيض وصنف أحمر
وصنف أزرق وهي من الرخام ،يا لها من بلدة! وأكثر ما قال المؤرخون أنها لسليمان بن داود ثم أتى جار هللا شيخ تدمر
نتبرك فيك ،فذهبت معه للمضيف وبت ليلتي في أرغد عيش ،وكان فيها
إلي وقال لي :يا سيدي أدعوك للمضيف حتى
ّ
ّ
خطيبا ،فقال لي :تبقى ههنا في رمضان حتى نستفيد منك ،فقلت له :لا يمكنني يا أخي ،فقال لي :تشرف<لعله يريد:
تفضل> يا سيدي علينا بكم موعظة ،فكتبت له موعظات لأربع<في الأصل :أربع> جمع.
عين قباقب
وأتينا إلى عين قباقب ،وهي محل كرامة أجدادنا ،فروينا مطايانا وكذلك الفرسان أوردوا خيلهم ،فمضينا سائرين أربعا
وعشرين ساعة.
صخنة
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وأتينا صخنة ،ورأينا الحمل نائخا هناك ،ورأينا<في الأصل :رأينا> خيمة مضروبة خارج القرية ،فأنخت بباب الخيمة ،فخرج
من بابها<في الأصل :باب> رجل مع خدامه فإذا هو العثمان العكيلي شيخ الحمل ،فبعدما حيّانا بأحسن تحية أقبل<في
أيادي ،يقولون :هل ترخصنا وتمشي مع الحمل ،أو نذهب معك إلى القريتين،
يقبلون
إلي
الأصل :فأقبلوا> الفرسان
ّ
ّ
ّ
يدي وذهبوا مسرورين.
فقلت لهم :لكم الرخصة ،لأن بقيت أربع مراحل للإبل ،فهذه الأربع مراحل نسير مع الحمل ،فقبلوا
ّ
أبو الفوارس

ثم رحل الحمل وأناخ بأبي الفوارس ،وهو بمسافة ساعة عن تدمر ،فقمنا نحن وصلينا الصبح ،وركبنا مطايانا وتوجهنا
نحو أبي الفوارس فلما وصلنا الحمل رأينا<في الأصل :فرأينا> الخيمة مضروبة حول البئر ،وهذا المكان ذو<في الأصل:
ذات> آبار وقنوات ،وكذلك هذه من آثار سليمان ،فمنها معطلة ومنها غير معطلة يشرب<في الأصل :يشربون> منها
أبناء السبيل ،وهذا المكان واقع بين جبلين ،وهو مفازة يسمونه الدوة ،وهو إلى القريتين بمسافة<في الأصل :وهو
بمسافة> عشرين ساعة ،ولكل جبل فيه بعض عيون يهطل منها الماء ولكن لا يخرج إلى مكان ،وأنا أخذت الإسطرلاب
لأزن<في الأصل :وزان ،ووزن الأرض قياس مستوى ارتفاعها> بعض الأرض التي يخرج منها الماء ،وهي قابلة للتعمير
لكن محتاجة إلى قوة دولة.
القريتين
ثم رحلنا نحو القريتين<بلدة إلى الشمال الغربي من دمشق ،كانت تعد من أعمال حمص ،ذكر ياقوت أن بينها وبين
تدمر مرحلتان ،معجم البلدان  ،>336 - 4فسرنا يومنا وليلتنا ،فلما وصلناها نزلنا عند شيخ القرية فياض آغا ،وهي قرية
ذات أشجار وأثمار ،فيها تفاح<في الأصل :تفاحا> وكمثرى لم أر مثله لا في بغداد ولا في الشام ولا في جميع الدنيا ،ثم
فارقنا الحمل وسار معنا فياض آغا ،وهو رجل جليل تنجب له النجائب ،فشيعنا كم ساعة<يريد :عدة ساعات> وودعنا
وسير فرسانا محافظين لنا.
ّ
سدوم وعطنة
فسرنا أتينا سدوم ،وهي بلدة قوم لوط ،طولها ثلاث ساعات وعرضها ساعتين ،وبقربها قرية يقال لها عطنة ،فقالوا لي:
يا سيدي ننزل في هذه القرية للاستراحة? فقلت لهم لا أنزل هذه القرية لأنها قرية قريبة من قرى الذين ظلموا ،ألا
نتأسى بالنبي  -صلى هللا عليه وسلم  -لأنه في غزوة تبوك لما أتى إلى مدائن صالح قال :لا تناموا فيها ولا تجلسوا
علي فأتيت شيخ القرية مصطفى الغزال ،فأنخنا مطايانا عند بابه،
فيها واذكروا هللا لأنها ديار الذين ظلموا ،ثم ألحوا
ّ
يقبلها ويلاعبها ،فقلت له :ما هذا التقبيل لعلها زوجة لك ،قال :هذه بنتي ،ثم رجعت رفقتي،
وهو مع بنت له خماسية ّ
وقالوا لي :ما هذا التقبيل? فقلت لهم  :لعله تقبيل كرامة ،لا يظن بالمسلم إلّا هذا ،ثم قلت لهم :اركبوا مطاياكم حتى
نخرج من هذه القرية لأنها قرية بقرب قرية لوط.
جرود
فركبنا مطايانا وسرنا حتى أتينا جرود<بلدة إلى الشمال الشرقي من دمشق ،قرب صيدنايا> فنزلنا عند محمد آغا
الجرودي ،فلم يكن بل كان نسيبه فارس آغا التنصري ،فقام بضيافتنا وأكرمنا وأحسن مثوانا ،وهو رجل كريم حاتمي
الصفات عنزي<نسبة إلى عنزة القبيلة المعروفة> الشجاعة ذو عقل ودراية ،وجرت المنادمة بيننا إلى الصباح.
دوما
وركبنا متوجهين نحو دمشق ،فطال علينا المسير ،فنزلنا دون دمشق في دوما<بلدة إلى الشمال من دمشق> عند
القاضي الشيخ محمد سعيد أفندي ،وهو سبط الجابي محمد أفندي ،وهو يفصل بين الخصوم في دار الحكومة ،فلما
فحيانا بتحية القدوم ،وجلسنا معه ،وجرت المنادمة بيننا فقلت له :يا أخي أسألك عن محمد أفندي
سمع بنا أتى مهرولا،
ّ
الجابي ،كيف حاله? قال :هو جدي ،فقمت إليه وقبلت بين عينيه ،وقلت له :ذاك أخي وابن ابن بنت أخي<كذا في الأصل
ولعله أراد :ابن بنت أخي> ،ثم رجعت الكلام عليه وقلت له :ما حاله الآن? فقال لي :وهن العظم منه لكن لم يكن بدعاء
ربه شقيا ،ثم أقمنا عنده تلك الليلة مع أناس عنده من أهل الشام خارجين للنزهة ،فلما انفلق الصبح سرنا إلى دمشق.
دمشق
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فدخلناها ثم أتينا الصالحية ،فأنخنا مطايانا عند باب الوالي مدحت باشا<تولى دمشق سنة  1295رومية 1879 -م ،ولبث
فيها سنة واحدة وثماني أشهر)صلاح الدين المنجد :ولاة دمشق في العهد العثماني ،دمشق  (93 - 1949وكان قد تولى
 قبل ذلك  -بغداد كما هو معروف> ،فدخلت عليه ،فقام على قدميه وقال :أهلا بالشيخ أحمد اللحافي ،ثم سألني علىأي طريق سلكت ،فقلت :سلكت<هنا استطراد أدبي لا وجه له فحذفناه> طريق الشامية ،وقلت :يا مولاي كذبت كذبات
علي ،ثم ضربني على يدي تلطيفا ،وقال :هلل درك من رجل
على العرب ترهيبا لهم قلت لهم الوزير مدحت باشا باعث
ّ
داهية زمانه ،فالتفت إلي ولدي وقلت :يا بني هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربّي حقا ،فجرت المنادمة بيننا برهة
خيرني وقال لي :يا شيخ أين تريد أن تضيف ،هل تريد أن تضيف ههنا ،أو في بيت سعيد باشا ،أو في
من الزمان ،ثم ّ
بيت المفتي? فقلت له :ضيافتي تكون عند سعيد باشا لأن بيننا حقوقا قديمة ،فأتينا إلى دار سعيد باشا فجلسنا فيها،
إلي نعمة غير مرتقبة ،الحمد
وكان الرجل يتنزه في جنينة له ،فلما سمع بنا أتى مبادرا إلينا ،ثم قال لي :يا مولاي قدومك
ّ
علي ،ثم قال لي :يا سيدي الرخصة لاستقبال المشير الذي جاء من
من<في الأصل :من هللا> بقدومك
هلل الذي
ّ
ّ
إستانبول ،فقلت له :ومن يكون المشير? فقال :مشير العراق سابقا حسن فوزي باشا ،فزادني سرورا بقدومه ،ثم أخذت
استراحتي برهة من الزمان ،ثم ذهبت إليه فدخلت عليه في المقصورة ،فوجدته جالسا مع أحمد أيوب باشا المشير<في
الأصل :شير> السابق ،فلما رآني قام ناهضا على قدميه وهو يرطن بالتركي ومعناه بالعربي أهلا وسهلا بقدومك علينا،
فأجلسني عن يمينه وولدي جالس<في الأصل :جالسا> فقال :من هذا الغلام الذي معك? فقلت :هذا ولدي شقيق عبد
الحليم ،فقال :ما رأيته في بغداد ،فقلت له :يا مولاي هذا كنز مخفي إذ وجد عبد الحليم اختفى ،وإذا لم يوجد عبد الحليم
ظهر ،فضحك المشيران ،ثم قال :إلى أين الذهاب? فقلت له :إلى القسطنطينية ،فقال :صم رمضان ههنا فقلت :أصوم
في القسطنطينية ،فقال أحمد أيوب باشا رطنة بالتركي معناها بالعربي :تريد أن تشتت رمضان ،فقلت له :يا مولاي،
هذا كلام أهل العراق قبلك ،ثم قال لي المشير حسين فوزي باشا :كيف يكون ولدك عبد الحليم ،وعلى أي حال يكون
وهو على هوسه القديم في نشر العلوم ،فقلت له :بل يزيد على ذلك يا سيدي ،فقال لي :اكتب له من لساني لا يفتر
عن سعيه ،ثم قمت منه ذاهبا إلى دار الضيافة ،وكان اليوم يوم الجمعة أول رمضان<ويوافق  7آب  ،>1879ثم أخذت
إلي
راحتي ،ثم بعد برهة من الزمان ،وإذا بالشيخ السيد عبد القادر أفندي نجل المرحوم السيد مراد أفندي الكيلاني أتى
ّ
فحياني بتحية القدوم ،وسررنا<في الأصل :استرينا> بقدومه غاية السرور واستأنسنا معه وقتا من الزمان ،فذهب إلى
داره ،وأنا ذهبت إلى الجامع<في الأصل :جامع> الأموي فرأيت شيخا علي كرسي جالسا يعظ الناس<في الأصل :يوعظ
الناس> ،وهو يتكلم في قدوم رمضان ،ثم في اليوم الثالث ذهبنا إلى شيخ مسلم الكزبري فدخلت فإذا هو جالس على
كرسي فجلست في الحلقة وهو يتكلم ،وفي اليوم الثامن أتيت إلى جامع الأموي فودّعتهم فردا فردا ،ودعوا لي بالسلامة
ودعته ،وذهبنا إلى
وقالوا :راشدا مهديا ،ثم أتيت إلى دار ضيافتي ففطرت مع سعيد باشا فلما مضى برهة من الليل ّ
العربة فركبنا فيها ،وقلنا :بسم هللا ،وودعنا<في الأصل :وودعونا> أناس من أهل الشام ،وركب<في الأصل :وركبوا>
معنا أربعة من النصارى ،وهم خليل وموسى ومحب كرامة ويوسف ،فلما جلسنا وأخذنا بالمنادمة فإذا كل واحد منهم
أفلاطون زمانه ،وكان موسى بيده عصا فطفقت أستخبره ،فقلت له :ما تلك التي بيمينك يا موسى? فقال :هي عصاي،
وعلى قراءة :عصي ،أتوكأ عليها وأهش بها غنمي ولي فيها مآرب أخرى<إشارة إلى الآية  18من سورة طه> ،ثم قال
خليل :أين المكان الذي قال فيه موسى هذه الآية? قلت :في وادي المقدس ،ثم قال لي :يا سيدي ما هذا الغلام الذي
معك? قلت :هذا ولدي ،ثم قال موسى :لا شبه له بك ،قلت له :بل هو ولدي وأمه عرسي ،فقال خليل :لا تنظر إلى سمرته
فإنما له شبه بالعينين والوجنتين والمنكبين ،ثم قالوا لي :يا مولانا من أي البلاد أنت ،ومن تكون? قلت لهم :أنا عراقي
واسمي الشيخ أحمد

اللحافي ،ثم قالوا :إلى أين الذهاب? قلت لهم :متوجها إلى القسطنطينية العظمى والخلافة الكبرى ،قال خليل :يا سيدي
كيف تسميها الخلافة الكبرى وقال نبيكم  -صلى هللا عليه وسلم  -الخلافة بعدي ثلاثون ثم تكون إمارة أو ملكا عضوضا?
فقلت له :الخلافة الكاملة ثلاثون ،ثم رجع موسى إليه وقال :صدق الشيخ وبالحق نطق.اللحافي ،ثم قالوا :إلى أين
الذهاب? قلت لهم :متوجها إلى القسطنطينية العظمى والخلافة الكبرى ،قال خليل :يا سيدي كيف تسميها الخلافة
الكبرى وقال نبيكم  -صلى هللا عليه وسلم  -الخلافة بعدي ثلاثون ثم تكون إمارة أو ملكا عضوضا? فقلت له :الخلافة
الكاملة ثلاثون ،ثم رجع موسى إليه وقال :صدق الشيخ وبالحق نطق.
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زحلة
ثم لما أتيا قريب زحلة<في الأصل :رحلة> في جبل لبنان خرج<في الأصل :خرجوا> الثلاثة إلى زحلة إلا موسى فإنه
بقي معنا إلى أن أتينا بيروت.
بيروت
فلما أتيناها ونزلنا من العربة قبل يدي وهو يقول :العذر من التقصير محروسا راشدا مهديا ،فمشيت الخطا سائرا ،وولدي
على إثري ،وإذا الناس يتحدثون<في الأصل :يتحدثون الناس> بأن والي الشام الآن أتى وقد نزل في دار عمر غزوة،
فقلت لولدي :أين منزلنا يكون الليلة? فقال :الليلة ننزل الخان ،فتوجهنا نحو الخان المسمى خان حمزة فانفردنا بحجرة،
ولم يناقشنا أحد بأجرة ،ثم لما جلسنا قلت له :اذهب فابتع لنا فطورا ،فراح وابتاع لنا فطورا وأتى فلما فطرنا حمدنا هللا،
ثم قلت له :يا بني قم نذهب إلى والي الشام حمدي باشا<هو أحمد حمدي باشا ولي الشام سنة  1292رومية ،1876 -
وفي سنة  1296رومية 1869 -م )ولاة دمشق  ،(93وكان قد أقام ببغداد سنة 1286ه 1869 -م ،حين وجهت إليه رئاسة
تعرف المؤلف عليه كان
أركان الفيلق السادس )عباس العزاوي :تاريخ العراق بين احتلالين  (223 - 221 ،7ويظهر أن
ّ
في أثناء إقامته تلك> ،والدار النازل فيها قريبة من الخان لأن معنا حقوقا قديمة ،فلما أتينا إليه دخلنا عليه وهو قاعد
على الطعام ،فجلست ولم أسلم وأنا بهيئة السفر بألبسة رثة لم يعرفني ،فقال لي :تفضل إلى الطعام ،فأشرت إليه
بيدي أني على كفاية حتى لا يعرفني في أثناء تناوله الطعام ،ثم لما قضى وطره من الأكل والشرب بدأ<في الأصل:
فبدأ> يغسل يديه ،فلما قام من المغسل توجهت<في الأصل :فتوجهت> إليه وصافحته وحييته بتحية ،وهو لم يعرفني،
فقلت له :يا سيدي لم تعرفني ،فقال :من أنت? فقلت :أنا السيد الشيخ أحمد اللحافي ،فقال :وهللا شبهت بك من عينك
ِم لَم تعرفني? قال :يا
وأنت جالس ،ثم بدأ بالترحيب وأجلسني عن يمينه ،وجرت المنادمة بيننا ،فقلت له :يا سيدي ل َ
سيدي مضى قرن من الزمان لم أرك<في الأصل :أراك> على قول من قال أن القرن ثلاثون سنة<في الأصل :ثلاثين،
وفي الحقيقة فإنه لم يكن قد مضى على إقامته ببغداد غير ست سنوات على أكثر تقدير> ،وأنت طعنت في سن
الشيخوخة<في الأصل :الشيخوخة> ،وكانت رؤيتي لك وأنت كهل<في الأصل :كهلا> وودعناه فبعد برهة من الزمان
توجهنا إلى الفلك المشحون المنسوب إلى نمسة ،ورئيس الأول<لعله يريد :رئيسه الأول>
توجه هو إلى الشام ،ونحن
ّ
كان اسمه بتروفج ،وكان مسيحيا<في الأصل :مسيحي> ذا<في الأصل :ذو> عقل ودراية هلل دره من رئيس ،كان ذا<في
الأصل :ذو> عدالة عرفية ،ثم لما رآني حياني بأحسن تحية ،وكان معظما لي ولولدي.
قبرس ولدس
ثم بدأت السفينة بالمسير ،فقلت[ :بسم هللا مجريها ومرسيها]<هود  >41فسارت ليلتها ويومها حتى أتت قبرس ،ثم
أرست محاذية إلى جزيرة قبرس ،فبقيت راسية ثماني<في الأصل :ثمانية> ساعات ثم سار الفلك متوجها نحو
لدس<لعلها :رودس> ،فلما وصلناها بقي الفلك راسيا ساعتين.
أزمير

البداية
متوجها
ل إقامته في سيير  - Seir -وذلك في الساعة السابعة من صباح يوم  26نيسان ،1849
تحرك بيركنس مغادرا مح ّ
ّ
محط أنظار عالم الغرب آنذاك ،والتي بدأ من أجلها رحلته ،مخترقا الزاوية المحورية للطرف الشمالي
إلى الموصل،
ّ
تمتد مواقعها وفجواتها ومنافذها الحية
الغربي من إيران ،ليدخل عابرا بعدها السلاسل الجبلية الشاهقات الذرى ،والتي
ّ
في المنطقة الشمالية من العراق ،وقد سلك بيركنس الطريق الستراتيجي  -التاريخي الذي مر من خلال ثغوره العديد
من عظماء التاريخ ،مجتازا القرى والمدن المحلية التي تمتد عبر طول هذا الخط الجغرافي ،والذي يصل مدينة أورمية
بهذه السلسلة ،ولم يتوضح لنا كم كان عدد جماعته التي كانت ترافقه في رحلته هذه ،ولكنه يعلمنا أ ّنه اصطحب بعض
كان المحليين ،ليكونوا عونا له في الطريق الذي سيسلكه ،وليفيد كذلك من خبرتهم عبر المسالك.
الأدلاء من الس ّ
في أراضي كردستان إيران
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واصل بيركنس رحلته ،حين عبر جسرا مقاما على نهر باراندوز  ،- Barandoos -ذلك الجسر الذي يكاد يلامس صفحة
الماء الصافي ،ثم انحدر مع جماعته نحو البحيرة الكائنة غربي تلك الجبال ،التي تشترك في سلاسلها بين العراق وتركيا
وإيران ،وتنحصر هنا على محور عريض في فجوة جغرافية مستطيلة من أراضي إيران ،تو ّقف بيركنس ليلا قرب قرية
كرجان  - Garjan -وتلقى دعوة من قبل صاحبها كريم خان ،فلبّاها بشغف عميق وها هو جالس مستجم في الغرفة
العليا من بيت هذا الخان ،وليرى كم كان منظر البحيرة خلابا ،ولم يعكر صفو استجمامه ذاك إلا صوت إطلاقات نارية
دوت في الأفق.
ّ
ويمضي في طريقه القريب من البحيرة ،قاطعا تلك الحقول الخضراء ،ثم يجتاز سلسلة من تلال صخرية منخفضة،
ويعبر مقاطعة سولدوز <- Suldus -سولدوز :مقاطعة كبيرة ،لها امتداداتها الواسعة ،ومجتمعها خليط من عشائر كردية
هي :الزازا والمامش والمكري ،راجع عنها ،>W.R. Hay Two Years in Kurdistan London 1921 p. 126 :ومدينتها
الرئيسية نيقاديك  ،- Niqaddik -ثم يذكرنا بالخطر المحدق في ذهابهم من خلال هذا الطريق ،ولا سيما من الجماعات
التي تسيطر على القمم ،وتتوزع بين الكهوف الغائرة ،وهم من الأكراد الذين كانوا قد قتلوا العديد من الإيرانيين في
تلك المناطق.
هكذا يعدد مصاعبه أثناء تقدمه في سولدوز ،ويصف لنا كم كانت الدهشة كبيرة تلك التي ارتسمت على وجوه الناس
الذين صادفوه في هذا الطريق ،وعلى درجة مخيفة من الغرابة ،كانت الثلوج بيضاء وفيرة وهي تعلو سلاسل ومنحنيات
الجبال التي كانت تحتضن طريق القافلة ،وقد وصلوا نهر جيدير  - Jidir -بعد انهمار المطر ،وكان النهر يبسط صفحته
تقدما ،وعند حافته الجنوبية أخذت الرحلة طريقا مباشرا طوله ميلان أوصلهم إلى
المائية عرضا كلّما ازدادت القافلة
ّ
قرية راختانا  ،- Rakhtana -التي تضم ست عوائل نسطورية ،وهم الناس الذين توقف بينهم بيركنس وقد اعتبرهم من
ملّته  -على حد تعبيره .-
بعد أن يصف بيركنس مقاطعة سولدوز ،وما يتخلّل طبيعتها ،وما يزخر مزارعها يواصل مسيرته بقطعه  5فراسخ ليصل
بعد ذلك إلى مدينة ساوج بلاق <- Bulak Sawj -راجع عن ساوج بلاق فيThe Encyclopeadia of lsted. vol. 3p. :
 >188حيث أصبح الآن مع ركبه بين الجبال الكردية ،وصعدوا أعلى قمة في تلك السلسلة الجبلية ،وقد تركوا المدينة
قائمة مباشرة تحت هامة ذلك الجبل المطل فوقها ،ثم انحدروا وعبروا نهرها بواسطة جسر حجري عال ،مبنيا بأربع قناطر
وقد تلفت بعض أحجارها ،وكان طوله حوالي  150قدما ،وعلى جنوب النهر تنتشر مزارع القمح والكهوف الحجرية،
ويستطرد بيركنس قائلا :من المحتمل أن اسم هذه المدينة قد اشتق من طبيعتها ،والذي يعني )الربيع البارد(.
تبدت قمم جبلية مخضوضرة ،عدا ما يكسو البعض منها ثلجا ،منتشرا هنا وهنالك ،وكان الفصل سائغا ،ومناخ صافيا
ّ
لمن يؤثر السفر فيه ،إلا ما يزعج من انهمار المطر أحيانا ،ورغم ما يحيط بالمدينة من جبال إلّا أ ّنها ستكون ذات حرارة
لاهفة صيفا ،ويسكنها الأكراد ،وفيها حوالي مائة بيت من اليهود ،البيوت حمراء داكنة ،وأسطحها صغيرة ،كما أن فيها
أربع عوائل أرمنية ،وهي ذات تعامل تجاري جيد مع أماكن مهمة تستقطب اتجاهاتها ،فقد شاهد بيركنس في السوق
يمر عبرها الترانسبورت إلى إسطنبول وأوربا عن طريق أرضوم ،وإلى أذربيجان
تجارا من تبريز والموصل وأورمية ،كما
ّ
ّ
وروسيا عن طريق بحر قزوين.
في مساء  29إبريل ،أنزلت الرحال بعد أن توقف الركب عند قرية دارلك  - Darlik -التي يسكنها خمس عشرة عائلة
أرمنية ،وعشر عوائل نسطورية ،وانهمرت الأمطار ليلا ولكن تغير الطقس ،إذ هب الهواء عليلا ،ونشرت شمس النهار
أشعتها على أطراف تلك البقاع ،وبينما كانت القافلة تمضي في طريقها ،كان بيركنس يسجل المعلومات الأساسية
ّ
الهامة عن الموصل والمسالك الجبلية المؤدية لها ،وعبر مناطق الثلوج العميقة التي قدر صعوبة اجتيازها في ذلك
الفصل من السنة ،فكيف إذا ما كان الفصل في بواكيره? إن الثلوج الطامية في المسالك هي عقبة كأداء تعيق الحركة
والتنقل بين أقصر الطرق< The letter No. 5 dated 29 - 04 - 1849. ibid. p. 75. se also. Letter No. 6. dated 30
.> .- 04 - 1849. loc. cit
أما المسلك الذي سيتبعه بيركنس نحو العراق ،فهو من خلال القمة العليا التي تدعى ب)كاليه شين( - Galeh Shin -
<مسلك كاليه شين :كان لهذا المسلك الاستراتيجي )أشنو  -راوندوز( شأن كبير في تاريخ الحروب الرومانية  -الفارسية
سنة 598م ،وذلك بين نرسيس القائد الرماني وخسرو برويز الفارسي )عن منسوخات الأركولوجست راولينسون ،ص 74
  ،(80من طرف آخر فقد كانت القوات المغولية مستفيدة من هذا المسلك الهام في حركاتها الحربية وتنقلاتها بينالأقاليم) ،انظر :ع .العزاوي ،تاريخ العراق بين احتلالين ،ج ،1ط ،1بغداد  ،1939ص  ،(377لقد اكتشف البعض من الآثاريين
العديد من الآثار التاريخية في مضيق كاليه شين ،وهي عبارة عن مشارات وألواح مكتوبة باللغة الآشورية ،وتوضح تلك
الآثار أخبار عن الخلديين في حركاتهم الحربية ومناوشاتهم مع الآشوريين إبان عهد الملك الآشوري شلمنصر الثالث 824
 849 -ق.م ،وإحلال اللغة الخلدية محل الآشورية التي كانت تعتبر اللغة الرسمية وتمثل لغة الآداب في الإمبراطورية،
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راجع التفاصيل التاريخية عن ذلكCambridge Ancient History. vol. L )Khuldiyeen(. pp. 211 - 225. see also. :
 .Morris Jastrow. The Civilization of Babylonia and Assyria. London. 1915. p. 245ويمر خط الحدود بين العراق
وإيران بمضيق كاليه شين البالغ من الارتفاع 3480م )عن :طه الهاشمي ،جغرافية العراق ،ط ،2بغداد  ،1936ص >(29
أي الدعامة اللازوردية الزرقاء ،والواقعة على المسالك بين أوشنو ورافاندوز ،- Ravanduz -وهي دعامة رخامية غامقة
علوها ثمانية أو عشرة أقدام ،ويصفها بيركنس وصفا دقيقان ويذكر بأن الميجر راولنسون <- Rawlinson -هو
ّ
الكولونيل 0السير  -فيما بعد  (-هنري كرويسويك راولينسون ،من أشهر المنقبين الآثاريين البريطانيين في القرن التاسع
عشر ...والمقيم بشؤون شركة الهند الشرقية ببغداد للفترة 1855 - 1834م ،وكان قد أخذ على عاتقه مسؤولية الاتجاه
العام للحفريات الآثارية البريطاني الشهير هنري لايارد ،اشترى راولينسون للمتحف البريطاني ثوران مج ّنحان )برأسي
إنسان( ،وهما من تماثيل خرسباد الهائلة) ،المعلومات عنه في النشرة الحديثة لقسم آثار غرب آسيا في المتحف
البريطاني ،سنة  - 1979منحوتات البلاط الآشوري >(British Musuam: Dept. Of Westem Asiatic Antiquities) (-
قد زارها منذ عدة سنين ،وكان قد نسخ منها نقوش الحروف المسمارية ،ويعتبر هذا المسلك ذا موقع استراتيجي ،وله
مر من خلال ثغوره الإسكندر المكدوني في حركاته الحربية مع داريوس الملك الفارسي< The
تاريخه العريق فقد ّ
.letter No. 7. dated 01 - 05 - 1849. JAOS. op. cit. pp 75 - 6
عند هذه العبارة تخطئ هيئة تحرير المجلة ) (JAOSالدكتور بيركنس بالاعتماد على منسوخات الميجر رولينسون وتحميل
القارئ إلى الحوليتين التاليتين.
.Journal of Royal Asiatic Society. Vol. X. p. 21. See. JAOS. op. cit. p. 76n
وللاستزادة والتأكد من صحة الأحداث والتفاصيل التاريخية ،راجعArrian. The Campaigne of Alexander. tr. By :
.>Aubrey de Selincourt. Introduction and Notes by J. R. Hamilton. Reprinted in Britian. 1978
يواصل بيركنس رحلته في  2مايس ،على المسلك الذي يقوم بين طرابزون  -أرضوم فيسهب في وصف هذا الطريق،
ويصور لنا مروجه ،والطيور التي تتلاعب في سمائه ،وبساتينه المزدهرة بثمار الكمثرى والمشمش ،ونهره ،والأشجار
ّ
الوارفة المتناثرة على حافة ذلك النهر ،كأنها حاشية شريطية خضراء ملتحمة مع زرقة الماء الشفافة ،وبعد خمسة أميال،
يصل إلى قرية صغيرة تدعى بايرام شاه  - Bayram Shah -التي يتركها منحرفا نحو الغرب ،ويرى ينابيع الماء تنضج
متعرجة بعد ذوبان الثلوج ..وعند
في الوديان رقراقة صافية أو ترسمها الطبيعة على صفحة الجبال ،خطوطا متوزعة
ّ
أحد تلك الوديان الكبيرة ،افترش بيركنس الأرض مع جماعته ،وكانت متعته كبيرة بمشاهدة ألواح الطبيعة ،وهو يتنسم
عبقات الزهور الطرية ،وروائح أشجار الجوز والتفاح ..وكانت نغمات الطبيعة تتبدد في خفوت وتبقى سقسقات
العصافير المنبعثة عن قرب تموسق سكون ذلك الوادي الجميل ،أما الشمس فتسقط حليها كل يوم على تلك الجبال
المتلبسة بالبياض ،ويتحدث بيركنس عن الشمس الساطعة والثلج والجليد ...وقدرته  -هو نفسه  -على تذوق الحليب
الرائب ..اللبن والقيمر  - Kimak -الذي أهدى إليه من الجيران الذين كان يخيم لبعض الوقت بالقرب منهم< The Letter
.>.No. 8. dated 02 - 05 - 1849. JAOS. op. cit. pp. 77-8
مضت الرحلة في طريقها ،وهبت الريح فأخذت الأشجار تتراقص ،ثم انهالت الأمطار ثقيلة مترعة ،واستمرت نحو ساعة
من الوقت ..قطعت فيها الجماعة حوالي ميلين ..ولا زالوا في الطرف الغربي المباشر وتتراءى لهم على الحدود الجنوبية
نقطة جبلية عظيمة تشكل الحدود العامة بين العراق وإيران<للمزيد من التفاصيل الجغرافية وطبيعة منطقة الحدود
العراقية  -الإيرانية  -التركية ،انظر :طه الهاشمي ،المرجع السابق ،ص .29-27
ولتوخي الدقة في المعلومات والشروح والخرائط ،راجع.Major Lioyd The Geography of the Mosul Boudary :
غطيت بالثلوج البيضاء الوفيرة ..وبدت نهاياتها لا يحدها شيء سوى
 ،>(Geographical Journal. vol. lvii )1926وقد ّ
الأفق.
انحرفت الرحلة الآن لأربعة أو خمسة أميال نحو الجنوب الغربي ،ووصلت سهل لوجان  - Lujan -وهو ذو تربة غنية،
يسمى )ليفان
ومياه وفيرة ..ويجري في شماله الشرقي نهر صغير يدعى )روبرى  ،(- Rubari -وهناك نهر آخر بالعوض
ّ
  (-Livanوالذي يدخل السهل من جنوبه الغربي ،نهران تجري على جانبيهما جداول صغيرة تروي جميع القرى التيتتوزع في تلك المنطقة ،وتصل الجنوب حتى المنطقة الإيرانية من سرادشت <- Serdasht -للمزيد من التفاصيل عن
إقليم )سرادشت( ،انظر.>.Walter. B. Harris. From Batum to Baghdad. London. MDCCCXCVI. pp. 219 - 225 :
كانت الأشجار الصنوبرية كثيفة تظلل عددا من الكهوف ،والصخور الممتدة من سولدوز منتشرة على طريق السلسلة
المنخفضة للجبال ،وتقطن هذه المنطقة قبيلة البلباس<البلباس :من العشائر الكردية التي تقطن في قضائي أوشنو
وراوندوز ،في محافظة أربيل ..وتنقسم إلى أقسام كبيرة :بيران ومنكور وماش والتي يقطن منها في منطقة رانية ،وقد
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تعرض الميجر راولينسون لذكر هذه العشائر أثناء دراسته القيمة لعاصمة )ميديه( القديمة ،وذلك أثناء رحلته المفيدة
للمنطقة وفحصها ميدانيا سنة 1836ه...
Notes on a march from Zohab at the foot of Zagros. a long the mountains to Khuzistan )Susiana( and
from the nee through the provinces at Luristan to Kermenshah in year 1836 by Major Rawlinson. of the
 ،>.Bombay army serving in Persia. p. 33وعلى ما يقرب من تسع ساعات ،قطعت الرحلة ما يقرب من ثلاثين ميلا
بين أحراش الإستبس ،ثم خيم الركب ليلا في الجنوب الغربي من السهل عند قرية هانيه  - Hanee -التي تعتبر محل
الرحل التي غزت
إقامة قره ينا آغا ،ذلك الرئيس البارز لقبيلة البلباس صاحبة النفوذ ،وهو الذي قاد القبائل الكردية
ّ
أرومية في الخريف المنصرم ،ونهبت خمس عشرة قرية جنوب السهل ،فكانت له سمعته في الأماكن التي اجتازتها
الرحلة ..على أية حال ،فقد صرف بيركنس نظره عن رؤية هذا الرجل الذي كان غائبا عن قريته في ذهابه إلى أوشنو،
ورحب بهم بحرارة ،كان يناهز الثلاثين من العمر ،وقد جالسهم وأكرمهم بعشاء
فكان أن استضافهم ولده الأكبر مراد آغا
ّ
سخي ،وقضوا ساعات المساء عنده ،ويذكر بيركنس بأنه قد عومل من قبل هذا الرجل بمنتهى الاحترام والرقة ،وبسط
له القول كونه لم يشاهد أبدا من الأوربيين أناسا قد عبروا سهل ليجان قبل هذا التاريخ.
يعبر بيركنس بعد ذلك عن هواجسه وقد ملأ الخوف قلبه حين يشرح لنا كيف تسرب بعد ذلك مع جماعته بصورة خاطفة
ّ
حوالي عشرة أميال من المكان الذي توقف فيه عند مقابلته لرئيس البلباس ،الذي نصح لهم باتخاذ الحيطة والحذر
ومراقبة أنفسهم من الناس الذين )لا يخافون هللا( ل ّفهم في الخارج صمت قاتل ،وكان يوما غائما حين تسابق فيه المساء
جدا للرجال الدمويين ،وللأعمال اللعينة المخزية  -على حد ذكر صاحب الرحلة
عليهم ،وإنه لمكان ملائم ،ووقت مناسب ّ
 ،ويستأنف قائلا :إننا نؤمل أن ندخل العراق غدا ،وهو المكان الذي يعتبر أكثر أمنا ،نظرا لتواجد حكومة فعالة علىأراضيه ،وعليه فخطر القبائل قليل ،ولقد صرح لنا مضيفنا الشاب  -رئيس البلباس  -عن الرغبة القوية المتواجدة لدى
الجميع ،والتي تريد العيش تحت ظل حكم الأتراك بدلا من الحكم الإيراني(< The Letter No. 9. dated 03 - 05 -
 ،>.1849. JAOS. op. cit. pp. 78 - 82ولقد بقي مراد آغا برفقة بيركنس حتى صباح الرابع من نيسان ،وقد أكرمهم فيه
كعادته بمائدة إفطار شهية تضمنت الخبز واللبن والدوشاب المغلي أي )دبس السكر( ،وتقدم معهم حوالي أربعين
ميلا من رحلتهم المتواصلة ..بالوقت الذي وصلت الأخبار عنها إلى القنصل الإنكليزي في الموصل<لم أجد للكولونيل
وليامز ترجمة خاصة به ..أما ارتباطه السياسي فيكون مع القنصل البريطاني العام المقيم في بغداد ،والأخير يرتبط
مقر عمله بالعاصمة العثمانية )إستنبول( ،ومن المؤكد أن للكولونيل وليامز
دبلوماسيا بالسفير البريطاني المتواجد في
ّ
أوراق سياسة ،ورسائل دبلوماسية ،ووثائق تاريخية أثناء تواجده في الموصل ..وربما سيأتي أكثر من باحث بعدي ليبحث
في ذلك مستقبلا ويستخلص معلومات نادرة عنه وعن الموصل> عن طريق استخباراته.
الدخول إلى العراق
وفي أثناء مسيره ،عرف بيركنس المزيد من المعلومات عن كيفية عبور الحدود العراقية  -الإيرانية ،وما يتخللها من
مناطق جميلة ،وقرى جبلية ،كما وألم بطبيعة )كاليه شين( ،والمرور عبر هذا المفصل التاريخي  -الجغرافي بين البلدين،
والذي يعتبر أشبه بنافذة جبلية حادة ،التي دخلوا العراق منها ،ووصلوا )شيخ محمد(  - Shaikh Muhammad -ذلك
تؤمه الزوار داخل بناء صغير تحتويه ظلال
المكان الرائع الذي يتصل بالمسلك الجبلي ،وهو أحد الأضرحة الكبيرة الذي
ّ
أشجار الصنوبر ،وهو مقدس من قبل الأكراد ،وحوله قبور وزهور جميلة ،ثم وصلوا قرية )بالك(  - Balak -التي تقع
ضمن إقليم راواندوز الذي يرتبط إداريا بباشوية بغداد  ،- Baghdad Pashaliq -وقد قطعت الرحلة هذا اليوم ما يقرب
من ثلاثين ميلا ،ولا زالت في طريقها الذي بدأ ينحرف قليلا نحو الجنوب الغربي.
بعد الدخول إلى الأراضي الكردية من العراق ،يأخذ الطريق بالالتواء نزولا ،وهو ضيق وشاهق ،وعلى جانبه واد صخري
سحيق ...الثلوج تذوب على الجبال من حوله لتؤلف جدولا كبيرا يتهادى ماؤه ليصل إلى واد مشابه له يقع على الطرف
الآخر من أهم روافد الزاب )زاباتوس  - Zabatus -عند إكرانافون  ،(- Xenobhon -وتراءت لبيركنس بعض الحقول
الصغيرة القمحية ،وكانت يانعة الاخضرار ،وعلى البعد منها تتفرق شجيرات البلوط ،وأشجار السنديان والغرب بشكل
مجاميع على سفحات الجبل.
انحدرت الجماعة على أسفل قاع الوادي ،وأصبحت الجبال في الطرف الآخر نافذة حادة وتغشاها قطع الغيوم المتفرقة
في عليائها ،وقطعوا مسافة أوصلتهم إلى قرية رايات  - Rayat -وقد ظن أصحابها أن للقافلة سلعها وبضائعها ،ولم
يصدقوا ما أعلن من أمر هذه الرحلة ،إذ توقعوا العكس تماما ،فبادروا الجياد ليقفوا ويفحصوا صناديق المؤن المحمولة،
وتراشقوا الكلمات الحادة مع الأدلاء ،وكاد يعصف الأمر بينهم لولا التهديد الذي مورس معهم ..وقد أثار أحد الأدلاء
المرافقين الارتياح عند بيركنس ،كونه نجح في تجاذبه العنيف مع بني قومه بجلجلته اللغوية التي لم يفهمها بيركنس -
على حد تعبيره .-
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قرية رايات ،قلعة قوية مبنية بالحجر والكلس ،وتتشابه مع غيرها من القرى في هذا الوادي الذي تعتبر منطقته هذه
ذات تحصينات قائمة ،ومتواجدة بما يقرب من عشرين عاما ،وذلك من قبل محمد باشا أو كورمير<محمد باشا الذي
اشتهر ب )كور( أي )الأعور( ،نظرا لإصابته بعلة في إحدى عينيه ،راجع أخباره المقتضبة عند المؤرخ لونكريك في كتابه
الشهير) :أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث(S.H. Longrigg. Four Centuries of Modern Iraq. Loxford. 1925. ،
تمرد ضد حكومة السلطان العثماني ونشر الخراب في كل مكان من
 ،>.pp. 282 - 6الرئيس الأعلى لراوندوز ،والذي
ّ
مقاطعته ،كما نشر الرعب في جميع الأقسام المتاخمة لها<للمزيد من التفاصيل التاريخية  -التحليلية عن محمد باشا
كورمير )الراوندوزي( ،ودوره المؤثر السالب في الأحداث السياسية الهامة لعراق القرن التاسع عشر ،انظر بالألمانية،
الأطروحة الأكاديمية الرصينة) :دكتوراة( عن جامعة هامبورك بألمانيا الغربيةJemal - eddin Nebez. aus Sulaimani. :
Kurdistan der Kurdische Furst Mer Muhammad - I Rawandizi genannt Mir - I Kora im Spiegel der
Morgenlandischen und Abendlandischen Zengnisse )Ein Beitag Zur Kurdischen Geschichte(. Dissertation
.Zur Universitat Hamburg. 1970
)هذه الأطروحة تحتفظ بها مكتبة جامعة هامبورك في ألمانيا الغربية(> نزلت القافلة في طريقها حتى صارت إلى قرية
)ديربنت(  ،- Derbent -القرية اللطيفة ،التي هي رغم صغرها مأوى ينعم بالدفء ،ومنحجب تماما عن الأنظار ،وتقع
على مفرق طويل ما بين نهر راوندوز ورافد أكبر يدخل من الشمال ،ويتحدر هذا النهر كثيرا مما يجعل مياهه تندفع بقوة
لتحولت قوة النهر هذه
متمدن،
عظيمة جدا ،ويقف بيركنس معلقا على هذا بقوله) :إنه لو كان ذلك متواجدا في بلد
ّ
ّ
عبر آلاف الدواليب للأغراض الصناعية ،والاستفادة من طاقتها في المعامل ،ساحبة الصوف من أصل عشرات الآلاف
من قطعان الخراف المتواجد في كل مكان من هذه المقاطعة لتنتج بعد ذلك سلعة مصنوعة ،وهذا ما يقال نفسه عن
عدة أنهر أخرى شبيهة تتدفق ما بين الجبال(.
إن موقع ديربنت شاهق جدا ،والبيوت مبنية بالحجارة وقريبة فيما بينها ،الأشجار خضراء جميلة نحو الأعلى من حافة
وتوز ع حقول القمح نحو الأدنى من القرية ،أما الجبال الصخرية الجانبية فقد غطيت في هذا الوقت من السنة
النهر،
ّ
نموها يتأتى عن حالة الجفاف التي
بطبقة ثخينة من الطحالب التي نادرا ما )كنا نراها( في إيران ،ومن المحتمل أن
ّ
يتمتع بها الغلاف الجوي في هذه المنطقة  -على حد قول بيركنس .-
انحدرت القافلة بعض الأميال تحت بيرميت ،وكان طريقها صخريا ووعرا ،حتى وصولها إلى واد ضيق ،ذلك الذي تقوم
عنده قرية )ميميحال(  ،- Memehall -وقد تحدث إلى بيركنس البعض من المسافرين الأكراد الذي مروا به عن الجيش
التركي الجرار الذي كان محتشدا عند راوندوز ،وفعلا عند وصولهم هذه المدينة ،علموا أن ألف جندي قد جاؤوا من المركز
بغداد إلى المنطقة المجاورة ل )خوى( <-Khoy -تعتبر )خوي  (Khoyمن المراكز الاستراتيجية الشهيرة التي لعبت دورا
مهما في التجمعات العسكرية في فترات متلاحقة وعديدة من التاريخ ،كما أن لها أهميتها البارزة كحلقة وصل لخطوط
ّ
التجارة الشرقية ،انظر >.The New Encyclopeadia Britannica. vol. V. London. 1974. p. 796 :لتقوم بعمليات تأديبية
للخارجين عن القانون ،والذين جاؤوا إلى إيران إثر تقدم الجيش التركي الذي كان يحتوي الآلاف من الجنود النظاميين،
وقد اهتاج منهم أولئك القرويون الأكراد ،والأكراد هم الذين أعلموا بيركنس بتأجج الموقف< The Letter No. 10.
 ��.>.dated 04 - 05 - 1849. JAOS. op. cit. pp. 82 - 6كانت القافلة قد نصبت خيامها في الليلة الماضية على
بعد نصف ميل من قرية )ميمحال( هناك حيث براري كردستان الموحشة ،ولكن أصحابنا كانوا مطمئنين في نومهم،
دون مراقبة للموقف أو خشية من أحد ،فيتبدد في رقادهم كل ما علق بهم من وعثاء السفر وأتعابه ،ويعود الأمر في
هذا كله لتواجد الحكومة الفعالة عكس ما عليه الحال في إيران ،وخلال خمسة عشر عاما لم يستطع أحد من الأوربيين
الاحتكاك بهذا الإقليم ،أما الآن فقد أثمرت الجهود المكثفة لكل من الأتراك والإيرانيين في قهر تلك الرهبة التي كان قد
زرعها كورمير ،وعاد الأمن والاستقرار إلى ربوع هذه الجبال.
واصلت الرحلة طريقها غربا لما يقرب من ثلاثين ميلا ،متبعة في نزولها نهر راوندوز ،وذلك من خلال طريق صخري
ضيّق يبلغ طول قاعدته  100قدم ،أما الجبال  -هنا -فقد لبست سفوحها أشجار البلوط ،وكيست الأرض بالمروج الملونة
الجميلة التي تتماوج على حافة النهر ،أما أشجار الصنوبر الطبيعية الكثيفة فإنها تنتشر على مد البصر ،التي نادرا ما
تتواجد في الجبال الإيرانية ،تلك الجبال التي وصفها بيركنس بالجبال الصحراوية.
تابعوا سيرهم بعد أن انحدروا غربا بموازاة هذا النهر المتدفق بحوالي أربعة أميال ،ثم عبروا جدول ماء بواسطة جسر
ومروا بثلاث قرى تدعى على التوالي )جومان(  ،- Choman -و)ريزان(
خشبي ،وانحرفوا إلى الجنوب الغربي من الضفة،
ّ
  - Rizanثم )عمرافا(  - Omarava -وتحيط هذه القرى أشجار الفواكه ومزارع القمح ..وعند القرية الأخيرة عبروا إلىالجانب الآخر من النهر ،ثم أخذوا بالصعود إلى قمة الجبل العالية المكسوة بغابة كثيفة من البلوط ،حتى وصلوا قرية
)جاماركين(  - Chamarkin -الشبيهة بتلك التي مروا بها سابقا ،ومنها وصلوا قرية )دير كالا(  ،Dergala -وهي قلعة
قوية وكبيرة ،ويقطنها اليهود ،وقد هرع العديد من الأطفال راكضين إلى الطريق ليروا موكبنا ،وخاطبوا بيركنس
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بالسريانية  -كما يذكر  -التي تعتبر لغتهم البلدية ..وبدأت السماء تمطر مطرا ثقيلا على طول الطريق ،فسبب للرحلة
يسميها -
جمة ،ثم يقدم بيركنس بعد صعوده مئات بل آلاف الأقدام منذ دخوله منطقة الرعب التركي  -كما
ّ
مصاعب ّ
يقدم وصفا لغلال أشجار العفص ،وكيفية جمعه من قبل سكان تلك الجبال ،رجالا ونساء وأطفالا وذلك خلال الموسم
ّ
ل سنة< .> The Letter No. 11. dated 05 - 05 - 1849. ibid. pp. 86 - 9
المحدد من ك ّ
ّ
تلألأ بريق الشمس اللامع ،وانتشر على تلك البقاع صباح يوم  6مايس ،وانحدر الركب من القرية نحو مركز الوادي ،وكان
المنظر رائعا لما يعلوه ويدنوه ،والتقوا مرة أخرى مع نهر راوندوز وقد قطعوا خلال ذلك خمسة أو ستة أميال ،واقتربوا
من مدينة راوندوز<  ،>.The Letter No. 12. dated 06 - 05 - 1849. ibid. pp. 89 - 90بعد مصادفتهم لبعض المتاعب
في الطريق ،إذ انكسرت العجلة من جراء الأمطار.
راوندوز
في سنة  1563مسيحية ،إذ كنت أنا تشيرزي دي فيدريجي بالبندقية ،وقد عصفت بي الشوق لزيارة الشرق ،ركبت البحر
مع بضائع مختلفة ،على متن السفينة )كرادينجا( المتوجهة إلى قبرص ،بقيادة )جاكامو فاتيكا(.
وعندما وصلت قبرص توجهت إلى طرابلس الشام بسفينة أصغر ،ولم أتوقف هناك ،بل تابعت السفر إلى حلب ضمن
قافلة من الجمال ،فوصلتها بعد مسيرة ستة أيام.
وفي حلب يتم الاتفاق مع التجار الأرمن والمسلمين للذهاب سوية إلى هرمز ،وهكذا بارحت في ركابهم فوصلنا بعد
يومين ونصف إلى بيره جك<.وردت في الأصل )البير( وهي مدينة على الفرات الأعلى>
بيره جك
إن بيره جك مدينة صغيرة ،لكنها مليئة بالسلع ،يجري حول أسوارها نهر الفرات .وفي هذا الموضع يؤلف التجار
مجموعات سفر ،حسب البضائع التي معهم ،وتوصي كل مجموعة على قوارب ،أو بالأحرى تشتري هذه القوارب المعدة
سلفا للسفر إلى بغداد<.دعاها بابل على عادة الرحالين الأوربيين> ويدفع كل تاجر مقدارا محددا يتلاءم مع ما يحمله
من بضائع إلى ربابنة القوارب وخدامها.
وهذه القوارب مسطحة الأرضية ،قوية ،لا تستعمل إلا لسفره واحدة ،أي أنها تنحدر مع مجرى النهر ،ولا تستعمل في
الصعود ضد التيار بسبب قوة انحداره ووجود أماكن صخرية أحيانا .ولهذا فبعد أن تستعمل في الوصول إلى قرية
الفلوجة ،تباع هناك بمبلغ يسير أقل من سعرها في بيره جك ،فهناك تقتني بأربعين إلى خمسين زكينا<قيل إن هذه
اللفظة هي تصحيف لكلمة )سكة( العربية .وهي نقد من الذهب اختلفت قيمته مع الزمن> بينما تباع هنا بسبعة أو
ثمانية لا أكثر.
عندما يعود التجار أدراجهم ،فلهم أن يسلكوا أحد الطريقين حسب ظروفهم :فإن كانت لهم بضاعة خاضعة للضريبة
فهم يأخذون طريق البادية الذي يستغرق أربعين يوما ،ونفقاته أقل<.يشير إلى الطريق ما بين نهري الفرات ودجلة>
ولكن إن لم تكن معهم بضائع خاضعة للضريبة فهم يسيرون في الطريق المتجه إلى الموصل ،إذ من هناك تنطلق
قوافل كثيرة.
يستغرق قطع المسافة ما بين بيره جك والفلوجة حيث تتوقف القوارب ،ما بين  15إلى  18يوما عادة ،أي عندما تكون
المياه عالية .والفلوجة تقع )على نهر الفرات( في منطقة مقابلة لبغداد .وحدث لنا في هذه الرحلة أن الأمطار لم تهطل
أياما عديدة ولذا هبطت مناسيب المياه جدا ،فاستغرقت رحلتنا  44يوما ،وكثيرا ما كانت القوارب تصطدم باليابسة
فنضطر إلى النزول منها وإنزال البضائع ثم نسير قليلا ونعود فنحمل البضائع من جديد على القوارب.
ولا يستحسن السفر من بيره جك بقارب واحد بل يجب اصطحاب قاربين أو ثلاثة .ففي حالة تحطم أحد القوارب يكون
الآخر حاضرا للتحميل حتى يتم إصلاح القارب المتكسر .إذ ليس من المعقول ترك البضائع على اليابسة خلال فترة إصلاح
القارب فمن الصعب حراستها من الأعراب الذين يتجولون هناك بأعداد كبيرة خلال الليل محاولين السرقة.
وعندما نتوقف في الليل قرب الشاطئ ونربط القوارب إليه ،فلابد من التناوب على الحراسة ...والأعراب لا يقتلون لكنهم
يكتفون بالنهب والفرار .واستعمال البنادق في مواقف كهذه مفيد جدا لأنهم يخافونها كثيرا.
هناك مواقع في طريق النهر بين بيره جك والفلوجة يجب دفع ضريبة بضع قطع من فئة المؤيدية< ،نسبة إلى المؤيد
شيخ من الملوك المماليك في مصر ) (1421 -1412ذكر المقريزي هذه النقود في )كتاب النقود القديمة الإسلامية(
تحقيق الأب الكرملي )القاهرة  (1939ص  ،63وتشوهت اللفظة على يد السائح فكتبها )مدين( فظنها البعض اسم نقد
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)انظر يعقوب سركيس :نظرة في كتاب النقود العربية وعلم النميات مجلة المجمع العلمي العراقي  (1950) 1ص>(292
خاصة بابن )أبو ريشة(<في الأصل )أبو ريزة( ،ولم يذكر اسمه نوه بهذه الرحلة الأستاذ
عن كل حمل ،وهذه ضريبة
ّ
سعاد هاوي العمري في كتابه) :بغداد كما وصفها السواح )كذا( الأجانب في القرون الخمسة الأخيرة( )بغداد  (1954ص
 >17 -16سيد الأعراب وتلك البادية الشاسعة .وله في تلك المنطقة بعض المدن والقرى تقع على شواطئ النهر.
بين فلوجة وبغداد
تتوقف القوارب القادمة من بيره جك في الفلوجة ،وهي قرية تنطلق القوافل منها إلى بغداد مستغرقة يوما ونصف
اليوم.
أما بغداد فهي مدينة غير كبيرة ،لكنها عامرة بالسكان ،يكثر فيها الغرباء من التجار ،لأنها نقطة انطلاق إلى بلاد فارس
وتركيا وإلى بلاد العرب .فإن القوافل القادمة إليها والراحلة منها إلى مختلف الجهات تكثر فيها والمدينة مليئة بالبضائع
والمؤمن التي تأتيها من أرمينيا بواسطة النهر الذي يحيط بأسوارها .وتنقل هذه المواد إلى بغداد محملة على متن
أكلاك عائمة فوق ُق َرب منفوخة ومربوطة إلى بعضها ،ويطرحون فوق القرب ألواحا يضعون الأحمال عليها وهكذا ترسل
إلى بغداد .وعند وصولها تنزل الأحمال وتفرغ الزقاق من الهواء وتحمل على جمال وترسل إلى مصدرها لتستعمل من
جديد في سفرات أخرى.
تقع هذه المدينة ضمن الحكم الفارسي ،لكنها منذ وقت وإلى الآن تخضع للحكم التركي<.في غفلة من الزمن استولى
الفرس على بغداد في عهد الشاه إسماعيل الصفوي ،فعاثوا فيها فسادا ،واستعادها العثمانيون سنة 1534م )24
جمادى الآخرة 941ه(> وللمدينة قسم مقابل في الجانب الآخر من النهر ،في الجهة التي تواجه بلاد العرب ،وفي هذا
القسم سوق حسن ،وفنادق<،وردت الكلمة بلفظها العربي> حيث يحل معظم التجار الغرباء الذين يفدون إلى المدينة.
ويتم العبور من هذا القسم إلى المدينة على جسر مشيد من جملة قوارب مربوطة إلى بعضها بسلاسل غليظة .ولكن
عندما تهطل الأمطار بغزارة ويرتفع منسوب المياه ،فإنهم يقطعون الجسر ويجرون قسما منه إلى هذه الجهة ،والقسم
الآخر يسحب أمام سور المدينة .وفي هذه الحالة يعبرون النهر بالقوارب .ولك أن تتصور خطر العبور في هذه الأحوال،
لأن القوارب صغيرة ،ويبالغون في تحميلها ،والتيار قوي ،ولذا تنقلب القوارب أحيانا فيبتلعها النهر ويغرق الناس ،كما
شاهدت ذلك بأم عيني غير مرة عندما كنت في هذه المدينة.
برج بابل
يقع برج نمرود<،يشير إلى آثار عكركوف> في الجانب الآخر من النهر ،في سهل واسع .ويبعد عن المدينة نحو سبعة
أميال أو ثمانية .وقد تهدمت أطرافه كلها ،فأصبح أشبه ما يكون بجبل ،لا صورة له .ولو أن قطعة كبيرة منه لا تزال
قائمة تحيطها تلك الخرائب ،أو بالأحرى تغطيها.
شيد هذا البرج بطابوق مجفف بحرارة الشمس .وأما طريقة البناء فهي كما يلي :لقد وضعوا طبقة من الطابوق ثم
ّ
طبقة من القصب الذي لا يزال قويا عجيبا حتى الآن ،مع طبقة من الطين الملاط.
لقد طفت حول البرج عند أقدامه ،فلم أجد فيه مدخلا .ويبلغ محيطه في تقديري نحوا من ميل أو أقل ،ولكن لا أكثر.
يترك هذا البرج انطباعا يختلف عن أي شيء آخر يشاهد من بعيد فالأشياء تظهر من بعيد صغيرة وبقدر ما يقترب المرء
منها تظهر أكبر حجما .بينما هذا البرج يظهر عظيما وبقدر ما تقترب منه يفقد تدريجيا هذه العظمة .وسبب هذا الانطباع
في رأيي :أن البرج يقوم في وسط سهل واسع ،وليس بقربه أي شيء مرتفع ،اللهم تلك الأنقاض المتساقطة منه .ولهذا
السبب فمن ينظر إليه من بعيد ،وإلى ما حواليه من أكوام متساقطة يخرج بانطباع العظمة ،ولكن يختلف المنظر عند
الدنو منه.
السفر إلى البصرة
رحلت من بغداد إلى البصرة بواسطة المراكب التي تنتقل في نهر دجلة ،بين بغداد والبصرة ،وبالعكس .وهذه المراكب
مصنوعة بمقدمة متينة ،وكوثلها<الكوثل :مؤخر السفينة> مغطى ،ولم يتركوا في أسفلها فراغا منهم لا يحتاجون إليه
إذ لا يخافون تسرب الماء ،لأنها مطلية بطبقة كثيفة من القار ،نظرا لكثرة ما عندهم من القار .فعلى بعد مسيرة يومين
من بغداد ،وعند نهر الفرات ،تقوم مدينة اسمها هيت ،وبقربها سهل فسيح مليء بالقير الذي ينبثق من الأرض .وما
أعجب منظر العين التي ينبثق منها القير إلى الجو مصحوبا بدخان خفيف ،ثم ينتشر القير على الأرض ،فتجد منه دائما
كميات كبيرة .ويقول المسلمون :إن تلك العين هي فوهة الجحيم،والحق يقال :إن المنظر جدير بالمشاهدة .ولهذا
السبب فتلك الشعوب تحصل عليه بسهولة وتستعمله بكثرة في طلي القوارب .ويطلقون على تلك المراكب اسم

 Copyright 2020-2022 - Sayoud.net - All rights reserved.

http://sayoud.net

Pr H. Sayoud

الدانك<وهو ضرب من السفن الشراعية ،يجمع على دوانيك ودوانيج .انظر :حبيب زيات :المراكب والسفن في الإسلام
)مجلة المشرق البيروتية(  :1949ص >334أو السفينة.
تستغرق المسافة ما بين بغداد والبصرة ثمانية أيام أو تسعة عندما يكون نهر دجلة عاليا .أما نحن فقد أمضينا ضعف
هذه المدة لأن المياه كانت هابطة ،وكنا نسير في النهار والليل حسب مستويات الماء.
هناك أماكن يجب دفع الضرائب فيها ،بضع قطع من فئة )المؤيدية( عن الحمل الواحد.وبعد تسعة عشر يوما وصلنا
أخيرا إلى البصرة.
البصرة
البصرة من مدن بلاد العرب .وكان يحكمها قديما العرب )أبناء( الجزيرة ،أما الآن فهي تخضع للسيطرة التركية التي
وضعت فيها إدارة كبيرة تنفق عليها الكثير.
أما العرب الجزائريون فلهم بلد كبير ،ويرفضون الخضوع للحكم التركي الذي لا يستطيع إخضاعهم لما في بلدهم من
قنوات كثيرة تتصل بالبحر ،بين كبيرة وصغيرة ،بحيث تتكون مواقعهم من جملة جزر ،لا يستطيع الجيش التوغل فيها ،لا
عن طريق الماء ولا عن طريق اليابسة ،وسكان هذه المنطقة رجال قتال.
قبل الوصول إلى البصرة بيوم واحد على ما أذكر ،رأينا قلعة صغيرة تسمى القرنة ،تقوم في نهاية الأرض حيث يلتقي
فيكونان نهرا عظيما هادرا تصب مياهه جنوبا في الخليج.
دجلة بالفرات
ّ
تبعد البصرة عن البحر نحو خمسة عشر ميلا .وفي هذه المدينة تجارة واسعة بالتوابل والعقاقير التي تأتيها من هرمز.
وفي المدينة أيضا كميات عظيمة من القمح والرز والبقول والتمور في المنطقة نفسها.
السفر من البصرة
ركبت البحر من البصرة متوجها إلى هرمز .وتبلغ المسافة بينهما  600ميل .ويتم السفر في سفن مصنوعة من ألواح
يدسون فيها على نوعا من التبن ،ولذلك يتسرب الماء.
مخيطة إلى بعضها بحبال دقيقة .ويتركون بين لوح وآخر مسافة
ّ
فهي والحالة هذه وسائط خطرة جدا.
بعد مبارحة البصرة نمخر نحو  200ميل في الخليج ويكون البحر من جهة اليمين حتى نصل إلى جزيرة خرج ،ويتم
الانطلاق من هناك إلى هرمز ،فتكون أرض فارس عن يسارنا وارض العرب عن يميننا .ونلقى في طريقنا عددا لا حد له
من الجزر.
)ويكمل الرحالة طريقه إلى هرمز ثم الهند والشرق الأقصى ،وفي طريق عودته إلى بلاده يمر بالبصرة :ص 63من النص
الأصلي وما يليها(.
طريق العودة إلى البصرة
...لنعد الآن إلى سرد أحداث رحلتي .فقد التقيت في هرمز بالسيد فرانشسكو برتين البندقي فاشتركنا في استئجار سفينة
عزها في المائة الثالثة عشرة للميلاد>
تقلنا إلى البصرة لقاء سبعين دوكاة<.نسبة إلى الدوق وهو سيد البندقية في أيام ّ
وقبلنا معنا بعض التجار ليساعدونا في دفع المبلغ المذكور .فوصلنا بسهولة إلى البصرة حيث مكثنا أربعين يوما
منتظرين إعداد قافلة المراكب التي تتوجه إلى بغداد .إذ لا يذهب إلى بغداد قاربان أو ثلاثة ،بل يجب أن يتجمع عدد
كبير منها ،ما بين عشرين إلى خمسة وعشرين أو ثلاثين .وإذ لا تقدر المراكب على السفر في الليل بل عليها الرسو عند
الشاطئ ،لذا يجب أن تقوم حراسة شديدة ،عالية التسلح خوفا عليها من اللصوص الذين يتسللون لسرقة التجار.
تسير المراكب في طريقها إلى بغداد في أول الأمر بقوة الأشرعة ،ومن ثم بواسطة الحبل المربوط على السارية.
استغرق السفر إلى بغداد خمسين يوما .وفي بغداد اضطررنا إلى البقاء أربعة أشهر حتى تجمعت القافلة المتجهة إلى
حلب عبر البادية .ورافقنا من هذه المدينة ستة تجار ،خمسة منهم من أهل البندقية وواحد برتغالي ...فتزودنا بالمؤن
الضرورية لنا ،وعلفا لحيواناتنا ،تكفي أربعين يوما ،واشترينا جيادا وبغالا ،فهذه الحيوانات رخيصة هنا ،فقد اشتريت
حصانا بأحد عشر زكينا ،وبعته من ثم بحلب بثلاثين دوكاه .واشترينا خيمة للسفر ،كنا نجد الراحة فيها.
أما الأحمال فقد كان عندنا  32جملا .وقد دفعنا سبع دوكاه لحمل الجمل الواحد .ولكل عشرة جمال نستأجرها يقدمون
جملا مجانا ،فعندما نطلب عشرة جمال نحصل على أحد عشر ،فهذه عادة البلد .وأعتقد أن هذا الجمل الزائد هو للقيادة.
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كما اصطحبنا ثلاثة حمالين ممن اعتادوا مرافقة المسافرين في ذلك الطريق ،وهكذا ارتحنا من جهة الخدمة ،ولم يعكر
سفرنا أي مكروه .وعندما تتوقف القافلة ،كانت خيمتنا من الخيم الأولى التي يتم نصبها .والقافلة لا تسير كثيرا في
اليوم ،بل تكتفي بقطع نحو عشرين ميلا .وكانت تبدأ السير قبل مطلع النهار بساعتين وتتوقف نحو التاسعة عشرة.
ولحسن حظنا أمطرت السماء أكثر من مرة خلال رحلتنا فلم يعوزنا الماء ،كما كنا نلقى ماء عذبا كل يوم تقريبا ،ولم نجد
صعوبة ،فلنا جمل محمل بالماء للحالات الطارئة .مهما يكن من أمر فإننا لم نحتج إلى شيء في رحلتنا لا من جهة الماء
ولا لأي شيء آخر .فكل شيء متوفر ،بحيث كنا نأكل كل يوم لحما طريا ،ففي القافلة قطيع من الأغنام مع رعاتها .وقد
خاصة .وكنا نعطي للراعي )مؤيدية( واحدة عن كل
اشترينا الأغنام في بغداد ،وكان كل تاجر قد وسم أغنامه بعلامة
ّ
شاة يقوم بذبحها ،وكان الراعي يأخذ إضافة إلى تلك القطعة :رؤوس الأغنام وجلودها وكروشها .ولا يذبح الرعاة خروفا
إلى على طلب التجار .وعلى سبيل المثال فإن جماعتنا المكونة من ستة أنفار  -المنوه بهم أعلاه  -اشترينا عشرين
خروفا .ولما وصلنا إلى حلب كان لا يزال معنا سبعة خرفان .وهذه الخراف من النوع الكبير والسمين.
ورغم عددنا الكبير كان الخروف يكفينا ليومين .ومن عادات السفر أن جماعات القافلة تتبادل اللحوم الواحدة مع الأخرى
لكي لا تحمل معها لحما طريا ،وهذا حل مريح لهم ،فمن يذبح خروفا في هذا اليوم يعطي نصفه لجماعة ثانية فيعاد
إليه حقه في اليوم التالي.
يستغرق السفر من بغداد إلى حلب أربعين يوما ،منها ستة وثلاثون يوما في البادية حيث لا يشاهد إلا الأرض الخالية
وليس فيها أثر طريق .يسير الأدلاء في المقدمة وتتبعهم القافلة لأنهم يعرفون الطرق والمواضع التي تتوقف فيها
القافلة حيث توجد آبار .فمتى ما توقفوا توقفت القافلة حالا.
قلت :إننا نقضي ستة وثلاثين يوما في البادية ،لأننا بعد أن نغادر بغداد نسير يومين في مواضع مأهولة حتى نعبر
الفرات .وهكذا أيضا قبل الوصول على حلب بيومين نجد قرى ومواضع مسكونة من الناس.
يسير في القافلة دوما قائد يحل مشاكل المسافرين ،ويعين الحراس أثناء الليل فيطوفون حول القافلة.
بعد وصولنا إلى حلب ،ذهبت إلى طرابلس ...حيث أخذنا مركبا بغية زيارة القدس ،فرحلنا من طرابلس إلى يافا ،لكن
الرياح القوية رمت بنا إلى قبرص ،فعبرنا الخليج إلى يافا ،ومن هنا يستغرق السفر في البر يوما ونصف .وقد طلبنا من
صاحب المركب أن ينتظرنا هناك حتى عودتنا من القدس .وهناك أمضينا أربعة عشر يوما في زيارة الأماكن المقدسة
على راحتنا ،ثم عدنا إلى يافا وأقلعنا إلى طرابلس فصعدنا على متن السفينة )راكاتسونا( فوصلنا بعون هللا وبعد أتعاب
جمة إلى البندقية في الخامس من تشرين الثاني .1581
إن كان أحد يبغي السفر إلى تلك الأطراف من الهند فلا يتراجع عند اطلاعه على الصعوبات الكبيرة أو الصغيرة التي
لاقيتها .فقد توقعت أن أجد مثل ذلك لأني غادرت البندقية وأنا فقير ليس معي سوى  1200دوكاه استثمرتها في
بضائع ،فلما وصلت إلى طرابلس تمرضت ...فأرسلت بضاعتي في قافلة صغيرة متوجهة إلى حلب ،لكن القافلة
تعرضت للسطو وتفرقت أموالي ومنها أربعة صناديق مليئة بالزجاج فكسروا بعضها على أمل أن يعثروا فيها على
المال وتركوها .وبهذا رأس المال استطعت التجارة بالتبادل فعدت بمال وفير.
في دول برتولوميو ديوبيجي من أهل فانو ،استخرجت أخبار هذه الرحلة من مذكرات السيد تشيزاري وكتبتها بأمانة
راجعها المؤلف أكثر من مرة للتأكد من حقيقة الكلام وصحته ،فأراد نشرها للفائدة العامة.
أن يعقد لقاؤهم في كاردافي  Kardaffiوهي قرية تقع إلى جوار القاهرة حيث لحقت بهم في
اتفق تجار أوجيلة َّ Ougila
 5سبتمبر  1798وتركنا المكان في نفس اليوم.
وفي خلال الساعة بلغنا القافلة الكبيرة التي تسافر سنويا من مكة إلى بلدان غرب أفريقيا عن طريق القاهرة وفزان.
وكانت القافلة في انتظارنا في بلدة تدعى أبو رواش  Baruashوتوقفنا على مقربة من الحجاج وعسكرنا حتى الصباح
التالي واستيقظنا على صوت طبول شيخ القافلة قبل شروق الشمس لاستئناف السير.
ولم أكن مستخفا بمتاعب الرحلة وكنت على يقين أننا سنلقى منها الكثير على الأقل بالنسبة لي فلم أكن قد سافرت
في قافلة من قبل ولم أكن على علم بعادات وأخلاق المسافرين .استأنفنا السير من الصباح الباكر حتى الظهر ولم يكن
أن أغنى تاجر في القافلة كان يمضغ كعكا جافا وبصلا
هناك ما يدل على أننا سنتوقف أو نستريح حين استرعى انتباهي َّ
طوال السفر وعرفت للمرة الأولى بأنه ليس من المعتاد أن تتوقف القافلة لتناول الوجبات المعتادة أو خلال ساعات
النهار إلا إذا دعت الضرورة.
لقد كان ذلك أول ما ضايقني ولكن بعضا من المسافرين الذين يترجلون بالقرب مني هونوا علي الأمر ودعوني
لمشاركتهم الطعام .
إن مرافقي يملك أن يكون طباخا ماهرا حتى في أوربا ومن بقايا المؤن التي حصلنا عليها من القاهرة من بعض
َّ
الأصدقاء الكرماء كان يعد طعاما فاخرا .وكنت أنا بلا عمل آنذاك حين اقترب مني عربي عجوز من أوجيله وقال" :أنت
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صغير لماذا أذن لا تساعد في إعداد الطعام الذي سنأكله? ربما تلك عادة الكفار ولكنها ليست عادتنا ولا سيما أثناء
رحلة وأضاف الشيخ قائلا  :شكرا هلل أننا لسنا عالة على أحد في هذه الصحراء كهؤلاء الحجاج المساكين بل نأكل ونشرب
أن تتعلم كل ما يقوم به أفقر العرب لتكون قادرا على مساعدة الآخرين عند الضرورة
مما نعد وكما يحلو لنا .يجب عليك َّ
أن تجرد من كل ما تمتلك لأنك لا
وإلا فقدت احترام الناس وكنت أقل قيمة من امرأة ويظن الآخرون أنه من العدل َّ
أن تملك شيئا" واستطرد ساخرا "لعل لديك مالا وفيرا وستدفع كثيرا لهؤلاء الرجال".
تستحق َّ
أن أقوم به وحظيت جزئيا باحترام الجماعة ولم
ولم يذهب هذا الاحتجاج سدى إذ ساهمت لفوري في كل ما أستطيع َّ
أكن عضوا خاملا أو عديم الفائدة.
وفي الصباح التالي نهضنا مبكرين وبعد مسيرة أربع ساعات بلغنا وادي الأطرون وكنا قد تلقينا إشارة التوقف للبحث
عن ماء حين ظهرت جماعة من البدو على مقربة منا مما خلق ذعرا كبيرا بين القافلة.
أن
وكان شيخنا قائد القافلة يتمتع باحترام وثقة رفاقه بما عرف عنه من شجاعة وأيمان وحصافة رأي وسرعان ما أمرنا َّ
نحتل منطقة ماء وذهب على رأس عشرين من العرب والطوارق لاستطلاع المكان الذي ظهر منه البدو وكانوا قد اختفوا
أن نعد طعاما ونملأ قرب المياه.
تماما عن الأنظار واستطعنا يومها َّ
أن نأمن إلى هذا المكان ليلا استأنفنا السير في الرابعة بعد الظهر وفي حوالي الساعة الثامنة
ولما كان من الصعب َّ
مساء بلغنا سفح أحد الجبال وعسكرنا هناك في اضطراب ولم نوقد نارا وتصرفنا بحيطة وحذر حتى لا نلفت الأنظار.
وفي الصباح التالي وكان الثامن من سبتمبر بلغنا الصحراء التي يمكن اعتبارها حدود مصر وبعد مسيرة لمدة ثلاث
عشرة ساعة عسكرنا في منطقة تدعى .Muhabag
وفي اليوم التالي كانت رحلتنا أقل إرهاقا وبعد أربع ساعات ونصف وصلنا موجارا  Mogaraوهي واحة تقع على حافة
وادي خصيب.
ويحفظ الماء الذي تستخدمه القافلة في قرب من جلد الماعز  ،وهي تشق من الوسط وتسلخ كاملة قدر الإمكان من
أن يلحقه
أن يحفظ بها الماء لمدة خمسة أيام دون َّ
الحيوان ،والقرب المصنوعة في السودان هي أقواها وأحسنها يمكن َّ
طعم غريب أما القرب الأقل جودة فتكسب الماء طعما منفرا من اليوم التالي.
وحتى يمكن الاحتفاظ بهذه القرب مدة أطول فهي تدهن عادة بالزبد من الداخل ويدهنها العرب أحيانا بالزيت "القطران"
<نوع من الزيت الذي يستخرج من بذرة الحنظل المعرب> ويصيب الماء في هذه الحالة طعم رديء ولا يستطيع أحد
أن يشربه سوى العربي.
َّ
وفي اليوم السادس كانت رحلتنا شاقة ومضنية استغرقت اثنتي عشرة ساعة دون توقف وبينما نحن في طريقنا إذ
بحصان الأعراب الذين يترجلون بالقرب مني يحل به التعب ويصبح غير قادر على متابعة السير بنفس خطوة القافلة
وبقيت مع صاحبه في المؤخرة أساعده .وحين عسكرنا مساء تلك الليلة أرسل إلي ذلك الأعرابي على الفور قطعتين
أن أقبل هديته لقاء شعوري الطيب الذي أبديته نحوه .وسرعان ما أحاطني بعض
من لحم الجمال حملها إلي خادمه راجيا َّ
العرب الفقراء ينظرون بنهم لقطعتي اللحم وأبدوا كثيرا من الدهشة حين قسمتها عليهم ولم أشاركهم ما يعتبرونه
طعاما شهيا.
إن الأحداث الصغيرة والتافهة غالبا ما ترسم صورة دقيقة للعادات وتميز الشعوب .ولعل طريقة تجهيز الغذاء وأنواع
َّ
أن تكون موضوعا شيقا للدراسة وعلى الأخص لمن
الأطعمة التي يستخدمها العرب في رحلاتهم عبر الصحراء يمكن َّ
يقومون برحلات مشابهة.
يبدأ العربي رحلته ومعه زاده من الدقيق والكسكسي والبصل وشحم الضان والزيت أو الزبد ويضيف الغني منهم إلى
هذه القائمة الكعك واللحم الجاف وحين تتوقف القافلة وتحط الأحمال يحفر العبيد حفرة في الرمل لإشعال النار ويجمع
الخشب وترص ثلاث قطع من الحجارة حول الحفرة لجز الجمرات وليرتكز عليها المرجل .ويضيع الوقت في الحديث حتى
تغلي المياه.
أن الوجبة المعتادة هي البازيد  Pasideوهي عبارة عن عجين يابس يقدم في طبق من النحاس ويمكن استخدامه كآنية
ولحمل الأمتعة ولسقي الجمال أيضا وتؤكل هذه الوجبة مضافا إليها الحساء والكركم المطحون.
وفي أحيان أخرى يتكون الغذاء من عجينة من الدقيق تقطع قطعا صغيرة وتغلى وتتبل وتسمى مجوتا .Mijotta
وتصنع أفضل الوجبات من اللحم الجاف المغلي مع الشحم وشرائح البصل والكعك المطحون ويضاف إليه الملح
وكمية كبيرة من الفلفل.
وبينما يستأثر السيد باللحم يقدم الحساء فقط للعبيد والأتباع.
أن ترمى.
أن العظام تتلقفها أيدي كثيرة قبل َّ
إن اللحم من الصعب مضغه بالأسنان الآدمية ومع هذا فتجد َّ
َّ
ويصنع العربي النعال من جلد الذبيحة ويغزلون شعرها ويصنعون منه الحبال.
فإن المسافر يحمل معه طعام يسمى زميطة  Simiteeوتطهى
لا يسمح الوقت في أغلب الأحوال لصنع طعام جيد ولذا َّ
بغلي الشعير حتى ينتفخ ويجفف في الشمس ثم على النار ويطحن ويخلط بالملح والفلفل وحبوب كراوية ،ويحفظ
الخليط في قربة جلدية ويعجن بقليل من الماء قبل الأكل ويضاف إليه بعض الزيت أو الزبد وإذا خفف الخليط السابق
بقليل من الماء وأضيف إليه البلح تسمى الوجبة حينئذ روين  Rouinوتتضح أهمية هذه الوجبة حين يندر الوقود أو الماء
ويعز الوقت.
وقد شكل الروين  Rouinطعاما دائما لعدة أيام ولا تخلو المائدة في العادة من البصل أو الفلفل.
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وفي اليوم السابع وبعد مسير أربعة ساعات وصلنا  Biljoradecوتسمى أيضا  Jabudieوكان الماء المتاح غير صالح
للشرب.
وخلال الثلاثة أيام التالية كان السفر يتم عادة ليلا وفي اليوم الأول منها وهو اليوم التاسع منذ تركنا المنطقة المجاورة
للقاهرة بلغنا سلسلة الجبال التي تحد الصحراء الشاسعة التي عبرناها.
وخلال اليوم العاشر أثناء صعودنا تلك الجبال لاحظت أن هناك تكوينات ملحية تنتشر على طول الوادي الذي لم تكن
العين لتبلغ مداه وتبدو صخور الملح بلون الرمل تتبعثر هنا وهناك وتعطي لهذا السهل المنبسط مظهر حقل حرق
حديثا.
واكتشف وسط هذه المنطقة الملحية عينا للمياه وقفزت عبارات هيرودوت إلى خاطري حين قال" :عيون المياه الحلوة
وسط تلال الملح" وحين بلغت حافتها وجدتها محاطة بالملح وانتظر بعض الحجاج المساكين أن أختبر المياه ولكنها
كانت مشبعة بالملح لدرجة يستحيل شربها.
وفي اليوم الحادي عشر من بداية الرحلة والخامس عشر من سبتمبر بلغنا منطقة آهلة بالسكان وخلال مسيرة لمدة
خمس ساعات وصلنا مشارف بلدة صغيرة تدعى أم الصغير .Ummesogeir
الفصل الثاني
مشاهد من الصحراء من وادي النطرون حتى جبال أم الصغير
تشكل الصحراء الحدود الطبيعية لمصر وهي تمتد غربا من وادي النطرون إلى جبال أم الصغير وإلى الشمال يحد
أن تسير قافلة
الوادي الموحش القاحل سلسلة من التلال الشامخة تصاحب العين طيلة الطريق وإلى الجنوب يمكن َّ
ربما لعدة أيام بالحساب المعتاد.
في هذه المنطقة الرملية الشاسعة يمكنك أن تجد خشا متحجرا من مختلف الأشكال والأحجام ويمكنك أحيانا أن ترى
جذعا كاملا لشجرة يبلغ محيطه أثني عشر قدما وأحيانا أخرى تجد أغصانا أو بقايا أغصان يبلغ قطرها ربع بوصة وتجد
أيضا قطع من اللحاء من معظم الأنواع وخصوصا البلوط.
والملاحظ أن عددا كبيرا من السلالات مازالت تحتفظ بشكلها وفي عدد منها تجد أن الأشجار لم يلحقها تغير كبير وعلى
الأخص في سيقان أشجار البلوط.
أن مظهرها
أن تميز نوعها إذ أنها تأخذ شكلا حجريا بالرغم من َّ
وتبدو بعض الجسيمات الأخرى متحجرة تماما ولا تستطيع َّ
يوحي بأنها كانت نباتا.
وأخبرني الكثير من العرب بأن المتجول في هذه الصحراء يجد بعض الأشجار المتحجرة تقف عموديا كما لو كانت تنمو
في التربة وسلمت جدلا فيما لم أره ولكني أعتقد أنها سيقان أشجار رفعها شخص ما ثم تجمع الرمل حولها فبدت كما
لو كانت هضبة.
إن لون الخشب المتحجر أسود في أغلب الأحوال أو أقرب إلى هذا اللون على أنه توجد في بعض الأماكن بعض
َّ
الأخشاب المتحجرة تأخذ لونا رماديا فهي تشبه الخشب في حالته الطبيعية مما يجعل العبيد يجمعونه خطأ حينما يرغبون
في إشعال النار.
وتتبعثر هذه الأجسام المتحجرة في أحجام صغيرة وتأخذ أحيانا أحجاما غير عادية وتبدو في أحيان أخر كطبقة تغطي
تماما منطقة كبيرة من سطح الأرض.
أن تكتشف هنا في هذه الصحراء.
المحتمل
فمن
الأوائل
الكتاب
بعض
ولو أن هناك آثار باقية للنيل كما ردد
َّ
وأحب أن ألفت النظر الرحالة المقبلين إلى المنطقة التي تحيط بالأماكن التي عسكرنا بها أثناء الليل عند سفح التلال
الرملية غرب وادي النطرون ومنطقة  Mohabagإذ أننا بلغنا الأماكن بعد غروب الشمس وغادرنا معا قبل الشروق ولم
يكن لدي شخصيا فرصة دراستها.
أن يكتشف مجرى قديم أو بئر
أن تعبير بحر بلا ماء  Bahr bella maيعني نهرا بدون ماء وهو يشير إلى أي مكان يحتمل َّ
أن اللحاء كان يناسب أغراض بنائها وقيل أنها يمكن
ولو قيل أن تلك الأشجار المتحجرة كان يصنع منها صاري السفن أو َّ
أن توجد في نهر بلا ما فإن الترجمة الصحيحة تصبح بحرا بلا ماء وليس نهرا بلا ماء.
َّ
أن
أن سطح هذه المنطقة الرملي يبدو كما لو كان شاطئا تناثرت عليه قطع اللحاء بفعل العواصف أو الجزر .وتقديري َّ
ما نتصوره صاريا لسفينة كان في بادئ الأمر أشجارا طويلة تكسرت وتناثرت شظاياها واصطفت صدفة حتى بدت كما
لو كانت صاريا لسفينة من قبل .
و تنهض شمال الصحراء سلسلة من جبال جيرية شاهقة عارية صاحبتنا لمسافة أميال عديدة وع سطحها يمتد مستنقع
يمتلئ بالينابيع التي كانت مصدر المياه لنا طيلة اليومين الثاني والثالث.
الفصل الثالث
تقع أم الصغير على وادي رملي وتمتد بين سلسلتين متباعدتين من الجبال.
وقرية أم الصغير صغيرة ليس بها سوى عدد قليل من السكان ويبلغ عدد من يستطيعون حمل السلاح ثلاثين رجلا
فقط .ومنازلها منخفضة بنيت من الصخور والتراب الجيري وغطيت بجريد النخل وقيل لي أن بعضا من هذه البيوت
أن تكون مقابر قديمة.
بنيت فوق كهوف وحجرات تحت الأرض يحتمل َّ
وعسكرت قافلتنا عند سفح أحد الصخور على الطريق الذي يؤدي إلى القرية.
وترك سكان القرية منازلهم واستقبلونا بترحاب وساعدونا في سقي الجمال وكل ما نحتاج إليه.
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أن نسميه سوقا وفي وسطه كانت تدار الصفقات
وعند المساء مشيت إلى القرية بطريق وعر وصلت إلى ما يمكن َّ
بحماس وتتعالى أصوات التجار حتى ليخيل إليك أنهم مئات ولكني فوجئت بأن البائعين ليسوا سوى نفر قليل من
أن كل البضائع المعروضة
الحجاج المرافقين للقافلة يبيعون خواتما من الرصاص أو الزجاج وحليا للنساء وفي تقديري َّ
لا تساوي بضعة قروش.
أن أهل أم الصغير فقراء يعتمدون في غذائهم على البلح ويبيعون منه إلى المسافرين ويحمل جزء كبير منه إلى
الإسكندرية يبادلونه بالقمح والزيت والشحم.
وكما نتوقع من مجتمع صغير جدا يعيش في عزلة عن العالم ويفصل بين بعضه البعض مساحات شاسعة فإن طباعهم
تغلب عليهم الخشونة وهم قليلو العدد لا يستطيعون الحرب فقراء ليسوا مطمعا لأحد ويسبغ عليهم أسلوبهم في
المعيشة ثوب البساطة والمسالمة.
أن يغتصبوا منهم قريتهم الصغير التي يظللها النخيل وكان يمكن أن
وأخبرني رجل عجوز أن البدو حاولوا ذات مرة َّ
ينتصر لولا كرامات أحد الشيوخ التي أعمت أبصار الغزاة ولم يستطيعوا الوصول إلى مكان النخيل رغم طوافهم حوله.
والجدير بالذكر أن معجزة مماثلة كانت متوقعة حين غزا الفرنسيون مصر.
أن فكر وجود المعجزات على هذا النحو شيء مألوف في بلاد الشرق.
وأثناء وجودنا في هذا المكان بيعت حاجيات أحد رجال القافلة بعد أن لقي حتفه .وكان قد سقط آخر من على جمله
وتهشم رأسه خلال الطريق.
وقد اختتم قسائمة الضحايا اثنان من الحجاج نتيجة الإرهاق والتعب وندرة الغذاء وقلة الراحة.
واستأنفنا السير بعد عدة أيام تجاه سيوه وهي تبعد مسافة عشرين ساعة من أم الصغير وبلغنا حافة الوادي الرملي
العريض وتسلقنا مرة أخرى الجبال المتصلة به والتي تمتد وتغطي وادي أم الصغير غربا.
وأوصلنا طريق طويل ممل إلى واد خصيب وعندما هبطنا الجبل وجدنا الرعاة يجمعون العشب لماشيتهم وعندما
أن الجيران أناس
اطمأنوا من مظهر قافلتنا أننا لسنا قبيلة معادية تجمعوا حولنا مهنئين بسلامة الوصول وأخبرونا َّ
أن نعسكر بأمان دون إزعاج وامتطوا ليرشدونا إلى واد يقع إلى الغرب من سيوه وليس بعيدا عن
مسالمون ويمكننا َّ
المدينة حيث نصبنا خيامنا.
الفصل الرابع
سيوه
إن سيوة ولاية صغيرة مستقلة ،وبالرغم من خضوعها للسلطان الكبير فهي لا تدفع خراجا له.
َّ
وتقع إلى جانب سيوة وعلى مسافة ميل أو ميلين قرى عديدة مثل "شرقي"  scharkieوتسمى باللهجة السيوية
"أجرمي"  agremieمسيلم  msellemموناش  menschieسبوكا  sbokaوباريشا . barischa
ومدينة سيوة على صخرة كبيرة وسكانها الأوائل كانوا يسمنون الكهوف أما السكان الحاليون فيبنون منازلا تبدو كما لو
كانت كهوفا ،وشيدت هذه المنازل ملاصقة ببعضها البعض حتى أن معظم الشوارع تبدو مظلمة في ساعات النهار.
والشوارع في حد ذاتها معقدة لدرجة يصعب على الغريب أن يتعرف عليها دون دليل.
وهناك منازل كثيرة مشيدة على جوانب الصخرة وتبدو مرتفعة عن المعتاد حوائطها سميكة وقوية كما لو كانت حصنا
للمدينة.
لقد أطلق رجال القافلة على هذه المدينة "خلية نحل" وهذا التشبيه يناسبها خصوصا من ناحية مظهرها العام وحشود
سكانها والضوضاء التي تنبعث من دروبها وشوارعها وتبلغ أسماعنا من مسافة بعيدة.
ونظرا لارتفاع المدينة فقد بنيت حظائر الجمال والخيول عند السفح وتبلغ رقعة سيوه مساحة معقولة ويطوق واديها
الخصيب الذي يبلغ محيطه خمسون ميلا منحدرات وروابي قاحلة.
وتربة سيوه رملية موحلة أو مستنقعية ولكنها دون جهد كبير من سكانها تنتج القمح والزيت والخضروات ،ويشكل البلح
إنتاجها الرئيسي وينتج بكميات كبيرة وهو ذو طعم طيب ،مما يجعل هذه المنطقة مضربا للأمثال.
ويمتلك كل فرد سيوه حديقة أو أكثر هي كل ثروته ويوجه كل عمله إلى ريها وزرعها.
وتبلغ قيمة أكبر الحدائق وأخصبها من أربعمائة إلى ستمائة دولار سلطاني ويسمونه " "real-patuacksويحيط
بالحدائق التي تقع عند طرف المدينة سياج يبلغ طوله من أربعة إلى ستة أقدام وتحيط أحيانا بسور من الأشجار.
وتروى هذه الحدائق بواسطة ينابيع من المياه الحلوة أو الملحية التي تسقط من أعلى المنحدرات أو تجري من عيون
الوادي نفسه والتي يتفرع منها قنوات عديدة صغيرة تتدفق طوعية إلى مسافات بعيدة.
ويحفظ ناتج البلح في محلات عامة يحتفظ الشيخ بمفاتيحها ،وينقل البلح إلى هذه المخازن مكبوسا في سلال ،ويحتفظ
بسجلات للكميات المخزونة .ويوجد إلى الشمال الغربي من سيوه طبقة ملحية تمتد وتغطي حوالي ميل مربع وبالقرب
منها يوجد الملح على السطح مبعثرا على هيئة كثبان أو عروق.
وتتدفق عيون كثيرة في هذه المنطقة معظمها ذات مياه حلوة صالحة للشرب وإلى شمال سيوه في الطريق الذي
يؤدي إلى "الموتى" < El-mottaالمقابر".المعرب"> لاحظت وجود العديد من العيون الحلوة وأخرى ذات الماء المالح.
لعل من الصعب أن نعرف عدد سكان "سيوه " بسكانها العديدين وحكومتها غير المنظمة وشرطتها الضئيلة العدد إلا
إذا أتيحت لنا فرصة رؤية سكانها جميعا في أحد الأعياد أو في احتفالاتهم العامة.
ويمكن بمعرفة عدد المحاربين بها أن نستنتج عدد سكانها جميعا.

 Copyright 2020-2022 - Sayoud.net - All rights reserved.

http://sayoud.net

Pr H. Sayoud

وتبعا للتقاليد القديمة وقانون الولاية فإن الحكم يوزع على اثني عشر شيخا ويتناوب اثنان منهم الحكم ولكن منذ عشر
سنوات خلت انتزع عشرون آخرون من الأغنياء جزءا من السلطة وانتحلوا لقب الشيخ ووسعوا دائرة الأرستقراطية وأدى
هذا إلى توسع حدة الخلاف والصراع على السلطة.
أن صاحب الصوت القوي والأداء العنيف يحظى
ويجتمعون في مجلس لمناقشة القضايا وقد لاحظت خلال اجتماعاتهم َّ
بتأييد الجماعة واهتمامها ويكون له التأثير كله.
ولا يتفق الأطراف في العادة على قرار وحينئذ تكون للسيف كلمته الأخيرة.
والقضاء يجري طبقا للعرف والتقاليد وإذا قدرت جزاءات فتكون على هيئة بلح وهي العقاب في مختلف الأحوال ،وعلى
سبيل المثال ،إذا ضرب أحدهم الآخر يكون الجزاء من عشر سلال إلى خمسين ،من البلح وتعتبر هذه السلال القيمة لكل
شيء ويبلغ طول الواحدة منها حوالي ثلاثة أقدام ومحيطها أربعة.
ويتكون لباس الرجال من قميص قطني وسروال ورداء كبير من القماش "المقلم" بالأبيض والأزرق المصنوع في
القاهرة وهو يلف حول الجسم وينسدل على الكتف الأيسر ويسمى "ملايا" . melaye
ولباس الرأس من الصوف الأحمر أو القطن وأغطية الرأس عموما تصنع في تونس وهي الزي التقليدي للمسلمين ولا
يسمح للطوائف الأخرى كاليهود والمسيحيين والبربر بارتدائها.
ويرتدي أهل سيوه في الأعياد القفطان كما يرتديه العرب في المدن.
وترتدي المرأة السيوية قميصا واسعا ذا لون أزرق يصنع في العادة من القطن ويصل حتى رسخ القدم.
وتلبس النساء الملايا ويغطين بها رؤوسهن وتنساب إلى الخلف على هيئة عباءة.
وتجدل النسوة شعورهن إلى ثلاث ضفائر واحدة فوق الأخرى وتعلق عند أسفل كل ضفيرة حليا زجاجية أو المرجان
المقلد أو الفضة ويجدلن ضفائر طويلة من الجلد الأسود ويعلقن بها أجراسا صغيرة تتدلى خلف ظهورهن.
وعلى قمة الرأس يثبتن قطعة من الحرير أو الصوف وتتهدل خلفهن ويعلقن في آذانهن أقراطا وبعضهن يعلقن اثنين
أو ثلاثة  .ويصنع القرط من الفضة وهو ذو حجم كبير على هيئة حلقات تربطها سلسلة وعقود الزينة تصنع من الزجاج
عادة .أما نساء الطبقات الغنية فيلبسن عقودا من الفضة أكثر سمكا في بعض الأحيان من الحاقة المعدنية التي يلبسها
مجرمو أوروبا.
وتتدلى من العقد حلي فضية منقوش عليها زهور وأشكال عربية أخرى .وفضلا عن ذلك فهن يزين سواعدهن بأسوار
وأرجلهن "عند الكاجل" بخلاخيل من الفضة أو النحاس أو الزجاج.
لعلي لا أستطيع أن أمدح أهل سيوه فهم فضوليون لديهم ميل غريزي للسطو وكانت خيامنا وعلى الأخص خيمتي،
محاطة على الدوام بهؤلاء الناس ،وكان على تجار القافلة أن يكونوا يقظين لحراسة أمتعتهم خوفا من أي هجوم عدائي.
أن بعضهم غني جدا ،فلديهم تجارة واسعة مع مختلف البلدان البعيدة
سمعت كثيرا عن غنى أهل سيوه ولا بد أن نسلم َّ
وفي نفس الوقت لديهم فرصة ضئيلة للأنفاق بالإضافة إلى انهم لا يدفعون خراجا.
ولقد أدى اشتغال السيويين بالتجارة إلى ارتباطهم بعلاقة صداقة مع جيرانهم في الشمال الذين يزورون سيوه دائما
في جماعات صغيرة لشراء البلح.
وقافلتنا "مثلا" بادلت جزءا من بضاعتها باللحم والبلح والسلال الصغيرة فنساء سيوه يتميزن بمهارة فائقة في صنعها
ويشتغل بهذه المهنة عدد كبير منهن.
أما أمراض هذا المجتمع والتي يقاسي منها معظم السكان فهي الملاريا والحمى وأمراض العيون.
ولغة سيوه بصرف النظر عن المفردات والاصطلاحات التي تسللت إليها خلال تفاعلهم مع المجتمعات الأخرى ليست
ذات أصل عربي الأمر الذي دفعني إلى عديد من التأويلات لمعرفة أصل هذه اللغة ،ولكني عرفت من أحد رجال
أن لغة سيوه هي إحدى اللهجات القديمة المنتشرة في جهات متعددة في أفريقيا .
الطوارق َّ
إن الجزء الأكبر من مفردات لغة سيوه التي جمعتها في بادئ الأمر فقدتها لسوء الحظ ،مع أوراق أخرى في حادثة
َّ
سأتكلم عنها فيما بعد.
والقائمة التالية حصان  Horse Achmarخيل  Horses Lckmareهل لديك حصان Have you horse Goreok achmar
لبن  Milk Achiلحم  Meat Acksumخبز  Bread Tagoraزيت  Oil Tsemurماء  Water Amanبلح  Datas Tenaمنزل
 House Achbenرمل  Sand Itjeda Cap Tschatschetمقابر Catacombs
 Tum-megarالشمس  Sun Itfuct Clouds Logmamالأذن Ear Achfe Eye Taun Eyebrow Temauin Beard Itmert
يد  Hand Fuss Penis Achmumجمل  Camel Igum Sheep Jelibbبقرة  Cow Ftunestجبل Mountain Iddrarn
 Sabre Aus Sword Limschaمنازل houses gebeun
الفصل الخامس
آثار سيوه القديمة
عندما بلغنا المكان المحدد لمبيتنا في وادي سيوه  ،لمحت على البعد -في اتجاه الغرب -بعض أطلال لمباني كبيرة
على بعد عدة أميال وخمنت أنها هي التي تحدث عنها الرحالة الإنجليزي الفقيد "مستر براون" الذي سمعت عن
اكتشافاته أول ما سمعت في لندن ثم في مصر.
وحتمت علي الظروف آنذاك أن التصق بحارسي وأن أؤجل أية زيارة أو دراسة لهذه الآثار حتى أحظى بثقة أهل البلاد
الذين اعتبروني أنا ودليلي مسيحيين واستنتجوا ذلك من لون بشرتنا الأبيض وسلوكنا وملابسنا التركية.
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وحين انتهزت فرصة الاضطرابات في القاهرة وضواحيها وتقدمت للقافلة على أنني مسلم لم أستطع في الواقع أن
أن شخصية مملوك صغير يمكن أم تكون عذرا لي .
أتحدث بطلاقة اللغة العربية أو التركية ولكني توهمت َّ
واستطعت فيما بعد أن اكتسب بعض الثقة من خبرات ورافقي -الألماني المولد -والذي كان قد أجبر على الارتباط
بالإسلام فترة طويلة عندما كان في القسطنطينية وتمنيت أن يكون في مظهره وخبرته حماية لي من غضب أهل
البلاد.
وإذا أخذنا في الاعتبار أهمية الرحلة التي اخترت للقيام بها ،وهدفها الكبير لاكتشاف كل أفريقيا الشمالية نجد أنه ربما
كانت من دواعي الحكمة أن تكون علاقتي محدودة حتى اكتسب المهارات اللازمة للدور الذي اخترته لنفسي ،ولو كنت
قد فعلت ذلك وأمسكت عن زيارة آثار سيوه لتجنبت الخطر الذي أحدق بي وهدد حياتي ورحلتي.
وأعترف بأنه لم يكن لدي الصبر الكافي ،ووجدتني أذهب لزيارة تلك الأماكن.
وزرت أول ما زرت أطلال البناء الذي رأيته من قبل ودونت من بعض الذين كانوا يعملون في حديقة مجاورة وسألتهم
عما يعرفون عن هذا البناء وأجابوني قائلين "بان الكفار يسكنون سيوه قديما ومنهم من كان يسكن الكهوف وآخرون
كانوا يسكنون هذه البنية وأشار أحدهم إلى مبنى في المنتصف وقال بان هذا هو الديوان الذي كان يجتمع فيه المجلس
فإن هذه الأحجار الضخمة كان يحملها اثنان
السلطاني أيام العثمانيين واستطرد يقول :أيام بنائه كان الرجال أقوى منيَّ ،
فقط" .وأضاف يقول "أن هناك ذهبا كثيرا مدفونا تحت الأعمدة" وحينما اقتربت من الأطلال تبعني الجميع وتظاهرت
حينئذ برؤية البناء بإهمال.
وعندما عدت لتفقد البناء مرة ثانية بعد عدة أيام بادرني أهل سيوه قائلين :انك ما زلت بدون شك مسيحي القلب ولهذا
تأتي كثيرا لزيارة هذه الأماكن.
وحتى أستمر في أداء دوري كان على أن أتجنب أية محاولة أخرى للدراسة ،واكتفيت بملاحظاتي السريعة عن تلك
الأطلال والتي سأوردها هنا بالتفصيل.
أن أم البيضاء  Ummebedaوهو الاسم الذي أطلقه أهل البلاد على هذه الأطلال تقع بالقرب من قرية شرقي أو أجرمي
وتنبع بين هذا المكان وجبل منعزل بعيد عين غزيرة ذات مياه حلوة .من الصعب أن يتخيل المرء الصورة التي كان
عليها البناء من خلال تلك الأطلال والحوائط المترنحة .وأغلب الظن أنه شيد منذ عهود سحيقة حينما ترك ساكنو الكهوف
 Troglodyteaكهوفهم وفي محاولات الأولى للبناء حذوا حذو آبائهم في وضع الصخور الواحد فوق الآخر مقلدين بذلك
المأوى الذي وفرته لهم الطبيعة من قبل .اختبرت الموقع العام للمكان بواسطة البوصلة ،ووجدت أن الحوائط الخارجية
بنيت حتى تواجه الجهات الأربعة مع انحراف يبلغ اثنتي عشرة درجة فقط ويمكن رده إلى تذبذب الإبرة ،والمحيط الكلي،
يتحمل أن يكون عدة مئات من الياردات ،ويبدو على البناء بصفة على أنه كان متينا.
ودعنا سنتنا المدرسية ودخلنا في أيام العطلة الصيفية فحان لنا أن نأخذ بعد أتعابنا نصيبا من الراحة ،وكانت أفكاري
ّ
موجهة إلى شقيقي أنطوان وهو في تونس الغرب أنتظر منه رقيما يدعوني به إليه لنقضي معا هذه أشهر الراحة ،وأنا
غائص في هذه الأفكار إذ أتاني في ليلة  11آب نبأ برقي يفيدني أن أخي وصل مرسيلية وسيكون عندي بعد يومين
فحدث عن فرحي بقدوم الحبيب ولا حرج ،إذ ليس أشهى على قلب المرء في غربته من اجتماع شمله مع أهل تربته،
ّ
نتجول في أنحاء سويسرة فنمتع أبصارنا بمشاهدها
أن
على
اتفقنا
ثم
حياتي،
أيام
أطيب
من
عددته
يوما
وأخي
فصرفت
ّ
السياح إلى معاينتها في هذا الفصل من السنة ،وباشرنا بمدينة لوزان التي كنت
الف ّتانة وآثارها الخطيرة التي تتقاطر
ّ
أحسن معرفة بها فأردت أن أعرض محاسنها على أخي فأصبح له فيها دليلا وهي تستحق شرف التقدم.
لوزانَّة حاضرة إحدى مقاطعات سويسرة وهي مقاطعة فود ) (Vaudالمعدودة من أجمل وأبهى إيالات سويسرة بل من
كل بلاد أوروبة ،فإن موقعها على منعطف حوض بحرنا المتوسط بين مقاطعتي نيوشاتل وجنيفة ُتشرف عليها شرقا
جبال الألب وغربا تظللها قمم جبال جورا وفي جنوبها واد عجيب كثير الأشجار غزير المياه تتوفر فيه المناظر الطبيعية
الخالبة للأبصار ،أما حاضرة هذه المعاملة لوزانة فإنها إحدى كبار مدن سويسرة على ضفة بحيرة جنيفة التي تدعى
أيضا بحيرة ليمان تحدق بها الدساكر والجواسق والرياض والخمائل والكروم ،وتختلف فيها الحزون والبطون وتجري فيها
السياح زرافات زرافات في أشهر الربيع والصيف يعدونها كجنة الأقطار الأوروبية ،وبيوت
جداول المياه وإليها تتوارد
ّ
وربى تمر بينها ثلاثة شوارع كبيرة لا يقطعها السابلة إلا بطلوع أو نزول دائمين ،وأهلها اليوم
المدينة على عدة آكام ُ
نيف وخمسون ألفا واللغة الغالبة عليهم هي الفرنسوية إلا أن كثرة الأجانب المترددين إليها وتوسطها في البلاد
ّ
كلية شهيرة عظيمة
َّة
ن
لوزا
وفي
والإيطالية،
والإنكليزية
كالألمانية
أوروبة
في
الشائعة
اللغات
درس
إلى
تضطرهم
ّ
الشأن يبلغ عدد الطلبة المتألبين لحضور درسها  1300طالب يقبلون إليها من كل أوب وفج ليدرسوا فيها خصوصا
الطب والفقه والهندسة ولأساتذتها سمعة مستفيضة في أنحاء أوربة.
ّ
مشيدة على إحدى أكمات المدينة فقصدناها مارين على جسر ُبني بين جبلين،
وهي
الكلية
تلك
أبنية
زرناه
ما
أول
وكان
ّ
والكلية عبارة عن بناء فخيم في واجهته مدخل يروق العين بهندسته فرقينا درجة ووصلنا إلى قاعتين كبيرتين يلقي
فيهما الأساتذة دروسهم تسع كل منها  300تلميذ ،وخرجنا منهما إلى باهه فسيحة تزينها أجناس الزهور على هندام
جميل ،وفي وسط الحديقة بركة تترقرق مياهها في صفاء الدمعة ،ويحيط بالباهة قناطر تستند إلى عواميد من الرخام
السماقي مسقوفة بالزجاج لا يتمالك الداخل من العجب بحسنها ،وعن شمال القناطر دار التحف فيها مجاميع من
ّ
الرسوم والنقوش والتصاوير لأبرع الصنعة وأشهر المصورين تمتاز بينها مناظر الطبيعة كالجبال والغابات والمواشي
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الراعية تحسبها حيّة لدقة صنعها .وهناك التماثيل في كل هيئاتها منظومة بذوق وحذق منها بالرخام ومنها بالجص أو
بالمواد المعدنية،ومن عن يمين القناطر خزانة كتب عامرة لا يقل عددها عن  .000,220وفي هذه الكليّة متاحف أخرى
للنبات والحيوان وعلم طبقات الأرض لكن العملة كانوا يشتغلون في تنظيمها فلم نستطع أن نزورها.
وفوق هذه الكلية على ذروة الأكمة الكنيسة الكاتدرائية التي ابتناها الكاثوليك في سالف الأعصار وضبطها البروتستانت
هي اليوم في أيديهم ،وهذه الكنيسة من الأبنية الجليلة لها قبّة جرس يرقى إلى أعلاه بنحو  250مرقاة وهناك سطح
فسرحنا النظر على كل أطراف المدينة فلاحت لنا كل أبنيتها وآثارها وكل تقاسيمها ،بل كنا
علوه  60مترا صعدنا فوقه
َّ
ّ
ننظر بساتين المدينة ومزارعها مع بحيرة ليمان الرائقة الحسن التي ترتسم في مياهها صور الآكام المجاورة كأنها المرآة
الصقيلة ،وكذلك كان نظرنا يرتفع إلى عنان السماء فيشاهد تقاطيع جبل جورا والقرى التي تستند إلى معاطفه ،وفي
داخل هذه الكنيسة ضرائح أساقفة المدينة الأقدمين من الكاثوليك فتذكّرنا ما كان لهم من الأيادي البيض والمشروعات
الصالحة التي لم يزل التاريخ مدونا لها.
ثم انحدرنا من سفح المدينة لنزور مجلسها البلدي ولم يدر على خلدنا أن معاهده مقفلة في أيام العطلة ،فاكتفينا بأن
نجول في الحديقة العمومية التي أمام تلك البناية ونعاين تمثالا رائعا للبطل السويسري غليوم تال نصب فوق دار
الحكومة.
وبعد الغداء سرنا إلى أوشي ) (Ochyوهي على ساحل البحيرة يعتبرها أهل لوزانة كفرضة مدينتهم ،وكانت سابقا بعيدة
عنها لكن المدينة لم تزل تتسع حتى كادت تتصل أبنيتهما .ولمرسى أوشي رصيف عريض طوله  300متر تحيط به عن
تمتد أبصارهم إلى تخوم فرنسة
طرفيه الجنائن والأشجار وقد أعدت هناك مقاعد يجلس عليها المتنزهون بإزاء البحيرة
ّ
ل من مراقبة الطبيعة ومشاهدها الساحرة ،وكان على ساحل البحيرة
ومدينة أفيان فيقضون الساعات والعيون لا تم ّ
سفينة حان وقت سيرها وقد ركبها الناس أفواجا مزدحمة وقصدهم ترويح البال في قرية واواي ) ،(Veveyفما لبث
الربان أن آذن بالرحيل فحملتنا أجنحة البخار وسرنا موازين لساحل البحيرة والعيون شاخصة إلى ما هناك من أعمال
ّ
الخالق ،واجتزنا عدة قرى حتى بلغنا بعد ساعة إلى واواي حيث ت ّتسع البحيرة فيبلغ عرضها  13كيلو مترا.
فنزلنا في تلك البلدة ليس لنشاهد آثارها وهي خلوة منها لكن لنتوكل من هناك في جبل عال يقصده السياح من أقاصي
قمته منظرا فريدا في جنسه جامعا
البلاد ويدعونه جبل بارين أو جبل الحاج علوه  850مترا فوق لوزانة يعاينون في ّ
السياح لا سيما الإنكليز منهم
لمحاسن طبيعية ش ّتى قلما يرونها مجتمعة في مكان واحد ،والرقي إليه شديد عسر وكان
ّ
يحف بالراقي من المخاطر ،أما اليوم فقد جهزت له سكة حديدية تعرف بالسكة السلسلية
يتفاخرون في صعوده لما
ّ
) (Funiculaireتجري صعودا وهبوطا بموازنة الأثقال فتقطع المسافة بين سفح الجبل وقمته في 26دقيقة .ويا ليت
اللبنانيين ي ّتخذون سككا مثلها في بعض أنحاء جبلهم وخصوصا من جونية إلى حريصا أو غسطا فيو ّفرون على نفوسهم
زمنا طويلا ونفقات باهظة ويصبح لبنان موردا للثروة قريبا من المصطافين ينزلون من الجبل إلى بيروت أو يصعدون
منها إلى الجبل بساعة واحدة دون عناء.
يدق إشارة إلى أوان السفر .فجعل القطار يصعد
أخذ
كهربائي
بجرس
وإذا
السكة
فبعد برهة من الزمان دخلنا قطار
ّ
رويدا رويدا مرتفعا على منعطف تلك الجبال العالية ونحن ننظر من نوافذ الزجاج الرؤى البديعة التي زانت بها يد الخالق
تلك الأصقاع ،وكانت تلك المناظر تزيد حسنا وغرابة على قدر ارتفاعنا وتشغلنا عن التفكير في ميل السكة ومسيرها
فمر علينا ثلث ساعة ونحن لا نزال نتوقف في تلك
على منعطف الجبال فلو قطعت سلاسلها لأودت بحياتنا لا محالة،
ّ
حدها ،فنزلنا
المشارف وك ّنا نشعر بهواء الجبال الصافي الذي ينعش قوانا
ّ
ويلطف حرارة صيفنا حتى وقفت السكة عند ّ
المحطة ثم واصلنا السير ماشين فلقينا هناك من الغابات والأودية وجداول المياه ما كان ينسينا أجمل مناظر لبنان،
في
ّ
فتجولنا فيها وقضينا العجب من محاسنها ،وأهل لوزانة قد زادوا على
وكان الثلج يزال كاسيا بثوبه اليقق آكاما عديدة
ّ
ومدوا الجسور والمعابر وابتنوا بعض
فمهدوا الطرق
يشوق السياح إلى رؤيتها
وجهزوا تلك الأمكنة بما
رونق الطبيعة،
ّ
ّ
ّ
ّ
المنازل لفصل الصيف فيجد فيها المسافرون ما يحتاجون من المشروبات ،وخلاصة الكلام أن تلك الأنجاد لجديرة بما
يثني عليها السياح من الأوصاف الشائقة فلا تبرح من ذكرنا طالما حيينا ،ورجعنا في مساء ذلك النهار إلى لوزانة
منحدرين بقطارنا السابق ذكره وكانت الشمس عند عودتنا على ظهر السفينة تضرب بأشعتها قبل غروبها قمم جبال
الألب ،فتصبغها بألوانها القرمزية ثم الوردية ثم الصفراء ما كان يأخذ بمجامع القلوب وتندهش له كل الأبصار.
وكان اليوم التالي واقعا في  15آب وهو يوم عيد انتقال العذراء إلى السماء فقضيناه بالمدينة واكتفينا بإتمام فرائضنا
س ّر أخي من عبادة السويسريين الكاثوليك الذين يعرفون بشدة اعتصامهم
الدينية في كنيسة قريبة من منزلنا ،وقد ُ
التامة وترعى
بحبل الدين وقد جاهدوا في سبيل إيمانهم جهادا مشكورا حتى اضطروا الحكومة إلى أن تمنحهم الحريّة
ّ
حقوقهم بعد أن هضمتها زمنا طويلا.
وكان ذلك اليوم يوم السبت وفيه تقام سوق حافلة يتوارد إليها الأهلون من كل القرى والمزارع المجاورة ،وهناك ساحة
غاصة بالباعة يعرضون فيها كل غلاّت البلاد ومحصولاتها ومواشيها ،لكل صنف منها مقام
كبيرة تراها في ذلك اليوم
ّ
مألوف يقصده الألوف من الزبائن.
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وفي صباح الأحد في  16آب نهضنا من النوم باكرا وتأهبنا لسفر أسبوعين نقضيهما في السياحة ،وك ّنا قطعنا لنا تذاكر
تخول لنا حقوق التجوال حيثما شئنا في أنحاء سويسرة في سككها الحديدية وسائر سفنها وذلك بثمن بخس لا يتجاوز
ّ
قدره  40فرنكا ،فركبنا الباخرة في أوشي فأق َّلتنا بنصف ساعة إلى إفيان ) (Evianوهي مدينة فرنسوية واقعة على حدود
بحماماتها المعدنية يقصدها كثير من ذوي العاهات لا سيّما أرباب الثروة ووجوه القوم.
البلادين ،وإفيان مدينة شهيرة
ّ
القداس فكنا من المجيبين لدعوتها،
لحضور
المؤمنين
فتدعو
تقرع
والأجراس
التاسعة
الساعة
وكان وصولنا إلى إفيان
ّ
تعسر علينا وجود مكان
فغصت بهم الكنيسة مع رحبها حتى
فدخلنا الكنيسة حيث كان احتشد الناس من كل رتبة ومقام
ّ
ّ
لنا ،أما المدينة فكثيرة الفنادق حسنة الأبنية لكننا لم نجد فيها ما يستحق الذكر ،وبعد الظهر عدنا فركبنا السفينة وسرنا
موازين للأملاك الفرنسوية حتى بلغنا قرية مونرو ) (Montreuxوهي بلدة صغيرة تشبه إفيان بمنازلها الكبيرة ويكثر
فيها في الشتاء وقع الثلج ،ويتخذون لهم الأحواض الجليدية فيزلجون عليها بالمزالج الحديدية ) (Patinsويقصدها القوم
لهذه الغاية.
ثم توجهنا يوم الاثنين إلى مدينة فريبورغ وهي على مسافة ساعة ونصف بالقطار الحديدي ،وفريبورغ هذه إحدى
حواضر سويسرة وبها دعيت إحدى مقاطعات ذلك القطر والكاثوليك يعتبرونها كعاصمة ديانتهم في سويسرة فبلغناها
في ضحى النهار ،وعند نزولنا من القطار رأينا أسقف المدينة منحدرا منه يصحبه أحد كهنته وسار كلاهما ماشيا إلى
فتعجبنا من بساطة ذلك الحبر وحياده عن كل فخفخة وجاه عالمي.
الدار الأسقفية
ّ
وتجولنا في أحيائها وزرنا منتزهاتها
الأخيرة
هذه
فقصدنا
السفلى
والمدينة
العليا
المدينة
قسمين
إلى
تقسم
فريبورغ
ّ
وفي وسطها يتخلّل نهر يدعى سارين ) (Sarineعلى حافتيه الأشجار والحدائق ،أما المدينة العليا فموقعها فوق ربوة
مرتفعة وكل الطرق التي تؤدي إليها كثيرة الانحدار يصعد إليها بالمراقي العديدة ومن فوقها يكشف الناظر على بلاد
واسعة كثيرة المحاسن الطبيعية.
تعد من الآثار الهندسية الفخيمة يرقى عهدها إلى القرن الثاني عشر
ومن عجائب فريبورغ كنيستها الكاتدرانية التي
ّ
خواصها أرغنها الشهير المعدود بين تحف الآلات الصناعية .أنشأه لويس موزو سنة  ،1839وكان أكبر أرغن يعرف
ومن
ّ
في العالم حتى اصطنع اليسوعيون أرغنهم في كنيسة سان فرنسيسكو ففاق عليه إلا أن الزلازل التي حدثت في تلك
المدينة أتلفت أرغنها فعاد للأرغن السويسري مقامه الأول ،وقد تبلغ أبواقه  7800بوق وكل محبي الأدوات الموسيقية
للزوار إذا بلغ عددهم ستة ودفع له
عدوا زيارته كفرض واجب وفي الكنيسة موسيقي حاذق يد ّقه
مروا بفريبورغ ّ
ّ
إذا ّ
كل زائر فرنكا أجرة تعبه ،وكنا نحن يومئذ  300زائرا فش ّنف آذاننا بأنغام هذه الآلة العجيبة التي تمثل كل أصوات الطبيعة
أحسن تمثيل وتهيج كل العواطف في قلوب سامعيها ،فكنا نظن عند سماع نغماته تارة أن أجواقا من الموسيقيين
فترتج لها أطراف الكنيسة،
يعزفون على ضروب من آلات الطرب في أقاصي المدينة وتارة أن الرعود تدوي فوق رؤوسنا
ّ
تقويا طربت له كل
نشيدا
وكان آخر ما سمعنا صوتا رخيما للغاية فحسبنا أنه صوت بشري لإحدى السيدات تنشد
ّ
مشاعرنا ،فخرجنا من تلك الكنيسة وكلنا ألسنة تنطق في مدح مفاخرها.
وفريبورغ كما سبق مركز الكثلكة في سويسرة اشتهر فيها كثيرون من مشاهير الأفاضل ،وفي إحدى كنائسها قبر رسولها
شرف بأعماله وتأليفه وفضائله
الطوباوي كانيسيوس اليوسعي الذي في القسم الثاني من القرن السادس عشر ّ
وتصدى للهراطقة في تلك البلاد فاستحق أن يدعى رسولها ،وكانت وفاته في
السامية بلاد ألمانية والنمسة وسويسرة
ّ
حجت إلى قبره الألوف المؤلفة من
لموته
الثالثة
المائة
وهي
1897
السنة
كانت
فريبورغ فاتخذه أهلها كشفيعهم ،ولما
ّ
وعددوا
نواحي أوروبة حتى أناف عددهم على  300 ,000وعقدت حفلات عظيمة أطرأ فيها الكاثوليك محامد شفيعهم
ّ
وتنشطوا على مثاله لكل الأعمال الخيرية في سبيل الدين ،ثم طفنا البلدة متنقلين
أعماله الج َّبار َّية في خدمة بلادهم
ّ
الدالة على ذكاء مهندسهما،
من أسفلها إلى أعلاها ومررنا على جسريها العجيبين وهما من أعمال الصناعة الفاخرة ّ
والجسر الواحد طوله  230مترا في عرض  60وهو ممدود فوق وادي سارين وموثّق بثلاث سلاسل ضخمة ،وكنا نشعر
ونحن نقطعه بارتجاجه واهتزازه إلا أنه غاية في المكانة ،أما الجسر الثاني فقد اصطنعه الفرنسويون سنة 1860
وأصلحوه سنة  1874وهو أقصر من السابق لكنه أعلى منه فإنه يرتفع فوق الوادي على علو  74مترا ،فيرى المجتاز
عليه المشاة في الوادي صغارا جدا ويشاهد كل مدينة فريبورغ مع بعض أسوارها القديمة المحيطة بها.
وفي فريبورغ دار تحف تشتمل على عاديات ثمينة عزيزة الوجود فتفقدناها بشوق وكان الدليل يرافقنا ويشرح لنا ما
الظران إذا كان الإنسان
تحتويه كل قاعة من النوادر ،وأغنى ما في هذه الدار عادياتها السابقة لعهد التاريخ من طور
َّ
الصوان والعظام وغيرها ،وكذلك المستحجرات من النبات
لم ي ّتخذ بعد الحديد والمعادن فيصطنع أثاثه وأسلحته من
ّ
والأصداف فإنها كثيرة مختلفة الأجناس غريبة الهيئات ،هذا فضلا عن هياكل حيوانية لبهائم قد ُفقد اليوم جنسها ووجدت
كبت على صورها القديمة على أدق منوال.
عظامها فر ّ
متوجهين إلى عاصمة كل المقاطعات السويسرية أعني برن ولا تبعد
وفي أصيل النهار ودعنا فريبورغ وركبنا القطار
ّ
بالسكة الحديدية عن فريبورغ سوى نصف الساعة وفيها تقيم الهيئة الحاكمة وعمدة الجمهورية السويسرية ورجال
دولتها ورئيسها المسيو موللر ،أما عدد سكانها فلا يزيدون عن  000,67نفس.

 Copyright 2020-2022 - Sayoud.net - All rights reserved.

http://sayoud.net

Pr H. Sayoud

وجدنا برن مدينة واسعة الشوارع غاية في النظافة وكنا إذا خطونا بعض الخطوات وجدنا سبل الماء يعلوها التماثيل
تمتد بينها الجسور لكن جسورها ليست معلقة بالسلاسل
والمنحوتات الجميلة ،وبرن كفريبورغ مبنية على آكام مرتفعة
ّ
يتكون منه في مسيره بحيرتان جميلتا المنظر ،بحيرة برينز ) (Brienzوتولى ) ،(Thulوفي
ولها نهر يمر بها أسمه آر )(Aar
ّ
فيسرحون أنظارهم على مجرى النهر الذي
وسط المدينة ساحة واسعة يزدحم فيها الناس لا سيما في ساعات الفراغ
ّ
ينصب قريبا منهم بمياهه الزاخرة على هيئة مهيبة وتعلو فوق رؤوسهم جبال الألب الشاهقة المدعوة باسم بلدهم
الألب البرنية ) ،(Alpes Bernoisesوبإزاء هذه الساحة أيضا دار الحكومة وهي فخيمة فاخرة على أبوابها شعار بلاد
سويسرة وشارات مقاطعاتها كلها بالفسيفساء والحجارة الملونة ،ويلي دار الحكومة شارع يؤدي إلى أحواض وبرك
الحية لها خدم يقومون بحاجاتها ،أما
عديدة فاجتزنا به وسرنا إلى خارج المدينة حيث رأينا صيرا واسعا ُتربى فيه الأدباب
ّ
اعتناء البرنيين بالدببة فلأن شعار مدينتهم هو الدب وكانوا في القرون السالفة يصطادونها في جبالهم بين الثلوج الغراء
التي تعلو فوق أطوادهم ويغتذون بلحمها.
واليوم ترى صورة الدب مرسومة على أبوابهم وعلى قبعاتهم وملابسهم وعلى أزياء حكومتهم ،ولتلك الأدباب الحيّة
حفر تقيم فيها وحولها درابزينات من حديد يتزاحم عليها الناس ليشاهدوا تلك الضواري وهم يلقون لها المأكولات فتثب
عليها وتتلقفها بحركات مضحكة.
وبتنا تلك الليلة في برن ولما كان رأد الضحى في اليوم التالي ركبنا السكة قاصدين السفر إلى تون ) (Thunوكان ذلك
فج ليبيعوا محصولاتهم ويقتنوا بدلا منها ما يحتاجون إليه من أمور
اليوم سوقا لأهل برن تقاطر إليها القرويون من كل ّ
المعاش ،وبعد ساعتين وصلنا إلى محطة شرزليزن ونزلنا الباخرة التي عبرت بنا في بحيرة تون وهي بحيرة صقيلة
المياه كالسجنجل تكتنفها الأعشاب والأشجار والخضر فتنعكس صورها في المياه..
وأمامها التلال والجبال التي منها ما تكسوه الثلوج المخلدة بشملتها البيضاء ..وكنا نمر من حين إلى آخر بإزاء شلالات
تتساقط مياهها من أعالي الجبل ،فتتطاير من حولها كالمضخة الكبيرة وترسم كل ألوان قوس قزح وهي من أبهى
مشاهد الطبيعة ،ثم عدنا بعد ذلك إلى السكة الحديدية حتى وصلنا إلى بحيرة برينتز وهي كبحيرة تون في مناظرها
البديعة ،وليس في سويسرا أبدع من هاتين البحيرتين ومن بحيرة لوسرن وفي فصل الصيف ترى السياح يتناوبون في
زيارتها جماعات جماعات لا يكاد يخلو منهم يوم واحد ،وفي بحيرة برينتز هذه تصب شلاّلة شهيرة وهي شلالة كميزباخ
وهناك قرية تدعى بهذا الاسم ومياهها تتدفق في بحيرة من علو  300متر ،وقد متعنا بمنظرها الأبصار ونحن على ظهر
جهز لها الأهلون أجهزة كهربائية إذا أوقدوها
السفينة والشمس تضرب عليها أشعتها الذهبية ،أما في ظلام الليل فقد ّ
صبغت المياه بألوان زاهية لا يفي بحسنها وصف والغرباء في رحلهم يطنبون في جمالها.
ونزلنا في قرية برينتز فنقلتنا سكة حديدية ضيّقة الأسلاك مسننة كسكة لبنان ،فمررنا بين جبال وأودية عميقة ونحن
نسمع خرير المياه من كل جانب والأنهار والجداول تخترق تلك الأمكنة فتارة نطرب لرقرقتها وحينا تصب مزيدة ،وصوتها
كصوت الرعد تتحدر من رؤوس الجبال وهذا المضيق تتناوب فيه المشاهد البهية نرى على مدى البصر مناظر تسحر
اللب وتحيك في القلب ،وكان القطار يسير الهوينا فيسمح لنا بمعاينة تلك الرؤى الف ّتانة منها عدة بحيرات صغيرة
نعمنا بهذه المحاسن.
وغابات وخمائل ومناجع القطعان ،فما كان لساننا يفتأ عن الشكر للخالق الذي َّ
وكان وصولنا إلى لوسرن ) (Lucerneالساعة السابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء وهي حاضرة مقاطعة ُتدعى بها
وموقعها على نهر روس ) (Reussالذي يقسمها إلى قسمين يجمع بينهما جسران عظيمان ،والنهر يخرج هناك من البحيرة
وينصب في نهر آر ،أما البحيرة فتدعى أيضا بحيرة لوسرن أو بحيرة المقاطعات الأربع وهي
فيتحدر منها
بجلبة شديدة
ّ
ّ
فتتكون منها الخلجان والرؤوس الصخرية بهيئات غريبة ،وضواحي
والصخور
الأراضي
في
مياهها
تدخل
مستطيلة
ّ
المدينة كثيرة الخصب جيدة التربة تتوفر فيها المراعي والبساتين والكروم.
أما المدينة فمتوسطة الكبر وأهلها لا يتجاوزون  37000نفس لك ّنها أنزه وأجمل مدينة في كل مقاطعات سويسرة ،ليس
فقط لحسن موقعها ووفرة مشاهدها الطبيعية لكن أيضا لمنازلها الفخيمة وبناياها اللطيفة ولزخرف أهلها في الملابس
والأزياء المختلفة ،وفي مساء كل يوم تتألف فئات من المغنين فيتناشدون الأغاني الوطنية ويعزفون بالآلات الموسيقية
إلى أواسط الليل.
وتجولنا في شوارع المدينة فرأينا فيها الناس كأنهم في يوم عيد تظهر في ملابسهم وحركاتهم أمارات الفرح والنشاط،
ّ
وأكثرهم يسيرون إلى الشارع المجاورة للبحيرة فتبعناهم وإذا هناك فسحة واسعة على جانبيها أشجار الكستنا الوارفة
الأغصان تظ ُّلل تلك الباحة وبين الشجر جوقات الموسيقيين يعزفون بآلات الطرب ،ومن تلك الساحة كنا نرى الجبال
أخصها جبل يدعونه جبل بيلاطوس كثير الصخور صعب المرتقى يصعدون إليه بسكة حديدية
تحف بالمدينة
التي
ّ
ّ
مشعة ف ُترى عن بعد،
ضياؤها
وتتألق
الأرض
على
الظلام
م
خي
إذا
يوقدونها
للأنوار
مسارج
الجبل
قمة
وعلى
ة
سلسلي
ّ
ّ
ّ
البخارية والسفن الصغيرة تتن ّقل بين الشواطئ وفيها الأنوار الملونة لكل سفينة نورها لتمتاز به عن
القوارب
وكانت
ّ
تعسر علينا وجود مكان فارغ في
إذ
الرابع
طابقه
من
حجرة
في
الأهلين
أحد
منزل
في
الليلة
تلك
مبيتنا
وكان
أختها،
ّ
فنادق المدينة لكثرة الأجانب فيها.
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يستحق الذكر بعد
لنتجول في أنحاء المدينة لئلا يفوتنا شيء من طرفها قبل فراقها ،فما
هببنا صباح الأربعاء من الفراش
ّ
ّ
مشاهدها الطبيعيّة صورة تمثال عظيم ُنحت في الصخر يمثّل أسدا ضخما نفذ فيه رمح صيّاد فصرعه وكاد يصرم حبل
ويتلوى ويزأر فيتأثر الناظر لشدة سطوته وهول نظره وانحلال قواه
حياته على أن الأسد يجاهد بما بقي فيه من القوة
ّ
بفقد دمه .وأمام الأسد شعار ملوك فرنسة زهرة السوسن دلالة على سقوط آل بربون في سويسرة ،وهم المرموز
عنهم بهذا الأسد الهائل الذي طوله سبعة أمتار وهو قائم في وسط كهف فسيح وحول هذا التمثال مقاعد يجلس عليها
الناس ليتأملوا دمية الحيوان.
بعد أن زرنا مدينة لوسرن وم ّتعنا الأبصار بما فيها من الآثار والمشاهد البديعة غادرناها سائرين إلى زوريخ ،وكان سفرنا
في ظهيرة الأربعاء  19آب على ظهر باخرة قطعت البحيرة على طولها )وهو يبلغ  32كيلو مترا( في مدة ساعتين
ونصف ،وكان هذا من أبهج وأشوق الأسفار لما ك ّنا نعاينه في طريقنا من المناظر الف ّتانة على ض ّفتي البحيرة فك ّنا
مكسوة بالعشب تزينها الغياض وتجللها ضروب الأشجار ،ووراء هذه
نوجه الأبصار إلى الآكام والُربى المحدقة بها وكلها
ّ
علوه  1800متر ومن
أخصها جبل ريجي ) (Rigiالذي موقعه في مركز بلاد سويسرة يبلغ
التلال تشرف جبال شاهقة
ّ
ّ
الزوار يقصدون هذا الجبل رغبة في محاسنه
وأكثر
الأكباد
حشاشة
ويسبي
الفؤاد
بمجامع
قمته ينظر الناظر ما يأخذ
ّ
ّ
ومعاطفه أشبه بجنة غناء تشتمل على أجناس النبات وصنوف الأشجار.
تتماسان فجرينا في هذا المضيق نميل تارة إلى اليمين
وبعد برهة من الزمان رأينا ض ّفتي البحيرة قد تقاربتا حتى كادتا
ّ
وأخرى إلى اليسار ،ولاحت لنا على شاطئ البحيرة طريق غريبة للعجلات فتحها السويسريون في قلب الصخور التي
تنتصب في جانبي البحيرة فالطريق منقورة في الصخر الأصم ُترى حينا مكشوفة وحينا نافذة في الأنفاق ذات كوى
منيرة ،والسابلة يجرون فيها لبهجة مناظرها ،وكثير من هذه الأنفاق قد ُنقر في الجبل على هيئات بديعة كالأروقة
والمعاهد القاعات تسند سقوفها الأعمدة والسواري.
وألقت الباخرة مرساها عند محطة اسمها تلسنبلات يشرف عليها جبل يعلو  1700متر فوق سطح البحيرة ،وهناك ينزل
السياح ليزوروا مشهدا أقامه السويسريون كأثر وطني ذكر المحرر بلادهم من جور الظالمين في أواسط القرن الرابع
عشر ألا وهو غليوم تال البطل الصنديد ،والمشهد المذكور شهير في كل هذه الجهات في وسطه تمثال عجيب يعد
من طرف الصناعة.
تمهيد
قضينا صيف هذا العام في أوربا بين فرنسا وإنكلترا وسويسرا وتنقلنا في أهم مدائنها فزرنا مرسيليا وليون وباريس
ولندن وكامبردج ومنشستر واوكسفورد وجنيف ولوزان وافيان .ودرسنا أحوالها وتفقدنا متاحفها ومكاتبها وآثارها .وتوخينا
النظر على الخصوص في ما يهم قراء العربية من أحوال تلك المدينة التي أخذنا في تقليدها منذ قرن كامل و نحن
نتخبط في اختيار ما يلائم أحوالنا منها .وسننشر في ما يلي خلاصة ما بلغ إليه الإمكان من ذلك الدرس ونقتصر من
ذلك على ما يهم القارئ الشرقي من حيث حاجته إلى تحديد مدنية أولئك القوم في نهضته هذه .ونبين ما يحسن أو
يقبح من عوامل تلك المدينة بالنظر إلى طبائعنا وعاداتنا وأخلاقنا وسنغفل سياق الرحلة فلا نذكر رحيلنا أو نزولنا وما
لاقيناه أو كابدناه في أثناء ذلك على ما جرت به عادة أهل الرحلة إذ ليس غرضنا أن يكون ما نكتبه ذليلا للراحلين في
السفر والنزول ومعرفة الطرق والمسافات والأجور .وإنما نريد أن نمثل للقارئ ما طبع في ذهننا أثناء هذه الرحلة بعد
أعمال الفكرة في أحوال تلك الأمم .ولذلك نقسم الكلام إلى ثلاثة أقسام باعتبار الممالك التي زرناها على ترتيب تلك
الزيارة فنبدأ بفرنسا فإنكلترا فسويسرا.
 -1نظام حكومتها
تقلب نظام الحكومة الفرنساوية على أوجه شتى واستقر في  4سبتمبر سنة  1870على الجمهورية .وتثبت ذلك في
16يوليو سنة  1875بقانون دستوري تعدل بعض التعديل بعد ذلك .وهو يقضي أن ترجع قوة التشريع إلى مجلس الأمة
ومجلس الشيوخ وقوة التنفيذ إلى رئيس الجمهورية والوزارة وهم ينتخبون رئيس الجمهورية كل سبع سنوات بأغلبية
الأصوات ولانتخابه يجتمع المجلسان المذكوران في الجمعية العمومية .وعليه تنفيذ ما يقررانه أو يشرعانه .وهو يشكل
الوزارة من المجلسين ويجوز أن يكون بعض الوزراء من غير أعضائها .وهو يعين الموظفين الملكيين والعسكريين.
ويعقد المعاهدات مع الدول الأخرى .لكنه لا يقدر أن يعقد معاهدة تتعلق بمساحة ارض فرنسا أو مستعمراتها إلا
بمصادقة القوة التشريعية .ولا يجوز له أن يعلن حربا إلا بموافقة المجلسين .وكل عمل من أعمال الوزارة يجب أن
يمضيه رئيس الجمهورية مع أحد الوزراء .ويستطيع هذا الرئيس بالاتفاق مع مجلس الشيوخ أن يحل مجلس النواب
والوزارات والنظارات  13نظارة هي :الداخلية والمالية والأشغال العمومية والحربية والبحرية والحقانية والمستعمرات
والمعارف العمومية والخارجية والتجارة والزراعة والعمال والأديان وينتخب النواب لاربع سنوات بالتصويت العام وكل
فرنساوي من غير الجند بلغ الحادية والعشرين من عمره له حق التصويت في الانتخاب بشرط أن يثبت إقامته ستة
أشهر في البلد الذي يريد أن يصوت لنائبه .أما النائب فيجب أن يكون سنه  25سنة على الأقل .وعدد النواب الآن 584
نائبا وعدد المنتخبين بين عشرة ملايين وسبعة ملايين .ومجلس الشيوخ مؤلف من  300عضو ينتخبون لتسع سنوات
من أعيان الفرنساويين ولا يكون سن أحدهم أقل من  40سنة .يتقاعد ثلثهم كل ثلاث سنين وينتخب غيرهم .وانتخاب
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الشيوخ منوط بلجنة مؤلفة من مندوبين عن مجالس البلدية في الولايات على نسبة عدد سكانها ومن النواب .فينتخبون
 225شيخا ينوبون عن الولايات يضاف إليهم  75شيخا ينتخبون لطول الحياة بإجماع المجلسين .ولا يجوز انتخاب أحد من
أعضاء الأسرة الملكية "المخلوعة" في أحد المجلسين الراتب واحد للنواب والشيوخ فيستولي النائب أو الشيخ على
 15000فرنك في السنة "نحو  600جنيه" وأما رئيس المجلس فيأخذ فوق ذلك  72000فرنك "نحو  2840جنيها" للنفقات.
ويسافر أعضاء المجلسين في السكك الحديدية بنفقات زهيدة .وراتب رئيس الجمهورية  600000فرنك أو نحو 24000
جنيه .ونحو هذا المبلغ للنفقات الرسمية وعندهم مجلس للشورى أنشأه نابليون الأول ولا يزال باقيا يرأسه ناظر الحقانية.
وهو مؤلف من مستشارين قضائيين وعلماء في القضاء للنظر في ما تعرضه عليهم الحكومة وأكثره يتعلق بالإدارة
ونحوها
 -2عمرانها
فرنسا قدوة الممالك المتمدنة في روح المدنية الحديثة وأكثرهن احتكاكا بالشرق الأدنى .وكنا إلى عهد غير بعيد لا
نعرف سواها قدوة لنا في أحوالنا الاجتماعية والأدبية والسياسية والقضائية ولا نزال أكثر معرفة بها مما بسواها مساحة
مملكة فرنسا  207054ميلا مربعا وعدد سكانها  39376000نفس <جميع الإحصاءات التي ترد في هذا الكتاب مأخوذ
عن ذلك الوقت فهي صحيحة لسنة  >1912منهم نحو  30000000نفس من أهل الفلاحة والباقون من سكان يتعاطون
الصنائع والمهن والوظائف والمصالح .وفيها ستون مدينة سكان كل منها فوق  35000نفس أكبرها باريس عدد سكانها
 2846986نفسا فمرسيليا  517497مليون  472114نفسا .ثم تأتي بوردووليل وتولوز وغيرها إلى روان وسكانها 35516
نفسا وفرنسا من اكبر الممالك ثروة نعني أهل فرنسا فانهم يعدون في مقدمة الأمم من حيث الثروة الخصوصية.
واختلف الباحثون في مجموع تلك الثروات فوجد المسيو دي فوفيل الباحث الاجتماعي أن فرنسا تقدر قيمتها على هذه
الصورة :جنيه  3000000000أرض زراعية  2000000000أبنية  200000000نقود  2800000000ضمانات وتأمينات
 400000000أدوات زراعية ومواش ونحوها  680000000ممتلكات أخرى  9080000000وقدرها غيره بأكثر من ذلك فبلغ
مجموعها في تقدير جويو  9520مليون جنيه .وبلغ دخل فرنسا السنوي في تقدير ليروا بوليو  1000000000جنيه ثلاثة
أخماسه من نتاج العمل الشخصي وفي كل حال فإن الفرنساويين مشهورون بالاقتصاد والاحتفاظ بالمال .والفقر المدقع
عندهم أقل كثيرا مما في سائر الممالك الكبرى .وفرنسا كثيرة المعامل واسعة التجارة ولها في الصناعة الدقيقة القدح
المعلي ولبضائعها شهرة طائرة في الجمال وسلامة الذوق وهي قدوة الأمم المتمدينة في الأزياء من الملابس وغيرها.
وعاصمتها باريس مرجع أمم الأرض في كل ذلك مما هو مشهور لا يحتاج إلى بيان .وسنعود إليه عند الكلام على
الأحوال الاجتماعية أما مالية الحكومة الفرنساوية فبلغ دخلها في السنة الماضية  170767054جنيها منها  51مليون
جنيه دفعت الدين و 35مليونا للحربية و 16مليون للبحرية
 -3حالتها الاقتصادية
فرنسا ارض زراعية خصبة تزيد مساحة ما يزرع منها على  130000000قصبة .وأكثر حاصلاتها الحنطة والكرم والعلف
والبطاطس .وللخمور غلة كبرى بلغت قيمتها سنة  1910نحو  38000000جنيه .وفيها من الماشية والحيوانات الأهلية.
كما يأتي :عدد  3133650خيول  19400بغال  363000حمير  14234000ماشية من البقر ونحوها  17450000من الغنم
 7202000خنازير  1424000ماعز أما الصناعة فالحرير له سوق رائجة عندهم وقد باغ عدد المشتغلين في تربية دود
القز سنة  1908نحو  123800عامل .ومقدار البزر الذي استولدوه  187000أوقية وبلغ محصولها  8409299كيلو غراما
من الفليجات وفي فرنسا كثير من المناجم المعدنية تناهز  600منجم فيها  230000وفيهم النساء والأولاد.وبلغت غلة
هذه المناجم نحو  26656000جنيه أكثرها من الفحم والحديد وهي كثيرة المعامل على اختلاف أنواعها أهمها معامل
نسج القطن والصوف والحرير ومصانع الأدوات الحديدية وأدوات البناء وهاك أهم المعامل وعدد عمالها :عدد العمال
 167200معامل لنسج القطن  = = 171000الصوف  = = 123000الحرير  = 166000لصنع الخزف 570000
للمصنوعات الحديدية  550000عملة أدوات البناء  156000معامل الدنتيلا وتوابعها  938000معامل الملبوسات على
أنواعها  704000للمصنوعات الخشبية  334000للمصنوعات الجلدية ومن أهم حاصلات فرنسا السكر فإن له 251
معملا وتبلغ غلته في العام نحو مليون طن .وكذلك الكحول فإن غلته تزيد على  45مليون جالون .غير غلة المصائد
ونحوها أما التجارة فلفرنسا شان كبير وقد بلغت قيمة صادراتها لسنة  1910نحو  220مليون جنية ووارداتها  270مليونا
 -4حالتها العلمية
أن آداب اللغة الفرنساوية أشهر من أن تعرف .ولا يفي بوصفها إلا المجلدات لكثرة من نبغ فيها من العلماء والأدباء
والشعراء .وبكثرة ما فيها من الصحف والمجلات على اختلاف مواضيعها وقد أشرنا إلى ذلك مرارا في الهلال .وأنما نريد
هنا حالها من حيث التعليم والمدارس
أن للحكومة الفرنساوية عناية كبرى في التعليم تنفق في سبيل ذلك الأموال الطائلة على يد نظارة المعارف .والمدارس
عندها طبقات :مكاتب "كتاتيب" ومدارس ابتدائية وثانوية وعالية.
فتكتفي بفذلكة في التعليم العالي الذي يلقى في الجامعات الكبرى وفي الكليات الخاصة ونحوها :وهو حر مطلق بناء
على قرارات رسمية صدر آخرها سنة  1897والجامعة عندهم تحتها كليات أو  1مدارس الحقوق :هي  13مدرسة في
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باريس واكس وبوردو وكاين وديجون وغرينوبل ليل وليون ومونبلية ونانسي وبواتية ورين طولوز  2مدارس الطب :هي
سبع مدارس في باريس ومونبلية وبوردو ولبل ولبون وطولوز ونانسي  3كليات العلوم :هي  15كلية في باريس
وبزانيون وبوردو وكاين وكليرمون وديجون وغرينوبل وليل وليون ومرسيليا ومونبليه ونانسي وبواتيه ورين وطولوز 4
كليات الآداب :هي  15ايظا في المدن التي تقدم ذكرها غير المدارس التجهيزية أو التي يراد بها التبحر في بعض العلوم
الخاصة .أما عدد المتخرجين في هذه المدارس فهاك أجمالهم حسب المواضيع لسنة  1910عدد التلامذة  16915في
الحقوق  8029الطب  6287العلوم  6373الآداب  3450الصيدلة وغيرها  41044وهذا العدد من طلاب العلوم العالية
في الكليات الأميرية منه  35800طالب من الفرنساويين و 5244من الأجانب .بينهم جميعا  3830من النساء ثلثاهن من
الفرنساويين هناك مدارس عالية غير أميرية :منها في باريس الكلية الكاثوليكية لتعليم الحقوق والآداب العالية .ومدرسة
التعليم الحر العالي .والكلية الحرة لتعليم العلوم السياسية .وفي انجرس مدارس للاهوت والحقوق والعلوم والآداب
والزراعة .ومثل ذلك في ليون وليل ومرسيليا وطولوز .والمدارس الأميرية تمنح تلامذتها رتبا علمية هي""1البكالوريا
العلمية " "2شهادة الحقوق"اللسانس" " "3الدكورية .وتمنح رتبة أستاذ للتعليم الثانوي والعالي وفي فرنسا غير ما
تقدم من المدارس العالية مدارس كبرى تابعة لنظارة المعارف أشهرها 1 :كلية فرنسا  College de Franceأسسها
فرنسيس الأول سنة  1535وهي أرقى مدارس فرنسا على الإطلاق يعلم فيها  50فرعا من أعلى طبقات العلم في
الآداب واللغات وعلم الآثار و الرياضيات والطبيعيات والعقليات والاجتماعيات والسياسة والاقتصاد وغيرها  2معرض
التاريخ الطبيعي :للتفقه في هذا العلم  3المدرسة العلمية للعلوم العلية  :في التاريخ والفيلولوجيا والرياضيات
والعلوم الكيماوية البسيكولوجية .والعلوم الطبيعية والدينية الراقية .ومقر هذه المدرسة في السوربون بباريس
وعلومها  18فرعا  4مدرسة المعلمين العليا :يتخرج فيها المعلمون للتعليم في المدارس الثانوية .و اتبعت خطة
السوربون بدون أن يكون لها أساتذة معينون  5مدرسة السجلات :لتعليم الخطوط القديمة والآثار ثمانية فروع  6مدرسة
اللغات الشرقية الحية :بها  16فرعا من فروع اللغات الحية الشرقية  7مدرسة اللوفر  :تعلم فن الآثار  8مدرسة الفنون
الجميلة  9مدرسة الرصد بباريس غير المدارس الفرنساوية خارج فرنسا كمدرسة الحقوق في القاهرة ومدرسة الطب
في بيروت .فإن مثلها في أثينا ورومية والهند الصينية وفي مراكش .ولفرنسا خارج باريس ثمانية مراصد وغير التعليم
الصناعي أو الفني فانه واسع لكنه خارج عن دائرة المعارف أشهر مدارسه :مدرسة الصنائع و الفنون في باريس
"كونسيرفاتوار" تلقي عشرين علما ليليا في العلم والاقتصاد السياسي .ومدارس أخرى للتجارة والصناعة تابعة لنظارة
الزراعة وغيرها تابع لنظارة الحربية أو المستعمرات أو غيرها مما يطول شرحه .وكلها في باريس ومثلها أو أقل منها
في خارجها مثل اكس وانجرس وشالون وكليني وليل وغيرها .وغير مدارس الموسيقى والخطابة ومدارس لتعليم
الخدمة على الموائد وتربية الأطفال وغير ذلك
التعليم بمصر
والاطلاع على أسماء هذه المدارس يدل وحده على الفرق العظيم بين التعليم عندنا وفي تلك المملكة الراقية فقد
ذكرنا عشرات من المدارس لا وجود لها عندنا ولم نذكر غير المدارس العالية .وقد أغفلنا المدارس الابتدائية والثانوية
التي عندنا مثلها .على أن مدارسنا هذه أحط كثيرا من أمثالها عند الفرنساويين والابتدائية اقل كثيرا من المدارس
الابتدائية عندهم والمدارس الثانوية كذلك .وحامل البكلورية المصرية اقل معرفة من حامل البكالوريا الفرنساوية.
فالتعليم عندنا ضعيف جدا من كل وجه وسنفرد فصلا خاصا في هذا الموضوع .وانما يكفي في هذا المقامان نبين
تقاعد حكومتنا أو أغنيائنا عن التعليم .ولا يحتج علينا بصغر مصر بالنسبة إلى فرنسا فإن سكان مصر يناهزون ثلث
سكان فرنسا ومع ذلك فالحكومة لا تنفق على التعليم عشر ما تنفقه فرنسا .أن ميزانية المعارف الفرنساوية 1155700
جنيه فكم هي ميزانية حكومة مصر للمعارف ? إنها نحو نصف مليون.
وقد يحتجون بتقصير المالية المصرية عن المالية الفرنساوية لأن المالية الفرنساوية  170مليون جنيه والمصرية اقل
من عشر هذا المبلغ فلاعجب إذا دفعت للمعارف عشر ما تدفعه فرنسا ولكن فرنسا تدفع من ماليتها أموالا لا تدفع
مصر شيئا منها فالفرنساويون ينفقون على الحربية نحو ربع ميزانيتهم  .أما مصر فربع ميزانيتها يكفي لنفقات كل
نظاراتها وفرنسا تدفع نحو ثلث دخلها لوفاء الدين واما مصر فتدفع خمس دخلها فقط لهذا الغرض ومع ذلك فهي تنفق
على المعارف  120مما تنفقه فرنسا
وفي فرنسا جمعيات علمية "أكاديميات" عديدة لكل فرع من فروع العلم أهمها الأكاديمية العلمية أو أكاديمية العلوم.
وأكاديمية العلوم والنقوش .وأكاديمية الفنون الجميلة .وأكاديمية العلوم الأدبية والسياسية .وأكاديمية الطب وغيرها.
وكل أكاديمية مؤلفة من  40عضوا أو أكثر ولكل منهم اختصاص بفرع من فروع العلم التي تبحث فيها .غير ما هنالك
من المتاحف العلمية والصناعية والمدارس على اختلاف أحوالها وغير الجمعيات المؤلفة لتنشيط العلم والأدب أو
لحفظ حقوق المليفين والمترجمين ومراقبة سير العلوم من حيث الصحافة وغيرها وغير المعارض والمتاحف فإنها من
ظواهر الرقي العلمي وسنأتي عليها.
المراسح والتمثيل
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ليس المراد أن نصف المراسح التمثيلية فإن لدينا منها أمثلة حسنة في مصر والإسكندرية وإن كانت اقل مما في
باريس فأنها تشبهها حتى كثيرا ما تعرض فيها روايات فرنساوية يممثلها أجواق من باريس .لكننا رأينا على مراسح
التمثيل في باريس وغيرها من المدائن الكبرى في فرنسا وسويسرا ضربا من التمثيل الانتقادي يسمونه في
اصلاحهم revueويريدون به انتقاد العادات والأخلاق والآداب على المراسح في لمشاهدين لأنه يتعلق على الخصوص
بالأمور الجارية التي يتحدث بها الناس .وكثيرا ما ينتقدون الكتاب أو رجال السياسة كتاب ألفوه أو رأي رأوه .وقد شهدنا
تمثيلا من هذا النوع في باريس انتقدوا فيه حرية المرأة الباريسية على أسلوب مؤثر فمثلوا عروسا عقد عليها لرجل
وخرجت معه في الشارع فأصبحت كلما رأت رجلا تعرفه أو رأت أن تحبه ضمته وقبلته وزوجها يرى ذلك .فإذا اعترضها
احتجت علية بحرية المرأة بقولها "إن هذا العصر عصر الحرية" .وانتقدوا عادة البراز انتقادا يحقرها في عيون محبيها
وانتقدوا مقالات كتبت في الأحوال الجارية بباريس .وشهدنا في تمثيل أخر في جنيف انتقاد المعاهدات الدولية
والمجاملات السياسية ومثلوا في جملتها حرب الدولة العثمانية والإيطاليان وغير ذلك .فهذا الأسلوب من التمثيل لا
مثيل له عندنا لكنة مفيد ولذيذ.
مظاهر حضارتها
أرقى مدائن فرنسا بلا خلاف باريس ومع ذلك فالذهاب إليها من مصر لا يجد فيها ما يدهشه من حيث ظواهر المدنية
الحديثة كالشوارع الواسعة والأبنية الفخيمة والأنوار الكهربائية وازدحام الأقدام والبذخ في الألبسة والتفنن في الأزياء
لأن في مصر أمثلة من ذلك مكنها في باريس أفخم وأجمل .ولا غرور فإن حضارة مصر الحديثة صورة مصغرة من
حضارة باريس .والمرحوم إسماعيل باشا صاحب الفضل الأكبر في تنظيم شوارع القاهرة وإنشاء الأبنية الفخيمة فيها
إنما كان يفعل ذلك تقليدا لباريس وكان مفتونا بالفرنساويين ومدينتهم .وظل ذلك مستمرا بعده إلى عهد قريب
فلا ينبغي لنا أن نطيل الكلام في وصف شوارع باريس الكبرى وسعتها وما يحف بها من المخازن وما يعرض في تلك
المخازن من السلع الثمينة أو ما يتلألأ في الليل من الأنوار الكهربائية على اختلاف ألوانها ،ولا تعداد ضروب المركبات
في العربات .فالاوتوموبيل فالترامواي فالأوتوبيس فالامنيبيس فالمتر وبوليتان وغيره  -فإن هذه لها أمثلة بين ظهرانينا
ولكنها عندهم أكثر عددا و الركاب أكثر ازدحاما .وإنما تمتاز عما في مصر وغيرها من مدائن الشرق أن السائق لامطمع
له في الركاب ولا سبيل إلى طلب الزيادة عن حقه .لأن المركبات الكبرى العمومية كالترامواي وغيره لها رسوم معينة
كما في مصر .والمركبات الصغرى كالعربات والاوتوموبيل أصبحت كلها مقيدة بالعداد "تكسيمتر" وهذه الآلة تعين
الأجرة اللازمة وتغني الناس عن النزاع.
المركبات العامة
وقد استلفت نظرنا على الخصوص أن باريس مع تزاحم الأقدام فيها لا يتنازع الركاب في المسابقة إلى الترمواي أو
الاومنوبيس ولا يسمح لأحد بالوقوف بين الركاب إذا لم يكن له مجلس فارغ .ولا يجسر أحد على الركوب في غير دوره.
لا يختلفون في ذلك ولا سبيل إلى الاختلاف لأن عند كل موقف من مواقف هذه المركبات لوحا معلقا بعمود منصوب
على الرصيف وعليه دفتر صغير الحجم أوراقه منمرة نمرا متسلسلة فالذي يسبق إلى الموقف يقتطع النمرة الأولى
ومن يأتي بعده يتناول النمرة التالية وهكذا .وقد يجتمع في الموقف عشرات من الناس وربما جاء القطار وليس فسه
مكان إلا لخمسة أو ستة فلا يؤذن بالدخول إلا لمن كانت عندهم النمر الأولى بقطع النظر عن أحوالهم من الغنى أو
الفقر أو الوجاهة.
ومثل هذه العادة في لندن عند تكاثر الركاب ساعة الظهر لركوب الترامواي .فقد جعلوا في المحطات التي يكثر التزاحم
عندها موقفا مستطيلا لا يدخله الناس إلا أزواجا .أوله عند محطة القطر وآخره في الشارع لا حد له .فالواصل الأول
يقف قرب المحطة تماما والذي يأتي بعده يقف وراءه وهكذا أزواجا .وقد تالف من الواقفين سلسلة طولها عشرات
من الأمتار و كل منهم ينتظر دوره بلا نزاع ولا خصام .ويفعلون نحو ذلك في كل ما تتزاحم فيه الأقدام كالدخول إلى
المراسح أو قطع تذاكرها .فالسابق يقف عند شباك التذاكر والذي يأتي بعده يقف وراءه وهكذا وقد تتألف من الواقفين
سلسلة طويلة رأينا واحدة منها عند مرسح بمنشستر .والمرسح في بناء كبير قائم بنفسه رأينا المنتظرين وقوفا في
سلسة طويلة وقد يحيطون بالبناء من أربع جهاته أولهم عن يمين شباك التذاكر وآخرهم عن يساره.
ومما يحسن استطراده ويهمنا أمره في هذا المقام أن قومساري الترامواي أو غيره من المركبات العمومية لا يحتاجون
إلى مفتشين يتفقدون سيرهم خوفا من السرقة كما هو حال الترامواي عندنا .وقد يكون للترامواي الفرنساوي أو الإنكليزي
مفتشون ولكنهم لا يتفقدون المركبات إلا نادرا وق ركبنا في تلك المركبات عشرات من المرات لم نشاهد فيها مفتشا
ولا لحظنا من القومساري مطمعا في التذاكر كاستخدام التذكرة مرتين لراكبين أو قبض الجعل بدون أن يعطي التذكرة
و لا رقيب عليهم من الشركة .و لعل السبب في ذلك أن الشركة تدفع لهم الرواتب الكافية لمعاشهم فلا يرون حاجة إلى
السرقة .ولو أرادوا السرقة لا يجدون من الركاب من توافقهم عليها كما يفع كثيرون بيننا حتى أن بعض ركاب الترامواي
بمصر يحرض القومساري على سرقة الشركة بقوله" :بلاش تذكرة" فيعطيه القرش ولا يأخذ التذكرة .وذلك ناتج عن
ضعف في الأخلاق لا نراه عند أولئك.
الإعلان
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والتزاحم في العواصم الكبرى يسهل رواج السلع على طلاب الرزق .وقد يستغرب قومنا بمصر أو الشام كيف ينفق في
أسواق باريس أو لندن أشياء لا فائدة له أولا تستحق الرواج .وإنما السبب في ذلك كثرة الناس لأن من يعرض سلعة
في الشارع لا يمضي عليه ساعة حتى يمر به مئات من الناس فلا يخلو أن يكون فيهم من يقع اختياره على تلك السلعة
فيشتريها ولو على سبيل التجربة ،وانما يطلب من صاحب السلع أن يستلفت الأذهان إلى بضاعته وهذا هو السبب
في اهتمام الإفرنج بالإعلان حتى أن أحدهم إذا هم بإنشاء تجارة أو صناعة أعد رأس مال بالإعلان قبل رأس مال البضاعة.
وقد تفننوا في ذلك تفنا عجيبا فهم يعلنون في الجرائد وعلى أغلفة الكتب وعلى جدران المنازل وأسطحتها وعلى
الموائد وأغلفة المساوك وفي مركبات الترامواي والاومنييس والقطر الحديدية وفي المحطات -حتى الحقول فانك
وأنت راكب في القطر من مدينة إلى أخرى يقع بصرك على عشرات أو مئات من ألواح قائمة على عمد مغروسة في
الحقول ووجهها نحو الركاب فتقرأ عليها أسماء المحلات أو المعامل أو المصنوعات ولا سيما المشروبات والحلويات
وأمثالها فإن أصحابها من أكثر الناس إنفاقا على الإعلان .وانما يفوز منها من يستلفت الأذهان إلى صناعته فضلا عن
إتقانها .ويقال أن أكثر المتاجر أنفاقا في فرنسا أصحاب معمل "شكولات مينيه" وحينما توجهت في شوارع المدن أو
خطوط السكك الحديدية حتى المتاحف و المعارض ونحوها فانك تجد عليها اسم الشكولاته واصحابها ينفقون مليوني
فرنك سنويا على الإعلان وأرادوا مرة أن يقتصدوا فقلت مبيعاتهم فعادوا إلى الإنفاق ومن أغرب طرق الإعلان عندهم
أنهم يكتبون اسم البضاعة على الحقول نفسها أو على الجبال بأغراس من الأعشاب بلون خاص يغرسونها على الرسم
المطلوب كتابته فتنبت على ذلك الشكل .وقد تكون بعيدة عن الطرق والمنازل عدة كيلومترات فيراها الناس ويقرءونها
واضحة .ومن أساليب الإعلان أن يذكر اسم السلعة أو المشروب أو غيره على المراسح أو غيره في أثناء التمثيل على
سبيل الاستشهاد أو الانتقاد أو غير ذلك ويدفع صاحب الإعلان على ذلك ثمنا ومن أساليب الإعلان أن يعرض التاجر
بضاعته ويكتب على كل صنف ثمنه .فهذا يسهل على الشاري الحكم في الابتياع أو عدمه .لكن أصحاب البضائع التي
فيها درجات متفاوتة بأثمان متفاوتة يعلنون أنهم يبيعون الأداة الفلانية بالثمن الفلاني ويذكرون أرخص سعر عندهم
فيتوهم الشاري إنه ثمن الصنف الجيد فيدخل للسؤال فيطلعونه على الأسعار ولا بد من أن يشتري
الأزياء
ولا خلاف في أن باريس أسبق مدائن العالم إلى جمال الصناعة ولطافة المصنوعات وهي التي ترسم للعالم الأزياء
التي يجب اتباعها وقد يكون لسواهم أزياء لكنها السبقة المتغلبة .ولأهلها مقدرة كبرى على توليد الأزياء في الملابس
وغيرها وهناك طائفة من أهل الذوق الصناعي إنما يشتغلون بوضع الرسوم للأزياء الجديدة يستعينون على ذلك بما
في المتاحف الصناعية من الرسوم أو المنسوجات القديمة فيركبون منها زيا جديدا يبالغون في تنقيحه وتدقيقه حتى
يبلغ حده .ثم يعرض على أصحاب المعامل للنسج على منواله أو أصحاب المتاجر ليرجوه وللفرنساويين مهارة خاصة
في الزخرفة و إتقان المظاهر بغير التفات إلى متانة ما يصنعونه و طول بقائه بخلاف الإنكليز فانهم إنما يهتمون بمتانة
ما يصنعونه ولا يهمهم ظاهره وهذا تابع لما اتصف به هذان الشعبان من الأخلاق كما سنذكره في بابه .فالبضاعة
الباريسية إنما يرغب الناس في ظواهرها أكثر مما في متانتها .واعتبر ذلك في أكثر معاملاتهم فإن ما تبتاعه بعشرة
فرنكات من أسواق باريس ليس فيه من المادة الأصلية إلا ما يساوي فرنكين أو اقل والباقي ثمن ما ينفق في سبيل
ترويجه من المظاهرات كإتقان المخازن والإكثار من الخدم والتنوير الكهربائي الإعلان وغير ذلك.
البور بوار "البخشيش"
ومن غرائب هذه الحضارة في فرنسا "البخشيش" نعني ما يعطي للخدم مكافأة على خدمة خاصة وهو عندنا لا يعطي
إلا إذا كانت الخدمة خارجة عن واجبات الخدم التي ينقد عليها الأجرة.
بلغت أسوان فى الثانى والعشرين من فبراير سنة  ١٨١٣بعد أن زرت معظم آثار وادى النيل  ،وكانت تحدونى الرغبة
القوية إلى مواصلة الرحلة مصعدا مع النهر إلى أبعد ما أستطيع دون أن أعرض نفسى لخطر قريب .وكنت إبان
الأسبوع الذى مكثته بإسنا ـ وهو آخر بلد هام فى صعيد مصر ـ قد جمعت طائفة كبيرة من المعلومات عن أحوال بلاد
النوبة ورتبت رحلتى معتمدا عليها .ومن بين الترتيبات التى لم يكن لى عنها مندوحة شراء هجينين كريمين لى ولمن
استأجر من الخبراء ( )١فى شتى البلاد التى أزمعت المرور بها فى النوبة .لذلك بعت الحمارين اللذين جلبتهما من القاهرة
إلى إسنا  ،واشتريت هجينين باثنين وعشرين جنيها .وقد أثبتت التجربة أنهما من أقوى الإبل وأصلبها عودا  ،فإنى لم
المحس وبالعكس  ،وهى رحلة استغرقت خمسة وثلاثين يوما ،
أرحهما سوى يوم واحد طوال الرحلة من أسوان إلى
ّ
وكنت أنا ودليلى نركبهما بمعدل عشر ساعات فى اليوم.
وفى إسنا سوق للإبل اشتهرت فى مصر كلها لأن عرب البشارية والعبايدة يختلفون إليها  ،ومعروف أنهم يقتنون أعرق
الإبل فى هذه الأصقاع من إفريقيا .وقد زودنى حاكم إسنا التركى حسن بك ـ وهو رجل قبرصى الأصل ـ بتوصية قوية
رجوته أن يوجهها لأبناء سليمان كاشف الثلاثة الذين يحكمون النوبة فيما بينهم .وكنت أعلل نفسى بأن ما يتمتع به والى
مصر محمد على من نفوذ متزايد خليق بأن يضفى على هذه التوصية الموجهة من أحد كبار موظفيه شيئا من الأهمية
والخطر .وكنت إلى ذلك قد حصلت من الباشا نفسه على فرمان ولكنه كان مكتوبا بالتركية ـ وهى لغة لا يقرؤها
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النوبيون ـ وكان فرمانا عاما لا تخصيص فيه  ،لذلك لم أركن إليه كثيرا ولم يهمنى منه سوى اشتماله على اسم قلعة
إبريم واسم حاكمها  ،والاسمان واضحان يستطيع أن يتبينهما حتى من لا يعرف سوى العربية.
(*) الخبراء «الأدلاء» متوفرون فى النوبة والحصول عليهم يسير  ،ولكن قل منهم من يرضى أن يركب دابته فى رحلة
محفوفة بالخطر.
أما الكتاب الذى عقدت عليه الآمال فى نجاح الرحلة فكان من آل حباتر ـ عيون تجار إسنا ـ وقد أوصاهم بى صديق فى
القاهرة .ويكاد آل حباتر يحتكرون تجارة البلح النوبية  ،وهم وكلاء للحكام النوبيين فى كافة صلاتهم السياسية بمصر ،
يضاف الى ذلك أنهم من الأشراف ذوى الثراء العريض  ،لذلك كانوا ينمتعون سمعة طيبة واسعة  ،وقد تجدى توصياتهم
بالتجار والمسافرين على طول الطريق الصاعد مع النيل حتى س ّنار.
وصلت أسوان بعد رحلة سهلة من إسنا اقتضتنى أربعة أيام .وأسوان أبدع بلاد مصر قاطبة ولكنها لا تستحق هذا المديح
الذى يكيله لها بعض الرحالة من أجل آثارها وآثار جزيرة الفنتين المجاورة لها .وكنت أحمل من حسن بك حاكم إسنا كتابا
إلى أغا أسوان  ،فرجوت الأغا أن يزودنى بخبير يصحبنى إلى الدر حيث يقيم حسن كاشف أحد حكام النوبة .وسرعان ما
إلى بخبير عربى عجوز من أصل نوبى  ،وقد رضيت بعد لأى أن أنفحه ريالا إسبانيا نظير مرافقته إياى فى رحلتى
جىء
ّ
إلى الدر  ،وهو أجر كاف لرحلة طولها مائة وأربعون ميلا .ثم خلفت بأسوان خادمى ومعه متاعى القليل .وبعد أن تزودت
قمت مع خبيرى فى الرابع والعشرين من فبراير وأنا لا أحمل غير بندقيتى وسيفى ومسدسى  ،وحقيبة للزاد  ،وحراما
مغربيا من الصوف يصلح فرشا أو غطاء .وارتديت الزعبوط الأزرق الذى يلبسه تجار الصعيد بعد أن تركت بإسنا ثياب
السفر التركية التى كنت أرتديها .وبعد أن قدرت نفقاتى المحتملة فى النوبة  ،ألقيت فى كيسى ثمانية ريالات إسبانية
جريا على المبدأ الذى لا أحيد عنه فى أسفارى  ،وهو أن السائح يكون فى مأمن من العثار والفشل كلما اقتصد فى
مصروفه وتخفف من حمل النقود فى أثناء رحلته .ولقد عدت الى أسوان بثلاثة ريالات بعد رحلة قطعت فيها أربعمائة
وخمسين ميلا فى سفرى جنوبا ومثلها فى العودة  ،فلم تتجاوز جملة ما أنفقت خمسة ريالات  ،يدخل فى ذلك كافة
النفقات باستثناء الهدية التى قدمتها
لحسن كاشف ( .)١ويجب ألا يعزى هذا إلى الشح أو التقتير  ،إنما هو جزء من خطتى التى أنتهجها فى أسفارى  ،أسوقه
على سبيل النصيحة لكل مسافر فى أصقاع الشرق المجهولة المحفوفة بالخطر.
 ٢٤فبراير  ١٨١٣ـ غادرت أسوان مع الظهر  ،وسرت بحذاء جبانة مدينة أسوان العربية القديمة على الجانب الشرقى من
التل  ،حيث أقام الفرنسيون بقيادة ديزيه طابية تقوم إلى جوارها قبة عالية من الآجر شيدت تذكارا للولى التركى الشيخ
ونس .وتنتشر المقابر التركية على مساحة محيطها ثلاثة أميال تقريبا  ،وقد دفن فيها عدد كبير من الأولياء ذوى الكرامات
الذين يحج الأتقياء لقبورهم من شتى أنحاء مصر .وشواهد القبور المكتوبة بالخط الكوفى لا يحصى عددها  ،ولكن ما
كتب عليها حديث العهد ردىء الخط .ويروى المقريزى المؤرخ المصرى أن  ٠٠٠ر  ٢١شخص ماتوا بالطاعون فى أسوان
عام  ٨٠٦ه
العجور  ،وهو سور الآجر الذى ذكره دينون ، Denon
الأمر الذى يدلنا على أهمية المدينة فى ذلك العهد .ويبدأ حيط
ّ
على نحو ميل من الجبانة  ،ويمتد على طول السهل الرملى بين الصخور الجرانيتية حتى قرب جزيرة فيلة.
ويزعم الأهالى أن الحائط بناه ملك يدعى عجورا .ولعله قصد به أن يكون حصنا يدفع غارات بدو الجبل الشرقى حين
كانت تقوم بين فيلة وسيناء تجارة بريه نشيطة .ويقول الوطنيون إنه كان فى الأصل جسرا لقناة  ،ويرى نوردن أن النيل
كان يجرى قديما فى هذا الجانب  ،ولكنه فرض يبدو لى مستحيلا لأن الأرض تعلو من فيلة صوب أسوان بشكل واضح.
ويرى الناظر إلى الصخور الجرانيتية القائمة على طول الطريق نقوشا هيروغليقية تزداد كلما دنونا من الجزيرة .كذلك
يرى بعض نقوش إغريقية مطموسة  ،ولعلها سجلت فى يوم ما أسماء رحالة من الإغريق دفعهم حب الاستطلاع إلى
زيارة هذه الأنحاء .وبين أسوان وفيلة طريق آخر أطول من هذا يحاذى شاطىء النهر مارا بالجندل.
وبعد أن ركبنا أربعة أميال من أسوان  ،بلغنا سهلا مكشوفا خاليا من الصخور  ،يجرى النهر فى جانبه الغربى .وهنا لاحت
لى أطلال جزيرة فيلة (أنس الوجود)  ،ولما لم أجد قاربا يحملنى إلى الجزيرة ـ وكنت أعلم أننى سأمر بها فى رجوعى
لأسوان ـ لم أطل وقفتى إلا ريثما ألقى نظرة على الصخور الجرانيتية القائمة على ضفاف النهر  ،والتى يسترعى النظر
من بينها المقعد المشهور الذى رسمه كثير من السائحين .والقرية الصغيرة الواقعة مقابل فيلة تدعى البربا وهى الحد
الجنوبى لمصر .والقرى العديدة القائمة منها إلى أسوان شمالا هى جزء من إقليم البريا الذى أعفى من شتى أنواع
الخراج بمقتضى فرمانات قديمة صادرة من الباب العالى .وتبدأ أملاك الأمراء النوبيين جنوبى البريا  ،وتدخل فى أملاكهم
فيلة .والأهالى فى الأنحاء المحيطة بالشلال سلالة مستقلة  ،يعتزون بالمناعة التى أكسبتهم إياها طبيعة بلادهم ،
ويسكن كثير منهم الجزائر  ،وجل اعتمادهم فى قوتهم وقوت أسرهم على صيد السمك من النهر.
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واتفق فى أثناء رحلتى أن كان النوبيون من أهل أسوان فى حرب مع جيرانهم أهل الجنوب .وقد نشبت الحرب لأن
الجنوبيين استولوا على مركب محمل بالبلح وهم يعلمون أنه ملك لتاجر أسوانى .وقبل وصولى بأيام قلائل دارت رحى
معركة تجاه جزيرة فيلة  ،قتلت فيها امرأة حبلى برمية من حجر  ،ولا غرابة فنساء النوبيين يشتركن فى القتال أينما نشب
ويهاجم بعضهن بعضا فى ضراوة ووحشية وهن مسلحات بالمقاليع .أما الجنوبيون من ذوى القتيلة فيطالبون أعداءهم
بدية  ،لا عن المرأة القتيل فحسب  ،بل عن الجنين الذى كان فى بطنها وقت موتها .وقد أنكر خصومهم عليهم هذا
الطلب .ولما كانوا أقل نفرا  ،ولما لم يكن فى أسوان حامية يستعينون بها  ،فقد رأى الرجال أن من الحكمة الانسحاب
من الميدان .فأخلوا القرى الملاصقة لفيلة  ،ولم يتركوا بها سوى نسائهم وبناتهم  ،ونزحوا إلى أسوان هم وبنوهم .ولما
عدت من المحس لم يكن الصلح قد تم بين الفريقين  ،وكان النوبيون لا يزالون فى أسوان  ،وكانت تصلهم كل يوم
قافلة من النساء تحمل الزاد لأزواجهن.
عبرنا السهل الذى ذكرت آنفا مرة أخرى تجاه الجزيرة  ،ولاحظت كثرة الشقف فى هذا السهل .ثم ارتقينا الجبل جنوب
الجزيرة لعدم وجود طريق بحذاء النهر صالح لسير الإبل  ،وسرنا زهاء الساعتين فى فجاج الجبل العميقة .وفى صخور
الجبل أنواع لا تحصى من الجرانيت أجملها الوردى اللون .وتتكون هذه السلسلة من صخور من السيانيت والفلسپار
الأحمر والجرانيت .ثم هبطنا ضفة النهر ثانية على مقربة من كفر صغير من الكفور التى يتألف منها إقليم شبحة الواح.
ومجرى النهر هنا خال من الصخور والجزائر  ،ولكن جسوره على الجانبين تضيق فلا يكاد عرض الأرض الصالحة للزراعة
يبلغ المائة ياردة .وبعد مسيرة نصف ساعة بلغنا قرية ساق الجمل من أعمال وادى دبود وأنخنا بعيرينا تجاه بيت شيخها
حيث قضينا ليلتنا .وفى بيت الشيخ ذقت لأول مرة هذا الصحن الذى يعيش عليه أهل الإقليم والذى أصبح طعامى
الدائم طوال الأسابيع الخمسة التى استغرقتها رحلتى  ،وهو فطائر رقيقة من الذرة  ،غير مختمرة  ،ومخبوزة خبزا خفيفا
 ،تغمس فى لبن حلو أو حامض ( .)١وهذا الطعام خشن جدا نظرا لرداءة طحن الذرة  ،ولو لا فرط الجوع لما أغريت
بتذوقه.
 ٢٥فبراير ـ واصلت سفرى ملتزما ضفة النهر الشرقية .والطريق إلى الدر مأمون لا خوف فيه على المسافر ما دام فى
صحبة أحد الوطنيين .ولقد وجدت فى الأهالى أينما سرت فضولا لم ألحظه فى غيرهم من قبل .كنا نمر بالقرية عدوا
فى أكثر الأحيان فيخرج الرجال من بيوتهم أو من حقولهم ويجرون خلفنا ليسألوا الخبير من أنا  ،وما غرضى من رحلتى.
فكان يجيبهم بأننى قادم من إسنا  ،منطلق إلى الدر  ،أحمل خطابات من والى إسنا إلى الأمراء النوبيين .فيسألون عن
على فى الترجل والإفطار معهم ليوصلوا استجوابى على مهل .وبلغنا وادى السيالة
فحوى هذه الخطابات  ،ويلحون
ّ
بعد ساعة ونصف  ،ووادى عبدون بعد ساعتين ونصف ووادى دهميت بعد أربع ساعات .ولفظ «الوادى» يطلق هنا
على كل قرية فى هذه النواحى حتى دنقلة .ويشمل الوادى الواحد مجموعة من ثلاث قرى أو أربع .فوادى دهميت مثلا
يمتد نحو أربعة أميال على ضفة النهر .ويشتمل على أكثر من ست قرى لكل منها اسمها الخاص .لذلك يقع السائحون
الذين يدونون أسماء القرى فى هذه النواحى فى الخطأ بسهولة إذ يخلطون بين الاسم العام لمجموعة القرى  ،واسم
كل قرية على حدة .وثمة قرى كبيرة قليلة العدد  ،ولكنك أنى سرت صادفت نجوعا من خمسة بيوت أو ستة تقوم أينما
نبت النخل على ضفة النهر أو سمح عرض الوادي بالزراعة.
وفى دهميت وجدت داود كاشف  ،بن حسين كاشف  ،معسكرا فى نفر من رجاله فى أخصاص من البوص .وأنخت
بعيرى عند خصه  ،وتناولت معه الفطور وأخبرته أنى مبعوث لأبيه وأعمامه فى مهمة .وحكام النوبة دائمو التنقل فى
أملاكهم ليجبوا الخراج من رعاياهم  ،ويرافقهم على الدوام حرس من أربعين رجلا أو خمسين ليجمعوه قسرا إذا اقتضى
الأمر  ،وليكونوا فى هذا النفر أقدر على السلب والنهب.
إلى ظلم داود وطغيانه .ذلك أن داود نمى
وفى الليلة السابقة لوصولى دهميت  ،جاءنى نوبى فى ساق الجمل يشكو
ّ
إليه أن الرجل وأسرته ينعمون سرا بأكل خبز من دقيق القمح  ،فاعتبر هذا دليلا كافيا على ثرائه العريض .ومن ثم حاصر
أعوان داود بيت الرجل ليلا  ،وطلبوا منه بعيرا لسيدهم  ،ولما أبى هاجموا بيته  ،وإذ لم يكن له جيران أقربون  ،فقد
أخفق فى الدفاع عن نفسه  ،فأثخنوه تجريحا وأخذوا ماله غنيمة .ورأيت داود فقير المظهر يرتدى الجلباب الأبيض الذى
يلبسه النوبيون .وقد سألنى أن أعطيه بارودا  ،ولكننى اعتذرت بأن ذخيرتى من البارود لا تكاد تكفينى ( ، )١فلم يبد عليه
أى امتعاض لرفضى إجابة سؤاله  ،وكان مئات من الفلاحين مجتمعين حول معسكره ومعهم قطعان البقر والغنم التى
يدفعون منها الخراج.
وغادرنا دهميت  ،وبعد رحيلنا من وادى دبود بخمس ساعات وصلنا وادى قرناس  ،حيث مررت بأطلال معبد صغير لم
يبق منه غير ركن جدار  ،ولم أر بقايا أعمدة  ،ولكنى رأيت على بعض الأحجار المتناثرة نقوشا هيروغليفية تكرر فيها
قرص الشمس المجنح .وهناك خرائب واسعة تجاه هذا المكان على الضفة الغربية .وقد ذكر لى الخبير أن فى الجبل
الشرقى  ،على مسيرة يوم كامل  ،توجد خرائب مدينة تدعى قملة وبلغنا نجع الجامع بعد خمس ساعات  ،وتيفة بعد
ست  ،والقريتان تقومان على ضفتى النهر .وعرض الوادى بين ضفة النهر وسفح الجبل ربع ميل .وهنا توجد خرائب
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بنائين قريبين من بعضهما البعض لم يبق منهما غير الأساس .وهما مبنيان بالحجر الرملى بناء بدائيا جدا  ،ومساحتهما
أربعون قدما مربعة .وليس هناك بقايا أعمدة ولا أحجار منقوشة من أى نوع .كذلك توجد بعض الخرائب على الجانب
المقابل من النهر .ولا شك أن هذه الخرائب هى بقايا ( )Contra Taphis ,Taphisطافية .وإلى الجنوب من هذه الأطلال
مباشرة حول الجبال القائمة على ضفتى النهر دون السير عليهما  ،فلا سبيل للمسافر إلا أن يخترق الجبل ساعة .وقد
لاحظت مرة أخرى أن الجبل يتألف هنا أيضا من الصخور الجرانيتية .والسلسلة الجرانيتية لا تنقطع من أسوان إلى
دهميت .أما فى جنوب دهميت فالجبل الذى يكتنف النهر قوامه الحجر الرملى  ،ويظل كذلك حتى الشلال الثانى عند
وادى حلفا .فيما خلا الصخور الجرانيتية المشرفة على تيفة  ،والتى تمتد إلى كلابشة.
وهبطنا ضفة النهر بعد ساعة  ،ومررنا بقرية دارموت (دار موسى)  ،وبعضها مشيد على جزيرة صخرية  ،وبعضها على
الصخور العالية المشرفة على الضفة الشرقية .وليس أبهى وأروع من منظر الشمس الغاربة على الجزائر الجرانيتية
السوداء تحيط بها مياه النهر الصافية ( )١والشطئان المكسوة بالخضرة .والجزائر الكثيرة ترصع مجرى النهر من هنا إلى
تيفه .وبعد مسيرة سبع ساعات وثلاثة أرباع الساعة بلغنا وادى كلابشة وهو أكبر الوديان أو القرى التى مررنا بها حتى
الآن .وعلى الرغم من ضيق الوادى هنا توجد تلال كبيرة من الأنقاض وحطام الأوانى الخزفية على طول سفح الجبل ،
مما يشير إلى موضع مدينة قديمة كانت تقوم فى المكان .وبما أن هناك أطلالا كبيرة على الضفة المقابلة  ،فإن المرء
يستطيع أن يخلص مطمئنا إلى أن المكانين هما .Contra Talmis ,Talmisوليس ثمة أنقاض متخلفة من أى بناء فى
الضفة الشرقية  ،والبيوت التى تتألف منها القرية القائمة على هذه الضفة ـ وعددها مائتان ـ تشغل مساحد يقطعها
الشقيّق بعد ثمانى ساعات ونصف  ،وأبو هور بعد ثمانى ساعات وثلاثة أرباع الساعة.
المسافر فى نصف ساعة  ،وبلغنا
ّ
وقد مررت خلال رحلتى فى هذا اليوم بعدة مجار للسيول .والسيول تندفع إلى النهر حين تهطل الأمطار غزيرة على
الجبل  ،ولكنها لا تسير أكثر من يومين .وهذه السيول هى السبب فى الزيادة الطارئة
على مياه النيل فى مصر فى أثناء الشتاء حين تبلغ التحاريق أقصاها .ولا يسقط المطر على وادى النيل فى النوبة ،
فيما خلا شآبيب خفيفة  ،ولكن هناك فصلا منتظما للمطر على الجبال الشرقية حتى السويس  ،وتنمو على هذا المظر
الأعشاب البرية الوافرة والمراعى التى تنتجعها ماشية البدو القاطنين تلك الأصقاع .وقد ذكرت فى يومياتى عن
فلسطين ظاهرة شبيهة بهذه فى جبال شرقى فلسطين  ،فقلما يسقط المطر على وادى الأردن أو الغور  ،فى حين أن
للجبال على ضفتيه فصلا مطيرا منتظما .وقدم لنا مضيفنا فى أبو هور هذا المساء «العصيدة» وهى سنابل خضراء
من الشعير مسلوقة فى الماء ومخلوطة باللبن.
 ٢٦فبراير ـ يقطع المسافر وادى أبو هور فى نحو ثلاثة أرباع الساعة .ومررنا بقرية دندور بعد مسيرة ساعتين  ،وبوادى
أبيض بعد ثلاث ساعات ونصف وما زال السهل على ضيقه الشديد .وقد أقام سكان النوبة الأقدمون جسورا من الحجر
تمتد عشرين أو ثلاثين ياردة فى عرض النهر لينتزعوا منه رقعة من الأرض .وهذه الجسور تكسر من حدة التيار فتخلف
شمالها مساحة صغيرة من الأرض لا تغمرها المياء .وكثير من هذه الجسور لا يزال باقيا ولكنه متهدم .وقد لاحظت وجود
جسور مماثلة على الضفة الغربية للنهر تجاه الجسور الشرقية تماما .ومررنا بمارية (مريم) بعد أربع ساعات ونصف ،
وبقرشة بعد خمس واجتزت خرائب مدينة قديمة أرجح أنها مدينة عربية  ،بعضها مبنى بالآجر وبعضها بالحجارة الصغيرة.
ويروى الأهالى أن ملكا يدعى دبقورا كان يملك فيها .والوادى عند فرشه أعرض منه فى أى مكان جنوبى أسوان  ،ويبلغ
الميل عرضا .وقرشة فقيرة فى السكان كسائر القرى التى مررت بها حتى الآن  ،فثلثا منازلها مهجور .وقد خرب الإقليم
المماليك الذى سكنوه شهورا أثناء تقهقرهم أمام جيوش محمد على التركية  ،والقليل الذى أبقوا علية أتى عليه الجنود
الترك الذين يقودهم إبراهيم بن محمد على  ،الذى أفلح أخيرا فى طرد المماليك من النوبة فعبروا الجبال إلى سهول
دنقلة  ،وقد فشت بعد تقهقرهم مجاعة رهيبة هلك فيها ثلث سكان النوبة من الفاقة والحرمان  ،أما الباقون فلاذوا
بمصر  ،وأقاموا بالقرى الواقعة بين أسوان وإسنا حيث هلك منهم بالجدرى خلق كثير .ولم يعد السكان
الحاليون لمسقط رأسهم إلا قبل رحلتى لهذه الأنحاء ببضعة شهور  ،فبدأوا يزرعون الأرض عقب انحسار مياه الفيضان
 ،ولكن كثيرين من بنى جلدتهم ما زالوا مقيمين بمصر .ولعل فى وفرة القبور الجديدة على مقربة من قرى الإقليم
على.
أصدق دليل على صحة الروايات المفجعة التى قصها الأهالى
ّ
وبعد ست ساعات بلغت وادى كشتمنة وهى قرية جيدة المبانى وفيها اشتبك المماليك مع جيوش ابراهيم بك فى
معركة انتهت باندحار المماليك  ،فتقهقروا للجبال الشرقية واعتصموا فيها شهورا حتى رجع أعداؤهم لأسوان .وهبط
معظم البكوات إلى ضفاف النيل فى مايو  ، ١٨١٢وكان منسوب الماء فى النهر منخفضا جدا  ،فاجتازوه عند مخاضة
قريبة من كشتمنة ( ، )١ومعهم نساؤهم ومتاعهم .وواصل فريق من المماليك السير جنوبا على ضفة النهر الغربية
وهم ينهبون القرى التى مروا بها ـ الدر ووادى حلفا وسكوت والمحس .أما الأمراء من البكوات فقد اصطحبوا مماليكهم
 ،واتخذوا أقصر الطرق عبر الصحراء الغربية .والتأم شمل الجميع ثانية على ضفاف النيل قرب أرقو وهى من أهم القرى
الداخلة فى أملاك ملك دنقلة ( .)٢وبلغ عددهم جميعا نحو ثلاثمائة من المماليك البيض  ،ومثلهم من العبيد المسلحين
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 ،أولئك هم البقية البائسة التى تخلفت من نيف وأربعة آلاف رجل  ،وهو عددهم يوم بدأ محمد نضاله معهم فى سبيل
السيادة على مصر .ولا حاجة بى لتكرار القصة المعروفة  ،فقد دبح منهم فى القامة ألفا ومائتين على رأسهم زعيمهم
شاهين بك مع أنه أمنهم على حياتهم بأغلظ العهود والمواثيق .ولكن هناك مذبحة أخرى شبيهة بهذه وإن تكن أقل منها
شهرة وقعت فى إسنا  ،ولا بأس بذكرها هنا دليلا على غفلة المماليك وفساد مشورتهم .فقد اعتصم هؤلاء الفرسان
الأشداء بالجبال التى يسكنها عرب العبابدة والبشارية  ،ونفقت خيلهم جوعا ،
واضطر حتى أغنى بكواتهم إلى بذل آخر فلس لإطعام جندهم  ،لأن العرب كانوا يبيعونهم الزاد بأفحش الأثمان .ولما
حرموا أسباب النعيم والترف التى كانوا يتقلبون فيها بمصر منذ صباهم  ،رأى ابرهيم بك الفرصة مواتية لاقتناصهم فى
الفخ كما فعل أبوه بإخوانهم فى القاهرة .وإذ صحت عزيمته على ذلك أرسل إليهم يؤمنهم ويقطع لهم أوثق العهود
إذا هم نزلوا من الجبل  ،ويتعهد بتقليدهم وظائف فى حكومة محمد على تتفق ومراتبهم .ولا يكاد المرء يصدق كيف
انطلى هذا العرض الكاذب على أكثر من أربعمائة مملوك على رأسهم عدد من البكوات  ،مع علمهم بمذبحة القاهرة
التى وقعت فى العام السابق .وهبط المماليك الجبل فى جماعات صغيرة  ،وبينما هم فى الطريق جردهم الخبراء
الخونة من ثيابهم  ،فوصل الجميع معسكر ابراهيم بك ـ قرب إسنا ـ عراة باستثناء ثلاثين منهم تقريبا .وبعد أن التأم
شملهم ولم يعد ينتظر وصول هذه القلة صدرت الإشارة بذبحهم  ،فذبحوا عن بكرة أبيهم  ،هم ونحو مائتين من العبيد
السود  ،ذبح النعاج فى ليلة واحدة  ،ولم يترك منهم على قيد الحياة سوى مملوكين فرنسيين إجابة لرغبة طبيب ابراهيم
بك .ومثل هذا النكث للعهود يقع بين الترك كل يوم  ،وأعجب العجب أنك لا تزال تجد من الناس من بلغت بهم الغفلة
مبلغا يوقعهم فى فخاخ كهذه.
وبلغنا جبل حباتى بعد ثمانى ساعات وربع  ،وكوبان بعد ثمان ونصف  ،وتقع كوبان تجاه معبد الدكة الجميل الذى يقوم
على الضفة الغربية.
 ٢٧فبراير ـ وعلى مقربة من كوبان أطلال مدينة قديمة يحيط بها سور من اللبن كثير الشبه بسور بلدة الكاب Eleithias
الواقعة شمالى أدفو .ويبلغ طول ضلعه المستطيل نحو مائة وخمسين خطوة  ،وعرضه مائة  ،وسمكه يزيد على
عشرين قدما  ،وارتفاعه فى عدة مواضع أكثر من ثلاثين .وتشتمل المنطقة التى يحيط بها السور على خرائب مساكن
مبنية بالحجر والآجر .ورأيت تيجانا لأعمدة صغيرة من الطراز المصرى ملقاة هنا وهناك .وفى ظاهر الركن الجنوبى
الشرقى للسور أطلال معبد مصرى صغير جدا .بدائى البناء لم يبق فوق أساسه غير قليل من الأحجار  ،وعليه رسوم
هيروغليفية .وتدل العجلة الحربية المنقوشة على أحد أحجاره على أن قصة معركة حربية قد كتبت عليه .ويبدو أن هذا
السور الملاصق للنهر قد بنى ليكون حصنا  ،وتلال الأنقاض الكبيرة المتخلفة من المدينة القديمة تمتد على الطريق
مسيرة خمس دقائق بعد ذلك .ووصلت بعد ذلك إلى العلاقى بعد أن مررت بقناة عريضة تجرى إلى جوار القرية.
وأمثال هذه القنوات كثير فى النوبة  ،إذ لا بد من الرى الصناعى حيث تترامى أطراف الوادى وتعلو الضفة كثيرا عن
مستوى الماء فى النهر .ولكن هذه القنوات لم تعد تلقى عناية من أحد  ،وهى لذلك تسد شيئا فشيئا .وعرض الوادى
هنا ميل.
تحقيقا لرغبة المرحوم والدي -يوسف رزق هللا غنيمة -في كتابة سيرة تحليلية لحياته <أبدى هذه الرغبة في رسالة
وجهها إلى ابنه خالد "المرحوم أخي الدكتور خالد" بتاريخ  25أيار  >.1935شرعت بإعداد دراسة تتناول جوانب متعددة
من شخصيته ومواقفه البارزة في ميادين السياسة والصحافة والتاريخ والأدب وغيرها من فنون المعرفة لنشرها هذا
العام بمناسبة الذكرى المئوية لميلاده .مع الأسف الشديد داهمني مرض في أيام الربيع الماضي فحال بيني وبين
إكمال عملي في الموعد المخطط له لذلك ارتأيت أن أستعيض عن ذلك في الوقت الحاضر بطبع مختارات من رحلته
إلى أوربة عام .1929
في  14كانون الثاني عام  ،1928عندما ألف عبد المحسن السعدون وزارته الثالثة عهد إلى يوسف غنيمة بمنصب وزارة
المالية .وفي  30أيلول من العام المذكور قرر مجلس الوزراء تأليف لجنة وزارية من وزير المالية -يوسف غنيمة -وزير
الدفاع -نوري السعيد -ووزير المعارف -توفيق السويدي لدراسة المقترحات البريطانية لتعديل الاتفاقيتين المالية
والعسكرية والتفاوض مع الوفد البريطاني ولكن بالنظر لتضارب المصالح البريطانية مع المطاليب العراقية فقد
توقفت المفاوضات واستدعى رئيس الوزراء -عبد المحسن السعدون -أقطاب المعارضة وأطلعهم على الموقف فأيدوه
وعاهدوه أن ترك هو المسؤولية فلن يقدم أحد منهم على تشكيل وزارة جديدة <عبد الرزاق الحسني -تاريخ الوزارات
العراقية ج ،2ط -4ص >.225ثم رفع استقالته بتاريخ  20كانون الثاني  1929وظلت البلاد بلا وزارة مسؤولة مدة تربو
على الثلاثة أشهر إلى أن شكلها توفيق السويدي بتاريخ  25نيسان  1929وعين يوسف غنيمة وزيرا للمالية فشغل هذا
المنصب للمرة الثانية على التوالي.
لم تمض إلا فترة قصيرة على تسلم الوزارة السويدية الحكم حتى نشبت أزمة حادة بين الملك فيصل ورئيس وزرائه
ولما أعلن الملك رغبته في استقالة الوزارة لتشكيلها من قبل عبد المحسن السعدون ،امتنع السويدي عن تلبية رغبة
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الملك .دامت هذه الأزمة إلى أن رفع السويدي استقالته بتاريخ  25آب  1929وظلت الوزارة تدير شؤون الدولة وكالة
إلى أن تم تأليف الوزارة الجديدة بتاريخ  19أيلول من السنة المذكورة.
في  24كانون الأول  1928انتابت غنيمة أزمة مرضية حادة وذلك بعد عودته من الوزارة وترأسه مجلس للنظر في
تأسيس بنك أهلي وعملة عراقية ضم بعض رؤساء الوزارات ،ووزراء المالية السابقين ومستشار وزارة المالية ومدراء
البنوك والتجار.
أصابته تشنجات في المعدة والقلب ولما عجز الأطباء في العراق عن شفائه قرر السفر إلى أوربة بناء على مشورة
أطبائه للاستشفاء.
في يوم  25تموز  1929سافر يوسف غنيمة مع فكتورية زوجته وأولاده خالد وحارث واستيلا وسعاد من بغداد إلى
الشام فلبنان "سوق الغرب" حيث مكثت عائلته للاصطياف وتابع هو سفرته بمفرده إلى حيفا فالقاهرة فبرندزي فروما
فباريس فلندن واصطحب عائلته وعاد إلى بغداد عن طريق بيروت والشام ووصلها يوم  2تشرين الأول .1929
بالرغم من توعك صحته فقد لاقى غنيمة في هذا السفر كل حفاوة وأقيمت له المآدب في بعض الحواضر وحظي
بمقابلة البابا بيوس الحادي عشر<انتخب بابا " "1922توفي "  >.1939وقابل عبد المحسن السعدون في برمانا حيث
كان يقضي وقت الصيف هناك وحادثه بالرجوع إلى بغداد لتشكيل وزارة جديدة نظرا للخلاف الذي وقع بين الملك
فيصل ورئيس وزرائه كما ألمعنا إليه أعلاه .هذا وقد نشرت الصحف والمجلات في البلاد التي زارها أخبار سفرته
والتصريحات التي أدلى بها لمراسلي الصحافة لاسيما في القاهرة وروما وباريس ولندن.
ودون غنيمة أخبار سفرته هذه ووقائعها في دفترين صغيرين حجم صفحاتها  14?9سم تقريبا .كتب في الدفتر الأول
يوميات سفرته من يوم مغادرته بغداد في  25تموز  1929إلى يوم  16آب مستعملا  71صفحة وتابع كتابة يومياته في
الدفتر الثاني من يوم  17آب وحتى عودته إلى بغداد في  2تشرين الأول  1929مستعملا  109صفحات عدا الصفحات
المستعملة في الدفترين لتدوين المصاريف وعناوين وغير ذلك من المعلومات .وإضافة إلى هذين الدفترين فقد
أسهب في وصف مشاهداته وانطباعاته في الرسائل التي بعث بها إلى زوجته التي كانت في لبنان وإلى والدته التي
كانت في بغداد .وبلغ عدد رسائله إلى زوجته  32رسالة وإلى والدته  15رسالة.
بما أن هذه اليوميات والرسائل تضمنت شؤونا شخصية وقضايا عائلية فلا يصح نشرها بحذافيرها .لذلك اخترت زبدة
ما جاء فيها فنقلت جميع ما يخص الشؤون العامة كمل دونها كما دونها كما حافظت على كل ما كان يسترعي انتباهه
من مشاهدات لاسيما المبتكرات الحديثة التي لم يعرفها العراق يومئذ مثل السينما الناطقة والمصعد الكهربائي
وألعاب مدينة الألعاب كما اخترت شذرات مما صادفه وكان موضع اهتمامه مثل السباحة المختلطة "الرجال والنساء"
ومشاهد العراة في المسارح وأوليت عناية خاصة بوصفه للمتاحف ولاسيما التي تحتوي على كنوز بلادنا الأثرية التي
استولى عليها الأجانب ونقاوها إلى بلادهم وإضافة إلى ذلك فلم أغفل عن نقل ما دبجه يراعه في التعبير عن شعوره
وأفكاره وهو مريض في بلاد الغربة تجاه أهل بيته ووطنه لأن هذه الجوانب الإنسانية وإن كانت لا تمت بصلة إلى
الحياة العامة إلا أنها تبرز ملامح جوهرية من شخصيته.
هذا وقد علقت على بعض الحوادث والأشخاص الوارد ذكرهم في هذه اليوميات ونشرت ما ذكرته الصحف عن سفرته
هذه والتصريحات التي أدلى بها كما قمت بترجمة ما نشرته كل من جريدتي "شيكاغو تربيون" و"مانشستر غارديان"
صدرت هذه المختارات بترجمة مختصرة لحياة المرحوم
من اللغة الإنكليزية إلى اللغة العربية بهذا الخصوص .وقد
ّ
والدي.
وأخيرا أرجو أن ينال اختياري استحسان القراء الكرام وهللا الموفق.
حارث يوسف غنيمة
ترجمة مختصرة لحياة يوسف رزق هللا غنيمة
 9آب  1885ولد يوسف رزق هللا غنيمة في بغداد.
سنة  1906أنهى دروسه وأسس له محلا تجاريا.
سنة  1909اشترك في إصدار جريدة "صدى بابل" سنة  1919أسس مع فريق من المعنيين بالثقافة "مكتبة السلام"
التي كانت نواة للمكتبة الوطنية حاليا.
حزيران  1925عين عضوا في لجنة استقبال الملك فيحمل الأول عند قدومه العراق لأول مرة.
 25شباط  1922انتخب عضوا في مجلس محافظة بغداد.
 6تموز  1922عين عضوا في مجلس معارف بغداد.
تشرين الثاني  1923عين محاضرا لتدريس تاريخ مدن العراق في دار المعلمين العالية.
 26شباط انتخب نائبا في المجلس التأسيسي .انتخب مقررا للجنة القانون الأساسي.
 8حزيران  1925انتخب نائبا عن لواء بغداد.
 14كانون الثاني  1928عين وزيرا للمالية في وزارة عبد المحسن السعدون الثالثة.
 30أيلول  1928تألفت لجنة وزارية قوامها وزراء المالية والدفاع والمعارف لمفاوضة الإنجليز لتعديل الاتفاقيتين المالية
والعسكرية وبوصفه وزير المالية اشترك بالمفاوضات.
 2841929عين وزيرا للمالية في وزارة توفيق السويدي الأولى.
سورية ولبنان وفلسطين ومصر وإيطاليا وفرنسا وإنكلترا وتركيا وفي يوم  2تشرين الأول
 1929-7-25غادر بغداد وزار ُ
عاد إلى بغداد.
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 1929-9-19استقالت الوزارة السويدية .ظل نائبا حتى حل المجلس في .1930-7-1
السنوات  930و 931و - 932عمل مع المعارضة في حزب الإخاء الوطني.
 1932-12-29عين مديرا عاما للواردات.
 1934-6-7عين مديرا عاما لوزارة المالية.
 1934-8-27عين وزيرا للمالية في وزارة علي جودة الأيوبي الأولى.
 1934-10-10منح وسام الرافدين من الدرجة الثانية ومن النوع المدني.
 1934-12-6انتخب نائبا عن لواء بغداد .حل هذا المجلس في .1935-4-9
 1935-3-4عين وزيرا للمالية في وزارة جميل المدفعي الثالثة .استقالت .1934-3-17
 1935-7-24عين مديرا عاما لوزارة المالية.
 1935-10-15عين عضوا في لجنة لائحة الاتفاقية لنقل ملكية السكك الحديد العراقية من بريطانيا إلى العراق
 1935-10-26عين عضوا في لجنة المفاوضة لحل الخلاف العراقي الإيراني.
 1936-3-10عين مديرا عاما للمصرف الزراعي الصناعي العراقي ورئيسا لمجلس إدارته وكالة إضافة إلى وظيفته.
 1931-12-10عيرت خدماته إلى المصرف الزراعي الصناعي العراقي وعين مديرا عاما ورئيسا لمجلس إدارته أصالة.
 1942-10-30عين مديرا للآثار القديمة وانفك من المصرف في .1941-11-19
 1941-12-3عين مديرا عاما للآثار القديمة.
 1941-11-20باشر بالقيام بمهمة المدير العام ورئيس مجلس إدارة المصرف المذكور وكالة حتى  1942-3-17ثم أنيطت
إليه المهمة مرة أخرى بالوكالة من  1943-11-27إلى .1944-11-18
 1944-6-21عين مديرا عاما لوزارة التموين وبالدرجة الممتازة.
 1944-11-18عين وزيرا للتموين في وزارة حمدي الباجه جي الثانية .استقالت الوزارة في .1946-2-22
 1945-5-14عين عضوا في مجلس الأعيان.
 1946-6-1عين وزيرا للمالية في وزارة أرشد العمري الأولى ووزيرا للتموين وكالة .استقال من وزارة التموين بالوكالة
في  .1946-8-31استقالت الوزارة في .1946-11-16
 1947-3-29عين وزيرا للمالية في وزارة صالح جبر استقال من الوزارة في .1948-1-27
 10آب  1950توفى في لندن ونقل جثمانه إلى بغداد حيث وري التراب في .1950-8-19
مؤلفاته
 .1برد يصان والبرد يصانية.
 .2تأريخ مدن العراق.
 .3تجارة العراق قديما وحديثا.
 .4نزهة المشتاق في تأريخ يهود العراق.
 .5الحيرة ،المدينة والمملكة العربية.
 .6شرح القانون الأساسي العراقي "غير مطبوع".
 .7مالية العراق في عهد العباسيين "غير مطبوع".
 .8له عدد كبير من المقالات والأبحاث في التأريخ والأدب والسياسية واللغة والفلكلور والاقتصاد.
رحلة إلى أوربة عام 1929
يوسف رزق هللا غنيمة مختارات من يومياته ورسائله لعل أروع ما نستهل به هذه المختارات ،مقاطع من رسالة بعث
بها المرحوم والدي  -يوسف غنيمة -إلى والدته من الشام بتاريخ  26تموز  .1929أي في اليوم الثاني لمغادرته بغداد،
عبر فيها عما كان يساوره من قلق من جراء حالته الصحية وعن إيمانه بالعناية الإلهية وعما كان يكنه قلبه من حب
وإخلاص لوطنه ووالدته وأبناء بلدته ،جاء فيها :والدتي العزيزة * أقبلك قبلات الحب والشوق والاحترام  ...فارقناك يا نور
العين بالدموع على الخدين فالتهبت منا الأحشاء والقلوب وألقينا بنفوسنا في فسيح العالم متحملين كل الأتعاب
والنفقات والمشقات على أمل الشفاء من ذلك المرض الأليم الذي أقلقني منذ أشهر وهدد شبابي وكاد يحرمني الحياة،
فصلواتك الحارة الصادرة من قلب والدي يشعر بالشفقة من الجهة ومن الجهة الأخرى تلك المسكينة شريكة حياتي
وأطفالي الذين لا معين لهم غيري كانت من الدواعي التي مست العناية الإلهية وحفظتني حتى هذا اليوم بالرغم من
خطورة مرضي.
ودعتك أيتها الوالدة العزيزة وهللا وحده يعلم كم آلمني ذلك الفراق في أعماق قلبي وكنت أتجلد وأظهر عدم المبالاة
كما هو شأني في كل مواقف الحياة.
 ...ودعت مدينة بغداد العزيزة على قلب ابن البلاد البار ودعت تلك العاصمة ومالي فيها من الروابط المتينة القوية
التي لا يقطعها الدهر ولا الحياة إذا قطعت .نعم أيتها الوالدة الحبيبة ودعت في بغداد حبي واحترامي وآمالي وآلامي
وقومي وأبناء بلدتي وأنا لا أعلم هل أعود إليها سالما مشافى أم تنقضي حياتي التي قضيتها في خدمة البلاد ،غريبا
في بلاد بعيدة .ففي ذمة هللا والمستقبل أدع الأمور وأطلب صلواتك لمحافظة حياتي والرجوع إلى وطني المحبوب
لأخدمه بكل صدق وإخلاص كما علمتيني أن أخدمه حتى اليوم .اللهم حقق الآمال.
هذا وقبل أن نشرع بسرد المختارات من يومياته ورسائله لابد من أن نذكر بأنه بالنظر إلى منحه إجازة مرضية لمدة
شهرين يقتضيها خارج العراق فقد صدرت الإدارة الملكية بإسناد منصب وزارة المالية إلى وزير الدفاع محمد أمين زكي
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وقد استقالت الوزارة قبل أن تنقضي الإجازة المرضية وعودة غنيمة للعراق .هذا وبحكم منصبه فقد صدر له جواز سفر
دبلوماسي مما سهل أمر تنقله في غالب الأحيان من قطر إلى آخر.
وقبل مغادرته العراق ،قصد البلاط الملكي وقابل الملك فيصل الأول للاستئذان بالسفر فسأله الملك بأي صفة مسافر
أنت إلى أوربا فأجابه :بصفتي يوسف غنيمة يريد الاستشفاء ليس إلا .فتمنى له الشفاء وودعه.
وإلى القارئ الكريم المختارات من يومياته ورسائله.
بغداد
الخميس  25تموز  1929تركنا بغداد في الساعة  3.00بعد منتصف الليل بسيارة استأجرناها من دبش وعكاش لتقلنا
من بغداد إلى الشام بأجرة قدرها  250روبية .توجهنا إلى مدينة الفلوجة فلما وصلناها كان الجسر مخربا بسبب الفيضان
لذلك اضطررنا أن نقطع مسافة  15كيلو مترا ونعبر الفرات بمعبر ثم ركبنا سيارتنا وأخذنا نطوي الأرض طيا عن طريق
الحبانية وبعد مسير غير يسير وصلنا مدينة الرمادي في الساعة 00ر 8صباحا واستقبلنا رجال الكمرك بكل حفاوة واعتزاز.
والرمادي مدينة عربية خربة ليس فيها إلا بعض أبنية جديدة وهي الكمارك والمستشفى والأوتيل الجديد وبيت
المتصرف في الساعة 00ر 9صباحا تركنا الرمادي ولم نصل الرطبة إلا في الساعة 00ر 5بعد الظهر .في كل هذا السفر
كان الهواء نفيسا جدا ولم نتشك من الحرارة البتة ،ومنها أبرقنا إلى العائلة في بغداد .استأجرنا غرفة في محطة الرطبة
وفيها مراوح كهربائية وماء مبرد وأفرشة للنوم وبقينا هناك حتى الساعة 00ر 7مساء فجاء السائق وطلب مني أن أحصل
على الإذن للسير لنا ولهندري يوسف نعمان <مارس التجارة في بغداد ولما غادرها في هذه السفرة استقر في بيروت
وفتح له محلا تجاريا هناك >.وعائلته الذين كانوا معنا منذ أن تركنا بغداد ففعلت سرنا من الرطبة وفي كل الليل كنا
نسير إلا في بعض فترات استراح فيها السائقون.
الصفحة الأولى من رسالته إلى زوجته بتاريخ  12آب 1929
روما  12آب  1929إلى علي الكتاب الثاني عشر عزيزتي وروحي فكتورية <وهي بنت فتح هللا أندريا >.متعني هللا
بحياتها.
أقبلك وأعانقك مع المحروسين استلا وخالد وحارث وسعاد الأعزاء .كنت قد قصدت أن لا أكتب إليك بعد إلاّ من باريس
ولكن المقابلة التي قابلني بها الأب الأقدس بيوس الحادي عشر المالك سعيدا أخطرتني أن أصف لأبهة والعظمة
البابوني مع اللطف الأبوي وصفا دقيقا .فإن هذه المقابلة الفائقة باللطف نادرة الوقوع على ما قاله كثيرون من أهل
روما.
ليست الفراك والدارة عوضا عن البرنيطة وتوجهت في السيارة إلى الفاشيكان مع الأب بولص والفتى كوركيس
الكركوكي للدلالة .وقفت بنا السيارة في ساحة كنيسة مار بطرس عند باب درج الفاتيكان ثم صعدنا إلى الفاتيكان
وصعدنا أيضا سلم البابا ببرس التاسع ثم أخذنا الأسنسور وصعدنا إلى الطبقة التي فيها يقابل الأب الأقدس فتقدمنا
إلى باب سلسلة الفرق فرأنيا الحرس السويس " "Suisseيلبس لباسا.
الصفحة الأولى من رسالته إلى والدته في  26تموز 1929
دمشق الشام  -إلى بغداد  26تموز  1929والدتي العزيزة :أقبلك قبلات الحب والشوق والاحترام من اليدين والعينين
والخدين .ويشترك معي بهذا الشعور العزيزة فكتورية والأولاد الأعزاء استيلا وخالد وحارث وسعاد.
فارقناك يا نور العين بالدموع أعلى الخدين فالتهبت م ّنا الأحشاء والقلوب وألفينا لنفوسنا في فسيح العالم متحملين
كل الأتعاب والنفقات والمشقات على أمل الشفاء من ذلك المرض الأليم الذي أقلقني منذ اشهر وهدد شبابي وكاد
يحرمني الحياة  .فصلواتك الحارة الصادرة من قلب والدي يشعر بالشفقة من جهة ومن الجهة الأخرى تلك المسكينة
شريكة حياتي وأطفالي الذين لا معين لهم غيري كانت من الدواعي التي مست قلب العناية الإلهية وحفظتني حتى
اليوم بالرغم من خطورة المرض.
ودعتك أيتها الوالدة العزيزة واحدة وحده
الصفحة الثانية من رسالته إلى والدته في  26تموز 1929
يعلم كم آلمني ذلك الفراق في أعماق قلبي وكنت أتجلد وأظهر عدم المبالاة كما هو شأني في كل مواقف الحياة.
بعد أن غادرت البيت وأزفت الساعة الثالثة بعد نصف الليل أذن السائق بالرحيل فودعت مدينة بغداد العزيزة على
قلب ابن البلاد الباد وودعت تلك العاصمة ومالي فيها من الروابط المتينة القوية التي لا يقطعها الدهر ولا الحياة إذا
قطعت .نعم إن الوالدة الحبيبة ودعت في بغداد حبي واحترامي وآمالي وآلامي وقومي وأبنا جلدتي لأني لم أعلم هل
أعود إليها سالما مشافى أما أقضي حياة قضيته في خدمة البلاد غريبا في بلاد بعيدة ففي ذمة هللا والمستقبل أدع
الأمور وأطلب صلواتك لمحافظة حياتي والرجوع إلى وطني المحبوب لأخدمه بكل صداقة وإخلاص كما علمتني أن
أخدمه حتى اليوم .اللهم حقق الآمال.
لابد من أن الأخت العزيزة والدرة العزيزة **** خبرتك عن القسم الأول والصغير من رحلتنا أي إلى معبر الفلوجة.
الشام
الجمعة  26تموز في الساعة 30ر 6صباحا اجتزنا كمرك "أبو شامات" ثم مررنا بالغوطة وقد سررنا جدا لما فيها من أشجار
ومزارع لاسيما بعد أن قطعنا الصحراء وهي رمال في رمال وليس للخضرة وجود فيها ووصلنا إلى دمشق في الساعة
30ر 8صباحا.
عند وصولنا أوتيل فيكتوريا حيث نزلنا كان بعض السياح واقفين يلتقطون الصور ولما أطل ابني حاث رأسه من السيارة
اندهشوا لأنه كان يرتدي اللباس العربي "الدشداشة والكوفية والعقال" وبعد أن استأذنوا مني ،أخذوا يلتقطون له
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الصور .قابلت عند مدخل الأوتيل فيكتور بحوشي <كان موظفا في البلاط الملكي لفترة من الزمن ثم مارس الأعمال
الحرة ثم عين مديرا مفوضا لشركة الصنائع الكيمياوية العصرية >.وعبد هللا الحاج .الموظف في الديوان الملكي في
بغداد ثم واجهت محمد البسام وجميل توني.
بعد الظهر تجولنا في المدينة وزرنا الجامع الأموي التاريخي العظمة والنفيس للغاية ومما رأينا أربعة محاريب للمذاهب
الأربعة وقبر مار يوحنا وكان في الجامع شموع طول الواحدة قامة ونصف .خرجنا من الجامع ودخلنا في طريق مجاور
له حيث زرنا قبر صلاح الدين الذي حارب الصليبيين وريكاردوس قلب الأسد ،ملك الإنكليز وإلى جانبه قبر وزيره .بعد
ذلك زرنا بيت العظم الذي بناه أسعد باشا العظم .أنه جميل للغاية ولكن الآثار الموجودة فيه لا تستحق أن تسمى "موزة
خانة" إذ أن في المتحف العراقي نقاش أكثر بكثير مما فيه ولا وجه للمقارنة بينهما .ثم قصدنا معمل نعسان للمنسوجات
والمصدفات والأخشاب والنحاس وغيرها .رغبت أن أتصل بمحمد كرد علي ،وزير المعارف ،ولكن ما عنده تلفون.
السبت  27تموز زرنا كنيسة السريان وواجهنا المطران هبرا والخوري يوسف هبرا والقس سكر .وبعد ذلك زرنا كنيسة
الكلدان وقابلنا القس ماروثا ثم ذهبت إلى جريدة ألف باء وقابلت صاحبها وجرى حديث بيننا .وعند الظهر تعارفت مع
"لطف هللا غنيمة" وهو سرياني نائب حلب في المجلس السوري وهو شاب مهذب راق ،لطيف المعشر يتكلم ثمان
لغات .وبعد ذلك زرنا المتحف السوري الذي يضم آثارا عربية منها العلم "البيرق" الذي كان محمولا أمام الملك فيصل
عندما خسر المعركة وترك الشام ،وليرة ذهبية مضروبة باسم الملك فيصل عندما كان ملك الشام ،وبيضة مكتوب عليها
آيات قرآنية ،وهذا ويضم المتحف آثارا تدمرية ورومانية وغيرها .في هذا المكان يوجد صالون المجمع العلمي وقباله
مكتبة الظاهر التي فيها مخطوطات نفيسة.
في المساء ذهبنا إلى خارج المدينة وشاهدنا في طريقنا البيت الذي كان يسكنه الملك فيصل عندما كان ملكا على
سورية .وبعد ذلك تناولنا العشاء مع لطف هللا غنيمة وقد عارفني مع الكولونيل تاركول والقنصل الفرنسي في بيروت.
بيروت وجبل لبنان
الأحد  28تموز صدرت صباح هذا اليوم جريدة ألف باء الدمشقية وفيها خبر وصولي الشام والثناء على أعمالي في
الوزارة.
تركنا الشام متوجهين إلى جبل لبنان .في طريقنا توقفنا في ميسلون حيث جرت وقعة الحرب الفاصلة بين الجيش
العربي في عهد الملك فيصل والجيش الفرنسي .شاهدنا قبر يوسف بك العظمة قائد الجيوش العربية مع بعض القبور
للجنود الفرنسيين .واصلنا سفرنا إلى أن وصلنا سوق الغرب حيث نزلنا في أوتيل سابا .وكان في الأوتيل فضولي هندي
<عائلة هندي المعروفة في كركوك وبغداد -رجل أعمال -غادر بغداد في أوائل القرن العشرين وهو خال زوجتي ليلى
أنطون سمحيري >.الذي لم ألتق به منذ  28سنة وكذلك بيت خالتي<هي تاكوهي بنت ريشا أندريا زوجة نصر هللا عبود
والدة لطف هللا وفتح هللا عبود >.آل عبود.
بعد الغذاء نزلنا إلى مدينة بيروت ومنها أخذنا سيارة وذهبنا إلى برمانا حيث يسكن عبد المحسن السعدون .الطريق
مهيب جدا نظرا إلى الهاويات العظيمة التي تقع على حافتي الطريق .في طريقنا رأينا التذكار المقام لثلاثة أميركان
سقطت بهم السيارة وماتوا في الجبل قبل بضع سنوات .عند وصولنا دار عبد المحسن السعدون ،أعطيت بطاقتي
الشخصية إلى الخادم ليسلمها إلى عبد المحسن بك فلما تسلمها خرج راكضا مبتهجا وعانقني معانقة أخص الأصدقاء.
كانت زوجتي ورفيقاتها معي فلما عرفنا أن زوجته قد سافرت إلى استنبول وأن ابنته لم تكن في البيت خرجن وذهبن
إلى بيت ناجي السويدي .عند دخولي بيت عبد المحسن السعدون ،أعطيت بطاقتي الشخصية إلى الخادم ليسلمها إلى
عبد المحسن بك فلما تسلمها خرج راكضا مبتهجا وعانقني معانقة أخص الأصدقاء .كانت زوجتي ورفيقاتها معي فلما
عرفنا أن زوجته قد سافرت إلى استنبول وأن ابنته لم تكن في البيت خرجن وذهبن إلى بيت ناجي السويدي .عند دخولي
بيت عبد المحسن كان لديه بعض الزوار وبعد أن ذهبوا وبقينا لوحدنا ،تكلمنا طويلا عن الأحوال الحاضرة .عمل جهده
لكي يذهب إلى أوربة ولما أعلمته بأني حجزت على الباخرة قال "يجب ألا تتأخر أكثر من شهرين" بعد ذلك عادت زوجتي
ورفيقاتها فكلمها عبد المحسن بعين المسألة فقالت له "أمام يوسف استراحة طويلة" ففهم قصدها وقال لها "لا ندعه
يستريح ويجب أن يرجع حالا" ثم جاء ناجي السويدي وتعانقنا كما جاء عبد الإله حافظ ،طبيب الأسنان ،وبعد أن جلسنا
نحو ساعتين عدنا إلى سوق الغرب.
الاثنين  29تموز نزلنا إلى بيروت وزرنا بطريركية السريان وقابلنا المطران يوسف جرجي <من عائلة جرجي المعروفة
في بغداد والبصرة >.والخوري ستيتة والخوري اليان .ثم استقبلت في أوتيل فكتوريا في بيروت المستر شارتو .القنصل
الإنكليزي العام في بيروت حسب ترتيب سابق .وبعدها زرنا الكلية الأمريكية وطفنا برفقة رئيسها المستر ضودج في
أرجاء الكلية وهي عبارة عن مدينة صغيرة ففيها الآزيل "الروضة" والمدارس الابتدائية والثانوية والعالية التي تضم
الطب والصيدلة والكيمياء والتجارة وغيرها كما فيها القسم الداخلي والوست هول "قاعة الاجتماعات" والكنيسة
وغيرها .بعد ذلك صعدنا إلى الجبل وزرت في عالية القنصل الإنكليزي العام الذي يسكن هناك ردا لزيارته.
حيفا
الثلاثاء  30تموز ودعت زوجتي وأولادي بقلب كله حسرات وآلام .ركبت السيارة وتوجهت إلى حيفا .رأيت الطبيعة زاهية
باسمة بجبالها وأوديتها وبحرها وأشجارها ومزارعها ولكن نفسي الحزينة أبت أن تستمع بذلك.
وصلت حيفا قبل الغروب ونزلت في أوتيل سنترال .زرت ميخائيل مني <من بغداد انتقل للعمل في حيفا >.وبعد اللقاء
الحار والكلام شعر بما كنت إعانته من ألم الفراق فقال لأولاده "يوسف مضطرب وحزين فعليكم أن تخففوا عنه حزنه"
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أخذوني بالسيارة إلى جبل الكرمل وزرنا الدير ومغارة مار الياس وغيرها ثم نزلنا من الجبل وذهبنا إلى محل السبح على
البحر حيث يسبح الرجال والنساء من كل الطبقات .عدنا إلى بيتهم ولإلحاحهم علي قضيت الليل عندهم.
القاهرة .الأربعاء  31تموز
سافرنا من بيروت مساء يوم الاثنين في  28حزيران سنة  1910في باخرة إفرنسية من شركة )مساجري مريتيم( قبل
غروب الشمس بقليل فكان منظر لبنان وهو يغيب عن أعيننا من أجمل ما تقع عليه العين ،والشمس ترسل آخر شعلة
من نورها على أعالي جباله فأرسلنا معها آخر وداعنا إلى كل الأهل والأحباب الذين فارقناهم.
وكان عدد الركّاب على ظهر الباخرة يبلغ المائتين ما عدا ركاب الدرجات الثلاث وأكثرهم من حوالي الشام وجهات حوران
ولم يكن اللبنانيون عددا كبيرا وكان بعضهم يقصد القطر المصري ،ولم يحدث لنا في سفرنا حتى مرسيليه ما يستحق
القداس الإلهي في إحدى كنائس لبنان ولكن
الذكر ،وفي  4تموز أضاء يوم الأحد بنوره فتمنيت لو أتيح لي أن أحضر
ّ
هيهات ونحن على متن البحار ،فقمت أتمشى على سطح السفينة وأخذت بيدي كتاب الاقتداء بالمسيح لأجد في
مطالعته قوتا لنفسي في ذلك اليوم الجليل إذ وقعت عيني على منظر ما كدت أصدقه ،فرأيت في قاعة السفينة
الوسطى كاهنا قد لبس حلة التقديس ونصب مذبحا لتقدمة الذبيحة الإلهية وحوله بعض الكاثوليك من ذوي الدرجة
قداسه ،فطرت فرحا لهذا المنظر ودعوت رفقتي ليحضروا معي تلك الرتبة فتوفر عدد الحضور
الثانية أتوا ليسمعوا ّ
يسر لي استماع
حتى خلت المحل كنيسة صغيرة أعدت لخدمة سيد البحور ورب المفاوز المائعة فشكرت هللا الذي ّ
القداس وأنا فوق البحر وبين أمواجه الخطرة.
ّ
تميز تربتها هل هي مكسوة بالأغراس أم أرض جرداء
وفي أصيل ذلك اليوم ظهرت لنا جبال كريت ولم تقدر العين أن
ّ
لبعدها عنا وغابت الشمس وهي أمام أعيننا وجبالها شامخة كجبال لبنان العزيز ثم اختفت ،ولم نعد نشاهد أرضا مدة
مكسوة
أربع وعشرين ساعة حتى ظهرت لنا جبال إيطاليا ومنظرها بهيج للغاية فهي مع وعورتها وعلوها وانخفاضها
ّ
يهوم
بالأحراج والأماكن القريبة مغروسة بالكروم فيروق العين منظرها ،وكان البحر في ذلك اليوم هادئا للغاية والنسيم
ّ
فيسمع له صوت لطيف ،أما الشواطئ التي كانت حوالينا فهي جبلية فلا ترى ساحلا ولا سهلا بل منحدرات تنتهي عند
البحر وسلاسل الجبال تتصل بالماء ولكن مظاهر العمران والحياة بادية في هذه الأراضي لأنها مكسوة بالأغراس ،ولا
شك أن في تلك البلاد يدا تعمل بنشاط وقوة والجبال ليست مستحجرة بل كلها ذات تربة جيدة تقوم بالأغراس وأعاليها
مخضرة نضرة ،وكانت الباخرة تمر قريبا من الشاطئ حتى أمكننا أن نميز تربة الأرض الحمراء وقد تمثلت
مثل سفوحها
َّ
لأعيننا منحدرات )صليما( الوطن العزيز ومناظرها الطبيعية فكانت أجمل ما شاهدت ،والغريب يتمثل أمامه جبال بلاده
فيشعر في نفسه بحنين.
وبعد أن قطعنا بوغاص إيطاليا بقليل تراءت لنا قرى عديدة من حولنا وجزر وتلال قائمة في وسط البحر ترى في إحداها
المعامل المستطيلة البناء حتى ظهرت لنا مدينة مسينة ومدينة رية أو راجيو اللتان أصيبتا في العام الماضي بتلك
الزلازل التي جعلتها قاعا صفصفا.
ولم تزل بيوت ريّة من خشب بطبقة واحدة مسقفة بالتوتيا لكن منظرها جميل تكتنفها كروم العنب والزيتون ،أما مسينة
فالعناية مبذولة بتجديدها لعظم شأنها كفرضة بحرية ،وقد شاقتني هذه المناظر الف ّتانة لا سيما عند الصباح والبحر
هادئ يمر فوقه النسيم فيبدو لدينا منظران بهيجان ،البحر كأنه قطة أطلس منبسطة أمامنا والخمائل الخضراء قد
أرسلت عليها والشمس نورها فانعكست صورتها فوق صفيحة البحر فزادته زرقة وزادت الطبيعة جمالا ،ولا عجب إذا
نبغ الشعب الإيطالي في الفنون الجميلة كالشعر والتصوير والموسيقى فإن من سكن هذه البلاد البحرية رسخت فيه
ملكة الشعر لما يرى حوله من الاتساق والترتيب والمحاسن الطبيعية.
ومررنا بجبل النار المسمى )سطر نبولي( وهو قائم في وسط البحر ،وآخر أرض تنتهي عندها حدود إيطالية هي جبال
سردينية ،وبعدها أخذنا نمر أمام أراضي فرنسة وأول ما وقعت أعيننا عليه جزيرة كورسكا وطن الرجل العظيم نابوليون،
ثم مررنا بطولون وهي موقع بحري محصن بالقلاع والمدافع وفي اليوم نفسه تراءت لنا أعالي قبة سيدة النجاة في
مرسيليا فانحنيت إذ ذاك مسلّما على أم النجاة لأننا وصلنا بخير أمام تمثالها وهو ماد يديه يستقبل الزائرين ،ثم ظهرت
البيوت وأخذت السفينة تدور قليلا لتدخل المضيق وبدا لنا منظر مرسيليا العام ومررنا بجانب جزيرة )شاتوديف(
) ،(Chateaudifوفوقها قلعة وقبالتها ربوة عالية فوقها القلاع الحصينة وحولها المدافع ترى من فوق الباخرة مصوبة
إلى البحر ،وعلى مقربة من هذه الربوة قام قصر لويس الرابع عشر يدل ظاهره على قدمه وهو على النسق الشرقي
مؤلّف من أربع طبقات وموقعه من أجمل مواقع مرسيليا لأنه يشرف على البحر والمدينة.
مرسيليا
وخرجنا من الباخرة إلى الجمرك ففتشوا حوائجنا واستقبلنا أصحاب اللوكندات عند الباب فركبنا عربة ونزلنا في نزل
نظيف ،وقد رأينا كثيرا من مناظر مرسيليا الجميلة كجنينة الحيوانات والساحة العمومية وكثيرا من القصور العالية،
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يقصر عن وصف ما فيها من
وأعظم هذه المباني وأعجبها وأشدها تأثيرا في النفس الكنيسة الكاتدرائية ،فإن القلم
ّ
الدقة والإتقان في الصناعة ،وهي أشبه بقلعة بعلبك من حيث ضخامة الأعمدة وعلو القبب وليس في داخلها شيء
من الزينة غير أن الذي تقف عنده الأفكار حائرة هو الدقة مع الضخامة ،إذ ترى في وسط الكنيسة الأعمدة الكبيرة
ترصع أرضها
كالرواسي وقد قامت فوقها حنايا الأقبية وترى من جهة أخرى نقوش الفسيفساء الملونة المختلفة الأشكال
ّ
ترصيعا بديعا.
وقد أعجبني التمثال الذي أقامه أهل مرسيليا لرئيس أساقفتهم السيد دي بلزنس ) (De Belsunceالذي تفانى في خدمة
رعيته أيام الوباء الذي دهم مرسيليا سنة  1720وقد كتب تحته )تذكار عرفان الجميل للمنسنيور دي بلزنس من أهل
مرسيليا( وقد وصف كثير من الكتبة مناظر مرسيليا فلا حاجة إلى وصفها الآن .
من مرسيليا إلى جبل طارق
ذرات تلقي على الوجود نورا
وفي  16تموز أقلعت بنا الباخرة من مرسيليا وكانت الشمس قد غابت ولم
َ
يبق منها سوى ّ
يحرك ساكنا ،أما السفينة فاسمها )إسبانيا( وهي من سفن شركة
ضئيلا وكان البحر هادئا ينشق عبابه أمام السفينة فلا
ّ
)ترانسبورت ماريتيم( الفرنساوية طولها  120مترا ومحمولها  3000طن تقطع في الساعة  22ميلا وقد قضينا تلك الليلة
ساهرين وتعرفت ببعض السوريين.
برشلونة
وفي صباح اليوم الثاني أقبلت السفينة على مناظر جميلة من الغابات والكروم الخضراء تحوط مدينة جميلة م ّتسعة
الرجاء كثيرة العمائر واقعة على شاطىء البحر ،وهي مدينة برشلونة إحدى مدن إسبانية فلما رست الباخرة وأراد بعض
الركاب النزول إلى البر لم يؤذن لهم لتفشي مرض الجدري في البلد فحرمنا من مشاهدة مدينة زانها العرب قديما
بمآثرهم والوقوف على محاسنها.
وقد تراءت لنا من السفينة مسلّة عالية يعلوها تمثال الرجل العظيم )كرستوف كولمبس( فاتح العالم الجديد ،ثم قبب
الكنائس الكثيرة العالية القديمة وهي مسدسة الشكل مبنية على الطراز الشرقي القديم ولعلها كانت مآذن ،ومنظر
المدينة العمومي يدل على أنها كانت عامرة بالأبنية الضخمة ولو أنصف الإسبان لجعلوها عاصمة مملكتهم لما حوته
من العظمة والمنعة فضلا عن أنها بحرية وفيها المعامل التي تناطح الجو بمداخنها وهي كثيرة منتشرة في سفح الجبل
الذي حولها.
أما موقعها ففي منبسط من الأرض ممتدة طولا على شاطئ البحر من الجنوب إلى الشمال تحوط بها سلسلة من
الجبال وقد انتشرت في بطونها وسفوحها البيوت ،وحولها الخمائل النضرة والجنائن والكروم اليانعة التي تصدر منها
إلى الخارج ضروب العنب والخمور المشهورة.
ولما كان ذلك اليوم يوم الأحد رأينا زوارق الإسبان البيت َّية الحديثة الطراز تسير بقوة البخار من حولنا وفيها الرجال والنساء
جوه واعتل هواؤه وهدأت أمواج البحر وسكنت عوامل الطبيعة ،وكانت تلوح على
يتنزهون في ذلك النهار الذي صفا ّ
القوم سمات اللطف والجمال وكنا نعتبرهم من سلالة أولئك العرب الذين احتلوا الأندلس ونشروا فيه التمدن الشرقي،
ويردون التحية بابتسامة.
وكان الركّاب يحيونهم على سبيل الهزل برفع الطربوش فيرقصون له طربا
ّ
ثم سارت بنا السفينة ووجهتها بلنسية وكانت الشمس ذات منظر مهيب والبحر هادئا تلمع زرقته فتسحر العيون وإن
يتهيب الصانع وعليه فانحنيت باحترام أمام مظاهر الخلاّق وآثاره العظيمة ،وسرنا
من يقف أمام منظر الطبيعة الساحر
ّ
مخضرة وليس هناك سهول بل تلال وجبال واقفة عند المياه.
ساعات أمام جبال عالية
ّ
تمتد طولا من الشمال إلى الجنوب وموقعها في سهل فسيح وقد سارت
بلغنا بلنسية قبل الظهر وهي من مدن إسبانيا
ّ
السفينة أمام البيوت مدة ساعة ونصف ولم تقف أمامها إلا قليلا فلم نتمكن من النزول إليها وهي لا تقل عظمة عن
برشلونة ،وكانت تتراءى لنا عن بعد الجبال الشامخة فتذكرنا في عرض البحر جبال لبنان العزيز والغريب يحن إلى بلاده
فيطبق كل ما يراه في طريقه من الجمال على جمال بلاده ،فقلت) :إيه يا وطني العزيز  -فيك يرتع الكريم النفس
الطاهر القلب القانع من الحياة بقليل من العيش بسلام وهناء ولولا طمعي بالمال الذي تدفعني إليه الحاجة لما فارقت
جمال طبيعتك ورغد عيشك ،أنت وطن السعادة الأرضية وإنني أحسد من يتوسدون ترابك ويلتحفون بسمائك ،وعندي
أن القاطنين في وديانك ومغاورك بقناعة لهم أسعد حالا ممن يسكنون القصور المملوءة شقاء ،سلام أيتها البلاد التي
أنبتت هذه السعادة سلام نفس فارقتك وهي حاملة روح إخلاصك العجيب ،هل يجذبني حبك إليك فأرجع وأنضم إلى
القسم الذي انفصلت عنه بالجسم لا بالروح? لكنني لست أعلم ما يخبأه القضاء لي وما يكون من وراء هذه الحياة
الجديدة التي أنا قادم عليها.
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مالقة
وفي  20منه لما طلعت الشمس ومدت حبال أشعتها فوق أمواج البحر المتحركة تداعبها مداعبة الوليد الذي ينشدها
أنشودة الصباح فيحمل النسيم نغماته المطربة ،وبعد أن مررنا بجبال وقرى أشرفنا على مدينة مالقة ومنظرها يدل
على أنها قديمة وتحققنا ذلك لما رست الباخرة ونزلنا إليها وجلنا في شوارعها.
وبينما كان عامة أهل مالقة يستعطون منا في الطريق والأسواق وعلى ظهر الباخرة وقت الغداء وثيابهم رثّة كما تدل
يمرون بجانب الباخرة عند المساء للنزهة وعلى
مبانيهم على الفقر والشدة كنا نرى النساء والرجال من ذوي الثروة
ّ
النساء الملاءات وهي بقية من عادات العرب الذين سكنوا تلك البلاد.
وليس في مالقة سوى أثرين هما الكنيسة الكاتدرائية وبقية قلعة قديمة ممتدة أطلالها وسراديبها من رأس الجبل حتى
أسفله وهي فوق أكمة علوها ثلاثمائة متر واقعة شرقي المدينة ،وليس هناك سوى أطلال من آثار الدول العربية كما
أظن وهي مؤلّفة من جدران متردمة متقابلة يحوطها كلها سور قديم ويتصل إليها من المدينة مع بعدها طريق بل
سرداب لا يقل طوله عن ثلاثمائة متر محاط بجدارين متردمين سقط سقفهما ولقد أفنى الدهر نقوشهما الناتئة ولم
مربعة منحوتة في وسطها دائرة من حولها
يبق منها إلا أثارا قليلة ،وبينما كنت أبحث عن كتابة عربية عثرت على قطعة
ّ
نقوش على الزوايا وهي من الحجر الناصع البياض يستدل منها أنها من آثار العرب ،وهناك قطع كرنيش كانت موضوعة
فوق الجدران ،وإذا وقف الناظر في رأس الجبل رأى آثار هذا البناء وفي أسفله جدار ضخم لا يقل عن المائتي ذراع طولا،
وفي سفح الجبل مغارة بني صدرها بالحجارة الكبيرة وهي منقوشة في الصخر وفيها غرف صغيرة فقلت في نفسي
سبحان من تزول أمجاد العالم أمامه ومجده دائم لا يزول.
أما الكنيسة فزرناها قبل أن جلنا في المدينة فرأينا منها مشهدا عجيبا وقبل وصفها أقول :إننا لما استأذنا في الدخول
مشى أمامنا ولد يدلنا على الباب الخارجي لأن الباب الكبير كان قد أقفل فأوصلنا إليه ونادى سيدة هناك ففتحت الباب
وأدخلتنا إلى فسحة بجانب الكنيسة ثم دخلت أمامنا الكنيسة ،فشاهدنا العجب العجاب من هذا البناء الضخم والنقوش
المقدس منحورا ثم سجدت وتلوت صلوة
التي استوقفت أبصارنا فانحنيت باحترام أمام المذبح الكبير حيث كان القربان
ّ
الزيارة ،وكان في رفقتي شاب مسلم أديب كنت استأنس بصحبته لأدبه وشهامته فجعل يتقلّد حركاتي كلها فانتعشت
في قلبه شواعر الدين.
تمتد من الشمال إلى
والواقف في باحة الكنيسة يرى أنها بنيت على شكل صليب فيشاهد عن شماله ويمينه سوقا
ّ
الجنوب ومثلها من الشرق إلى الغرب ،وتظهر هذه الهندسة في سقف الكنيسة لأنه على شكل صليب حمل فوق أعمدة
ضخمة من الحجر الملون تعلوها القناطر والكرانيش ،وقد رسمت على دوائر القناطر صور القديسين والملائكة وهي
كأنها ناتئة وحليت الدوائر بالذهب والألوان الزاهية ،وحول الأعمدة بجانب الجدران بنيت الهياكل وقد بنوا في وسط
مكسوة بالحرير
الكنيسة قسما قائما بنفسه وهو أشبه بقاعة ترى في داخلها الكراسي المرتبة وهي من خشب الجوز
ّ
خص برئيس الأساقفة .وفي وسط القاعة منضدة عليها كتب الصلاة والموسيقى
الملون وفي صدرها كرسي كبير فخم
ّ
ّ
الكنسية مجلدة تجليدا قديما فاخرا على أن هذا البناء المختص بالأرغن الكبير الذي وضع فوقه مؤلف من ثلاثة جدران
ّ
ممتدة على طول الحائط الشمالي
لأنه يطل على الهيكل الكبير وهو ماثل أمامه ،أما الأرغن فقد وضع على قاعدة
ّ
وقسم منه على الحائط الجنوبي فوق قاعدة أخرى فلا يرى إلا حائطان مؤلفان من ألسنة الأرغن وأبواقه الكبيرة ،وأما
منفخه فهو عظيم جدا موضوع في أسفل حائط صدر القاعة فهو ينفخ في القسمين على السواء وأظن أنه لو نفخ لملأ
صوته المدينة ،والغريب أنهم بنوا هذا القسم الذي يحمل الأرغن ليستر باقي المذابح الصغيرة التي خلف البناء وعن
جانبيه فلا يرى الجالس أمامه سوى الهيكل الكبير ومن ورائه قاعة الأرغن ومن فيها وعن جانبيه بابين كبيرين .
أما ضخامة الأبواب فهي بالغة حد الإعجاز لأنها من الخشب المص ّفح بالحديد مسمرة بالمسامير الكبيرة الناتئة ومنها
بابان غير مصفحين وقد أتقن الص ّناع عمل هذه الأبواب مع كبرها ،أما الهياكل فهي كبيرة وصغيرة والكبيرة منها قد
بنيت من المرمر والرخام فأجاد النحاتون في عملها كل الإجادة وإن كنيسة مرسيليا الكاتدرائية مع جمالها ليست ككنيسة
مالقة من حيث الصناعة والإتقان فضلا عما فيها من الزينة النفيسة والطرف المستظرفة فكأن عظمة مالقة قد
انحصرت في كنيستها.
أما خارج الكنيسة فيدل على أن القواعد التي تثلمت زواياها هي أقدم عهدا من الجدران التي قامت فوقها والفرق
ظاهر بين القديم والحديث ،على أن في أحد جدرانها من الشمال باب قديم يعلو عن ساحة الكنيسة نحو مترين مما يدل
دلالة واضحة على وجود بناء سبق البناء الحالي ولعل ذلك البناء كان ديرا أو كنيسة إذ يرى من جانبيه نقوش قديمة
تمثل صور ملائكة وغيرها ،وفوق قنطرة هذا الباب تماثيل المسيح ومريم العذراء والرسل وتمثال المسيح يحمل كرة
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شوهت الأيام
وعلى جانبيه شعار البابوية يحوط الكل قنطرة ناتئة حوت نقوشا كثيرة فضلا عن التخريم والعرائش وقد
ّ
محاسن بعضها لقدمها.
قبتان عاليتان مؤلف كل منهما من ست طبقات من
أما صدر الكنيسة فإنه يذهل العقل فقد بني على زاويتي الحائط ّ
الأسفل حتى فوق تحوطها العواميد المضلّعة وتعلوها الكرانيش والتماثيل .أما الطبقة السادسة فهي قبة ذات أربعة
أقسام في كل قسم جرس فوقه ساعته للدلالة على الأوقات ،وقد دهشت عند نظري باب الكنيسة الكبير الذي تزينه
هاتان القبتان أو البرجان فإنه عجيب لم يترك الص ّناع فيه مطمعا لطامع ،فهناك التماثيل والصلبان وصورة الثالوث
متردم مما
الأقدس وشعار بعض الباباوات وأشياء كثيرة يعجز مثلي عن وصفها ،أما الحائط الجنوبي فيلاصقه حائط
ّ
يثبت أن هناك بناء آخر أقدم عهدا من هذه الكنيسة العجيبة.
وكانت الشمس مالت إلى المغيب وقد تعبنا من الوقوف فقفلنا راجعين إلى البحر وبعد مدة أقلعت بنا الباخرة تقصد
جبل طارق.
وفي  21منه ظهر لنا جبل طارق على مسافة قليلة ووقفت الباخرة بعيدة عن المرفأ إذ لا يجوز لها الدخول دون رخصة،
ثم سمعنا طلقات مدافع فنظرنا إلى حيث ارتفع الصوت فرأينا العلم الإنكليزي قد انتشر فوق إحدى البوارج الراسية
داخل المرفأ وأطلقت المدافع عند نزول العلم وارتفاعه له إجلالا وترحيبا بالباخرة.
ممتد من الشمال إلى الجنوب طوله لا يقل عن ثلاثة آلاف متر وعرضه يزيد
إن جبل طارق لسان جبلي داخل في البحر
ّ
عن الألف وعلوه أربعمائة متر يتصل من الشمال ببلاد الأندلس وبينهما سهل منخفض وإلى غربيه مرفأ أمين يصون
شواطئ الجزيرة من صدمات البحر .ويقابل الجبل من جهة الغرب مدينة )الجزيرة الخضراء( التي عقد فيها ساسة أوربة
المؤتمر الدولي في شؤون المغرب الأقصى ،وعلى الجانب الغربي مدينة جبل طارق وكل مبانيها حديثة العهد وسكانها
خليط من اليهود والإسبان والعرب ،وفيها الجنائن الفسيحة والحدائق الغ ّناء فضلا عن أن شوارعها نظيفة م ّتسعة
وفاكهتها كفاكهة لبنان حلوة المذاق والتين فيها أسود بقطع كبير مستطيل.
سم على رؤوس وأكمات وعلى رأس كل أكمة منه قلعة أو موقع حربي تعلوه المدافع الكبيرة يراها الواقف
والجبل مق َّ
َ
فوق الماء وقد اشرأبَّت أعناقها الطويلة تنظر إلى البحر شزرا .وفي بطون هذه الجبال الطرقات الم ّتسعة تصونها
الغضة حتى لا تكاد تظهر فيها الصخور ،والجانب الشرقي منه شاهق
الحواجز الحجرية من جانب البحر وتكسوها الأشجار
ّ
قائم فوق البحر كالجدار كأن بعضه ُق َّد بزلزلة وجرفته المياه وبقي البعض الآخر في مكانه.
ولا يخفى أن جبل طارق أعظم حصون الدنيا لا تكاد بقعة منه تخلو من المدافع وهي عظيمة ترسل قنابلها إلى كل
جهات البحر وهي كالإكليل تكللت بها هاماته العالية ولقد خطر في فكري تذكار ذلك القائد العربي العظيم الذي فتح
بلاد الغرب من هذا المعقل ،وهو أول من جعله موقعا حربيا فسمي باسمه )طارق( ولم يزل فيه برج قديم من تلك
ذكرتني هيئته ومنظره مجد تلك الأمة التي أتت
الحصون العربية وهو فوق المدينة من جهة الشمال الشرقي ،ولقد
ّ
غازية بلاد الغرب وافتتحت أهم أقسامه ،والحق يقال أن هذا الجبل حصن حصين أقامته الطبيعة نفسها وقد رسا أصله
فوق المياه كالجبار العظيم يهزأ بما حواليه من القوات.
غصت بالركاب وكلهم من الإسبانيين
وقد مكثنا في جبل طارق مدة ست ساعات ولما رجعنا إلى الباخرة رأيناها قد
ّ
والظاهر أن جبل طارق محطة يقصدها الإسبان الهاربون من بلادهم للسفر ،وقد ازدحم المهاجرون هذه السنة لأن
الحكومة تجمع العساكر وترسلها إلى الريف في المغرب لمحاربة السكّان فيها وإخضاعهم ،وكان عدد الركاب المذكورين
 400وأكثرهم فقراء وزاد عجبي لقصر قامات الشعب الإسباني فلا تكاد ترى بين الأربعمائة راكب ستة أو سبعة طوال
القامة وهم يحلقون شواربهم ،ولقد سمعت بعضهم يغ ّنون فتذكرت حداء العرب لجمالهم وغناؤهم أشبه )بالعتابا( في
بلادنا ولولا رطانتهم وعجمتهم لما ميزته عن الغناء العربي القديم ،وطريقة رقصهم قريبة كثيرا من رقص العرب.
وقبل غروب الشمس سارت الباخرة وهي تنوء تحت حمل من الأرواح فضاقت على رحبها وازدحم الناس أيّما ازدحام لكن
ذلك لم يلهني عن مراقبة البحر عند مغيب الشمس لأنه كان كصفيحة من البلّور يكاد يجمد من حرارة نورها ،ومنظر
المدينة جميل وحولها الخضرة والجنائن اليانعة ،وفي  22منه كنا في الأوقيانوس الأتلانتكي وكانت أمواجه تلاعب الباخرة
ولم تكن تحسب شيئا مذكورا مع عظمتها أمام عواصفه ،وكان منظر الركاب محزنا فهذا يبكي وتلك تصيح والإسبان
بعيالهم ينوحون وتعالت الأمواج فوق الباخرة مما يشيب لمنظره الولدان وترهبه الأسود ،وقد ملئت الأرض بالقيء حتى
عافت نفسي الأكل والشرب وحرمت النوم .
ل من وراء حجابها أحيانا ثم تحتجب وبعد قليل بدأت تظهر لنا سلسلة جبال
وفي  23منه
اكفهر الجو وكانت الشمس تط ّ
َّ
وقد أرسلت عليها الشمس أشعتها وأخذت تبدو في قممها الأشجار وفي سفوحها العمائر وفي هضباتها خضرة تلمع
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تحت نور الشمس ،فكان المشهد بهيجا تنبسط له نفس الراكب المسجون في البحر ،وما لبثنا أن وقفنا أمام مدينة زاهرة
ترصع ثوبا أخضر أو الحصى في الماء الصافي ،وهذه المدينة تدعى )ماديرا(
بالبنايات الجميلة كأنها الحجارة الكريمة
ّ
وهي عبارة عن اسكلة بحرية واقعة في سفح الجبل الذي يحوط بها وتشبه اسكلة جونية في كسروان.
ولما وقعت عيني عليها خرجت الزفرات من صدري دون انتباه لأنني شاهدت صورة من صور الوطن العزيز وانفتحت
تحن إليهم الروح
ريا الوطن وحب أهله ،فيا )ماديرا( أنت صورة الوطن المحبوب حيث يقيم من
ُّ
جوارحي كلها لأستنشق ّ
وقد شممت من نسماتك رائحة الأم والولد والأخ والأخت وشريكة الحياة ،أحب أن تطول إقامتي مقابل جبالك لأنها تعيد
أحن إليك حنيني إلى من يحدثني بأخبار وطني ،هاأنا واقف أمامك وأخاف أن تفوتني
علي ذكرى الصبا ومراتعه وصرت
ّ
ّ
نظرة من نظراتك وتحيلي بوجهك عني فتمضي هذه الساعات القلائل ولا تمتلئ العين من منظرك ،فيك الوديان
والهضبات التي تشبه وديان )صليما( وهضباتها وفي أعالي جبالك شجر السرو يناطح السحاب كأنها أشجار الصنوبر
تمض.
في الوطن الذي لي في جنباته مواقف وأحلام جميلة ليتها لم
ِ
وفي ماديرا أصناف الفاكهة حمل منها الباعة إلى الباخرة العنب وهو لم يزل غير ناضج والأجاص الخوخ والتفاح والتين
والأشجار فيها جميلة منظمة ،وليس في المدينة بنايات عظيمة سوى قلعتين ،الأولى قائمة فوق جزيرة في البحر من
الجهة الشمالية تتصل من إحدى جوانبها بالأرض اتصالا صناعيا وقد رفعت الأعلام الوطنية ،والثانية إلى الغرب وهي
ل على البحر وفي جوانبها المدافع .
قلعة حربية فوق البلدة قليلا تط ّ
أما عمائر البلدة فكلها جميل نظيف الظاهر تتمايل بينها أغصان السرو والليمون وفوقها الكروم ،والظاهر أن لأهلها
خاصة بالزراعة لأن الأقنية الحجرية والأسداد بادية للعيان .وفيها الكنائس الفخيمة والقصور المنفردة العالية وفي
عناية
ّ
اعتضت عن نور الشمس بالكهرباء التي تنير المدينة
الشمس
غابت
وعندما
الأشجار،
به
تحدق
عظيم
دير
الجبل
أعلى
ُ
كلها حتى الطرق البعيدة فكان منظرها جميلا للغاية ولا أغالي إن قلت إن ماديرا مدينة الشعراء وأرض الهناء على أنها
ليست أحسن جمالا من لبناننا العزيز.
السفر في الأوقيانوس
ق من النسيم وأخذنا
ثم رفع القبطان علامة السفر فبارحنا المدينة وفي النفس شوق إليها فودعناها وأودعناها سلاما أر َّ
ويكفهر أخرى فتذكرت صفاء جو لبنان
نسير في الأوقيانوس ونحن نتوكل على هللا العظيم ،وكان الجو يصحو تارة
ّ
واعتدال طبيعته وحسن نظامه فكل فصل من فصول السنة له نظام ثابت ،أما في هذه الأنحاء فلا تقدر تمييز الصيف
من الشتاء والخريف من الربيع ،وها نحن سائرون في عرض المحيط وقد أثّر بنا التعب ولم يعد يحلو لنا أكل ولا شرب
ولا نوم.
الركاب
وقد حان لي أن أكتب شيئا عن أخلاق الركاب وعاداتهم وأزيائهم ،فكان في الدرجات الثلاث ألف راكب فيهم الفرنساوي
والإيطالياني والمسكوبي والإسباني والألماني والبرتوغالي والسوري والصربي والبلغاري والكلداني والأرمني والتركي
والمغربي ،فكانت السفينة عبارة عن معرض بشري تعرض فيه أصناف الناس وأزياؤهم ولغاتهم وشؤونهم وكان
السوري أصلبهم عودا شجاعا يخشاه كل من رآه والسوريون يجتمعون على الغريب ويتفقون على مقاومته ومتى
انفردوا بأنفسهم تخاصموا وتنازعوا.
قال  :إني رأيت  ،فما يرى النائم  ،أني مرضت مرضا شديدا  ،فاستدعى لي أمهر الأطباء لمعالجتي  ،فعجز طبهم عن
شفائي وساءت حالي  ،وجاء أجلي ! وشيع أهلي وخلاني جثماني إلى قبري يبكون  :ذاكرين حسناتي  ،وناسين أو
متناسين سيئاتي  ،كدأب الناس جميعا حين يموت لهم حبيب أو صديق عزيز .
وما إن أهيل على التراب ؛ وانصرفوا إلى دورهم أو محال أعمالهم  ،راثين لزوجي وأطفالي  ،وكانوا صغارا لا يكسبون
قوت يومهم ! وما كادوا ينصرفون حتى صحوت في قبرى  ،وجاءني ملكان يدعواني إلى لقاء ربي ! فلما مثلت بين يديه
 ،ابتدرني بالسؤال عن رأي في أرضه  ،وعن مواطن الفتنة والجمال فيها  ،فعييت عن رد الجواب  ،وعلت وجهي حمرة
الخجل  ،ونهضت الرعشة في مفاصلي  ،لجهلي المطبق بأقطار الأرض المختلفة  ،لأني لم أكن قد غادرت مسقط رأسي
ومقر عملي قط  ،فوق أنني لم أكن أميل بطبعي إلى القراءة والإطلاع  ،فكان لذلك علمي بأخبار دنيا الناس ضئيلا ،
على حين أنى ظللت عشرات السنين أصف لهم محاسن وجمال آخرة لم أرها  ،ولا أعلم علم اليقين مستقرها ! ولم ألبث
أن وجدت نفسي راكعا  ،أطلب رحمة ربي وغفرانه هذا الذنب العظيم !...
واستيقظت من نومي متعبا مكدودا  ،مضطربا  ،غير مصدق أني لا أزال حيا  ،فجعلت أجول ببصري في غرفة النوم ،
وأتفقد محتوياتها  ،وأتلمس أعضائي  ،عضوا عضوا  ،وأخذها بظفري لأستيقن أني أحس وأتألم  ،كما يحس كل حي
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ويتألم  ،وناديت خادمي نداء الخائف المذعور  ،فسارع إلي  ،فحدثته حديثا معادا  ،وسألته عن أشياء  ،كنت قد سألته
عنها قبل أن آوى إلى فراشي  ،فتملكه العجب  ،ولم يجبني  ،وانصرف مشدوها  ،وقد كاد يتفرق عليه عقله  ،لظنه أني
قد أصابتني حمي ذهبت بصوابي  ،وسارع إلى زوجتي ! ولم أدر ما قاله لها  ،فجاءتني مهطعة  ،وقد ذاغ بصرها ،
وأصفر وجهها  ،وجلست بجانبي  ،ووضعت يدها على جبهتي تجسها  ،فهدأت روعها  ،وقصصت عليها رؤياي فاطمأن
سرى عني ما كنت أجده من الخوف  ...وآليت على نفسي أنني أقضي
قلبها ! ....ولما أيقنت أن ما رأيته لم يكن إلا حلما ُ ،
شهرا وبعض شهر من كل سنة من سنى عمري الباقية  ،في السير في الأرض  ،والمشي في مناكبها  ،لمشاهدة أقطارها
 ،واجتلاء محاسنها  ،ومعرفة أهلها وصفاتهم وأخلاقهم وتقاليدهم وعاداتهم  ،وتبين آمالهم وآلامهم  ،ودوافعهم إلى
الخير أو الشر  ،وأهدافهم التي يتمنون بلوغها  ،فأحكم لهم أو عليهم عن علم  ،وأصدر رأي فيهم  ،إن سئلت عنهم عن
تمييز .
وكنت حين قرأت هذه القصة الطريفة  ،وتأثرت بها أيما تأثر في مقتبل العمر  ،ولم أكن قد ارتبطت برباط الزوجية ،
الذي يشد الإنسان إلى منزلها شدا وثيقا  ،وبخاصة إذا كان الزواج قد أثمر زينة من زينات الحياة الدنيا  ..فعزمت على
أن أتأسى بالقس عند ما تواتيني الفرصة.
ولم يمضي على هذا العزم شهر وبعض شهر حتى واتت ! إذ عرض على أن أسافر إلى دانمارك لحضور المعسكر
الكشفي الدولي  ،وتمثيل مصر في المؤتمر الكشفي الذي يعقد فيها في أثناء قيام المعسكر  ،فوافقت من غير تردد ،
لابل والفرح يملا جوانحي ! وكان الإختيار قد وقع على ثلاثة كشافين آخرين غيري ! رحلة الصيف الأولى
تهيأنا للسفر  ،وأعددنا ُع َّدته في أقرب مدة  ،فحصلنا على جواز سفر جماعي  ،ولم يكن غير ورقة مكتوبة فيها أسماؤنا
 ،وعليها أختام الدول التي سنمر خلال ديارها إيطاليا  ،سويسرا  ،فرانسا  ،بريطانيا  ،دانمارك وأعد كل منا حقيبة كشفية
جمع فيها ما يحتاجه الكشاف المسافر من متاع .
 ....ركبنا القطار إلى الإسكندرية  ،وما إن وقف القطار بمحطتها  ،وهممنا بحمل متاعنا  ،وإذا بالحمالين يتدافعون نحونا
 ،كل يبغي أن يسبق زملاءه إلى حمله  ،وحدثت معركة حمى وطيسها بين اثنين منهما  ،وكالا لبعضهما بعضا  ،اللكمات
كيلا  ،وسرعان ما وقع أحدهما تحت أقدام الآخر يسيل الدم من منخريه  .وحملت حقائبنا إلى إحدى سيارات الأجرة
المنتظرة أمام المحطة  ،ونحن كارهون  ،لأننا كما ذكرت لك كشافون  ،والكشاف كما أخالك تعلم  ،مقتصد  ،وواجبه
الاعتماد على نفسه  ،وحك جلده بظفره  ،كما يقول الأدباء ! وكنا لذلك قد عزمنا على أن نحمل حقائبنا  ،ونمشى بها إلى
الميناء  ،لنستقبل الباخرة إلى أوروبا  ،وصلنا إلى الميناء  ،وركبنا السفينة حلوان  ،إحدى بواخر شركة اللويد ترستينو .
وفي منتصف الساعة الثانية من بعد ظهر ذلك اليوم دوى صفير الباخرة في أجواز الفضاء  ،فردد صداه وجيب قلوبنا
 ،وقلوب مودعينا من الأهل والأصحاب ! وأقلعت باسم هللا مجريها ومرساها تترسم على وجه البحر خطاها ! وسارت
تمخر عبابه  ،يداعبها نسيم رخاء  ،ونحن في نشوة من جمال الماء وصفاء السماء .
وأخذت الإسكندرية  ،عروس البحر المتوسط  ،تصغر في أعيننا  ،ويضمحل بنيانها  ،وتختفى معالمها  ،حتى لم يبق منها
إلا بمقدار ما يبقى من اليقين وقد أنهكه الشك  ،ثم لم تلبث أن توارت تلك البقية الباقية  ،فأصبحنا في دنيا من أجاج .
استمرت هذه الحال الوادعة يوما وبعض يوم  ،ثم بدأ النسيم الذي كان يلمس صفحات وجهنا لمسا خفيفا  ،يربت عليها
ربتا  ،ثم لم يلبث أن صار ريحا شديدة أخذت تهز السفينة هزا عنيفا  ،وتلعب بها كما تلعب الصبية بدميتها ! ونظرت
إلى وجوه بعض الركاب  ،فإذا هي صفراء  ،فاقع لونها  ،تبعث في نفوس الناظرين إليها الشفقة والرثاء ! وما لبثوا أن
أسرعوا إلى جانب السفينة  ،وأفرغوا ما في بطونهم في البحر  ،ثم آووا إلى فرشهم في حال سيئة ! وسألت راكبا إيطاليا
يعمل في مصر  ،وعائدا إلى وطنه ليزور أهله  :ما خطب هؤلاء القوم الذين أصيبوا بمرض مفاجئ ? فقال  :لقد أصيبوا
بمرض البحر .
فقلت  :وهل للبحر مرض ? فقال  :أجل .
فقلت  :وهل هو معد ? فقال  :لا تخف  ،فإنه يخيل إلى أنك لست ممن يصابون به ! وهو ليس بمعد ! وليس سببه
جرثومة تسكن البحر  ،ولكن سببه هزات السفينة ورائحة ماء البحر ورشاشه  ،الذي يصل إلى معاطس الركاب  ،ولا يتأثر
بذلك كل الناس  ،ولكن يؤثر على بعضهم تأثيرا تتفاوت شدته  ،فبعضهم يصيبهم غثيان يفقدهم صوابهم مدة تطول
أو تقصر  ،ويعتريهم ضعف شديد  ،يلزمهم الفراش حتى يغادروا السفينة ! فحمدت هللا أنني لست منهم .
قد يشعر المرء بعظمة الخالق وقدرته إذا شاهد الجبال الشامخة أو الصحاري الواسعة  ،ولكنه لا يشعر بعظمته وجبروته
 ،واتساع ملكه وملكوته  ،إلا إذا ركب متن البحر ! فهيه! أيها البحر ! ما أعجبك من مخلوق تجمع بين الأضداد في أطوارك
! فتارة تمثل اللين والسلاسة والسهولة  ،وطورا تكون مثال الشدة والقسوة والصرامة  ،وبينا أنت ساكن ساكت  ،كأن
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وجهك لوح من الزجاج  ،إذ بك وقد داعبك النسيم  ،فيفتر له ثغرك  ،ويهتز له جسمك  ،إذ بك قد أربد وجهك  ،وأقشعر
جسمك  ،وزأر زئيرك  ،وعظمت أمواجك  ،فلعبت بالسفن التي شاء لها سوء حظها أن تمخر عبابك  ،كما يلعب الفارس
المغوار بقناته  ،فترجف قلوب المسافرين  ،والذين لم يسبق لهم أن سافروا بك بخاصة ! ولا تلبث أن تهدأ وتسكن
ويصير حيك ميتا  ،وهديرك صمتا  ،فتستأنف النفوس انبساطها ويعاودها نشاطها ...
وما لبثت الريح التي كانت هوجاء عاصفة أن صارت رخاء  ،فسكن البحر  ،فهدأت السفينة  ،فاطمأنت نفوس الركاب ،
وعادت البسمة إلى وجوههم والفرحة إلى قلوبهم  ،وتناسوا ما عانوه من رعب وخوف .
ولقد صدقت آنذاك لقول بعض الحكماء بأن الشدائد التي تعترى الناس  ،إذا لم تتصل  ،نعم لأنها عندما تزول يشعرون
بسعادة غامرة  ،ما كانوا يشعرون بها إذا لم تأتهم هذه الشائد  ،وأن الحياة الراضية تسلم الناس إلى السآمة والملل إذا
دامت  ،كما آمنت بقول بعضهم  :إذا نثرت الحياة أمامك أزهارا  ،مررت بها غير آبه بها  ،ولا ملق بالا لها  ،ولكنها إذا نثرت
أمامك أشواكا  ،فآذتك  ،ثم نثرت أمامك بعد ذلك  ،أزهارا تهالكت عليها  ،ودفعت الناس عنها إذا زاحموك  ،ووددت لو
تفوز بها كلها ! وسارت السفينة سيرا حثيثا  ،ولم تمض ساعة وبعض ساعة حتى لاحت لنا في الأفق الشمالي جبال
عالية  ،خيل إلينا أنها تخرج من البحر  ،وترتفع فوقه كأنها حائط تطل عليه  ،فسأل سائل عنها  ،فقيل له  :هذه ليست
جبالا كلها  ،إنها جزيرة كريت  ،وفيها جبال عالية  ،وسهول خصبة تجري من تحتها أنهار  .وتقدم من السائل والمسئول
رجل كبار وقور  ،اشتعل المبيض في مسوده  ،وخاطبهما بقوله  :إن هذه الجزيرة الصغيرة ) (1التي ترونها كانت مهدا
لمدنية عريقة ) (2عاصرت حضارة مصر وبابل  ،وكان لها أثر كبير في الحضارة الإغريقية  ،كما كان لحضارة مصر
الفرعونية أثر كبير عليها ) ، (3وعلى فنونها بخاصة .
ولم تعرج السفينة على الجزيرة بل مرت بها مر الكرام  ،وسارت نحو الشمال الغربي يداعبها النسيم  ،وما أصدق قول
الشاعر :
ما رأى الناس من قصور على الماء سواها تسير سير القداح من مطايا لا يغتدين ولا يسأمن سير البكور بعد الرواح.
ووصلنا برنديزي في منتصف الساعة الثانية بعد الظهر  ،ودخلت السفينة الميناء وألقت مراسيها ! ولما علمنا أن
السفينة لا تغادر الميناء قبل الساعة الثالثة مساء  ،وأنه مصرح لركابها بالنزول إلى المدينة للفرجة ولشراء ما يحلو لهم
من محالها التجارية  ،سارعنا إلى النزول  ،وطفنا بشوارعها  ،وقد لحظنا أنها ضيقة ولكنها نظيفة  ،وشديدة الشبه
بشوارع الأحياء القديمة في المدن المصرية  ،ولقد بدا لنا أن حال الذين إلتقينا بهم من أهلها يوحي بفقرهم  ،كما رأينا
كثيرا من صبيتهم حفاة في الشوارع يلعبون!  žوإن أنس لا أنسى حادثة تعروني لذكراها هزة الطرب  :بينما كنا نجوس
خلال شوارع المدينة قابلنا صبي صبوح الوجه جميل المحيا  ،يعلو البشر وجه  ،فاقترب منا وهش لنا وبش  ،فتوقفنا
عن السير  ،وحاولنا أن نعرف خبره  ،ولما كنا لا نفهم الإيطالية  ،وكان هو لا يفهم العربية  ،لجأنا للتفاهم بالإشارة فعرفنا
بعد لأي من هو وماذا يريد منا !  žأتدري من هو ? إنه شبل  !žžžžžžžžžžžžžوكان يريد الترحيب بنا في وطنه إيطاليا ،
ويستضيفنا في منزله .
žولما علم أننا سنغادر برنديزى بعد نحو ساعة  ،استأذن منا وانصرف عنا  ،واتخذ سبيله في شارع جانبي  ،وسار فيه
مسرعا ! žوما كدنا نصل السفينة حتى وافانا ومعه زمرة من الأشبال مرتدين ملابسهم الكشفية  ،فسلموا علينا بشغف
شديد ووجوههم تكاد تطفح بشرا ! ولما صفرت السفينة مؤذنة بالرحيل  ،أخذوا يلوحون بأيديهم وداعا لنا  ،فجاوبناهم
تحية بتحية  ،ثم انبرى أحدهم  ،وكان بيده علمان للإشارة  ،فأرسل لنا رسالة بهما  ،فلم نفهمها طبعا  ،ولكنا فهمنا أنها
تحمل عبارة وداع لنا  ،فرددنا عليها بنفس الطريقة بالشكر .
ولم يزايل أولئك الأشبال أماكنهم  ،وكان الفصل صيفا والوقت بين الظهر والعصر  ،والشمس أحر من دمع المحب
المهجور ! ظلوا كأنما تسمروا إلى أماكنهم يتصببون عرقا إلى أن توارت السفينة وتوارينا عن أنظارهم  ،وتواروا هم عن
حرى
دموعا
فيتكاثف
مقلتي
إلى
ويتصاعد
يذوب
قلبي
فكاد
،
أنظارنا
 !žžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžولقد زادني أولئك الأشبال حبا في الكشافة  ،وتشبثا بها  .وقد
أيقنت آنذاك أن لي أخوة وأخوات  ،صغارا وكبارا يسارعون إلى لقائي  ،والترحيب بي  ،وتذليل كل صعب يقف بيني
وبين ما أريد في كل قطر من أقطار الأرض أزوره !ž
 ..وسارت السفينة في بحر الأدرياتيك نحو مدينة )(vفينسيا أو البندقية  ،تلك المدينة الفريدة  ،التي طبقت شهرتها
الآفاق والتي يحرص السائحون على زيارتها واجتلاء محاسنها  ،ولما اقتربت السفينة منها ولاحت في الأفق  ،خيل إلينا
أن مبانيها تبرز من البحر وتسبح فيه  ،ولهذا سماها بعض زوارها المدينة العائمة ). (1
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وما إن وصلت السفينة إلى ميناء المدينة  ،حتى سارع الناس إلى النزول متدافعين  !žونزلنا آخر من نزل  ،وأخذنا نجوس
خلال شوارعها  ،وجلها قنوات تموج بالزوارق الرشيقة التي تتهادى عليها كالعرائس  ،تحمل فتيات فاتنات يغنين أغاني
مشجية  ،وصبية برءاء يضحكون  ،وينبعث منها أصوات الموسيقى الحلوة  ،فيخيل لك أنك في بلد من بلاد الأحلام ،
التي يسكنها الحور العين  ،كما يزعم كتاب القصص الخيالية  ،ولعل ذلك على تسمية مؤلف أغنية عبد الوهاب الجندول
لها عروس البحر  ،ووصفه لها بأنها حلم الخيال .
ويشمل )(vفنيسيا بوجه عام هدوء مهدئ للأعصاب  ،فلا تسمع فيها الصخب والضوضاء اللذين تحدثهما أصوات أبواق
السيارات المزعجة  ،وعجلاتها المدوية  ،التي تكاد تصم الآذان وتصطك لها الأسنان في جميع مدن العالم .
وعلى ضفاف تلك القنوات  ،وقناتها العظمى بخاصة  ،تعلو قصورها الجميلة  ،التي بنيت عندما كانت تلك المدينة
تتربع على عرش التجارة بين الشرق والغرب! ولهذا تتجلى فيها الزخارف الفنية والنقوش الجميلة التي ابتدعها خيال
فناني القرون الوسطى! .
وقضينا في ربوع المدينة المختلفة نصف يوم  ،عشت فيه وحدي قرونا عدة استعرض في أثنائها تاريخها وأمجادها يوم
أن كانت ملء سمع العالم وبصره ! وكثيرا ما كان يسرع صحبي  ،بينما أقف مبهورا أمام قصر من قصورها الجميلة  ،أو
تمثال من تماثيلها صورة رقم )  : ( 1القناة العظمى وبها جندول .
الرائعة  ،فإذا ما افتقدوني  ،ولم يجدوني بينهم التفتوا إلى الوراء  ،واستحثوني للحاق بهم  ،فكنت أستميحهم دقائق
معدودة أشبع فيها نهمي  ...وكنت أعجب من أن عيونهم لا ترى ما أرى  ،وقلوبهم لا تعجب بما أعجب به  ،وعقولهم لا
تكاد تعي ما يبهرني ويشدني إليه شدا عنيفا ! وعندما كانوا يكررون النداء استجمع قواي وأخلع نفسي مما كنت استمتع
بالنظر إليه  ... ... ...وألحق بهم  ،ولا أكاد أمشى معهم بضع خطوات حتى تأخذ بأبصارهم  ،وتستهوى نفوسهم غادة
حسناء تمشى على غير استحياء  ،تختال في أثوابها الوطنية المزركشة  ،فيتلكأون في السير  ،وأسرع  ،وأنظر إلى يميني
وإلى شمالي  ،فلا أجد أحدا منهم جنبي  ،فابتسم وأعجب من أنهم لا يهتمون بما أهتم به كثيرا  ،وأنى لا أهتم كثيرا  ،بما
يهتمون به ! وإذا ما ناديتهم ولحقوا بي ابتدرني أحدهم متندررا بقوله  :إننا نعجب بالأحياء  ،وإنك لتعجب بما لا روح فيه
 ... ،وعدت مع أصحابي إلى السفينة بثروة عقلية مما رأيت واسترجعت  ،ولقد لحظت فيما لحظت أن الإيطاليين أنفسهم
يبذون أصحابي في إبداء إعجابهم بكل سيدة جميلة  ،ويزيدون عليهم بأنهم يجهرون بمغازلتهم  ،ولا يتحرجون من إبداء
إعجابهم بها  ،بل ومن مداعبتها  ،ولكنهم كما يؤكد من طالت عشرته لهم لا يقصدون من وراء ذلك سوءا  ،بل يقصدون
إدخال السرور على قلبها  ...وليس ذلك بغريب لأن المرأة الإيطالية أكثر نساء  ،صورة رقم )  : ( 2سان مارك .
العالم قاطبة كلفا بإطراء جمالها  ،والتغزل في محاسنها  ،وأميلهن إلى التشبيب بها  :ولقد كتبت سيدة أمريكية بعد أن
مكثت في إيطاليا سنوات عدة وكانت فارعة الطول جميلة العينين كتبت تقول  :إن طولها الفارع وجمال عينيها كانا
يثيران همسات الرجال الإيطاليين وتعليقاتهم  .ولقد قال لها أحدهم مداعبا :
مر بها مرور السحاب
أتأذنين لي بأن آتي بسلم لكي أستطيع النظر إلى عينيك الساحرتين  ،قال ذلك ولم يربع عليها  ،بل َّ
! ولقد استنبطت من مشاهداتي في إيطاليا ومن قراءاتي عنها أن هناك تفاهما رائعا بين الرجل الإيطالي وزوجته  ،وأن
إخلاص المرأة الإيطالية لزوجها وحبها له يدفعها أحيانا كثيرة إلى تفضيله على فلذات كبدها  ،وأن الإيطاليين بوجه عام
يألفون الناس  ،ويثقون بهم  ،ويقبلون على الغريب ويرحبون به  ،وأنهم مولعون بالرقص والغناء وحياة المرح )، (1
متناسين في أثناء ذلك كله متاعبهم  ،وأنهم ينعمون بما قد يشقى غيرهم ويشجيه  ،وأنهم لا يأبهون كثيرا بما يأتي به
الغد ! ولعلهم يتأسون بقول القائل  :ما مضى فات  ،والمؤمل غيب  ،ولك الساعة التي أنت فيها  :وآية ذلك أن بعضهم
يقيمون على سفح بركان فيزوف  ،وهم يعلمون أنه قد يثور في أية لحظة  ،فإذا ما ثار  ،ولوا هاربين  ،الصورة رقم ) 3
(  :إيطالية بملابسها الوطنية .
ولكنهم عندما يقر قراره  ،وتسكن ثورته  ،يعودون إلى مساكنهم التي تكون قد دمرها  ،فيعيدون بناءها  ،ويقيمون فيها
 ،وهكذا دواليك ؛ والنساء في المدن الإيطالية لا يختلفن كثيرا عن نساء الأقطار الأوربية الأخرى التي زرتها  ،فغير
المتزوجات منهن والفتيات خاصة حرات لا يحجزهن عرف أو تقليد عن الإنطلاق مع أي فتى يشأن  ،متى يشأن  ،وإلى
أي مكان يشأن  :أما فتيات الريف فلا يزال معظمهن يعشن في مجتمع شبه مغلق  ،لا تستطيع الفتاة فيه أن تخلو
بشاب من غير ذوى الأرحام  ،ولا يزال بعض أهلهن يرون ما كان يراه الشاعر العربي الذي قال :
لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى

حتـى يراق عـلـى جـوانـــبـــه الـــدم

ولا تزال الفتاة الإيطالية لا تستطيع التحدث عن مشاكلها العاطفية مع أمها  ،لأن الأم لا تزال سجينة التقاليد التي بليت
وانمحت في معظم أقطار الدنيا  ،بل لا تستطيع التحدث عنها مع صديقاتها خوفا من سخريتهن والتشهير بها  ،فهي
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لذلك تفضل بعد كثير من التردد أن تكتب إلى بعض الكتاب أو الكتابات الذين يتولون الرد على مشاكل الناس الذين
يطلبون منهم ذلك كتابة ! وعلى الرغم من أن المرأة الإيطالية أصبح لها ما للرجل من حقوق ) ، (1الصورة رقم ) : ( 4
فتاة من ريف إيطاليا .
فإنها لا تزال تهيب الإقدام على تحمل المسؤولية التي تفرضها هذه المساواة .
ولعل أعجب ما رأينا في) (vفينيسيا الحمام في ميدان سان مارك  ،وهو يتقدم إلينا متبخترا في مشيته  ،غير هياب ولا
وجل كأنه يرحب بمقدمنا إلى المدينة .
ذلك لأن الحمام ككل الطيور يفزع إذا اقترب منه حيوان أو إنسان ولو كان طفلا يحبو .
ولقد قرأت في مجلة مصرية لعلها الهلال مقالا طريفا لكاتب ظريف لا أذكر اسمه عن زيارته ل)(vفنيسيا قال  :إذا
زرت) (vفنيسيا  ،وذهبت إلى ميدان سان ماركو ) (1رأيت الحمام يختال في مشيته  ،كما يختال الطاووس  ... ،وتسلط
عليه الأضواء وتؤخد صوره ،كما تسلط الأضواء على فاتنات السينما  ،وتؤخذ صورهن ...ولو أن هللا سبحانه أنطق واحدة
من حمام سان ماركو  ،وسألها سائل عن خبرها  ،لقالت له بملء فيها مفتخرة  :إنها صورت آلاف المرات مع أشهر
الشخصيات العالمية .
وأزمعنا الرحيل عن) (vفنيسيا  ،وبودى أن لا أرحل عنها  ،واستقلينا القطار  ،فانطلق بنا  ،وأخذ ينهب سهل لمباردى
الخصيب نهبا  ،حتى اقتربت من جبال الألب  .وهي من أطول جبال العالم .
الصورة رقم )  : ( 5حمام سان مارك .
وأكثرها اتساعا  ،تمتد في شمال إيطاليا على شكل قوس من أقصى شرقها إلى أقصى غربها  ،فتحجزها عن أقطار أوروبا
الأخرى  ،وتصعب اتصالها بها  ،وتصرفها إلى البحر المتوسط الذي تمتد فيه امتدادا كبيرا ؛ فاضطرت لذلك أن تولى
وجهها شطر أقطاره تبادلها التجارة والثقافة ،وكانت لذلك صلات سكانها بسكان أقطار شمالي أفريقية  ،وأقطار آسيا
المطلة على ذلك البحر العتيد أقوى وأمتن من صلاتهم بسكان أقطار أوروبا الأخرى جميعا  .وشاهدنا هذه الرواسي عن
قرب  ،وقد غطتها المروج الخضراء والغابات  ،والماء يتدفق من بعض جوانبها  ،وينصب في بحيرة  ،يخرج منها نهر
يجري في سهل لمبارديا  ،فسحرتنا تلك المناظر الفاتنة الخلابة  ،التي لم نشاهد مثلها من قبل  ،والتي يهرع إليها
السائحون من كل حدب ونحلة). (1
بقلم حضرت صاحب المعالي سابا حبشي بك وزير التجارة والصناعة منذ آلاف السنين جابت البحار الشرقية سفن ترفع
العلم المصري ،ورست على شواطئ عجب أهلها كيف وصل المصريون اليهم ،وتساءلوا هل شقوا عباب اليم او هبطوا
من السماء ،وانتهوا إلى ان الفراغة لا يصعب عليهم عسير.
وقد حملت تلك السفن إلى الشواطئ مصر العزيزة ذهبا وعطورا سجلت يد الفنان المصري مقاديرها في النقوش
البارزة التي لم تعف أثرها السنون على حوائط معبد الملكة )هاتشبسوت( المعروف الآن بالديار البحري.
ثم توالت على البلاد الأحداث التي طوت مجدها إلى ان نشرتها العائلة المالكة الكريمة .فإذا بأسطول محمد علي يبلغ
المرتبة السابع بين القنوات البحرية في العالم.
وأخيرا في سنة  1933يعود العلم المصري إلى بحار الهند ،ترفعه سفينة صغيرة ،ضباطها وبحارتها مصريون ،لا تحمل
إلى )البونت( <هي البلاد التي بلغها بحارة الملكة )هاتشسبوت( ويغلب أن تكون الصومال >.غزاوة فاتحين ،وإنما تقل
نخبة من الباحثين يذرعون البحار لكشف مجاهل أعماق الماء ،وتوسع أفق العلم ولا تتسلح بالحراب والتروس ،وإنما
عدتها شباك الصيد والأجهزة الدقيقة التي ترسم قاع المحيط.
هذه يد بيضاء على مصر من أيادي ملكها العظيم فؤاد الأول رحمة هللا .وقد أحسن إميل لودفيج وصفة بالعم الواسع
وإحياء موات البحوث .فإليه يرجع الفضل ان تكون لمصر علمية كالباخرة )مباحث( ،ومن غرس يده أولئك الشبان الذين
بعث بهم إلى الجامعات ومعاهد البحار ليكونوا لمصر عدة في استغلال موارد ثورتها المائية ،أولئك الذين فاضت
أعينهم من الدمع عند ما أعيد إلى معهدهم للأحياء المائية اسم ملكهم العظيم ،الذي تعهدهم برعايته السامية وحباهم
عنايته الخاصة.
ومن دواعي الفخار لمصر ملكها الراحل الكريم على أهم كشف علمي وصلت إليه البعثة ،وهو )هضبة الملك فؤاد
الأول( اعترافا بفضله ،وأن يطلق اسم الباخرة )مباحث( على سلسلة الجبال المغمورة بين شاطئ السند ورأس الحد،
وأن يقترن في بعثة السير جون موري اسم كامبردج باسم جامعة فؤاد الأول.
ولقد كان خليقا بصاحب السعادة الدكتور حافظ عفيفي باشا وزير مصر المفوض بلندن وقتئذ أن يبادر إلى انتهاز
الفرصة بمجرد أن عرض عليه الأستاذ جاردنر فكرة إعادة الباخرة )مباحث( للقيام بهذه الرحلة .كما كان الأستاذ جاردنر
صادق الظن عندما قال )إنه كان صاحب الجلالة الملك فؤاد الأول مشتهرا بعطفه على المباحث العلمية وثقنا بأننا إذا
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خاطبنا الحكومة المصرية نقابل بالعطف والقبول .وقد كان( هذا يرويه لنا صديق الدكتور حسين فوزي ،مدير معهد
فؤاد الأول للأحياء المائية وأحد أعضاء بعثة السير جون موري البيولوجيين ،في التقرير الرسمي الحالي .وهو كتاب
تذكاري عن رحلة الباخرة )مباحث( إلى المحيط الهندي .وفي عقيدتهم أن هذا السفر الأيام لمصر الخالدة صفحة مجد
جديدة أرجو أن يقرأها أكبر عدد من شباب مصر المثقف المتوئب إلى المضي قدما في سبيل العلا .وإني لكبير الرجاء
بأن يستوحي الشبان المتعلمون ،فيما تنتظره منهم بلادهم من جلائل الأعماق ورح الأقدام التي تحلت في زميلين لهما
من أعضاء بعثة جون موري هما الدكتور حسين فوزي والدكتور عبد الفتاح محمد.
ويسرني أن أثبت في هذه المقدمة ما أتى حياء الدكتور حسين فوزي عليه أ يقوله في الكتاب عن نفسه وعن زميله،
فقد عنيت بعثة السير جون موري بإطلاق اسميهما على بعض الأحياء المائية التي اكتشفتها تقديرا منها لاشتراكهما
في أعمالها .وسوف تتناقل هذه التسمية الأجيال المتعاقبة من العلماء ،وسوف تبقى شاهدا على ما كان للمصريين
من نصيب في البحث العلمي نرجو أن يزداد على مدى الأيام.
على أن هناك ناحية لاشتراك مصر في بعثة جون موري لا يفوتني أن أشيد بذكرها وهي خاصة بالضباط والبحارة
المصريين أو )طاقم( السفينة )مباحث(.
لقد عبر الدكتور حسين فوزي في بعض مواضع هذا الكتاب عن الارتياح والرضى عن عملهم بهذه الجملة البليغة) :لقد
أدى المصريون واجبهم نحو رايتهم وبلادهم( ولست أجد شعار ُا لشباب مصر وأملها في مستقبلها الزاهر أحسن من هذه
العبارة.
وإني لسعيد بأن يصادف تاريخ نشر هذا الكتاب فاتحة عهد جديد يمتاز بإنشاء مجلس أهلي لإحياء العلوم البحوث،
والاستفادة منها في الصناعات النافعة وهو العهد السعيد الذي استقبلته مصر عند ما جلس على عرشها مليكها
المحبوب فاروق.
سابا حبشي وزير التجارة والصناعة القاهرة في أول ديسمبر سنة1939
كتاب تذكاري
عن رحلة الباخرة المصرية "مباحث" إلى المحيط الهندي مع بعثة السير جون موري
تمهيد
قامت الحكومة المصرية بخدمة جلى نحو العلم إذ أعارت الباخرة العلمية )مباحث( إلى بعثة السير جون موري في
المحيط الهندي .وكان لمؤلف هذا الكتاب الشرق بأن تختاره الحكومة ليمثلها على ظهر السفينة وليكون ضمن أعضاء
البعثة العلميين.
وقد أدى واجبه عارفا بدقة المهمة التي عهدت إليه .وهو يتشرف اليوم بأن ينشر كتابا تذكاريا عن البعثة يبين فيه جميع
الظروف والملابسات التي أحاطت بها .واشتراك الحكومة المصرية في أعمالها .والنتائج التي وصلت إليها .وتحدث
الصحف العلمية والعادية بها .وسلوك المصريين طول الرحلة .وما أفادته مصر من اشتراكها في تلك البعثة.
السير جون موري والبعثة التي تحمل اسمه
السير جون موري علم من أعلام الأقيانوغرافيا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل هذا القرن .كان عضوا في أكبر بعثة
أقيانوغرافيا عرفها التاريخ .وهي البعثة التي قامت على ظهر سفينة البحرية البريطانية )تشالنجر( وجابت بحار العالم
في نيف وثلاث سنوات .ولقد سافر جون موري عضوا تحت رئاسة السير وايفيل طمسون .وتوفى رئيس البعثة بعد
عودتها بزمن قصير .وتولى السير جون موري الإشراف على دراسة المجموعات الثمينة التي جمعتها البعثة .واختص
نفسه بدراسة نماذج القاع .ولا يزال بحثه عمدة البحوث ومرجع الباحثين إلى هذا اليوم.
ومع أن البعثة قد عادت في سنة  1876فقد قضى السير جون موري عشرين عاما على رأس نخبة الأخصائيين في
العالم يصدر تلك التقارير التي لا تزال إلى اليوم مرجعا من أكبر مراجع علوم البحار .وفي سنة  1907حينما صدر المجلد
الخمسون أتم السير جون موري عمله المجيد في خدمة بعثة )تشالنجر( واتجه إلى معالجة بحوث أخرى .كما اهتم
بموضوع استخراج الفوسفات من جزيرة )كريستماس( بالباسفيك وأسبغ هذا الامتياز على جون موري نعمة الثراء من
يوم ألقت المقادير بين يديه قطعة من صخور جزيرة )كريستماس( تعرف على طبيعتها الفوسفاتية .فطلب من الحكومة
البريطانية امتياز استخراج الفوسفات من تلك الجزيرة .واستطاع أن يؤسس شركة نجحت نجاحا كبيرا وبذلك أصبح من
رجال الثروة في بلاده.
وقد توفى السير جون موري في حادثة سيارة سنة  .1914ووجدت ضمن وصيته أسهم وسندات من شركة الفوسفات
أوقف ريعها على خدمة علوم البحار والمشتغلين بها دون تحديد أو توجيه خاص .وجاءت الحرب العالمية فعطلت تنفيذ
الوصية إلى أجل أمتد حتى ما بعد الحرب ،فتجمع ريع تلك الأسهم والسندات واتفقت آراء أسرة موري على أن تصرف
تلك الأموال المتجمدة بطريقة تفيد العلم اولا وتخلد ذكر السير جون موري ثانيا .واتفقوا على تجهيز بعثة أقيانوغرافية
تدرس أي بحر من بحار العالم .وتكونت لجنة من كبار العلماء الإنجليز ومن ممثلين للبحرية البريطانية نشرت في العالم
خبر تلك البعثة وطلبت من كبار اقياغرافيين في العالم أن يوافوها باقتراحاتهم وبرامجهم التي تكفل تنفيذ وصية السير
جون موري في حدود ما اتفق عليه الورثة .على أن تختار اللجنة منها ما تراه أوفى بالغرض.
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ووقع اختيار اللجنة على البرنامج الذي قدمه اللفتنانت كولونيل سيمور سيويل مدير متحف التاريخ الطبيعي في حكومة
الهند وأكبر أخصائي في بحوث البحار استوائية )انظر الملحق صفحة .(37
ثم بدأت مفاوضات بين اللجنة ووزارة المصايد البريطانية .على أن تستعير بعثة موري سفينة الأبحاث البريطانية )جورج
بلاى( للقيام بتلك البعثة .وكاد يتم الاتفاق على أن تعير الحكومة البريطانية سفينتها .ولما كانت هذه السفينة تابعة
لمعمل )لوستوفت( لأبحاث مصايد الأسماك فقد كان من المتفق عليه أن تدفع البعثة إيجار سفينة من سفن الصيد
ليتمكن معمل )لوستوفت( من مواصلة أبحاثه البحرية طوال المدة التي تغيب فيها السفينة )جورج بلاى( في بعثة
السير جون موري .كانت هذه المدة قد حددت بتسعة أشهر ،وقيل بأن إيجار سفينة الصيد لاستعمال إدارة الأبحاث
البريطانية كان يكلف بعثة موري من ثلاثة آلاف إلى ستة آلاف جنيه.
المفاوضات مع الحكومة المصرية
في ذلك الوقت كان جناب البروفسور جاردنر أستاذ علم الحيوان في جامعة كمبردج يتحدث إلى سعادة وزير مصر
المفوض بإنجلترا سعادة الدكتور حافظ عفيفي باشا عن أهمية بحث البحر الأحمر بحثا وافيا .لأن هذا البحر لا يزال
مجهولا في أكثر أنحائه تعوزه دراسة تحيط بجميع نواحيه الأقيانوغرافية .ولقد ورد في حديثه ذكر بعثة السير جون موري.
وود لو أن الحكومة المصرية تقوم ببعثتها إلى البحر الأحمر في نفس الوقت الذي تقوم فيه بعثة السير جون موري
لدراسة المحيط الهندي .فإن اتصال هذين البحرين عند بوابة باب المندب والصلة البيولوجية والجيولوجية بين هذين
البحرين وشواطئهما مما يزيد في قيمة بحوث البحرين إذا ما قامت لدراستهما في أن واحد بعثة السير جون موري في
المحيط الهندي وبعثة الحكومة المصرية في البحر الأحمر.
وبعد مضي شهر من هذا الحديث كتب الأستاذ جاردنر لوزير مصر المفوض بيدي اقتراحا جديدا كان الأصل في اشتراك
الحكومة المصرية مع بعثة السير جون موري .وكان ملخص هذا الاقتراح أن تستعير بعثة موري سفينة الأبحاث المصرية
)مباحث( للقيام بدراسة المحيط الهندي .على أن تدرس الحكومة المصرية البحر الأحمر بعد انتهاء دراسة المحيط الهندي.
وقد عدد البروفسور جاردنر الفوائد التي تعود على الحكومة المصرية على الوجه الآتي - -:أن بعثة موري مستعدة لأن
تصطحب أثنين من الأخصائيين المصريين يكونان ضمن أعضاء البعثة .وفي ذلك مجال نادر لتمرينهما تمرينا عمليا
على كشف أعماق المحيطات.
 أن ضباط مباحث وبحارتها المصريين سوف يقومون بأعمال ملاحية دقيقة وشاقة تزيد في مرانهم البحري .كما إنهاتكون فرصة لتعويدهم على استعمال الشباك والآلات الأقيانوغرافية .مما يجعلهم أداة صالحة في يد الباحثين
المصريين للكشف العلمي في البحار المصرية.
 أن البعثة سوف تقوم بتركيب جهاز قياس الأعماق بواسطة الصدى .من الطراز الذي تستعمله سفن البحريةالبريطانية .وسوف تترك هذا الجهاز للسفينة كي تنتفع به في بحوثها.
 أن جميع الآلات العلمية وأدوات الصيد التي تشتريها البعثة لأعمالها سوف تترك منها على ظهر السفينة ما لا تحتاجهلأعمالها فيما بعد .وهذه الآلات والأدوات سوف تؤول للحكومة المصرية.
اتصل وزير مصر المفوض بالجامعة المصرية فحولت المقترحات على وزارة المالية وهذه وافقت على إعارة السفينة.
وحولت على مصلحة خفر السواحل مشروع اتفاق وطلبت من المصلحة مناقشته .فأعدت المصلحة لدراسة لجنة
اشتركت فيها البحرية والهندسة البحرية واختصاصيو أبحاث الصيد .وهذه اللجنة عدلت مشروع الإنفاق بما رأته ضمنيا
لمصالح الدولة في حدود قبول وزارة المالية.
وانتهت إلى مشروع اتفاق جديد أخذت به وزارة المالية يتضمن النقاط الهامة الآتية )انظر صورة الشروط صفحة( -
التأمين على سلامة السفينة وسلامة ركابها بواسطة البعثة.
 إخلاء مسئولية الحكومة المصرية من أية مسئولية سياسية تنشأ عن أعمال البعثة .كأن يقع منها مخالفات للقانونالدولي البحري أو ما إليه.
 اشترطت أن يكون واحد من المصريين الذين تطلب البعثة العلمية ضمهما إليها من أخصائي مصلحة خفر السواحلومصايد الأسماك .وسبب هذا الشرط هو أن كلية العلوم أرادت أن يكون الاثنان من رجالها .ورفضت مصلحة خفر
السواحل ومصايد الأسماك أن تسافر بعثة علمية على ظهر باخرتها العلمية دون أن يكون عليها ممثل لأخصائيي أبحاث
البحار بها .وكانت نتيجة تنفيذ هذا الشرط أن اشتركت الحكومة المصرية مع البعثة البريطانية هيئتين  -هيئة الجامعة
المصرية ،وهيئة مصلحة خفر السواحل ومصايد الأسماك.
 جعلت من أهم شروطها على البعثة أن تحصل الحكومة المصرية على قسط مما تجمعه البعثة من الأحياء المائية.ويتكون هذا القسط من نماذج الأحياء التي تعثر البعثة على أكثر من واحد منها.
ولهذا الشرط قيمة عظمى ،فان الحكومة المصرية بحصولها على هذه المجموعة تصبح مالكة لأكمل مجموعة ثمينة
من أحياء المحيط الهندي .وستكون هذه المجموعة الثانية بعد البعثة التي تقدم إلى المتحف البريطاني .والمجموعة
المصرية ستكون مرجعا هاما لجميع المشتغلين بالتاريخ الطبيعي البحري سواء في مصر أو في البلاد المجاورة.
وستكون لها قيمتها التهذيبية إذ تضع تحت أعين النشء نماذج من أحياء البحار في جميع أعماقها  -وخصوصا الأعماق
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البعيدة  -وفي ذلك من الأثر الكبير في توسيع مدارك النشء ،فضلا عن استثارة الرغبة في بحث الكون واستطلاع
مكنوناته .وهي تعد مجموعة تذكر الخلف بمجهود اشتركت فيه مصر اشتراكا فعليا يشرفها في عالم العلم .كما أنه لو
أنشئ متحف التاريخ الطبيعي المصري فان هذه المجموعة سوف تحتل مكانا ممتازا في ذلك المتحف وتحاط بآثار لتلك
الرحلة التي حملت العلم المصري عبر خط الاستواء بين القارة الأسيوية والقارة الأفريقية.
 واشترطت لجنة المصلحة أن تحصل إدارة الأحياء المائية دون مقابل على نسخة من جميع التقارير التي تصدرهاالبعثة عن أعمالها طوال السنين المقبلة.
على هذا إذن قامت شروط الإعارة .وقد رغبت مصلحة خفر السواحل أن يصطحب قومندان البعثة قومندان مصري
يقوم بواجب تمثيل الحكومة المصرية في جميع الموانئ التي تزورها )مباحث( ولكن البعثة ردت على ذلك بأنها لا
تستطيع أن تكل أمر القيادة إلا إلى شخص واحد هو القومندان الذي عينته وأنها تخشى أن توجد سلطتين على ظهر
السفينة بما يتعارض والمبدأ الأساسي في سلامة القيادة.
واقترحت البعثة ضمانا للنظام أيضا أن يمنح قومندان البعثة ورئيس مهندسيها رتبا شرفية في البحرية المصرية ليسهل
ذلك من مهمتهم في قيادة الضباط والمهندسين والبحرية المسافرين على السفينة.
مذكرة وزير المالية إلى مجلس الوزراء
وفي شهر أغسطس سنة  1933تقدم حضرة صاحب المعالي نائب وزير المالية إلى مجلس الوزراء بالمذكرة التالية
للتصديق عليها :في الصيف الماضي ابلغ الأستاذ جاردنر )أستاذ علم الأحياء المائية بجامعة كمبردج( الحكومة المصرية
أنه ستقوم بعثة علمية من إنجلترا حوالي شهر أغسطس سنة  1933لدراسة المحيط الهندي دراسة علمية وان جنابه
يرى إتماما لهذا البحث أن يدرس أيضا البحر الأحمر دراسة مماثلة على أن تقوم مصر بذلك .واقترح أن تعير الحكومة
المصرية الباخرة )مباحث( التابعة لمصلحة خفر السواحل إلى البعثة المذكورة على أن تكون كافة نفقات الباخرة
وضباطها وبحارتها من أجر وماهيات وغذاء ووقود الخ .على حساب البعثة .وذكر أن ضباط وموظفي الباخرة سيكتسبون
خبرة كبيرة من هذه التجارب العلمية .وان البعثة مستعدة لأن تأخذ معها واحدا أو اثنين من الشبان المصريين لتمرينهم
في تلك الرحلة.
وفي شهر نوفمبر الماضي وافق حضرة صاحب الدولة وزير المالية على الاقتراح المتقدم الذي من شأنه أن يكسب
مندوبي الحكومة المصرية في البعثة المشار إليها من الخبرة ما يمكنهم من القيام بعد ذلك بالأبحاث العلمية في البحر
الأحمر تكمله لمهمتهم في المحيط الهندي.
منذ ذلك الحين دارت المخابرات بين وزارة المالية ومصلحة خفر السواحل من جهة ،ومنظمي البعثة الإنجليزية من جهة
أخرى لإعداد الباخرة )مباحث( للمهمة التي ستستخدم فيها وللوصول إلى اتفاق نهائي على كافة الشروط بإعارة الباخرة
المذكورة إلى البعثة .وأخيرا عرضت البعثة مشروع اتفاق في هذا الشأن تولت درسه من جميع وجوهه لجنة خاصة
بمصلحة خفر السواحل واقترحت قبول الشروط الواردة به مع إدخال بعض تعديلات وإبداء بعض التحفظات وترى وزارة
المالية الأخذ بآراء تلك اللجنة وتعتقد أن البعثة لا تمانع في قبول التعديلات والتحفظات المشار إليها .ولذا فقد أعدت
مشروع كتاب إلى المستر حاردنر يتضمن كافة شروط الاتفاق مع إيضاح رأي الوزارة في كل منها وهي تتشرف برفع هذا
المشروع إلى مجلس الوزراء للتكريم بالإطلاع عليه وإقراره حتى تتمكن بعد ذلك من إرساله عاجلا نظرا لأن البعثة سوف
تبدأ أعمالها في أول سبتمبر القادم.
أغسطس سنة  1933وزير المالية إمضاء ..احمد شفيق فصادق المجلس عليها وأرسلت وزارة المالية إلى لجنة البعثة
في لندرة صورة من الشروط التي وضعتها مصلحة خفر السواحل ومصايد الأسماك واعتبرتها أساسا تقوم عليه الإعارة.
تكوين بعثة السير جون موري
تم تكوين البعثة على الوجه الآتي:
أعضاء البعثة العلميون
الرئيس
اللفتنانت كولونيل سيمورسيويل مدير متحف التاريخ الطبيعي بحكومة الهند بكلكتا
الأعضاء البيولوجيون
اللفتنانت كولونيل سيمور سيويل * * * الدكتور حسين فوزي مدير إدارة الأحياء المائية بمصلحة خفر السواحل ومصايد
الأسماك المستر مكان خريج جامعة كمبردج
الأعضاء الهيدروجرافيون
الدكتور طمسون جامعة كمبردج الأستاذ عبد الفتاح محمد المعيد بالجامعة المصرية المستر جيلسون خريج جامعة
كمبردج
أعضاء البعثة الملاحيون
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الكابتن ماكنري قومندان الباخرة اللفتنانت كوماندور فاركسون ضابط الملاحة واختصاص الطبوغرافيا الملازم أول أحمد
بدر ضابط أول إدارة البحرية بمصلحة خفرا لسواحل ومصايد ومصايد الأسماك الملازم أول احمد ثروت ضابط ثاني
المستر لويد جونس عامل اللاسلكي
أعضاء البعثة المهندسون
المستر جريجس مهندس أول الباخرة الملازم أول محمود مختار مهندس ثاني الباخرة إدارة البحرية بمصلحة الملازم
أول ادوارد مرقص مهندس ثالث الباخرة خفر السواحل ومصايد الأسماك
طبيب البعثة
الدكتور حسين فوزي مدير إدارة الأحياء المائية بمصلحة خفر السواحل ومصايد الأسماك
الهيئات الممثلة في البعثة
البحرية البريطانية اللفتنانت كوماندور فاركسون وزارة المالية الدكتور حسين فوزي الجامعة المصرية الأستاذ عبد
الفتاح محمد
طاقم السفينة
درجة اسم ريس عبد هللا دياب ربريس اتشجي محمود أحمد علي ربريس اتشجي عفيفي محمد ربريس اتشجي محمد
حسن الهندي ربريس بحري احمد علي سرور بحري ماهر مصطفى عبد الكريم قنديل بحري ماهر احمد يوسف السيد
بحري ماهر محمد احمد الحاج بحري ماهر محمد محمد السلامي بحري ماهر علي علي مصطفى بحري ماهر احمد
عويضه عويضه بحري ماهر حسين بدر عبد العال بحري ماهر علي عطيوه حسنين أتشجى عبد الجواد محمد أتشجى
سليمان سيد احمد المنايلى أتشجى حسن محمد علي
أتشجى احمد محمد حمام أتشجى أحمد احمد السنوى أتشجى محمد السبع طباخ محمد محمد علي سفرجي إبراهيم
أحمد خادم علي حمد فضل خادم عبد الرحمن حموده النجار عبد الغني السيد وجميعهم ما عدا النجار من بحرية مصلحة
خفر السواحل ومصايد الأسماك.
مندوب وزارة المالية
بدا للوزارة أن تختار لمهمة تمثيلها على السفينة والاشتراك في البعثة العلمية مدير إدارة الأحياء المائية مفضلة في
ذلك أن يترك أعماله في مصر ليتفرغ إلى مهمة دقيقة وهي التوفيق بين العناصر المختلفة على ظهر السفينة .فهو
بحكم وظيفته بمصلحة خفر السواحل ومصايد الأسماك المشرف على الباخرة )مباحث( من ناحية أعمالها العلمية .فله
من ذلك سلطة أدبية كبيرة على جميع موظفي السفينة المصريين تسهل له مهمة قيادة صائبة في سبيل خدمة البعثة
مع مراقبة سلوكهم لا مع أعضاء البعثة فحسب بل في جميع الموانئ التي يدخلونها .كما أنه يمثل الحكومة المصرية
في القيام بمراسيم التحية المعتاد توجيهها إلى السلطات في جميع الموانئ التي تدخلها السفينة.
وكذا عليه أن يكون أداة تفاهم بين أعضاء البعثة العلميين والملاحين وبين المصريين على ظهر السفينة.
وقد أدرك الضيوف إخلاص المصريين في أعمالهم .وقوة احتمالهم .وحبهم للنظام وطاعتهم .وسرعة فهمهم لما يطلب
منهم .وساد الجميع جو من الصفاء والمودة دام حتى آخر البعثة .وظهر باديا للعيان عند عودتهم إلى مصر في
الإسماعيلية وبور سعيد والإسكندرية والقاهرة.
الباخرة العلمية )مباحث(
سفينة تسير بالبخار طولها  43مترا وعرضها سبعة أمتار وعمقها  4أمتار وقد أنشئت على طراز سفن شباك الجر الكبيرة.
غاطسها ثلاثة أمتار ونصف وصافي حمولتها  103طن تحمل من الفحم ما يسمح لها بالسير مدى  15يوما.
ولما كان برنامج بعثة السر جون موري يقتضي أن تبقى السفينة في البحر ما بين ثلاثة أو أربعة أسابيع فقد أنشأت
البعثة حاجزا في عنبرها الكبير وخصصته لخزن كمية إضافية من الفحم.
سرعتها  11عقدة في حالة تشغيل آلاتها الثلاثة .إما سرعتها الاقتصادية فهي  9عقد تستهلك فيها  7أطنان من الفحم
في الأربع وعشرين ساعة.
بها قمرات للأخصائيين ضمنها معمل صغير .ورأت بعثة موري أن هذا المعمل لا يستطيع أن يفي إلا بأغراض الكيماويين
ولذا قررنا أن نحول إحدى القمرات إلى معمل بيولوجي.
وفي مسكن الأخصائيين غرفة مائدة اضطررنا إلى تحويلها إلى قمرة ذات ثلاث لبقات وبذلك استطاع ستة من الأعضاء
العلميين أن يجدوا أمكنة للسكنى .بدل ***حسب نظام السفينة القديم.
واضطر العلميون إلى استعمال غرفة مائدة الضباط .فكانوا الضباط والمهندسون يتناولون الطعام معا على دفعتين.
ويوجد فوق قمرات الأخصائيين قمرة القومندان وقمرة عامل اللاسلكي .وفي مؤخرة السفينة  4قمرات لنوم ستة من
الضباط والمهندسين .وفي مقدمتها طبقات عشرين بحارا وخمسة من صنف الضباط.
ويوجد حمامان ومطبخ للأخصائيين والضباط ومطبخ وحمام للبحرية صف الضباط.
وفي وسط السفينة عنبر كبير اقتطعت منه البعثة الجزء الخلفي لعمل مخازن إضافية للفحم والجزء الأمامي لوضع
جهاز وغرفة التبريد الخاصة بحفظ الأغذية.
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والجزء المتوسط استعمل مخزنا للأغذية الجافة والأدوات والأجهزة والشباك والأواني الخاصة بالبعثة.
وعلى الكويرته ونش بخاري به طبلتان .طبلة كبرى تحمل  1800مترا من سلك محيطه من  1 38إلى  1 68بوصة .وطبلة
صغرى .وهذا الونش يستعمل في عمليات الصيد.
من بيروت إلى الجيّة
كان سيرنا من بيروت في أصيل اليوم التاسع من شباط  1910قاصدين قرى إقليم الخروب الواقع بين نهر الدامور
المعروف عند الأقدمين بتاموراس ) (Tamyrasشمالا ونهر الأولى ) (Bostrenusجنوبا ،فركبنا العربية متوجهين إلى قرية
ث الخيل بالسوط والزجر لتجري
الجية وكان المطر في ذلك اليوم يتهطل مدرارا وتجري مياهه كالسيول ،وكان حوذ ُّينا يحت ُّ
ّ
في طريق كثرث أوحالها وتبعثرت حصاها وتعاظمت حفرها ،وما زلنا نتقلب ذات اليمين وذات الشمال إلى أن أدركنا
فخف العناء وسهلت الطريق نوعا وانقطع المطر بغتة ولما اجتزنا الصحراء ألوت بنا العربة نحو
صحراء الشويفات
ّ
سيف البحر ،فكنا نسمع عن يميننا زمجرة الأمواج تصارع الصخور المجاورة لطريق العربة ونشاهد على شمالنا أنجاد
والشحار ،فتذكرنا ربوعا أسعدنا الحظ بالتجول فيها
لبنان وعلى قممه الجميلة ومنحدراته الف ّتانة قرى مقاطعة الغرب
َّ
أيام أوفدنا لهذا الغرض الطيّب الذكر سيادة المطران يوسف الدبس وحيينا عن بعد ذلك الشعب المبارك الذي كنا
أنسنا منه شوقا عظيما لاستماع كلمة هللا.
وبعد ساعتين ونيّف عن بيروت وقفت بنا العربة أمام خان خلده قصد الاستراحة فجلنا بين بقايا العمد المضلعة
والنواويس القديمة الشاهدة على مكانة خلدة أيام كانت عامرة ،ولم نتمكن من المكث طويلا إذ نفحت إعصار فنشص
الجية ،ولانهيال الأمطار لم يعد بوسعنا تسريح النظر
وارتجت السماء فأسرعنا إلى العربة التي أخذت تعدو بنا نحو
الغيم
ّ
ّ
تأطم وارتفعت أمواجه المتعكرة حاملة معها
النهر
وكان
الدامور،
جسر
فعبرنا
المسافر
على
تتوالى
التي
المناظر
في
ّ
الجية ووقفت بنا العربة وسط حديقة غناء بين
جذور الأشجار التي اقتلعتها في ممرها ،وبعد نصف ساعة تقريبا بلغنا
ّ
ص ّفين من شجر الأوكاليبتس ،فترحلنا ودخلنا دارا قد اكتنفتها تلك الأشجار وألقت عليها من ظلالها جلبابا ،وأبدرنا بالتحية
أبرشية
الأبر الخوري يوسف البستاني كاتب أسرار
صاحب تلك الدار الفاضل عبد هللا أفندي البستاني شقيق المرحوم
ّ
ّ
بيروت فتلقانا مع عائلته الكريمة بالبشر وأنزلنا على الرحب والسعة.
الجية
ّ
على ما يقال اسم حديث زعموا أن معناه النتانة إشارة إلى النتانة التي انبعثت من الحوت الذي كان ابتلع يونان النبي
الجية مضيق ورد ذكره في تاريخ
فقذف به على ذاك الشاطئ ومات فأنتن ولم نجد لهذا التأويل سندا .وقريبا من
ّ
الصليبيين فدعوه ).(Passus-Daugiae
وعلى بعد بعض أمتار من بيت عبد هللا أفندي البستاني مضيفنا بناية إسلامية قديمة تدعى نبي يونس قد غمرتها
قبتها البيضاء ،فدخلناها فإذا هي أشبه بمنارة لا منفذ لها
كثبان الرمال التي أوردت عليها من البحر ولا يرى منها سوى ّ
الآن وأرضها أوطأ من عرصة الدار الخارجية ،وفي رأس أحد عواميدها إكليل عمود قديم منقول من بنايات المدينة
الجية وحول المقام
القديمة وهو أشبه بالطرز القورنتي :ويقوم بخدمة المقام شيخ من قرية برجا التي تبعد قليلا عن
ّ
الزوار.
بعض الأبنية لاستقبال ّ
سميت أيضا حيفا ويظهر أنها لعبت دورا مهما في الأجيال السالفة
أما اسم الجيّة القديم فقيل أنه بورفيريا وبهذا الاسم
ّ
أيام الفونيقيين وخلفاء الإسكندر والرومان نظرا لحسن موقعها على البحر وخصب السهول المجاورة لها ،وترى حتى
الآن بقايا رمم ونواويس قديمة متقنة بهيئة اكتشف عليها مؤخرا الفعلة تحت الرمال بينما كانوا يشتغلون في أملاك
سعيد بك البستاني وقد رأينا آثار فسيفساء معبد نصراني صليبي.
الجية في أيام الإفرنج أن المسلمين سلبوا خيل ملك هنري سنة  1283وهي تربع في سهل
ومما رواه لنا المؤرخون عن
ّ
الجيّة ،فانتشب القتال بينهم وبين حامية صيدا ،وسكان الجيّة هم المسلمون الذين يقطنون بالقرب من بني يونس
وعددهم يبلغ 35متكلفا ،وأما الموارنة فيقطنون في المقصبة وقصوبا وحارة بيت ماضي<نسبة إلى ماضي البستاني
جدهم الأول> وعددهم عبارة عن  190متكلفا ،وفي الوسط بين حارة بيت ماضي والقصيبة كنيسة سيّدة النجمة التي
الخاصة ،فوقعت ميراثا لابنته الست سعدى ولعقيلته
بناها الأمير بشير الكبير لشركائه إذ كانت الجيّة من أملاك الأمير
ّ
الست حسن جهان الجركسية وتدعى دارها اليوم بحارة الست ،وكان كاهن من عائلة حبيش المشايخ اسمه استفانونس
يخدم دار الست والموارنة حتى  .1862وهذا عرفناه من تاريخ منقوش على ضريح الكاهن داخل الكنيسة نورده بحروفه:
في ثوب كهنوته بالـرب قـد رقـدا
من الـكـرام الـحـبـيشــيين مـــنـــتـــقـــل
سمي استفانوس أول الشهدا
إني
نادى عـلـى رسـم تـاريخ بـرحـمـــتـــه
ّ
ومع توالي الزمان اشترى الموارنة والمسلمون قسما من الجيّة من مالكيها وهم قوم يحبون الشغل اليدوي ويرتزقون
من الزراعة ومحاصيلهم الحنطة والحرير وأثمار البساتين التي غرسوها من أمد قريب واستنبطوا لروائها النواعير ،والجية
الخروب<هذه التسمية نظ ّنها مأخوذة من شجر الخروب المنتشر في هذا الإقليم بكثرة ومما يحار له الفكر
تابعة إقليم
ّ
أن هذا الإقليم الحقير الآن كان فيما مضى آهلا بالسكان وفيه آثار بنايات فخيمة كما سترى في مطالعة مقالتنا هذه
وفي ذلك لعبرة ،فالأرض كالسكان تشقى وتسعد ويظهر أن العنصر الإسلامي كان قويا في أيام الإفرنج في إقليم
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الخروب ،وكثيرا ما غاصوا بالسيوف وتداعوا بالرماح وأحيط بالصليبيين في مواقع عديدة>من قائمقامية الشوف
والمدير من المسلمين مركزه قرية شحيم على الغالب.
الجية الموارنة القاطنون قرية بعاصير مع المسلمين في حي خاص بهم .وبعاصير قائمة على أكمة بديعة
خورنية
ويتبع
ّ
ّ
ل
تطل على البحر وهي شرقي الجيّة تبعد عنها ساعة تقريبا وفيا آثار مدافن قديمة ومعبد
نرجح كونه لعشتروت ولع ّ
ّ
البعض يروق لهم اشتقاق اسمها من بيت عشتر ما لم يشتقوها من العصر لمعاصرها.
ولما كان غرضنا الأساسي من هذه الرحلة إرشاد النفوس قياما بما انتدبنا إليه ألقينا المواعظ في كنيسة النجمة مذ
صباح اليوم التاسع من شباط إلى العشرين منه ،فأنسنا من الجميع إقبالا ورغبة شديدة في ظلف النفس ،وانقطع
حضرة الأب منصور سلامه إلى إرشاد موارنة بعاصير إذ كان يصعب عليهم أن يأتوا الجيّة لحضور المواعظ والعود إلى
مساكنهم كل يوم.
الجية إلى الرميلة
من
ّ
في  20من شباط وفد علينا أبوان فاضلان من آباء الرهبانية اللبنانية البلدية لمؤازرتنا في هذه الرسالة فغادرنا الجيّة
في هذا اليوم قاصدين الرميلة وعلمان القائمتين غربي نهر الأَولى على مسافة نحو  12كيلو مترا من الجيّة ،ولما قاربنا
الرميلة تخلف الأب منصور عني مستصحبا أحد الأبوين إلى علمان فواصلت طريقي مع حضرة الأب الآخر إلى الرميلة.
الرميلة( تصغير الرملة واحدة الرمل موقعها على أكمة جميلة على علو  138مترا فوق البحر تقريبا وهي بين علمان
) ُّ
جنوبا وسبلين شمالا والجميلية شرقا والبحر غربا ،تتوسط بينه وبينها سهول رملية غليظة فسيحة قد استنبط فيها سكان
اشتد وتقومت ساقه
وجهزوا النواعير ونصبوا التوت وبعضها يتموج فيها الزرع بخضرته ،وكان إذ ذاك قد
الرميلة الآبار
ّ
ّ
ون َّور النبت على جوانب تلك الربى والسهول فكساها ثوبا قشيبا منمنما بشقائق النعمان والأقحوان الباسم الثغر
والبنفسح المنتشر العرف.
الرميلة من أملاك آل جانبلاط المشائخ الدروز<إن اقليم الخروب كان من إقطاعات التنوخيين والمعنيين بعد
وقرية ّ
إقطاعه لآل جانبلاط نحو سنة  1712وهو من أملاكهم كسبلين وعلمان والمغيرية والبرجين
صار
ثم
الصليبيين
انجلاء
ُ
وغيرها وقد بيع قسم من هذه الأملاك>وسكانها شركاؤهم من الموارنة والروم الكاثوليك يبلغ عددهم  350نسمة
والثلث من الروم الكاثوليك ،ولضيق ذات يدهم هاجر أكثرهم إلى أميركا انتجاعا للرزق عملا بالقول المشهور:
ق دلوك في الدلاء
وليس الرزق يأتي بـالـتـمـنـي
ولكن أل ِ
تجئك بحمأة وقليل ماء
تجئك بمائهـا يومـا ويومـا
َ
وحالة المهاجرين من هذه الطبقة معروفة في أميركا.
والكنيسة حقيرة على اسم مار انطونيوس وأكثر حجارتها الضخمة مأخوذة من أنقاض بناية فخيمة قديمة اكتشفها
نظار المتحف السلطاني ،وهاك وصف البناية الموما إليها.
بالحفر هناك من بضع سنوات سعادة مكريدي بك من ّ
في منتصف القرية الحقيرة شمالي العرصة التي أجرى فيها حمدي بك حفرياته بقايا آثار جليلة أدركها الدهر وأصبح
تبق الأيام على غير مدخلها أو رتاجها
سماد القرية زينتها بعد أن كان أبناء آدم يتبركون منها ويعفرون الجبين بترابها ،ولم
َ
الفخيم القائم لجهة الشمال وهو مؤلّف من أربعة حجار فقط :حجر واحد للقبة العليا وطوله ثلاثة أمتار و  55سنتي في
عرض متر واحد وعلوه ا م و 10سم ،وعلى جانبي المدخل حجران آخران والمشكوف منهما طول مترين فقط والباقي
ويرجح أن الصورتين
مطمور وعرض الجوانب 1م 10سم ،وعلى كل منهما صورة ناتئة قد ع ّفت صروف الأيام رسومها
ّ
القبة السفلى أو موطئ الرتاج فغير ظاهر للعيان ،وعلى بعد مترين من هذا الرتاج آثار
كانتا تمثلان ذكرا وأنثى ،أما
ّ
ثلاثة أبواب ونظن أنها بقايا أبواب الرواق الذي كان قائما أمام الرتاج العظيم.
أما ماذا كانت هذه البناية الفخيمة ذات الرتاج البديع ،فقد أرتج ذلك علينا لدى رؤيتنا البناء ولا نعلم أنشر مكريدي بك
في إحدى المجلات رأيه في ذلك.
أما المقالع التي استخرجت منها هذه الحجارة الضخمة فآثارها ظاهرة للعيان في شرقي القرية وشماليها ولأول وهلة
يظهر أن طريقة قلع الحجارة عند الأقدمين كانت نظامية هندسية تختلف جدا عن طريقنا اليوم.
الجميزة جنوبي البناء،
عند
أما العواميد العظيمة التي كانت تسند تلك البناية أو تزيّنها فأكثرها مطروح على الحضيض
ّ
وهزات الزلازل التي أودت
وعلى طريق هذه العين المذكورة رأينا آثار فسيفساء قد انهال التراب عليها بفعل الزمان
ّ
بالبناء وبما يجاوره ،وقد عثرنا على مسكوكات كثيرة في عدادها مسكوكتان يرتقي عهدهما إلى مئتي سنة قبل المسيح
القديس يوسف.
مدرس الأثريات في كلية
عرضناهما على حضرة الأب سبستيان رنزفال
ّ
ّ
وعلى بعد عشر دقائق من الرميلة شرقيها آثار مدافن قديمة في محل يدعى عريض البطم .وبالقرب منه محل آخر
متحطمة وآثار آبار عديدة ونواويس ،فكل ذلك يدلّنا على ما كانت عليه
شمالا يدعى عريض الرأس آثار عمد ضخمة
ّ
تلك الربوع من الحضارة خصوصا أيام سؤدد صيداء.
ويحق لراعي النفوس أن يردد قول المخلص:
الأسف
إلى
فتدعو
الخروب
أما حالة الشعب في الرميلة وغيرها من إقليم
ّ
إنني مشفق على هذا الشعب المسكين ،ولذا كسرنا لهم خبز البنين فقبلوه بالشكر وطلبوا إلينا أن نعود إليهم بعد أن
ودعونا باكين ،وقبل أن نغادر الرميلة اتفق لنا أن زرنا في سهلها القائم على الشاطئ جناب الشيخ الجليل شاهين نقولا
ّ

 Copyright 2020-2022 - Sayoud.net - All rights reserved.

http://sayoud.net

Pr H. Sayoud

القزي الكسرواني الأصل وهو والد الياس أفندي شاهين القزي ،فدلّنا على أثر وقع تحت نظره عند حفره ناعورة لري
أملاكه المجاورة لشاطئ البحر ،فتوجهنا إلى المحل لنظره فإذا هناك خندق طويل على ُعمق خمسة أمتار تقريبا من
سطح الأرض المرملة وفيه ُرفات أموات ُغ ِ ّيبوا في ذاك اللحد جنبا إلى جنب ،وفي طرف هذا الخندق نصب من الرخام
البري عليه رسم صليب وبين العظام آثار قسي ورماح وسيوف أفناها الصدأ والباقي عظام وجماجم ترى أضراسها
سالمة ،مما يدل على أن القتلى هم رجال حرب وافتهم المنية في ساحة الوغى في شرخ الشباب فخ ّذ لهم رفاقهم هذا
وغيبوا جثثهم في الرجم فطمرت مع توالي الزمان أجداثهم الرمال المتدفقة من البحر فظهرت
المضجع جنبا إلى جنب
ّ
الآن صدفة.
من الرميلة إلى المعنية
توا من الرميلة ثم
وشرقي الرميلة قرية يسكنها الموارنة والمسلمون تدعى المغيرية فعزمنا بادئ بدء أن نذهب إليها ّ
بدا لنا أن نعود على الأعقاب نحو الشمال على طريق البحر لزيارة الموارنة القاطنين مزرعة فوق شاطئ البحر تدعى
الجية والرميلة وأرجأنا تفقد موارنة المغيرية إلى وقت آخر ،وهناك فارقنا حضرة
جدرا ،وهي في منتصف الطريق بين
ّ
الأب منصور سلامة فاتبع مع رفيقه خطة القرى القائمة على ضفة نهر الأولى الشمالية ،فبعد علمان انتقل إلى
البرغوثية والجليلية وتعاهدنا أن نلتقي في دير القمر في جمعة الآلام أو قبله بأسبوع.
برحنا من ثم الرميلة صباح اليوم  26من شباط وشيّعنا ذاك الشعب المبارك حتى خارج قريتهم فطلبنا من صميم الفؤاد
المقدس الذي أصلح به فساد العالم
رعيته ويحفظ في قلبها خمير تعليمه
إلى راعي إسرائيل الذي لا ينام أن يسهر على
ّ
ّ
الكسرواني المنبت وهو وجيه
يمض علينا نصف ساعة حتى بلغنا دار الياس أفندي شاهين نقولا القزي
الوثني ،ولم
ِ
ّ
عائلته المنتشرة في جدرا والمعنية ،وأصل هذه العائلة من البوار في كسروان فقدم نقولا جدهم على قرية المعنية
في إقليم الخروب ،ومن بضع سنوات هجر الياس أفندي المعنية مع والده الشيخ شاهين إلى محل بالقرب من جدرا
تشعباته من قرية شحيم على بعد
على سيف البحر يدعى وادي الزينة وبنى له فيه دارا فسيحة .وهذا الوادي تبتدئ
ّ
إبان تساقط الأمطار سيل رعيب يملأه إلى جانبيه.
خمس ساعات وينتهي على البحر
فيتكون منه ّ
ّ
فلما علم الياس أفندي بقدومنا خف لملتقانا وأشار علينا بالعدول عن التوجه لجدرا القائمة فوق داره على مسافة ساعة
إذ لا كنيسة في القرية وإنه بطيبة خاطر يفرغ لنا محلاّ في بيته لإقامة المراسيم الدينية وسيوعز إلى أقاربه في جدرا
غرة آذار وحفظنا
أن يأتوا لإيفاء واجباتهم لاستماع الإرشادات الخلاصية ،فشكرنا له تلطفه
ّ
وتدينه وبتنا في داره حتى ّ
طيبا.
لهذا البيت الكريم ذكرا ّ
غرة آذار عندما لاحت حواجب الصبح فسرنا على الأقدام
وبعد أن أنهينا مهمتنا الروحية في وادي الزينه غادرناها في ّ
ووجهتنا قرية المعنية.
فألوينا منجدين في طريق َحزن على يميننا مخفر العسكر اللبناني وعلى شمالنا تعاريج وادي الزينه وبينما نحن سائرون
دبج الأرض
إذا بالغزالة ّ
تبدت من وراء الجبل يخفرها جمال الطبيعة ،وكان المطر الموسمي الذي سقط هذه السنة باكرا ّ
تغرد على أفنان شجر الخروب
والأطيار
متمايلة
فتترنح
السحر
نسيم
عليها
يمر
وشمالنا
يميننا
على
والزرع
فكنا نسير
ّ
ل كاللؤلؤ والجمان
والعضاه ،وكثيرا ما مررنا على طنافس من الأزهار متنوعة الأشكال والألوان أشبه بالديباج وعليها الط ّ
المنثور.
إلى سـوق أعـلاهـا جـمـانـا مـبـ ّذرا
تخال الحباب المرتقي فوق نورها
حزن وتارة ُنسهل إلى أن ظهر أمامنا بعد نصف ساعة في منفسح من الأرض ربع دارس ترى بين مبانيه
وكنا تارة ُن ِ
الصماء شلّة من المعز والضان:
ّ
خط في ظهر الأديم قلَم
والـدار قـفـر والـــرســـوم كـــمـــا
قد ّ
فسألنا الراعي عن اسم الخربة فإذا هي خربة الفلاطية فعرجنا عليها وشاهدنا فيها آبار كثيرة وبعضها حتى الآن يصلح
لاستيعاب الماء وهو ممتلىء حتى فوهته ،وهذه الآبار كلها على طراز واحد فوهتها بيضوية الشكل واسعة ،وآثار
أساسات المساكن وتقاطيعها ظاهرة للعيان وقد فعلت التقلبات الجوية بالحجارة حتى أصبح أكثرها ذات ثقوب منخورة
كالغربال وتشغل هذه الرمم فسحة واسعة ما يدل على أن هناك كانت دسكرة كبيرة.
وإلى شمالي هذه الأخربة على مقربة منها أكمة مستديرة الشكل تدعى قلعة الحصن تعلو عن البحر نحو  150مترا
يحدها شمالا وشرقا وادي الزينه العميق هناك والبحر في غربيها وأمامها ساحة بديعة ،وعلى طرف هذه الأكمة الغربي
آثار برج قديم هدم أكثره وعلى الأكمة آثار معاصر قديمة ،وبقرب البرج على منحدر الأكمة الغربي أشجار من الخروب
قديمة العهد اتقينا تحت ظلها حرارة الشمس ،ولم يكن بين الخرائب أنيس وإنما خرجت من زاوية البرج أفعى عظيمة
تدعي مع صغيرها بملك تلك الأطلال فأخلينا لها ربعها منهزمين نحو الطريق.
لاستقبالنا كأنها ّ
ل ارتفاعا منها وبينها رهو من الأرض يدعوها السكان قلعة ظهر
ويجاور هذه الأكمة شرقا أكمة أخرى بيضوية الشكل أق ُّ
يبق من آثارها سوى مرقى للرتاج منقور في الصخر وهو عبارة عن  6درجات ،ونقول بقصر الرأي أن هذه
البيدر ولم
َ
الخرائب قديمة تعاقبت في سكناها أمم متنوعة جددت بناءها في أطوار متوالية ،وكانت آخر أمة عنيت بترميمها أمة
الفرنج في الجيل الثاني أو الثالث عشر ،ثم هدمت على إثر الحروب والزلازل فتبدلت الدار بأنسها وحشا وصارت قاعا
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يبق
صفصفا ينعى فيها البوم ليلا وتقصدها السائمة لكثرة آبارها المتجمعة فيها مياه الأمطار إلى أن يشتد القيظ ولم
َ
الزحافات والأفاعي السامة.
شفافة فتهجرها القطعان ولا تعود ترى في الغلاطيّة سوى
في الآبار ُ
ّ
ثم رمينا بأبصارنا لآخر مرة على تلك الخرائب وقلنا نحوها مع الشاعر:
ب
طول البلى
حي ديارا مـحـا مــعـــار َفـــهـــا
وتراوح الحق ِ
ُ
ُ
ّ
ثم أخذنا نتو ّقل الأكمة المبنية عليها قرية سبلين الواقعة في علو  300م تقريبا فوق سطح البحر على مسافة نحو
ساعة ونصف من ساحلها وموقعها جميل تحيط بها السهول المخصبة وتنمو في أراضيها أشجار الزيتون النضرة:
أشر النبات بها وطـاب الـمـزرع
استسر بها الثرى
إن العروق إذا
َ
ّ
وسكان سبلين من المسلمين شركاء آل جانبلاط فاجتزنا القرية يحيينا رجالها ونساؤها تأدبا .والنساء حاسرات الوجوه في
هذا الإقليم لا يحتجبن بالخمار وبعد قليل من الزمن وصلنا إلى عين ماء غدق غزير ذات سبيل قديم يدعونها عين كترمايا،
وكترمايا قرية بقربها على أكمة تعلو عن البحر  365مترا ولعل الاسم مأخوذ من العين بالتصحيف وأصلها كفر مايا أي
قرية العين أو هي مستنقع الماء ،وهذه العين مورد لكثير من القرى المجاورة كالمعنية وسبلين وغيرهما ،وكان التعب
أخذ منا مأخذه ورشح جبيننا بالعرق وذبلت شفتانا ولساننا من العطش فاسترحنا بالقرب من تلك العين ورشفنا ماءها
الزلال ،ثم استأنفنا المسير وأخذنا بالانحدار نحو مسيل ماء شتوي وما زالت تخفضنا أرض وترفعنا أرض حتى دخلنا قرية
المعنية بعد ثلاث ساعات ونصف مذ فارقنا وادي الزينة ،وقصدنا بيت خوري الرعيّة فإذا بنا بإزاء دار تراكمت أمامها
الأطلال فأصبحت كدمنة القرية ،وكاهن المعنية يدعى يوسف القزي وهو شيخ قديم الأيام من أقارب الياس شاهين
أفندي القزي فتح ّفى بنا وأكرم وفادتنا ،وفي صباح اليوم الثاني بدأنا مهمتنا في كنيسة القرية المقامة حديثا على اسم
النبي الياس ،والموارنة في المعنية يبلغ عددهم  130نسمة ،ويتبع هذه الخورنية موارنة المغيرية على بعد ساعة من
والشميس على بعد نصف ساعة من المعنية.
المعنية وموارنة حارة سليمان وكترمايا وعين الأسد
ِّ
المعنية موقعها على أكمة تعلو عن البحر نحوا من  400متر بين دلهوم وشحيم شرقا )وهما قريتان كبيرتان يسكنهما
الشميس وعين الأسد )سكانهما موارنة( ،ثم برجا وهي قرية
المسلمون فقط( وجدرا ووادي الزينة غربا وعن شمالها
ِّ
المعرب عن اليونانية وسكانها اليوم من المسلمين ،وجنوبي
قديمة كانت قصبة تلك الناحية كما يدل عليها اسمها
ّ
المعنية سبلين وكترمايا والمغيرية وسنذكرها.
واسم المعنية حديث وهي منسوبة إلى آل معن لأنها كانت من أملاكهم قديما ثم اتصلت إلى أعيان الدروز من آل نكد
ثم إلى آل حماده من بعقلين حاليا ،والموارنة في المعنية شركاء والبعض منهم اشتروا لهم أملاكا في خارج قرية شحيم،
ومركز المعنية بديع وفيها آثار قديمة من نواويس ومدافن وآبار مما يدل على أنها كانت كبيرة آهلة بالسكان قديما
سر ح الواقف على
وهي تكشف على معظم قرى الإقليم
ّ
ويمتد النظر منها حتى أعالي قرى إقليم التفاح جنوبا ،فإذا ّ
سطوحها النظر نحو الجنوب أشرفت لديه خياشيم جبال عازور وروم ورأى البحر غربا وانتهى بصره شرقا حتى تل الفخار
المكلّل بالأشجار.
الرعية حتى مسافة ساعة عمدنا إلى زيارة ذاك الشعب
مركز
عن
بعضها
يبعد
الخورنية
لهذه
التابعة
المزارع
ولما كانت
ّ
تطش فيه
في مزارعه وتوزيع خبز الحيوة عليه ،فأعددنا معدات التقديس وذهبنا إلى المغيرية في يوم كانت السماء
ُّ
طشا خفيفا حسبناه وداعا لفصل الشتاء .ودخلنا تلك المزرعة بين سماد البهائم فأقمنا الذبيحة الإلهية في بيت حقير
يصلح لزرب المواشي ،وإنما شاطر البشر السكنى معها لفقرهم فذكرنا ذلك بمذود بيت لحم .وموارنة المغيرية اشتروا
سوية مع المسلمين مواطنيهم هذه المزرعة من ملاّكها الأصليين آل جانبلاط والقوم هنا يشتركون في الملابس
ويحجلن
والعوائد حتى يصعب التمييز بين النصارى والمسلمين .والنساء المسلمات والمسيحيات يلبسن الخلخال
ّ
الأصابع ويلبسن الكردان في العنق والمسلمات لا يلبسن الخمار ويحيين المارين كما تفعل المسيحيات ،وقد مررنا
بالقرب من ت ّنور اتفاقا فوقع نظرنا على نساء يدحين الرقاقة وينضجنها ،فدعوننا إلى الطعام وكنا نظن بأنهن مسيحيات،
تعودنا واشتركنا سوية في مشترى المزرعة ملكا لنرتاح من الشراكة(.
فقال لنا رفيقنا) :لا وإنما نحن هنا نعيش بوئام ولقد
ّ
وتعلو المغيرية عن البحر نحوا من  380مترا وهي واقعة بين مزبود شرقا )وسكانها إسلام( والجميلية غربا ثم دير
المخلص وحارة جون جنوبا يفصل بينهما النهر اليابس ،ودير المخلص على مسافة ساعة من المغيرية .ومساكن أهل
المغيرية لا تكاد تصلح لزرب البهائم فوجدناها أحقر من مساكن بلاد بشارة وبلاد الثقيف ،فالحائط معظمه من اللبن
والسياع )ولذا يكثر مور الغبار في الصيف فيؤذي الأبصار وتكثر أمراض العيون في هذا الإقليم( وبعض الحجارة التي
هي أشبه بالحصى .والأسقف تسنده بعض أخشاب ركيكة ضئيلة ويضاف إليها بعض القصب ولذا قلّما يتجرأون على
إمرار المحالة )المحدلة( على السطوح منعا لسقوط الوكف فإذا دهمهم المطر عمدوا إلى بلاّنة فمرحوا السطح بها
سدا للشقوق مخافة أن يدخل الوكف إلى البيت ،ولقد بلينا بمثل هذه الآفة في قرية المغيرية فبينما نحن نائمون
ّ
آمنون سقط المطر بغتة فاندلف علينا الوكف كالسيل فلجأنا إلى زاوية المسكن وتدثرنا بلحافنا فلم يجدنا ذلك نفعا
وعم البيت فلم تكتحل عيوننا بنعاس طول ذاك الليل ،وتذكرنا قول الشاعر المصاب
لأن الوكف انساب من القصب
ّ
بالأرق:
َّـح
طردت الكرى عنه وقد مال رأسه
رشاف الفصيل المرن ِ
كما مال ّ
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وحبذا لو تمكّنا من تعهد ذاك الشعب المسكين مرة أخرى وشاطرناه شقاءه المادي مداواة لشقائه الأدبي ،ولقد يحلو
لنا تذكر ما قاسيناه من شظف العيش لأن هللا العادل يكتب أجرا لعملة كرمه ،ومن بعد عودتنا من المغيرية أممنا
الشميس وعين الأسد القائمتين على سمافة نصف ساعة من المعنية عن شمالها وهناك فعلنا ما فعلناه في
مزرعة
ّ
المغيرية وودعنا المزرعتين أخذين وجهتنا قرية الدبيّة.
من المعنية إلى الدبية -خربة هيكل شحيم
الدبية وذلك في يوم صافي الأديم نسيمه عليل ،وما
الشميس في اليوم الثامن من آذار نريد
كان خروجنا من مزرعة
ّ
ّ
مضى على مسيرنا ثلث ساعة وإذ بنا بالقرب من خربة قديمة تبعد عن جادة الطريق على يمين المسافر إلى الدبية
نحوا من  10دقائق ،فسألنا رفيقنا :وما تلك الأطلال ،قال ندعوها كنيسة شحيم ،ففكرنا لعلها بقايا كنيسة كان ابتناها
أشد ما كان دهشنا لما وقفنا أمام مدخل فخيم لهيكل عظيم من آثار الرومان .وهاك
الصليبيون فعزمنا على زيارتها فما
ّ
جز ين قد تلطف فرافقنا بعد
في
اليسوعيين
الآباء
رئيس
مرتمبري
دي
الأب
حضرة
إن
وصف البناية وموقعها وصورتها<
ّ
تكرم حضرته فرسم باليد ما لم
مدة في  13حزيران إلى هذه الخربة وأخذ صورة رتاج الهيكل بالتصوير الشمسي ،وقد
ّ
كن من أخذه بالتصوير ،فله منا جزيل الشكر نثبته على صفحات المشرق> هذا الأثر في ملك ملحم نجم المسلم
نتم ّ
من قرية شحيم في وسط الأدغال على منحدر تل الفخارة شرقا وعن جنوبه قرية شحيم التي تبعد ربع ساعة ،فيرى
تبق إلا على أثر رتاج هيكل بديع الصنعة أوقف أفكارنا
المسافر ربعا اندثرت بفعل الأيام رسومه فتبعثرت مبانيه ولم
َ
المتجولين ،وهو كما يظهر هيكل فينيقي من العهد الروماني.
ولم يرد ذكره على ما نعلم في أسفار
ّ
رحلة أثرية إلى الأقصر وأسوان
لحضرة الخوري لويس ملحة كاهن الموارنة في الإسكندرية
ل
وطمح إليها
النفس
الأيام برحلة على أرض قد طالما تاقت إليها
تضن علينا
لم
ث َجع َ
العليا ،حي ُ
البصر ،نريد بها ِمصر ُ
َ
ّ
ُ
ُ
ُ
ينطق
وشوامخ المعاب ِد ما لا يزال
الهياكل
ق
الفراعنة
ِ
ُ
ِ
ِ
حواض َرهم في تلك العهود السالفة ،فشيَّدوا ما شيَّدوا ِمن شواهِ ِ
ُ
ل رحلتِنا
المشرق
ء
ا
ر
ق
ر
ك
نذ
أن
رأينا
وقد
العظائم،
على
والإقدام
والص
السيطرة
ن
م
عليه
كانوا
بما
ِ
لكرامِ
ولةِ
ِ
ُ
ُ
الأغر تفاصي َ
ِّ
ّ
ّ
َّ
ويسر الخواطر فنقول:
الألباب
ِه
ك
يف
ما
فيها
يجدون
هم
ل
لع
هذه
ُّ
َ
ُّ
َ
بين القاهرة والأقصر
برحنا الإسكندرية في  11كانون الثاني  1910قاصدين القاهر َة ومنها ركبنا القطار الفاخر عند الساعة السادسة والثلاثين
ميعاد طعام العشاء ،فقصدنا قاعة
يقطع مسافة إلاّ وحان
الأرض نهبا وما كاد
ينهب
ِمن مساء اليوم التالي ،فانطلق بنا
ُ
ُ
َ
ُ
السيَّاح ،فشرعنا ننظر تارة ذات اليمين
الم َعدَّةِ في باطن القطار ،حيث جلسنا على المائدة مع عدد غفير من
ُ
الأكل ُ
من يتك َّلم بالإفرنسية فنبادله
بينهم
فيما
د
نج
أن
أمل
على
اح
السي
هؤلاء
به
ث
د
تح
ي
ما
إلى
صغين
م
مال،
الش
ذات
وطورا
ِ
َّ
ِ
ُ
َ
ّ
ّ
َ
ُ
َّ
ودأبهم
والإنكليز،
الأمريكان
ن
م
كانوا
ما
ن
إ
القطار
ذلك
ب
ا
ك
ر
ن
م
الأعظم
ّ
السواد
بأن
ظهر
قد
إذ
الأمل
فخاب
الكلام،
ِ
ِ
ِ
َّ
ّ
َ َ
ُ
ُ
َ
ُ
آثاره.
ي لزيارة
الق
وا
م
يؤ
أن
في فصل الشتاء
طر ِ
ُ
المصر َّ
ُّ
ِ
َ
من لم تكتحِ ل
ة
قد
ر
رقدنا
ث
حي
قطارنا
في
ِراش
ف
ال
إلى
فعدنا
د،
ر
الب
ن
م
بنفحة
شعرنا
حتى
الطعام
ل
تناو
وما انتهينا من
ِ
َ
ِ
ُ
َ
َ
ُ
َ
نض َرة كبسط
يخترق
فرأيناه
القطار
نافذة
ن
م
وأشرفنا
النوم
ن
م
ينا
ب
ه
الليل
ستر
ق
ز
يتم
كاد
ولما
هاد،
س
مروجا ِ
ِ
ِ
عينه بغير ال ُّ
ِ َّ
َّ ُ
ُ ُ
ُ
وتميس
تختال
بأشجار النخل الباسقةِ وهي
صعة
مردي الآخذ
مر َّ
المخ َّ
ُ
ِ
ِ
مل الناعِ م ذات اللون ال ُّز ُّ
ُ
بمجامع العيون ،وأوساطها ُ
ُ
تناطح السحاب.
التي
بأغصانها
ُ
بزغت ِمن
أشعة لازوردية
مةِ جبل بعيد
ِئ أن لاح لنا من فوق ق َّ
وما فت َ
َ
اندهشت لها الأبصار ،ونحن لكذلك وإذا بالغزالة َ
ّ
َّض َرة فانجلت عن محاسن ف ّتانة رائعة ،وبقينا
الأشعةِ البديعة الألوان
بين تلك
مصوبة سهامها إلينا وإلى تلك البقاع الن ِ
َّ
ِّ
محط َة الأقصر نحو الساعة التاسعة صباحا ،فانحدرنا منه وقصدنا أحد الفنادق ،وبعد
َّ
القطار
بلغ
أن
إلى
الحال
هذه
على
َ
ُ
أن استرحنا قليلا ِمن السفر عمدنا إلى دليل فذهبنا معه إلى هيكل الأقصر.
الأقصر وهيكلُها
ُ
بمناز ِل الملوك ،وهي اليوم بلدة يناهز عدد سكّانها الأحد عشر ألفا،
ُدعِ َيت الأقصر بهذا الاسم لفخامةِ أبنيتها الجديرة
ِ
منه ألفان وستمائة ِمن الأقباط والأجانب والبقية مسلمون وهي تابعة لمديرية قنا ،وشهر ُتها ِبهيكلها العظيم إحدى
عجائب مصر.
صصا للإله آمون
كان
قديم
معبد
أنقاض
فوق
عشرة،
الثالثة
الدولة
عهد
في
د
بتشيي
الفراعنة
ع
ر
ش
قد
الهيكل
وهذا
ِ
هِ
ِ
ُ
م َخ َّ
ُ
َ
َ
ُ
ضيفون إليه بعض الأبنية والزخارف والنقوش،
ي
التالية
السلالات
فراعنة
أخذ
ثم
خنسو،
ولابنهما
موت،
الآلهة
ولزوجته
ُ
َ
ُ
ّ
أربعة مداخل هي ِمن الفخامة ِبمكان ،بَ َنى الأول منها
حتى بلغ ما بلغ من رحب الأرجاء وجلال المباني ،وللهيكل المذكور
ُ
ولما وصل الإسكندر بغزواته إلى تلك الجهات
رعمسيس الثاني الطائر الشهرة )أطلب وصفه في المشرق  55:7و.(145:8
ّ
رسم ذلك الغازي ماثلا أمام الإله آمون ويع ُّد هذا الهيكل ِمن
المشار إليه مقدِسا ُيرى على جدرانه
أقام أيضا في الهيكل ُ
َ
ُ
فراعنة مصر ثم ُعدنا إلى المنزل فتناولنا طعام الغداء ،وإذ حانت الساعة الواحدة بعد
أبهى الهياكل التي ُعني بتشييدها
ُ
وتوجهنا إلى زيارة هياكل الكرنك.
الظهر ركبنا حمير مصر الفارهة
َّ
هياكل الكرنك
العجب
منا
ذ
وأخ
إلا
ِها
ت
ب
أخر
في
نطوف
كدنا
وما
ساعة،
نصف
ن
م
أكثر
الأقصر
عن
تبعد
لا
وهي
الهياكل
أدركنا هذه
ِ
َ
َِ
ُ
البشرية ِمن فنون الهندسة وعجائب البناء ،وما اصطنعته الأيدي ِمن
العقول
أحسن ما ابتدعته
مأخ َذه ،إذ رأينا هناك
ُ
ُ
َ
النقوش والألوان والكتابات ،ونحتته الأنامل ِمن التماثيل والمسلات والأنصاب وما بلغت به قدرة هؤلاء الفراعنة ،وهم
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اليوم سكّان القبور مع قطع تلك الحجارة المتناهية في الضخامة وال ّ ِث َقل ،ومن ثِ َقلِها وهندستها ،ورفع تلك الأعمدة
الشامخة بإحكام وإتقان.
الهياكل وأفخمها إنَّما هو هيكل الإله آمون ،الراقي تاريخه إلى أوائل الدولة الثانية عشرة نحو  2455قبل
إلاّ أن أجمل تلك
ِ
مر عليه أزمان وحِ َقب كما سترى.
ن
م
بلغ
ما
يبلغ
لم
المسيح ،لكنه
العظمةِ
ِ
والرونق إلا بعد أن َّ
ّ
ثيبة
تحوتمس الأول وجعل
قام
ثم
الزمان،
عليه
أخنى
مقدسا
الأصلي
د
المعب
حذاء
د
شي
قد
الأول،
عمينوفيس
فإن
ِ
َ
َّ
ّ
ُ
مهيب من
ير ذلك المقدس أهلا
فلم
لك،
الم
عاصمة
ِّ
َ
يعظمه الإله فعني بإنشاء باحة فسيحةِ الأرجاء ،تنتهي إلى مدخل َ
ُ
َ
ب أمامه ِمس َّلتين ،وأحدث
ره بسور حصين
الجهة
الغربية ،ثم ألحقه فيما بعد بمدخل ثان من الجهة الشرقية ،وس َّو ُ
ّ
نص َ
َ
بين هذين المدخلين رواقا جميلا.
تحوتمس الأول الآنفة ال ّذِكر ،مقدسا خصوصيا في
ثم جاءت الملكة هتشبست ،وابتنت أمام المعبد القائم داخل باحة
ُ
رمي
ه
ذهب
من
إكليل
واحدة
ل
ك
رأس
وعلى
،
مترا
ل منهما ثلاثين
تين جميلتين
ِ
ُ
ِّ
يبلغ ارتفاع ك ّ
َ
المشار إليه ،مس َّل ِ
الرواق ُ
ّ
الحدِ،
هذا
عند
يقف
ولم
هتشبست،
أخته
به
شرعت
قد
كانت
ما
لك،
بالم
ل
َّ
استق
يوم
الثالث
س
تحوتم
أنجز
ثم
ّ
ُ
ُ
الشكلّ ،
سلسلة معابد صغيرة ،وما زال هذا
مكانها
وأقام
الأول،
س
تحوتم
باحة
أعمدة
من
كبير
قسم
أركان
دك
إلى
بل عمد
َ
ِّ
ُ
البناء من أجمل الهياكل المصرية) ،أطلب وصفه وصورة مدخله في المشرق
ث التحسينات إلى أن أصبح
الفرعون ُيح ِد ُ
ُ
.(553-551:7
أشمخ هياكل تلك
جعله
ما
ها،
وفخيم
الأبنية
جميل
من
الهيكل
هذا
إلى
أضافوا
فقد
عشرة،
التاسعة
السلالة
فراعنة
أما
ِ
ُ
َ
نخص منهم رعمسيس الأول الذي َبنى له أيضا مدخلا غاية في المتانة والجمال ،وسيتي الأول
الأعصار وأشهقها،
ُّ
شيدا بين هذا المدخل ومدخل عمينوفيس الثالث تلك الصاعة الغربية المعروفة بصاعة
اللذين
ورعمسيس الثاني
ّ
ثم أحاط فيما بعد رعمسيس الثاني هذه الصاعة بسور آخر ليس
العجائب،
عجيبة
ِها
ل
بجع
ما
وسعه
استنفدا
الأعمدة ،وقد
َّ
ُ
ل خطورة من غيره.
بأق ّ
ذو من تق َّدمهم ِمن الفراعنة في إقامة الأروقة ورفع الأعمدة
ح
يحذون
جعلوا
الأحكام،
مام
ز
الليبيون
الملوك
قبض
ا
ولم
َ َ
ّ
ِ َ
وما أشبه ،فإن شيشناق<قد عرف الكتاب العزيز هذا الملك باسم شيشاق وهو الذي حمل على رحبعام ملك يهوذا كما
وطوقها بأروقة من جهتي
ورد في سفر أخبار الأيام الثاني )ف >.(12قد أحدث أمام مدخل رعمسيس الأول ساحة رحبة
ّ
ث اكتنفت قسما ِمن معبد رعمسيس الثالث ،ثم جاء بعده تاهارقة<وهو المعروف في الأسفار
الشمال والجنوب بحي ُ
المق َّدسة بترهاقة ملك كوش )الملوك الرابع  (9:19ونبوة أشعيا ) >(9:37أحد ملوك السلالة الخامسة والعشرين ،وأقام
يستند إلى عدة أعمدة متينة.
في الساحة نفسها بناء جميلا  -على شكل خيمة -
ُ
بين حضرة
وقد
فخيم،
بمدخل
وختموه
تغييرات،
بعض
الهيكل
هذا
في
أما البطالسة اليونان خلفاء الفراعنة فإ ّنهم أحدثوا
ّ
ّ
الأب ميشال دوليان في مقالته النفيسة عن الآثار النصرانية في هياكل ِمصر القديمة )المشرق  (342:4كيف اتَّخ َذ
الشامخ وأنصابه ومسلاته وما شاكلها
ثم أخذت أعمدة هذا البناء
الأقصر لعبادتهم فخصوها بالإله
النَّصارى هياكل
ِ
ِ
ّ
الحقّ ،
تعرف الملَل
لا
ة
م
به
تشتغل
تزال
ولا
ذلك
تلافت
قد
المصرية
الآثار
مصلحة
أن
بيد
الأزمان،
بتوالي
السقوط
تتداعى إلى
َّ
ُ
َ ّ
أنقاض هذا الهيكل الفخيم ،لتصونه ِمن أنياب الأدهار وطوارق الحدثان.
ِ
بترميمِ
هياكل الكرنك ،وما هو إلا قطرة من سحاب في جانب ما ذكره
العجالة من تاريخ أشهر
هذا ما
ِ
ُ
أردت الإلمام به في هذه ُ
والمؤرخون ِمن الأوصاف المتَّسعة النطاق في بطون مؤلفاتهم ومطاوي أسفارهم.
الأثريون
ِّ
قبور الفراعنة في ِبيبان الملوك
نهضنا صباح اليوم التالي وبعد تلاوة الصلوة ،سِ رنا مع دليلنا إلى النيل ،فعبرنا على زورق إلى الضفة الغربية ،وهناك
أصلع فسألنا دليلنا عن اسمه فقال لنا
أمامنا جبلا أقر َع
إبان المسير نرى
َ
امتطينا المراكيب فسارت بنا سيرا حثيثا ،و ُك ّنا ّ
َ
نتابع السير إلى أن بلغنا إلى هيكل سيتي الأول في قرنة ،فزرناه
زلنا
فما
إ ّنه الجبل الذي في سفحه ُنق َِرت قبور الملوك،
ُ
يقرب من هياكل الكرنك والأقصر ِمن حيث الشكل والأعمدة والتماثيل والنقوش وما أشبه ،وقد ش َّو َه
وشاهدنا فيه ما ُ
محاسن هذه النقوش عند ُحلولهم في تلك المحال السحيقة.
صر
لم
الغزاة الفاتحون ِ
ُ
َ
ثم إلى الشمال وسِ رنا قاصدين قبور الملوك ،ولم يكن إلا برهة حتى ولجنا واديا
اليمين
إلى
لنا
وم
الهيكل
من
خرجنا
ثم
ِ
َّ
أشعة
ص َّرت سطوحها
َّ
قفرا بين جبلين لا تسمع فيه إلا دندنة الزنابير وخشخشة الخفافيش ،وعلى كتفيه صخور جرداء َ
حيا ذلك الوادي ملامح الكآبة والوحشة ،إذ لا ترى هناك إلا قليلا ِمن الشجيرات والأنبتة
م ّ
المحرقة ،وتلوح على ُ
الشمس ُ
ذع ُر لمنظرها الناظر.
في
دها،
د
ويته
الأمكنة
تلك
ِل
ل
يظ
طيف
أن
وهلة،
ل
و
لأ
لك
خال
ي
أنه
حتى
الضئيلة،
الموتِ
ّ
َّ
َّ
َّ
ُ
ُ َ
ُ
وبعد أن قطعنا هذا الوادي القفر بلغنا قبور الملوك التي هي عبارة عن سراديب متَّسعة منقورة في قلب الجبال وهي
أن أخطرها سبعة مدافن ،دفن فيها رعمسيس الأول والثالث والسادس والتاسع ،ومنفتاح وسيتي الأول
عديدة إلا َّ
الحسن والبهاء
في
آية
جعلتها
كهربائية
بمصابيح
الداخل
ن
م
المدافن
هذه
الآثار
مصلحة
أنارت
وقد
الثاني،
وعمينوفيس
ِ
ُ
ُ
وعما فيها من النقوش والكتابات والمقاصير والأروقة والردهات والرسوم والرموز،
ل منها
ولو حاولنا أن نتكلم عن ك ّ
ّ
نقص ُر كلامنا على مدفن امينوفيس الثاني وهو أبد ُع تلك
ما
ن
وإ
الأذيال،
مقالات
الأمر
لطال بنا المجال واقتضى
ضافيةِ
ّ
ُ
وينحدر إليه على درج ذي مسلك
1898
سنة
في
لوره،
فيكتور
الشهير
الأثري
المدفن
هذا
على
عث ََر
ِ
الآثار السبعة فنقولَ :
ّ
ُ
ثم
بلغت مقصورة
وعر ينتهي إلى بئر فوقها ممر من خشب ،إذا اجتزته
َ
تؤدِي بك إلى صاعة لا نقوش فيها ولا كتاباتَّ ،
ّ
ست ركائز ،وفي
تستند إلى
ثم إلى قاعة
ِّ
س َّلما في الزاوية الشمالية ُيفضي بالنازل منه إلى رواق ذي ُتربة زل َِجة َّ
ُ
تجد ُ
رسم عمينوفيس الثاني ،ماثلا أمام آلهةِ الجحيم ،وعلى الجدران آيات ورموز
الست
الركائز
وعلى
عميقة
حفرة
وسطها
ِ
ّ
ُ
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موشى
ِمن كتاب المصريين المعروف بكتاب الآمونات ،وإذا ما رفعت نظرك إلى السقف رأيته مزدانا بلون سمنجوني
ّ
تفتن الأبصار.
بنجوم صفراء
ُ
ب الأحمر )الغرانيت( تحيط به المصابيح الكهربائية
الح َجر
أما
الم َحبَّ ِ
ُ
ِ
الحفرة ،فتحوي الناووس الملكي ،وهو من َ
المانع ُ
مهابة الموت،
تحف به
برونق ُيلقي في القلب أش َّد التأثير ،وترى في قلب الناووس ُج َّثة عمينوفيس الثاني مضجعا
ُ
ُّ
أربع غرف
وحوله طاقات من الأزهار وعلى الجثة لفائف وعصابات من نسيج الكتان الأبيض ،وعلى أجنحة هذه الغرفة
ُ
م َحنَّطة لم
اليسرى أما الغرفتان الأُوليان ،ففي إحداهما ثلا ُ
اليمنى واثنتان ِمن الجهة ُ
أيضا ،اثنتان من الجهة ُ
ث جثث ُ
تسع جثث ملوكية ُوضعت
يتح َّققوا حتى الآن أسماء أصحابها ،أما الثانية فلم ُي َبح بدخولها بعد ،وهي تتضمن كما سبق
َ
لحرمتها ِمن انتهاك اللصوص ،ومن هذه الجثث جثة تحوتمس الرابع وعمينوفيس الثالثِ ،من فراعنة السلالة
هناك صونا ُ
الثامنة عشرة وسيتاح وسيتي الثاني ِمن السلالة التاسعة عشرة.
اليمنى نريد
الجهة
ن
م
الجبل
في
بالتصعيد
وأخذنا
الملوك
مدافن
وبعد أن انتهينا ِمن زيارة هذه القبور الجليلة ،تركنا
ِ
َ
ُ
لأن روحنا كانت قد بلغت التراقي ِمن ش َّدة ما نالنا ِمن التعب
مته ح ّتى تنفَّسنا الصعداءَّ ،
الدير البحري ،وما كِدنا ندرك ِق َّ
يروق
خصبا
مرجا
ثم
وأطلاله،
البحري
الدير
أخربة
الجبل
ذلك
سفح
في
فرأينا
الطرف
رائد
سرحنا
ِّ
َ
ِ
ُ
في تلك السراديب ،ثم ّ
الحياتِ في السهول والحزون ،وما
رؤوسها في الفضاء ،وفيه ينساب النيل كانسياب
أشجار النخل المح ّلِقة
توشيه
النظر
ِّ
ُ
ّ
ُ
البحري وجعلنا نتف َّقد آثاره الجليلة.
الدير
إلى
بالانحدار
أخذنا
ى
ت
ح
نيهة
ه
إلا
كانت
ّ
ُ
ّ
هيكل الدير البحري
تحوتمس الثالث وزوجته وشريكته في الملك ،وزانته بالنقوش
الملكة هتشبست أخت
شيَّدت هذا الهيكل على أفخر طرز،
ُ
َ
ُ
ابتناه الفراعنة ِمن الهياكل والمعاب ِد في تلك الأعصار
ما
أفخم
ن
م
فجاء
والكتابات،
والتماثيل
والزخارف
والرسوم
ِ
ُ
تحوتمس قرينها قد أنزلها عن العرش لنزاع
لأن
الشاسعة ،على َّ
أن الم َّد َة التي ملكت فيها هتشبست هذه ،كانت قصيرة ّ
ُ
وجهها ،وعزا إلى نفسه ما نقشته ِمن الكتابات والرسوم على جدران
بطمس صورة
وقع بينه وبينها ،وما ع ّتم أن أمر
ِ
ِ
غيره ِمن التغيرات والتق ُّلبات في أيام الفراعنة الذين َرقوا فيما
على
طرأ
ما
الهيكل
هذا
الهيكل المشار إليه ،ثم طرأ على
ِ
بعد منصة الملك.
قط َن ذلك الهيكل طائفة من الرهبان بعد أن أزالوا ما فيه من الرسوم الوثنية
ولما انتشرت النصرانية في تلك الأصقاعَ ،
والأصنام ،ومنذ ذلك التاريخ ُعرف باسم الدير البحري لحلول الرهبان فيه ولوقوعِ هِ بجوار النيل ،ولما انتهينا ِمن زيارةِ
هذا المعبد الجميل تناولنا هناك طعام الظهر ثم برحناه قاصدين هيكل رعمسيس الثاني.
هيكل رعمسيس الثاني
أدركنا هذا الهيكل الذي لا يبعد عن الدير البحري إلا رمية حجر ،وهو المعروف منذ شميليون باسم رعمسيس
مندوحة
َجناه وأخذنا نتف ّقد ما فيه من البقايا والأعمدة والتماثيل الهائلة )أطلب المشرق  (149:8ولا
) (Ramesseumفول
َ
ُ
لنا عن ذكر شيء من تاريخ هذا الهيكل العظيم فنقول :لقد بَنى هذا الهيكل رعمسيس الثاني الفاتح الشهير ،وأفرغ كنانة
أن أيدي الزمان قد عبثت به وأخنت
جه ِدهِ ليجعله على شكل
صه للإله آمون الذي كان متعبَّدا له ،إلا َّ
يفتن الأبصار ،وخ َّ
ُ
ص َ
عليه فأفقدتنا أفخر محاسِ نه ولم ُتبق لنا إلا قسما منه.
اقي ،إلا أ ّنه قد أصبح اليوم متف ّتِتا ،و َترى
وفي الهيكل المذكور تمثال هائل لهذا الفرعون ،وهو ِمن الحجر الظراني
ّ
السم ّ
عشر مترا
سبعة
فيبلغ
ُه
ل
طو
ا
أم
الهيروغليفي،
اسم رعمسيس مرسوما على ذراعي هذا التمثال وعلى قاعدته بالقلم
َ
ُ
ّ
َ
رجال البعثة الإفرنسية الذين تفقَّدوا آثار هذا الهيكل سنة  1819وقد قاسوا أعضاء التمثال
المتر على ما قاله
ونصف
ُ
ِ
َ
المشار إليه فكان على ما يأتي :طول الأذن ) (105سم ،مسافة سطح الوجه من إحدى الأذنين إلى الثانية ) (208سم.
مدى الصدر من إحدى الكتفين إلى الثانية ) (711سم.
مدى سطح الكتفين من الواحدة إلى الأخرى ) (684سم.
قطر الذراع بين المرفق والكتف ) (146سم.
طول السبابة ) (100سم.
طول ظفر الإصبع الوسطى ) (19سم.
عرض القدم من الخنصر إلى الإبهام ) (41سم.
ص َّح َة ما رواه عبد اللطيف البغدادي في كتابه الإفادة والاعتبار عن
ي
بي ُن ِ
أما وزنه فقد ّ
قدروه بعشرين ألف قنطار وهذا ُ ّ
صورها فأمر يفوق الوصف ويتجاوز
ظ
ِها
د
د
ع
وكثرة
الأصنام
ا
وأم
)
:
قال
إذ
مصر
في
رآها
التي
بعض التماثيل
مِ
وعِ
َ
َ َ
ُ
ّ
فمن ذلك صنم ذرعناه سوى قاعدته،
وأما إتقان أشكالِها وإحكام هيئاتها الطبيعية فموضو ُع
التقدير،
التعج ِ
ب بالحقيقةِ ،
ُّ
ّ
ومن جهة الخلف إلى الأمام على تلك
نحو
اليسار
إلى
منى
الي
الجهة
ن
م
مداه
وكان
،
ذراعا
وثلاثين
فا
ني
عشرةِ
أذر ع ِ
ِ
ُ
َ
ُ
فكان ِ ّ
ُ
ل العجب كيف ُحفظ فيه  -مع عِ َظ ِمه  -النظام الطبيعي والتناسب
ك
والعجب
الأحمر،
ان
الصو
ن
م
واحد
حجر
وهو
النسبة
ِ
ّ
ّ
كبير تشويه ولا
ضلعِ ه رحى ُقطرها ذراعان ولم يظهر في صورته
الحقيقي ...ولقد
شاهدت كبيرا منها وقد ُنحت ِمن ِ
ُ
ُ
بين(.
تغيير ّ
�هياكل مدينة هبو
أكثر ِمن َغلوة ِمن هيكل رعمسيس ،وهبو مدينة صغيرة بناها المسيحيون هناك في القرن الخامس
هياكل هبو على بعد
ِ
للمسيح حول تلك المباني الشريفة ولا تزال آثارها وأطلالها إلى يومنا هذا )اطلب مقالة الأب مالون في المشرق .(15:8
أيام الدولة الثامنة عشرة ثم جاء رعمسيس الثالث فأقام هناك معبدا كبيرا وزانه
أما
ُ
تاريخ أقدم تلك المعابد فيرتقي إلى ّ
شامخا ُيحاكي الأبراج التي كان
تفتن العقول و ُتدهِ ش الأبصار ،وترى في باحة هذه الهياكل ُبرجا
ب التهاويل التي
بضرو ِ
ِ
ُ
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حول المسيحيون بعض الهياكل
ولما شاعت
العرب يقيمونها في قِلاعِ هم وحصونِهم،
ُ
الديانة المسيحية في تلك الأمصارّ ،
ّ
الصلبان المنقوشة على الأبواب )أطلب مقالة الأب جوليان السابق ذكرها في المشرق
إلى كنائس كما يتب َّي ُن من آثار
ِ
 (346:4وقد مكثنا هناك نحو ساعة من الزمان ثم زايلنا تلك الأطلال وقصدنا مقام تمثالَي ممنون.
تمثالا ممنون
الطائف في تلك الجهات كيفما جال ،وهما
ويراهما
دقائق،
عشر
مسافة
هبو
عن
التمثالين
هذين
بعد
يتجاوز
لا
مدينةِ
ِ
ُ
ُ
ويبلغ طول الواحد
مربَّ ِع الشكل،
ِمن الحجر الصوان الضار ِ
ُ
ب إلى ال ُّ
صفرة ،يم ّث ِ
ِلان عمينوفيس الثالث جالسا على سرير ُ
خمسة عشر مترا ونيّفا ما عدا القاعدة ،وطولها نحو أربعةِ أمتار ،وكان على رأسه تاج سقط ِمن زمن مديد ،وقد كان
منها
َ
ل واحد من التمثالين المذكورين نحو  21مترا.
ك
يبلغ
وهكذا
قيل،
كما
ف
وني
المتر
عن
ل
ُّ
ق
ي
لا
طوله
ِ
ُ ّ
ِّ
حيّي
القدماء عن أح ِد هذين التمثالين ،أ ّنه عند طلوع الفجر كان
رواه
ب ما
ومن غري ِ
يسمع له صوت رخيم فيزعمون أ ّنه ُي ِ
ُ
ُ
ُ
َّاش في تركيب التمثال ،وترى
ق
الن
جعلها
لطيفة
بهندسة
الصوت
ذلك
سر
اكتشفوا
وقد
الفجر
أي
إيوس
(
EWS
به أمه )
َّ
ُ
تشير إلى ذلك الحادث،
،
ونظما
نثرا
يونانية
كتابات
بعض
التمثالين،
هذين
على
المرسومة
الهيروغليفية
الكتابات
ما عدا
ُ
ومن هناك رجعنا على الأعقاب إلى مدينةِ الأُقصر وتلك كانت ليتنا الأخيرة فيها.
بين الأقصر وأسوان
يقترب
تارة
وكان
البخار،
جناح
على
بنا
فسار
أسوان
نريد
العاشرة
الساعة
قطار
وركبنا
الثاني
النهار
هر
ظ
برحنا الأقصر قبل ُ
ُ
وتثلج الصدر ،وطورا
النظر
تبهج
التي
الخضراء
البساتين
من
َّتيه
ف
ض
على
1
(
معلما
)
السمنجونية
ه
ِ
من النيل فنراُه بمياهِ
ُ
ذاك إلا أكمات وصحاري قفراء جدباء ،لا ُيرى فيها ديار ولا نافخ نار،
يبتعد عنه فيحتجب النهر عن الأبصار فلا نعود نرى إذ
َ
توا إلى النزل.
هنا
وتوج
فدخلناها
وما زال كذلك حتى بلغنا أسوان عصر النهار
َّ
ّ
أسوان وآثارها
الثلاثة عشر
ل عن
منتهى الجمال والبهاء وعدد سكانها لا يق ُّ
إن هذه المدينة قائمة على ِ
َ
ض ّفة النيل الشرقية ،وهي في ُ
ُ
َّ
ث المسلّة ال ُكبرى ،فأدركناها بعد ُبرهة ِمن الزمان ،وإذا هي
حي
إلى
ة
ل
الأد
د
أح
بمعية
وذهبنا
نطأ أرضها إلا
ألفا وما كِدنا
ِ
ُ
عرض ثلاثةِ أمتار ونصف المتر عند قاعدتها ،ومعظمها
في
مترا
28
طولها
يبلغ
ماقي،
الس
الحجر
ن
م
واحدة
قطعة
ِ
ِ
ُ
ِّ
َّ
ثم ُعدنا إلى سهل ُيدعى سهل البشيرية ،نسبة إلى قبيلة
مطمور بالرمال ولا ُيعلم بالتمام تاريخ هذه ِ
المسلة الشامخةَّ ،
الجعدة
ثة
المتشع
هم
شعور
لون
ي
رجالها
أن
القبيلة
تلك
عوائد
ب
خيامها ،ومن غري
ِمن السودان قد ضربت فيها
ِ
رؤوسِ
رسِ
ِ
َّ
ّ
َ
ُ
َ
َ
فألبان الماعز
القبيلة
تلك
مآكل
أما
بيضاء،
ة
بعم
م
ت
ع
ي
ن
م
نهم
وم
الرؤوس
مكشوفي
ويسيرون
بشكل جثّة،
ويجعلونها
ِ
ِ
َ َ َ ُّ
ُ
ّ
ومن هناك عدنا إلى المنزل و ِبتنا ليلتنا فيه.
واللحوم
النيّئةِ ،
ِ
ئ بدء إلى كنيسةِ دير حضرة الآباء الإفريقيين ،حيث قمنا بالفروض الدينية
استيقظنا غلس يوم الأحد التالي
وتوجهنا باد َ
َّ
الحجر المانع المنسوب
نشاهد أثناء المسير قننا
الدواب قاصدين الشلال وجزيرة فيلة ،فسرنا و ُكنا
ثم اكترينا
َّ
ُ
َ
ومقالع من َ
بعض
إلى أسوان ،وكان قدماء المصريين يقتلعونه ِمن مناجمه لبنا ِء هياكلهم ونحت تماثيلهم ،وترى في تلك المناجم
ُ
ِشت ِمن عهد مديد ،وقد وسمها العلّامة دي مورغان
حجارة ُرسمت عليها الكتابات بالقلم الهيروغليفي تؤذن بأنها ُنق َ
فراعنة المملكة الوسطى
هناك
أقامه
الآجر
من
سور
شاهدناه أيضا في طريقنا
ومما
بيضاء
بخطوط
منوها إلى شأنهاِ ،
ُ
ِّ
ُ
َ
علوه أربعة أمتار وهو يمت ُّد إلى الشلال ولم نكد ننتهي ِمن هذه المسافة حتى
يبلغ
ردا لغاراتِ بدو الصحراء الشرقية
ُ
ّ
رأينا الشلال وجزيرة فيلة بإزائنا.
جزيرة فيلة وهياكلها
الشمس
صوانية شفافة فإذا ما برزت
درة ِمصر( لأنَّها قائمة في كبد مياه النيل ،على صخور
ُ
ّ
ّ
سمى القدماء هذه الجزيرة ) ّ
فتبلغ
مساحة هذه الجزيرة
ويخلب الألباب ،أما
العيون
يسحر
بهي
مشهد
عن
انجلت
الذهبية،
بنبالها
ورشقتها
حجابها
ِمن
ُ
ُ
ُ
ّ
ُ
ل في آثارها وكتاباتها
م
نتأ
وجعلنا
ّها
ل
ك
وولجناها
فأدركناها
زورق
على
إليها
عبرنا
وقد
م
150
عرض
في
طولا
مترا
460
َّ ُ
كان عليه مشيدوها
تفصح عما
ورسومها وإذا هي من أبدع ما شيَّدته أيدي الصنعة ،ولا تبرح رغما عن طوارىء الحدثان
ِ
ُ
َ
العظمة والمجد.
من
َ
أدى بنا إلى سطح عال أشرفنا منه على الجزيرة كلها وضواحيها ،فأ َّثر فينا إذ ذاك
ّما
ل
س
الهياكل
تلك
بين
ن
م
َّلنا
ق
تو
وقد
ِ
ّ
ُ
سمع لخريرها حفيف
في
وتهب والمياه
منظر نهر النيل الجاري بين تلك الأهاضيب والبطاح بينما كانت الريح تعصف
ُّ
ُّ
ُ
تخر ُ
لطيف يهيج الجوارح ويصيب شغاف القلب.
ومن هياكلها
ش ِ ّيد في تلك الجزيرة فيرتقي إلى أقدم الأزمنة الغابرة وقد أصبح اليوم أثرا بعد عين ِ
أما تاريخ أول بناء ُ
أفخر هياكل تلك الجزيرة،
الباقية ما ُبني في منتصف القرن الرابع قبل المسيح ومنها ما يَرتقي إلى عهد البطالسة وهو
ُ
بتنصير
مسيحيو الأعصار الأولى للكنيسة
وحظي
ثم احتلّها الرومان بعد المسيح وابتنوا فيها بعض المعابد والمقاصير،
ِ
ِ
ّ
ل دليل على ذلك آثار الصلبان المرسومة
الحق ،وأد ُّ
أهل هذه الجزيرة البديعة فح َّولوا بعض معا ِبدها إلى هياكل للإله
ّ
هناك على عدَّةِ أبواب )راجع مقالة الأب ميشال جوليان في آثار النصرانية في هياكل ِمصر الوثنية في المشرق .(347:4
المصرية ،زحف بجيشه إلى تلك الجزيرة ،ونقش على أحد جدران أبنيتِها تاريخ زحفته ،ومن ُذ
ولما غزا القائد بونابرت البلاد ِ
ّ
تتهد ُد تلك الجزيرة ومآثرها
أمواه النيل المخترقة في أيام الفيضان
ذت
أخ
عنه
الكلام
خزان أسوان الذي سيأتي
ِّ
َ
ُ
بنى ّ
لط َفت عليها المياه يوما
تعمد
بالخراب ،وإن لم
ُ
فعالة تقي تلك الهياكل ِمن الدمارَ ،
مصلحة الآثار المصرية إلى وسائ َ
ل ّ
َ
وق َّوضت أركانها ،وافتقدنا أبهى ما ُوجد ِمن الآثار المصرية )أطلب صورة هذه الجزيرة في المشرق .(552:7
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نمخر مياه النيل قاصدين الخزان ،وقد وقع
الزورق الذي كان بانتظارنا ،فسرنا
ركوب
ثم زايلنا ُد ّرة ِمصر هذه واستأنفنا
ُ
ِ
َ
ويرى على واحدة منها اسم الفرعون باماتيك الثاني
المياه
تغمرها
الظران
من
صخور
بصرنا خلال السير على بعض
ُ
بالخط الهيروغليفي والمسافة في النيل بين جزيرة فيلة والخزان لا تتجاوز العشرين دقيقة.
مرسوما
ِّ
الخزان
فقطعناه
أمتار،
7
وعرضه
م
40
وارتفاعه
مترا
1970
طوله
والبالغ
ان
الصو
بأصلب
المبني
العظيم
السد
هذا
بلغنا
حجارةِ
ُ
ّ
تتفج ُر منها المياه ِمن العيون ،فنراها ُترغي و ُتز ِبد وصداها يتر َّد ُد
نشخص إلى الجهة التي
كلّه على عجلة و ُك ّنا أثناء ذلك
َّ
ُ
عليك فلا تلبث أن تحس بنفحة ِمن
يقطر
طلا
بأن
شعرت
ما
ورب
الجو،
في
متناثرة
تتطاير
في ذلك الوادي ،وقطراتها
َ
َ
ّ
ُ
َّ
حدق
ت
كما
اء
ن
الغ
الحدائق
بها
ِق
د
ح
ت
البناء،
لطيفة
جواسق
هناك
رأيت
النيل،
ي
ت
ف
ض
إلى
ِحاظك
البرد ،وإذا ما أدرت ل
َ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
ّ ُ
بمجام ِع الصدور وتبتسِ م له الثغور.
عصم ،فيأخذ منظرها
بالم
الهالة بالقمر ،والسوار
ِ
ِ
ُ
َ
جزيرة اليفنتين
ثم ركبنا زورقا شراعيا قصد
ثم عطفنا على أدراجنا راجعين إلى أسوان حي ُ
ث تناولنا الطعام وأخذنا نصيبا ِمن الراحةَّ ،
شكل نصفِ حلقة إلى أن بلغنا جزيرة اليفنتين ،فصعدنا
على
المياه
عباب
ترويح النفس في مياه النيل ،فسار بنا يشق
ِ
ِ
ثم عمدنا إلى زيارة مقياسها للنيل الذي ينحدر إليه من درج وعلى جدرانه كتابات
الفيحاء،
ها
رياض
في
أولا
فنا
وط
إليها
ِ
ُ
ّ
يونانية أَتلف معظمها أهل الدول الفاتحة أيام دخول تلك الجهات في حوزتهم.
مر على هذا القياس ع َّدة
أما الخطوط المرسومة ثمة لمعرفة ارتفاع المياه وهبوطها فهي بصورة أذرع يونانية ،ولقد َّ
الدهر ُيتلفه فأعاده إلى رونقه محمود بك في عهد الخديوي إسماعيل باشا كما تشهد على ذلك الكتابات
قرون ،حتى كاد
ُ
الفرنسوية والعربية المنقوشة هناك.
""1
وأما أهل العلم فيحملونهم إلى بيوتهم .وكنت نازلا عند أمير منهم يعرف
الجهال،
" ..."a96كبير برسم الأضياف الغرباء
ّ
ّ
ل يوم يذبحون برسمي غنما ،وكنت أقول لهم" :ألم يبق من الغنم الآخر شيء?"،
ك
>
بأبي القاسم .وكان عبيده <عبيدهم
ّ
سيدنا بهذا أمرنا".
فيقولون" :نعم ،ولكن ّ
""2
للمحاملي في الفقه .وكان -رحمه هللا -يتكلم بلغات مختلفة ،منها :لسان الكّزان
"
نع
المق
كتاب
"
الأمير
ذلك
علي
وقرأ
ّ
ّ
<الكزان> ،ولسان طبلان ،ولسان الفيلان ،ولسان الزعقلان ،ولسان الخيداق ،ولسان الغميق ،ولسان السرير ،ولسان الآن،
العربي .وكان يحضر عندي منهم أمم فيعبر
الفارسي ،ولسان
ولسان أرسا ،ولسان الزقهكاران ،ولسان الأتراك ،ولسان
ّ
ّ
أمة بلسانهم.
لك ّ
ل ّ
""3
علي
أخت هذا الأمير يوما ،فقالت لأخيها" :اسأل لهذا الرجل ،فإ ّني أكون مع زوجي وأحتلم؛ فهل يجب
وأضافتني
ُ
ّ
وقلت له" :قل لها :قد سألت امرأة من الأنصار رسول هللا -صلّى هللا عليه وسلّم -عن مثل
فتعجبت منها
الغسل?".
ُ
ّ
يمنعهن
لم
!
الأنصار
نساء
النساء
نعم
"
b
96
""
:
ّم
ل
وس
عليه
هللا
ّى
ل
ص
هللا
رسول
وقال
تغتسل،
الماء
رأت
إذا
:
فقال
هذا?
ّ
الحياء أن يتف ّقهن في الدين".
""4
مرات أضعافا مضاعفة ،كأ ّنه بحر تخرج منه أنهار
الدجلة
من
أكثر
عظيم،
نهر
إلى
فوصلت
.
الخزر
بلاد
إلى
البحر
ودخلت
ُ
ُ
ّ
عظيمة.
الغز أربعون قبيلة لكل قبيلة أمير على حدة .ولهم دور كبار ،وفي
وعليه مدينة يقال لها سجسين <سجستين> ،فيها من
ّ
كالقبة الكبيرة ،تسع الواحدة مائة رجل وأكثر ،مغشاة باللبود .وفي المدينة من أمم ال ّتجار والغرباء
كل دار خركاة عظيمة
ّ
وأولاد الغرب من المغرب آلاف لا يحصى عددهم .وفيها جوامع يصلّى فيها الجمعة في الخزر ،وهو أمم أيضا .وفي
البلغاريين ،وجامع أيضا آخر ،فيه
وسط البلدة أمير من أهل بلغار ،لهم جامع كبير يصلّى فيه الجمعة ،وحوله أمم من
ّ
أمة
ولكل
.
كثيرة
بأمم
أمير
ل
ك
ّي
ل
صوار ،وهو أيضا كثيرون .ويوم العيد يخرجون بمنابر كثيرة ،يص
أهل
أمة يقال لهم
ّ
ُ
َ
ّ
قضاة وفقهاء وخطباء ،والجميع على مذهب أبي حنيفة ،إلا ّ أولاد المغاربة ،فإ ّنهم على مذهب مالك ،والغرباء على
وأمهات الأولاد وأولادي وبناتي.
الشافعي .وداري الآن فيهم،
مذهب
ّ
ّ
""5
وهذه الولاية شديدة البرد .وفي هذا النهر من أنواع السمك ما لم أشاهد قط في الدنيا مثل ،السمكة الواحدة حمل رجل
قوي ،ومنهم صغار أيضا ،ليس في السمكة شوك ولا عظم <ولا عظم>
قوي ،ومنهم نوع السمكة حمل جمل <حمل>
ّ
ّ
محشوة بلحوم الدجاج ،بل أطيب من لحم الحمل السمين وأعذب؛ تشوى
في رأسه ،وليس لها أسنان ،كأ ّنها آلية الحمل
ّ
هذه السمكة وتجعل فيها الأرز فتكون أطيب من لحم الحمل السمين ومن لحم الدجاج؛ تشترى هذه السمكة ،التي يكون
من <منا> بنصف دانق؛ ويخرج من بطنها دهن يكفي السراج شهرا :ويخرج من معدتها من غرى <عرى>
فيها مائة ّ
ل قديد في الدنيا ،في لون الكهربا ،أحمر صافيا ،يؤكل مع
ك
من
أحسن
فتكون
د،
وتقد
وأكثر،
>
منا
<
من
نصف
السمك
ّ
ّ
ل ثمانية أمنان <امنا> بالبغدادي
الخبز كما هو ،لا يحتاج أن يطبخ ولا يقلى .والذي ينفق بينهم الرصاص الأبيض؛ ك ّ
بدينار؛ يقطعونها قطعا ويشترون بها ما يشاؤون من الفواكه والخبز واللحم .واللحم عندهم رخيص ،بحيث يكون الغنم،
إذا جاءت القوافل من الك ّفار؛ يكون الغنم الواحدة بنصف دانق .والحمل بطسوج .وعندهم أنواع من الفواكه لا يوجد
سك في الشتاء.
أكثر منها؛ وفيها ّ
بطيخ حلو في الغاية؛ ومن الطبخ جنس ُيم َ
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""6
والشتاء عندهم شديد البرد ،وبيوتهم في الشتاء من خشب الصنوبر ،جذوع كبار بعضها فوق بعض ،وسقوفها وسطوحها
الحمام؛ والحطب
من ألواح الخشب؛ ويوقدون النار ،ولها أبواب صغار مغشاة بجلود الأغنام بصوفها ،وداخلها حارة مثل
ّ
عندهم كثير.
ويجمد ذلك النهر حتى يصير كالأرض ،تمشي عليه الخيل والعجل من البهائم جميعا؛ ويتقاتلون على ذلك الجمد ،ومشيت
عرض ذلك النهر لّما جمد ،فكان عرضه ألف خطوة وثمان مائة ونيفا وأربعون خطوة بخطوي ،سوى الأنهار التي تخرج
<يخرج> من ذلك النهر.
""7
ل نهر مقدار ميل ،وأخرجوا ترابه ،فصار كأنه جبل إلى ذلك
وقد عملت الجن لسليمان في جانب ذلك النهر ألف نهر ،ك ّ
النهر ،عرضه علوة نشابة؛ وإلى جانبه مثله ألف جبل وألف نهر ،أنهار عميقة تمتلئ من ذلك النهر؛ ويتولّد السمك فيها
فيكون مثل التراب؛ فأَي سفينة وصلت إلى نهر من تلك الأنهار جعلت الشبكة في فم النهر ،ودخلوا بالسفن ،ملئوا
السفن ،ولو كانت السفن مائة ملئت من نهر واحد من أنواع من السمكة ،وليس هذه الأنهار منفد ،لا شبه له.
""8
ووراء هذه الأنهار والجبال أرض مسيرة أيام ،جميعها ثلج أحمر وأبيض وأزرق وألوان <ألوانا> ش ّتى،تملأ منها السفن،
وتحمل إلى بلغار في ذلك النهر .وبين سجسين وبلغار في ذلك النهر أربعون يوما.
""9
وبلغار أيضا مدينة عظيمة ،جميعها مبنيّة بخشب <بالخشب> الصنبور ،وسورها من خشب البلّوط .وحولها من الأمم
ما لا نهاية له ،وهي خارجة من الأقاليم السبعة .فإذا طال النهار كان طوله عشرون ساعة ،والليل أربع ساعات ،وإذا كان
ل
الشتاء طال الليل عشرون " "b 98ساعة ،والنهار أربع ساعات.
والحر في الصيف عندهم شديد ،أشد مما يكون في ك ّ
ّ
وصمت بها شهر رمضان في
وبالعشي والليل يبرد الهواء حتى يحتاج إلى الثياب الكثيرة.
الدنيا إذا كان وسط النهار،
ُ
ّ
يت ،وكنت أدخل تحت الأرض في بيت فيه الماء ينبع من الأرض .والبرد في الشتاء يكون شديدا ،بحيث
الصيف،
فتعد ُ
ّ
شدة البرد .والملك في ذلك الوقت الشديد البرد يخرج لغزو الك ّفار ،فيسبى نساءهم وأولادهم
ينقطع الخشب من
ّ
لأن طعامهم وشرابهم أكثره من العسل ،والعسل عندهم رخيص.
البرد،
على
الناس
أصبر
بلغار
وأهل
وبناتهم وخيلهم.
ّ
""10
السن الواحد عرضه شبران ،وطوله أربعة أشبار ،ومن رأسه إلى منكبه خمسة
ويوجد في أرضهم من عظام قوم عاد؛
ُّ
أبواع ،ورأسه مثل القبة العظيمة؛ وهو هناك كثير .ويوجد تحت الأرض أنياب الفيلة ،بيض كالثلج ،ثقيل كالرصاص،
ل ،لا ُيدرى من أي حيوان هو يقطع؛ ويحمل إلى خوارزم وخراسان "a 99" ،ي ّتخذ
من <مائتي منا> وأكثر وأق ّ
الواحد مائتا ّ
منه الأمشاط والحقاق وغير ذلك كما ي ّتخذ من العاج ،وهو أقوى من العاج ،لا ينكسر.
""11
أن رجلا من التجار
وذلك
.
عالم
رجل
"
بلغار
"
ومعنى
.
بلغار
لملك
الجزية
يعطون
لهم
عدد
لا
أمم
الولاية
هذه
وفوق
ّ
تجار> <من تجارا> ،وكان فقيها يحسن الطب .فمرضت زوجة الملك ،ومرض الملك
مسلما دخل إليهم من تجاري <من ّ
مرضا شديدا؛ وتداووا بأوديتهم التي عهدوها ،فزادت علتهما حتى خافا من الموت .فقال لهما هذا المسلم "إن داوي ُتكما
ووجدتما الراحة ،تدخلان في ديني?"" .نعم" .فداوهما فاستراحا وأسلما ،وأسلم أهل الولاية .فجاء إليهم ملك الخزر في
ِم دخلتم في هذا الدين بغير أمري?" .فقال لهم المسلم لا تخافوا؛ كّبروا" .وكانوا
جنود عظيمة وقاتلهم ،وقال لهم "ل َ
محمد!" ،ويقاتلون مع ذلك
آل
وعلى
د
محم
على
>
صلي
<
ل
ص
م
الله
!
الحمد
وهلل
يقولون "هللا اكبر! هللا أكبر! هللا أكبر!
ّ
ّ
ّ
ّ
الملك،فيهزمون عسكره ،حتى ضالحهم ذلك الملك ،ودخل في دينهم ،وقال" :كنت أرى رجالا كبارا على خيل شهب كانوا
يسمى "بلار"،
ل ."-والعالم عندهم
يقتلون أصحابي ويهزمونني" .فقال لهم ذلك الفقيه "هؤلائك جند هللا -عز وج ّ
ّ
بخط
فسميت تلك الأرض "بلار" ،معناه "رجل عالم"؛ وعربتها العرباء ،فقالوا" :بلغار" .هكذا رأيته في "تأريخ بلغار"
ّ
ني -رحمة هللا عليه.-
البلغاري ،كان من أصحاب أبي المعالي
القاضي
ّ
َ
الجو ي ّ
""12
ولها ولاية يؤدون الخراج ،بينهم وبينها مسيرة شهر يقال لها ويسوا <ايسوا>؛ وولاية <و> أخرى يقال لها ارو ،فيها
يصطاد القندز ،والقاقم ،والسنجاب الجيد .والنهار يكون هنالك في الصيف أثنى وعشرون ساعة .ومنهم يجيء جلود
القندز الجيد الفائق.
""13
البر إلى جانب النهر؛ ويجعل لنفسه كالص ّفة العالية،
في
بيوتا
خذ
ت
وي
العظام،
الأنهار
في
يكون
عجيب،
حيوان
والقندز
ّ
ّ
وعن يمينه لامرأته درجة دون التي له ،وعن شماله لأولاد ،وفي أسفل ذلك البيت موضعا لعبيده؛ وله باب إلى النهر،
التجار في تلك البلاد وفي بلغار
البر .ويأكل تارة " "a 100خشب الخلنج ،يسبى بعضهم بعضا .وتعرف
ّ
وباب أعلى إلى ّ
يحزه
الذي
الخادم
أن
وذلك
بفمه،
ونحوه
ده
لسي
الخلنج
خشب
يقطع
القندز
من
الخادم
أن
ذلك
القندز؛
جلود العبيد من
ّ
ّ
ّ
ّ
يحك ذلك الخشب جانبيه فيسقط شعر جلده يمنا وشمالا ،فيقولون " هذا خادم القندز" .والقندز المخدوم ليس في
ّ
جلده أثر .وهللا تعالى يقول) :فألهمها فجورها وتقواها(.
""14
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ووراء ويسوا <ايسوا> ولاية تعرف بيورا <بيورا> ،على بحر الظلمات .يكون النهار عندهم في الصيف طويلا جدا ،حتى
التجار أن
التجار الشمس لا تغيب مقدارا أربعين يوما؛ وفي الشتاء أيضا يكون الليل طويلا مثل ذلك .وتقول
ا ّنهم تقول
ّ
ّ
وأن أهل يورا <بورا> يذهبون إلى تلك الظلمة ،ويدخلون فيها بالمشاعل ،فيجدون شجرة عظيمة
الظلمات قريبة منهمّ ،
مثل القرية الكبيرة وعليها حيوان " "b 100عظيم يقولون أ ّنه طير .ويحملون معهم أمتعة ،فيجعل تاجر ماله على حدة،
ل إنسان عند تجارته من تلك
ويعلم عليه علامة ويرجعون؛ ثم يعودون بعد ذلك ،فيجدون أمتعة تصليح لبلادهم،يجد ك ّ
من أولئك الذين يشترون منهم تلك الأمتعة.
الأمتعة شيأ ،ولا يتعدى .ولا يدرون َ
""15
فالناس يحملون من بلاد الإسلام سيوفا ت ّتخذ في زنجان <رنجار> وابهر <وانهر> وتبريز واصفهان نصولا ولا ي ّتخذون
لها آلة ولا حلية ،إلا حديدا كما يخرج من النار ،ويسقون تلك السيوف سقيا عظيما ،حتى إذ ُعلق السيف بخيط و ُنقر
مع له طنين دائم .فذلك السيف هو الذي يصلح أن يحمل إلى يورا <بورا>.
بالظفر أو بشيء من حديد أو خشب ُيس َ
وأهل يورا <بورا> ليس عندهم حرب ولا دواب ولا مواش <مواشي> ،إلاّ أشجار عظيمة وغياض يكثر فيها العسل .ويكثر
والتجار يحملون إليهم هذه السيوف وعظام البقر وعظام الغنم
السمور.
جدا ،فيأكلون " "a 101لحم
عندهم
السمور ّ
ّ
ّ
ّ
السمور ،ولهم في ذلك ربح كثير.
ويأخذون أثمانها جلود
ّ
""16
ل لوح باع وعرضه شبر
ك
طول
ينحتونها،
ألواحا
لأرجلهم
الناس
ويتخذ
.
أبدا
الثلج
يفارقها
لا
أرض
في
إليهم
والطريق
ّ
ومؤخره مرتفعان عن الأرض ،وفي وسط اللوح موضع يضع الماشي فيه رجله ،وفيه ثقب
مقدم ذلك اللوح
<شبرا>؛
ّ
ّ
اللوحين التي تكون في رجليه بشندال طويل
بين
ويقرن
أرجلهم؛
على
يشدونها
ة
قوي
جلود
من
سيور
فيه
وا
شد
قد
ّ
َ
ّ
<صفة الألواح التي يمشون عليها> مثل عنان الفرس ،يمسكه في يده الشمال ،وفي يده اليمنى عصى بطول الرجل،
وفي اسفل العصى مثل كرة من الثياب ،محشوة بصوف كثير ،مثل رأس الإنسان ،خفيفة؛ يعتمد على تلك العصى على
الثلج ويدفع العصى خلف ظهره ،كما يصنع الملاّح في السفينة ،فيذهب على ذلك الثلج بسرعة ،ولولا " "b 101تلك
يتلبد الب ّتة،وأي حيوان مشى عليه
لان الثلج على الأرض مثل الرمل لا
الحيلة لم يمكن أحد <احدا> أن يمشي هناك الب ّت َةّ ،
ّ
يغوص في ذلك الثلج فيموت فيه ،إلاّ الكلاب والحيوان الخفيف كالثعلب والأرنب ،فإ ّنه يمشي عليه بخ ّفة وسرعة.
تبيض جلودها حتى تكون مثل القطن ،وكذلك الذئاب <الذباب> أيضا ،تكون في
والثعالب والأرانب في تلك البلاد
ّ
ناحية بلغار تبيض جلودها في زمان الشتاء.
""17
البلغاريون إلى ويسوا <ايسوا> موضع
يحملها
ثم
كثير؛
ربح
وفيها
بلغار،
إلى
الإسلام
بلاد
من
ل
م
ح
ت
السيوف
وتلك
ُ
ّ
َ
أدمي
كل
القندز؛ ثم أهل ويسوا <ايسوا> يحملونها إلى يورا <بورا> يشترونها بجلود
السمور وبالجواري والغلمان؛ ثّم ّ
ّ
ّ
يكون هناك يحتاج كّل سنة إلى سيف يلقيه في بحر الظلمات .فإذا ألقوا السيوف اخرج هللا لهم في البحر سمكة مثل
الجبل العظيم يطردها سمكة أخرى أكبر منها أضعافا مضاعفة تريد أكلها ،فتقر الصغرى " "a 102من الكبرى ،فتقرب
البر وتصير في موضع لا يمكنها الرجوع إلى البحر ،فتبقى هناك ،والسمكة الكبرى لا يمكنها الوصول إلى الصغرى،
من ّ
فترجع الكبرى إلى البحر .ويدخل أهل يورا <بورا> إلى البحر في السفن ويقطعون من جوانبها ،وليس عند السمكة من
مدة
حس ولا
ذلك
تتحرك؛ فيملئون بيوتهم من لحمها ،ويصعدون على ظهرها ،وهي كالجبل العظيم ،وتبقى عندهم ّ
ّ
ّ
وتخف تلك السمكة ،فترجع
البحر،
ماء
يكثر
وربما
.
نصيبا
السمكة
من
أخذ
سيفا
البحر
في
ألقى
ن
م
ل
ك
منها؛
يقطعون
ّ
ّ َ
إلى البحر ،وقد ملأت مائة ألف بيت وأكثر من لحمها.
""18
وجروا تلك السمكة،
،
حبالا
فيه
وجعلوا
أذنها،
نقبوا
السنين
بعض
في
السمك
تلك
من
سمكة
أن
ببلغار
ثت
حد
ولقد ّ ُ
ّ
ّ
فانفتح أذن السمكة ،وخرج من داخلها جارية تشبه الأدميّة ،بيضاء،حمراء الخ َّدين ،سوداء الشعر ،عجزاء ،من أحسن النساء
البر ،وتلك الصورة تضرب وجهها وتنتف شعرها وتصيح .وقد خلق
 ،فأخذها أهل يورا <بورا> " "b 102وأخرجوها إلى
ّ
القوي ،من وسطها إلى ركبتها ،تستر عودتها ،كأ ّنه إزار مشدود
الصفيق
هللا لها في وسطها مثل جلد أبيض ،كالثوب
ّ
على وسطها يستر عورتها .فامسكوها حتى ماتت عندهم .وقدرة هللا تعالى لا نهاية لها.
""19
وإن أهل يورا <بورا> إذا لم يلقوا <يلقون> في البحر السيوف التي ذكرت ،لم تخرج لهم سمكة ،فيهلكون من
:
قالوا
ّ
الجوع.
وأهل ويسوا <ايسوا> واروا <داروا> يمنعون في الصيف من دخول بلاد بلغار ،لأّنه ،إذا دخل في تلك الديار منهم واحد
مجرب عندهم.
في شدة الحر ،يبرد الهواء والماء مثل الشتاء ويفسد على الناس زروعهم .وهذا
َّ
زمان الشتاء ،جماعة منهم :حمر الألوان ،زرق العيون ،شعورهم مثل الك ّتان إلى البياض ،يلبسون
رأيت في بلغار،
وقد
ُ
َ
ثياب الك ّتان في ذلك البرد ،ويكون على بعضهم فرية من جلود القندز الجياد "a 103" ،شعر ذلك القندز إلى خارج
الخل ،فيوافقهم لحرارة مزاجهم ،لأكلهم لحم القندز والسنجاب والعسل.
مقلوبا؛ ويشربون ماء الشعير الحامض مثل ّ
وفي بلادهم نوع من الطير الكبير ،لها مناقير طوال ،يكون مناقير تلك الطيور مقلوبة على اليمين وعلى الشمال ،الأعلى
على اليمين <يمين> ستة أشبار وعلى الشمال س ّتة أشبار <أشهر> ،على هذه الصورة :مثل لام ألف .فإذا أكل ذلك
الطير أو شرب أطبق فاه واكل وشرب .ولحم ذلك الطير ينفع من الحصاة في الكلى والمثانةُ ،يجاء به إلى بلغار مق َّددا
يستقر إلا على الأرض أو الخشب.
يف ّتتها .وإذا وقعت بيضته على الجمد <الجمر> أو الثلج أذابته كما تذيب النار ،ولا
ّ
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""20
وركبت سفينة في نهر الصقالية؛ وماءه اسود ،مثل ماء بحر الظلمات،
بلغار،
من
خرجت
الصقالبة
بلاد
إلى
دخلت
ولما
ُ
ُ
ُ
كأنه الحبر ،وهو مع ذلك حلو "ّ "b 103طيب صاف <صافي> .ليس فيه سمك ،وفيه الحيّات السود الكبار ،بعضها على
مل جلوده
بعض ،أكثر من السمك ،لا تؤذي أحدا .وفيه حيوان مثل الس ّنور الصغير ،له جلد أسود،
يسمى ّ
سمور الماءُ ،تح َ
ّ
إلى بلغار وسجسين ،وهو في ذلك النهر.
""21
رأيت بلادا واسعة ،كثيرة العسل والحنطة والشعير والتفاح الكبير <الكثير> الذي لا شيء أحسن
وصلت إلى بلادهم
فلما
ُ
ُ
منه .والنعمة عندهم رخيصة.
يتعاملون بينهم بجلود السنجاب القديم ،الذي لا شعر عليه ،ولا ينتفع به في شيء أبدا ،ولا يصلح لشيء الب ّت َة .فإذا كان
فضة على حسابهم ،يشدونها حزمة
جلد رأس السنجاب وجلد يديه صحيحات ،فكّل ثمانية عشر منها تكون بدرهم
ّ
ويسمونها حقن .وبكل جلد من تلك الجلود قرص خبز فائق ،يكفي رجلا قوياَّ ،بها يشتري كل شيء من الجواري والغلمان
أي البلاد " "a 104كانت ما يشترى منها ألف
والذهب والفضة والقندز وغيرها من الأمتعة .فلو كانت تلك الجلود في ّ
تقطعت ،ويقصدون بها إلى سوق
بحب ،ولا تصلح لشيء البتة .وإذا فسدت في بيوتهم يحملونها في الاعدال ،وقد
حمل
ّ
ّ
قوية ،كل ثمانية عشر حزمة واحدة،
خيوط
في
اع
ن
الص
فينظمها
عندهم،
فيجعلونها
اع؛
ن
ص
أيديهم
وبين
رجال
فيه
معروف
ّ
ّ
ّ
كل ختم جلدا
كة فيها صورة الملك .وتأخذ على ّ
ويجعل على طرف الخيط قطعة من الرصاص الأسود ويختم عليها بس ّ
يردها ،يباع بها ويشترى.
واحدا من تلك الجلود حتى يختم على جميعها .فلا يقدر أحد أن ّ
""22
التعدي ،كان اخذ من
من
شيء
بأي
ى
تعد
أو
ته،
داب
أو
ولده
أو
غيره
بجارية
أحد
ض
تعر
إذا
.
عظيمة
سياسات
وللصقالبة
ّ
ّ
ّ
ّ
بيع
ّ
بيع أولاده وبناته وزوجته في تلك الجناية؛ فإن لم يكن له أهل ولا أولادَ ،
المتعدي جملة من المال؛ فإن لم يكن لهَ ،
يؤدي ما أعطى في " "b 104ثمنه ،ولا يحسب له في
أو
يموت
حتى
عنده
يكون
من
يخدم
عبدا
يخدم
عبدا
يزال
فلا
هو،
ّ
سيده الب ّتة.
خدمه
من
شيء
ثمنه
ّ
بيع هو وأولاده وداره ،ويعطي لذلك التاجر دينه.
وأفلس
،
أحدا
منهم
المسلم
عامل
وبلادهم آمنة .وإذا
الصقلابيَ ،
ّ
نسطورية <قسطورية>.
ة
النصراني
في
الروم
مذهب
على
وهم
شجعان،
والصقالبة
ّ
ّ
""23
ثت
أمة يسكنون بين الأشجار ،يحلقون لحاهم ،وهم على نهر عظيم ،ويصطادون القندز في تلك النهر.
وحد ُ
ّ
وحولهم ّ
ل عجوزة في ولايتهم،
بالعجائز
نساءهم
عليهم
ويفسد
السحر،
يكثر
سنين
عشر
ل
ك
عنهم أنهم
الس َحرة؛ فيأخذون ك ّ
ّ
َ
من رسب <دسب> من العجائز في الماء تركوها ،وعلموا أ ّنها ليست
ل
فك
النهر؛
في
ويلقين
،
وأرجلهن
أيديهن
فيشدون
ّ
ّ
ّ َ
يحرقونهن <يحرقوهن> بالنار.
بساحرة؛ والتي تقفو على الماء
ّ
يعظمون نوعا من الشجر
يؤدون الخراج لبلغار .وليس لهم دين؛
.
آمنة
وبلادهم
.
طويلة
ة
مد
وقد
ُ
ّ
ّ
أقمت بينهم مع القافلة ّ
ممن يعرف حالهم.
أخبرت
هكذا
.
له
ويسجدون
ُ
ّ
""24
ووصلت إلى مدينة من الصقالبة ،يقال لها غوركومان "a 105" ،فيها من أبناء المغاربة الألوف ،على صورة الأتراك،
يتكلمون <يتعلمون> بكلام الترك ،ويرمون بالنشاب مثل الترك ،ويعرفون في تلك البلاد بحن.
فأقمت لهؤلائك
تزو ج من هؤلاء المسلمين.
ووجدت رجلا من أهل بغداد ،يقال له عبد الكريم بن فيروز
ُ
ُ
ّ
الجوهري ،قد ّ
المسلمين الجمعة وعملتهم الخطبة ،وما كانوا يعرفون الجمعة.
""25
وذهبت إلى باشغرد ،فوق بلاد الصقالبة بأربعين يوما ،في أمم من الك ّفار ،لا
ونزل عندهم بعض أصحابي المتعلمين،
ُ
شاهدت في جميع الدنيا مثل تلك الأشجار ،وليس لها ثمر.
عدد لأجناسهم ،وهم بين أشجار عالية ورياض ،ما
ُ
""26
كأن هللا تعالى أخرجها من الج ّنة؛ كأنها ُعملت من
بيدين ورجلَين،
ورأيت يوما في أصل شجرة حيوانا يشبه العظاية َ
ّ
الياقوت الأحمر الصافي ،الذي ينفد به البصر في صفائه ،ومن الذهب المج َّلى الصافي ،الذي ما شاهدت <ساهدت>
وتخيرت في حسنها ،فأحاط " "b 105أصحابي بها على الخيول ،وهي
في الدنيا مثله؛ كأنها منظومة بصنعة وتأليف.
ُ
كأن السحر في عينيها؛ وتدير رأسها إلينا يمينا وشمالا؛ ولا ت ّتحرك ،ولا تبالي بنا البتة.
تنظر بعينين
ّ
""27
أول ما جاء من بلاد الأتراك ودخل بلاد الأفرنج ،وهم
من
بلشغرد،
لهم
يقال
أمة
وفيها
ة،
انقوري
بلاد
إلى
وصلت
فلما
ُ
ّ
ّ
ل مدينة لها حصون ورساتيق وقرى
شجعان ،لا عدد لهم .وبلادهم ،التي تعرف
بانقور ية ،هي ثمانية وسبعون مدينة ،ك ّ
ّ
وجبال وغياض وبساتين كثيرة .وفيها من أولاد المغاربة آلاف ،لا عدد لهم؛ وفيها من أولاد المغاربة آلاف ،لا عدد لهم؛
بالنصرانية ،يكتمون
الخوارزميين يخدمون الملوك ،ويتظاهرون
وفيها من أولاد الخوارزميّين آلاف ،لا عدد لهم أيضا .وأولاد
ّ
ّ
الإسلام .وأولاد المغاربة لا يخدمون النصارى إلا في الحروب ،وهم يعلنون بالإسلام.
""28
بالعربية ،وكنت اجتهد معهم
بعضهم
ألسنة
وأطلقت
العلم،
من
شيأ
ّمتهم
ل
وع
اكرموني؛
المغاربة
أولاد
بين
دخلت
ولّما
ُ
ُ
ّ
الحج وعلم المواريث حتى صاروا
واختصرت لهم
في الإعادة والتكرار في فرائض الصلاة وسائر العبادات"a106" ،
ُ
ّ

 Copyright 2020-2022 - Sayoud.net - All rights reserved.

http://sayoud.net

Pr H. Sayoud

فقلت له:اجتهد في
يقسمون المواريث .وقال لي بعضهم:أريد أن أنسخ وأتعلّم من الكتاب" ،وكان قد فصح لسانه؛
ُ
النبي -صلّى
قال
:
قلت
الحفظ والفهم ،ولا تتكلم على الكتاب بغير إسناد؛ فإ ّنك تصل إن فعلت ذلك" .فقال؛ "أليس قد
َ
ّ
ل على العلم ،فإذا حفظ صار
هللا عليه وسلّم :-قيّدوا العلم بالكتابة?".
ُ
فقلت :الكتاب ليس فيه علم ،وإنما فيه كتابة تد ّ
علما ،لأن العلم صفة للعالم" .وأنشدته لي:
ولاتـكـن مـغـرمـا بــالـــلـــهـــو والـــلـــعـــب
العلم في القلب ليس العلم في الكتب
وأنشدته أيضا لي:
ثم لا تـحـفـظ لا ُتـفـلِـح قـــط
س َفط
في
وتلقي
العلم
تكتب
َ
َ
ـوق مـن َغـلـــط
ت
و
فـهـم
بعـد
يحـــفـــظـــه
مـــن
يفــلـــح
إنـمـا
ََ َ
حفظت فاكتب من حفظ ،فتكون حينئذ علما ت ّقيده بالكتاب؛ فإذا كتبت من الكتاب تكون نسخا ناسخا ،ولا تكون
"فإذا
َ
علما الب ّتة؛ فاعلم ذلك".
النبي -صلّى هللا عليه وسلّم -قال :الجمعة
إن
وكانوا لا يعرفون الجمعة ،فعلموا صلاة الجمعة والخطبة؛
ُ
وقلت لهمّ " :
ّ
الحج" .فعندهم اليوم أكثر من عشرة ألف مكان يخطب
ثواب
الحج وشهد الجمعة ُكتب له
من لا يقدر على
ّ
ّ
ّ
حج المساكين؛ َ
لأن ولايتهم عظيمة.
،
وباطنا
ظاهرا
الجمعة
يوم
فيه
ّ
""29
قسطنطينية.
حد
إلى
العظمى
ة
رومي
من
الولاية
وتلك
.
المدائن
من
أربعة
ا
إل
ادخل
أقدر
لم
سنين،
ثلاث
بينهم
أقمت
ّ
ُ
ّ
ّ
ّ
والفضة.
الذهب
منها
يخرج
جبال
وفيها
ّ
والجدا> ثلاثون بدينار ،والعسل
وتلك البلاد من اكثر البلاد رخاء ونعمة؛ يكون الغنم عشرون بدينار ،والحملان والجداء <
ّ
خمس مائة رطل بدينار ،والجارية الحسناء بعشرة دنانير؛ وفي وقت الغزو تشترى الجارية الجيّدة بثلاثة دنانير والغلام
سيدها بعشرة دنانير ،بنت خمس عشرة
واشتريت جارية مولدة ،أبوها
الرومي <>.
ُ
وامها وأخوتها بالحياة؛ اشتريتها من ّ
ّ
ّ
واشتريت جارية أخرى
سنة ،احسن من القمر ،سوداء الشعر والعين ،بيضاء كالكافور؛ تعرف الطبخ والخياطة والرقم.
ُ
اشتريت يوما حبين <جبين> مملوءة بالعسل شهدا بشمعة بنصف دينار،
رومية ،بنت ثماني سنين ،بخمسة دنانير .ولقد
ُ
ّ
فجلست
وخرجت إلى ص ّفة على باب الدار ،يجتمع الناس فيها،
ويخ َر ج شمعه"؛
العسل
هذا
تصفي
أن
ينبغي
"
:
لها
وقلت
ُ
ُ
ُ
ُ
وجرة كبيرة مملوءة بماء العسل،
ثم دخلت الدار ،فرأيت خمس أقراص من الشمع الصافي كالذهب،
مع الناس ّ
مدة؛ ّ
ّ
وسميتها
فأعتقتها
ومات؛
ولد
منها
وجاء
.
واحدة
ساعة
في
>
جبين
<
الحبين
إلى
وأعيد
في
ص
قد
والعسل
الورد،
يشبه ماء
ّ
ُ
أمهات الأولاد الترك الذين لي في سجسين.
ورغبت أن تجيء معي إلى سجسين،
مريم،
ُ
ُ
فحشيت عليها من ّ
""30
قلت لأولئك المسلمين" :اجتهدوا في الجهاد مع هذا الملك ،فأ ّنه ُيكتب لكم
.
الروم
بلاد
ب
يخر
وقت
ل
ك
باشغرد
وملك
ُ
ّ
ّ
فيه ثواب الجهاد" .فخرجوا معه إلى بلاد قسطنطينيّة ،فهزموا لملك الروم أثنى عشر عسكرا ،وجاءوا بجماعة من التركمان
ل واحد م ّنا بمائتي دينار ،وما
من عسكر
ِم جئتم في عسكر ملك الروم?" .قال" :اكترى ك ّ
ّ
قونية .فسألت منهم جماعة" :ل َ
قونية.
إلى
رجعوا
حتى
الروم
بلاد
إلى
فأخرجتهم
".
مسلمين
الأرض
هذه
في
أن
علمنا ّ
ّ
وحدثني بعض الاسارى من
وجاء صاحب القسطنطينيّة طلبا للصلح ،وبذل أموالا كثيرة وأسارى مسلمين كثيرا.
ّ
أن ملك الروم سأل" :ما سبب خروج ملك باشغرد إلى بلادي وتخريبها ،وما كان له بهذا
المسلمين ،ممن كان في الرومّ ،
عادة?"؛ فقيل له" :ملك باشغرد عنده عسكر من المسلمين،قد تركهم يظهرون دينهم ،فهم الذين أخرجوه إلى ولايتك،
وخربوا بلادك" :فقال ملك الروم" :وعندي مسلمون لا يقاتلون معي"؛ فقيل له" :أنت تقهرهم على النصرانيّة"؛ قال" :لا
ّ
أقهر مسلما على ديني أبدا ،وأبني لهم المساجد حتى يقاتلوا <يقاتلون> معي".
""31
إلى الجزائر
أحسست أنني بحاجة إلى الراحة ،وترك المطالعة والكتابة فترة من الزمن رأيت قضاءها بعيدا عن مقر عملي ،فسافرت
من بيروت إلى القاهرة في شهر رمضان  "14101972" 1392وبقيت فيهل قرابة أربعين يوما .أمضيت أكثرها في التردد
على مستشفى في مصر الجديدة يدعى "مركز العلاج التخصصي" أعالج بالتدليك الكهربائي وغيره من آلام الظهر .ولما
لم أجد الراحة التامة عزمت على السفر إلى الغرب بعد أن أتضح لي أنني لا أستطيع الصبر عن المطالعة ،وكنت قد
بدأت بدراسة كتب الرحلات المتعقلة بالحج مما استطعت الحصول عليه ،فرأيت في تلك الكتب من المعلومات
المتنوعة عن تاريخ بلادنا وجغرافيتها ومختلف أحوالها مالا يوجد في غيرها من المؤلفات ومن العلوم أن علماء المغرب
تفوقوا على المشارقة في هذا المجال ،وأن هناك عشرات من المؤلفات عن الرحلات لأولئك العلماء لا تزال مخطوطة،
وأن مكتبات المغرب العامة والخاصة تحفل بكثير منها<مجلة "العرب" -المجلد السابع ص .-401أنظر "العرب" ص746
السنة السادسة ،>.فكان هذا من أقوى البواعث لي على الاتجاه إلى تلك البلاد.
وما دام الموضوع ذا صلة بالرحلات فلماذا لا أسير على النهج المألوف الذي سار عليه الرحالة قبلي بتدوين بعض
جوانب مما شاهدته أثناء رحلتي ،معتقدا بأنني سوف لا آتي بشيء جديد أو طريف ،فالبلاد التي سأتحدث عن بعض
ل أن يكون من بين
مشاهداتي فيها ليس فيها ما هو مجهول ،وليست بدعا من غيرها من البلدان العربية الأخرى ،وق ّ
قراء ما سأكتبه من لا يكون أعلم مني بها ،غير إن من طبيعة المرء أن يرى في عمله -ولو كان تافها -ما يحمله على
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إظهاره ،ومن هنا رأي أن أدع نفسي على سجيتها في كتابة ما قد بعن لي من الآراء والمشاهدات .وهي -على ما فيها-
لن تعدم قارئا يرى فيها ما لا يراه الباحثون في الدراسات العميقة .وكثيرا ما يلجأ القارئ عند السأم من قراءة بحث علمي
أو تاريخي مركز جاد إلى ترويح نفسه بقراءة خفيفة لا تستدعي إجهاد الفكر ،وإن لم تكن مفيدة.
وأحب أن لا يغرب عن بال القارئ -سواء كان من أهل هذه البلاد أو من غير أهلها -أن ما يدونه مسافر عابر مثلي لا تزيد
إقامته في البلدة عن بضعة أيام ،وما قد ينطبع في ذهنه عنها ،لا يكون صحيحا من كل وجه .ولا يصح أن ينظر إليه
على أنه الصورة الواضحة لتلك البلدة أو أنه يدل على ما يحمله ذلك المسافر لها من مشاعر.
�الاعداد للسفر
رأيت البداءة بالقطر الجزائري لأنني كنت أثناء إقامتي في القاهرة لم أنل قسطا كافيا من الراحة ،لا من حيث الابتعاد
عن العمل ،ولا من حيث الاستفادة من العلاج ،ولا من حيث إراحة نظري من إرهاقه بكثرة المطالعة لقد أحسست أول
ليلة بتُّها في القاهرة بعيدا عن مكتبي بملل شديد ،فأدركت أنني لا أستطيع الاستقرار والهدوء والاطمئنان ما لم يكن
في يدي كتاب أطالعه ،وليس كل كتاب يستهويني ،فكان أن استعرت في صباح اليوم الثاني من وصولي إلى القاهرة
كتابا مخطوطا في تراجم علماء الحنابلة من الصديق الكريم الأستاذ أحمد المانع شغلت نفسي بنسخ ما فيه من تراجم
علماء نجد ،ومررت بعد الانتهاء من مطالعة ذلك المخطوط بالأستاذ زكي مجاهد مؤلف كتاب "الأعلام الشرقية" وهو
من العلماء الفضلاء ،ويشتغل ببيع الكتب وله مكتبة في "خان الخليلي" فاشتريت منه القسم المطبوع من كتاب
"السلوك" للمقريزي في ستة أقسام ،كما اشتريت من غيره الجزأين الثاني والثالث من "بدائع الزهور" لأبن إياس،
و"المنتخب في تفسير القرآن الكريم" وأهدى إلي الصديق الأستاذ إبراهيم الترزي -من موظفي "مجمع اللغة العربية"-
الجزء العاشر من "تاج العروس" الذي قام بتحقيقه من الطبعة الكويتية فأصبح بين يدي من الكتب ما أدخل الطمأنينة
إلى نفسي فأقبلت على مطالعتها ونقل ما يعن لي نقله منها إقبالا قويا بحيث أصبحت شغلي الشاغل ،ولا أبالغ عندما
أقول بأنني أحسست كأنني بعيد العهد عن مطالعة الكتب بعدا جعلني أقل على المطالعة والكتابة إقبال من يحاذر أن
تخطف الكتب من بين يديه .لكنب لم أشعر بعد مضي أسبوعين إلا وقد بلغت مني آلام الظهر والكتفين درجة لا أستطيع
معها الاستقرار جالسا .فصرت أقلل من الكتابة التي تستدعي الجلوس ،وأطالع مستلقيا أو مضطجعا على السرير،
ولكن الآلام ازدادت ،ولم أشبع نهمي بعد من المطالعة ،غير أن هللا أراد لي الخير من حيث لم أحتسب ،فقد سطت
نظارتي" التي ألفت
خف وغلا ثمنه مما في البيت ،ومنه " َّ
الصانعة "الخادمة" على ما استطاعت السطو عليه مما
َّ
استعمالها منذ بضع سنوات ،حتى أصبحت لا أقدر على القراءة ولا الكتابة بدون استعمال نظارة .وكان ذلك قبل العيد
بيومين لم أتمكن فيهما من الاهتداء إلى طبيب أثق به ،فاسترحت -مرغما -من المطالعة أسبوعا ،وبعد انتهاء عطلة
الأسبوع راجعت طبيبا يدعى "الدكتور محمد عبد المنعم لبيب" فقال لي :إن ارتفاع الضغط في عيني شديد جدا ،فقلت:
لعله من أثر كثرة المطالعة ،ولذلك سأقللها .غير أنه ه َّول الأمر في نفسي ،وألح بضرورة مراجعته هو أو أحد الأطباء كل
يوم لقياس الضغط ،وللتخلص منه قلت بأنني سأسافر غدا أو بعد غد ،ولا أريد إلا قياس النظر ،وكتابة ما ينبغي
استعماله من دواء ،فكان ذلك.
وعزمن على السفر إلى المغرب مبتدئا بالجزائر ،معتقدا بأنني لن أجد في هذه البلاد من الكتب ما تستهويني مطالعته،
أحب شيء إلى نفسي!!
فأنال شيئا من الراحة بفقد
ّ
وبعد انتهاء أيام العيد مررت بأحد مكاتب السياحة "اكسبرس أمريكان" فأوضحت لأحد موظفيه رغبتي في السفر إلى
الجزائر فالمغرب فتونس فطرابلس فرأيت من لطفه ما أقنعني بأن أطلب منه الحجز في أول طائرة ،وأن أدفع لمصرف
في نفس المكتب مبلغ  364دولارا ثمنا لتذكرة السفر بحيث لم يبق معي سوى قليل من النقود ،ومن الملاحظ أن صرف
الدولار  65قرشا مصريا إذا استعمل المبلغ المصروف داخل مصر ،و 42قرشا إذا كان سيستعمل أجورا للسفر خارجها.
ذهب الرجل الذي قابلته في مكتب السياحة -ويدعى علي علام -إلى مكتب الخطوط الجزائرية المجاور له ،وأتى
بالتذكرة محددا فيها يوم السفر وساعته "يوم الخميس  16111972الساعة 15ر "12فاستوضحت منه هل أحتاج إلى
سمة دخول "تأشيرة في جواز السفر" فنفى ذلك ،وأكد لي أن في استطاعتي النزول في أي بلد من البلدان الثلاثة،
وآخرها الدار البيضاء في الذهاب أو الإياب .فقلت :لماذا لا أنزل أولا في طرابلس? واختمرت هذه الفكرة في نفسي،
فعدت في اليوم الثاني إلى المكتب مستوضحا مرة أخرى :ألا أحتاج إلى سمة دخول في طرابلس? فأرشدني الرجل
الذي كنت اجتمعت به بالأمس إلى المكتب الليبي للسياحة القريب ،فعلمت من أحد موظفيه أن النزول في طرابلس
يتطلب شهادة من أحد المصارف في جواز السفر بأنني أحمل من النقود ما يقابل ثلاثين جنيها ليبيا .فعدلت عن النزول
في طرابلس لأن معاملات المصارف في مصر معقدة ومتعبة.
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وقبل ميعاد السفر بيومين قال لي أحد الأخوان -وكان قد سافر إلى الجزائر : -لا ب َّد من سمة دخول وإلا فإنك لا تستطيع
النزول في الجزائر ،مع أنني لا أنصحك بالسفر إليها لأنك ستتعب هناك كما تعبت أنا .ولكنني لم أقبل نصحه فأنا وطنت
نفسي على تحمل المشاق في السفر ،كما أنني لا أتعرض لكثير من الأمور التي قد تسبب للمسافر شيئا من المتاعب،
فأنا أحرص قبل السفر على إعداد جميع وسائله وأقابل ما قد يعرض لي بالأناة وطول البال وعدم الاكتراث ،في الغالب.
ذهبت قبل السفر بيوم إلى مكتب الخطوط الجزائرية لأؤكد ميعاد السفر ولأستوضح عن سمة الدخول .فقال لي
الموظف المسؤول في ذلك المكتب :إخواننا العرب لا يحتاجون إلى "تأشيرة" فرجوته أن يتأكد من ذلك وأخبرته بأنني
سعودي فأتصل بالقنصلية هاتفيا .ثم قال لي :لا ب َّد من "تأشيرة" والسفر غدوة لا يمكنك ،لأن "التأشيرة" لا تنتهي قبل
موعد السفر!! فقلت له :وإذن ما العمل? فقال :تؤجل السفر .غير إنني فكرت في العدول عن النزول في الجزائر ،فرجوته
أن يشير في تذكرة السفر بعدم نزولي فيها واستمراري إلى الدار البيضاء ولكنه صمم على تأخير سفري للحصول على
سمة دخول في الجزائر قائلا :نحن نعاملكم بالمثل .فأظهرت له عدم رغبتي بالنزول في الجزائر وحرصي على السفر غدا،
لأن التذكرة سياحية ،وظروفي وأحوالي لا تكنني من إطالة وقت السفر ،ولا أريد زيارة الجزائر .فاحت َّد وغضب ورمى إلي
التذكرة قائلا -وهو مصري ليس جزائريا :-اذهب إلى المكتب الذي قطعها لك!! وانصرف إلى الحديث مع إنسان جالس
بجواره ،فمررت بمكتب السياحة فأخذ التذكرة أحد موظفيه وأمرني بالانتظار وما أسرع ما عاد مصلحا التذكرة وفق
رغبتي ،على أن أسافر في الموعد المحدد فيها ،ولا أنزل في الجزائر .لقد اتجهت إلى المطار في صباح يوم السبت
 16111972فوصلت إليه الساعة الحادية عشرة -أي قبل الموعد المحدد في التذكرة بساعة وربع -وجلست في المكان
المخصص للمسافرين بعد أن بحثت عن مكتب يحمل اسم "الخطوط الجوية الجزائرية" فلم أر بين مكاتب الطيران
شيئا ،وبعد برهة من الوقت سألت عن ذلك المكتب فأرشدت إلى أحد مكاتب "مصر للطيران" فلما قدمت التذكرة
للموظف الذي يعمل فيه قال :سافرت الطائرة فأريته موعد السفر المكتوب في التذكرة ،وأنه قد بقي عليه أكثر من
أصر على أن الطائرة سافرت ،وأنني جئت متأخرا ،فأوضحت له أنه لم يحدد في التذكرة الوقت الذي ينبغي
ساعة ،ولكنه
َّ
أن أحضر فيه إلى المطار ،وأن ميعاد السفر لم يحن بعد .غير أنه لم يصغ إلى كلامي فاضطررت -لعدم اكتراثه بأمري
وخوفي من التأخر -إلى أن أصرخ في وجهه :لماذا تريد أن تمنعني من السفر? واسترسلت في الكلام حتى لفت أنظار
من حولي ،فما كان منه إلا أن أخذ التذكرة مني وقال :أجلس وأشار إلى كرسي قريب منه-وستسافر على الطائرة
المتوجهة إلى طرابلس ،ومن هناك تنتقل إلى طائرة أخرى ،فشكرته وجلست .وبعد مضي ما يقرب من نصف ساعة
َّ
أحر من الجمر ،أقوم
سمعت الإعلان عن إقلاع الطائرة الجزائرية ،ثم بعد ساعة أعلن عن سفر الطائرة الليبية ،وأنا على ّ
بين كل آونة وأخرى لأعرض نفسي أمام هذا المكَّار لكيلا ينساني ،فيشير إلي بالجلوس ،حتى قاربت الساعة الثانية ،فما
إلي قائلا- :بضحكة مملوءة سخرية-
إلي وقال :أين التذكرة? فلما قدمتها له ،أعادها
كان منه إلا أن قام من مكانه وأتي
َّ
َّ
 :لا مؤاخذة يا أستاذ ما فيش مكان في الطائرة الليبية?! مع إن الطائرة الليبية قد سافرت قبل ساعة.
ُعدت من المطار بعد أن فقدت من النقود التي معي ستة عشر جنيها .عشرة عند استرجاع ما أبدلته من نقود في
المصرف .فقد كنت بحالة من التأثر فقدت في خلالها هذا المبلغ ،غالطني الصراف أو غالطته لا أدري أينا غالط الآخر،
والبقية ذهبت من هنا وهناك ،ففي هذه البلاد الطيبة -وفي المطار بصفة خاصة -ضع يدك في جيبك دائما ،فلن تجد
يعف.
من
ّ
مرة أخرى وجد فيها موظف الخطوط الجزائرية وسيلة لتأخيري
وكان
ّ
عود إلى مكتب السياحة ثم تحديد لموعد السفر ّ
أسبوعا آخر ،فكان ذلك .وفي هذه المرة كتب فوق التذكرة" :الحضور الساعة  309في المطار عند مكتب الكرنك" مع
أن السفر الساعة الثانية عشرة والربع.
أصبح أمامي من الوقت ما أتمكن في خلاله من الحصول على سمة دخول في الجزائر وما دمت قد دفعت الأجرة
فلماذا لا أستفيد من الرحلة بمشاهدة البلاد التي أتمكن من النزول فيها?.
مررت بالقنصلية الجزائرية فعلمت أن السمة تتطلب كتابا من السفارة السعودية وأربع صور وجنيها ونصفا مصريا.
ولقد وجدت من الأخ حسين الاشعري من العون ما مكنني من الحصول على السمة إلى الجزائر وإلى تونس في خلال
ساعتين ،لا يومين كما ذكر لي من قبل.
وعلم الصديق الكريم الأستاذ أحمد المانع بتأخري عن السفر ،فأكرمني -أكرمه هللا -بأن أوصلني إلى المطار في سيارته،
وبقي حتى ودعني في ساحة انتظار ركوب الطائرة ،أربع ساعات.
كان الإقلاع في الساعة الواحدة إلا ثلثا -لا اثنتي عشرة وربعا -والوصول إلى مطار "طرابلس" الساعة الثالثة والنصف
والبقاء فيه نصف ساعة ،ولم أر في المطارات الدولية أصغر ولا أضيق من أبنيته المخصصة لاستقبال المسافرين،
فالحجرة المعدة للعابرين "الترانزيت" ليس فيها سوى بضعة كراسي .وقد امتلأت -أعني الحجرة -بالواقفين ،وضاقت
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عن استيعاب أكثرهم ،وأمامها ساحة أحيطت بسياج من الحديد "الشبك" ،وقد امتلأت أيضا ،مع أن بجوارها يقع مجلس
واسع يدل تأثيثه على أنه أع َّد لاستقبال كبار القادمين إلى المطار ،ومن طرابلس كان الوصول إلى مطار تونس "قرطاج"
الجديد المنظم الواسع ،الذي قد أعدت فيه صالة العابرين إعدادا حسنا ،والمسافة بين طرابلس وتونس أقل من ساعة.
ومن الجزائر إلى تونس ساعة حيث كان الوصول في الساعة السادسة -بتوقيت القاهرة -ومن تونس يتغير التوقيت
فيتأخر ساعة وكذا في الجزائر ،فالوصول إليها كان الساعة السابعة بتوقيت القاهرة .والخامسة بالتوقيت المحلي.
لم أجد أي عناء عند الدخول ،فقد سجلت ما معي من نقود بعد ختم جواز السفر ،ثم فتحت لموظف الجمرك حقيبتي
فلم ير فيهما ما يدفعه إلى نبش ما في داخلهما فعلّم عليهما وخرجت ،ولكن عندما أردت ركوب الحافلة إلى المدينة
طلبت مني الأجرة سبعة دنانير جزائرية ،ولم أكن صرفت شيئا من النقود ،فاضطررت إلى الرجوع إلى داخل المطار
والمصرف قبل الدخول إلى الجمرك ،ووضعت الحقيبتين عند المفتش الذي سمح لي بالخروج بهما أولا وأخبرته بأنني
أريد الذهاب لصرف النقود والعودة لأخذهما ولكنه بعد ذلك قال :لا ب َّد من تفتيشهما ،وبعد فتحهما أمرني بالخروج بهما
ولم يمسهما .كان أحد الأخوان -في القنصلية الجزائرية في القاهرة -كتب لي اسم فندق عندما استشرته ،فلما وصلت
موقف الحافلة عند مكتب الخطوط الجزائرية داخل المدينة أعطيت أحد الحمالين الورقة فعرف موقع الفندق "فندق
إنجلترا" وهو قريب من المكتب ،ولكنني لم أجد فيه مكانا ،وسار بي الحمال إلى فندق آخر ..وآخر .وأكثر من عشرة فنادق
بين كبير وصغير .وكل فندق نصل إليه يكون أول ما نشاهد لافتة مكتوب فوقها "."COMPLET
لقد قال لي أحد الإخوان -في القاهرة -إنك ستتعب هناك ،وسوف لا تجد فندقا تسكنه يلائمك .وأخبرني بما جرى له من
التعب في البحث عن فندق بحيث لم يجد إلا خارج المدينة وبأجرة كبيره له وللسيارة التي أوصلته .وكان المعروف عن
ذم في جميع الحالات .أما هذا الحمال الذي ساقه
سكان المغرب-على وجه العموم -سرعة الانفعال والتأثر وهما صفتان ّ
ألي فقد كان على جانب من الأناة تبلغ درجة "البرودة" في هذه المدينة في تلك الليلة وهي تتجاوز العاشرة بقليل.
هللا
ّ
كنت -أول الأمر -أبحث عن فندق وسط ،ولكنني اضطررت بعد أن أعياني البحث وأرهقني التعب من المشي إلى البحث
عن أي فندق كان صغيرا أو كبيرا ،فكان صاحبي -ونعم الصاحب في تلك الليلة الليلاء -يسير بي في أسواق ضيقة،
ويدخل في سكك مظلمة إلى أمكنة لا تحمل من الفنادق سوى أسمها ،ومع ذلك لا نجد فيها مكانا .خطرت لي فكرة
الأخ الذي قال بأنه لم يجد إلا خارج المدينة .فكنت كلما حاولت الإشارة إلى سيارة أجرة يحاول صاحبي منعي قائلا :هنا
فندق قريب ،لا حاجة إلى "التكسي" ويسير بي كأنه واثق مما يقول.
وبعد أن قاربت الساعة الثانية عشرة وجدنا الفندق .قال صاحبه لي :ليس عندي سوى غرفة فيها سريران بأجرتهما ،فأنظر
هل تصلح لك? فقلت :لا حاجة إلي أن أنظرها فهي تصلح ،ودفعت لصاحبي مبلغا من النقود ،فكأنه أستقله ،وما كنت
أعرف مقداره فأعطيته مما جعله يوعدني شاكرا وكان الجوع قد بلغ مني مبلغه فخرجت من الفندق قبل أن أرى الغرفة،
ومالي ولرؤيتها لتكن ما تكون فهي خير من المبيت في العراء ،ولقد عدت إليها فوجدتها مهجورة -فيما يظهر -ونافذتها
مكسورة الزجاج ،وشباكها مخلوع ،وكل هذا يسير ،فالهواء الشديد الذي يدخلها-مع شدة برودته-يمكن الاحتراز منه بالنوم
على السرير والإكثار من الأغطية فوق الجسم ،ولكنني عندما كشفت الغطاء -قبل خلع ملابسي -رأيت ما يدعوني إلى
عدم خلعها ،ذلك أنني لم أقدر على مغالطة نفسي فأغمض عيني وأسد أنفي وألقي بجسمي داخل تلك الأغطية ،فكان
أن اكتفيت بعد أعادتها على حالها وإضفاء الستارة فوقها-بالجلوس فوق السرير ،مسندا ظهري إلى أعلاه ،فأخذني النوم
على تلك الحالة ،ولم أستفق إلا الساعة السابعة .وقد أحسست بالراحة .وخرجت من الفندق إن صح أن يطلق عليه فندقا
وأصبح شغلي الشاغل البحث عن مكان غيره ،وكنت مصمما على السفر إذا لم أجد في أول الصباح ،ومن حسن الحظأنني لم أمشي خطوات في الشارع العام حتى مررت بفندق يدعى "الفندق الملوكي" وبلا إطالة فقد وجدت فيه غرفة
ملائمة .وأسرعت بإحضار أمتعتي إليها .وقد علمت -فيما بعد -أن هذا الفندق قل أن لا توجد فيه غرفة خالية .وقال لي
الأستاذ محمد بن عبد السلام ملحقنا الثقافي في هذه البلاد :إنه كثير ما يلجأ إليه عندما يحتاج إلى مكان لإسكان قاصديه
أو معارفه ،فيجد فيه ما يحتاج إلى إليه حتى يجد خير منه ،إذ هو من درجة متوسطة وإن كان غيري يراه أقل من ذلكن
وأجرته مناسبة "25دينارا في اليوم أي ما يقارب ستة دولارات أمريكية".
واصلت التجوال في المدينة -كعادتي في كل صباح -حتى توسطت داخلها ،فرأيت على يميني درجا طويلا صاعدا إلى
أعلى ،ذكرني بمدينة أسطنبول ،ومدينة الجزائر تقع فوق تلال مرتفعة -ملتوية ومتعرجة بتعرج ساحل البحر ،وممتدة
على الساحل بشكل أنصاف الدوائر ،صعدت مع الدرج الذي يقارب  160زلفة "درجة" فأعجبني ما شاهدت على قمة
التل من الحدائق والمباني التي أكثرها حديث ،فواصلت السير محاولا أن أصل إلى أعلاه ،من أسهل الطرق.
كان اليوم جمعة ،ولكنه ليس يوم عطلة ،ففي الجزائر يعطلون آخر نهار السبت ويوم الأحد ،لم أشعر أثناء السير إلا وأنا
أمام مبنى جميل حديث كتب فوقه "المكتبة الوطنية" فاستهواني الاسم:
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في "المكتبة الوطنية في الجزائر"
دخلت المكتبة رغم تحذير طبيب العيون لي من كثرة المطالعة ،ورغم عزمي على إراحة نظري ،إذ لم أستطع الصبر
على عدم القراءة ،مع أنني كنت مرهقا من أثر التعب ولكنني كثيرا ما أجد فيها كل راحة .وسألت أول جالس قابلته داخل
إلي
المكتبة من موظفيها :هل لديكم قسم للمخطوطات? وكان يقف بقربه سيدة فاخبرها بما سالت عنه فالتفتت
َّ
أمال! عندنا كل حاجة" وفخَّ مت الميم .فطلبت منها إرشادي إلى ذلك القسم
مستوضحة ثم أجابت باللهجة المصريةّ " :
وإطلاعي على "الفهرس" الخاص بهن فبعثت معي من أبلغني ما أردت ،غير إن الموظف وهو رجل فاضل يدعي
لقضا َط ّيب أطلعني على فهرس وضعه أحد المستشرقين الفرنسيين هو  I. AGNUNمنذ أكثر من سبعين عاما
الأستاذ ِب
َ
باللغة الفرنسية ما عدا أسماء الكتب ،يقع في مجلد ،ويحوي وصف  1987مخطوطا ،واعتذر لي الرجل بأن الفهرس
العربي الحديث لم يكمل بعد ،وهو في بطاقات ويصعب تقديمه إلي ،فاكتفيت بما قدم لي ،وأقبلت على تصفحه
كالجائع النهم على طعام لذيذ ،وكأنني قد طال العهد بيني وبين الكتب.
كانت كتب الرحلات إلى الحج أهم ما أبحث عنه ،فرأيت في "الفهرس" بين ما هو معروف منها كرحلات عبد الغني
النابلسي ،ورحلة أحمد بن ناصر الدرعي -رحلة كتب عنوانها" :رحلة المجاجي" برقم  1564و 1565و"رحلة اليوسي" 1896
فطلبتهما فلم أجد في الأخيرة شيئا عن الحج ،ووجدت الأولى ناقصة الأول تبتدئ -وهي منظومة -بما هذا نصه:
ق الـفـيافـي ّفـد َفـدا بـعـد َفـد َفـد
نش ُّ

طـــيةِ
جبـــالا وأوعـــارا وأرضـــا َو ِ

مـــوه أهـــلـــه
ســـ ُّ
فبـتـنـا بـــواد قـــد ُي َ

بفاطمة الزهراء ،بيت الـرسـالة

وأبيار ُع َزفان 1شربنا من مائهم
ُ

الـرمـيلة
وبتنـا تـجـاه الـبـئر عـنـد ُّ

على هذا النمط من النظم الركيك في وصف طريق العودة إلى المدينة فمصر فالجزائر ،عبر الصحراء ،وآخرها:
ونـاظـمـهـا عـبـد الـــرحـــمـــن نـــعـــتـــه
وأمـا أبـوه فـهـــو يســـمـــى مـــحـــمـــدا
مجـاجـــي الأصـــل ثـــم دارا ونـــشـــأة
بتـــاريخ عـــام ثـــالـــث لـــوقــــوفـــــــنـــــــا

وكـابـن
الـحـروب جـده بــه ُينـــعـــتِ
ُّ
فيعـطـيه ربـي رحـمة بـعـــد رحـــمة
وربـي إلـه الــعـــرش يدخـــلـــه جـــنَّة
من الحادي عشر بعد ستين حجة

وتقع -على نقصها -في  22صفحة في الصفحة 20سطرا ،مسرودة النظم بدون عناوين أو فواصل ،ويظهر من آخرها
إنها نظمت سنة - 1063أي في القرن الحادي عشر -وإن كان واضع الفهرس يرى أن البيت الذي ذكر فيه التاريخ يدل
على أنها نظمت سنة 1163ه وعلى كل حال فهي ليست بذات قيمة علمية ،وقد نقلت عنها صورة ،أما النسخة الثانية
منها ،فاعتذر الأخ عن إحضارها بأنها معارة في الخارج.
ورأيت للفيروز آبادي رسالة بعنوان "حكم قناديل المدينة" في مجموع رقمه  1360وعندي نسخة من هذه الرسالة في
آخر كتابه "المغانم المطابة" الذي حققت القسم الجغرافي منه ونشرته منذ سنوات ولكنني رغبت في الإطلاع على
هذه النسخة ،فلما رأيتها أعجبني قدمها فهي مخطوطة سنة  816بعد وفاة مؤلفها بثلاث سنوات <النسخة الملحقة
بكتاب "المغانم" مخطوطة سنة 866ه >.فطلبت منها صورة ،وهي تقع في وريقات " 122إلى  "139من ذلك المجموع.
وفي المكتبة آلة للتصوير من النوع السريع وكان الوقت قد قارب الانتهاء عندما أحضرت الرسالتان مصورتين ،غير أن
ما معي من النقود نقص عن دفع الأجرة كاملة ،فأخذت الرحلة على أن أعود صباح السبت إلى المكتبة.
يوم السبت <مجلة "العرب" -المجلد السابع -ص19101392 :>.-487ه "25111972م" جلست ليلا في أعظم شارع
في المدينة ،تقع فيه دار الولاية ،ودار البلدية ،وفندق "آليتي" أشهر فندق داخل الجزائر -العاصمة -وأدهشني كثرة ما
شاهدته من المقاهي الصغيرة ،وما فيها من كثرة الر َّواد ،وأكثرهم من الشباب ،والمقهى هنا غالبا يقدم كل شيء من
المشروبات وأنواعا يسيرة من المأكولات .وفي الصباح تغص بالمقاهي بالناس الذين يتناولون طعام الإفطار فيها ،كوبا
اللين "كيك" وأحسست أثناء جولتي أنني في إحدى المدن الأوربية "غريب
من القهوة بالحليب مع قطعة من الخبز
ِّ
الوجه واليد واللسان" فعدت إلى الفندق بعد أن تناولت العشاء في مطعم يقع تحته ،أكلا اعتدته من الحساء "شربة
خضار" واللحم المشوي والفاكهة ،ومع أنه من مطاعم الدرجة الثانية -على ما يقولون -فالوجبة تكلف  15دينارا "أي ما
يقارب أربعة دولارات".
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ما كادت الشمس تشرق حتى أخذت طريقي نحو المكتبة العامة ،بعد أن قمت بجولة حول الميناء ،وفي حديقة صغيرة
مجاورة للفندق تدعى "حديقة بور سعيد" والأسماء العربية غير كبيرة في شوارع هذه المدينة ،وفي ميادينها العامة،
ولكنها بدأت تحل محل الأسماء الفرنسية ،بكتابة عربية ،فأطلق على كثير من الشوارع أسماء بعض الشهداء والعلماء
وغيرهم فالشعب الجزائري شعب عربي مسلم:
الـــــــــــــــجـــــــــــــــزائر مـــــــــــــــســـــــــــــــلِـــــــــــــــم
ــــــــب
شع
ِ
َ
ُ
ـــــــــــــــب
ــــــــــــ
ت
ـــــــــــــــ
َين
ـــسِ
َ
ُ

وإلـــــــى

الــــــــــــع
ـــــــــــــــروبةِ
ُ
َ

ك َذب
من قال حاد َع َن أصلهأو قال :ذاب فقد َ
َ
ماجا له
أو رام إد َ

الـــــــــطـــــــــــــــلـــــــــــــــب2
َّ
ل مـــــــن
رام
الـــــــمـــــــحـــــــا َ
ُ
َ

أن وطأة الاستعمار كانت من القسوة والشدة ذات أثر سيئ تتطلب إزالته من الجهود العظيمة والوقت الطويل
غير ّ
حرة كريمة.
وحياة
ورفعة،
ز
ع
من
إليه
يصبو
ما
كل
له
هللا
يحقق
أن
الحبيب
القطر
لهذا
مخلص
عربي
كل
يأمل
ما
ّ
َّ
رحلة إلى الشرق د .شريف حتاتة تسللت إلى مكتبي لأعد الأوراق التي سأحملها معي للمؤتمر ولأدفن التقارير والكتب
في الأدراج كمن يتخلص من عبء ثقيل .لم تكن لي رغبة في التحدث مع أحد ،ولا لسماع كلمات الوداع .فوجئت بباب
الحجرة ،يفتح وبالموظف الكبير يطل منه بوجه يشبه وجه القط الرومي المبتسم.
"صباح الخير .أتيت لأسلم عليك" "أهلا وسهلا .تفضل" دخل وجلس .تنهدت مستسلما وضغطت على الجرس.
"فنجان قهوة?" "لا مانع" جاءت القهوة ،وانغمس الرجل في المقعد كمن يستعد لحديث طويل .راقبت حركاته بعين
قلقة ،وهو يشعل سيجارته الطويلة ،ويمد ذراعه ليكشف عن أزرار قميصه الذهبية ،ابتسم في نعومة وقال" :أردت لأن
أودعك قبل أن تسافر .أرجو لك رحلة موفقة".
أشكرك على هذه اللفتة .أنت دائما سباق".
صمت لحظة ثم استطرد" :ولكن هناك شيئا لا أفهمه .ما الذي جعلك تختار السفر إلى آسيا لقد كنت أنا هناك منذ عدة
سنوات ضمن وفد سافر مع أحد الوزراء .الجو هناك لا يطاق ...حرارة عالية ،ورطوبة لم أشهد مثلها لا من قبل ولا من
بعد .ثم هذه البلاد ...الشقاء ،والبؤس الذي يقابلك في كل مكان .ستكون رحلة شاقة".
نطق الكلمات كمن يشفق على حالي إشفاقا شديدا ،وحملق في وجهي بعينين فاترتين فيهما طيبة .آثرت الصمت
فأسقط رماد سيجارته في المنفضة وأكمل كلامه.
"أما أوربا فهناك الراحة الحقيقية .الرقي ،والنظافة ،والمدن الحديثة ووسائل التسلية التي لا تنتهي ،السفر بالنسبة إلى
أوربا ،أو أمريكا .وما عدا هذا فلا يستحق العناء".
أثارتني كلماته فقررت أن أخرج من الصمت.
"أنا لا أبحث عن الراحة".
تطلع إلي مرة أخرى كمن يواجه شخصا فقد اتزانه العقلي.
"عم تبحث إذن?".
"أبحث عن الفهم".
"وما الذي ستفهمه في بلاد آسيا".
"لا أعرف .لذلك قررت أن أذهب".
الطائرة الضخمة رابضة على الأرض ،بطنها منتفخ كالحشرة الحبلى ،والعلامات الحمراء تلمع عند ذيلها الطويل بأضواء
تنذر بالخطر .شيء ما في وقفتها يذكرنا بالطير الجارح يستعد للانقضاض .وصوت نسائي كسول يتكلف نطق الكلمات
بوضوح فتضيع في مكان ما عند فتحات الأنف الداخلية يقول" :الطائرة جال  540ستقلع بعد نصف ساعة" ،ثم تختصر
الجملة في سلسلة من الكلمات غير المفهومة.
تبادلنا القبلات الخاطفة ،الوجه الأسمر تحت هالة الشعر الأبيض ،والعينان اللامعتان في صفاء حاد لا يلين ،وعينا الطفل
المرفوعتان إلى في تساؤل برئ وهو يقف منتصب القامة يسند رأسه إلى ردفها الأيسر ،تحتوي وجهه من الجانب الآخر
يدها الحانية بأصابعها الطويلة كأنها تريد أن تحميه .والفتاة الطويلة ترمقني بنظرة فيها جد من خلف النظارة
البيضاوية....نوع من الانفصال المتأمل للمشاهد الذي ينتظر في هدوء نهاية أحداث تجري أمامه.
كان ينبغي أن أشعر بالحزن ،أو بشيء ما يشبه الضيق ،أو بغصة في الحلق ،ولكنني لم أشعر بكل هذا .كنت أنا أيضا
كالمتفرج ،المتأمل ،أنتظر ميعاد السفر مثلما ينتظر السجين فتح باب الزنزانة صباح يوم الإفراج .ليست اللهفة الحارقة
القلقة ،التي لا تكاد تحتمل لحظات الانتظار ،وإنما تطله هادئ إلى أشياء ستحدث ،إلى تغيير في الحياة ،إلى مبارحة
الناس والأشياء التي أصبحت جزءا ثابت ُا متكررا من حياة تتكرر على المنوال نفسه.
عقلي يقول لي إنني سأفقدهم ،ويسجل هذا الفقدان الوشيك بهدوء لا يهتز ،وذراعي -كالجناحين -تستعدان للطيران
في الفضاء الواسع .مررت من الباب الحديدي الصغير وانهمكت في إجراءات السفر ..بشيء من الارتباك الداخلي الخفيف
الذي ينتابني كلما واجهت تجربة جديدة في الحياة...
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جلست في صالة الترانزيت أنتظر في قلق إشارة الرحيل .على البار جلس اثنان ،رجل وامرأة ،يدخنان في هدوء ،تبدو
عليهما علامات التعود على التنقل بين مطارات العالم :الملابس الجلدية الأنيقة تلف الجسدين الفارعين ،والشنط
المربعة الصغيرة التي توضع فيها الأدوات الضروري ،والحركات القليلة المدروسة من اليدين والرأس ،والحديث الهامس
المطمئن للمسافر الذي يعرف متى ينبغي له أن يستعد للرحيل.
أخرجت كتابا لأقتل الوقت ولكن ذهني أخذ يهرب من بين السطور ،ووجدت نفسي أحملق في رجل مربع الجسم أخذ
يروح ويجئ بين المقاعد الجلدية الحمراء في عصبية ،ويدور بعينيه على الناس كأنه يبحث بينهم عن أحد .فجأة اتجه
نحو شاب يرتدي ملابس المضيف الزرقاء كان قد دخل على التو من أحد الأبواب .انهمكا في حديث طويل أمام صوان
العطور ،ثم انضمت إليهما مضيفة شقراء تبادلت معهما بضع كلمات ،ثم سارت نحو الباب المفضي إلى المطار ،هي
تتمايل فوق كعبي حذائها العاليين الرقيقين.
سرح ذهني وأخذ يسبح في قصة تهريب خيالية ،شيء ما في تصرفات الثلاثة كان غريبا .انتزعت من تأملاتي على صوت
نسائي نفاذ يقول" :نرجو من المسافرين على الطائرة جال  540أن يستعدوا لركوب طائرتهم".
حملت حقيبتي نحو الباب .الزمن يمر سريعا الآن ،فالحركة تختصر الوقت .التفتيش ،ثم الأتوبيس .رأيت مبنى المطار
يبتعد والناس ينكمشون إلى نقاط ملونة صغيرة تلوح من بعيد .صعدت إلى الطائرة وأخذت مكاني بجوار النافذة.
ابتعد السلم المتنقل عن باب الطائرة.
زحفت الطائرة ببطء فوق الممر ثم دارت حول نفسها لتقف عند أول مجرى الصعود .علا صوت المحركات كالرعد ،وقفز
الهيكل الفضي في سباقه الجنوني فوق الأرض .أحسست بالطنين في أذني ،وبدقات القلب تسرع قليلا .رأيت الجناح
الضخم يلمع في ضوء الشمس ،وارتفعت الطائرة فجأة كأنها تتخلص من جاذبية الأرض بجهد عنيف .نظرت إلى أسفل.
القاهرة الآن تبدو كالخريطة الخضراء .أسندت رأسي إلى ظهر المقعد وتركت نفسي تصعد مع الطائرة فوق موجة عارمة
من السعادة.
هكذا بدأت الرحلة.
ترانزيت
الطائرة اليابانية تسبح فوق السحب بهدوء محمولة على أجنحة حادة تشق الساحات الزرقاء في إصرار .هنا في هذا
العالم الصغير كل شيء مدروس بدقة ،الابتسامة التي تهتز فوق شفتي المضيفة وهي تنحني لنصب لك قدحا من
القهوة ،والطلاء الأبيض كسن الفيل يريح العينين ،وزجاجة الكولونيا الخضراء فوق الحوض المعدني ،ومسند الرأس
يدعوك للنوم أو السرحان ،والنبض المنتظم يسري في الجسد الطويل .غريبة هذه الحياة ،تنقلك في لحظة من قاع
الدنيا إلى قمتها .قبل أن أسافر بيوم واحد كنت متجها من مركز "بسيون" إلى قريتنا في سيارة عتيقة تئن تحت وطأة
الأجسام المحشورة في جوفها ...عذاب لم تفلح الأحاديث الضاحكة في التخفيف من وطأته.
انتزعني صوت المضيفة تذيع بلكنة يابانية مثيرة للتوتر" :بعد عشرين دقيقة سننزل في مطار طهران".
صالة الترانزيت تحلق فوقها كآبة غريبة ،تلك التي تجدها في كل صالات الترانزيت عندما يزحف عليها الليل ،وساعات
الانتظار الطويلة .في دورة المياه وقف خمسة من الرجال بأثوابهم البيضاء التي تشبه لباس العرب .وتقاطيعهم الحادة
تنتهي عند لحى طويلة مدببة وخطها الشيب ،يتوضئون عند حنفيات المياه ،ويتبادلون الحديث في كلمات صوتها
أجش .خرجت وجلست على مقعد عند نهاية الصالة الفسيحة .كانت مكتظة بعشرات المسافرين ...وجوه يابانية متشابهة،
صامتة ،تجلس في سكون بدون حركة ،أو تغلق عيونها في نوم عميق.
بين وقت وآخر كنت أفاجأ برجل أو امرأة تنتفض واقفة لتقوم ببعض الحركات الرياضية مثل دمية ميكانيكية ،ثم تجلس
من جديد .شي فيهم ،لا أدري ماذا ،ربما نظرة العيون الصغيرة أو الصمت ،أو الحركات المنظمة ،تثير القلق .إلى جواري
سمعت صوتا أمريكيا عاليا ومزعجا يمط الكلمات ،فالتفت ناحيته لأجد عملاقا أحمر الوجه ،عريض المنكبين يتحدث إلى
شاب طويل بالغ النحافة تنطق قسماته بأصله الفارسي ترك شعر رأسه ينسدل على ظهره ،وقد ارتدى سترة طويلة
تضيق عند الكتفين العاليتين .كان يتطلع إلى الرجل الأمريكي في شيء قريب من الإعجاب ،كأنه يستمع إلى الحكم
الغالية .تذكرت للحظة منظرا طالما شاهدته في القاهرة .ذلك الجمع الصغير من الأساتذة المصريين الذين يتجمعون
في الحفلات والمؤتمرات حول كل "خبير" من الغرب يستمعون إليه كأنه يقول ما لم يقله أحد من قبل.
انغمست مرة أخرى في مقعد الطائرة المريح .صالات الترانزيت هكذا دائما تثير فيك التساؤلات ،ورغبة في أن تخترق
الستار.
كانت المحطة الثانية نيودلهي .لم تكن فترة الانتظار فيها طويلة .فجلسنا في الطائرة ننتظر .الحرارة اللافحة تهب علينا،
والعرق يسيل من فرط الرطوبة .على أرض المطار تتحرك الأجساد السمراء ،وضابط في لباسه الأبيض يتناقش في
عصبية ،وأياد تلوح في غضب وفي السماء تحوم الحدأ في مجموعات لا نهاية لها ،باحثة عن شيء تنقض عليه .لمحت
من النافذة الصغيرة الحقول المنبسطة ،والجاموس الأسود يغوص بأقدامه وسط النبات الأخضر ..أشياء تذكرني بمصر.
لن تبقى الهند كتابا مغلقا .سأفتح الكتاب في رحلة العودة.
أيام في "تايلاند"
وصلت إلى " بانجكوك" عاصمة تايلاند في الساعة الثانية بعد الظهر.وجدت سائق سيارة الفندق ينتظرني .إنه شاب
نحيف ،شعره الأملس الأسود يسقط فوق جبهته فيزيحه عنا بحركة سريعة من الرأس .قاد السيارة الفولكس بسرعة
جنونية طوال الخمسين دقيقة من الضاحية التي يوجد فيها المطار إلى فندق فيكتوري "النصر" في شارع سيلوم.
الشارع عريض ناعم كالحرير يندفع فوقه سيل لا ينقطع من السيارات تكاد مقدمة كل سيارة تصطدم بمؤخرة الأخرى.
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والجميع يسيرون بالسرعة تاجنونية نفسها كأنهم حلقات سلسلة واحدة ،مترابطة ،تتحرك في وقت واحد ،وتقف في
وقت واحد ،أو كعربات يجرها قطار.
أول الأمر شعرت بالجزع ،ولكن بعد قليل تركت نفسي بين يدي السائق وقد أحسست بالاطمئنان إزاء مهارته الواضحة.
وطوال الأسبوع الذي أقمته في "بانجكوك" كنت أتعجب من دقة المرور وسرعته .الجميع يحترمون القواعد .الأولوية
تعطى دائما للذي يأتي من اليمين ولا أحد يخرق هذه الأولوية .وآلة التنبيه لا تستعمل أبدا .والمشاة هم سادة الطريق.
فسائق السيارة يقف في هدوء لينتظرهم حتى يجتازوا الشارع أيا كانت النقطة التي يجتازونه منها .ولا أحد يتشاجر أو
يلوح في عصبية ،أو يبدو عليه الضيق .وكل هذا في سرعة ونظام يبدو كالحلم الميكانيكي المنساب .تذكرت المرور في
شوارع أمريكا ولكنني أحسست هنا بالدقة تفوق دقتهم.
لقد لفت نظري من أول لحظة ظاهرتان :أثر الغرب ،وأمريكا بالذات ،في هذه المنطقة من العالم ،والقدرة الآسيوية
على المحاكاة ،والتقليد ،وعلى تقبل كل نظام دقيق ،مهما كان صارما في دقته.وهاتان الظاهرتان كان مقدرا أن أراهما
في عديد من نواحي الحياة التي شاهدتها فيما بعد.
الشارع الطويل العريض يخترق الحقول الخضراء التي تمتد إلى الأفق على الجانبين .ولكن على حافة الطريق ارتفعت
خطوط متصلة من المباني الحديثة يغلب في تصميمها الحديد الأسود والزجاج ،وأعمدة المسلح .العمارة أمريكية
والمباني شركات أمريكية ،أو فروع لهذه الشركات أضيفت إليها أسماء تايلاندية .كلها بنوك أو شركات تأمين أو شركات
تجارية أو مخازن .لم أر طوال المسافة التي استغرقت ساعة تقريبا إلا مصنعا واحدا صغيرا للخشب.
توقفت السيارة أمام الفندق .في لمح البصر وجدت نفسي في الحجرة الصغيرة الأنيقة استمتع بتيار الهواء البارد
المنبعث من جهاز التكييف ،وقد أدركت لأول مرة كيف أن هذه الأجهزة يمكن أن تحول المباني والحجرات إلى جنة
صغيرة يأوى إليها الناس هربا من القيظ العنيف ،والرطوبة الخانقة التي تميز هذه المنطقة من العالم.
أفرغت حقائبي ،في الدواليب والأدراج .وبعد حمام ساخن ارتديت ملابس نظيفة ،وتأهبت للنزول .كان أمامي يوم ونصف
إجازة أزور فيها المدينة قبل أن أبدأ المهمة التي جئت من أجلها ،ففي تايلاند ،وعلى الأخص في العاصمة "بانجكوك"،
الإجازة نصف يوم السبت ويوم الأحد بأكمله.
نزلت إلى الشارع بشعور المقدم على مغامرة مثيرة لأجد نفسي في قلب " بانجكوك" :مدينة عصرية يسكنها خمسة
ملايين نسمة وتتسع بسرعة جنونية .فالمهاجرون إليها من الريف الذين يضافون إلى العدد الضخم من المواليد الجدد
كل سنة يجعلون معدل النمو الطبيعي في عدد سكانها يصل إلى  .%6المدينة مبنية على مساحات شاسعة ،وفي كل
مكان ترتفع مظاهر العمران السريعة في شكل مبان حديثة على الطراز الأمريكي ،تقيمها في أغلب الأحيان شركات
عقارية أمريكية.
و"بانجكوك" فريدة في أنها المدينة الوحيدة الكبيرة في تايلاند ،حيث إن المدينة الثانية بعدها والتي تبعد عنها بمسافة
لا تزيد على  150كيلو مترا ،لا يسكنها سوى  100.000نسمة.
نساء المدينة!
سرت في الشارع متمهلا أعاني من لفحات الحر الحارقة .ولولا الوجوه السمراء ،والعيون المسحوبة الآسيوية ،والأجساد
القصيرة النحيفة لاعتقدت أنني في مدينة أمريكية :البيوت ،والشوارع والشرطة بخوذاتهم المتميزة ومسدساتهم،
وعصيهم القصيرة من المطاط والتي تتدلى من الحزام ،ومتوسيكلاتهم الحمراء الضخمة التي تنطلق بصوت كالرعد،
أو سياراتهم الفارهة تزحف عبر الشوارع ،ككلاب الصيد تبحث عن رائحة الضحية ،ومحلات "السوبر ماركت" الكبيرة
تستمتع فيها بنعمة التكييف ،وتتجول عبر ردهاتها الطويلة بين الأقسام والأدوار المختلفة لترى كميات وأنواعا لا تنتهي
من البضائع المستوردة .حتى المأكولات هي بالضبط تلك التي كنت ابتاعها في شيكاغو أو واشنجتون ،أو نيويورك.
"المينيجيب" القصير للغاية يرتديه جميع النساء في المدينة ما عدا كبار السن أو ساكنات الأحياء الفقيرة .وأنت لا
تستطيع أن تحدد سن المرأة التايلاندية أو الرجل التايلاندي فجميعهم يبدون كالشباب .والتغيير يحدث عندهم ربما في
وقت ما بعد الخمسين ،لتجد نفسك فجأة أمام امرأة عجوز ،وكأن ثقل السنين ينقض عليها دفعة واحدة ،أو كأن
الشيخوخة مرض مفاجئ يصيب الإنسان بدون مقدمات .وبقدر ما كنت أحس بسحر هذا الشباب الدائم ،كنت أقشعر
أمام هذا العجز الذي يوحي بالموت بالقدر نفسه.
والنساء في بانجكوك جميلات للغاية .فهنا البشرة البيضاء ،والشعر الأسود المنسدل مثل الحرير ،والأجساد النحيفة
الرشيقة في الثوب القصير تسير في ليونة وخفة وسرعة عبر شوارع المدينة ،وهن يرتدين الأحذية المسطحة الخالية
من الكعوب .فالجمال هنا يقترن بالبساطة وبالأشياء العملية .إنك لا تجدهن يتسكعن في الطرقات ،بخطوات متهالكة
متعثرة فوق الكعوب العالية .مثل أسراب البط المرهقة .بل الخطوات سريعة تحس أنها تقود إلى هدف محدد ،والوجوه
والعيون متجهة إلى الأمام ،لا تنظر هنا أو هناك ،ولا تجد تجمعات من النساء يبحلقن في "الفترينا" ويتنقلن من محل
إلى محل في غزوة شرائية تستمر عدة ساعات.
هذا السلوك العملي لاحظته في الرجال أيضا .ولكنه لفت نظري في النساء بشكل خاص .فعندما ذهبت إلى تايلاند
كنت أظن أنني سأجد كثيرا من المظاهر التي تشترك فيها البلاد النامية ،ومنها ظاهرة التعطل والبطالة بين النساء.
كنت أظن أن النساء في المدينة شأنهن شأن نساء القاهرة مثلا ،أغلبهن من ربات البيوت.
ولكن منذ أول يوم لاحظت ظاهرة لفتت نظري وأنا أسير عبر شوارع المدينة الكبيرة .في كل عمل يقوم به الرجال تجد
إلى جوارهم النساء .لا تجدهن فقط في المكاتب ،والمحلات التجارية ،والمهن ،ولكنهن أيضا في جميع الأعمال مهما
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كانت شاقة .إنهن يقدن "التاكسيات" والمتوسيكلات ،ويقفن مناديات عند أماكن الوقوف المحددة للسيارات وقد حملن
بأيديهن دفاتر "الوصولات" التي تعطى لصاحب السيارة عند دفعه المبلغ المقرر لوقوف السيارة.
وهذا هو ما رأيته أيضا في "سنغافورة" وفي "كوالالامبور" عاصمة ماليزيا إنهن يشاركن الرجل في العمل عندما يفتح
مطعما أو محلا تجاريا .فتجد الزوجة والأخوات والبنات جميعهن يساهمن في أعمال الإدارة ،وفي خدمة الزبائن ،بل في
كثير من الأحيان يقمن وحدهن بجميع هذه الأعمال لا فرق بينهن وبين الرجال .وفي المواقع العديدة التي تنشأ فيها
العمارات ،والمباني الجديدة يمكنك أن تشهدهن وهن يصعدن السقالات العالية حاملات "قصاع" الأسمنت وأحمال
الطوب ،أو يقمن بخلط الأسمنت ،أو يشاركن في عملية البناء نفسه .فكما يوجد أسطوات من الرجال يوجد أيضا
"أسطوات" من النساء .ينتمين إلى مهنة "البنائين".
وهذه الظاهرة غير المتوقعة تعطيك إحساسا بالرقي والتقدم ،فهي ظاهرة تنعكس على عديد من نواحي الحياة الأخرى.
فالعلاقات بين الجنسين ،بين الرجل والمرأة ،بين الشبان والشابات لا يشوبها كثير من الأعراض المرضية التي تجدها
حيث تبقى المرأة والفتاة سجينة بين جدران البيت .فلم أر طوال الأسبوع الذي أقمته في "بانجكوك" تجمعات من
الشباب على نواصي الشوارع ينشغلون بتلك المعاكسات السخيفة التي أصبحت جزءا من حياتنا اليومية ،ولم ألمح تلك
النظرات العطشى على وجوه الشبان والشابات ،والرجال والنساء ،التي نراها وهي تتبادل بطريقة صريحة أو خفية في
الطرقات ،وعلى الأرصفة ،ومن نوافذ البيوت.
وعندما انتقلت فيما بعد إلى خارج "بانجكوك" إلى المناطق الريفية المجاورة التي تبعد ما يقرب من  60كيلو مترا عن
العاصمة ،وجدت صورا أخرى من الظاهرة نفسها فهذه المنطقة تتخصص في زراعة الفواكه ،والخضراوات ،لتموين
المدينة .والناس يعتمدون في تنقلاتهم على مجاري المياه ،على القنوات والأنهار ،التي تشق الساحات الواسعة بشبكة
مترامية من المسالك المائية ،والتي يعبرونها في القوارب الرفيعة يدفعونها عبر المسافات الطويلة إما بالاعتماد على
المجاذيف أو على المحركات الصغيرة التي يثبتونها في مؤخرة القارب ،وتندفع هذه القوارب بسرعة كبيرة فوق المياه
الحمراء للنهر تشبه في لونها مياه النيل في مواسم الفيضان قبل بناء السد العالي ،وترتفع المقدمة المدببة للقارب
في الهواء ويشق قاعها الحاد كالسكين مياه النهر محدثا أمواجا عالية ،وسحبا من الرذاذ المنعش .وهذه القوارب تستخدم
أيضا "كأتوبيسات نهرية" يملكها الأفراد ،ويكسبون من ورائها عيشهم عن طريق نقل الناس وبعض البضائع الخفيفة.
وقد رأيت عشرات ،بل مئات من النساء يقدن هذه القوارب المسرعة أو يدفعنها "بالمقاذيف" عبر القنوات الضيقة ،أو
فوق الأنهر العريضة المندفعة ،وقد وضعن في القوارب أكواما من الفواكه ،والخضراوات ،يحملنها إلى "الأسواق
العائمة" في أطراف مدينة "بانجكوك" ،أو بعض الحاجيات التي ابتعنها ليعدن بها إلى بيوتهن.
وهكذا نرى أن المرأة الريفية ،شأنها شأن المرأة في المدينة تتحمل عبئا مثل الرجل وتتمتع بقدر كبير من الاستقلال في
العمل.
ولكنني شاهدت مظاهر أخرى لحياة المرأة تبين أن أدران الماضي ما زالت تثقل كاهلها في كثير من نواحي الحياة .ففي
الليلة نفسها خرجت إلى الشارع بحثا عن بعض نسمات منعشة بعد حرارة اليوم المرهقة .لم أكن قد أدركت بعد أن لا
فرق هناك بين النهار والليل ،وأن ليالي الصيف في القاهرة نعمة لا تجدها في هذه المنطقة من العالم .فالجو هناك
ل أتطلع إلى جهاز صغير
ثابت ،لا يتغير تقريبا بين المواسم ،ولا يختلف بين ساعات النهار والليل .وقفت أمام أحد المحا ّ
شابا وسيما ،جسده الممشوق
للتسجيل يصلح لأعمال المكتب .أحسست بشخص يقف إلى جواري ،فالتفت ناحيته لأجد
ّ
قويا تحت القميص الأبيض ،والسروال الضيق الذي يلتصق بعضلات فخذية ويظهرها .ابتسم إلي في ود ثم نطق
يبدو
ّ
بلغة إنجليزية ركيكة تشوبها تلك اللكنة الآسيوية الحادة المميزة" :أ تريد أن تشتري هذا الجهاز?" قلت" :ربما".
ظننته بائعا في المحل ،تصادف وجوده في هذا المكان فسألته" :أتعرف ثمنه?".
قال" :أعتقد أنه يساوي ثمانين دولارا أمريكيا".
"حسنا .سأعود غدا لأستكشف مزاياه" وهممت بالانصراف.
قال" :أين أنت ذاهب?" "سأعود إلى الفندق".
"هل لديك مانع من أن أصاحبك جزءا من الطريق?".
"تفضل".
سرنا جنبا إلى جنب بخطى بطيئة على الرصيف.
سأل" :من أي بلد أنت?".
"من مصر".
"أمعك أسرتك?".
"لا ،وحدي" سكت برهة ثم قال" :ألا تريد أن تقضي ليلة ممتعة?" استقيظت طبيعتي الحذرة فتوقفت وحملقت في
عينيه الهادئتين لحظة وقلت" :ماذا تقصد?" "توجد أفلام حية ممتعة يمكنك أن تراها" "رأيتها من قبل ،ولم أجد فيها
شيئا يجذبني".
"حسنا ،وليكن .ألا تريد بنتا جميلة تقضي معها الليلة?" "لا أشعر بحاجة إلى ذلك".
صمت كأنه يفكر فيما يمكن أن يقترحه بعد ذلك .قررت أن أستفيد من هذا اللقاء لأعرف بعض الأشياء .فمثل هؤلاء
الرجال يعرفون الكثير .قلت" :ما الذي دفعك إلى هذا العمل? أنت شاب تبدو عليك الوسامة ،والذكاء .ألا تستطيع أن
تختار عملا آخر?" اختفت ابتسامته وبدت عليه مسحة من الكآبة.
"ربما .فرص العمل ليست كثيرة".
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"لماذا"? "لم استكمل الدراسة وفرص العمل هنا محدودة .التجارة في الحرير ،والجواهر ،هي نشاط بانجكوك الأساسي".
"والمصانع?" "لا توجد مصانع?" "والدعارة"? "تجارة رابحة هي والمخدرات" "وهل تجارتكم هذه منتشرة?" "جدا" "ولكن
لاحظت أن النساء يعملن عندكم في كل أنواع النشاط .فهن لسن في حاجة إلى مثل هذا العمل.
"نحن نجلبهن من المناطق الريفية الفقيرة ،البعيدة عن "بانجكوك" ،حيث تضيق سبل العيش إلى حد الجوع".
"وكيف تجلبونهن".
"نشتريهن من الأسرة ،من الآباء مقابل عقود عمل وهمية في المدينة .وندفع مبلغا مقدما يغريهم على الموافقة ،ثم
بعد ذلك لا شيء".
"أ تعرف كم عددهن في بانجكوك?" "لا أعرف بالضبط ولكن أعتقد أنه يقرب من ستة آلاف".
كنا قد أصبحنا أمام الفندق ،فدعوته إلى الدخول و لكنه أبى.
ابتسم ناحيتي مرة أخرى وقال " :ألا تريد أن تغير رأيك?" قلت" :أشكرك".
مد إلي يده وضغط على يدي بسرعة ثم انصرف .رأيت جسمه اللدن القوي يختفي في الظلام.
وربما كان هذا هو أكثر الجوانب قتامة في حياة بعض النساء في بانجكوك ولكنني أحسست بأشياء أخرى ،وإن كان هذا
الإحساس لا يستند إلى أكثر من مجرد الانطباع السريع ،وخبرة الحياة المترسبة في الأعماق.
النساء هنا جميلات ورشيقات للغاية .ولكنه جمال من نوع غريب ،لا حرارة فيه ولا شخصية كأنهن دمى مستسلمة وديعة
يتبعن الرجال ،ويأتمرن بأمرهم بدون مناقشة .ومظاهر التحرر تحس أن فيها شيئا غير سوى ،كأنه تحرر في المظهر ،في
الجسد ،وربما تحرر من الخلق ،ولكنه ليس تحررا في الفكر ،وفي العواطف .لقد فوجئت بعدد كبير من النساء يدخن في
أثناء السير في الشوارع .ولا أعتبر نفسي من الملتزمتين ولكن هناك شيئا ما في هذا المنظر أشعرني بوجود نوع من
التحلل ربما زحف إلى المدينة ،إلى بانجكوك بالذات.
حظا في غد فأمامي يوم بأكمله أستطع
على كل حال لم أستطع أن أرى شيئا كثيرا في هذا اليوم الأول .ربما كنت أوفر ّ
أن أتجول فيه عبر المدينة ،وألتقط الأشياء وأسجلها .فقدرة الإنسان على الملاحظة تتضاعف في أثناء السفر وكأن جميع
مسام الجسم وحواسه مفتوحة لتستنشق مما حولها ،كالإسفنج يمتص حتى التشبع.
صديق السائق
في صباح اليوم التالي كنت أسير في شارع سيلوم أمام فندق "كاثاي باسفيك" حينما استوقفني رجل طويل القامة
بشرته سمراء .لولا وجناته العالية ،البارزة قليلا ،واستطالة عينيه الصغيرتين لكان من الممكن أن يكون من أهل أسوان.
قال لي بالإنجليزية" :صباح الخير يا سيدي .هل أستطع أن أؤدي لك خدمة?" توقفت عن السير وابتسمت قائلا" :أية
خدمة تلك التي تقترح أن تقدمها لي?" "لدي سيارة أجرة ،ويمكننا أن نتجول فيها ،وأن ترى مدينة بانجكوك".
ترددت لحظات قبل أن أجيب .شيء في هذه المدينة ينذر بالمخاطر المستترة كنت قد تعودت عندما أنزل إلى مدينة
غريبة أن أتجول فيها سيرا على الأقدام ،أو أن أركب المواصلات العادية .وربما تكون هذه الوسيلة مرهقة إلى حد كبير.
ولكنها أفضل طريقة للتعرف على الأماكن الجديدة ،ودراسة معالمها وشوارعها ،وحياة الناس فيها .فضلا عن أن هذه
الطريقة تجعلك تختلط بالناس ،وترى كيف يعملون ويعيشون تتبادل معهم الأحاديث في شتى المسائل.
ولكن هذه المرة ليس أمامي سوى يوم واحد ،وبعد ذلك سأكون مشغولا بالإطلاع على برنامج تنظيم الأسرة في
"تايلاند" الذي اجتزت من أجله مسافة خمسة آلاف كيلو متر من القاهرة إلى "بانجكوك" .المعرفة لا تأتي إلا بشيء من
المخاطرة ،بألا تبقى منغلقا ،منعزلا في قوقعتك ماذا يمكن أن يحدث? إنه سائق سيارة مرخص يقف أمام باب أحد
الفنادق الكبيرة .الاحتمال الوحيد هو أن أسرق وما دمت لا أحمل معي سوى مبلغ محدود من المال فإن الموضوع لا
يستحق كل هذا الحذر.
قلت" :كم تكلفني هذه الرحلة"? فكر قليلا كأنه يحسب ،ثم أجاب" :ثلاثمائة وخمسون باطا .وسأبقى معك حتى منتصف
الليل".
نظر في ساعة يده واستطرد" :الساعة الآن العاشرة صباحا ..إذن سنتجول لمدة أربع عشرة ساعة".
فكرت سريعا .كنت قد اطلعت على نشرات الشركات السياحية في الفندق ،وعرفت أن جولة لمدة يوم عن طريق
الأتوبيسات تتكلف اثنتي عشر دولارا .قلت" :أنا على استعداد لأن أدفع مائتين وخمسين باطا".
حملق في وجهي ثم ابتسم" :من أي بلد أنت?" "من مصر".
"من مصر? من بلد ناصر?" "نعم".
"أنت مسلم إذن".
"نعم مسلم".
اتسعت الابتسامة على وجهه وزحفت لأول مرة إلى عينيه ،فأضاءتهما ببريق قوي قضت على نظرة الكآبة التي كانت
تطل منها منذ لحظات ،نظرة شخص يزاول عملية تكررت آلاف المرات حتى فقد حماسه لها.
"وأنا مسلم أيضا .اسمي أحمد الحاج أمينو الدين".
غلو الأسعار فيها غاية الاشتداد ،أقول أن
ة
لشد
المصاريف
وكثيرة
الابتعاد،
التي هي ديار كفر وعناد ،وبعيدة عنا غاية
ّ
ّ
هذا يحتاج إلى تمهيد وهو أن الأصل في الإنسان الساذجية والخلوص عن الزينة والوجود على أصل الفطرة لا يعرف
عدة معارف لم يسبق بها وإنما كشفت له بالصدفة والاتفاق أو بالإلهام
إلاّ الأمور الوجدانية ثم طرأ على بعض الناس ّ
والإيحاء وحكم الشرع أو العقل بنفعها فاتبعت وأبقيت ،مثلا كان في أوائل الزمن يجهل بعض الناس تنضيج المطعومات
بالنار لجهل النار بالكلية عندهم ويقتصرون على الغذاء بالفواكه أو بالأشياء المنضجة بالشمس أو أكل الأشياء النيئة
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الصوان بمصادمة
كما هو باق في بعض البلاد المتوحشة إلى الآن ثم حصل اتفاقا أن بعضهم رأى خروج شرارة نار من
ّ
وقدم وأخرج النار وعرف خاصيتها ،وكان في الناس من يجهل الصبغ والتلوين للثياب
حديدة أو نحوها ففعل مثل ذلك
ّ
وتلون بما فيها فأخذوها وعرفوا
حنكه
فاحمر
فيها
ما
وأكل
البحر
من
محارة
أخذ
كلبا
بعضهم
باللون الأرجواني مثلا فرأى
ّ
ّ
ببر الشام وكانت الناس في أول الأمر تجهل ركوب
منها صناعة الصباغة بهذا اللون كما يحكى بذلك عن أهالي صور ّ
البحر ثم بإلهام إلهي أو باتفاق بشري عرفوا أن من خواص الخشب السبح على وجه الماء فصنعوا السفينة ثم تبحروا
أولا صغيرة للتجارات ثم ترفعوا فيها حتى صلحت للجهاد والحرب وقس
في السفن وعمروها
ونوعوها أنواعا فكانت ّ
ّ
أولا ثم بعد ذلك بالسلاح ثم بالمدافع والأهوان وقد كانت الناس في
والرماح
بالسهام
المحاربة
من
على ذلك ما أشبهه
ّ
أول الزمن تعبد الشمس والقمر والنجوم وغير ذلك ثم بإلهام هللا تعالى وبإرساله الرسل صاروا يعبدون إلها واحدا فكلما
تقادم الزمن في الصعود رأيت تأخر الناس في الصنايع البشرية والعلوم المدنية ،وكلما نزلت ونظرت إلى الزمن في
وتقدمهم في ذلك وبهذا الترقي وقياس درجاته وحساب البعد عن الحالة الأصلية
الهبوط رأيت في الغالب ترقيهم
ّ
عدة مراتب ،المرتبة الأولى مرتبة الهمل المتوحشين ،المرتبة الثانية مرتبة البرابرة
والقرب منها انقسم سائر الخلق إلى ّ
المتطرقين ،مثال المرتبة الأولى همل
والتمصر
ن
والتمد
والتحضر
والظرافة
الأدب
الخشنيين ،المرتبة الثالثة مرتبة أهل
ّ
ّ
بلاد السودان الذين هم دائما كالبهائم السارحة لا يعرفون الحلال من الحرام ولا يقرأون ولا يكتبون ولا يعرفون شيئا من
الأمور المسهلة للمعاش أو النافعة للمعاد وإنما تبعثهم الوجدانية على قضاء شهواتهم كالبهائم فيزرعون بعض شيء
حر الشمس ونحوه ،ومثال المرتبة الثانية
أو يصيدونه لتحصيل قوتهم ويخصصون بعض الحصاص أو خيام للتوقي من ّ
الإنساني والاستئناس والائتلاف لمعرفتهم الحلال من الحرام والقراءة والكتابة
غرب البادية فإن عندهم نوعا من الاجتماع
ّ
وغيرها وأمور الدين ونحو ذلك غير أنهم أيضا لم تكمل عندهم درجة الترقي في امور المعاش والعمران والصنايع
البشرية والعلوم العقلية والنقلية وإن عرفوا البناء والفلاحة وتربية البهائم ونحو ذلك ،ومثال المرتبة الثالثة بلاد مصر
والشام واليمن والروم والعجم والإفرنج والمغرب وسنار وبلاد أمريقة على أكثرها وكثير من جزائر البحر المحيط فإن
جميع هؤلاء الأمم أرباب عمران وسياسات ،وعلوم وصناعات ،وشرائع وتجارات ،ولهم معارف كاملة في آلات الصنايع
والحيل على حمل الأشياء الثقيلة بأخف الطرق ولهم علم بالسفر في البحور إلى غير ذلك ،وهذه المرتبة الثالثة تتفاوت
وتقدمها في النجابة والبراعة في الصنايع المعاشية ،مثلا
في علومها وفنونها وحسن حالها وتقليد شريعة من الشرائع
ّ
البلاد الإفرنجية قد بلغت أقصى مراتب البراعة في العلوم الرياضية والطبيعية وما وراء الطبيعة أصولها وفروعها
ولبعضهم نوع مشاركة في بعض العلوم العربية وتوصلوا إلى فهم دقائقها وأسرارها كما سنذكره غير أنهم لم يهتدوا
إلى الطريق المستقيم ولم يسلكوا سبيل النجاة ولم يرشدوا إلى الدين الحق ومنهج الصدق كما أن البلاد الإسلامية قد
برعت في العلوم الشرعية والعمل بها وفي العلوم العقلية وأهملت العلوم الحكمية بجملتها فلذلك احتاجت إلى البلاد
الغربية في كسب ما لا تعرفه وجلب ما تجهل صنعه ولهذا حكم الإفرنج بأن علماء الإسلام إنما يعرفون شريعتهم
المقرر
ولسانهم يعنى ما يتعلق باللغة العربية ولكن يعترفون لنا بأنا كنا أساتيذهم في سائر العلوم وبقدمنا عليهم ومن
ّ
للمتقدم أو ليس المتأخر يغترف من فضالته ،ويهتدي بدلالته ،وما أحسن قول
في الأذهان وفي خارج الأعيان أن الفضل
ّ
للمتقدم أو
المقرر في الأذهان وفي خارج الأعيان أن الفضل
الشاعر:أساتيذهم في سائر العلوم وبقدمنا عليهم ومن
ّ
ّ
ليس المتأخر يغترف من فضالته ،ويهتدي بدلالته ،وما أحسن قول الشاعر:
ومـمـا شـجـانـي أنـنــي كـــنـــت نـــائمـــا
إلى أن بكت ورقاء في غصن أيكة

أعـلـل مـن فـرط الـكـرى بـالـتـــنـــســـم
تردد مــبـــكـــاهـــا بـــحـــســـن الـــتـــرنـــم
ّ

فلـو قـبـل مـبـكـاهـا بـــكـــيت صـــبـــابة
ولـكـن بـكـت قـبـلـي فـهـيج لـي الـبـكـا

الـتـنـدم
بسعدي شفـيت الـنـفـس قـبـل
ّ
بكـاهـا فـقـلـت الـفـضـل لـلـــمـــتـــقـــدم

ويعجبني أيضا قولهم في هذا المعنى عند المكافئة:
أنـا الـشـجـاع الـذي قـد كـنـــت فـــي ظـــمـــأ

وسط الهجير على الرمضاء في الوادي

فجـدت بـالـــمـــاء فـــضـــلا مـــنـــك مـــبـــتـــدأ

بغــير قـــل فـــاشـــفـــنـــي غـــلة الـــصـــادي

هذا جـــــــزاؤك مـــــــثـــــــالا تـــــــمـــــــن بــــــــــــه

فضلا بفضل ولو كـان الـفـضـل لـلـبـادي

فإننا كنا في زمن الخلفاء العباسيين أكمل سائر البلاد تمدنا ورفاهية وتربية زاهرة زاهية ،وسبب ذلك أن الخلفاء كانوا
يعينون العلماء وأرباب الفنون وغيرهم على أن منهم من كان يشتغل بها بنفسه فانظر إلى المأمون بن هارون الرشيد
حرر ميل دائرة فلك البروج
فإنه زيادة عن إعانة ميقاتية دولته كان يشتغل بنفسه في علم الفلك ،كيف وهو الذي قد ّ
على دائرة الاستواء فوجده بالامتحان ثلاثا وعشرين درجة وخمسا وثلاثين دقيقة وغير ذلك ،وقد أعان جعفر المتوكل
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من العباسية اصطفان على ترجمة الكتب اليونانية ككتاب ذيسفوريدس في الأدوية ،وكذلك الملك عبد الرحمن الناصر
صاحب الأندلس فإنه طلب من ملك قسطنطينية المسمى أرمانيوس أن يبعث إليه رجلا يتكلم باللسان اليوناني
واللاطيني ليعلم له عبيدا يكونون مترجمين عنده فبعث له راهبا يسمى نقولا إلى غير ذلك ،فمن هنا تفهم أن العلوم
ّ
لا تنتشر في عصر الأباعانة صاحب الدولة لأهله وفي الأمثال الحكمية الناس على دين ملوكهم وقد تشتت عز الخلفاء
وانهدم ملكهم فانظر إلى الأندلس فإنها بأيدي النصارى الاسبانيول من نحو ثلاثمائة وخمسين سنة وقد قويت شوكة
وتنوعهم واختراعهم فيها ولولا أن الإسلام منصور بقدرة
الإفرنج ببراعتهم وتدبيرهم بل وعدلهم ومعرفتهم في الحروب
ّ
لقوتهم وسوادهم وثروتهم وبراعتهم وغير ذلك ،ومن المثل المشهور ،إن
هللا سبحانه وتعالى لكان كلا شيء بالنسبة
ّ
أعقل الملوك أبصرهم بعواقب الأمور ،ولهذا تنبه ولي النعمة حفظه هللا تعالى حيث ولاه هللا سبحانه وتعالى على بلاد
مصر القاهرة أن يرجع إليها شبابها الدائم ،ويحيي رونقها الرميم ،فمن مبدأ توليه حفظه هللا سبحانه وتعالى وهو يعالج
في مداواة دائها الذي لولاه كان عضالا ،ويصلح فسادها الذي قد كاد يكون زواله محالا ،ويلتجئ إليه أرباب الفنون
البارعة ،والصنايع النافعة ،من الإفرنج ويغدق عليهم فائض نعمته حتى أن العامة بمصر بل وبغيرها من جهلهم يلومونه
في أنفسهم غاية اللوم بسبب قبول الإفرنج وترحيبه بهم وإنعامه عليهم جهلا منهم بأنه حفظه هللا إنما يفعل ذلك
لإنسانيتهم وعلومهم لا لكونهم نصارى فالحاجة دعت إليه وهلل در من قال:
إن الـمـعـلـم والـطـبــيب كـــلاهـــمـــا

لم يبـذلا نـصـحـــا إذا لـــم يكـــرمـــا

فاصبر لـدائك إن جـفـوت طـبـيبـه

واصبر لجهلك إن جفوت معلما

ولا يتاتى إنسان أن ينكر أن الفنون والصنائع الغربية بمصر قد برعت الآن بل وقد وجدت بعد أن لم تكن ويرجى بلوغها
درجة كمال وفوقان ،فما أنفقه صاحب السعادة على ذلك كان في محله اتفاقا ،فانظر إلى الورش والمعامل والمدارس
ونحوها وانظر إلى ترتيب أمر العساكر الجهادية من الآيات ومدارس حربية فإنه من أحسن ما صنعه صاحب السعادة
وأحق ما يؤرخ من فعل الخيرات ولا يمكن غدراك ضرورية هذا النظام إلاّ لمن رأى بلاد الإفرنج أو شاهد الوقايع ،وبالجملة
فولي النعمة آماله دائما متعلقة بالعمار ،ومن الحكم المعروفة العمارة كالحياة والخراب كالموت وبناء كل
والتفصيل
ّ
ولي النعمة حفظه هللا تعالى في تحسين بلاده فأحضر فيها ما أمكنه إحضاره من علماء
ملك على قدر همته وقد سارع
ّ
الإفرنج وبعث ما أمكنه بعثه من مصر إلى تلك البلاد فإن علمائها أعظم من غيرهم في العلوم الحكمية ،وفي الحديث
الحكمة ضالة المؤمن يطلبها ولو في أهل الشرك ،قال بطليموس الثاني خذوا الدر من البحر والمسك من الفارة
والذهب من الحجر والحكمة ممن قالها ،وفي الحديث اطلب العلم ولو بالصين ،ومن المعلوم أن أهل الصين وثنيون
وإن كان المقصود من الحديث السفر إلى طلب العلم ،وبالجملة حيثما أمن الإنسان على دينه فلا ضرر في السفر
خصوصا لمصلحة مثل هذه المصلحة ،ولعل هذا كله مطمح نظر صاحب السعادة في هذه الإرسالية وغيرها من
الإرساليات المتتالية المتسلسلة ،فثمرة هذا السفر تحصل إن شاء هللا تعالى بنشر هذه العلوم والفنون الآتية في الباب
ولي النعم ،فينبغي لأهل العلم حث جميع الناس على الاشتغال
الثاني وبكثرة تداولها وترجمة كتبها وطبعها في مطابع
ّ
العاملي في
حسين
أبو
الدين
بهاء
قال
كما
فيه
يقال
لأن
قابلا
بالعلوم والفنون والصنايع النافعة وليس هذا الزمان
ّ
وادخارها ومطالعتها في شعره :
صرف العمر في جمع كتب العلم
ّ
على كتب العلوم صرفت مـالـك

وفي تـصـحـيحـهـا أتـعـبـت بـالـك

وأنـفـقـت الـبـــياض مـــع الـــســـواد

إلى ما لـيس ينـفـع فـي الـمـعـاد

تظل من المـسـاء إلـى الـصـبـاح

تطـالـعـهـا وقـلـبـك غـــير صـــاح

وتـوضـيح الـخـفـا فــي كـــل بـــاب

وتـوجـيه الـسـؤال مــع الـــجـــواب

لعـمـري قـد أضـلـلـــتـــك الـــهـــداية

ضلالا لا مــا لـــه أبـــدا نـــهـــاية

وبالـمـحـصـول حـاصـلـك الـنـدامة

وحـــرمـــان إلـــى يوم الــــقـــــــيامة

وتـذكـرة الـمـــواقـــف والـــمـــراصـــد

تسـد عـلـيك أبـواب الــمـــقـــاصـــد
ّ

فلا ينجي الـنـجـاة مـن الـضـلالة

ولا يشفي الشـفـاء مـن الـجـهـالة

وبـــالإرشـــاد لـــم يحـــصـــل رشــــاد

وبـــالـــتـــبـــيان مـــا بـــان الـــســــداد

وبـالإيضـاح أشـكـلـــت الـــمـــدارك

وبالمصباح أظـلـمـت الـمـسـالـك

وبـــالـــتـــلـــويح مـــا لاح الــــدلـــــــيل

وبالـتـوضـيح مـا اتـضـح الـسـبـيل
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علـى تـنـقـيح أبـــحـــاث الـــوجـــيز

بهذا الأمر صرف العمر جـهـل

فقم واجهد فما في الوقت مهل

ودع عنك الشروح مع الحواشـي

فهن على البصائر كـالـغـواشـي

وقوله :
أيهـا الـقــوم الـــذي فـــي الـــمـــدرسة

كل مـــا حـــصـــلـــتـــمـــوه وســــوسة

فكر كم إن كان في غير الحبيب

ما له في النشأة الأخرى نـصـيب

فاغـسـلـوا بـالـراح عـن لـوح الــفـــؤاد

كل علم ليس ينـجـي فـي الـمـعـاد

تجرد عن الدنيا ،وانهمك على الأخرى ،أو من اشترى العلوم بأغلى ثمن ،فبعض صفقتها حادث الزمن.
لأن هذا مقال من
ّ
يتعلق بالعلوم والفنون المطلوبة ،والحرف والصنايع المرغوبة ،ولنذكر لك هنا الصنايع المطلوبة لتعرف أهميتها
ولزومها في أي دولة من الدول وهذه الفنون أما واهية في مصر أو مفقودة بالكلية وهي قسمان قسم عام للتلامذة
عدة علوم ،العلم الأول علم
وهو الحساب ،والهندسة ،والجغرافيا ،والتاريخ ،والرسم ،وقسم خاص متوزع عليهم وهو ّ
عدة فروع ،والحقوق الثلاثة التي يعتبرها الإفرنج وتسمى بالنواميس وهي الحقوق
تدبير الأمور الملكية ويتشعب عنه ّ
الطبيعية ،والحقوق البشرية ،والحقوق الوضعية ،وعلم أحوال البلدان ومصالحها وما يليق بها ،وعلم الاقتصاد في
المصاريف ،وعلم تدبير المعاملات ،والمحاسبات ،والخازندارية ،وحفظ بيت المال ،العلم الثاني علم تدبير العسكرية،
العلم الثالث ،علم القبطانية والأمور البحرية ،العلم الرابع ،فن معرفة المشي في مصالح الدول ،يعني علم السفارة
ومنه الأبلجية وهي رسالة البلدان وفروعه معرفة الألسن والحقوق والإصطلاحات ،العلم الخامس ،فن المياه وهو
وجر الأثقال،
صناعة القناطر والجسور والأرصفة والفساقي ونحو ذلك ،العلم السادس الميكانيقا وهي آلات الهندسة
ّ
العلم السابع الهندسة الحربية ،العلم الثامن ،فن الرمي بالمدفع ،العلم التاسع ،فن سبك المعادن لصناعة المدافع
والأسلحة وغيرها ،العلم العاشر ،علم الكيميا وصناعة الورق والمواد بالكيميا معرفة تحليل الأجزاء وتركيبها ،ويدخل تحتها
أمور كثيرة كصناعة البارود والسكر ،وليس المراد بالكيميا حجر الفلاسفة كما يظنه بعض الناس فإن هذه لا تعرفه
الإفرنج ولا تعتقده أصلا ،العلم الحادي عشر ،فن الطب ،وفروعه فن التشريح والجراحة وتدبير الصحة ،وفن معرفة مزاج
المريض ،وفن البيطرة أي معالجة الخيل وغيرها ،العلم الثاني عشر ،علم الفلاحة ،وفروعها معرفة أنواع الزروع وتدبير
الخلا بالبناء اللائق به وغيرها ،ومعرفة ما يخصه من آلات الحراثة المدبرة للمصاريف ،العلم الثالث عشر ،علم تاريخ
الطبيعيات ،وفروعه الحيوانات ومرتبة النباتات ومرتبة المعادن ،العلم الرابع عشر ،صناعة النقاشة ،وفروعها فن الطباعة
وفن حفر الأحجار ونقشها ونحوها ،العلم الخامس عشر ،فن الترجمة يعني ترجمة الكتب وهو من الفنون الصعبة
خصوصا ترجمة الكتب العلمية فإنه يحتاج إلى معرفة اصطلاحات أصول العلوم المراد ترجمتها فهو عبارة عن معرفة
اللسان المترجم عنه وإليه والفن المترجم فيه فإذا نظرت بعين الحقيقة رأيت سائر هذه العلوم المعروفة معرفة تامة
لهؤلاء الإفرنج ناقصة أو مجهولة بالكلية عندنا ومن جهل شيئا فهو مفتقر لمن أتقن ذلك الشيء وكلما تكبر الإنسان عن
ولي النعمة لإنقاذنا من ظلمات جهل هذه الأشياء الموجودة عند غيرنا
تعلمه شيئا مات بحسرته فالحمد هلل الذي قيض
ّ
وأظن أن من له ذوق سليم وطبع مستقيم يقول كما أقول وسأذكر بعضها بالاختصار في آخر الكتاب إن شاء هللا تعالى
وهو المستعان.
في ذكر وضع البلاد الإفرنجية ونسبتها إلى غيرها من البلاد ومزية الأمة الفرنساوية على من عداها من الإفرنج وتبيين
تخصيص صاحب السعادة لها بإرسالنا فيها دون ما عداها من ممالك الإفرنج فنقول ،اعلم أن الجغرافيين من الإفرنج
قسموا الدنيا من الشمال إلى الجنوب ومن المشرق إلى المغرب خمسة أقسام وهي بلاد أوربا بضم الهمزة والراء
وتشديد الباء ،وبلاد آسيا بكسر السين وبلاد الأفريقة ،وبلاد الأمريقة ،وجزائر البحر المحيط المسماة الأوقيانوسية ،فبلاد
الشمالي ،وجهة الغرب ببحر الظلمات المسمى البحر
أوربا محدودة جهة الشمال بالبحر المنجمد المسمى بحر الثلج
ّ
الغربي ،وجهة الجنوب ببحر الروم المسمى البحر المتوسط والأبيض وببلاد آسيا ،وجهة الشرق ببحر
المظلم والبحر
ّ
الخزر بضم الخاء والزاي آخره راء ويقال له بحر الحزز بحاء مهملة مفتوحة ثم زايين معجمتين أولاهما مفتوحة ويسمى
أيضا بحر حرجان وبحر طبرستان وببلاد آسيا ،فحينئذ بلاد أوربا تقال على بلاد الإفرنج وبلاد الأروام وبلاد قسطنطينية
وبلاد الخزر والبلغار والأفلاق والبغدان والسرب وغيرها وهي نحو ثلاث عشرة أرضا أي ولاية أصلية أربعة منها في
الشمال وهي بلاد الإنكليز وبلاد دانيمرق بكسر النون وفتح الميم وسكون الراء وبلاد أسواح بفتح الهمزة وسكون السين
وكسر الواو وبلاد الموسقو وبلاد السويسة وستة في الوسط وهي بلاد الفلمنك وبلاد الفرنسيس وبلاد السويسة وبلاد
النميسة وبلاد البيروسة بضم الباء وبلاد جرمانية المتعاهدة وثلاثة في الجنوب وهي بلاد أسبانيا مع البروتغال وبلاد
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إيطاليا وبلاد الدولة العثمانية في بلاد أوربا التي هي بلاد الأروام والأرناؤط والبشناق والسرب بالباء أو الفاء والبلغار
والأفلاق والبغدان بضم الباء وسكون الغين فمن ذلك تعلم أن تفسير بعض المترجمين بلاد أوربا ببلاد الإفرنج فيه
قصور اللهم إلاّ أن تكون بلاد الإفرنج تطلق على ما يعم بلاد الدولة العلية ولكن يناقض ذلك أن الدولة العثمانية
يقصرون بلاد افرنجستان على ما عدا بلادهم من بلاد أوربا يسمون بلادهم ببلاد الروم وإن كانوا يعممون أيضا في لفظ
الروم فيريدون به بعض الأحيان ما يعم بلاد الدولة العلية ولكن يناقض ذلك أن الدولة العثمانية يقصرون بلاد
افرنجستان على ما عدا بلادهم من بلاد أوربا ويسمون بلادهم ببلاد الروم وإن كانوا يعممون أيضا في لفظ الروم
محددة أيضا
فيريدون به بعض الأحيان ما يعم بلاد الإفرنج وبعض البلاد الداخلة في حكمهم من بلاد آسيا ،وبلاد آسيا
ّ
الشمالي وجهة الغرب ببلاد أوربا والأفريقية وجهة الجنوب ببحر الهند وبحر الصين وجهة
جبهة الشمال بالبحر المنجمد
ّ
الشرق ببحر الجنوب المحيط وببحر بهرنغ بكسر الباء وسكون الهاء وفتح الراء وسكون النون وبالغين أو الكاف وهي
تنقسم أيضا إلى عشرة أراض أصلية واحدة جهة الشمال وهي بلاد سبير وسبعة في الوسط وهي بلاد الدولة العلية
العثمانية التي هي الشام وأرمنية وكردستان وبغداد والبصرة وقبرص وغيرها ثم بلاد العجم وبلاد بلوجستان وبلاد
قابولستان وهي أفغهانستان وبلاد التتار الأكبر وبلاد الصين وبلاد يابونيا واثنان في الجنوب وهي بلاد العرب وبلاد
الهند فبلاد الحجاز وبلاد الوهابية تحت حكم الدولة العلية وبلاد اليمن تحت حمايتها وبلاد عمان مستقلة وكلها أقاليم
محددة جهة الشمال ببحر الروم وجهة الغرب بالبحر
جزيرة العرب فهذه هي ولايات آسيا ،ثم بلاد الأفريقية وهي
ّ
الجنوبي وجهة الشرق ببحر الهند
المحيط
بالبحر
الجنوب
الأطلنتيقي المسمى بحر الظلمات ويسمى بحر المغرب وجهة
ّ
ّ
وببغاز باب المندب وببحر القلزم المسمى البحر الأحمر وببلاد العرب ،ويمكن تقسيم الإفريقية إلى ثماني أراض أصلية
اثنتان من الشمال وهي بلاد المغاربة وبلاد مصر وأربعة في الوسط وهي السينيغنيا وبلاد الزنج وبلاد النوبة وبلاد
الحبشة واثنتان في الجنوب وهما بلاد غينا وبلاد كفرية فهذا ما يسمى الآن عند الإفرنج بلاد أفريقية وإن كانت أفريقية
في الأصل بلدة معلومة جهة تونس وما حواليها ثم أضيف إلى بلاد أوربا ما قاربها من الجزائر وكذلك لبلاد آسيا
وأفريقية ،وهذه الأقسام الثلاثة يعني أوربا وآسيا وأفريقية تسمى الدنيا القديمة والأرض القديمة يعني المعروفة
الغربي وتسمى في
وتسمى أيضا الهند
للقدماء وأما بلاد أمريكة أو أمريقة بالكاف أو القاف فتسمى الدنيا الجديدة
ّ
ّ
بعض الكتب العربية عجائب المخلوقات وهي إنما عرفت للإفرنج بعد تغلب النصارى على بلاد الأندلس وإخراج العرب
منها فإن هذا الوقت كان مبدأ للسياحة ،وجوب البحر المحيط واستكشاف البلاد بإعانة الدول لأرباب الأسفار والملاحة،
وأما الآن فقد كادت السياحة تكون عند الإفرنج فنا من الفنون فليس كل أحد يحسنها ،ولا كل دولة تتقنها ،وذلك أنه لما
البر ية والبحرية ،وتداولت الأسفار ،واستكشفت الأماكن والأقطار،
كثرت الآلات الفلكية والطبيعية ،سهلت الاكتشافات
ّ
وضم إلى ما يعرف من قديم الزمان ،هذه الدنيا الجديدة التي انتظمت في سلك معرفة أولى العرفان ،ثم زاد الحال
باختراع سفن النار ،ومراكب البخار ،فتقاربت الأقطار الشاسعة ،وتزاورت أهالي الدول وصارت المعاملات والمخالطات
بينها متتابعة ،ومما قام مقام آلات السياحة قبل ابتداعها ،وناب عن أدوات الملاحة قبل اختراعها ،الأنوار المحمدية،
والغيرة الإسلامية ،بل والمعارف الوافرة في العلوم الرياضية والفلكية والجغرافية ،في زمن الخلفاء العباسية ،ففتحوا
بلاد مصر والسودان والمغرب والعجم وبلاد قابول وبخارى والهند والسند وجزائر سيلان وسومطرا وبلاد التبت والصين
وتقدمت عندهم العلوم الجغرافية واشتهر
وعدة ولايات ببلاد أوربا مثل ممالك الأندلس وصقلية وبلاد الروم وغير ذلك
ّ
الإدريسي وابن الوردي والسلطان عماد الدين أبي الفدا
من علماء الجغرافية كثيرون كالسعودي وابن حوقل والشريف
ّ
صاحب حماه ثم لما خمدت عندهم أنوار هذه المعارف وأهملوها ازدراء لها أو لسبب آخر قلت سياحاتهم وقام مقامهم
طوائف الإفرنج وبرعوا في ذلك واستفادت الدولة والرعية الفوائد الجسمية بالأمور السياسية والتجارية ،وصيروا الأمم
وعلي الهمم ،لإحياء هذه
ولي النعم،
تصدى
أشباه البهائم إلى ملة النصرانية وكان الإسلام أولى بتلك المزية ،ولقد
ّ
ّ
ّ
بدو العلوم ،وتلاشت عن المعارف غياهب الأحلاك والغيوم ،شعرّ:ى
المعارف ،التليد منها والطارف ،حتى لاحت تباشير
ّ
الغربي وتسمى في بعض الكتب العربية عجائب المخلوقات وهي إنما عرفت للإفرنج بعد تغلب النصارى
أيضا الهند
ّ
على بلاد الأندلس وإخراج العرب منها فإن هذا الوقت كان مبدأ للسياحة ،وجوب البحر المحيط واستكشاف البلاد بإعانة
الدول لأرباب الأسفار والملاحة ،وأما الآن فقد كادت السياحة تكون عند الإفرنج فنا من الفنون فليس كل أحد يحسنها،
البر ية والبحرية ،وتداولت الأسفار،
ولا كل دولة تتقنها ،وذلك أنه لما كثرت الآلات الفلكية والطبيعية ،سهلت الاكتشافات
ّ
واستكشفت الأماكن والأقطار ،وضم إلى ما يعرف من قديم الزمان ،هذه الدنيا الجديدة التي انتظمت في سلك معرفة
أولى العرفان ،ثم زاد الحال باختراع سفن النار ،ومراكب البخار ،فتقاربت الأقطار الشاسعة ،وتزاورت أهالي الدول وصارت
المعاملات والمخالطات بينها متتابعة ،ومما قام مقام آلات السياحة قبل ابتداعها ،وناب عن أدوات الملاحة قبل اختراعها،
الأنوار المحمدية ،والغيرة الإسلامية ،بل والمعارف الوافرة في العلوم الرياضية والفلكية والجغرافية ،في زمن الخلفاء
العباسية ،ففتحوا بلاد مصر والسودان والمغرب والعجم وبلاد قابول وبخارى والهند والسند وجزائر سيلان وسومطرا
وتقدمت عندهم
وبلاد التبت والصين وعدة ولايات ببلاد أوربا مثل ممالك الأندلس وصقلية وبلاد الروم وغير ذلك
ّ
الإدريسي وابن الوردي
العلوم الجغرافية واشتهر من علماء الجغرافية كثيرون كالسعودي وابن حوقل والشريف
ّ
والسلطان عماد الدين أبي الفدا صاحب حماه ثم لما خمدت عندهم أنوار هذه المعارف وأهملوها ازدراء لها أو لسبب
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آخر قلت سياحاتهم وقام مقامهم طوائف الإفرنج وبرعوا في ذلك واستفادت الدولة والرعية الفوائد الجسمية بالأمور
ولي
تصدى
السياسية والتجارية ،وصيروا الأمم أشباه البهائم إلى ملة النصرانية وكان الإسلام أولى بتلك المزية ،ولقد
ّ
ّ
بدو العلوم ،وتلاشت عن المعارف
وعلي الهمم ،لإحياء هذه المعارف ،التليد منها والطارف ،حتى لاحت تباشير
النعم،
ّ
ّ
غياهب الأحلاك والغيوم ،شعر:
نـــمـــوه
وإذا رأيت مـن الـهـــلال
ّ

أيقنت أن سيصير بدرا كاملا

ثم إن بلاد الأمريقة تتصل بستة بحور فيتصل بها من جهة الشمال البحر المنجمد وبحر بافين ومن جهة الشرق ببحر
المغرب وبحر جزائر الأنتيلة وبالبحر المحيط الأكبر المسمى أقيانوس وبحر بهرنغ جهة الغرب وهي قسمان الأمريقة
الشمالية والأمريقة الجنوبية فأمريقة الشمالية ست أراض أصلية وهي الأمريقة الروسية أو المحكومة بالموسقو وبلاد
أغرونلند وبلاد ابرطانية الجديدة أو بلاد الإنكليز الجديدة وبلاد الإيتازونيا وهي الأقاليم المجتمعة وبلاد مكسيك وبلاد
برو العليا وبلاد براغيا
برو وبلاد بولويه وهي ّ
غواتيملا والأمريقة الجنوبية تسع أراض وهي بلاد كلنبيا وبلاد ابرزيله وبلاد ّ
شلي بكسر الشين وتشديد اللام المكسورة وبلاد بتاغونيا بفتح الباء والتاء وضم الغين وكسر النون،
وبلاد بلاطة وبلاد
ّ
محددة من سائر جهاتها
وهي
آسيا
بلاد
من
الشرقي
الجنوب
وعلى
الأمريقة
بلاد
غربي
فإنها
المحيط
وأما جزائر البحر
ّ
ّ
المشددة وكسر الزاي والاستورالية بضم الهمزة وسكون
بالبحر المحيط وهي ثلاثة أجزاء أصلية النوتازية بضم النون
ّ
السين وضم التاء وكسر اللام والبولينيزية بضم الباء وكسر اللام والنون والزاي ثم بلاد أوربا فيها أربع بنادر أصلية
مشهورة بالتجارة اسلامبول تخت الدولة العلية ولوندرة بضم اللام وسكون النون وفتح الدال تخت بلاد الإنكليز وباريس
تخت بلاد الفرنسيس ونابلي بضم الباء ببلاد إيطاليا والبنادر الأصلية ببلاد آسيا أربعة أيضا بكين بكسر الباء والكاف
قاعدة بلاد الصين وقلقوطة بفتح القاف واللام وضم القاف ويقال كلكتة بكافين قاعدة بلاد الهند التي تحت حكم
الإنكليز وصورة ببلاد الهند أيضا ويقال هي التي كانت تسمى المنصورة ومياقو بكسر الميم وضم القاف في بلاد
جزيرة بابونيا والبنادر الأصلية ببلاد الأفريقية أربعة القاهرة قاعدة مصر وسنار قاعدة حاكم بلاد النوبة والجزائر وتونس
ببلاد المغاربة والبنادر الأصلية ببلاد أمريقة الشمالية هي مكسيكو ببلاد مكسيك ونويرق في بلاد الإيتازونيا وفيلادلفيا
بكسر الفاء والدال وسكون اللام وكسر الفاء ومدينة وسهنغتون بسكون السين وكسر الهاء ثم نون ساكنة بعدها غين
مكسورة وأربعة في أمريقة الجنوبية وهي ريوبانيز بكسر الراء وضم الياء وكسر النون في بلاد ابريزله وبنوسيرس بكسر
برو وقيطو بكسر القاف في بلاد غرناطة الجديدة وفي بلاد
الباء والسين والراء في بلاد بلاطة وليمة بكسر اللام في بلاد ّ
البحر المحيط بندران شهيران وهما مدينة بتاوبا بندر جزيرة جاوة ومدينة مانيلة الواقعة في جزيرة مانيلة إحدى جزائر
فيليبينة فهذه المدينة هي قاعدة جميع هذه الجزائر ،ثم إن بلاد أوربا أغلبها نصارى وبلاد الدولة العلية هي بلاد الإسلام
بهذه القطعة وأما بلاد آسيا فإنها منبع بلاد الإسلام بل وسائر الأديان وهي أوطان الأنبياء والمرسلين وبها نزلت سائر
تشد الرحال إلاّ إليها وفيها منشأ
الكتب السماوية وهي تتضمن أشرف الأماكن والأرض المباركة والمساجد التي لا
ّ
الأولين والآخرين والصحابة وهي منشأ الأئمة الأربعة رضي هللا تعالى عنهم لأن منشأ الإمام
ومضم عظام سيد
ّ
المشرفة ومنشأ الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان
المدينة
عنه
هللا
رضي
مالك
الإمام
ومنشأ
غزة
عنه
الشافعي رضي هللا
ّ
الكوفة ومنشأ الإمام أحمد بن حنبل بغداد التي كانت كما قيل في أيام الخلفاء بالنسبة للبلاد كالأستاذ في العباد وكلها
من بلاد آسيا وبها يعنى ببلاد آسيا العرب وهم من أفضل القبائل على الإطلاق ،ولسانهم أفصح الألسن باتفاق ،وفيهم
وزبدة المجدود ودرع الشرف ومما يدل على فضلها أن بها الأماكن المفضلة كالقبلة
بنو هاشم الذين هم ملح الأرض ُ
مرات في اليوم والليلة والمدينتين اللتين نزل بهما القرآن العظيم
التي يجب على كل إنسان أن يتوجه إليها خمس ّ
ففضائلها لا تحصى وآثار أهلها لا تستقصى قال بعض أهلها:
عطـفة يا جــيرة الـــعـــلـــم

يا أهـيل الـجـود والـكــرم

نحـن جـيران لـذا الـــحـــرم

حرم الإحسان والـحـسـن

نحــن قـــوم بـــه ســـكـــنـــوا

وبـه مـن خـوفـهـم أمـنـوا

وبـآيات الـكـــتـــاب عـــنـــوا

فاتـئد فـينـا أخـا الـــوهـــن

البـطـحـا وتـعـرفـنـا
نعرف ُ

والـصـفـا والـبـيت يألـفـنــا

ولنا المعلى وخيف منى

فاعلمن هذا وكن وكـن

وعلي بردان
سمعت الشافعي يقول :فارقت مكة  -وأنا ابن أربع عشرة سنة لا نبات بعارضي  -من الأبطح إلى ذي طوى
َّ
إلي شيخ كان فيهم فقال - :سألت بمن ألقيت علينا
علي السلام ،فوثب
يمانيان ،فرأيت راكبا منيخة سلمت عليهم فر ُّدوا
َّ
َّ
سلامه إلا ما حضرت طعامنا وما كنت علمت أنهم أحضروا طعاما .فأجبت مسرعا غير محتشم ،فرأيت القوم بدوا يأخذون
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إلي ساعة بعد
الطعام بالخمس ويدفعون بالراحة ،فأخذت كأخذهم كيلا يستشنع عليهم مأكلي .قال :والشيخ ينظر
َّ
علي الشيخ وقال - :مكي أنت? قلت:
ساعة .ثم أخذت السقاء وشربت ريا ،وحمدت هللا تعالى وأثنيت عليه .قال :فأقبل
َّ
علي? فقال - :أما في الحضر
استدللت
 مكي قال - :قرشي أنت? قلت - :قرشي ثم أقبلت عليه وقلت له - :يا عم بمَّ
أحب أن يأكلوا طعامه ،وذلك في قريش خصوصا قال الشافعي :فقلت  -من
طعام? من أحب أن يأكل طعام الناس
َّ
أين? قال - :من يثرب مدينة النبي صلى هللا عليه وسلم فقلت - :من العالم بها والمتكلم في نص كتاب هللا والمفتي
بأخبار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم? فقال :سيد أصبح ،مالك بن أنس )رضى هللا عنه( فقال الشافعي رحمه هللا
فقلت :وا شوقاه إلى مالك! فقال لي مجيبا :عدل هللا شوقك ،إلا ترى إلى البعير الاورق? فقلت :أجل قال :هو أحسن
سن الصحبة حتى تصل إلى مالك قال الشافعي رضى هللا
جمالنا قيادا ،وأسهلها مشيا ،ونحن ثمانية نفر ،ذلك مما ح َّ
عنه :فقلت :متى ظعنكم? فقالوا - :في وقتنا هذا فما كان غير بعيد حتى قطروا بعضها إلى بعض وأركبوني البعير
الذي كانوا وعدوني به .قال الشافعي رحمة هللا عليه :فعلوت على ظهره وأخذ القوم في السير وأخذت أنا في الدرس
فختمت من مكة إلى المدينة ست عشر ختمة :ختمة بالليل وختمة بالنهار .ودخلت على المدينة في اليوم الثامن بعد
صلاة العصر ،فأتيت مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ودنوت من القبر فسلمت على رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم ،ولذت بقبره ،فرأيت مالك بن أنس مؤتزرا ببردة متشحا بأخرى وهو يقول :حدثني نافع عن ابن عمر عن صاحب
هذا القبر  -ويضرب بيده على قبر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  -قال الشافعي رضى هللا عنه :فلما رأيت ذلك هبته
العظيمة ،وجلست حيث انتهى بي المجلس ،فأخذت عودا من الأرض فجعلت كلما أملي على مالك حديثا كتبته بريقي
على يدي ومالك ينظر إلي من حيث لا أعلم  -حتى انقضى المجلس وجلس مالك ينتظر العشاء ولمغرب ولم ير أني
أحرمي أنت? قلت - :وقرشي فقال:
إلي بيده ،فدنوت منه فنظر إلي ساعة ثم قال لي- :
انصرفت فيمن انصرف فأشار
ُّ
َّ
كملت صفاتك ،فلم رأيتك سيئ الأدب? فقلت :وما الذي رأيت من سوء أدبي? فقال :رأيتك وأنا أملي الألفاظ لرسول
هللا صلى هللا عليه وسلم وأنت تلعب بريقك على يدك فقلت :عدم الورق ،وكنت أكتب ما تقول فجذب مالك يدي
فقال :مالي لا أرى عليها شيئا? فقلت :أن الريق لا يثبت على اليد ،ولكن قد وعيت جميع ما ح َّدثت به منذ وقت جلست
علي ولو حديثا واحدا
إلى حين قطعت فعجب مالك من ذلك فقال :أعد
َّ
قال الشافعي )رحمه هللا( فقلت :حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر _وأشرت بيدي إلى القبر كإشارته  -عن النبي صلى
ث بها من وقت جلس إلى وقت قطع المجلس .وصلى مالك
هللا عليه وسلم حتى أعدت عليه خمسة وعشرين حديثا حد َّ
المغرب فأقبل على عبده فقال - :خذ بيد سيدك إليك وسألني النهوض معه .قال الشافعي رضي هللا عنه :فقمت غير
ممتنع إلى ما دعا إليه من كرامة .فلما أتيت الدار أدخلني الغلام إلى مخدع وقال لي - :القبلة من البيت هكذا ،وهذا إناء
فيه ماء ،وهذا الخلاء من الدار )وأشار إليه( قال الشافعي رضي هللا عنه :فلما لبث مالك غير بعيد حتى أقبل والغلام
علي مالك ثم قال للعبد - :اغسل علينا  -فوثب الغلام إلى الإناء وأراد أن يغسل
حامل طبقا فوضعه من يده .وسلم
َّ
علي أولا ،فصاح عليه مالك وقال - :في أول الطعام لرب البيت ،وفي آخر الطعام للضيف قال الشافعي رضي هللا عنه:
فاستحسنت ذلك من مالك ،وسألته عن ذلك فقال - :أنه يدعو الناس إلى طعامه فحكمه أن يبتدئ بالغسل ،وفي آخر
الطعام ينتظر من يدخل ليأكل معه قال الشافعي رحمه هللا :وكشف مالك الطبق وكان فيه صحفتان في إحداهما لبن
ل ،إني فقير معدم
مق ّ
وفي الأخرى تمر ،وعلم مالك أنا لم نأخذ من الطعام الكفاية فقال لي - :يا أبا عبد هللا هذا جهد من ُ
فقلت :لا عذر على من أحسن ،إنما العذر على من أساء قال الشافعي :فأقبل مالك يسألني عن أهل مكة حتى دنا
العشاء الآخرة ثم قال - :حكم المسافر أن يحمل نفسه بالاضطجاع قال الشافعي فنمت ليلتي .فلما كان في الثلث الأخير
من الليل عند انفجار الصبح قرع مالك على الباب ،فأقرعت فقال لي - :الصلاة يرحمك هللا! فرأيته حاملا إناء فيه ماء
علي ذلك ،فقال لي - :لا يراعك ما رأيت مني ،فخدمة الضيف فرض قال الشافعي رضي هللا عنه :فتجهزت
ليسيغ
َّ
للصلاة ،وصليت الفجر مع مالك بن أنس في مسجد الرسول صلى هللا عليه وسلم ،والناس لا يعرف بعضهم بعضا من
الغلس ،وجلس كل واحد منا في مصلاه نسبح هللا إلى أن طلعت الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس
الرجال ،فصلى كل امرئ منا ما قسم له ثم جلس في مجلسه بالأمس وناولني الموطأ أمليه وأقرأه على الناس وهم
يكتبون .قال الشافعي رضي هللا عنه :فأتيت على حفظه من أوله إلى آخره من القراءة وأقمت ضيف مالك ثمانية أشهر،
حجهم زائرين لنبيهم
فما علم أحد من الأنس الذي كان بيننا آينا الضيف .ثم قدم على مالك المصريون بعد قضاء ّ
وتسمعوا الموطأ ،قال الشافعي رضي هللا عنه :فأمليت عليهم حفظا ،منهم عبد هللا بن عبد الحكم وأشهب وابن القاسم
 قال الربيع :وأحسب أنه ذكر الليث بن سعد  -ثم قدم بعد ذلك أهل العراق زائرين لنبيهم ،قال الشافعي رضي هللا عنه:فرأيت بين القبر والمنبر فتى جميل الوجه نظيف الثوب حسن الصلاة ،فتوسمت فيه خيرا ،فسألته عن اسمه فأخبرني،
وسألته عن بلده فقال :في العراق قال الشافعي رضي هللا عنه :فقلت  -أي العراق? قال :الكوفة فقلت - :من العالم
فيها والمتكلم في نص كتاب هللا والمفتي بأخبار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم? فقال - :محمد بن الحسن وأبو
يوسف صاحبا أبي حنيفة رضي هللا عنه قال الشافعي رضي هللا عنه فقلت :ومتى عزمتم تظعنون? فقال :في غداة غد
عند انفجار الفجر فعدت إلى مالك فقلت له :قد خرجت من مكة في طلب العلم بغير استئذان العجوز فأعود إليها أو
أرحل? وفي طلب العلم فائدة يرجع منها إلى عائدة فقال :ألم تعلم بأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما
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يصنع? قال الشافعي رضي هللا عنه :فلما أزمعت السفر زودني مالك بصاع من اقط وصاع من شعير وصاع من تمر
وسقاء فيه ماء .فلما كان في السحر وانفجر الفجر حمل بعض الاداوة وسار معي إلى البقيع ،فصاح بعلو صوته - :من
معه كراء راحلة إلى الكوفة? فأقبلت عليه وقلت له :بم تكتري ولا شيء معك ولا شيء معي? فقال لي :انصرفت البارحة
إلي
علي قارع الباب فخرجت إليه فأصبت ابن القاسم فسألني قبول هدية فقبلتها ،فدفع
عنك ،وبعد العشاء الآخرة قرع
َّ
َّ
صرة فيها مائة مثقال ،وقد أتيتك بنصفها وجعلت النصف لعيالي
إلي باقي الدنانير وودعني وانصرف .فسرت في جملة الحاج حتى وصلت إلى الكوفة
فاكترى لي بأربعة دنانير ودفع
َّ
يوم أربعة وعشرين من المدينة ،فنزلت المسجد بعد صلاة العصر وصليت العصر .فبينما أنا كذلك إذ رأيت غلاما قد
دخل المسجد،فصلى القصر ،فما أحسن يصلي .فقمت ناصحا له ومشفقا فقلت له - :أحسن صلاتك ،لا يعذب هللا هذا
الوجه الجميل بالنار فقال لي :أنا أظنك من أهل الحجاز فيكم الغلظة والجفاء ،وليس فيكم رأفة أهل العراق ،وأنا أصلي
علي صلاتي قط وخرج معجبا ينفض
هذه الصلاة خمسة عشر سنة بين يدي محمد بن الحسن وأبي يوسف فما عابا
ّ
رداءه في وجهي ،فلقي  -للتوفيق  -محمد بن الحسن وأبا يوسف بباب المسجد ،فستخبرهما ولا علم لي بهما ،فقال- :
هل علمتما في صلاتي من عيب? فقالا :اللهم لا قال :ففي مسجدنا من قد عاب علي صلاتي فقالا :اذهب إليه فقل له:
علي صلاتي ،بم تدخل في الصلاة?
بم تدخل في الصلاة قال الشافعي رضي هللا عنه فأتاني فقال لي - :يا من عاب
َّ
فقلت :بفرضين وسنَّة فعاد إليهما وأعلمهما بالجواب ،فعلما أنه جواب من قد نظر في العلم .فقالا له - :أذهب فقل:
ما الفرضان وما السنة? فقلت :أما الفرضان الأول النية والثاني تكبيرة الإحرام ،والسنة رفع اليدين فعاد إليهما وأعلمهما
إلي أظنهما ازدرياني فجلسا ناحية وقالا له - :اذهب وقل له :أجب الشيخين قال
بذلك ،فدخلا المسجد ،فلما نظرا
َّ
الشافعي رضي هللا عنه :فلما جاءني علمت أني مسئول عن شيء من العلم ،فقلت - :من حكم العلم أن يؤتى إليه ولا
إلي حاجة فليأتياني قال الشافعي رضي هللا عنه :فقاما من مجلسهما
يأتي وما علمت لي إليهما من حاجة ،فإن كان لهما
َّ
علي قمت إليهما وأجلست كل واحد منهما في مجلسه وأظهرت البشاشة لهما وجلست بين أيديهما
إلي فلما سلما
َّ
ّ
أي العرب?
ن
م
:
فقال
عربي
:
قلت
?
مولى
أم
عربي
:
قال
نعم
:
قلت
?
أنت
رمي
أح
:
لي
وقال
الحسن
بن
محمد
علي
فأقبل
ِ
َّ
َ
ّ
رأيت مالكا? قلت :من عنده أتيت قال لي:
قلت :من ولد شافع قال:
المطلب قال :من ولد من?
فقلت :من َولَد عبد
َ
ُ
ّ
أتيت على حفظه فعظم عليه ذلك ،ودعا بداوة وبياض ،وكتب مسألة في الطهارة ومسألة
الموطأ? فقلت:
َّ
نظرت في
ُ
في الصلاة ومسألة في الزكاة ومسألة في البيوع ومسألة في الفرائض ومسألة في الرهن والحج والايلاء ومن كل باب
في الفقه مسألة ،وجعل بين كل مسألتين بياضا ودفع إلي الدرج وقال لي - :أجب عن هذه المسائل من الموطأ قال
الشافعي رضي هللا عنه :فأجبت بنص كتاب هللا ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وإجماع المسلمين حتى أجبت
على المسائل كلها .ثم دفعت إليه الدرج ،فتأمله ونظر فيه ثم قال لعبده  -خذ بيد سيدك إليك قال الشافعي رضي هللا
عنه :ثم سألني النهوض مع العبد ،فنهضت غير ممتنع وقد حملت بعض أداتي وحمل الغلام بعضها فلما صرت إلى
باب المسجد قال لي العبد - :إن سيدي أمرني أن لا تصير إلى المنزل إلا راكبا قال الشافعي رضي هللا عنه فقلت له:
إلي بغلة بسرج محلى .فلما علوت على ظهرها رأيت نفسي باكيا .وطاف بي أزقة الكوفة إلى منزل محمد
َق ّدم! فقدم
َّ
بن الحسن فرأيت أبوابا واسعة ودهاليز منقوشة بالذهب والفضة ،فذكرت ضيق أهل الحجاز وما هم فيه وقلت :أهل
علي محمد بن الحسن
العراق ينفشون بيوتهم بالذهب والفضة وأهل الحجاز يأكلون القديد ويمصون النوى! ثم أقبل
َّ
وأنا في بكائي ،فقال لي - :لا يرعك أبا عبد هللا ما رأيت فما هو إلا من قنية حلال وبكسب ما يطالبني هللا فيه بفرض،
وأنا أخرج زكاتها في كل عام ،فأسر بها الصديق وأكبت بها العدو قال الشافعي رضي هللا عنه :فما بات حتى كساني
محمد بن الحسن خلعة بألف درهم بغلية )قال الشيخ أبو القاسم :يعني وازنة(ألفغأل ودخل إلى خزانته فأخرج لي الكتاب
الأوسط تأليف أبي حنيفة رضي هللا عنه فنظرت في أوله وآخره ثم ابتدأت الكتاب في ليلتي أتحفظه ،فما أصبحت إلا
وقد حفظته  -ومحمد بن الحسن لا يعلم بشيء من ذلك وكان المشهور بالكوفة بالفتوى والمجيب في النوازل  -فبينما
أنا ذات يوم قاعد عن يمينه إذ سئل عن مسألة أجاب عنها تقليدا وقال - :هكذا قال أبو حنيفة رضي هللا عنه )ووهم عليه
في الجواب(
فقلت له :الجواب غير هذا فلولا أن قلت فيه بالتقليد لأحسنت أدب المجالسة ،ولكنك وهمت .والجواب من قول الرجل
في هذه كذا وكذا ،وتحتها المسألة الفلانية وفوقها المسألة الفانية في الكتاب الفلاني فأمر محمد بن الحسن بالكتاب
فأحضر ،فتصفحه ونظر فيه فأصاب القول ما قلت ،فرجع عن جوابه إلى ما قلت ،ولم يخرج إلي كتابا بعدها ،وقال- :
علي منه حرف ولا سنَّة ولا ألف قال الشافعي رضي
أمعنت النظر قلت :أتيت على حفظ الكتاب وما علمت أن سقط
َّ
هللا عنه :فاستأذنته في الرحيل ،فقال :ما كنت لآذن لضيف يرحل عني ولا ...له مشاطرة نعمتي) (1فقلت :ما لهذا
قصدت ،ولا له أردت ،ولا رغبة لي إلى السفر قال :فأمر غلامه أن يأتي بك ما في خزائنه من بيضاء وحمراء ومن الورق
إلي ما كان فيها وهو ثلاثة آلاف درهم وأقبلت أطوف العراق وأرض فارس وبلاد الأعاجم وألقى الرجال حتى كنت
فدفع
َّ
ابن إحدى وعشرين سنة .ودخلت العراق في أول خلافة الرشيد ،فعند دخولي بغداد وتقدم رجلي للمشي انطلق في
أثري غلام فلاطفني وقال :ما أسمك? قلت - :محمد فقال :ابن من? فقلت :بن إدريس قال :من تكون? قلت :شافعي
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مطلبي? قلت :أجل فكتب ذلك في ألواح كانت في كمه وخلى سبيلي .فدخلت إلى بعض المساجد أفكر في
قال ليَّ :
عاقبة ما فعل ،حتى إذا ذهب من الليل النصف كبس المسجد ،فأرعب من كان فيه ،وأقبلوا يتأملون وجه رجل رجل حتى
إلي وقالوا :أجب أمير المؤمنين قال
إلي ،فقلت لهم - :لا بأس عليكم ،هذه الحاجة والغاية المطلوبة ثم أقبلوا
أتوا
َّ
َّ
الشافعي رضي هللا عنه :فقمت غير ممتنع فلما أبصرت أمير المؤمنين سلمت عليه السلام السنَّة ،فاستحسن الألفاظ
علي الجواب ،ثم قال لي - :تزعم أنك من بني هاشم? فقلت:يا أمير
والسياق وم َّيز ذهنه بين الخطأ والصواب ور َّد
َّ
المؤمنين كل زعم في كتاب هللا باطل  -فقال لي :فتقول? قلت :نعم فقال لي - :أبن لي عن نفسك قال الشافعي:
فانتسبت حتى بلغت آدم عليه السلام بالطين فقال لي الرشيد - :ما تكون هذه البالغة إلا في رجل من دار عبد المطلب
هل لك أن أوليك قضاء المسلمين وأشاطرك ما أنا فيه وينفذ حكمك فيهم وحكمي على ما اشترط وجاء به الرسول
صلى هللا عليه وسلم وأجمعت عليه الأمة? فقلت - :لو سألتني يا أمير المؤمنين أن أفتح باب القضاء بالغداة وأغلقه
بالعشي بنعمتك هذه ما فعلت ذلك أبدا قال :فبكى الرشيد وقال :هل تقبل من عرض دنيانا شيئا فقت :يكون معجلا
فأمر لي بألف دينار ،فما برحت من مقامي حتى قبضتها .ثم سألني بعض الغلمان والحشم أن أصلهم من صلتي ،فلم
علي به ،فخرج لي قسم كاقسامهم ،وعدت إلى المسجد
تسع المروءة إذ كنت مسئولا إلا أن قاسمتهم مما أنعم هللا
ّ
الذي كنت فيه ليلتي .فلما أصبحت تقدم فصلى بنا غلام صلاة الفجر في جماعة وأجاد القراءة .ولحقه سهو في الصلاة
فلم يدر كيف الدخول ولا كيف الخروج .فقلت له بعد السلام - :أفسدت علينا وعلى نفسك ،فأعد فأعاد مسارعا وأعدنا.
إلي بذلك ،ففتح
ثم قلت له - :ائتني ببياض أعمل لك فيه باب السهو في الصلاة والدخول فيها والخروج منها فسارع
َّ
هللا قريحتي وكشف عن صدري فألفت له كتابا لما رأيت من رغبته في العلم من نص كتاب هللا تعالى وسنَّة الرسول
صلى هللا عليه وسلم وإجماع المسلمين ،وسميته باسمه ،وهو أربعون جزءا ويعرف ب )كتاب الزعفراني( وهو الذي
وضعت بالعراق حتى تكامل في ثلاث وستين وولاني الرشيد صدقات نجران وقدم الحاج فخرجت أسألهم عن الحجاز
إلي بالكلام ،فسألته عن مالك وعن الحجاز ،فقال
فرأيت فيها قبة فلما أشرت إليه بالسلام أمر قائد القبة أن يقف وأشار
َّ
لي - :قد أربع وأخرف بمصنف ثم عودته إلى السؤال فقال لي :أشرح لك وأختصر قلت :في الاختصار البلاغة فقال :أنه
صحيح الجسم وأن له ثلاثمائة جارية تبيت عنده الجارية ولا يعود إليها إلا إلى السنة .وقد اختصرت لك خبره قال الشافعي
رضي هللا عنه :فاشتهيت أن أراه في حال غناه كما رأيته في حال فقره فأتيت الزعفراني فقلت له - :ثم من المال ما
يصلح للسفر? فقال :أنك لتوحشني خاصة والعراق عامة بظعنك عنه ،وجميع مالي فيه لك فقلت له :بم تعيش? قال:
إلي وحكمني في ماله وأخذت منه على حسب الحاجة
الجاه أوسع من المال ثم نظر
َّ
حران دخلتها يوم الجمعة فذكرت فضل الغسل وما جاء فيه فقصدت إلى
وسرت على ديار ربيعة ومضر ،فلما أتيت إلى َّ
الحمام فلما سكبت الماء على رأسي رأيت شعر رأسي شعثا فقلت :أحيي سنة في سنة فدعوت المزين فلما بدأ في
رأسي وأخذ القليل من شعري دخل قوم من رؤساء البلد فسارع إلى خدمتهم وتركني فلما قضوا ما أرادوا منه عاد إلى
ما أردته وخرجت من الحمام فدفعت إليه أكثر ما كان معي من الدنانير وقلت له - :خذ هذه ،وإذا وقف بك غريب فلا
إلي متعجبا مما صنعت معه ،ويرى الناس .فاجتمع على باب الحمام خلق كثير .فلما خرجت عاتبني الناس
تحقره فنظر
َّ
على فعلي به فقلت - :أنه لو أمكن أكثر مما فعلت لسارعت فبينما أنا كذلك إذ خرج بعض من كان في الحمام من
الرؤساء فقدمت له بغلة فركبها ،فسمع خطابي لهم فانحدر عن البغلة بعد أن استوى عليها وقال لي - :أنت الشافعي!
فقلت :نعم فمد الركاب مما يليني وقال لي :بحق سيدك ألا ركبت ومضى بي الغلام مطرقا بين يدي حتى أتيت إلى
منزل الفتى ثم أتى وقد حصلت في منزله فأظهر البشاشة ،ثم دعا بالغسل ثم حضرت المائدة فسمى وحبست يدي
علي حرام حتى أعرف من أين هذه المعرفة فقال :أنا ممن كنت سمعت
فقال - :مالك يا أبا عبد هللا? فقلت :طعامك
َّ
منك الكتاب الذي وضعت ببغداد وأنت لي أستاذ قال الشافعي رحمه هللا فقلت :العلم بين أهل العلم رحم متصلة
فأكلت بفرحة إذ لم يعرفني هللا إلا بيني وبين أبناء جنسي وأقمت ضيفه ثلاثا .فلما كان بعد ثلاث عرض عن نفسه مكارم،
بحران أحسن منها ،أشهد أنها إن اخترت المقام فأنها هدية مني إليك فقلت :فبم
حران أربع ضياع ما
َّ
ثم قال - :حول َّ
تعيش? فقال :في صناديقي تلك )وأشار بيده إليها( أربعون ألف درهم أتجر بها فتكون لك الضياع وأعيش أنا في التجارة
فقلت :ليس إلى هذا قصدت ،ولا عن بلدي خرجت إلا بنية أن أتعوض علما يورث حسن الثناء في الدنيا والعافية في
الآخرة محمودة صحبته محسودا عليها بغبطة فقال لي :فالمال إذن من شأن المسافر قال الشافعي :فقبضت الأربعين
ي أحمال الدنانير والدراهم يلقاني الرجل وأصحاب الحديث :منهم أحمد بن حنبل،
حران وبين يد َّ
الألف وخرجت من مدينة َّ
الرملة
وسفيان بن عيينة ،والاوزعي فما زلت أجيز كل إنسان منهم على قدر ما قسم له ومعرفته حتى دخلت مدينة ّ
وليس معي إلا عشر دنانير فاشتريت بها راحلة واستويت على كورها وقصدت الحجاز فما زلت من منهل إلى منهل
حتى وصلت إلى مدينة الرسول صلى هللا عليه وسلم بعد سبعة وعشرين يوما بعد صلاة العصر ،فأنخت راحلتي بازاء
المسجد وصليت العصر فائتا ورأيت كرسيا من الحديد عليه مخدة من قباطي مصر مكتوب عليها بالحرير )لا إله إلا هللا
محمد رسول هللا هارون أمير المؤمنين( قال الشافعي :وحوله أربعمائة دفتر أو يزيدون فبينما أنا كذلك إذ رأيت مالك
بن أنس قد دخل من باب النبي صلى هللا عليه وسلم وقد فاح عطره في المسجد وحوله أربعمائة أو يزيدون يحمل
الكرسي وألقى مسألة في خراج العمل .قال الشافعي رحمه
ذيوله أربعة .فلما وصل قام إليه من كان قاعدا وجلس على
ّ
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هللا فلما سمعت ذلك لم يسعني الصبر فقمت قائما في سور الحلقة ورأيت إنسانا بطالا فقلت له - :قل :الجواب كذا
وكذا فبادر بالجواب قبل فراغ مالك من السؤال .فأطرق عنه مالك وأقبل على أصحابه فسألهم عن الجواب ،فخالفوه،
علي الجاهل يطلب مني
فقال لهم - :أخطأتم وأصاب الرجل ففرح الجاهل بإصابته .فلما ألقى السؤال الثاني أقبل
َّ
الجواب ،فأقبلت عليه وقلت له - :الجواب كذا وكذا  -فبادر بالجواب .فلم يلتفت إليه مالك ،وأقبل على أصحابه
واستخبرهم عن الجواب ،فخالفوه ،فقال لهم - :أخطأتم وأصاب الرجل قال الشافعي رضي هللا عنه :فلما ألقى السؤال
الثالث قلت له - :الجواب كذا وكذا فبادر بالجواب ،فأعرض مالك عنه وأقبل على أصحابه فخالفوه في الجواب فقال- :
أخطأتم وأصاب الرجل فنادى مالك بأعلى صوته أن ادخل ،ليس هذا موضعك قال الشافعي :فدخل الرجل طاعة منه
لمالك وجثا بين يديه فقال له مالك - :قرأت أو سمعت الموطأ? قال :لا قال :فنظرت في مسائل أبن جريج? قال :لا قال:
فلقيت جعفر بن محمد الصادق? قال :لا قال :فهذا العلم من أين لك?
قال له :إلى جانبي غلام شاب يقول لي :قل الجواب كذا وكذا ،فكنت أقول ما يقول فالتفت مالك وألتفت الناس بأعناقهم
ومر صاحبك بالدخول علينا فدخلت عليه ،فإذا أن من مالك
لالتفات مالك قال :فكسرت الحلقة عليه .فقال للجاهل - :قمُ ،
بالموضع الذي كان فيه الجاهل جالسا بين يديه .فتأملني ساعة فقال لي - :أنت الشافعي? فقلت :نعم فضمني إلى
صدره ونزل عن كرسيه وقال - :أقعد فأتم هذا الباب الذي نحن فيه حتى أنصرف إلى المنزل وأثوب إليك قال الشافعي:
فألقيت أربعمائة مسألة في خراج العمل ،فما أجابني أحد بجواب فاحتجت أن آتي بأربعمائة جواب وقلت :الأول كذا
إلي .فلما وصلت المنزل رأيت بناء
وكذا ،والثاني كذا وكذا .وسقط الفرض وصلينا العشاء المغرب،فضرب مالك بيده
َّ
غير البناء الأول .فبكيت .فقال لي - :مم بكاؤك? كأنك خِ فت يا أبا عبد هللا  -مما ترى  -أني بعت الآخرة بالدنيا قلت :هو
فطب نفسا وقر عينا هذه هدايا خراسان وهدايا مصر تجيء من أقاصي الدنيا .وقد كان صلى هللا عليه
وهللا ذاك قالِ :
وسلم يقبل الهدية ويكره الصدقة .وإن لي ثلاثمائة خلعة من رق خراسان وقباطي مصر وعندي جواري دينار ،وأخرج
منها زكاتها عند كل حول يحول عليها ،فلك نصفها هدية مني إليك فقلت :انك موروث وأنا موروث ،فلا يثبت جميع ما
وعدتني إلا تحت ختمي ليجري ملكي عليه فإن حضرني أجلي ملت لورثتي دونك ،وإن حصرك أجلك كان لي دون ورثتك
فتبسم في وجهي وقال :أبيت إلا العلم فقلت :لا يستعمل أحسن منه قال الشافعي :فما بت إلا وجميع ما وعدني به
تحت خاتمي فلما كان في غداة صليت الفجر في جماعة وانصرفت إلى المنزل أنا وهو ،وكل واحد منا يده في يد
قدمت المصابيح إلى جلودهن لأوقدت ،قلت - :ما رأيت كراعا
صاحبه ،إذ رأيت كراعا على بابه من مهارى خراسان) (2لو ّ
أحسن من هذا فقال :هو هدية مني إليك يا أبا عبد هللا فقلت له - :دع منها دابة فقال :أنا أستحي من هللا تعالى أن أطأ
قرية فيها قبر نبي هللا صلى هللا عليه وسلم بحافر دابة فقال الشافعي :فعلمت أن ورع مالك على حاله قال :فأقمت
وأنع ِمهِ ويزين العلم تحيزني) .(3فلما وصلت إلى الحرم ،خرجت
عنده ثلاثا ثم ارتحلت إلى مكة وأنا أشرق بنعم هللا
ُ
العجوز رحمها هللا تعالى ونسوة معها فلقيتني وضمتني إلى صدرها ،وضمتني عجوز كنت آلفها وأسميها خالتي وقالت:
 أليس أمك صاحبة ألم يأكل فؤادها عليك) (4قال الشافعي :وهي أول كلمة سمعتها في .....من امرأة) (5فلما هممتبالدخول قالت لي العجوز - :إلى أين عزمت?  -قلت :إلى المنزل قالت لي :هيهات ،تخرج من مكة بالأمس فقيرا لا مال
علي? فقلت لها :ما أصنع? قالت :اضرب قبابك في الأبطح ،ونادي في العرب أنك تشبع
لك وتعود إليها مثريا مفتخرا
َّ
الجائع وتحمل المنقطع وتكسو العاري ،وتربح ثناء الدنيا وثواب الآخرة ففعلت ما أمرت وسار بذلك الفعل الرجال على
إلي يستحثني على هذا الفعل ويعدني أنه يحمل لي في كل عام مثل
آباط الإبل ،وبلغ ذلك مالكا رضي هللا عنه فكتب
َّ
ما (6)....منه وما دخلت إلى مكة وأنا أقدر على شيء مما كان معي إلا نعلي وخمسين دينارا فوقعت قربة من يدي
فناولتني إياها أمة على كتفيها قربة فأخرجت ما معي وأجزتها خمسة دنانير فقالت لي العجوز - :ما أنت صانع? فقلت
لها :أجيزها على فعلها فقالت :ادفع إليها ما معك قال :فدفعته إليها ،ودخلت مكة فما بتُّ تلك الليلة إلا مديونا وأقام
إلي أول مرة وظيفا إحدى عشر سنة .فلما مات رحمه هللا ورضي
إلي كل عام مثل ما كان دفع
مالك رضي هللا عنه يحمل
َّ
َّ
عنه ضاق بي الحجاز ،وخرجت إلى مصر فعوضني هللا عبد هللا بن عبد الحكم فقام بالكلفة فهذا جميع ما لقيت في
سفري .فأفهم ذلك يا ربيع قال الربيع :فسألني المزني إملاء ذلك بحضرته فما وجدنا بالمجلس فرصة ،فما وقع كتاب
السفر لأحد غيري من أصحابه :لا حرملة ولا غيره .وهللا أعلم ) (1هو غير الشريف الرضي الشاعر فان اسمه ممد بن
الحسين ) (1) (406 - 359في الأصل تصحيف لم نتبين صوابه ) (2الكراع هنا :جماعة الخيل ) (3هذا الموضع كان في
الأصل في غاية الغموض والتحريف ) (4هذه العبارة أيضا مضطربة جدا في الأصل ) (5الكلمات التي كانت في مكان
البياض سقيمة جدا ) (6بياض بالأصل
يتفق البرتغالي )بيدرو تاكسيرا( من أعماق قلبه ،مع معاصره الإنكليزي فينس موريسون أول أوربي زار العراق ،في
ِق الناس كي ينتقلوا كالطيور المحلقة( نعم ،يتفق
القول الآتي) :ما أحلى المياه الجارية ،بينما البرك الراكدة نتنةُ ،خل َ
تاكسيرا نصا وروحا مع هذا التعقيب ..فالمياه الراكدة في الآبار المالحة خلال الارتحال ،تكون نتنة ..نعم إن أناسا أمثال
سيما في القرنين السادس عشر والسابع عشر.
تاكسيرا وموريسون قد ُخلقوا للتجوال ولا ّ
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كان هنالك إحساس بالمخاطرة وراء تلك الرحلات التي قام بها الرجال عبر البحار والقارات ،وهي التي تعبر عن رغبة
تملكتهم للاتصال المباشر بالشرق .إن عالما مثل فرانسيس بيكون قد يطري منافع السفر نظريا ،ولكن جوالين أمثال
موريسون و تاكسيرا هم الذين يشدون الرحال فعلا.
كان تاكسيرا برتغاليا ،سافر إلى )غوا(<غوا ،ميناء في شبه القارة الهندية ،ظل تحت سيطرة البرتغال منذ القرن السادس
عشر وحتى استقلال الهند عام  >1948في عام  1580وكانت مهنته الطبابة إلا أن عمله في غالب الأحيان كان يتركز في
تجارة الأحجار الكريمة ،حيث كان تجار المجوهرات من الأوربيين ،مطلوبين كثيرا في البلاطات الشرقية ،يضاف إلى ذلك،
كان تاكسيرا محبا للأسفار ،فقد زار سيلان )سري لانكا( في عام  ،1588واستقر في ميناء هرمز مدة من الزمن خلال عام
 ،1590ثم قام برحلة حول العالم ثم عاد إلى )غوا( بين الأعوام  ،1603 -1600وترك بعدها مذكرات موجزة عن رحلته.
وعندما اشت َّد به الحنين إلى الوطن في عام  1604غيّر رغبته في الطريق  -وربما كان ذلك من جراء إرهاق السفر بالبحر
 إلى الطريق الأقصر لأوربا وذلك عبر بلاد الرافدين.كانت يوميات تاكسيرا عن رحلته هذه ،أول تسجيل لشخص أوربي عن عبور الصحراء لذلك اعتبرت دليلا عمليا لأي
شخص يريد متابعة الرحلة في هذه المنطقة خطوة خطوة .وكان هذا الطريق الذي يمر عبر صحراء الشام ،يربط بلاد
الرافدين بالبحر المتوسط ثقافيا وتجاريا منذ ثلاثة آلاف سنة .وعندما قدم الأوربيون إلى هذه البلاد في القرن السابع
عشر ،وجدوا أنه أقصر الطرق بين أوربا وبين مصالحهم في الهند وفي الخليج العربي ،والآن وعلى الرغم من الحدود
والسياسات التي وضعت بعض الحواجز على الطريق ،إلا أن علامات الطريق القديمة  -من بقايا المدن وأطلال خانات
يبق من تلك المدن والخانات القديمة سوى بعض الآثار القديمة التي تعود
السفر والآبار المالحة ،ظلت على حالها<.لم
َ
إلى عصور سابقة> ولقد ازدهرت تجارة القوافل عبر الصحراء في فترات الاستقرار النسبي خلال القرنين الميلاديين
الثاني والثالث ،وكذلك في أوج ظهور الإمبراطوريتين الأموية والعباسية في الفترة الممتدة بين القرنين الثامن
والتاسع .وبالنسبة إلى تاكسيرا فإن اجتياز الصحراء تعني التخلص من حياة الخدر التي خلفها الغزو العثماني للبلاد الذي
كانت ذروته احتلال بغداد في عام .1534
وقد شجع العثمانيون استخدام هذا الطريق بدلا من طريق رأس الرجاء الصالح الذي كان يبحر فيه المغامرون من التجار
الأوربيين.
وقد غادر تاكسيرا ميناء )غوا( في التاسع من شهر شباط عام  .1604وكانت رحلته حتى الخليج العربي غير حافلة ،وقد
وصل في نهاية تموز .كانت أشهر الصيف أكثر الشهور ازدحاما بالتجارة في مدينة البصرة ،وذلك لهبوب الرياح المواتية
التي لم تأتِ بتاكسيرا حسب ،بل جلبت معه تجارا من الهند وباعة اللآلي من البحرين.
وفي البصرة ،لم يجد تاكسيرا أية أبنية مشهودة بل وجدها مدينة ذات سور ضخم وبيوت مبنية بالآجر وبعض الحمامات
العامة اللائقة التي تقدم خدمات طيبة حيث تستقبل الناس بعد عناء السفر .ويشار على الأوربيين عادة بارتياد تلك
الحمامات ،ليذكرونهم بالخدمة السيئة التي يلقونها في حمامات أوطانهم .كانت الحمامات مكانا مرغوبا باعثا على
الإثارة ،تزدهر في البصر لكونها ملتقى الطرق بالنسبة للعراق والخليج العربي والجزيرة العربية وإيران .أما صادرات
البصرة الأساسية فهي التمور ،الغذاء الرئيسي الذي كان يرسل إلى جميع أنحاء الخليج ،وكذلك الحال بالنسبة إلى العديد
من أنواع الحبوب والخضراوات .وهناك تجارة مربحة أخرى مع الهند وفارس ،هي تجارة الخيول .كانت البصرة قد تخلّصت
من آثار الحرب التي جرت بين الفرس والعثمانيين وانتهت بسيطرة الأتراك .وكانت الحامية العثمانية المؤلفة من ثلاثة
آلاف جندي ،تمول من وارد رسوم الكمرك الثقيلة .وعلى أية حال ،فقد كان وجود العديد من العقارب ذات الأحجام
الكبيرة ،مثار شكوى تاكسيرا.
كان تاكسيرا يرجو الوصول إلى بغداد عن طريق نهر دجلة ،غير أن ذلك لا يتيسر إلا في فصل الشتاء .فقد تستغرق
الرحلة في الصيف ثلاثة أشهر ،حيث يكون دجلة ضيّقا والقاطنين على ضفافه )المتسمين بالعنف( قريبين جدا،
بالإضافة إلى أن المسافة ستكون ضعف طريق البر بسبب تعرج النهر .وهكذا اختار طريق البر ،على الرغم من تعذر
إيجاد قافلة يلتحق بها .وعلى كل فقد وافق أخيرا )الباشي( أو رئيس القافلة أن يضمه إليها مع فراشه ومتاعه وأن يزوده
بدابة يركبها )مع قليل من الطعام الرديء الذي يقدم في ساعات غير مناسبة( إلا أن تاكسيرا كان يضيف إلى ذلك بعض
أنواع من )البسكويت( والفواكه المعلبة وخاصة مربى السفرجل ،وبالبرتغالية مارميلو) .وأستطيع أن أشهد على مدى
قيمته في رحلة الصحراء وعلى تمتع )الباشي( بتناوله أيضا( بالإضافة إلى ذلك فقد أخذ معه ثلاثة أكياس من صبغ
النيلة لتغطية أجور سفرته التي كانت أكثر أمانا مما لو حمل ثمنها معه.
تجمعت القافلة في الثاني من أيلول في خلاء بأطراف المدينة قافلة )صغيرة( مؤلفة من ) (1500جملا و) (95حمارا
و) (60تابعا مسلحا .وكانت الحرارة لا تزال شديدة بحيث يسهل فيها تعكير الأمزجة .فاليوم الاعتيادي يبدأ قبل الفجر،
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لذلك ساروا حتى الظهيرة ،ثم توقفوا عند ارتفاع درجة الحرارة في منتصف النهار ثم تابعوا السير عند الرابعة بعد الظهر
تقريبا .كانت الآبار المالحة قذرة ،وفي إحدى هذه الآبار وجدوا أفعى ميتة .وكان الأمر بالنسبة إلى الدواب اكثر سوءا،
ففي يوم واحد نفقت خمسة جمال فتم نحرها وأكل لحمها من قبل مرافقي القافلة ،بينما لم يستطع تاكسيرا وأصدقاؤه
أن يشاركوهم في تناول هذا الطعام .كانت القافلة تنتقل بصعوبة من بئر إلى أخرى ،ومن ثم كان على أصحابها أن
يحترسوا من اللصوص ،وعندما خيموا في المساء )تخندقنا بشكل واضعين أحمال المتاع والجمال والدواب في الوسط،
وكانت جميع أسلحتنا على أهبة الاستعداد( .وقد لاحظ تاكسيرا أن أحد الحماة المأجورين ضمن القافلة هو من بين أبناء
العشائر التي اعتادت السلب .وابتعد الحارس الخلفي للقافلة عنها خلسة ،وراح يغني ليرفع من معنوياته .ولم يكن
تاكسيرا من مثيري الفزع ،غير أنه لم يكن للإدارة العثمانية من سلطة في خارج المدن  -إلا ما ندر  -كما كانت تسود
المناطق الصحراوية شبكة من العلاقات والصراعات العشائرية بحيث لا تدع مجالا للأغراب مهما اتخذوا من احتياطات
يتعرضوا إلى الاعتداء من قبل عشيرة أخرى غيرها .ولذلك كان يتعذر
لتأمين حمايتهم من قبل إحدى العشائر ،إذ لابد أن
ّ
عليهم السفر بدون تلك الحماية .وقد حذر تاكسيرا من وجود أشخاص آخرين مع القافلة يحاولون سلب أو قتل الأوربيين
الذين يعتبرونهم أثرياء.
حينما يتعذر على القوافل أن تحط رحالها في بقعة ما بالصحراء فإنها تخيم في خانات القوافل التي كانت في الغالب،
وقفا خيريا أوقفه أغنياء المسلمين .فالخان الكبير يتسع لما مجموعه أربعمائة شخص مع حاجاتهم .والخانات شأنها شأن
الفنادق ذات مستويات مختلفة ،فأحدها يقع بالقرب من مدينة النجف  -مرقد الإمام علي )رضي هللا عنه(  -وكان في
وقت ما فسيحا فخما ،ولكن عندما رآه تاكسيرا وجده م ّتسخا وأرضيته ليست مستوية تتناثر فوقها الأحجار حتى بدا له
غير صالح للإيواء.
كان تاكسيرا واهنا متعبا ،وكان أكثر ما يحتاج إليه ليلة كاملة من النوم ،وكان طعامه مؤلف من التمر واللبن الرائب
والماء ،إذ كان قد أتى على)البسكويت( الذي يحمله )لم تكن هناك وسيلة لعلاج هذه الحالة سوى الصبر ،الشيء الأكثر
ضرورة والذي يتسلح بع الإنسان في مثل هذه الرحلة( .مهما كان ذلك القول صحيحا أو كان تعبيرا عن رباطة الجأش.
وقد حصل أصحاب القافلة على راحتهم بقضاء أربعة أيام في النجف .هذه المدينة الدينية المكرمة لذكرى ابن عم
الرسول )صلى هللا عليه وسلم( ،الإمام علي )رضي هللا عنه( الذي قتل في الكوفة التي تبعد بضعة كيلومترات شمالا،
ولا يسمح لغير المسلمين بالسكنى في هذه المدينة .إن مسجدها الرائع الذي يضم رفاة الإمام علي )رضي هللا عنه(
كان أقل روعة عندما رآه تاكسيرا ،ولم يسمح له بالدخول إليه<.قد وصف تاكسيرا مدينة النجف قائلا0 :دخلنا مدينة
الإمام علي )رضي هللا عنه( نهار السبت  18أيلول  ،1604وقد كانت هذه المدينة كبيرة ،فإن دورها كانت قبل ما يزيد
على خمسين أو سبعين سنة نحو ستة آلاف أو سبعة آلاف دار .وتدل خرائب معظم هذه الدور إنها كانت واسعة وجيدة
البناء .أما اليوم فالدور المسكونة لا تزيد على خمسمائة وسكانها معظمهم فقراء ...إن المدينة محاطة بسور ولكن فيه
ألف فتحة ،وهو مبني كالجامع والدور ،بالآجر والطين .والنجف ليست على مجرى ،وماء آبارها أجاج ،أما الماء العذب
فهو من مجرى كان قد أحثه السلطان العثماني سليمان القانوني بفتح صدره من الفرات على بعد ثلاثة فراسخ من
المدينة .وقد أنفق عليه مبالغ كبيرة مع مشاق .ولم نستطع الشرب من هذا الماء لقذارته .فقد حصل في المجرى ما
منع جريانه ،وهو بحاجة إلى تطهير سنويا.
ويشاهد في هذه الحاضرة خرائب أسواق معقودة كما هي العادة في المدن القريبة ،وبناء هذه الأسواق يدل على ما
كان لهذه المدينة من مجد عريق .إن هذه الأراضي تابعة للترك أما سيدها فأمير عربي )الشيخ ناصر المهنا( يؤدى له
الخراج .وفي العادة أن تكون في هذه المدينة حاميه قوامها خمسون جنديا ولكن لم يكونوا فيها حين مكوثي( )انظر
البحاثة يعقوب سركيس( ص >.335أما مدينة كربلاء التي تبعد قليلا عن
كتاب مباحث عراقية القسم الثاني تأليف
ّ
النجف ،فتبدو أكثر ازدهار وإن كانت معادية للغرباء .وقد دهش تاكسيرا لوفرة مياه الشرب فيها وكانت تقدم مجانا في
الشوارع ،كما يفعل كثير من المسلمين لإرواء المسافرين.
كان رئيس القافلة قد تزوج في كربلاء وقد دعا تاكسيرا إلى حفل الزفاف .ولوحظت رقة العرب بتناولهم الطعام بواسطة
الملاعق ..وقد أعجب تاكسيرا بكرم الضيافة ،وإن كان إعجابه بطعامهم أقل من ذلك )فالعرب يبزون الشعوب الأخر بما
يقدمونه من طعام لأي شخص يفد إليهم أو يمر بهم .وبعد انتهاء أسبوع الاحتفال بالزواج استأنفنا السفر ،ينتابنا خوف
شديد من اللصوص .وقد بدت لنا الأرض الآن أكثر خصوبة والطقس أشد احتمالا ،والخانات أتم راحة ولا سيما ذلك
القريب من أطلال بابل ،والذي شيدته سيدة تركية تقربا هلل(.
بعد مرور خمسة أسابيع على مغادرتنا البصرة ،وصلت القافلة إلى بغداد .فإذا بهذه المدينة أصغر حجما من البصرة
وأقل تأثيرا ،رغم خلوها من الأبنية الحجرية الفخمة فقد كانت تشابه أية مدينة أوربية في ذلك الحين ...وحيث إنها واقعة
بين مفترق الطرق ،فإن الناس يفدون إليها وتلتقي فيها تجارتهم القادمة من أطراف الشرق الأوسط الأربعة .كان الطعام
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فيها جيدا ،بالقياس إلى رجل برتغالي جائع ،ولا سيما السمك النهري ذو الطعم اللذيذ .أما القهوة التي كانت ساخنة جدا
وداكنة وبدون طعم ،فإن تاكسيرا لم يكن شغوفا بها على الرغم من الفوائد التي عزيت إليها .حيث كانت ترتشف بتلذذ
في المقاهي الممتدة على شاطئ دجلة حيث يلتقي الناس فيها للتحدث والتسلية وفق التقاليد السائدة هناك .وشاهد
تاكسيرا في بعضها غلمان رشيقين وموسيقى تقليدية مؤثرة<.وقد وصف تاكسيرا أحد هذه المقاهي ،وهو مقهى حسن
باشا قائلا) :وهذا الخندق هو عمل جديد أحدثه في سنة  1601الوالي حسن باشا .وقد أنشأ السوق والخان والمقهى
المعروفة جميعه باسمه ،وهي من الأبنية النفيسة (...ثم قال:
)ومن الأبنية العامة  -كما قلت سابقا  -المقهى ...ويستخدم في المقهى غلمان ملاح ،ملابسهم فاخرة لتقديم القهوة
وقبض الدراهم .وهناك الموسيقى تعزف وغيرها من وسائل التسلية واللهو .والتردد إلى هذا الموضع في القيظ أكثر
ما يكون ليلا ،أما في الشتاء فنهارا .وهذا المقهى قريب من النهر )دجلة( وفيه نوافذ ورواقان تطل على النهر فتجعله
متنزها لطيفا جدا( )يعقوب سركيس المصدر السابق ص  >(189كما لاحظ وجود جماعات من اليهود والعجم ،ويزعم
بعض اليهود أنهم عاشوا في هذه البلاد منذ السبي البابلي .ويمتاز البغداديون في الحقيقة ،بالنظافة ودماثة الخلق
فضلا عن ارتدائهم الملابس النضرة .أما المدينة فكانت تتمتع بجو هادئ ونسيم عليل.
كانت )حلب( المحطة الثانية التي تتطلب اختراق الصحراء ،والسير خلال طريق معلوم ومطروق مع تجنب الاقتراب من
نهر الفرات حيث تغمر شاطئيه عما قريب بمطر الشتاء ،كما أن القاطنين هنالك لا يقلون عداوة عن الذين وجدوا في
الجنوب.
إن أربعة قوافل تجارية ،اثنتان في كل اتجاه ،تروح وتغدو في كل عام بين بغداد وحلب .وتضم كل قافلة ما يقارب ألفا
من الدواب ،وإن معظم الأوربيين الذين يسافرون بين هاتين المدينتين يستخدمون إحدى تلك القوافل.
وعلى أية حال ،كانت التحضيرات بطيئة ،بينما كان تاكسيرا شديد التوق للعودة إلى الوطن .وقد ضمت القافلة بضعة
تجار أوربيين من بينهم اثنان من مدينة البندقية الإيطالية )كان البندقيون لا يزالون التجار الرئيسيون في تلك البقاع من
العالم( بالإضافة إلى برتغالي متعب من البصرة الذي أسهم في تحضيرات القافلة ،فلكل عشرة جمال محملة بالبضائع،
ينبغي إضافة جمل آخر محمل بالأمتعة .أما القافلة المتجهة غربا فينبغي تحميلها بصبغة النيلة والصمغ والجوز
)لاستخدامها في الدباغة وصناعة الحبر( وكذلك التمور والتوابل والأقمشة الفاخرة .وكان الحصول على الطعام خلال
الرحلة ،أمر نادر كالماء وعليه يجب أن يتهيأ لها المسافر مسبقا.
كان عليهم انتظار الأخبار الواردة من حلب قبل الشروع في الرحلة .وبعد أن جاءت هذه الأخبار ووصلت بعض الرسائل
من حلب ،قاطعة طريق الصحراء الذي كان يستعمل للبريد السريع بشكل مفضل على طريق البحر حتى عام ،1605
وهي السنة التي وصل فيها تاكسيرا إلى بلاده ,وهكذا جاءت الإشارة في الثاني عشر من كانون الأول عام  1604لتحرك
القافلة التي كانت تضم ) (130جملا و) (75حمارا ،وقد نصح تاكسيرا بالسفر في مهد مغطى ومعلق على أحد جوانب
الجمل ،الذي يفترض أن يعلوه عدلان .ولم يتشكَّ تاكسيرا من هذا الأمر ،إذ كان المكان دافئا وأكثر أمانا من ركوب
الحصان الذي قد يطمع البعض في سرقته .ولكن معظم المسافرين أبدوا انزعاجهم من فكرة استخدام المهد ،كما لو
كان الداخل فيه مصلوبا .وساروا في طريق يتقاطع مع الترع ،ولاحظ تاكسيرا بأسى أن القنوات غير مستخدمة والأراضي
غير محروثة قد هطل عليها مطر غزير ،ورغما عن ذلك ظلت مياه الآبار ممجوجة.
وقرب نهر الفرات الذي قطعوه عند مدينة )عانه( شاهد تاكسيرا الحقول والمزارع ونبات العترة .فإذا بهذه المدينة
مزدهرة وتضم جماعات من الغرباء والمدهش حقا عدم وجود سوق فيها تتيح للمسافر أن يتمون منها.
وكان عليهم أن يدفعوا ضريبة المرور إلى أمير المدينة بالإضافة إلى )جزء مما يملكون( إلى الحامية التركية .وهكذا ففي
كل مدينة كانت تتكرر أمثال هذه الضرائب .ولهذا السبب يفضل الأوربيون إرسال بضائعهم بطريق البحر .وهذه البضائع
على نوعين ،الفاخر ،مثل الحرير وصبغ النيلة والتوابل ،والثقيل ،مثل العفص والجوز والتمور .وتجري المطالبة المعتادة
بتقديم الهدايا إلى أتباع الأمير ،ولذلك كان هؤلاء يعرقلون إجراءات المرور للحصول على المزيد من الإتاوات ،مما جعل
أصحاب القافلة يتأخرون مدة ثلاثة أسابيع حتى أدركهم البرد والجوع ،بالإضافة على الابتزاز الذي تعرضوا إليه من قبل
أهالي المدينة ،وإلى خيبة الأمل التي أصيبوا بها من جراء احتجازهم الطويل ولذلك حمد هللا تاكسيرا عند مغادرتهم
المدينة.
أما الآن فإن الرتابة والوحدة التي انتابتهم خلال اجتياز السهول المغطاة بالحصى قد أثقلت على أعصابهم على الرغم
من أن عدم مشاهدتهم أي إنسان ،معناه أنهم في أمان أكيد .وقد فزع تاكسيرا مرة ،لشدة الضجة التي أثيرت في القافلة
حول من سيذهب ،ومن الذي سيبقى ،ومن الذي حانت نوبته للحراسة) .فالكل يجب أن يأخذوا دورهم فيها( كان الجو
شديد البرودة وكانت المياه قد بدأت تتجمد في الق َِرب التي تحمله.
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وفي موضع يدعى )مسكنة(  Sulchanaقضوا خمسة أيام مكرهين .وهو مكان رديء على الرغم من أنه مخصص لإيواء
المسافرين القادمين مع القوافل )وقد بقينا في حراسة مشددة يتملكنا الخوف لا من السكان القاطنين هناك بل من
أولئك الذين يعيشون خارج المكان( وبعد مسيرة يوم واحد وصلوا قرية )طيبة( المشهور بينابيع الكبريت الحارة ثم
انطلقوا من هناك عبر الفلاة نحو مدينة حلب.
مقدمة المؤلف
الحمد هلل الذي جعل الأسفار نزهة للأبصار ،وتسلية للأفكار ،وسبيلا لنيل غرائب الأخبار ،واعتبار من عجائب الدنيا وغائبها
ما فيه من أي اعتبار ،وفضل بن آدم على سائر المخلوقات ،ورفع بعضهم فوق بعض درجات ،فقال ،جل وعلا) :ولقد
كرمنا بني آدم ،وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ،وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا( ،وصلى هللا
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وبعد ،فلما سعدت بصحبة السلطان الهمام المعظم ،والسيد المكرم ،السلطان خليفة بن حارب بن ثويني بن سعيد بن
سلطان بن الإمام سلطان زنجبار ،إلى لندن ،لأجل حضور تتويج ملك بريطانيا العظمى ،جورج السادس ،وارتقائه عرش
آبائه وأجداده الملوك العظام ،وشاهدت ورأيت العجب العجاب في سفرنا هذا ،من غرائب الدنيا وعجائبها ،اشتاقت
نفسي إلى أن أرسم ما شاهدته على وجه القرطاس حتى تبقى أسفار هذا الملك السعيد أياما عديدة ،وأعواما مديدة.
أسال هللا تعالى العون والتوفيق لما أنا بصدده من العزم وهو ولي الأمور.
في يوم  2أبريل عام 1937م الموافق  19المحرم وجمعة عام 1359ه عصرا ،عزم مولانا السلطان خليفة بن حارب ،أبقاه
هللا ،على السفر إلى أوربا ،وقد اجتمع لتوديعه أكثر سكان زنجبار على مختلف أجناسهم ،وامتلأ الرصيف ببيت العجائب
إلى الفرضة ،بالناس ،وما يعرف عددهم إلا هللا تعالى ،وفي مقدمتهم نائب المعتمد البريطاني المستر مكلوي ،وسائر
ضباط الحكومة ،وقناصل الدول ،وأرباب المراتب والمناصب ،وأفذاذ زنجبار وأعيان من كل الطوائف ،ينتظرون قدوم
صاحب العظمة ،أعزه هللا.
السفر إلى ممباسة
فوصل عظمته وبمعيته ولي العهد الأمير عبد هللا بن خليفة ،تقلهم السيارة الملوكية ،في الساعة الحادية عشرة
والدقيقة الخامسة على الرصيف رسميا ،وتفقد عسكر الشرف بعد ما حيته الفرقة الموسيقية بالسلام ،ثم أقبل على
الحاضرين لوداعتهم ،وعليه عظمة السلطان ،وعلى كافة رعاياه وغيرهم آثار الحزن على فراقهم إياه وفراقه إياهم ،بما
في قلوب رعاياه وغيرهم من المودة وعظيم المحبة لهذا السيد الكريم والسخي الحليم.
وفي الساعة الحادية عشرة والنصف تسنم عظمته الباخرة السلطانية ،آل سعيد.
ولما فاقت الباخرة الرصيف أطلقت المدافع  21طلقة ،وعظمة مونا يشير بيده الكريمة لموادعة المودعين ،ثم جرى
المركب قليلا قليلا حتى شاكل قصر المملكة ،ثم رجع المركب إلى طريقه المقصود يؤم ممباسة.
وكان المودعين لهظمته من زنجبار إلى ممباسة صاحب العزة ج .جونس مدير البلدية ،وأوشال أود كبير البحر ،وسعيد
عبد هللا الخروصي ،والمصاحبون لعظمته إلى لندن مستر ساندزجون ،والدكتور الحكيم فسالو ،ومؤلف هذه الرحلة
سعيد بن علي المغيري.
فسارت الباخرة تفل عظمته مسايرة جزيرة زنجبار إلى ساعتين من الليل ،ثم دعي عظمته وسائر أصحابه لتناول المائدة
في المكان المهيأ فيه الطعام ،فأكل عظمته وسائر أصحابه على ما ينبغي ويراد من الأفراح والأحاديث والانبساط،
وتجاذب عظمته أنواعا من الفكاهات.
وفجر ثالث أبريل العشرين من المحرم لما استيقضنا رأينا المركب يسير بنا محاذيا ممباسة ،وفي الساعة الواحدة الا
خمسا التصقت المركب بالرصيف ،رصيف ممباسة ،وبقرب هذا الرصيف بناء عظيم واسع جدا ،محكم ،بغاية القوة،
وفي هذا البناء طبقتان لمخازن الأموال الواردة من البحر والصادرة من البر ،وتحمل هذه الأموال آلة كهربائية من داخل
البواخر إلى المخازن العليا والسفلى ،وتحملها كذلك من المخازن إلى البواخر من دون مشقة.
وفي الثالثة والنصف من هذا اليوم صفت العساكر حول الرصيف لمقابلة نزول صاحب العظمة ،أبقاه هللا وكذلك
اجتمع حول الرصيف جمع غفير ،وخلق كثير من الناس ينتظرون نزول عظمته من المركب ،وتفقد العساكر حسب
القاعدة.
وبعدما حيوه بالسلام ،ولم يكن نزوله في ممباسة نزولا رسميا ،ركب مولانا في سيارة مع نائب المحافظ وسكرتيره
الخاص ،وركبت أنا والدكتور فسالو في سيارة ثانية ،وبقية أصحابه في سيارة ثالثة.
وسار صاحب العظمة ونحن على أثره إلى منزل نائب المحافظ ،وهناك وجدنا جمعا غفيرا من العرب وغيرهم لملاقاة
صاحب العظمة ومواجهته.
وفي الساعة الرابعة والدقيقة العاشرة وصلنا بيت نائب المحافظ ،فواجه مولانا الحاضرين وتكلم معهم متشكرا
لمواجهتهم ،ومكث جلوسه في ذلك الحفل أربع دقائق ،ثم ودعهم ،ودخل السلطان بيت نائب المحافظ ،ودارت قهوة
اللبن على الحاضرين من بعد الحلوى.
السفر من ممباسة
وفي الساعة الخمسة رجع عظمته من منزل نائب المحافظ إلى الباخرة التي سيسافر عليها إلى إنجلترا ،وعند وصوله
الباخرة ،المسماة ملذة ،حيته الفرقة الموسيقية فيها بالسلام ،ودخل عظمته المكان المعد له في هذه الباخرة مما يقيم
فيه من أهل المراتب العلية ،غرفة للنوم ،وغرفة للحديث على أكمل هيئة وأحسن شكل ،ودخل كل أصحابه غرفة
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مخصصة له بجوار سكن السيد ،ماعدا مستر ساندوزجون السكرتير الخاص لعظمته فكان منفردا عنا ،أما صاحب العزة
ج .جونس ،وكبير البحر شال أود ،وسعيد بن عبد هللا الخروصي فودعوا صاحب العظمة إلى المركب الذي سيسافر
عظمته لأوربا ثم رجعوا.
وصف الباخرة
وفي الساعة السادسة والنصف سار المركب يقل صاحب العظمة ،تصحبه السلامة ويحفه النصر ،وأبهرني هذا المركب
وطوله ،وما هو في القياس إلا جزيرة من الجزر المعمورة على أحسن تنظيم وأبهج رونق وأكمل نظافة ،ولقي صاحب
العظمة من قبطان هذا المركب وسائر ضباطه أكمل احترام وأحسن سيرة وأفضل احتفاء على ما يرام وينبغي من
الإجلال والتعظيم.
وعساك أيها القارئ تحب أن تعرف المكان المعد لصاحب العظمة في هذا المركب وما شاهدته من العجب العجاب
في هذا المركب من المحلات التي هي معدة للأكل والراحة والفرجة والحديث ،فهاك وصف بعض الصفة ،وإن لم أكن
أعرف الوصف على قدر الصفة ،بل هي قطرة من غيث أو غرفة من بحر.
فقد خصصت أربعة مساكن متجاورة مع بعضها بعضا ،مسكنان لصاحب العظمة ،والثالث للدكتور فسالوا ،والرابع
لمؤلف هذه الرحلة ،من الرقم الأول ،الدرجة الأولى ،من الطبقة الأولى على أنظم شكل يراد محليات ومزينات بأنواع
الزينة ،من أوان وطنافس ومناظر وسرر ،وكأن جدران هذه المساكن مبنية بالفضة ،تتلألأ نورا ،وتجلب للناظرين بهجة
وسرورا ،وما أدراك أيها القارئ بالأمكنة المعدة للأكل والحديث وللنزهة في هذا المركب ،وما بهذه الملات من أنواع
الزينة والآلات المعدة للراحة في كل ما يلزم ويليق من أنواع السرور والحبور.
ولما دقت الساعة السابعة دعينا للغداء ،وجلالة السلطان يتقدمنا إلى المكان المهيأ للأكل ،فدخلنا في مكان واسع
الفضاء فسطاطا رحبا ،به موائد وكراسي ،كأنها صنعت من ذهب في غاية الاحمرار الزاهر الباهر ،وفوق هذه الموائد
مفارش من الحرير الأبيض ،وأوان من الفضة والبلور ،وفوق كل مائدة زهر من الورد الأحمر ،ومن سائر الزهور الزاهرة
على مختلف أنواعها ،وبين تلك الموائد غلمان واقفون ،عليهم لباس مخصص بوشاحات ،وعلى رؤوسهم لباس على
هيئة العمامة العمانية ،يقدمون للآكلين الكراسي ،وما يريدونه من الأكل ،كذلك قدام كل واحد قرطاس مكتوب فيه نوع
ذلك الأكل المعمول في ذلك الغذاء أو العشاء ،أنواع شهية من الطعام ،ثم يأمر الإنسان المستخدم أن يأتي له ما يريده
من أنواع المأكول والمشروب ،ويسع مكان الأكل نحو مائة وخمسين نفرا ،وترى الآكلين بلباسهم الحسن الجميل النظيف
ما بين نساء ورجال يتجاذبون أنواعا من الحديث ،وصليل السكاكين والملاعق على صفحات الصحون .مما يطرب السامع
كتغريد الطيور على غصون الأشجار ،وإذا حضر العشاء في هذا المحل ترى السرج الكهربائية تتلألأ على مختلف أشكالها.
وترى نورها له أثر في وجوه الحاضرين.
ثم بعد الغداء والعشاء يقصدون المكان المخصص للراحة والحديث ،كذلك يوجد مكان واسع جدا كامل بأنواع الزينة
والراحة ،وقد كسيت كراسيه بالمخمل الجيد ومفروش فيه مختلف أنواع السجاجيد الفاخرة والمراوح النسيمية ترفرف
على رؤوس الجالسين.
فسار بنا المركب والحمد هلل ،كان البحر هادئا ساكنا لينا ذلولا ،متواضعا لمقام السلطان على ظهره ،وأني أشكر هذا
الملك السعيد الحليم السخي ،حسن السيرة ،محمود السريرة على ما لاقيته من الاحترام واللطف والانبساط والبشاشة
كل أيام سفرنا ،يدي بيده ،ووجهي قبالة وجهه الكريم ،لا أفارقه إلا في وقت النوم والاستراحة.
فمنذ الساعة الأولى إلى الثامنة نهارا نجتمع ،ثم نلتقي في الساعة العاشرة لتناول الشاي إلى أربع ساعات أو خمس
من الليل ،وهكذا كانت الحال أيام سفرنا في هذه الأوقات التي ذكرتها.
وكنا في المركب تارة نلعب الكرة ،وتارة نلعب ألعاب رياضية ،يلعبونها في هذا المركب بمعية هذا السلطان والدكتور،
والسكرتير ،وبعض الإنجليز ،مع غيرهم من السيدات جالسون ،طلبا لذهاب وحشة السفر وتسلية للضجر.
فكانت أيام سفرنا أيام أنس وسرور ولذات وحبور.
ومما أذهب عنا وحشة السفر ولوعة فراق الوطن ،الاحترام والإجلال الذي قبلنا به ضابط هذا المركب ،وجميع الركاب
الأوربيين من رجال ونساء ،فأكثر العبرية يأتون إلينا يتعرفون بعظمة السلطان وأنا ،ويشاركوننا الحديث والجلوس
والانبساط ،ولم نزل نشكر سيرتهم بيننا ومعروفهم لدينا.
الوصول إلى بندر عدن
وفي الساعة العاشرة يوم السبت العاشر من أبريل الموافق  28المحرم عام 1356ه وصلنا بحمد هللا بندر عدن ،وفي
الساعة الأولى من اليوم المذكور ،وصل الصاحب انغرام الإنجليزي الذي كان موظفا في زنجبار لمواجهة السيد ،وقبله
وصل وكيل كوجة الفارسي مسلما على عظمة السلطان ،وأخبره ان كان عظمته يحب النزول في عدن يتفرج عليها ،فقد
أعد له سيارات ،فوعده السلطان بالقبول.
ونزل عظمته في الساعة الواحدة من المركب وكلنا أصحابه بمعيته ،فركب السيارة المعدة له ونحن في سيارة أخرى
بمعيته على أثره ،حتى وصلنا مكان الحيطان المنحوته في الجبل ،فقيل لنا :إن هذه الحيطان من أعمال حمير ،حيضان
كبيرة لجمع ماء الأمطار فيها ،وعلى جوانب هذه الحيطان جبال شاهقة ،ويتخلل هذه الجبال أودية لمجرى مياه الأمطار،
ثم تنصب وتجتمع المياه في هذه الحيضان.
ثم قصد عظمته التفرج على بيت الأمان ،وهو محل صغير جدا مساحته تقريبا عشرون قدما طولا في عرض  15قدما
في القياس ،ووجدنا في هذا البيت أحجارا منحوته فيها ابن آدم وصور ابل وبعضا من الحجر ،مكتوبا فيه بالخط الحميري
القديم ،وما فهمنا من هذه الكتابة شيئا..
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وأخبرنا الصاحب انغرام الذي جول صاحب العظمة على الحيطان وبيت الأمان ،أن تاريخ هذه الكتابة التي على هذه
الأحجار من منذ ثلاثة آلاف سنة ،وعلى حواف هذه الأحواض التي ذكرتها وبيت الأمان أشجار خضراء ملتفة بعضها على
بعض ،وهذه الخضرة أغرب شئ في عدن ،وقد سألت انغرام ،من أين يأتي الماء الذي تسقى به هذه الخضرة? فأجابني:
من ثمانية أميال من مكان يسمى الشيخ عثمان ،يجلب هذا الماء من بئر عمقها ألف وثمانون قدما ،ويخرج الماء من
هذه البئر بآلات بخارية حديدية ،ثم تدفعه الأنابيب إلى ذاك المكان.
وبعد خروج عظمة السلطان من بيت الأمان ،قصد المدرسة التي خصصت لأبناء الملوك والأمراء والشيوخ ،يتعلمون
فيها التعليم العالي .وهذه المدرسة مبنية في جبل شاهق ،ومنظر هذه المدرسة جميل..
فنزل الأولاد إلى أسفل الجبل يسلمون على صاحب العظمة السلطان ،وهم بقدر 24نفرا ،ثم بعدئذ قصد عظمة
السلطان منزل المحافظ للزيارة ،وقدم له القهوة البنية ممزوجة بالسكر ،وتحدثا مدة عشر دقائق ،ثم ودعه ،وكتب
عظمة السلطان في دفتر الزيارة ،وكذلك نحن كتبنا فيه.
ثم رجع عظمته إلى المركب في الساعة الثالثة ،يصحبنا المستر .إنغرام وقرينته ،وهما يحادثان صاحب العظمة باللغة
العربية.
وصول الباخرة إلى السودان
وفي الساعة الخامسة من هذا اليوم عاشر إبريل السبت <يوم السبت ،وقد اعتاد المؤلف ذكر اسم اليوم على هذه
الصورة ،>.سافرنا من عدن قاصدين السودان ،وفي يوم  11أبريل الأحد سار بنا المركب والشواهق على اليمين واليسار،
والريح حركت علينا سكون البحر ،فصار المركب يميل بنا ،كأنه من خمر المدام ،ولكن حالتنا ما تغيرت في المأكل
والمشرب.
وفي الساعة  12من يوم  13أبريل أول صفر وصلنا نبط السودان ،وفي الساعة الثالثة والنصف من هذه الليلة ،وصلنا
نائب المحافظ وقرينته لمواجهة عظمة السلطان في هذا المركب ،وتحدثا بقدر نصف ساعة ،ثم نزلا ،وفي الساعة
السادسة من هذه الليلة سافر بنا المركب قاصدين بور سعيد ،ولم يجد عظمة السلطان سعة للنزول في نبط السودان،
وهذا البندر من أرض السودان أرضه مستوية والجبال عنها بعيدة والمركب ينطبق على الرصيف ،ويشق المدينة خور
من نفس البحر الكبير ،وبها محطة للطيران ،وعاصمتها الخرطوم ،ولسان أهلها عربي.
وصول الباخرة إلى مدينة السويس ،ثم الإسماعيلية ،وبور سعيد
وفي ليلة  17أبريل خامس صفر وفي الساعة الرابعة وصلنا السويس ،وكان البحر على غاية السكون ،منذ سافرنا من
إقليم السودان إلى أن وصلنا السويس .وقد وصل كتاب من نائب المحافظ لعظمة السلطان يستخبره إن كان يرغب
في النزول في مدينة السويس ليتلقاه ،فاعتذر السلطان.
ومدينة السويس هذه أول مدخل الخليج المعروف بقناة السويس .الذي يفضي إلى بور سعيد ،وعن القاهرة ساعتين
في السيارات.
وفي الساعة الخامسة من نهار يوم  17أبريل سافرنا من السويس ،فسار المركب يجري بنا رويدا رويدا ،فياله من منظر
يسر الخاطر ويفرح الناظر ،وما أحسن ذلك الوقت والمركب يسير بنا ما بين عمران عظيم جميل على حواف الخليج،
قصور عالية والطرق الممتدة على أحسن وأجمل منظر.
ويقسم ميناء السويس خليج على جوانبه القصور ،وتجري في هذا الخليج المراكب القاصدة إلى بور سعيد ،وقد زاد هذا
الخليج في منظر مدينة السويس ،فأصبح منظرها غاية في الحسن الزاهي.
وفي الساعة الأولى من صباح هذا اليوم خامس صفر الموافق  17أبريل ،وصلنا المكان المسمى الإسماعيلية ،في
الساعة الثانية عشرة والدقيقة  45من ليلة الأحد الموافق  6صفر ،ثم وصلنا بور سعيد في الساعة الثانية عشرة من يوم
 18أبريل ،سادس صفر.
ووصل المحافظ محمد سعيد شاهين وكبير العسكر إلى المركب ،مسلمين على عظمة السلطان ،وكان معهما اثنان
من الصحفيين ،والتقطوا صورا تذكارية لعظمة السلطان والمحافظ وأنا قائم.
ثم أن الباشا محمد سعيد المذكور عزم السلطان على أن يتفرج على بعض بور سعيد ،فقبل عظمة السلطان ،ونزل
عظمته من المركب ،وكلنا أصحابه ،فركب عظمته والباشا وأنا في سيارة ،وركب أصحابنا مستر ساندوز جون والدكتور
فسالو في سيارة ثانية ،حتى وصلنا إلى محطة الطيران ،ثم تجولنا في بعض شوارع المدينة ،إذ لم يمكن أن نتفرج
عليها جميعا.
فرأينا منظرا جميلا حسنا من العمران العظيم ،على حسن التنظيم على الطراز الجديد ،ورجعنا إلى المركب في الساعة
الثانية عشرة والدقيقة  ،45فودع الباشا ومن معه من الضباط عظمة السلطان ،وقد رأى عظمة السلطان من هذا الباشا
غاية الإجلال والتعظيم والاحترام في المقابلة ،وحسن الأخلاق والبشاشة ولين الجانب ،ثم أن علي فهمي محمود مراسل
الأهرام ،سأل عظمة السلطان عن حالة زنجبار ،وكم عدد سكانها وعن قاعدة الأوامر التي فيها فأخبره عظمته ،أن عدد
سكان زنجبار مائتا ألف ،كلهم مسلمون ،والهنود بقدر ستة آلاف ،ثم سأله عن جنابي ،فأخبره ،أني عضو في المجلس
التشريعي ،ثم أخبرهم أن في زنجياز المجلس التنفيذي ،وان صاحب العظمة رئيس هذا المجلس ،ثم نزل شاكرا.
السفر من بور سعيد إلى مارسيليا
وفي هذا اليوم  18أبريل ،سافر بنا المركب قاصدا مارسيليا.
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وقبل سفر المركب أتى رجل هندي لصاحب العظمة وأخذ بكفه الأيسر <ليقرأ خطوط الكف والأصابع مستنبئا بما هو
مقدور> ،وأخبر صاحب العظمة بما سيناله من الخير والإقبال ،وما حدث له في الماضي ،فأجازه صاحب العظمة بخمس
شلنات.
وفي يوم  23أبريل الموافق  8صفر وصلنا بحذاء الجبال التي تسمى كريت من أعمال اليونان ،وهذه الجبال عالية جدا،
وترى على رؤوسها الثلج كقطع السحاب ،وفي الساعة الخامسة من هذا اليوم تفرج صاحب العظمة وكلنا أصحابه،
على المخزن المحفوظ فيه اللحم والصيد والفواكه في هذا الميل ،وعلينا اللباس الكثير من الصوف ،وقاية من البرد،
لأن هذه المخازن باردة جدا ،كأنها مبنية من الثلج ،ونظرنا اللحم والصيد والفواكه محمولة من لندن ،ويسير بها المركب
إلى حيث وصل ،وربما تبقى بعضها إلى وصول المركب إلى لندن.
ولما دخلنا هذه المخازن وفوق ما علينا من اللباس المتين أحسسنا بالبرد ،وهذا البرد هو الذي منع هذه الأشياء من
الفساد ،وما أدراك ما رونق الحديد والأخشاب في هذه المخازن!.
وفي ليلة  21أبريل لبس كافة ركاب هذا المركب لباس سائر الأجناس على مختلف لباس الأوربيين ،ولباس العرب
والهنود على مختلف أشكاله وسائر لباس بني آدم المعروفين في العالم ،الرجال لابسون لباس النساء ،والنساء لابسات
لباس الرجال ،فصرنا لا نفرق لين النساء والرجال ،وقد نظرنا منظرا عجيبا جميلا بمختلف أشكال الملابس ،وصارت
القلوب فرحة مسرورة.
ثم لعبوا لعبة الدنسة <أي الرقص> المعروفة عندهم بعدما دبت الخمر في رؤوسهم ،ولعبة الدنسة هذه ،وأن يلتزم
الرجل المرأة قياما ،صدرها بصدره ،ويده على خصرتها ويدها اليسرى على خاصرة الرجل ،ثم يرقصون في مكان واسع
على نغمات الموسيقى ،وهذه اللعبة رقصها يختلف على نغمات الموسيقى وهي من أشهر الألعاب عند الأوربيين،
ويلعب الرجل مع أخته وأمه وبنته.
وفي يوم  22أبريل العاشر من صفر سايرنا الجبال التي هي من أملاك الطليان ،وهذه الجبال على الجانب اليمين ونحن
سائرون نحو المغرب ،ومنذ أول هذه الجبال يوجد على سهولها وحوافها البيوت والمدن العامرة على أحسن هيئة وأجمل
منظر ،وقد نظرنا قصورا عالية ،وبهذه الجبال عمران وزراعة من أسفلها إلى أعلاها.
وفي الساعة السادسة من نهار هذا اليوم  22أبريل ،تقاربت الجبال عن اليمين وعن الشمال بمسافة قريبة جدا ،واسم
الجانب الأيمن ريديوه والجانب الشمالي اسمه مسينا ،وعلى حواف هذه الجبال العمران العظيم من القصور الضخمة،
وبهذه الجبال مزارع الزيتون والعنب والخضراوات وسائر الفواكه.
وفي هذه الجبال جبل من الجانب الشمالي شاهق ،يخرج منه دخان يراه الناظر من بعيد ،واسم هذا الجبل أتيانا ،وقل:
إن هذا المكان تصيبه الزلازل.
ولقد كان مسيرنا بين هذه الجبال على غاية السرور ،ولما شاهدناه ،ورأينا من العمران العظيم ،ومما زاد سرورنا خضرة
الجبال كأنها جبال الجزيرة الخضراء.
ومنذ خروجنا من بور سعيد إلى خروجنا من هذا العمران ،كان البحر بحمد هللا ساكنا دلولا ،بل لما فارقنا هذا العمران
تحرك علينا ريح من قدام المركب .مكث إلى آخر الليل ،وأصبح البحر بحمد هللا كأنه بساط .وفي الساعة الثانية عشرة
من هذا اليوم  22أبريل وصلنا بحذاء الجبل المسمى استرمبول على جانب اليمين ،ويقال أن طول هذا الجبل ثلاثة آلاف
قدم ،ويخرج من قمة هذا الجبل دخان ونار شاهدناها عيانا ،وهذا الجبل فوق جزيرة منفصلة عن العالم .وفي أسفل
هذا الجبل يوجد ناس ساكنون وأخبرونا أن شغل أهل هذه الجزيرة زراعة القصب ،ويصنعون منه الخمر ،فسبحان لمن
قدر لكل خلق مسكنا ،ولو في الأمكنة الموحشة ،وهذه الجزيرة من أملاك الطليان.
ومن الجانب اليسار رأينا جبالا عديدة ،قيل ،أنها مسكونة ،وهي أيضا من أملاك الطليان ،وأيضا فالسنيور موسوليني
هو الزعيم الإيطالي الفاشستي ،ولما عارضه وضاده بعض أحزاب الطليان أمر بحبسهم في هذه الجبال.
وفي الساعة الثانية عشرة من يوم  12صفر الموافق  24أبريل وصلنا المكان المسمى كورسيكا من أملاك فرنسا والذي
ولد فيه البطل المشهور نابليون بونابرت الأول الفرنسي ،ويزار مدفنه في باريس لمناقب أعماله الجليلة الخالدة الذكر
في خدمة قومه ووطنه.
وهذا البر على الشمال ونحن قاصدون مرسيليا ،وفيه جبال عالية ،عليها عمران وبيوت ومزارع ،وهذا البر متصل إلى
باريس عن العلم.
وفي الساعة الأولى من يوم  25أبريل ،الأحد ،الموافق  13صفر وصلنا والحمد هلل مارسيليا من أملاك فرنسا ،وأول
مدخلها جبال على الشمال ،على الأول منها منارة ،وعلى جبل من هذه الجبال بناء حجري مدور ومنارة.
وهذه الجبال بعضها موشحة بالقصور العالية والخضراء الأنيقة ،خضرة موشحة ببياض ،فما أحسن منظر هذه الجبال
ورونقها الزاهر!.
ولما دقت الساعة الثانية من هذا اليوم  25أبريل وجدنا مركبنا يسير رويدا رويدا بين أرصفة ممتدة على اليمين وعلى
الشمال ،وترى المراكب بعضها مربوط على الأرصفة ومنها ما هو واقف على أول الميناء ،والآلات الجاذبة للمراكب
على مختلف الأنواع والأشكال .ولم نر إلا دقالة المركب مثل النخيل الملتف بعضه على بعض .ولم نسمع إلا دوي
الآلات ،وصواعق القطارات كالرعود القاصفة والريح العاصفة على غصون الأشجار لمسافة عشرة أميال من هذا البندر.
وصول الباخرة إلى مارسيليا
ولقد صوبت عيني إلى جهة شمال مارسيليا ،فرأيت كأن ميناء مارسيليا يموج بمن فيه ،وبعد ساعتين ونصف التصقت
مركبنا بالرصيف ،وحالا وصل مندوب جمهورية فرنسا متلقيا عظمة مولانا السلطان ،وهو مأمور من حكومته ،إن كان
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عظمته يرغب في أن يتفرج في مدينة مارسيليا ،فقد أعدت الحكومة سيارات ،وقد قبل عظمته ،ووعده بالنزول في
الساعة الرابعة.
ولما دقت الساعة الرابعة نزل عظمته مع سائر أصحابه ،فركب عظمته السيارة المخصصة له .وبمعيته أنا ومندوب
الحكومة الفرنسة ،وبقية أصحابه في سيارة غيرها.
فسارت بنا السيارة تجرى بنا رويدا رويدا ،الهوينا ما بين بناء عظيم هائل المنظر ،من درج حديدية وجسور من حديد،
ومخازن ضخمة واسعة الفضاء للأموال ،للنازلة من البحر والواردة من البر ،وسرنا في طرق ممتدة واسعة العرض ،لا
لأقل من مائة قدم عرضها في القياس ،وما بين قصور شاهقة جدا .في غاية الارتفاع وفي نهاية حسن البناء والتنظيم،
حتى وصلنا إلى مكان مرتفع يشرف على مدينة مارسيليا كلها ،فصوبنا نظرنا إلى جهاتها الأربع ،فرأينا ما لا أقدر على
وصفه ونعته من عظم المدينة وعلو القصور.
نعم ،رأينا ما يقشعر منه بدن الناظر من حسن هذه المدينة وجمالها ،وعلى قمة هذا الجبل الشاهق منارة عظيمة على
صورة رجل قائم ..وقيل :أن هذه الصورة مبنية من ذهب خالص ،ويشاهد لمعان هذا التمثال القادم لمارسيليا من مكان
بعيد من جهة البحر ،لقوة لمعانه.
وفي هذا المكان العالي مصعد لمن أراد الصعود إلى أعلى هذا الجبل ،ثم بعد التفرج على هذا المكان ،تجول صاحب
العظمة ومن معه في بعض شوارع المدينة.
وكان عند مروره في بلاد الشام لقي من الأمير بشير كل إكرام ومساعدة على خلاف الجزار الذي لم يعبأ به> والى مقام
سر عسكر الإنكليز الكومنده سميت سنة .1799
إنه في ثلاثة أيام خلت من شهر كانون الثاني ) (1799المصاقب إلى  28خلت من شهر رجب) (1213في سبع ساعات
من الليل نهار الجمعة التي هي ليلة السبت سار سعادة الأمير بشير من المني إلى البوادي<المني والبوادي .المني
قدام
أو المنية قرية بقرب طرابلس ويريد بالبوادي الجامع المعروف اليوم
بالبداوي ولعل البوادي تصحيف> الذي هو ّ
ّ
مدينة طرابلس فوجد قبودان مركب الياريك<القبودان كالقبطان لفظة إيطالية معناها رئيس البحر .مركب الياريك هو
المركب المختص بالمرضى والجرحى> الذي قد كان مرسله الكومنده<هو الأميرال سدني سميث من كبار مشاهير
الإنكليز ولد في وستمنستر سنة  1764وتوفي في باريس سنة  1840قلدته دولته رتبا سامية ومناصب شريفة قام بها
أحسن قيام .وقد امتاز خصوصا بمحاربته لنابوليون بونابرت في عكا ثم في مصر بحرا حيث أحرق الأسطول الفرنسوي
ثم برا في أبي قير فانكسر مع الأتراك .لكنه لم يزل يعارض الفرنسويين إلى أن اضطرهم إلى الرجوع إلى بلادهم .ونال
بعد ذلك من دولته أعظم الامتيازات وتولى قيادة الأسطول الإنكليزي في البحر المتوسط بصفة أميرال .وكان حضور
الأمير بشير إلى مصر قبل واقعة أبي قير البرية .ويدعوه هنا صاحب الرسالة بالسر عسكر أي رئيسه الأعظم وبالكومنده
تصحيف كومندان الفرنسوية وكومودور ) (Commodoreالإنكليزية أو كومندا  (Commendaالإيطالية ومعناها رئيس
أسطول> في طلبه منصبا في المحل المذكور مع قنصل طرابلس.
وفي وصول الأمير نزل إلى شاطئ البحر ونزل إلى المركب وصحبته خدمه الآتي ذكرهم وهم الشيخ نجم العقيلي<من
مشايخ الدروز في السمقانية وعائلته كانت من مزاويج المشايخ النكدية وبيت العيد الخ> ويونس بو درغم<من عائلة
دروز كانت في دير القمر التي تسكن قرية كفرحيم في المناصف> والياس بو زحم<لم تزل عائلته في دير القمر>
وفرنسيس نمر وحسين مك ّنا<لم نعرف شيئا عن فرنسيس نمر وحسن مكنا> وحسين الداهوك<من عائلة درزية
تستوطن كفر نبرخ من العرقوب وبعقلين من الشوفين> ومارون البستاني<عائلة البستاني المارونية أصلها من بقر
قاشا في جبة بشراي وهي كثيرة الفروع منتشرة في أنحاء لبنان .ومن سلالة مارون المذكور الخوري بطرس البستاني
ابرشية صيدا حالا> وضاهر بو شاول وابن عمه جرجس<ضاهر وجرجس من موارنة دير القمر .وضاهر هو
كاتم أسرار
ّ
جد الخواجا ضاهر شاول أحد التجار المعروفين في بيروت> وضاهر فرج<ضاهر فرج من عائلة درزية تسكن عبيه
وبعورته في الشحار> وبطرس ديبان<من موارنة دير القمر .ومن نسله اسكندر أفندي ديبان الذي كان في عدلية جبل
لبنان> وفارس الشويري وقبلان البعلبكي<لم نعلم شيئا عن فارس وقبلان> وغنطوس بو سردي<كان من دير القمر
ولا تزال عائلته فيها> والعرب صالح<مسلم سني من برج البراجنة قرب بيروت وسلالته لم تزل فيها .اشتهر بعده ابنه
محمد العرب الذي أناف عمره على مائة سنة وكان لا يأكل في النهار إلا مرة واحدة> ومرعي بو ملهب<ماروني من
مهريه إحدى قرى العرقوب> ويوسف الحاصباني<من عائلة غبريل المعروفة في حاصبيا توطن أبوه دير القمر وانتمى
عمون<ماروني من دير القمر .يقال أن أصل بيت
إلى طائفة الروم الكاثوليك ولم يزل من نسله في الدير> ويوسف ّ
عمون من معاد في بلاد جبيل .قد ولى الأمير بشير بعدئذ يوسف هذا على قسم من مقاطعة بيت جنبلاط في إقليم
ّ
الخروب .وقد اشتهر بعده ولداه عمون بك وانطون بك تعاقبا في رئاسة مجلس إدارة لبنان في عهد رستم باشا .ومن
أولاد أنطون بك سليم بك الذي ترأس أيضا مجلس الإدارة وتوفي سنة  .1909وقد توفي آخرا أخوه إسكندر بك في
القطر المصري بعد خدمته الدولة الشريفية في دمشق .وداود بك أخوهما أحد أعضاء مجلس إدارة لبنان الحالي>
وحسن حمدان<لعله من مشايخ حمدان الدروز في باتر من الشوف وفي دير كوشه من المناصف> وأحمد بو عسكر
وعبد هللا الهداري وجرجس الموصلي<هؤلاء الثلاثة الأخرون لم نقف على شيء من أمرهم> ومحرر هذا التاريخ
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يازجي<اليازجي في التركية الكاتب والمحرر> سعادته سلوم الدحداح .وبعد نزول الأمير إلى المركب الياريك بقي نهار
السبت والأحد والإثنين لم يقدر المركب على السفر من الريح .ونهار الثلاثاء قلع المركب بسلامة هللا قاصدا دمياط حيث
يعلم أن سر عسكر الإنكليز في المحل المذكور .وفي نهاره قابل مركبا بغير بنديره<البنديرة الراية .من الإيطالية
) >(Banderaفضرب له مدفعا أول وثانيا وثالثا بكلل .فحالا نصب بنديرة نمساوية وحضر القبطان في قارب وأخبر
القبودان المركب كان في بيروت وأن عسكر الجزار متوجه إلى الجبل .وأخبر أن غلياطة<تعريب ) (Galeottaالطليانية
وهي سفينة خفيفة> سر عسكر الإنكليز الذي كان مرسلها إلى اسلمبول وصلت إلى بيروت ثم سارت إلى الإسكندرية
لعند سر عسكر.
ثم سافر مركبنا فأصبح نهار الأربعاء قبال تم الدامور<أي مصب هذا النهر .والتم عند العامية تصحيف الفم> وكان النؤ
غلينة<الغلينة هدوء البحر من اليونانية> فبقي مكانه إلى خمس ساعات من ليلة الخميس فاعتدل الريح .وفي نهاره
الظهر وصل المركب إلى تجاه الكرمل فتباين مركب مقلع من مينا عكة .وحين نظره القبودان أمر حالا أن يستعدوا
لحربه وكان محمول المركب ثمانية عشر مدفعا كبارا ومدفعين وسط .ولم نزل إلى أن غاب ذلك المركب في البحر.
وصباح الجمعة أمر القبودان إلى صلدات<هو في الأصل العسكري الأجير تعريب الإيطالية ) >(Soldatoالمركب أن
يعملوا حربا لكي يتفرج الأمير وكانوا مائة وخمسين صلدات فعملوا رسم ساعة في البندق ثم أمر البطجيران<يريد
بالبطجيران البطارية أي المدفعية من الإيطالية ) >(Batteriaيعملوا حربا في المدافع فضربوا المدافع .وفي نهاره عند
غروب الشمس نظر القبودان في الاسترلاب<الاسترلاب آلة لرصد طلوع النجوم وحركات الفلك وعرض البلاد .وقد نشر
المشرق وصفه سابقا> ورقم عدد الأميال التي مشاها المركب لأنهم كل ساعة يحرروا عدد الأميال التي يفهموها بعد
القياس في المرسى الرفيع .ثم أن القبودان أخبر الأمير أن بعد مسافة ستين ميلا يصل المركب إلى بوغاز دمياط.
وفي الليل ركبوا الزوائد<يريد ما يزاد على القلوع لتخفيف سيرها> فصار المركب خفيف جدا فأصبح السبت على رأس
برلونس<يدعى اليوم رأس البرنس> المجاور أبو قير وبان شجر النخل والموادن )المآذن( ومركبين س ّفار فرنساوية
رابطين في المينا وحولهم النقاير<النقاير أو النقاقير سلاسل حديدية تجعل حول السفن وقاية لها>  .وحين رأى ذلك
القبطان رجع المركب نحو دمياط مظنا )ظانا( أن سر عسكر هناك .وحين أقبل رأينا مركبا فقاموا له إشارة .فأعطاهم
أيضا إشارة أنه مركب إنكليز واسق ذخيرة وعمال يفتش على سر عسكر وأنه لم يجده في دمياط .ثم ساروا )سار (
المركبين سوية نحو الإسكندرية.
ومصباح الأحد اختلف النؤ وفي )الساعة(  5من النهار كشفنا على الإسكندرية فنظرنا القلع وسناجق الفرنساوية على
أعلى القلع ورأينا المنارة وثلاثة قلع على حد البحر وهي مدينة بقدر الشام حسنة المظهر ودائرها أبراج .ورأينا في المينا
نحو مائة وخمسين مركبا فرنسويا منهم ثلاثة مراكب كبار جدا .وبقي المركب ذلك النهار تجاه الإسكندرية وننظر إن كان
يوجد مركب الكومنده في ذلك البحر فلم وجدناه )نجده( .وعظم النؤ فقال القبودان إلى الأمير :ربما الكومنده يوجد في
قبرص .فرجعنا وبقي المركب الاثنين والثلاثاء في المواسطة والنؤ عظيم .وقد رمى النؤ مركب الذخيرة على مركبنا
فكان الخطر عظيم من تلاطم المراكب لولا زود خبرة القبودان واجتهاد البحرية .ثم بعد خلوص الخطر هجع الريح .ونهار
الأربعاء سار المركب بريح معتدل وقبل العصر كشفنا رأس القطاط وبر قبرس<رأس القطاط في جهة ليماسول .دعي
بذلك على ما قيل لأن ملكة أتت بقطط كثيرة لمحاربة حيّات ذلك المكان> .
ومصباح نهار الخميس كشفنا على اللمسون) (Limassolفأرسل القبودان القارب يسأل عن الكومنده من القنصل ورجع
بجواب أنه لا يعلم أين هو .ثم رمى المركب المرسى ونزل سعادة الأمير والخدم إلى لابر وأرسل القبودان
فيسال<الفيسال الضابط من الإيطالية ) >(Uficialeوثلاثة صلدات حراس قدام الأمير .ومصباح الجمعة أرسل القبودان
كبير الفيسالية يسأل عن خاطر الأمير وأن يرجع إلى المركب لأجل السفر .فرد الأمير الجواب أن يمهل عليه إلى نهار
بكرة السبت لأجل قضاء مصالح الحزم .ثم مصباح السبت حضر الفيسال والفلايك وتوجه الأمير إلى المينا فما قدرنا
على النزول من كبر البحر وبقي الأمير في البر إلى نهار الأحد الساعة سبعة إلى أن نزل إلى المركب.
وقلع المركب من اللمسون طالب الإسكندرية وكان الريح طيب وإنما كان المركب لا يقدر على سرعة المسير لأجل
رفقة مركب الذخيرة .وبقي المركب الاثنين والثلاثاء الساعة خمسة فرأينا مركبا خارجا من بحر الإسكندرية وسائر نحو
دمياط فقصده مركبنا ظانا أنه مركب الكومنده .وحين صار مقابل مركبنا ابتدوا ينشروا بنديرات العلامات .ثم نظروا
مركبا ثانيا فصار منه حساب ثم تحقق أنه مركب باليك<المركب الباليك هو المركب الحربي من الإيطالية )>(Bellico
إنكليز يقال له تيشيس<لعله أراد تبثيس ) (Tethisإحدى آلهة اليونان البحرية أطل اسمها على المركب> وكان محموله
أربعة وسبعون مدفعا وحين اقترب من مركبنا أرسل القبودان فيسالا يسأل قبطان ذلك المركب عن الكومنده .ثم بعد
ساعة رجع ذلك الفيسال وأخبر الأمير أن هذا المركب صادف جنيرالين فرنسوية منهزمين إلى بلاد فرنسا فأخذ مركبهم
وقبض على الجميع وكانوا نحو مائة نفر وصحبتهم حرمة صاحبة<أي السيدة القائمة بخدمة زوجة نابوليون المسماة
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جوزفين> ابونابارته )بونابرت( وكان موسوق ذلك المركب رزا وقهوة وسكرا وعجوة وشالات طرما<شالات طرما هي
شعل المركب من جنبه بارودا علامة التقرب فهرض أي الزق
شالات ملونة مختلفة الألوان> فأخذوا الجميع .وفي الليل
ّ
في الجنب )كذا( .ونظرنا القبطان .ماسكا تلك الحرمة من يدها من طاقة الكمرة<الكمرة الحجرة الصغيرة من الطاليانية
) (Cameraليفرجها علينا ونظرت إليها وهي لابسة ثوبا أبيض كلونها وأعينها صغار .
ثم سارت المراكب إلى أن قابلنا بوغاز دمياط فلم وجدوا الكومنده فحسن عند قبودان مركب الياريك أن يستأذن قبودان
مركب تيشيس أن يسير إلى نواحي غزة ويافا لعلنا نجد الكومنده هناك .وكان أعلمه بأن سعادة الأمير صحبته فحسن
ذلك وسلمه ذلك الجنرالين الفرنساوية وكان اسماؤهم فيلكس ودموه<لم نقف على أخبار هذين الجنرالين فيلكس
ودموه> فصعدوا إلى مركبنا وعمل لهم القبودان كل اعتبار كأنهم من أعز أكابر الإنكليز وكانوا مهابين الخلقة .الواحد
منهم مضروب بسيف قديما في وجهه وقيل أنه سر عسكر خيل عند الفرنساوية على سبعة آلاف في زمان السلطان
لويس وحين قامت المشيخة الفرنساوية وهو شاب طويل القامة حسن المنظر لابس ثوبا مخملا بنفسجيا مشغولا
بسرما<السرما ويكتبها أيضا صرما هي الأسلاك الذهبية في التركية> ونياشين الشرف على أكتافه .وهو الذي كان
محاربا عسكر الإسلام في جسر بنات يعقوب حين كانوا الفرنساوية على مدينة عكا .وقابلوا الأمير ومعهم ثلاثة شاويشية
على رؤوسهم الخوذ البولاد مشغولين بصرما<السرما ويكتبها أيضا صرما هي الأسلاك الذهبية في التركية> وعليهم
ريش أسود منعكف من النقرة إلى الجبهة وصحبتهم حزمهم .وحين قابلوا الأمير أعجبهم عظم صورته.
ثم نهار الجمعة اقترب المركب من العريش وبان العرضي<العرضي والعرضة في اصطلاح الأتراك مقام العسكر>
والخيام في النظارات, ،حين اقترب المركب رأينا مركبا عليه صورة كلب فعرف القبودان أنه مركب إنكليز فأرسل فيسالا
ليعلم أخبار الكومنده .وبعد ساعة رجع الفيسال يبشر الأمير أن هذا اوردي<الأوردي والأوردو في التركية الجيش
والمعسكر> الوزير الأعظم وأن الكومنده عنده في الأوردي ومركبه في يافا .فسار القبودان حالا إلى البر ليعلم الكومنده
بقدوم الأمير وسار معه فرنسيس دميان<لا نعرف شيئا عنه> الذي اصحبه سعادته معه من طرابلس كترجمان .ومصباح
السبت رجع القبودان وفرنسيس دميان بجواب أن سعادة الكومنده يحضر الظهر إلى مركب البلوق<البلوك والبلوق
بالتركية فرقة من العسكر> لأجل مواجهة الأمير .وفي الترم حضر فلوكة ببنديره في طلب الأمير أن يوافي الكومنده
للمركب المذكور .فسار الأمير وأنا معه والبعض من الخدم وحين وصلت الفلوكه إلى المركب لاقى الكومنده الأمير
وقوص المركب ثلاثة عشر مدفعا .ثم بقي الأمير نحو ثلاث ساعات في
إلى رأس الدرج وصف الصلدات بالسلاح
ّ
المفاوضة ورجع إلى مركب الياريك.
وفي ثاني يوم حضرت الفلوكات وباش ترجمان<أي رئيس المترجمين> بعزم سعادة الأمير إلى المركب وأن باقي الخدم
يلاقوه إلى البر .فسار الأمير والشيخ نجم والفقير وفرنسيس دميان وضاهر بو شاول صحبة الأمير للمركب .وفي وصولنا
لاقى الأمير كالعادة .وعند العصر أرسل باش ترجمان للعرضي لكي يؤلفوا خياما لسعادة الأمير وأن ينزلوا الخدم وسار
الترجمان في الفلوكة ومن شدة النؤ لم قدر يصل إلى البر والخدم طلعوا إلى الغالياطة<تعريب ) (Galiotteمركب
حرب صغير> ومن شدة النؤ ما قدروا على النزول إلى البر فحرر الكومنده مكتوبا للوزير يوصي بإكرامهم .وأمر قبودان
الغلياطه متى هدي النؤ ينزلهم للبر .وفي السهرة أنزلهم وخافوا خوفا عظيما ثم رجع فرنسيس دميان وأخبرنا أن الجميع
سالمين.
ومصباح الاثنين قوي النؤ جدا فقال الكومنده للأمير :إني خائف أن يقوى النؤ ويصير خطر على المركب ومرادنا ننزل
في القارب إلى البر ولو كان خطر .ونزل حالا إلى الكمرة يشهل حاله وقد حصل خوف عظيم عند الجميع ثم نظر إلى
عظم البحر فعدل عن النزول إلى البر وبقي خاطره متعوبا من نحو الأمير لأنه كان منحرف مزاجه من السفر فسقاه ماء
زهر وغيره فاستراح نوعا .ومصباح الثلاثاء تكلم الكومنده مع الأمير أن مراده ينزل إلى مركب الياريك ليصرفه في طلب
ذخيرة إلى الوزير وبعد الغداء ينزل للبر وقد كان هجع النو.
وكان الوزير أمر حين بلغه صول الأمير أن يتوجه إلى شاطئ البحر ثلاثون رأس خيل بالعدد الكاملة وكانوا كل يوم
يحضرون وينتظرون إلى المساء .ومصباح الأربعاء نزل الكومنده والأمير إلى البر فنظرنا الخيل منتظرين كالعادة فركبوا
وسرنا وسنجق الكومنده قدامنا ودخلنا الأوردي فوجدنا ثلاثة خيام منصوبة بقرب خيام الوزير الأعظم .وبعد نزول الأمير
بتلك الخيام سار عند الكاخيه فلاقاه بالسلام وعمل له مجابره زائدة وقال له )أنت صرت محسوبا من رجال الدولة العلية(.
وبعد ما شرب الأمير القهوة توجه إلى عند الدفتر دار فساق مع الأمير نظير الكاخيه .ثم توجه لعند رئيس أفندي ثم رجع
إلى خيامه .فحضر سبعة أفندية وسلام آغاصي<السلام آغاصي عند الأتراك كصاحب التشريفات> ليعزموا الأمير لعند
صاحب السعادة .وحين وصول الأمير أراد أن يقبل اتك<الأتك بالتركية طرف الثوب> الوزير فأعطاه يده وأمره في
الجلوس أولا وثانيا وثالثا .فجلس وبعد أن ترحب به سأله :أتعرف تركي? أجابه :لا .فوقف الجي أغاصي<الجي أغاصي.
هو رئيس الوفود> يترجم .فقال له :أنت من أعز رجال الدولة ومحسوب حضرة مولانا السلطان وأنت ممدوح من سائر
أعيان الناس أنت صاحب الحمية والغيرة والحماسة .والدولة العلية لها نظر عليك فلا تفتكر ولا تتوهم هذا حال الدنيا.
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وقال له مثلا بالتركي مضمونه أن الدنيا أحيان مرة وأحيان حلوة .وقال له :لا تأخذ على خاطرك .وقال له مثلا :إن الذي
يصبر على الحصرم يأكله تطلي<أي يأكله بطلي أي بلذة> والذي يصبر على التوت يلبسه أطلس<لأن منه الحرير> .
وقال له :أنت كون براحتك الدولة تدبر أشغالك .فقبل الأمير اتكة ورجع فأمره بالجلوس أيضا وابتدأ يلاطفه بالكلام
وسأله :كم لك يوم نزلت في البحر وفي أي مينا نزلت وإنشاء هللا لا يكون جعل لك أضامه<الاضامة في اللغة العامية
الأذى>  .أجاب الأمير :النزول من ميناء طرابلس والذي يكون عازما على التشرف بلثم اتك سعادتك لا يبالي بالأخطار.
فأعرض الكومنده للوزير أني أنا كنت في بلاد سوريا في حرب الفرنساوية على عكا وأعلم كل ما توقع واقر لسعادتكم
بكل صدق أن غيرة الأمير بشير حفظت بلاد سوريا لحضرة السلطان سليم .أجابه الوزير :بكل صدق أجبت .وقال
الكومنده :إن الأمير بشير طرق باب ملك بريطانية .فكان جواب الوزير :إنه قد صار من أعز رجال الدولة .ثم طلب الإذن
ورجع إلى خيامه .وفي خروجه من الصيوان<لعله ديوان الوزير> وقفت الدائرة يتأملوه .فافتكر الوزير أن الدائرة يريدون
من الأمير بخشيش فصاح الشاويش :لا أحد يقبل منه شيئا.
وفي وصول الأمير إلى الخيام رأينا الكاخيه مقيدا على أفندي المهردار أن يلاحظ دائما الأمير بما يلزم له من الإكرام
وحالا حضرت الشربات والقهوة وابتدأ يعتذر المهردار عن لسان الوزير أنه في سفر وليس عنده شيء يليق في مقابلة
الأمير ويريد منه عدم المؤاخذة .والمهردار رجل شاب ذو معرفة وأدب من أولاد اسلمبول مربي في باب هميون وأظهر
للأمير كل حب ووداد .وفي إقامة الأمير كان يستشيره ويتدبر برأيه في مواجهة رجال الدولة.
ثم بعده قابل الأمير ترجمان الدولة العلية جرجي بيك صاحب الفلاخ<جرجي بيك يظهر أنه من أمراء بلاد الفلاخ كان في
خدمة الدولة العثمانية> وطلب منه أن يحرر له التفريق على الدائرة ورجال الدولة .فأمر اليازجي أن يرقم لي أساميهم
وأفهمني أن حين الأمير يقابل أحدهم أبقى أفرق على المهردار أن متى نظر وقتا مناسبا يطلب إذنا من سعادة كتخدا
بيك<الكتخدا والكاخيه واحد وهو الوكيل ومدبر الأمور> على المواجهة .وعند غروب الشمس حضر الأفندي يعزم سعادة
الأمير لعند سعادة الكاخيه فسار حالا .وحين قابله وقف وترحب بالأمير وأكرمه أزود من العادة وواعده بكمال مطلوبه
وقسم له أوامين<كأنه جمع أيمان أي قسم وحلف> أن ليس عند سعادة الصدر الأعظم في معزته<أي ليس لأحد عند
الوزير من العز والإكرام ما للأمير بشير> وأنه متخذه بمقام ولد .ثم بعد مفاوضة طويلة سرية طلب الإذن وانصرف
إلى محله.
وقد كان في تلك الأيام وقع المراسلة بين الصدر الأعظم وبين الفرنساوية بعد فتح قلعة العريش وأنهم يسلموه مصر
ويرجعوا إلى بلادهم عن يد الكومنده وتحررت شروط وأرسلوا يمضوها من سر عسكر الفرنساوية كليبر<هو الجنرال
كليبر ) (Kleberالبطل الشهير الذي قتله غدرا صعلوك حلبي اسمه سليمان! ) الكلام هنا للناشر سليم الدحداح ( في 14
حزيران  .1800ولم يأنف جمال باشا السفاح من إطراء عمله في دمشق في أيام الحرب الأخيرة حيث أطلق اسمه على
أحد شوارعها> وفي يوم تاريخه رجع الجنرال من مصر وهي ممضاة معه وأنه في برهة ثلاثة أشهر يقوموا الفرنساوية
من مصر إلى الإسكندرية .ويتقدم لهم مراكب يوسقوهم إلى بلادهم.
ومصباح الأحد نبه الصدر الأعظم على جميع قواد العساكر تحضر في العدد والخيل كل وجاق<أصل الوجاق موضع
النار ثم اطلقه الأتراك على الفرقة العسكرية المجتمعة حولها> بوجاقه وكل رتبة برتبتها ويعملون ألاي من
صيوان<الألاي المناورة والموكب في التركي .والصيوان فارسية أصلها صايوان ومعناها الخيمة والجوسق> السور إلى
قناق<القناق والصواب قوناق بالتركية المنزل والمقام والقصر> الكومنده إلى صيوان الوزير فكان موكبا يدهش النظر.
وركب الكومنده وصحبته عشرة جنرالية فرنساوية وقدامهم السنجق من قناق الكومنده إلى صيوان الوزير .ومن بعد
سمور<الكرك الفروة والسمور ) (Martreحيوان صغير تصنع من جلده الناعم
المفاوضة أمر الوزير بأحد عشر كرك
ّ
الفراء الثمينة> عظام إلى الكومنده والعشرة الجنرالية الفرنساوية .وإلى ترجمان الكومنده فرو اقاقون<من آق التركية
أي الأبيض> ثم رجع الكومنده وصحبته تلك )أولئك( الفرنساويين إلى قناقة بين تلك الألاي .ثم حضر الكومنده لعند
الأمير بتلك )بذاك( الاتفاق .وفي ثاني يوم توجهوا الفرنساوية راكبين هجن.
وعند الظهر ابتدأت المناداة في العرضي أن القيام بعد أربعة أيام فيسير جميع الأوردي إلى قطية<قطية بلدة صغيرة
على ساحل البحر بين العريش وغزة> وهي مسافة يومين من العريش وأن ناصيف باشا العظم )صار( والي مصر وأنه
يقوم إلى الصالحية لبين ما تخرج الفرنساوية من مصر إلى الإسكندرية.
ثم حضر الكومنده لعند الأمير وأفهمه أن نهار بكره يرجع من قناقة لتتميم أغراض الأمير ورجع إلى قناقة .وفي ثاني
الأيام أرسلني الأمير إلى عند الكومنده فسرت وعند وصولي رأيت عنده عثمان بيك الأشقر الذي قد كان حضر إلى
بتدين حين كانوا الإفرنج على عكا فحين نظرته تعوقت إلى أن قضى أشغاله وانصرف.
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فدخلت عند الكومنده فأفهمني أنه صار مراده السفر في البحر وأن الأمير إن أراد السفر في البر له الاختيار فاعتذرت
له فسار إلى عند الوزير وأنا رجعت أفهمت الأمير .وبعد حضور الكومنده لعند الوزير الأعظم حضر إلى عند الأمير
فأفهمه أن سفر البر مشقة عليه وسفر البحر أنسب له وجرى بينه وبينه جملة مفاوضات سرية.
ثم توجه الكومنده إلى مركب البلوق وتوجه الأمير يودع الكاخيه فساق معه كل إكرام واجتمع به ساعة .ثم أمر أحد خدمه
أن يستأذن الصدر الأعظم في الدخول عليه فرجع الرسول يعزم الأمير .فسار إلى خيمة المنامة فأذن له بالدخول وأجلسه
بحد فرشته وبدأ يكلمه بالعربي قائلا :يا أمير أنت ولد مخصوص لي .ثم أمر الوزير أن لا أحد يبقى بقرب الخيمة وتكلم
معه بأمور لا أحد منا عرفها ثم نهض الأمير وقبل اتكه وانصرف .وأفهم الوزير إلى الترجمان :أني كنت أظن أن الأمير
بشير مثل بقية أولاد العرب ففي مدة حياتي لم نظرت شخص مهذب مقبول حلو الألفاظ مثل هذا الرجل .وقال لي
الكاخيه :يا يازجي إن الأمير بشير فريد كامل المحاسن كما كنا نسمع عنه ومرادي أن تقول له لا يحمل هم .وقسم لي
يمين في النبي محمد أنه حين يراه يفرح قلبه .وبعد انصراف الأمير فرق البخاشيش وبتنا تلك الليلة .
ومصباح الاثنين حضر فيسال من عند الكومنده يعزم الأمير إلى المركب فسار حالا نحو البحر .فحين نظر الكاخيه الأمير
سائرا أمر حالا لزلمه أن يقدموا له حصانا من خيله بالعدة الكاملة فركب الأمير إلى حد البحر ورجع الحصان ونزلنا في
الفلايك إلى المركب الذي كان أتى بالذخيرة لأن الكومنده رآه أهدى وقال للأمير :سير إلى يافا وهناك تنزل على مركبي.
ثم في السهرة حضر الكومنده لعند الأمير وبيده مكتوب من قنصل بيروت يذكر به أن عساكر الجزار سارت إلى بلاد
جبيل والأمير حسن ومن معه انهزموا إلى صافيتا.
ثم إن قبل نصف الليل قلع المركب فوصلنا في الليل الثاني إلى يافا .وكان مسافر معنا في المركب أفندي مرسله
الصدر الأعظم إلى الدولة العلية يخبر في تصريف أمر مصر .وأفندي ثاني مرسله إلى الإسكندرية كي يبقى يعطي
للمراكب الذي يوسقوا الفرنساوية أوامر بعدم المعارضة لهم .وفي وصولنا إلى قبالة يافا حضر فيسال يعزم الأمير
لينزل إلى مركب الكومنده فسار الأمير وخدمه حالا وفي وصولنا قوس المركب تسعة مدافع ولاقاه إلى رأس الدرج
وترحب به وأنزله عنده في الكامرة الذي هي مكان منامته وجعل ستار قماش هندي بينه وبين الأمير وقدم له علبة
الماس ثمينة وأعطى إلى الشيخ نجم قطعة قماش وإلى الفقير قطعة.
ثم ليلة الخميس قلع المركب من يافا طالبين قبرص فأصبح المركب قبال الكرمل ومصباح الأحد وصلنا إلى قبال
روشن<الروشن الفرضة )فارسية(> بيروت فقوسن مدفع نيشان كي يحضر القنصل إلى عنده وحالا نزل القنصل وبو
حسن رئيس المينا في فلوكه وحضروا إلى عندنا وأخبرونا أن الأمير حسين متوجه إلى دير القمر .فحرر الأمير إلى أخوه
يخبره عن وصوله إلى العريش وكل ما توقع معه ولكن ما شرح له عن شيء خوفا من وقوع المكتوب )في أيدي أحد(
وعرفه أنه متوجه إلى الإسكندرية .وتوجه في المكتوب مرعي بو ملهب وجرجس شاول لطرابلس في البحر.
ونهار الأحد نصبوا على المركب طنده<هي خيمة السفينة .من الإيطالية ) >(Tendaمن صوف أبيض وأزرق وأحمر
جللت ظهر المركب ونصبوا كراسي وعملوا قراية مجللة بستر ووضعوا عليها الإنجيل والزبور وطلع الخوري لابس قميص
سودا واستقامت الصلاة ساعتين<هي صلاة الأحد عند الإنكليكان> .
وفي نهار الاثنين والمركب سائر في المواسطة التقى في الغلياطة القادمة من العريش وكان بها البادري نقولا
القدسي<لعله أحد رؤساء الرهبان الفرنسيسكان> فأكرمه الكومنده وترحب به وكان يجلسه على المائدة معه .وقد أخبر
عن قيام اوردي همليون<الاوردو الهمايون هو الجيش التركي الذي في وسطه السلطان أو أحد كبار الوزراء .ومعناه
الجيش السعيد> من العيش إلى قطية .ثم نهار الثلاثاء أصبح المركب على الماغوصة<الماغوصة فرضة قبرس الشرقية
يدعوها الفرنج ) (Famagousteومصباح الأربعة قبال الملاّحة<الملاحة ) (Salinesمينا مدينة لرنكا في قبرس يدعونها
 >Ia scalaوبقي إلى الغروب حتى قدر رمي المرسى .وكان في المينا جملة مراكب انكليز ونمساوي ومسكب وعثمله
فعملوا شنك<أي تهنئة وترحاب> مدافع في البحر والبر لقدوم الكومنده.
ووصلنا إلى مدينة مونبليى في  28أبريل في يومنا .ولما دخلناها قصدنا واليها السيد الجنرال صانه هللا .فلما مثلنا بين
وعرفه بكل واحد منا السيد الكرنيل دريو .وأمر قبطانه  16أن يذهب معنا إلى
رحب بنا مع إظهار الفرح بقدومنا،
يديه ّ
ّ
بستان عجيب ،فلما دخلنا إلى ذلك المنتزه وجدناه من أحسن ما يكون ،مشتملا على أنهار وأزهار ومنازه ومقاعد ومياه
متدفقة يسمى بيروا  .17ورأينا به ماء محمولا فوق أقواس في غاية العلو يتدفق في ذلك البستان .أخبرنا القايم به أن
ذلك الماء مجلوب من جبل بعيد عايناه .وبينه وبين البلدة مسيرة ستة وثلاثين ساعة .ثم بعد التفرج خرجنا إلى المحفل
تسمى أفيننيون  18في كروسة
الذي أنزلونا فيه .وبتنا ليلتنا وسافرنا من البلدة المذكورة في  29يوما من أبريل إلى بلدة
ّ
معدة لاجتماع
الدخان فوق طريق الحديد .دخلناها في يومنا ورأينا بها ما يستغرب من البناء المحكم العجيب .فيها دار
ّ
الباباصيات  19وأهل العلم في الدين المسيحي  .20فيا لها من دار فاقت ما فيها من الترصيص بالصخور والصور حتى
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تحير فيها العقول .وسافرنا منها أول يوم من ماي  21قاصدين بلدة فلانص  22في مركب الدخان في النهر الذي هو
كالبحر عرضه ،فوقه قناطر تمر من تحتها المراكب في غاية العلو والإتقان ،مصنوعة من سلك الحديد والبناء العجيب.
نر غير ذلك
إلى أن وصلنا البلدة المذكورة في يومنا ،ورأينا فيها بعض شراذم العساكر التي لا يأتي عليها العدو .ولم َ
لعدم الإقامة بها .وكان سفرنا منها في النهر في مركب الدخان وذلك النهر على الصفة المتقدمة من العرض والرصايف
والقناطر وتعديد السفن الدخانية ،وشواهق القلوع .ونحن نرى تلك العجايب ،إلى أن وصلنا إلى مدينة ليون  23في
اليوم الثاني من مايوا.
دخلناها فوجدناها من أعظم المدن وأجودها ،وفي الحقيقة هي ثاني كرسي دولة فرانصة  .24مشتملة على منارة
تر العيون
ومقاعد وأشجار وأزهار ورنات أطيار تغنيك عن سماع الأوتار .في وسطها واد عليه قناطر  25من حديد ،لم َ
مثلها ولا سمعت الآذان بشبهها .قابلونا أهلها أحسن قبول وفرحوا بنا كلهم ،منهم من فرح بلسان المقال وآخرون بلسان
الحال .ثم مشوا بنا إلى كنيسة وجدناها من أعظم الكنايس وأجودها مع الضخامة والتشييد في البناء الغريب والرفاهية.
ورأينا بهذه المدينة دارا يسمونها دار التصاوير  26ملآنه بالتصاوير المنحوتة من الرخام والمرمر الجيد ،وتصاوير أخرى
في حيطان تلك الدار بحسن الصناعة التي لا فرق بينها وبين الآدمي إلا بعدم الكلام ،حتى أنك إذا حققت النظر في
الصورة التي في الحيط تراها تتبعك بنظرها ،فيا لها من صنعة غريبة .سألنا عن تلك التصاوير فأخبرونا أنها صور
أوائلهم .ورأينا بهذه الدار أيضا إنسانا ميتا موضوعا في صندوق من زجاج قد يبس جلده على عظمه ،مع بقاء شعر
رأسه ولحيته وبقاء أسنانه على حالها ؛ 27سألنا عنه فأخبرونا أنهم أتوا به من بلاد مصر ،ووجدوه في مضجع الأولين
منذ موته إلى اليوم ثلاثة آلاف سنة .ورأينا بهذه المدينة محكمة الشرع  ،28نقول هي دار في غاية ما يمكن من الكبر
والعلو مع التشييد في البناء والرفاهية ،كسواري الرخام الجيدة .وبالاختصار لو كانت هذه الدار في موضع وحدها ،يظن
ناظرها أنها قرية .ولما سرحنا نظرنا في محاسنها ،وجدناها محتوية على منازه ومقاعد وتزليج وفرش وكراسي غالية
الثمن.
وأما أهل هذه البلدة ،مع كثرة عددهم ،لم تجد شخصا منهم غير مشتغل مع رفاهية عيشهم واعتنايهم بالصناعات
المفيدة  ،29كنسيج الحرير والذهب بالآلات اللطيفة .وأمر أهل ليون بهذه النفايس واضح مشهور.
ثم خرجنا منها في اليوم الرابع من ماي قاصدين بلدة شلوا  30في مركب الدخان في النهر على الضفة المتقدمة.
والحالة أن القلب متعلق بها ،ولما وصلنا إلى بلدة شلوا ركبنا في كروسة الدخان فوق طريق الحديد قاصدين حضرة
أرق من الخنصر  32ممدودة
 31باريس .وفي مدة سفرنا رأيت بجانب الطريق نحوا من ستة خيوط من سلك الحديد
ّ
فوق الأرض في ارتفاع نحو ذراعين ،وهي في بعض الجهات محمولة فوق أعمدة من خشب .سألت عنها فأخبرت أنها
تلك الخيوط ،طرفها بباريس والطرف الآخر بمدينة ليون .يبعثون بواسطتها ،الخبر من باريس إلى ليون ،ومن ليون إلى
مدة طرفة عين ،بل يحادث الشخص في باريس جليسه بليون مع بعد المسافة بينهما ،والمحققة أنها ماية
باريس في ّ
ندر كيف يصنعون ،لأننا لا رأينا لها مثل حكات السنيال  33الذي عندنا في بلاد
وتسعة عشر فرسخا فرانساويا .ولم
ِ
الجزاير .وهذا من أغرب ما رأيت ،والأمر هلل من قبل ومن بعد.
نر بها موضعا خاليا من الغرسة والحراثة .وكثرة الأشجار والظل
وحاصل الأمر وغايته أننا منذ دخلنا هذه البلاد بأسرها لم َ
المديد والحسن الذي ليس فوقه من مزيد ،مع كثرة مداينها وقراها وعمارتهم ونظافتهم .حتى أننا لا تمر علينا الساعة
ل اللسان والقلم عن تعديده ' وبالجملة هي قرى مسلسلة متصلة
الواحدة إلا وشهدنا فيها من المدن والقرى ما يك ُّ
بعضها ببعض ،خصوصا مع جد السير ،حتى أن الإنسان لا يظن إلا أنه في بلدة واحدة ،والمسافرون غالبا في ظل
الأشجار المرصوصة بترتيب مطرد في سائر الطرق .ولما رأيت بلد الأشجار والأنهار ،وذلك الظل والأزهار ،تذكرت قول
البحتري  34حين وصف دمشق الشام:
أما دمـشـق فـقـد أبـدت مـحـاسـنـهـا

وقد وفى لك مطريها بـمـا وعـدا

إذا أردت ملأت الطـرف مـن بـلـد

مسـتـحـسـن وزمـان يشـبـه الـبـــلـــدا

يمشي السحاب على أجبالها فرقا

ويصبح النبت في صحرائها بـددا

فلـسـت تـبـصـر إلا واكـفـا خـضــلا

ويانـعـا خـــضـــرا أو طـــايرا غـــردا

كأنـهـا الـقـيظ ولّـــى بـــعـــد وفـــدتـــه

أو الـربـيع دنـا مـن بـعـد مـا بـعــدا

وأما أمر أهل فرانسة في الاعتناء بالغرسة والحراثة والنظافة والتشييد في البناء وتكثير التجارة والصنايع ،فهو أدل دليل
على صلاح رأيهم وامتثالهم لأمرائهم ،حتى اشتهر العدل في برارهم وبحارهم .وقد أخبرني بعض الأصدقاء وقال :لو
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البر أو في النهر راكبة أو راجلة ،تقطع المسافة من شرق البلاد إلى غربها من غير
اتفق لبعض النسوة السفر في
ّ
معارض ولا لص وإن امتلأت حقايبها ذهبا وياقوتا ،ولا يخطر ببال شخص تجريد الناس في الطريق ،بل يعم الأمن
والأمان والعافية والخصب جميع النواحي.
وفي يومنا دخلنا إلى مدينة باريس ،وهو اليوم الرابع من مايوا ،فلما رأيتها وجدتها أحسن مما وصفوها الوصافون ،ولا
يمكن لشخص أن يستوعب جميع محاسنها ولو أقام السنين.
واجتمعنا مع إخواننا العرب المتوجهين من نواحي قسنطينة ووهران .أنزلونا أهل الدولة بمحفل جيد كبير في غاية
الرفاهية ،يقال له أو تل دي برانس  .35فجعلت أسرح نظري على شكل هذه المدينة العجيب ووضعها الغريب وإمعان
النظر في سكانها من سلاطن ونحوهم .وفي أنهارها وقناطرها وبساتينها وأشجارها ومياهها العذبة وصحة هوائها
والسؤال عن خزائن  36الكتب المنعوتة المختلفة ألسنتها وأجناسها .واعتنائهم بالحروب وكثرة جيوشهم ،وامتثال الرعية
للأوامر الصادرة من أمرائها .وعدل الدولة في جميع رعيتها ،وعلو الديار وتشييدها وقصور سلاطينها .وكذلك ضرب
السكة وغربتها وجمعهم لجميع الوحوش  37والقيام بشؤونها ،وديار النزهات والمزح  38وغرائبها .أما شكلها فمستطيل
هكذا يظهر ،وأما ضخامتها فهي من أعمر مدائن الدنيا .والتحقيق أن سكانها مليون ومائتي ألف نفر وهي من أعظم
مداين الإفرنج الآن .وهي كرسي بلاد الفرنسيس وقاعدة ملك فرانسا .وأما أهل باريس ،فهم يختصون من بين الناس
بذكاء العقل ود ّقة الفهم وغياص الذهن في الأمور عامة:
عن فضلهم وعلاهم أحسن الـخـبـر

كانـت مـحـادثة الـركـــبـــان تـــخـــبـــرنـــا
حتـى الـتـقـينـا فـلا والـلـه مـا سـمـعـــت

أذني بنصف ما قد عاينت بالبصر

وليسوا بالمقلدين في الأمور أصلا ،بل يطلبون دائما إدراك معرفة أصل الشيء والاستدلال عليه ،حتى أن عامتهم أيضا
يعرفون القراءة والكتابة ،ويدخلون مع غيرهم في الأمور العميقة ،كل إنسان على قدر حاله ،فليست العوام بهذه البلاد
كعامة غيرها من البلدان .ولما كانت سائر العلوم والفنون والصنائع الوضيعة مدونة بالكتب ،يحتاج الص ّناع بالضرورة
ّ
إلى معرفة القراءة والكتابة لإتقان صنعتهم .وكل صاحب في من الفنون يجب أن يبتدع شيئا لم يسبق إليه ،أو يكمل ما
اخترعه غيره ابتغاء الثناء في حياته وحسن الذكر بعد وفاته .وقد أشار ابن دريد  39في مقصورته إلى هذا المعنى حيث
قال:
وإنـمـا الـمـرء حـديث بـعــده

فكن حديثا حسنا لمن وعا

ثم لما انتهى الكلام على أهل فرانسا مطلقا .نذكر الآن بعض ما ا ّتصف به سيدنا المعظم مالك دولة فرانسا المنصورة
على سبيل الاختصار .نقول هو سلطان كبير فرع سلطان بالعدل والشجاعة ،شهير ذو قدر جليل ،خطير شهرته أغنى
عن الوصف وفخره لا يحتاج إلى إيضاح ولا إلى كشف .فارس مضمار وبطل وغى .كرار ذو فتكات معروفة وعزمات
موصوفة .وكل الملوك بذلك يشهدون .وهو المعظم الأنجد سيدنا  40لوي نابليون  ،41أطال هللا مدته وأدام سعادته.
ورث الشجاعة من أبيه وعـمـه

فكأنهم ما غـاب مـنـهـم مـالـك

جمع السماحة والرجاحة والندا

والباس والرأي الأصيل مبارك

وإذا المعالي أصبحت مملـوكة

أعناها بالـحـق فـهـو الـمـالـك.

فجزى هللا أهل فرنسا خيرا ،حيث أعطوا القوس باريها ،وأسكنوا الدار بانيها وأركبوا الجمل مجريها ،وفوضوا أمر الدولة
إلى العالم بحلّها وعقدها .وإما الوزراء وكبراء الدولة فهم قوم أخيار ذوو همم كبار ،لا سيما سيدنا وزير الحرب المعظم
سانطارنوا  42أدام هللا بقاءه ذو بأس في الحرب بطعن وضرب له في المعالي همم عوالي ومقام معروف وعزم
موصوف مع حسن سياسة وفضل رياسة وبذل مال ولين مقال وجاه عالي وعز غالي.
هم القوم أن قالوا أصابوا وإن دعوا

أجابوا وإن أعطوا أصابـوا وأجـزلـوا

فلا يسـتـطـيع الـفـاعـلـون فـعــالـــهـــم

وإن أحـسـنـوا فـمـا أتـوه وأجــمـــلـــوا.

وأما أنهارها فنقول باختصار ؛ يشقها نهران أحدهما وهو الأعظم والأشهر يقال له نهر السين  ،43والثاني نهر غوبلان
 .44ونهر السين المذكورة ماؤه من أحسن المياه مناسبة لصحة الأبدان ،باتفاق الحكماء .وفي نهر السين المذكور بداخل
باريس ثلاثة جزاير .وفيه تسافر السفن العظيمة الوسق .وبه الأرصفة الجيدة العظيمة على حفافيه .وشطوط هذا النهر
من داخل المدينة مرصفة بحيطان عالية عظيمة فوق الماء نحو قامتين ،يطل المار بجانبيها على النهر وهي محكمة
البناء.وأما قناطر هذا النهر بباريس فهي ست عشرة قنطرة ،فمنها قنطرة بستان النبات لها أربع ماية قدم من الطول،
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وتسمى أيضا هذه
وعرضها سبعة وثلاثون قدما ،يقال قد بنيت في خمس سنين وصرف فيها ثلاثون مليون فرنك،
ّ
القنطرة قنطرة استرلتز 46باسم محل غلب فيه نابليون  47ملك منامسة  48وملك المسكو  ،49فيقال لهذه الواقعة
واقعة استرلتز موقعة تتويج نابليون ،فسميت القنطرة بهذا الموضع ،الذي وقع فيه الظفر لنابليون بملكين من الملوك
المعتبرة تذكرة وإبقاء لذكره الجميل.
وجهونا إلى موضع يقال له جاردان دي
وأما بساتين باريس وأشجارها ومحل الوحوش  ،50فإن الدولة أنعمت علينا بأن ّ
بلانط  ،51وجدنا فيه من الوحوش كالفيل والأسد والنمر والكركدن والبرص والسبع ونحوها ،ورأينا غير هذه الوحوش .
مما لا أسميها ،وبقرب هذا المحل بستان م ّتسع جدا مسقفا بالبلور وجميع الأشجار التي لا تنتج في البلاد الباردة وجدناها
الحمام ،فكشف الغيب  53أنهم يوقدون النار من تحته تحفظا
حارا مثل
ّ
مغروسة فيه كالنخل ونحوه ولما دخلناه وجدناه ّ
بتلك الأشجار ،مشينا داخله نحو خمس عشرة دقيقة وما استوعبنا جميعه وهو من أعجب ما رأينا.
وجهونا إلى موضع اللعب وهي دار في غاية الاتساع والإتقان ،فلما اجتمع
وأما مواضع اللعب والمزح ،فإن أهل الدولة َّ
المزاحون  54في أمرهم ،وكنا نرى أن وسط المحل فارغ والناس يط ُّلون عليه من فوقه ،ومن العجايب
الناس وشرعوا
ّ
التي رأينا هناك شجرة خارجة من المحل شيئا بشيء حتى استوت على ساقها ،ثم أبدت أوراقها وأزهارها إلى أن خرج
من أزهارها نساء كن ملت ّفِين بالأوراق ،فم َّزقن الأوراق وتكلّمن مع بعض من حضر ،فكشف الغيب أن الشجرة ليست
حقيقة ،وإنما هي صورة فقط ،وتلك النساء يضحكن ويلعبن وهذا أيضا من أغرب ما رأينا ،والأمرهلل من قبل ومن بعد.
مى بيضرم  54شهدنا به من العجائب والغرائب ،فمنها أننا رأينا امرأة ومعها س ّتة من
َّ
ووجهونا أيضا إلى موضع يس َّ
الخيل ،وبيد المرأة لجم الخيل وهم في غاية السبق والجري وهي واقفة فوق اثنين منهم وتارة فوق اثنين غير الأولين
يجرها فرسان
إلى أن تقف على جميعهم مع ش َّدة جريهم واستواء بعضهم ببعض ،وأغرب من هذا أننا رأينا كروسة
ّ
كزي بني آدم ،ومنها أننا
يقودهما قرد لابس لباس بني آدم ،حاملا قردين في كروسة جالسين على هيئة مليحة ووقار
ّ
رأينا ثلاثة نفر صعدوا إلى الجو حتى اختفوا علينا وذلك أن الثلاثة حملتهم قبّة من خرقة غليظة  55ملوها بالدخان 56
وربطوا من تحتها لوحة تشاكل صندوقا وجلسوا فيه والناس يرونهم إلى أن شرعوا في الصعود إلى الجو فتبعناهم
بالنظر حتى اختفوا وبقينا نرى تلك القبة التي حملته ،فسألنا بعض الأصدقاء عن مآل أمرهم فأخبر أنهم إذا أرادوا النزول
إلى الأرض لهم ذلك ،وهذا من أعجب ما رأينا ،وأباحوا لنا بالدخول إلى دار صناعة الدراهم ،وجدنا بها أربع عشرة مطبعة
في غاية ما يكون من قلة المش َّقة وخفة العمل وش َّدة الضرب ،حتى جميع ما يحتاجون إليه من خدمة الآدمي يخدمونه
بالآلات  57إلا في وقت الميزان فقط ،أخبرني من أثق بخبره أن كل مطبعة تضرب في اليوم مائة ألف دورو  ،58فتأمل
أيها الناظر ،وذلك من أغرب ما رأينا وليس الخبر كالمعاينة،
فلو أبصروا ليلا أقروا بحسنها

وقالوا بأني في ثنايها مقصـر

ومن إنعام أهل الدولة أن أرسلونا إلى قصر يقال له فرساي  ،59وهي قصر السلاطين غير بعيد عن المدينة ،ركبنا
كروسة الدخان ووصلنا على ثلث ساعة ،فلما دخلناه دخل معنا خلق كثير ،نساء ورجال لا يمكنه الدخول في كل وقت،
وتعجبنا من ذلك التشييد الغريب من سواري الرخام والمرمر العزيز الموجود ،والتصاوير والتماثيل  60العجيبة مع
َّ
ضخامته وصعوده في الجو وتعداد مقاعده ومنازهه مشرفة على بستان ذي أشجار وأنهار وأكمام وأزهار وأدخلونا
موضع بيت السلطان وجدناه لا نظير له في جميع الأمصار والأوطان ،وذلك أن الكراسي وسرير الرقاد وآلات البيت ،كل
ذلك مصوغ من الذهب الخالص المتقن مع ما يتبع ذلك من التمويه والتزليج والتصاوير والمرآة المشنة وبه ع َّدة
تماثيل منحوتة من الرخام الجيد لا فرق بينها وبين الآدمي إلا بعدم النطق :سألنا عنها فأخبرونا أنها صور ملوك فرانسة،
مشينا داخل القصر ثلاث ساعات وما رأينا ثمنه ولا عشره ،أخبرونا أن من يريد يستوعب جميعه ينبغي أن يقيم أياما
نتعرض لذكر بهجته واتساعه واستواء صفوف أشجاره والتفاف
كثيرة ،وشرعنا في الدخول إلى البستان الذي بجانبه ،ولا
َّ
بعضها ببعض ،لأن ذلك شيء لا يفي به القلم ،وإنَّما نذكر شيئا آخر وذلك أن بالبستان ع َّدة صهاريج  61في غاية ما
يمكن من الكبر والإتقان جدا مستوية ،وبداخل كل صهريج خصة ينبع الماء منها صاعدا في الجو مقدار ثلاثين ذراعا،
المحدقة من كل جانب
وذلك من أغرب شيء يراه البصر ،ولما شهدت تلك المياه وحسنها بدفع نعيمها مع تلك الأشجار
ّ
واستواء صفوفها وترداد ألحان أطيارها ولطيف نسيمها وحسن قصورها ،تم َّثلت بقول الشاعر في وصف دمشق:
أرض محل الأمـانـي مـن أمـاكـنـهـا

بحـيث تـجـتـمــع الـــدنـــيا وتـــفـــتـــرق

إذ أنشد الطير في أغصانها وقفت

علـى حـدائقـهـا الأسـمـاع والـحـــدق

واعلم أن ملوك فرانسة لو اتصفوا بالظلم والجور وعدم الرفق بالرعية لما قدروا على تحصيل بعض الغرب من عمارة
البلدان وكثرة العساكر البريّة والبحريّة ،وتحصين الثغور وتعميرها بالعدد وغير ذلك مما لا يمكن حصره،
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بين لا يحتاج إلى إقامة دليل،
وبرهان ذلك ما رأيناه من امتثال الرعية بالأوامر الصادرة من أرباب الدولة ،فهو أمر ظاهر ّ
إذ لو لم يكونوا مم ّثِلين ،لما تم الأمر من محاسن فرانسة وعمارتها وكثرة مداينها ومراسيها وسفنها وقراها وآلات حروبها
وعساكرها التي لا تحصى ولا تعد.
وقد شاهدنا ما شاهدنا من العمارات ونحوها والتواتر يفيد القطع على وجود جميع ما سمعنا وما رأينا  ،63ثم أن أهل
الدولة من كثرة عدلهم واعتنائهم بالأمور جمعوا أنواع الكتب الموجودة وجعلوا لها خزائن وحفظوها من كتب جميع
ل نظيرها في بلاد المسلمين موجودة هناك وغيرها مما لا يحصى
الأجناس ،حتى أن كتب المسلمين  64المعتبرة التي ق ّ
توطن بلادهم واحتاج إلى النظر في الكتب يمكن
َّ
مع اختلاف متونها وفي ذلك أيضا من عدلهم مثل ،مع أن إنسانا غريبا
من ذلك نيل غرضه وقضاء وطره ،كاعتنائهم بالفقراء والعميان والبكم ،بأن جعلوا لكل فرقة محلا يجمعونها فيه يشتغلون
مد يده لأخذ الصدقة لغناء الفقراء عن
بأمور يقدرون عليها والدولة قائمة بهم أتم قيام ،وفي م َّدة إقامتنا ما رأينا إنسانا ّ
السؤال ،لأنهم مصونون في الأماكن المع َّدة للفقراء ،ولا يمكن قضاء العجب من ذلك ولا وصفه على سبيل الاختصار،
ومن ثم أمور لا يسعها الوقت ولا يفي بها اللسان.
سيدنا
ولنشرع الآن في ذكر ملاقاتنا بالوزراء وإنعامهم علينا ولذيذ خطابهم وإكرامهم ،وذكر دخولنا إلى حضرة السلطان ّ
المنصور والملك المختار باتفاق الجمهور ،وركوبنا معه يوم المهرجان فنقول :إن أول من لقينا من كبراء الدولة سعادة
السيد الجنرال دوماص  65المشهور بالعدل والإنصاف ،قصدناه أسعده هللا ومعنا السيد الكلونيل دوريوا المذكور ،فلما
ل أحد منَّا بما يناسبه فأجبناه بما يناسب قدره
مثلنا بين يديه فرح بنا فرحا شديدا
َّ
ورحب بنا ترحيبا أكيدا ،وتك َّلم مع ك ّ
ما مثلنا بين
الرفيع ،وذهب بنا أي حضرة سعادة الوزير الأعظم وزير الحرب الأفخم وهو السيد الجنرال سانطارنوا ،فل َّ
ثم قال لنا أسعده هللا أن
يديه َّ
رحب بنا وفرح بنا وسألنا عن أحوالنا ،فأجبناه أننا في الخير والعافية والخصب والهناءَّ ،
هذا العرس عرس عظيم يجتمع فيه جميع الأجناس وكبراء العساكر ورؤساؤهم  ،66بعثنا لكم لتشاهدوا هذا المهرجان
لظ ّنِنا الجميل فيكم ومعرفتنا بكم سابقا ،وقد أكرمنا بلذيذ خطابه وسياسته صانه هللا ورعاه ،وأخبرنا أنه يذهب بنا إلى
حضرة سعادة سيدنا السيد السلطان ،فتهيأنا لذلك وسار بنا هو والجنرال دوماص والسيد الكلونيل دوريوا ،إلى أن
دخلنا الحضرة المصونة وجدناها ملانة بالوزراء وأهل المشورة وكبراء العسكر ،وسعادة السيد السلطان في وسطهم،
فعرفه
أمرونا بالتسليم عليه بما يناسب قدره الرفيع ،وقد أظهر لنا الفرح والسرور بقدومنا لحضرته السعيدة وسأل عنا،
ّ
سعادة الوزير الأعظم بكل واحد منا ،مكثنا في حضرته السعيدة هنية  67فس َّلمنا عليه وانصرفنا في غاية الفرح والسرور
برؤيته المباركة.
وفي اليوم العاشر من مايوا ،وهو يوم العرس  ،68أمروا لنا بخيل ركبناها ووصلنا الحضرة السعيدة وجدنا ببابها جماعة
تر
من الجنرالات راكبين ينتظرون خروج سعادة السلطان من مح ّلِه ،فوقفنا مع أولئك الجنرالات حتى برز في هيئة لم َ
العين مثلها راكبا على فرس لا نظير لها ومع سعادة السلطان المعظم سعادة وزير الحرب وكبراء الدولة ،فساروا
قاصدين موضع المهرجان وسرنا من خلفهم ،ومنذ شرع في السير إلا والمدافع تضرب والخلق داع بالنصر لسعادة
السلطان وطول العمر ،إلى أن انتهينا إلى محل المهرجان ،وجدنا به خلقا لا يحصى والعساكر المختلفة التي لا تع ُّد ولا
تحصى ولا تستقصى مصففة على مد البصر مع اختلاف ملابسهم وكثرة مدافعهم وش َّدة حزمهم ،وزينة الجيش الراكب
على عتاق الخيل ،وقد أسرع في السير سعادة السلطان هو ومن معه من المريشلات والجنرالات  ،69وأسرعنا من
خلفهم ،قاصدا بذلك المرور على العساكر ،وقد ظهرت لنا من فروسيته حال السبق التي ما رأينا مثلها قط ولا سمعنا
بها ،إلى أن استوعب العساكر وكلّهم يدعون له بالنصر وطول العمر ،ولا زال سعده هللا هو ووزراؤه حتى صعدوا محلا
مرتفعا كالمنبر  ،70وأمر بإخراج الرايات الجديدة فأخرجت ،ودفعها لكبراء العساكر وذهب بهم أرشده هللا إلى حضرة كبراء
الدين براياتهم ،فصعد المنبر معهم ومكث قليلا ورجع السلطان ومن معه إلى الموضع الأول وركب فرسه وأمر بتسراد
فمرت بين يديه مع كبرائهم ولكنهم يدعون له بالنصر والظفر وطول العمر ،فمنهم الراكب والراجل ومنهم
 71العساكر
َّ
جيش لابس كسوة من حديد ليست كالزرد المعروف ،بل كل كسوة واحدة تبرق وتتلألأ وهم راكبون على عتاق الخيل
وكلّهم مسرعون في السير ومظهرون الفرح والسرور ،ورجع السلطان إلى مح ّلِه بعد انقضاء المهرجان وتفريق الرايات
وتسراد العساكر مع أولئك الرؤساء ونحن معهم إلى قصره السعيد ،فسلمنا عليه و افترقنا منه وسرنا مع سعادة وزير
متعجبين مما رأينا في ذلك اليوم من كثرة الجيش،
الحرب إلى أن وصل إلى داره ،وبعد التسليم عليه سرنا إلى محلنا
ِّ
ولا سيما في الجيش المتدرع بدروع الحديد ،وذلك من أعجب ما رأينا.
ولما سألنا من عدد العساكر التي حضرت هذا المهرجان ،أخبرونا أنهم ثمانون ألف نفر ،كما حضر الناس من جميع
الأجناس ،قد قطعوا المسافات البعيدة وأذلوا الأموال الجزيلة لمشاهدة حسن تلك النزهة ،وجملة من حضر مائتان
وأربعون ألف شخص ،وما منهم إلا ويقول :ما رأينا مثل هذا اليوم قط في الحسن والبهاء  ،72وفي اليوم الحادي عشر
من ما يوا أمرونا بالمشي ليلا لمجتمع  73بدار أقاموها فسيانات  74العسكر وفيها وليمة عظيمة ،فدخلنا دارا في غاية
الوسع والرفاهية والجودة ،ومما يدل على كبرها أنه حضر في ذلك العرس ثمانية عشر ألف إنسان نساء ورجالا ،أوقدوا
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فيها ثلاثين ألف شمعة ،ولا يمكن لشخص أن يرى صاحبه الذي في آخر المحل إلا بواسطة الناظور لطول مساحة المحل
وعرضه ،مع آلات الضرب المتبوعة،وقد أظهر جميع من حضر الفرح والسرور ،وافترقنا في آخر الليل وذهبنا إلى محلنا
نحدث بعضنا بعضا في حسن ما رأينا ،وفي الغد كتب لنا سعادة السلطان يأمرنا بالحضور في داره السعيدة ،فسرنا
عشية ذلك اليوم السعيد ،ولما دخلناها وجدنا بها خلقا كثيرا من كبراء الدولة قابلونا أحسن قبول وأجلسونا معهم للعشاء،
وأكرمونا أحسن إكرام وتح َّدثوا معنا أحسن حديث ،وذلك من إنعام سعادة سيدنا السلطان وجوده علينا.
ولما تممنا العشاء ،ذهب بنا سعادة السلطان إلى موضع في بعض جهات أدار وذلك محل نزهتهم ،فيه أناس يمزحون
بلسانهم ،وإن كنا لا نفقه ما يقولون ،إلا أننا تحقَّقنا به أنه عجب لإنصات أولئك الأكابر وضحكهم ،ودام ذلك اللعب إلى
أن انتصف الليل ولما انقضى ذلك البسط طلبنا الأذن من سعادة السلطان ،فأذن لنا بالانصراف بعدما سلمنا عليه،
وسرنا إلى مح ّلِنا في غاية الفرح والسرور شاكرين فضله ،نتح َّدث بتلك النعمة.
امتثالا للأمر السلطاني الصادر بانتدابي لإيصال كتابه إلى جلالة منليك الثاني نجاشي الحبشة سافرت من الأستانة في
الخامس عشر من شهر نيسان )أبريل( على الباخرة أوره نوف من شركة مساجري ماريتيم الإفرنسية قاصدا مرسيليا
لأركب منها أول باخرة تسافر إلى جيبوتي .وكان في صحبتي البكباشي طالب بك من ضباط الفرقة الثانية ومن ياوران
الحضرة السلطانية وياسين أفندي أحد جواش بلوك المعية ،وكانت الباخرة المذكورة كبيرة جدا وعلى غاية من النظافة
تقطع في الساعة ثلاث عشرة عقدة ،ولم يكن معنا من الركاب في الدرجة الأولى سوى ثلاثين راكبا نساء ورجالا لذا كان
لنا مجال واسع للتمشي على ظهر الباخرة والراحة في بهوها.
بلغنا جناق قلعة )الدردانيل( ليلا فرست بنا الباخرة برهة يسيرة ريثما أعطت البريد وأخذت غيره ثم مخرت بنا قاصدة
جدا ،وفي اليوم التالي )الجمعة( وصلنا أزمير في منتصف الساعة السابعة
أزمير ،وكان البحر هادئا والطقس جميلا ّ
صباحا وألقت الباخرة مراسيها خارج الميناء وأخذت تشحن البضائع من قطن وزبيب وبيض وتين مجفف بكثرة لنقلها
إلى مرسيليا فرأيت أن أنزل إلى المدينة لأجل إتمام بعض نواقص السفر اللازمة لنا في سفرنا هذا .وقد كانت أمتعتي
وأدواتي التي ادخرتها بعد سياحاتي وأسفاري لأواسط أفريقيا )مرة إلى جغبوب ومرة إلى كفره( وأسيا الصغرى
)الأناضول( ورحلتي من دمشق إلى الحجاز في مهمة مدة الخط البرقي بين القطرين المذكورين كاملة تغنيني عن أخذ
دمر منزلي الكائن بالأستانة في العام الغابر أتلف كل هذه العدد فاضطرني إلى تجديد
مثلها الآن لكن الحريق الذي ّ
كل ما يلزم لمثلي في الأسفار.
وبعد أن مكثنا في أزمير أربعا وعشرين ساعة أقلعت بنا الباخرة منها في الساعة السابعة ونصف صباحا قاصدة ميناء
)بيره( وبينما كنا نتناول طعام المساء تغير الطقس وأخذت الباخرة تتمايل بنا ذات اليمين وذات اليسار فانقبضت
الصدور وترك الركاب المائدة من نصف الأكل وجعلوا يتسلّلون إلى غرفهم واحدا تلو آخر ومع كثرة معاناتي لركوب
البحار وما صادفته فيها من الأنواء العظيمة لم أعتد الصبر على الدوار فاضطررت للذهاب إلى غرفتي أيضا ونمت من
الساعة الواحدة بعد الغروب )على الحساب الشرقي(.
وفي يوم الأحد التالي وصلنا إلى ميناء )بيره( ولم تلبث الباخرة أن ألقت مراسيها وأخذت الجواز الصحي حسب العادة
حتى امتلأت بسماسرة الفنادق وتراجمة السياح وأصحاب القوارب وأخذوا يحومون حول الركاب ويكلمونهم بلغات
متعددة كالإنكليزية والإفرنسية والرومية فكنت أتخيل من كلام من كانوا نصيبي من هؤلاء النوتية أن من يخاطبني
بالتركية إنما يخاطبني بالإفرنسية ومن يخاطبني بالإفرنسية إنما يخاطبني بالتركية وكان كل من هؤلاء النوتية يبذل
جهده ويظهر من فصاحة اللسان ما عنده لإقناع الركاب بالنزول إلى البر والذهاب إلى )أثينا( عاصمة اليونان والتفرج
مر بهذه الميناء وهو ذاهب لقضاء مهمة كان
عليها وقد أراني أحد التراجمة بطاقة أحد رفاقي من الياوران وقد كان ّ
انتدب إليها وزار )أثينا( وضواحيها مع الترجمان المذكور وعلى ظهر البطاقة كتابة بتوقيع صاحبها تشهد بحسن حال
الترجمان ،ولما رأيت هذه الكتابة نزلت إلى البر مع رفيقي بصحبة ذلك الترجمان لزيارة عاصمة اليونان وركبنا مركبة
مكشوفة من الجنس المعبر عنه )لاندو( لنتمكن من الوقوف في الطريق عند الحاجة ومشاهدة الآثار كما يجب ،وكنا
كلما مررنا بأثر قديم ومحل مشهور يقف صاحبنا بنا خطيبا ويحملق بناظريه ويشير إلى اليمين والشمال بيديه مسترسلا
في سرد تاريخ ذلك الأثر مشخصا حالة أصحابه بشكل مستغرب وبيان مخل زائد عن الحاجة وكيفما كان الحال قد قضينا
في )أثينا( ثلاث ساعات عدنا بعدها إلى )بيره( ثم قصدنا الباخرة ولما بلغناها وجدنا الدرجة الثالثة مملوءة بالركاب وفي
الساعة السادسة أقلعت بنا من )بيره( والإشاعة دائرة بين الركاب أن نوءا شديدا سيحدث في الليل ولما جاء الليل كذب
تلك الإشاعة ولم يحدث النوء بل بالعكس كان الهواء لطيفا والبحر هادئا وقضينا الليل في راحة وعلمت ونحن على
طعام المساء شيئا أحببت ذكره هنا وهو :كنت أعهد بالأوروبيين الشره إلى أكل لحم الخيل وكثيرا ما رأيت في باريس
ألواحا على حوانيت بعض الجزارين مكتوبا عليها )البغال السمينة( وفيها كثير من لحم البغال والخيل إلاّ أ ّني ما كنت
أعرف أنهم يأكلون لحم الحمير أيضا نعم إن المعلوم عقلا أن ليس هناك فرق بين لحم البغال والخيل ولحم الحمير وربما
تشابهت هذه اللحوم لأن غذاء الحيوانات واحد ومن أكل لحم الخيل والبغال يسهل عليه أكل لحم الحمير أيضا إنما
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موضع الاستغراب هو أني أعلم أن جنس الحمير قليل جدا في أوروبا وأنه لا يوجد إلا ّ في حدائق الحيوانات في عواصم
أوروبا الكبرى بين الحيوانات الغريبة ولم أسمع أن هذا الحيوان كثير في أوروبا لدرجة أن يؤكل لحمه حتى رأيته تلك
الليلة على المائدة وذلك أن الموكلين بالطعام أتونا بنوع من النقانق )السجق( ذي منظر بهيج ولون جميل مقطع قطعا
مستديرة ولما لم أعرف جنس هذا الطعام ومن أي لحم عمل لم أتناول منه وكان بجانبي قسيس ضخم الجثة سمينها
يظهر من سيماه وصحته أنه يحب المآكل النفيسة فلما رآني اكتفيت بالسردين والزبدة قال لي) :كل يا سيدي من هذه
النقانق لأنها من أنفس ما صنع وهي معمولة من لحم البغال والحمير معا( ووافق الحضور على أقواله ،أما أنا فاعتذرت
مع الشكر لهذا القسيس الكثير العناية بجيرانه.
وفي صباح اليوم التالي الذي هو يوم الثلاثاء رأينا عن شمالنا جزيرة )استرومبولي( وقضينا وقتا في مشاهدة الدخان
المتصاعد من جبالها البركانية ،وفي الساعة الخامسة إفرنجية مررنا بين نابولي وجزيرة )كايري( ،وهنا قرب جزيرة )كايري(
نفق طبيعي جسيم يمر به من طرف إلى طرف ويرى من الباخرة وكان الركاب يتحدثون بموت المسيو كروب صاحب
معمل مدافع كروب في هذه الجزيرة وبزيارة الإمبراطور ويلهلم إمبراطور ألمانيا لهذه الجزيرة منذ عشرين يوما ومكثه
فيها نحو شهر من الزمان.
وفي الساعة السادسة إفرنجية دخلت باخرتنا ميناء )نابولي( المشيدة بيد القدرة وهي بيضية الشكل وتحيط بها الجبال
من أطرافها ويرى الراكب من الباخرة جبل )فيزوف( الناري الشهير ،ويوجد لهذا الميناء الطبيعي رصيف جسيم وجميل
كلما اقتربنا منه نرى الزوارق الصغيرة مملوءة من المغنين والمغنيات مقبلين علينا لاستقبالنا وهم يغنون الأغنية
المطربة وكانت تدنو أجمل تلك الفتيات وبيدها المظلة )الشمسية( معكوسة أي أن اليد إلى الأعلى لتتلقى بها النقود
فيأخذ ركاب الباخرة برمي ما تجود به أنفسهم من الدراهم لهؤلاء المساكين فكان كلما ازداد سقوط الدراهم إلى المظلة
سيما تلك
يزداد سرور المغنين وكان دنو الشمس من الغروب ومنظر المدينة البهيج يمثلان صورة من أبدع الصور لا ّ
الزوارق التي كانت محيطة بالباخرة ويحمل بعضها أنواع الزهور وبعضها أنواع الفواكه وأخصها الكرز وقد رأينا وقتئذ
تر عيني مثله قط ،ولما دنت كل هذه الزوارق من الباخرة علت أصوات الموسيقى وازداد
نوعا من القرنفل المطبق لم َ
السرور ثم أخذت الفتيات المغنيات بالرقص في الزوارق حتى أقبل الركاب جميعهم إلى شرفات الباخرة يشاهدون هذا
المنظر البديع وهم مبهوتون.
ولما كانت الباخرة لا تقف ثمة أكثر من ساعتين أو ثلاث ساعات فقد اكتفيت بمشاهدة المدنية من الخارج هذا وقد
جرت المعاينة الصحية في الباخرة بكل اعتناء وتدقيق وخرج أكثر ركاب الدرجة الرابعة إلى البر لينقلوا إلى باخرة أخرى،
ولما أرخى الليل ستاره أخذت زوارق المغنين والمغنيات وبائعي الزهور والفواكه تنسل واحدة وراء الأخرى راجعة إلى
حيث أتت واستولى السكون على أطراف الباخرة وظهرت المدينة بحلة بهية تسطع بالأنوار فتجتذب إليها الأبصار
وتعوض النفوس من المسرة عما فاتها في النهار ،ولما أتمت الباخرة أخذ القليل من البضائع التي وردتها وإنزال مثلها
ّ
وقصد الركاب غرفهم لأجل النوم أقلعت بنا قاصدة مرسيليا.
وفي يوم الأربعاء التالي أصبحنا والجو متلبد بالغيوم والبحر متلاطم بالأمواج والباخرة باهتزاز مستمر فلم يتمكن أغلب
الركاب من الجلوس على المائدة وقت الظهر ،وفي الساعة السادسة بعد الظهر مررنا أمام جزيرة )مونت كريستو( التي
اتخذها اسكندر دوماس الكاتب المعروف موضوعا لإحدى قصصه الشهيرة وتركناها على يميننا ،ولما كان البحر مستمرا
في هياجه اضطر أكثر الركاب للالتجاء إلى غرفهم وملازمة سررهم قبل الوقت وقد كنت أنا من جملتهم أيضا.
وفي يوم الخميس رئي البر وأخذت الباخرة تقترب من مرسيليا ،وفي منتصف الساعة الرابعة دخلنا مينا )جوليت( في
الثغر المذكور ،ولما صعدنا إلى البر أخذنا حقائبنا الصغيرة وتركنا ما عداها من الصناديق في الجمرك لعزمنا على سرعة
السفر على باخرة أخرى ونزلنا في فندق )جنيف( الكائن في شارع )كابنيدر( الشهير الذي يباهي به المرسيليون أهل
باريس ويعدونه من أجمل الشوارع وأعظمها.
يستطيع الإنسان أن يكتب كثيرا من الصفحات عن مناظر مرسيليا وموقعها وآثارها ولكن رحلتي هذه خاصة بالحبشة
فقط لذا اكتفيت بسرد الأشياء والأحوال التي تستدعي دقة النظر كثيرا.
بعد أن استرحت في الفندق بضع دقائق وتركت الحقائب الصغيرة هناك خرجت للبحث عن باخرة تسافر إلى جيبوتي
أو إلى عدن فذهبت لمكتب شركة )بننسولر( الإنكليزية فأعلمت أنها تقوم في اليوم التالي باخرة قاصدة عدن ولدى
سؤالي عن وجود بواخر تسير بين عدن وجيبوتي أجابوني أنهم لا يقطعون بالعلم بوجود باخرة تتردد بين جيبوتي وعدن
والأولى الاستعلام عن ذلك من وكالات الشركات البحرية في بورت سعيد ،فلذا عزمت على السفر إلى بورت سعيد
على تلك الباخرة حتى إذا علمت ثمة أن ليس بين عدن وجيبوتي بواخر للسفر أمكث في بورت سعيد ريثما تمر منها
باخرة قاصدة جيبوتي.
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أسر ح الطرف في الغادين والرائحين إذ أتى خادم
وفي يوم الجمعة صباحا بينما كنت جالسا خارج إحدى المنتديات
ّ
المحل وحل عرى )التنته( وأنزلها إلى قرب الأرض فسألت الخادم عن سبب ذلك فأومأ بيده مشيرا إلى الساعة فرفعت
نظري إليها فإذا هي السابعة والنصف ففهمت أن العادة في هذا المحل تنزيل )التنته( في هذا الميعاد منعا لأشعة
الشمس على أن الشمس كانت هذا اليوم غائبة ولم يكن من حاجة لتنزيلها وإنما هذا الخادم الشبيه بآلة ميكانيكية لم
يدرك ذلك وذكرتني هذه الحكاية حكاية مثلها شاهدتها في برلين وذلك أني كنت مرة هناك أتنزه مع بعض رفاقي
الضباط فأخذ الجو في التغير فجأة وظهرت علائم المطر فاضطررنا للالتجاء لمنزل أحد رفاقنا وكان قريبا إلى المحل
الذي كنا فيه وبعد قليل تدفقت السيول حتى حاكت الطرق الأنهار وبينا هي كذلك إذ جاء الرجل المكلف من قبل البلدية
برش الطريق راكبا على عجلة يجرها حصان فوقف أمام الحنفية الخاصة لملء عجلات الرش ووضع الماسورة وملأ
خزانة العجلة بالماء وأخذ يرش الطريق مبتدئا من المحل الذي كان وصل إليه الرش قبل نزول المطر غير مبال بانهمار
المطر عليه وعندها دخل علينا صاحب المنزل فسألناه عما يفعل هذا الرجل القائم برش الشارع مع نزول المطر فأجاب:
إن الرجل قائم بأداء وظيفته!.
وقد كنا نقلنا كل ما معنا من الصناديق والحقائب من الجمرك إلى إحدى بواخر شركة )بننسولر( التي أقلعت بنا من
مرسيليا في الساعة الحادية عشرة صباحا قاصدة بورت سعيد.
كنت عندما قمنا من الأستانة عجبت من عظم باخرة المساجري التي أقلتنا إلى مرسيليا ولكن لما دخلت سفينة الشركة
الإنكليزية دهشت لعظمها وظننت نفسي في منزل كبير ذي غرف كثيرة أو أ ّني نازل في فندق قونتيننتال أو فندق
برابالاس وقد عرفني وكيل الشركة في مرسيليا قبل مغادرة السفينة بمفتش هذه المصلحة المسافر معنا وبكوميسر
الباخرة لأنهما كانا يتكلمان اللغة الإفرنسية وأما غيرهما من مستخدمي الباخرة البالغ عددهم مائتين فلا يعلمون سوى
الإنكليزية وغريب جدا عدم إقبال الإنكليز على اللغة الإفرنسية مع أن المسافة بين عاصمة فرنسا وبين عاصمة الإنكليز
قريبة جدا حتى أنه ليستطيع الإنسان أن يفطر صباحا في باريس ويتناول طعام الغذاء وقت الظهر في الساحل
الإنكليزي والسيجارة إذا ابتدأ المرء بها في البر الفرنسوي قد لا يلقيها من يده إلا وهو في البلاد الإنكليزية بعد ساعة
ونصف ومن كان معنا من المسافرين الفرنسويين كانوا لا يعرفون الإنكليزية فكانوا يتبرمون مثلي من جهل القائمين
بخدمة الركاب العارفين اللغة الإفرنسية ومن المعروف أن يكون خدام البواخر والفنادق ممن يتكلمون بلغات متعددة
لوجود مسافرين من جميع البلاد.
أما النظافة في الباخرة والنظام فعلى غاية ما يرام ويبلغ محمولها  20527طونيلاتة وقوة عدتها  16500حصان وتتسع
الدرجة الأولى  400راكب والدرجة الثانية  180راكبا ولكل من هاتين الدرجتين بهو للطعام على حدة وتتسع المائدة
أربعمائة راكب في بهو الدرجة الأولى وجميع كراسيها ثابتة ولكن الركاب يتفرقون على موائد صغيرة تتسع الواحدة
منها عشرة وبين كل كرسي وآخر من الفراغ ما يتسع كرسيا آخر وسلالم الدرجة الأولى متقابلة من الطرفين كسلالم
الفنادق الكبيرة ومفروشة بالطنافس الثمينة ومزينة بأجمل الرياش والسقوف عالية حتى أن الإنسان لو لم ينظر إلى
البحر لخيل له أنه في قصر مشيد.
والغرف التي للطعام والتي لشرب الدخان وللمطالعة على غاية من الزينة ويوجد في الغرف مراوح كهربائية إذا أديرت
في الأيام الشديدة الحرارة تغير هواء المحل وصار منعشا.
ويجلس الركاب على المائدة أربع مرات في اليوم ويأكلون في كل مرة ما يشتهون ويجد الراكب أمامه في كل جلسة
ورقة مطبوعة عليها أسماء أنواع الطعام الكثيرة.
يسر من الرشاشات المتنوعة وظهر هذه السفينة كبير جداّ وقد يلعب عليه الركاب
والحجرات التي للاستحمام فيها ما
ّ
بالكرة المسماة )تنس( وكان بين البحارة والخدام كثير من الهنود فالوثنيون منهم يضعون على رؤوسهم قبعات كالإفرنج
والمسلمون يضعون عمامة طويلة حمراء اللون.
وكانت باخرتنا حديثة النشأة وهذه هي المرة الثانية التي جرت فيها في اليم فكانت تقطع  16عقدة في الساعة وعندها
مزيد من الاستعداد لسرعة السير.
وكنا نعرف المسافة التي تقطعها هذه السفينة لأنهم كانوا كل يوم يعلقون فيها خريطة يكتب عليها بخط أحمر الطريق
التي تسير عليها السفينة والجهة التي تبلغها وقت الظهر مع بيان الطول والعرض واليوم والتاريخ وبهذا كنا نستطيع
أن نعرف متى تصل الباخرة إلى المحل المقصود ولكل باب من أبواب الحجرات قفل ولكنه من غير مفتاح وأظن أن
هذا الحال هو من قبيل الاحتياط أي أنه إذا طرأ خطر فجائي على الباخرة فلا يشغل الراكب فتح الباب بل يجد السبيل
سريعا للخروج من الحجرة وقد طلبت من الخادم مفتاحا لحجرتي فلم يفهم أو أظهر عدم الفهم.
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وقد تغير النوء في اليوم التالي واشتد الريح ولم تظهر الشمس ذاك اليوم وأصبحنا يوم الأحد والسماء صافية ولم تزل
كذلك حتى وصلنا بورت سعيد يوم الثلاثاء الموافق  27نيسان )أبريل( في الساعة الثانية بعد الظهر ولما نزلت إلى البر
أخذت أسأل عن السفن التي تسافر من عدن إلى جيبوتي فعلمت أنه توجد باخرة صغيرة بين هذين الثغرين ولكن لخلل
طرأ عليها لا تسير في هذه الأيام وأنه لا ب َّد للمسافر من ركوب السفن الشراعية للذهاب من عدن إلى جيبوتي ولما
علمت ذلك عدلت عن السفر إلى عدن وأنزلت الأمتعة من الباخرة وسلمتها إلى مخزن الجمرك الكائن على رصيف
الميناء ونزلت ومن كان معي في فندق البوستة لأني ُأخبرت أن صاحبه كان صاحب فندق في جيبوتي وأقام هناك مدة
طويلة وإنما لم أسافر على إحدى السفن الشراعية من عدن إلى جيبوتي لأنها قوارب صغيرة لها أشرعة فليست جديرة
جدة إذ كنت ناظر إنشاء السلك البرقي الحجازي ولم
أن يعتمد عليها المسافر وقد كنت ركبت واحدة منها من رابغ إلى ّ
أدرك ما هي هذه السفينة التي دخلتها ليلا إلا ّ بعد أن أقلعت بنا وبعدنا عن الساحل ولما طلع النهار أبصرتها فإذا هي
ملفقة من ألواح خشبية بغير نظام حتى أن الماء كان يدخلها من كل جانب فيضطر اثنان من البحارة أن يشتغلا برفع
الماء على الدوام بالسطول )الجردل( وبينما نحن سائرون عليها إذ تمزق الشراع فلم يوجد عند البحارة إبرة وخيط لخياطة
الشراع فأعطيت للجنود الذين كانوا معي ما يلزم لرتق هذا الفتق ولا نكران لمهارة البحارة العرب في فن الملاحة فقد
كانت هذه السفينة الشراعية سائرة قرب الساحل مارة من بين الشعوب الكثيرة في تلك الجهات حتى أن الراكب إذا
ألقى بصره على سطح البحر يرى أنه سائر على شبه غابات وكان الربان في مقدم السفينة منتبها يكلم البحار الواقف
على دفة القارب بصوت عال يقول له :شمالك ويمينك ويحذره من مصادمة الشعوب وكان يقول :خذ حذرك من شعب
كذا أو وصلنا إلى محل كذا أو مررنا بمحل كذا والبحار الممسك بدفة القارب يدير حركات السفينة التي كانت تسير بالريح
بسرعة اثنتي عشرة عقدة.
ولذلك تضطر البواخر التي تدنو من سواحل البحر الأحمر لأخذ دليل من العرب خوفا من المصادمات والبواخر التي لا
تأخذ أدلاء تضل السبيل فتغرق أما زوارق العرب الصغيرة فهي لوح خشبي طويل وسطه المحفور لا يسع سوى شخص
واحد فقط فيركبها العربي الساحلي في النهار فيذهب للصيد عليها في البحر وعندما يرجع في المساء يحملها على
كتفه كعامود صغير ويأتي بها إلى كوخه الحقير وإذا حصل نوء وهو عليها في البحر يقلبها على وجهها ويركب عليها
كما يركب على حصان ولا يوجد في داخل هذا الزورق شيء سوى مجداف صغير جدا وليس على الرجل من الملابس
سوى فوطة في وسطه ،وبما أني رأيت ما ذكرته رأي العين لم تمل نفسي إلى ركوب قارب من القوارب المذكورة في
سواحل عدن وفي مدخل البحر المحيط الهندي.
إن المسافر إلى الحبشة لا ب َّد له من المرور ببلاد الصومال الفرنسوية ولذلك قد تكرم حضرة الموسيو كونستان السفير
الفرنسوي في الأستانة بكتب توصية إلى جناب والي الصومال وإلى سفير فرنسا في عاصمة الحبشة يوصيهما بالبعثة
السلطانية خيرا وتفضل بإرسال الكتب المذكورة مباشرة إلى القنصلية الفرنسوية في بورت سعيد لأستلمها من هناك
فأشكره وأشكر الموسيو )لدو( ترجمان السفارة الذي بذل الهمة في إرسال هذه الرسائل إلى بورت سعيد وقد استلمت
هذه الرسائل من جناب الموسيو يوسف خوري النائب عن القنصل الذي كان مسافرا وصادف أن بارجة فرنسوية كانت
على وشك المرور بالقنال بعد بضعة أيام مسافرة للهند الصينية مارة في طريقها على جيبوتي فهيأ لي الموسيو
يوسف كل ما يلزم لسفري عليها بصفة ضيف وكان السفر من بورت سعيد في اليوم الأول من شهر مايس )مايو(
الشرقي.
وقبل سفر البارجة جرى التزاور والتعارف بوساطة الموسيو يوسف خوري بيني وبين جناب الميرالاي الموسيو غبرات
قائد البارجة المذكورة وقد حكى لي أنه قبل بضع سنين كان قائد البارجة التابعة للسفارة في الأستانة وأنه نال من
تعطفات الحضرة السلطانية بعض الوسامات السامية وأثنى على حضرة السفير الموسيو كونستان وذكر محبته
واحترامه له وأظهر سروره العظيم من سفر البعثة السلطانية على بارجته وبذلك جعل لساني ينطلق بشكره وبشكر
الموسيو يوسف خوري الذي أكرمني غاية الإكرام ولولا هذه البارجة لاضطررت أن أمكث في بورت سعيد منتظرا الفرج
في وقت لا آمل فيه بحضور باخرة تسافر إلى جيبوتي بالنظر لاعتصاب بحارة البواخر كلهم في مرسيليا.
يوم السبت  1مايس )مايو(
السفر على البارجة المسماة )لافودر( -إكرام القائد والضباط لنا -وصف البارجة -ذكرى طريق الحجاز -السمك الطيار-
الحر في البحر الأحمر
في الساعة الثامنة من صباح هذا اليوم أرسل قائد البارجة قاربا بخاريا فأخذ أمتعتنا إلى البارجة وفي الساعة الحادية
عشرة أرسل زورقا بخاريا آخر فركبناه وركب معنا الموسيو يوسف خوري ليشيعنا إلى البارجة فلما وصلناها استقبلنا
حضرة قائدها وضباطه من السلالم بكل تحية وإكرام وبعد مصافحة الضباط أوصلني الميرالاي إلى المحل المخصص
لإقامتي كما أن أحد الضباط أوصل طالب بك إلى حجرته وخصص حجرة أخرى لياسين أفندي.
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والمحل الذي عين لإقامتي فيه أكبر بهو في البارجة وغرفة للطعام خارج هذا البهو وأخرى للنوم وحمام وقد أقام القائد
أمام دائرتي واحدا من الجنود البحارة للخدمة وبعد أن غيرت ملابسي صعدت على ظهر البارجة.
وهذه البارجة تسمى )لافودر( أي الصاعقة ومحمولها ستة آلاف طونيلاته وقوة عدتها  11500حصان وطولها  118مترا
وعرضها  16مترا وهي غاية في الزينة والنظافة والمدافع والبنادق الموجودة فيها تخطف الأبصار من شدة اللمعان
وفيها ورشة جسيمة كاملة العدد لإصلاح ما يلزم لها وسرعتها  16عقدة في الساعة ويمكن أن تسير  19عقدة في
الساعة وهي مسلحة بستة عشر مدفعا وعدد بحارتها أربعمائة وهي مقلة إلى الهند الصينية طوربيلين كبيرين وأربعة
طرابيل من الجنس الصغير.
سافرنا من بورت سعيد في منتصف النهار بالقوة المعينة لسير السفن في القنال أي بمعدل خمس عقد في الساعة
وكنا نرى عن شمالنا كثيرا من الملاحات وعن يميننا السكة الحديدية الممتدة إلى السويس والترعة الحلوة المتفرعة من
النيل.
وكنا كلما صادفنا في طريقنا باخرة نقف نحن حتى تمر الباخرة أو تقف هي حتى تمر بارجتنا وقرب المساء رأينا بارجة
هولندية ذاهبة إلى البحر الأبيض المتوسط فلما قربت منا أخذت موسيقاها تعزف النشيد الفرنسوي سلاما وتحية
للبارجة الفرنسوية.
والسفن التي تمر من القنال تستأجر من الشركة مصابيح كهربائية جسيمة شديدة النور والضياء جدا تعلقها على مقدمها
لرؤية طريقها إلى مسافة كبيرة فيجعل الليل نهارا .ويوم الأحد وصلنا إلى السويس ورست البارجة بضع دقائق ريثما
أخذت الوقادين المستأجرين ليقوموا بإيقاد النار في مواقد البارجة لأن الوقادين الأوربيين لا يتحملون شدة الحرارة في
البحر المحيط الهندي والبحر الأحمر لذا تستخدم البواخر المسافرة لهاتيك الجهات الوقادين الوطنيين.
لرحلات الملوك والأمراء أهمية كبيرة وفوائد عميقة لا يدرك مداها إلا من شهدها بنفسه أو تتبع خطواتها بانتظام .وقد
قيض لي أن أشهد رحلة صاحب السمو عبد الإله الوصي المعظم إلى الأنحاء الشمالية من قطرنا العزيز ورأيت بأم
عيني ما أسفرت عنه تلك الرحلة من توطيد العلائق بين البيت المالك والشعب ،واطلاع السلطة العليا في البلاد على
حالة جزء هام منها ،والإلمام برغائب الشعب ومطالبه عن كثب ،فرأيت أن أدون تفاصيلها للذكرى والتاريخ...
 -1الموصل
"تحضر السفر صباح الثلاثاء بالطيارة" دق جرس التليفون في مكتبي الرسمي قبل ظهر يوم 13آب  1939فتناولت
السماعة وقلت :آلو...فأجابني مخاطبي !..
 آلو طالب!..ولم يكن الصوت غريبا عن أذني ،فعرفته لأول وهلة وأجبت - :تفضل ،أستاذ? ..صباح الخير .رشيد عالي بك يتكلم أليس
كذلك?..
ضر للسفر بالطيارة في الساعة السادسة صباح الثلاثاء ومن المطار المدني ...وجهتنا الموصل.
 نعم ،صاح الخير .تح َّالحاجات الشخصية ترسل غدا بالسيارات...
 أمرك أستاذ ،حاضر...وهكذا أخذت الأهبة لتنفيذ هذه الأوامر القطعية شبه العسكرية ..والحقيقة أنني لم أكن أجهل أمر هذه السفرة ،فقد
أخبرني صاحب الفخامة السيد نوري السعيد رئيس الوزارة من قبل أنني سأحضى بشرف مرافقة الموكب الأميري في
رحلته للأنحاء الشمالية غير أنني لم أكن أفكر قط بأن الرحلة ستبدأ بالطيارة -التي لم أركبها ولم أحاول ركوبها قط بالرغم
علي
من أن لي أخوين طيارين "قد يكونان من أمهر الطيارين العسكريين في العراق" وبالرغم من أنهما طالما أصرا
َّ
بركوب الطيارة ولو مرة واحة مع أحدهما قصد التجربة .أما في هذه المرة ،فلم يكن لي مناص من الصدوع بالأمر ،فقد
علي أن أركب الطيارة رضيت أم أبيت!...
كتب
َّ
الثلاثاء الموافق  15آب  1939امتطيت سيارتي وراحت تنهب بي الأرض نهبا في طريقها إلى المطار المدني...
وكان في المطار المدني عدد كبير من المشعين يتقدمهم سمو الأمير زيد وفخامة رئيس الوزراء وأصحاب المعالي
الوزراء وسعادة اللواء أمين العمي ومعالي أمين العاصمة وكثيرون غيرهم من رجال البلاط الملكي وكبار الموظفين .
وكانت طيارة سمو الأمير الخاصة أسرع من طيارة الجيش التي خصصت لركوبنا فتقرر أن نطير أولا ثم تلحق بنا طيارة
سموه ،وهكذا كان...
ولا أرى حاجة لكتمان اضطرابي في هذا المقام فقد شعرت -من شدة الخوف -أن قلبي يختلج في صدري اختلاجا لدى
صعودي على الطيارة؛ وأظن أن الشعور بالخوف والاضطراب طبيعي في مثل هذه المواقف فالمرء يجفل دائما من
كل حدث جديد أو تجربة مجهولة العواقب ومع ذلك لم يكن خوفي آنئذ أشد منه عندما ركبت سيارة الباص لأول مرة
من "بعقوبة" إلى بغداد قبل ربع قرن من الزمن...
ودارت المحركات فاشتد أزيزها وصدرت عنها قرقعة هائلة تصم الآذان فكان مثلها كالبحر ِإذ يرغد ويزيد ،وكالعواصف
إذ تقصف وترعد ...تحركت الطائرة بسرعة هائلة لا عهد لي بها من قبل لا في القطار ولا في السيارات .ثم أخذت تعلوا
رويدا رويدا حتى صارت مدينة بغداد بكاملها تحتنا مباشرة ...ولم تمض لحظة على صعودنا فوق بغداد حتى بانت قبة
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المرقد الفخم الذي يضم رفات العاهل العربي العظيم فيصل الأول حبيب العرب ،وباني كيان العراق ،ومشيد مجده
الحديث ..وفي اللحظة التي شاهدت فيها قبة المرقد لمحت عن بعد دارنا التي لا تبعد عنه كثيرا وتذكرت عندئذ أن لي
في هذه الدار أربعة من الملائك وعدوني بأنهم سيرقبون مرور الطائرة فوق السطح وأنهم سيتضرعون إلى المولى أن
يحرس أباهم في سفرته ويعيده إليه سالما...
وعندئذ شعرت بالطمأنينة ،وقلت في نفسي :لاشك أن هللا يستجيب دعاء هؤلاء الأطفال الأبرياء كما استجاب قبلا في
بعض الحوادث والأحوال.
إن منظر بغداد من الجو يؤلف لوحة رائعة يتجلى فيها الشعر والجمال على أكمل وجه .فهناك الحدائق الجميلة ،وأشجار
يمر
النخيل الباسقة ،ومنظر دجلة يخترق قلب العاصمة...كلها تؤلف منظرا ساحرا لا يمكن لمن ملك الذوق السليم أن
ّ
غير آبه بها ..حقا إن من يرى بغداد من الجو لابد وأن يفتتن بسحر بغداد..
كان معالي السيد مولود مخلص في الكرسي الأمامي وكنت جالسا في الكرسي الذي يليه وعن يميني المرافق الرئيس
عبيد ثم المرافق الأول جياد الطائي وقد جلس في الكرسي الخلفي الجندي المساعد .وبعد أن سرنا نحو عشر دقائق
أخذنا نتجاذب أطراف الحديث فأخذ القلق الذي ساورني قبلا يزول شيا فشيا .وكانت طائرتنا تطير بهدوء واستقرار لا
يتسنيان حتى للسيارة ،وكان يخيل لي أحيانا أن الطائرة واقفة لا تبرح مكانها ،ولم أك أشعر بمسيرها إلا عندما كنت
أنظر إلى سطح الأرض فأرى ظلها يتسابق والريح بسرعة مدهشة ...وهكذا اجتزنا جبال حمرين ،فالزابين .وبعد مرور
ساعتين من الزمن وجدنا أنفسنا فوق مدينة الحدباء .ولم تمر أكثر من لحظات معدودات حتى وجدنا أنفسنا نهبط على
أرض الحدباء بسلام ...ولابد لي في هذه العجالة أن أعرب عن إعجابي الشديد بمهارة الطيار الملازم الأول حلمي عبد
الوهاب الذي كان يسوق طائرتنا من بغداد إلى الموصل بكل دقة ومهارة..
كان مطار الموصل مكتظا بجمع غفير من المستقبلين يتقدمهم صاحب المعالي السيد عمر نظمي وزير الاقتصاد
والمواصلات آنئذ وكان قد سبق الموكب لاستقبال سمو الأمير في الموصل بقصد الإشراف على استكمال الوسائل
اللازمة لراحة سموه وتنظيم منهاج رحلته ،وكان في طليعة المستقبلين أيضا سعادة السيد تحسين علي متصرف اللواء
ثم قائد المنطقة وكبار الموظفين من عسكريين ومدنيين فقناصل الدول الأجنبية فالأعيان فالنواب فالرؤساء الروحانيين
والأشراف...
علي الأخ الفاضل الدكتور فائق شاكر رئيس صحة اللواء "متصرف
أقبل
والمعارف
الأصدقاء
مع
تصافحنا
وبعد أن
ّ
كركوك الحالي" -ولا بد لكل من يعرف الدكتور ولو معرفة بسيطة أن يكون ملما بما يتصف به حضرته من خفة الروح،
ولطف المعشر ،وحلاوة النكتة ،ودقة النقد فضلا عما يمتاز به من صدق العمل واستقامة في أداء الواجب -أقبل علي
الدكتور مبتسما وقال :ألا ترى أن مولود باشا يزداد رونقا وجمالا كلما ازداد تقدما في السن  ..فقلت :هذا شأن المخلصين
الذين يعملون في سبيل الواجب غير مفتتنين بقشور الدنيا ومظاهرها الكاذبة ،فإن راحة الضمير تنعكس دائما في
سيماهم فتشرق اطمئنانا وتشع بها جمالا..
وبعد أن مضى على وصولنا ربع ساعة ظهرت في الجو طائرة سمو الأمير وهي تقل سموه وفخامة الأستاذ رشيد عالي
الكيلاني رئيس الديوان الملكي وسكرتير جلالة الملك الخاص .فاتجهت نحوها العيون وأخذت القلوب تخفق طربا لزيادة
حفيد النبي العربي للبلد العربي التليد ،وهنا أترك وصف الاستقبال لجريدة البلاغ الموصلية مقتبسا ما يلي من مقالها
الافتتاحي المنشور بتاريخ 17آب  :1939الاحتفال البالغ بتشريف سمو الأمير الملكي المعظم الوصي على العرش
"الموصل تنتهز هذه المناسبة السعيدة للإعراب عن تعلقها الشديد بالعرش المفدى وإخلاصها العظيم للعائلة الهاشمية
رافعة لواء العروبة خافقا" تشريف حضرة صاحب السمو الملكي المعظم الوصي على العرش  -1يشرف الموصل حضرة
صاحب السمو الوصي المعظم بالطيارة فيصل المطار صباح يوم الثلاثاء المصادف  15آب  939حوالي الساعة الثامنة
صباحا ويستقبل سموه في المطار رسميا.
 -2يقبل سموه وفود كبار الموظفين والأعيان والنواب والعلماء والأشراف ووجوه البلد من الساعة الحادية عشرة في
دار الضيافة.
 -3يقبل سموه القناصل ومديري الشركات والجالية الأجنبية من الساعة الحادية عشرة إلى الحادية عشرة والدقيقة
الخامسة عشرة.
 -4يرجى اعتبار هذه الإذاعة دعوة خاصة.
هذا مضمون البطاقة التي وزعت مساء الأحد المنصرم استعدادا لاستقبال صاحب السمو الملكي ضيف الموصل
العظيم.
الأهلون يحتلون أفاريز الشوارع منذ الصباح الباكر
وقد أقيمت الاستعدادات في كل مكان لاستقبال سموه الملكي بما يليق من الإجلال والتعظيم ،وفي صباح الثلاثاء بكر
الأهلون من مختلف الطبقات فاحتلوا أفاريز الشوارع التي تقرر أن يخترقها موكب سموه؛ تعلوا ثغورهم الابتسامة
الغبطة والسرور.
وفي الساعة الثامنة أخذت الجماهير والوجوه والأعيان والنواب والعلماء وذوو الفضل والأدب والقناصل والجاليات
الأجنبية وكبار الموظفين تفد إلى المطار لاستقبال سموه والجميع يلهج بمحامد الأسرة الهاشمية وتضحياتها الخالدة
في سبيل رفع راية العروبة واستقلال العراق ،والسعي الحثيث لإنقاذ الأقطار العربية الرازحة تحت كابوس الاستعمار
مما هي فيه ،وقد كانت هذه الأحاديث يشوبها ألم ممض على النكبات التي حلت بهذه العائلة المباركة فخسر العراق
والعرب أجمع تلك الشخصيات الخالدة على الدهر بأعمالها وآثارها.
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على أن هذا الألم كان ممزوجا بالتفاؤل المنبعث من الآمال المعلقة على مليكنا المعظم نجل المغفور له فيصل الأول
بن الحسين.
لقد أصبح هذا الأمل يقينا عندما أشرقت طلعت سمو الأمير الوصي على العرش المعظم فهمست الشفاه بالدعاء
الخالص لحياة جلالة الملك فيصل الثاني المعظم وسمو الوصي الملكي.
تشريف صاحب السمو الملكي
وفي تمام الساعة الثامنة والنصف لاحت في الأفق طيارة شخصت لها الأبصار وعندما حطت الطائرة نزل منها صاحب
السعادة رئيس المجلس النيابي السيد مولود مخلص وصاحب السعادة مدير الدعاية والنشر والإذاعة العام السيد
طالب مشتاق ومرافقا سمو الأمير وبشروا المستقبلين بقرب تشريف سمو الأمير المعظم فعادت الأنظار تتطلع نحو
الأفق ترقب قدوم العزيز المنتظر ،وفي الساعة التاسعة والدقيقة العاشرة لاحت في كبد السماء طيارة سموه وبعدما
دارت على المدينة حطت في المطار فنزل منها سمو الأمير المعظم وصاحب الفخامة رئيس الديوان الملكي وسكرتير
جلالة الملك السيد رشيد عالي الكيلاني ،وكان في استقبال سموه إلى جانب الطيارة صاحب المعالي وزير الاقتصاد
والمواصلات وصاحب السعادة متصرف اللواء ،عندئذ أطلقت المدافع إحدى وعشرين طلقة ،وصدحت الموسيقى
بالتحية الملكية ،ثم فتش سموه حرس الشرف من الجيش ،وبعد الانتهاء أقبل سموه إلى المستقبلين تحف به هالة من
الجلال فتلطف بمصافحة كل منهم ،وقد قابل المستقبلون هذا العطف بالشكر العظيم والدعاء بحياة سموه.
الموكب يخترق شوارع البلدة فيستقبل الأهلون بالتصفيق والهتاف
ثم تحرك الموكب مجتازا شارع الطيران؛ فشارع الدواسة؛ فالشارع الجديد المحاذي لحديقة الطيران ،فشارع الملك فيصل
الثاني ،فدار الضيافة.
وكانت ألوف الأهلين المكتظة بهم جانبا هذه الشوارع والشرفات والطنوف تحيي سمو الأمير المعظم بالتصفيق
والهتاف مظهرة تعلقها الشديد بالعرش العراقي المفدى وإجلالها العظيم للعائلة الهاشمية الكريمة ولسمو الوصي
المعظم ،أما السيدات والعذارى فكانت دموع الفرح تنهمر من عيونهن وقد استقبلن الموكب بالتهاليل والزغاريد،
وعندما وصل دار الضيافة حيث سموه الملكي ثلة من الشرطة عند بابها ثم دخل للاستراحة قليلا.
تعلق الموصليين بالعرش المفدى
إن هذا الاستقبال لدليل ساطع على ما تكنه هذه المدينة من عظيم الإجلال للجالس على العرش وسمو الوصي
المعظمين ،وإن كانت الموصل المعروفة بإخلاصها لا تحتاج لمثل هذا الدليل .أما الموكب فكان رائعا تحف به المهابة
والجلال وهو عقد مؤلف من أكثر من مائة وخمسين سيارة عدا الراجلين وعدا ألوف المستقبلين الذين احتلوا أفاريز
الشوارع والشرفات والطنوف من الصباح الباكر كما سبق ذكره ليساهموا بهذا الاستقبال وليعلنوا الولاء والإخلاص.
وفي الساعة العاشرة من اليوم نفسه شرعت وفود الأعيان والنواب وكبار الموظفين والعلماء والأشراف ووجوه البلد
تفد إلى دار الضيافة للمثول بين يدي سمو الأمير الملكي المعظم فكان سموه يستقبلهم ببشاشة وإيناس مطبوع
عليهما سائلا مستفسرا عن أحوالهم وأشغالهم متحسسا بالآمال والمطامح التي تجيش في صدورهم لإسعاد المملكة
ورفع شأنها فكانت دقائق أثارت حلو الأماني والذكريات العاطرة وفرثة سعيدة تحدث خلالها ذوو الرأي والمكانة
والوجاهة والفضل مع سموه وخرجوا من لدنه وهم يرتلون آيات الشكر والتعظيم ،وفي الساعة الحادية عشرة حظي
بزيارة سموه القناصل ومديرو الشركات والجاليات الأجنبية فاستقبلهم سموه بما طبع عليه من لطف ودماثة.
سموه يتفقد المنشآت العمرانية والمؤسسات الخيرية
وفي الساعة الخامسة والدقيقة الثلاثين من مساء اليوم نفسه خرج سموه وبرفقته أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة
رئيس الديوان الكلكي ورئيس مجلس النواب ووزير الأشغال والمواصلات ومتصرف اللواء ومدير الدعاية والنشر
والإذاعة العام ورئيس البلدية وقائم مقام الموصل ومدير الشرطة فتفرج على بناية البهو الفخمة التي قامت بإنشائها
بلدية الموصل وعلى دقتها الغناء ،ثم انتقل إلى حديقة الطيارين فتجول فيها مظهرا إعجابه بتنظيمها وحسن تنسيقها
ومن هناك قصد موكب سموه بنايتي الهلال الأحمر وحماية الأطفال ،وقد كان في استقبال سموه سعادة رئيس صحة
لواء الموصل وحضرة السيد متي سرسم نائب الموصل وسكرتير جمعية الهلال الأحمر وبعد أن تفقد سموه البنايتين
وشاهد وسائل الألعاب في حديقة جمعية حماية الأطفال أبدى سروره وإعجابه وأثنى على جهود القائمين بإدارة هاتين
المؤسستين.
في المستشفى الملكي الجديد
ومن هناك واصل الموكب سيره إلى بناية المستشفى الملكي الجديد فتفقد سموه أقسام المستشفى ثم عاد مجتازا
شوارع ابن الأثير ،فباب الجديد ،فشارع زيد ،فشارع فيصل ،فشارع غازي ،فشارع نينوى ،فالجسر ،ميمما نحو الحديقة
العامة لحضور حفلة الشاي التي أقامتها البلدية احتفاء بسموه المعظم ،وكانت الساعة السابعة.
حفلة الشاي المقامة احتفاء بسموه
وفي قطعة من جنان مطرزة بافواف الورد والأزهار ذات الشذا العطر والخضرة النضرة وتحت ظل الأشجار الباسقة
انتثرت الموائد وحولها المدعوون ،وقد وصلوا إليها في الساعة السادسة والنصف وكان عدده ينوف الأربعمائة ذات
وبعد تناول الشاي طاف سموه على المدعوين مسلما .ثم أديرت المرطبات وقضي المدعوون أويقات في عالم شعري
حافل بالجمال عبق بالعطر محفوف بالروعة وقبيل الساعة الثامنة غادر سموه المحل فانفرط عقد المدعوين وعاد
سموه إلى دار الضيافة وعندما هلت طلعته على الجماهير المحتشدة بمدخل الحديقة ومدخلي الجسر وعلى جوانب
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الشوارع استقبله الأهلون بالتصفيق الشديد والهتاف الصارخ بحياة سموه وموفقية الحكومة الموقرة ،ثم واصل
الموكب سيره إلى دار الضيافة.
لقد كانت هذه الحفلة الأنيقة المطبوعة بطابع الذوق الراقي خير ما ختم بها منهاج يوم الثلاثاء الحافل وهي ككل
الحفلات التي تقيمها البلدية في مثل هذه المناسبات السعيدة.
السفر إلى عقرة
تحرك الموكب في صباح الثلاثاء الموافق 10آب  1939إلى عقرة وفقا للمنهج المقرر وقد أذيعت السفرة المذكورة في
دار الإذاعة العراقية في بغداد مساء اليوم نفسه كما يلي :أنباء رحلة سمو الوصي المعظم في الأنحاء الشمالية سموه
يزور أقضية الموصل لتفقد أحوالها كانت إقامة صاحب السمو الوصي عبد الإله المعظم في مدينة الموصل وسيلة
كريمة لإظهار ما يمكنه الشعب العراقي الكريم نحو البيت الهاشمي وصاحب التاج المفدى والوصي المعظم وقد كان
الشعب بكثرة مستطلعا إلى صاحب السمو داعيا له بالعز والتأييد
وقد غادر موكبه العالي مدينة الموصل في الساعة الثامنة صباح الأربعاء إلى عقرة فبلغها في الساعة العاشرة
والدقيقة  30وقد ودعته مدينة الموصل بشيبها وشبانها ،رجالها ونسائها ،وداعا حماسيا رائعا وكانت الشوارع التي مر
بها مكتظة بالألوف والهتاف تشق أجواء الفضاء تحية لصاحب الجلالة الملك ولصاحب السمو الوصي وللوزارة العراقية
الحاضرة.
وكان الموكب مؤلفا من تسع سيارات تقل سموه والذوات الذين رافقوه من بغداد .والتحق بالموكب العالي من
الموصل حضرت النائب المحترم السيد يونس السبعاوي كما رافقه كل من أصحاب السعادة متصرف اللواء وآمر
المنطقة ومدير الشرطة ورئيس الصحة وغيرهم من كبار الموظفين والذوات المحترمين وكان أفراد الشرطة منتشرين
على طول الطريق لأداء التحية والاحترام .
وفي مبدأ حدود قضاء عقرة استقبل الموكب العالي حضرة القائم مقام تحيط به جماعة من الأشراف والأعيان في تلك
الأنحاء وحيط الموكب في طاقي ظفر كتب عليها "يحيا الملك المفدى فيصل الثاني المعظم" و"يحيا سمو الوصي على
العرش العراقي الأمير عبد الإله" وكان أبناء المدن والدساكر التي مر بها الموكب العالي منتشرين على طول الطريق
هاتفين لصاحب السمو ومنادين  :يحيا صاحب الجلالة الملك فيصل الثاني .ولما وصل صاحب السمو بلدة عقرة استقبله
جمهور عظيم من الأهلين والموظفين وطلاب المدارس وغيرهم من مختلف الطبقات.
وتقدم اليد ملا صديق أحد أشراف القضاء فألقى خطبة بليغة بين يدي صاحب السمو الأمير قوبلت باستحسان
السامعين .ثم صعد سمو الأمير إلى سراي الحكومة وأطل من الشرفة فهتفت الجماهير المحتشدة وعندها ألقى أحد
التلاميذ خطابا بليغا عبر فيه عن شعور الأهلين وابتهاجهم بهذه الزيارة الميمونة .وقد تفضل سموه فتبرع بمبلغ من
المال لإكساء الطلاب الفقراء لمدرسة عقرة مما أطلق الألسن بالشكر والدعاء لسموه وبعدما استراح قليلا في بهو
السراي تشرف بزيارته أشراف القضاء وأعيانه وكبار الموظفين مظهرين شعائر الولاء والإخلاص للبيت الهاشمي
ولصاحب العرش والوصي.
وكان مظهرا رائعا تجلت فيه كل مظاهر الشعور القومي والعراقي وتناول سموه طعام الغداء على مائدة حضرة القائم
مقام في داره وكان معه الذوات المحترمون الذين يتألف منهم الموكب السامي.
وقد عاد الموكب العالي إلى الموصل قبيل الغروب فاستقبل كذلك بكل تجلة واحترام .
الصحة في عقرة
جزى هللا الدكتور فائق شاكر رئيس صحة لواء الموصل خيرا فإننا لم نحط في مركز من مراكز الأقضية التابعة للواء
الموصل إلا وبادر إلى تسليمنا تقريرا ضافيا عن الحالة الصحية في ذلك القضاء والأمراض المستوطنة فيه والتدابير
المتخذة لإنقاذ السكان من بلوى الأمراض وفتكها .وقد جاء في التقرير الصحي لهذا القضاء أن الجدري والملاريا كانتا
من الأمراض المستوطنة في عقرة حتى سنة  .1935ومن دواعي الحظ أن العناية التي بذلت في مكافحة الجدري
بواسطة اللقاح الواقي أدت إلى القضاء عليه قضاء تاما منذ سنة  .1936على أن الملاريا لم تزل منتشرة في أغلب
نواحي القضاء بالرغم من المساعي المبذولة لمكافحتها .ويرجع سبب وجود الملاريا إلى عدة عوامل منها :مزارع الشلب
المنتشرة في كافة أنحاء القضاء ،وعدم الاعتناء بالسواقي -أي عدم مراعاة قواعد الري الفنية -وتراكم الأدغال والحشائش
فيها وقرب المزارع المذكورة من القرى.
.ويلاحظ في التقرير الصحي المذكور أن هدف الموظفين المسئولين في مراكز الأقضية والأرياف هو القضاء على
الأفكار الخرافية في طرق التداوي وتشجيع الأهلين على مراجعة المؤسسات الصحية بمختلف الوسائل وشتى الأساليب
ومعالجة المرضى وتزويدهم بالأدوية مجانا .وقد قامت رئاسة صحة اللواء بجهود جبارة في هذا السبيل فجعلت السن
الأهلين تلهج بالشكر والثناء على مساعي الحكومة وخدمتها للجمهور .على أن مركز القضاء لا يزال في حاجة شديدة
إلى مستشفى صغير بدلا من المستوصف الحالي يبنى على الطراز الحديث ويجهز بخمسة عشر سريرا للمرضى .كما
أن القرى المجاورة تحتاج إلى بعض المستوصفات وإلى موظف صحي يساعد طبيب القضاء في بعض أمور المعالجة،
وإلى قابلة مأذونة لمركز القضاء ،والأمل معقود على أن تتم هذه النواقص بالسرعة الممكنة بفضل الجهود التي يبذلها
الموظفون المسئولون ،في سبيل الجمهور.
الطريق بين الموصل وعقرة
إن قسما صغيرا من الطريق الواصلة بين الموصل وعقرة مبلط بالإسفلت .على أن القسم الأكبر من تلك الطريق لا
يزال غير مبلط بل بالأحرى باق على حالته الطبيعية التي كان عليها منذ بدء الخليقة .ولقد جابهنا مصاعب جمة في
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السير من جراء الغبار المتصاعد ولا سيما عند عودتنا إلى الموصل .وساعد هللا من كان منا لا يملك عوينات واقية من
الغبار! .لقد كانت كل سيارة من سيارات الركاب تتأخر عن رفيقتها كي تخفف وطأة الغبار منها .على أن هذا كله لم يكن
بذي جدوى ،فقد كنا غالبا لا نرى حتى آثار الطريق من كثرة الغبار وكثافتة ولما وصلنا إلى القسم المبلط من الطريق
حمدنا هللا على ساعة الخلاص..
شلال عقرة
تقرر أن نشرب الشاي عصرا قرب شلال السيبة الشهير في عقرة فتحرك الموكب مارا بحدائق نضرة ،أنيقة ،تزينها الأشجار
المثمرة.
وإذا ذكرت الأشجار المثمرة لابد لي من الإطراء على تين عقرة اللذيذ ذي اللون القاني والرائحة النكهة اللطيفة ذلك
النوع الذي ربما فاق تين أزمير الشهير في تركية .أما بطيخ عقرة فليس له نظير في الدنيا من حيث حلاوته وعبق رائحته..
وصلنا إلى المكان المعد لشرب الشاي وإذا بنا أمام شلال بديع تنصب مياهه من ارتفاع لا يقل عن ثلاثين مترا وقد
نضدت موائد الشاي في فسيحة كبيرة أمام الشلال تحيط بها الأرائك والكراسي وفرشت الأرض بطنافس إيرانية بديعة.
وكان يخيم على هذا المكان العذب بمياهه ،الخلاب بمناظره ،ظل ظليل قلما جادت الطبيعة بمثله .أما الهدوء التام،
الذي لم يكن يعكره غير خرير مياه الشلال فقد كان يروي النفس بطمأنينة عجيبة يشعر المرء معها باستقرار نفسي
يبعده عن هذا العالم المملوء بضوضاء الحياة ومتاعبها..
يقولون أن لبنان جميل ،ويقولون أن نسيم لبنان عليل..وأنا لا أماري في هذا القول .فلبنان جميل حقا بنسيمه ،وبحلله
السندسية ،جميل بوديانه النظرة ،جميل بشامخات جباله ..ولكن يجب أن لا ننسى أن للبنان الجميل أخا شقيقا -هو
العراق! -..لا يقل عنه جمالا في جميع مظاهر الجمال..
سألت :هل في عقرة كهرباء? ..فقالوا لا!...ثم تطلعت إلى هذا الشلال وقلت :حرام أن لا يستفاد من هذا الشلال فتذهب
قواه المدهشة هدرا دون أن تولد منها قوة ونور ..إنهم يستفيدون من الشلال في تدوير الطواحين ،فما أحرى الاستفادة
منه في توليد الكهرباء أيضا...
سمو الأمير في النادي العسكري بالموصل
بعد أن وصلنا إلى الموصل عائدين من عقرة سمعنا أن ضباط الجيش ِج ُّد ُّ متشوقين إلى طلعة سمو الأمير المحبوب،
وسمع سموه إنهم يطمعون بزيارة منه لناديهم .فما كان من سموه إلا أن طمن هذه الرغبة فأجاب دعوة آمر المنطقة.
وسار الموكب إلى بناية النادي قبيل العشاء ،فكان مكتظا بأشبال العراق ونسوره ،وبعد استراحة قليلة في حديقة النادي
نهض سموه وأخذ يتنقل بين الضباط والابتسامة الجذابة لا تفارق شفتيه...وكان يستفسر من الضباط عن حالهم
ويلطفهم بأجمل الجمل وأعذب الأحاديث .وفارق سموه بناية النادي بعدئذ بين تصفيق الضباط وهتافهم...
زاخو ودهوك  17آب 1939
فخامة رئيس الوزراء يلتحق بالموكب في زاخو
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