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مغدس

هوآلمحمد سدنا عل لام والوالملأ٥ الع-الين، رب لله الخمد 
ويعدتأم|رين، وصعب 

الصدارةضد تبوأت ند العباسة الخلافة مقومحل عقب ممر فإن 
الخرابل كبار عفلياء منها وبرز العربية، الولايات من نظيراتما بض والريادة 

مماوالاثمادية، واuسة القبة، والعالمية واكارنحية، دالالخوية الترعية 

للعربردءا ممر وأصعحت والمعرفة، العلم ؤللمب ل راغب لكل ملة صيرمحا 
قءلا،ع كل وعنشاها الإسلام، أعداء يآاي|ا لهم، حصينة ودرعا لمقن، وال

دوارالسالمين.

الأمن،والملاذ الحصبة، والديع الأمينة، الأم ممرسبقي أن يظن وكان 
عليهاتال1ل أصعبها— وما مده لكن أنى وما لكن~ الرشيدة، والقدوة 

فلمأعلها، غير من وكانوا خارجها، من عليها وفدوا الحكام من حاعة 
وماأنمهم ق الإسلام مريعة يقيموا ولر رميدة، ميرة حكمهم ل يسيروا 

زمنخاصة العثإني؛ن— وياشوات ١^٧؛، من وافرة جلة متهم وكان ولوا، 
—ولاياتما من ولاية مصر كانت التي العمانية الدولة وصعق، التخلف 

والدل،الظالم وألوان الخنف أهالها وسيم ممرا، ممر مكانة فتقهقرت 
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التهدمبأساب الأحد وبتن بينهم وحيل ثرواتبمم، من كم وثبمب والهوان، 
المادية.والحضارة والرفعة 

والعاملنكبتها، ق السب كانا عل محماو أسرة من حاكيان مصر وول 
يضعأن إل البلاد أمر انتهى أن ؤإل عليها، أعدائها ونيل محلفها، ق الأير 

الأول:الحاكم كان وقد عجائا، ّسة  ٧٤ومحتلوها عاليها، أيدبمم أعداؤها 
منحالأ أحن ~ تدباّر0 وسوء وتقصيره وصعقه تفريهله عل معيد"■ الأل.يو 
علممر أحوال تردى إل أدت أع،الأ عمل الدي إس،اعيل، الأحر: الحاكم 

دلل.فمن صعيل.، كل 

أوروبا،من قطعة تكون أن مصر يريد أنه وصرح اللأي، تغريب فا مص ~ ١ 
وفعلمصر، خارج من الممثلن وحلبا والأوبرا، المسارح، فيها وبني 

الحبن.لها يندى البارآs ط؛ ل قبائح 

إليه،يمهي حد له ليي الدي المجنون والنزف، بالرف، مليثة حياة عاش ٦— 
الغالية،اكادرة يالتحق، وملاها ممر، مدن كل ل الفارهة القصور فبني 

الذيالسويس قناة افتتاح احتفال ومنها الهائلة" الاحتفالأت وأقام 
ينثروكان المالية— قدرما فاقت، حدا ضخمة مالية مبالغ الدولة كلفه 

ااحفلاته! ممرمن ل الدمت، الضيوف، عل 

جزيلةلا أموا منهم ليتيين أعدائه إل يده يمد أن إل ذللث، كل وأدى 
أيسداد عن تماما عجز حتى وفوائدها)الريا( الديون عليه وتراكمت، ممرة، 

لكنالحديوتوفيق، به: ابنه واستيلءال عزله إل أدى مما عليه، مالية متحقات 

احتلهاأن إل أمرها وانتهى منه، مج ب مستتغ إل مصر جر أن بعد 
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عللهم الش الديون لاسيماء وأولها أهمها كان تُددة يدراتع الرJطانيون 
محلؤيلذل إل والعياد البلاد يرقون الظالمون الهلغاة وهكذا المصرية، الدولة 

راجعون.إليه وإنا ض ؤإتا متصل، وهوان 

المرسي،بالقانون الخكم -I.I واستبدل بالشريعة، الخكم تغيير ق ابتدأ — ٣ 
راجعرن.إليه ؤإتا فه ؤإنا مصر، حكام من هذا عل اجترأ من أول وكان 

احر؛عنوان وله الصري\ناا ااإذاد ت عنوانه كناب يدي ويرب؛ن وقد هدا 
جرىعإ بالممضيل مصنفه يتحدث الإنجاليزية، باللغة وهو مصرا، ارتهبا 

تعميقق والفرنس الإنجليز ألأءي.با وعن الهينة، الأستدانة محن انالباك 
أحرىوجوانب الربوية، وبقراتدْ به الممريقن وتوريط وتكثيره، الدين، 
ففعلوا،الكتاب، ليترحوا محترفين أثخاصى إل أعهد أن فرأي.ت، مهمة، 

التعليقأهمية رأيت الش أتمارْ يعص عل وءلمت>، المدمجة، هده له وندمت، 
هذاليكون إثارة، وأحصر عبارة بأوجز تفصيل، ولا تْلويل بدون عليها، 

وأحبارهوعظاته، عيره من سثفيالون الناص يدي بين مهمة وثيقة الكتاب 
وجهالةعإية عن تام بوصؤح تثي الكتّيا وأحبار الا.قيمة، وأرئامه وأحداثه، 

آنلاكتفيه دولتين أكير ق ممثلا ءهد~ الذي النرب وكيد ومكر السوء، حكام 
ؤإناالبلاد، احتلال ؤمنثم المصريين، ؤإفقار مصر تبّتا إل وفرنسا— إنجلترا 

راجعون.ؤإناإليه ممه 

دادل،ءانماسيحيإس4اءيلوصغ4:سواوةداططل، 

لأبدأنه رايت، وسرقه، الخديوي سفه من نحزية صورا التارخ مجل قد 
علجرى ما أن ليعلم الكتاب قراءة قبل القارئ فيها لينظر ليرادها من 
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ممر،ملك، تضسعه سه لكن والهوان الذل صور من إسإعيل الخديوي 
جزوأنه الحديث، العصر ق أحار إليه يسمه ر الذي وبذحه الثاريد، ومرفه 

انتهن،والذل الهوان من متى أصنانا هذا صنيعه يبؤ بوالعيال البلاد عل 
يعصؤإليكم راجعون، إليه ؤإنا لثه ؤإنا ستة، وممعين أربعا البلاد باحتلال 

قناةافتتاح حفل ل صغ يا إياها عيتدئا العجيبة، التارنحية الصور تلكؤ 
الرهبب،الديون نشر مإل البلاد لحر الفعلية البداية لكن الذي ويس ال

الاحتفالذللا، إل دعا قد ولكن احتلالها، حتى منه نحرج أن سضر لر الذي 
أموالايعومم ل ا وتكلفوءلائها، ومقدميها وأمرائها أوروبا ملوك بعمى 
تمررها.عن الخيال يحجز 

إلوقدمت، الاحتفال، موعد محيقن، فإما أوجيتىر١ا، الامراحلورة ءأما 
ق)إماعل( فأنزلها أكتوبر، شهر من اكالن، الأسؤع ق المصرية العاصمة 

وأعاظمالملوك اعتاد0 ما كل فاق قياما ضيافتها، بنثون وقام الخزيرة، قصر 
عر١هلااعالمسممءه•

ننارةمن لها لأتي أنه حضورها" قتل ~ أمامه ؛حضهم ذكر قد ولكن 
لكنتما عل تزال لا العئليم الفرعوف الار ذلك إل اظريق وأن الأهرام، 

؛تمهيدها،إمإعيل أمر ما فرعان لهل٢،، العزيز عبد نيارة عهد ق عليه 
نفذيت،ما وسرعان الشجر! أنواع ياظل وغرمها للحر؛ايت، ملوكة وجعالها 
قدالحن ملوك كأن أسانح، ستة من أقل ل الأشغال وزير ومخر أوامره، 

)ا(ءيلمرا>إور؛زتا.
اكانض.)مآ(اىدلأ0 
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•|امدينا الأهرام نيارة إل الثيق العالم ويات وتفننوا، غيها اشتغلوا 
لزيارةمدينون القيمة الأراصي ق السياح أن كإ أوجيتي، للإمثراُلورة 

ب؛نما الممتدة الخميلة السلطانية بالعلريق لها السابق ألمانيا إمثراطور غليوم 
منص المقلص محت إل الأف بمرعها المقدس" لمحت رالخلتل( جترون 
لراحتي!أنثأها إن،ا الحميد عبد لأن وءلريةا والناصرة، ونابلمى، كارم~ 

والأيتهاحاتالأعياد نتفك لر ممر، ق أصبوعا أوجيتي نفت أن وبعد 
لاينالوبكيفيات أنواع عل بالألاب، محاحرة،آحذة قدميها، تحت، نيه توال 

قدالفرج اليل' عل للياحة نامت حا، يتحدثون هدا عهدنا ق الشيوخ 
الممرض.علTىرالفراءتة الصعيد 

الخميلحلالها حدمجة ق مت3لرعا يثخهه معها رإمهاعيل، ومحافر 
قدميهانحت ونثر والفخفخة، الأبية من بصنوف، نحفها الخليل، وحالها 

أبسل ركليوباتراآ ذات، حلمي ق يقع إ ما والملاذ الرف، أنواع ص اللكتتن 
المثيل*.ءالعديمة حياتيا وليال الذهبية، أحلامها 

إلالخليلان المتنزهان وعاد محنى، لا الش الرحلة تلك انقمتؤ ولما 

فإنهرإساعتل، وأما يلمعا، ا'؛؛ز.يّْ قمر ل ألجض ارتاحت مصر، 
بيموسافر وحكومته، بلاطه رجال، ونار ومرق، نوبار ونفرته اصعلصؤ 

بورصعيد،إل وصار المحروسة، محته ظهر منها واستقل الإسكتدرية، إل 
نوسرل١؛.١ ٣ يوم فبلغها دعوته، اللبئن التيجان أصحاب، ليتقبل 

وصنوفهالأفق، جهات حمح من أمتها قد كلمه، المنميين الع١لم بفن ؤإذا 

لاكضنسمص'ا'اللْ•اصَفيي-\ض' 
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بلائهممن المجيء تذاكر الخاص جسه من لهم صرفتا وند العديدين 
أنواع fTنجف عميق، فج كل من أتوا ند الأول، الدرجة ق إلها، والإيابا 

ثدالمصري، الأسطول فيها بإ الدول، بإأ<ّاطل ؤإذا كافة؛ والهناء الراحة 
والنيالقبورمحعيد؛ أمام القناة شركة أنثاته الذي القح، المرفأ ق اصْلمت، 

نفلاملتحففل الإمإعيالية، مدينة حتى الترعة، صماف عل، حيمتا قد المصرية 
-أجتهاااأ.وتزيدل الحفلات، 

دأمثدما،هولندا أمثل وأقبل إلا سويعات )إم،اعيل( لبسا وما 
شامما.حنا استقبالا فاستقبلهإ 

•ا ر أمرته سمر يس لولي الوصل يوفمبمر، ١ ٤ التال الرم ول 

وكانوالمجر؛ التمسا إمبمراحلور يرمّما فرنتر قدم نوفمثر، ١ ٥ يوم رنا 
إلقائم وهو فإنه، وصوله! ميعاد يرحر لكيلا جسيم لخْلر تعرض قد 

الثريمؤ؛القدس ؤيزور يافا، عل طريقه ل يحرج أن استحسن بورمعيد، 
ففعل.وتكنهلاءادإل

تسوقوارج عاصما، والنوء عجاجا، البحر وجد نوفممّ، ١ ٤ يوم يافا 
مطلئا،السنن تدحله لا رديء مرفأ ؤيافا "مالأ، "مالأ، الشاطئ إل الأمواج 

منبالقرب الماء ق الصخور لانتشار بعيدة، البحار، عرض ق تقف بل 

ييدأؤيثإ سفره يوجل أن ورحاه الثغر، ؛ذللث، فرنسا قنصل فأتاه الشاطئ، 

صمن ٥ جسج لدي لترديتان ومتندات، ؤيوميت ءرصاتل أنظرت الخنلأت، مائة لغاية ماياي بميع ر١( 
لسيىأليسسصآهجإلآهم.بما"ااداْ'اواآلُى 

المنا؛•بمض إمامل- نل ممر حكم -الذي معد الخليلي ■مدإل الذي المن-ي البمدص م  ٢٢)
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فرساقنصل إل وانضم يامره، العالآ لوقوعها ييتر قد لصيية اجتتاثا النوء، 
التلالتمساوى الأميطيل قاثد وكان نحٍتوف، الأمثرال، حائي رق 

لهمؤكدا الشاؤلئ، مٍارحة بعدم مولاه، عل إلحاحه ل وتمادى للاهبراطور؛ 
الإقلاع.مهلكا ستطيع لا هوعاليه، مجا عل والبحر الأميهليل، أن 

قأكون بأن وءددت، قد ارإق قائلات المخاؤلر،، إلا يومم، نرم مأبى 
قونزل ؛،،؟٠ وءدت< وعدا أحالف أن أصتْلع ولا نوفمبر؛ ١ ٥ يوم بورمعيد 

محوفون،يه النوائ فانطلق بالانطلاق، وأمر نوائ خمسة ومعه قارب، 
لرمنهم، اثت؛ن حرفت، مهاحة فته نن وماجم ئارحم، تقاذف والأمواج 

منجهيد، جهد بحد دنوا؛ حش صعوبة، بكل إلا إنقاذهما الباقون يتني 
تتظرمم.كانت، التي المدرعة 

هيجانلشدة مم، حانت، التي الأحعلمار محر إليها الصعود بخهلر ؤإذا 
للهارب،منها الاقراب، نير وعدم بقوة، فها واصطدامها حولها، الأمواج 
فيهثن إل سلمها ظ أو المساوي؛ الإمبراطور جلالة المقل الفشل 

فيها.للصعود 

الإمبراطورتعلق الفضاء، ق حيالها من حبال نيلية إل رجالها فاضهلر 
والأمواجالدارعة، ظهر إل البحارة فرفعه الضموتن؛ راحتيه يكلتا بأحدها 
منها.نجاته عليها ؤيعز ، ٠٠١١٩١تريد كأتبا وترطمه، حوله تتلاطم 

أقلعت،آحر قاربه ل الأميرال حم ولحق المأمن، الباقون بلغ ولما 
ولاحولها، العاصفة بالرياح مبالية غير بورمعيد، ووجهتها المدرعق، 
الإمبراطور،وعد فحققت، لافرامها. عليها، المترامية الهائجة، بالأمواج 
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المرفأ،ل امتقرت رما عنر؛ الخاص النوم ل بورسعتد، إل ووصلت 
وتلونالطيعة، وصفت الأمواج، وهدأت، إلا المغيب،، إل الشمس ومالتا 

عيدهالقبل اللام ووعد الهاء، ابتسام كأنه نزح؛ كقوس منة بألوان الأنمح، 
بٌديوٌثن•

بوصولاحتفاء هناك، الرامية الخربتة الفن كل من المداسر نأءللق1ا 
استقبالاحافلا.)إسماعيل( واستقبله جلالته؛ 

الساعةعند ثانية عينها ١^١^ دوت؛ نوفمبر، ١ ٦ اكلأتاء يوم ول 
فلهلم slXjpyالبرنس القلة الألمانية المدرعة المرفأ ودحلت، صباحا، السابعة 

العالرق عفليم شأن الدولة ئدْ أصح قد وكان بروسيا، مملكة عهد ول 
٠٣١٨٦٦ّنة حرب، ل النمسا عل انتصارها يعد الأورويا، 

باستمرار،الدوى إل وعادتء إلا لحفلة، نسكت، اليانع تلك كالئ، وما 
البحار،وأء،اوا والأرصى الهاء له ارنحت، خمحا " ءللقات؛ا عدد وتض.اءفس، 

وأمامهالمرفأ؛ نحو بجلال وتقدم البعد، ق غلهر الفن من بجمع ؤإذا 
أوحيتي—إمبرامحلورةالإمبرامحلورة جلالة تقل رالنسر( ُالإبجل؛ا الثاحرة 

السفينة،نلهر عل واقفة وكانت، العتيدة— الاحتقالأت، وربة الفرنساويين، 

لرهم، وصماما، من وجع وقرينامم، الونثرتتة، الدولة نبلاء كار ما نحفا 
إلمنها وأتت، الإسكندرية، إل مصر من ذهتت، قد وكانت، ومهلهم، 

يورسعيد.

،١٦٠حروأركان وصياطها، يتواتها، عموم ظهور ناكتظت 
الشاطئوغعس وترفرف، نحقق أعلامها فوقها وانتثرت ومحوسيقآها؛ 



jlcلهمه 

الممرجئن،رجامر الاواني~ يتولون الدين ومم المرية بالطوبجية 
البثريةالعمالية رالقوى مذiا٠رعا، خير ل الحديثة المدنية الممثالن والمدعوين، 

بونحمعت الفضاء، وملأت الخميع، ماليل وعلت معانيها، بس أل 
تتتثقالإ٠ثراءلورة أخذت عثليمة، كياهة الميتهجة، القلوب اسامات 

ثملة.ؤلربة، الزكي، عبيرها 

القناةنح أعياد حمرت ند المصري، اكلر إل قائمة وهي وكانت، 
أنمىفيها بذل أعياد وهي لها، التالية السفور وأهماد البندقية، ق الأكثر، 

ذللت،،•ع ولكنها، بالألباب؛ الأخذ والشعر الحلال، المحر لتكون المجهود 
عيناهاوأحاطت الجد، وذالثv الابتهاج ذللث، -بالة محاطة نمها رأت حيتا 

أرلر ٠رياشا نالت،؛ بآن الهتان، إلا لريسعها الفريد، المنثلر ذللئ، جلال بجميع 
فيحياقشثاأخملسهدا!«.

بملامةوهنأها أولا؛ )إمإعيل( تصدها المرفأ، ل باخرما ببا ت، رمنل،ا 
تكرمعن لها وأعرب به؛ بمفاءل ما خثر وجودها أن لها وأكد الوصول؛ 
إلملكه المجدة الحفلة تللث، وترأس دعوته، بقبول لتفصلها وارتياحه، 

الخميع.فيها اشرك بمجهودات تمت، والى الأبد، 
لهاوتذما اليرومية، الدولة عهد فول والجر، النمسا إمثراُلور تلام ثم 
والأمراء.العواهل فياقي واحترامها، تحاما 

واحدكل إل المحية ~لرد ووجدت المعروف؛ الكل؛لملفها فامتتبلت 
ثممهلرب، سحر كْليب القواد عل تنزل التي الكلمة — العواهل ولتثلث، أس 

الباركة.الترعة افتتاح لحفلة يستعدون الحميع أخذ 



ممووإْ

والدJLجتبالحرير مكسوة خشيية ارتفاعات ثلاثة أقاموا ند وكانوا 
والعواهلوالأمراء التيجان، أصحاب الأجلاء، للضيوف الرسل، ل واحد 

درجالهم•

العلامةمقدعتهم ول الإسلامي، الدين لعلهاء اليمتن، عل وواحد 
وصاحببممر؛ والإسلام الأزهر الخاح شخ العرومي، مصعلفى الثخ 

علوواحد الديار، مفش العبامى، المهدي محمد الثخ الأستاذ الفضيلة 
الرسولباور اكيور رأسهم وعل المسيحي، الدين لأحمار اليسار، 

حاصةحفر ند وكان الإم؛راطورى القصر كنيسة وحائم البابوي، 
التيالسة ادكرتيولة عل بى لالمسيودي تران لمد ثم ١^١؛، لمباركه 
•السبب حبنه تكلل من يالرعم وأحبته، أحبها 

لخ،اه،رالبل>يعة المظلأرثا والإفريقي، الأسوي الشاطتين، عل بوا ونم 
ومحليالترعة لزمى مظلة كلها، صدرها وق والمتفنح؛ن؛ المدعزين 

ومد.وييها،العالم ق العفلمى التجانية الشركات لروّاء وأحرى إدراتما؛ 
والمكاتث^ن.العالية الصحافة لرجال وثالثة 

الخشبيةوالارتفاعات النزول رصيف ي\ن المصرية الخترد واصءلمت، 
،؛j(العلوبجية وترتت عنها، الازدحام وتمغ حولها، الطام لتحفنل الثلاثة، 

ونحهزتالحفلة؛ ومحل الغرب، حهة من البحر، ق الداخل الرصيف 
التجارية،والفن محركتا— خمسين وكانت، الحربية— الراكب، وترصفت، 

المطلر.بديع توس شكل عل المرفأ داخل وثلاثثن، نيئا وكانت، 

)ا(امذ>اث<.



1١٣دهءهء|و 

انجليزية،عثرة واثتى jرسارية، وصتا مصرية، متا فكانت الحرية، أما 
واثتتثندانمركية، وواحدة روسية، وواحدة ألمانية، وخمتا اؤية، نموسعا 

إنجليريتينوفرتاطت؛ن أميانيتين، راسثن اسكنديتافتن، وايتتثن هولديمح،، 
بعدلمها اندلاع المزعع الحرب، رمز كأميا الثعد ل واستئن مائكن أحريثن 

ليطال،أصهلول مناك يكن ول؛ العثلي*؛. السالم ذلك مغلهر ٍاذد شهور، ثمانية 
بياعيداومتا، الدوك قيادة نحت، فجأة، المصرية، الميا0 مغادرة إل لاصهلرارْ 

وصديقالشمائل، الحلو الللئ، الثال، ع،انوتيل فكتور عل المرض اشتداد 
الحملة،تللئ، عن نحلفه ل الجيإ كان مرض وهو الحميم— )إسماعيل( 

مناك،ممثلة بقيتر إي2لاليا أن عل — إليها بحضوره صديقه ممتع لدة وحرمانه 
عديدة.نحاjU، يمراكب 

الملعامتناول، من الحميع فؤغ وقد الفلهر، بعد اكاكة الساعة كانت، فلما 
الموكسحوممع تمدح، الوٌيئاُت، أحدُتر واسراحوا، الخديوي نئقة عل 

اعدلم.الذي المكان ل الكل ليجلس يقدم، الفخم 
يفتحالخميع أمام برز ثد الخديوية، التثريفامت، رئيس بزكي؛لث،، ؤإذا 
أميرّةذراعه وعل مصر، عهد ول، توفيق(، )محمد الأمير وتلأ0 الهلريق، 
سميرإليتإ هنري فالير مولنلأا؛ فأمير الثروصية؛ الد.ولة عهد فول مولتدا؛ 
فالأمثرالالعزيز؛ عبد لعنان العن عريا، والاس_ا، الأستانة ق انجلترا 

فالكولونيللوم؛ دى دورى والميو ؛ار؛س، المرساوي فالأمثرال، الإسبال، 
عهددنا جورج نالرنس بورمي؛ محاففل ؛لث، فرصا رمل؛ الإنجليزي 

دورنج.فالكالونيل الهانوفر؛ 



يالتشيدكلها الوسيمان وصدحت، إلا مقاعدهم، ل هرلأء اصتقز وما 

الفرناؤية،بالراية نحنط والمجر ا النمألوية ظهرت ثم اوي، المرن
سرأوجيتي، بالامتراطورة ؤإذا الأبصار؛ وأحييت الأعناق، ياشرأمت 
يوث،يرم الإمراطور ذدلع عل متكثة تتقدم أمامها، مصر حديوي 
إدارةنمجلى اري، التميكتور يالأرشيدوق لمس، لي فرديتان ووراءها 
دءت4ند اؤية الفرنالحكومة وكانت الحزاتري، القادر عبد يالأمثر النركة، 

عنالJناع ق أبداه الذي بالفضل له اعترايا خاصة، الحملة، تلالئ« إل 
الدارمةتصرفه تحت ورصعت موليا، مذابح أيام وحمايتهم الميحتئن، 

ومهلق الأبيض .ه ظهر يا بورمعتد• إل بثروت من لممله *يوربثن* 
أوالعلم، أو العمرية وتيجان المالك، بتيجان المتوجة الرؤؤس تلك ازدحام 

المعتدل،وقوامه الحميل، شكله الأنغلار وامتوف إلا الفضل، أو العصامية 
الوالمعيد(، )محمد الأمير بن باشا فهلومن وجلالا، مهابة المكسو ووجهه 
وشركته.القناة مثرؤع عل الييضاء الأيادي صاحب، السابق، 

صهريواكيم ١،^، حفيد ميرا فاليرني باشا، نوبار طومن، وتلا 
فونيراالفرناوي، لومه فالحترال بلثج، فيرجثر العغليم، نابوليون 

اندرامى،والكنت، تح، بيلي الكتت، وهما يومنا، يرم الإمثراطور 
فالحزالعومكار، لي فالدوك يروكيش، البارون العال، البابا لدي نفيره 
منعديدايته نيداتر تيجيتوفح، اوي الممفالأميرال إجناتسقج، الرومي 

شركةوعن والتجاري، العلمي المؤتمرين عن فالنانون الإمبراطورة، معية 
قاشتركت ثم مديرها، أتلت، الص الباخرة وكانت، اؤية. الفرناجيري الم



١٥دما،ء|و 

الأساطيلحرب فأركان الثرئ، تلك بواخر أض المم، إل الاجتياز حفلة 
أفواجا.أفواجا الدعوين فرم وفناصلها، الدول مفراء التعدية، 

كلمر الدائر دومحت، الفخم، العقد ذلك وانتثلم عددعم، اكتمل فنإ 
الطلنات.متابعت جهة، 

والخلال،بالوقار وأقاموا مقدمتهم، ق وشيخهم الإسلام، عل،اء قام ثم 
وبعدوالحي.؛ الشكر أدعية الإسلامية، العيادة منلاAر كل عل أبدا الخيم؛ن 

صيقمغ شائقة، راتقة، وجيزة، حطة الإسلام شخ أمح، ' ١٠٠٠؛؛ ٣١
إالحاصرين، بمهور ترجتها ٌر، الونت 

ساعةرحانت، اء، المكان، ولما الإسلام؛ عل،اء المسيحية أحيار تلا ثم 
الآكلأنواع من الكل فآكل مدعو. آلاف لمتة متابعة الواني مدت الملعام، 

ولايشر، فكر عل محلر ب ما الثمينة، الالدJنؤة الخمور مر وشربوا الفاخرة، 
بدتالثامنة، الماعان دقت، إذا حتى ،؛ الأجيال١١نثلمره أورأت بمثله سمعت، 
مل•كنهار ماطعا الليل ونجيل دأنريتثا؛ شاطئآسيا يل الزمان 

شمثاأصيحت، أما للرات؛ن معها حيل بأنوار، االحروّةا ونحلتا 
تتقثلالفضاء، ق فنبالة تهللق وأخرى، دقيقة كل ؛غ، وأمحدت تتألق؛ 

انتذلاروق وحبور، هناء ن، الحمح و؛ات شجي، بعزف ددبما الوسيمان 
نوسرامرشهر عثر المابع اليوم التال، فجراليوم 

مشهودا!يوما وكاذ< 

اي.النمرماوا اث ١^ ١( 



3ح1تْه

*الأكبل،ومار إلا الفطور، طعام الأقوام وتتاول، شمسه، ُزغن، ف،ا 
وتقدم،ملكية؛ بخيلاء القناة وولج بورمعيد، من بالإُ؛راءلررة، رالنر( 

به.العجبة الياْ تالالثا يثق فما، 

القادمةوالقاتل والخ،اهير بالأمم غاصن التمساح بحيرة شاطثا وكان 
بأمرمحاك المرملة أو عليها، والتهمج الحفلات مناهدة إل نفسها تلقاء من 
يريأن أراد فإنه عينها، الحفلات تلك با-جة منغلرها ليزيد )إّءاءيل( من 

عاداما،من ص،فرة وصورة لصولحانه، الخاضعة الأمم من ماذج صوف 
إلالإسكندرية من البلدان ومناخ الحربان، مناخ حح إل أوامره فأصدر 
الإم،اعيلية،إل نواحيهم وسكان قباتلهم من وفود يإرمال، السودان، أناصي 

واعنش*العربان يخيم البحثرة ضفاف فازدحمت، اليوميةت فلاهرحيامم مق 
منالألوف مئات نووي كانت، التي السودانية، الأمم وأكواخ الفلاحئن 

بأولادهموالوم، والملبس، والشكل، اللون، المختلفي والأشخاص، البثر، 
الهجن،أمنمة عل وآحرون الخيول، صهوات عل بعضهم ونسائهم؛ 
تسابقالصوف وأحرمه الفلوات، تللث، ق يعدون الحممِ، عل؛لهور وغيرهم 

اطوا5ياسابق العمدتوعإتم المجدولة؛ البثاؤين وشعور النحورالمنفوشة، 
الأجتاسالمختلفة النوة، يربكان ييتإ الفلاحين؛ ولبد الصحايدة، 

صوبكل 3، محي وربابمم المحي خماُم.صض أو لطولهن والأئالثم، 
الراصوالألعابا

وتزاوروحفل، أمحس ق الفريد النهار ذلك ماعات بقية انقضت تم 
غاكطت،العثاء صّإءل مد مساء، السامحعة الساعة وافت إذا حش وأعياد، 



١٧د|وهء|و 

ذلكولكن عددها؛ وكثرة سعتها عل ذكره، السابق القمر رحبان بالموائد 

ومظالحيج نمره، حول الفضاء، ل أعد ند لكن الخديوي نإن ولذا متفلنا. 
•الدعوين من القمر يسعه لر لن ولائم واوك موائد، أشا مها مد>ت> 

الطهاة،أمهر بمعرفة المجهز الفاخر الطعام من الحتثد حمعهم نأكل 
لرمن لأسنا الخد، ذلك، ق بعضهم ونحاوز فاخزا، ثراثا وشرب، هنيئا، أكلا 

اuكيةطالقا.يكنبجلمخمطلأ،المأملأمح، 
لعموممرقصا الخديوي أتام العشاء، ?لمأم تناول من الفراغ وبعد 
وصنهتلم يستطح لا ما نيم بذل أوج؛نى، الإمراُلورة رياٌة نحت، مدعويه، 

محاألد حوي مقصئا ب ورنت، السرور. ودواعي اللذامحت، وصتون، البلمخ من 
والثروباُت،.الماكل صتوف، من طاب، 

المشركنأتل يكونوا ولر أنفسهم؛ التيجان أصحاب، الرتص ق فاشترك 
الساعايتؤ، UJljلذة استمراء ق لغيرهم ندوه لكنوا بل ونشاطا، حدا فيه 

المردراالربمة 

بالقمرالحيط،ن الشرفيين الأقوام اصنغراي، *نهم ذلك، فأوجب 
شأنوالقصف، الرقص أن يعتقدون لكنوا الليلة، ■طلث، حش لأتم والذلال؛ 

لماأعينهم، يصدنرن لكدوا فا الرحال! من والسكارى ثل، الرانمات، 
الخهلير؛الإم،راطور يومحفؤ، وفرنتز العفليمة؛ الإميراطورة أوجي؛ي' أبصروا 

؛٣١٨٦٦منة يانتصارامت، الخي،ن الكلل الرومياق الأمير غليوم، وفردريلث، 
يرقصونالوقور، الرحل ه، نفوحديوهم والأميرايت،؛ الأمراء وباقي 

دىفردينان تمتع لر ذاتيا السن أن وأيمحروا وأكثر؛ الدعؤين كاقي ؤيمرحرن 



ءه3ْه ١٨

والملأعيالرقص من نصسه أحد من شيتا ناصيته اشتعال عل بى ل
تضاءلتالأعاظم أولتك عي؛ة أن من ولابد حوله، المجموعت الأحرى، 

المللالقادر، عبد الأمجثر وقار إزاء سيإ لا أعيتهم، ق التضاؤل بعض 
لروالراقصات، الراقص؛ن بجمهرر امتزاجه عل الذي المعروف، اُلجزائرى 

رحلأل،را؛.مته ملتحما نقط، متفزحا وبقي ولريقصف، يرقص 

ذلاان٠بعد فتنوا وما نونمثر؛ شهر من عنر الثامن ليلة ينسوا نلم 
قعنطنوا ول؛ ؛محيلأب؛، عل ارتعت، كإ وحفدتبمم، أولادهم أمام يذكروما 

ولنمثيلا، لها القرون تر لر ليلة الوافر— ق — كانت، لأما نشى، لن ليلة أتبما 
القادمة.الأجيال شبيهها ترى 

؛<٧٧١والألعاب والخناقات الموصيقات الرقص، بْلرب وامتزجت، 
عالرإل نقل قد نمه يعتثر ل؛ أحد يق ل؛ حتى أنوارا، المتآلقة والزينات 
ول؛الةاليلة ألم، روايات وصفته اكى الخيالات 

ماتةمرح ومط ل المريدة اااليالة نالك، وابتهاج حبور ل انقضت، وهكذا 
البحثرة،عل تتزهات ق نرفمثر شهر من عثر الثامن الغد وقفى نمى! ألفخ 
ححرعل مرتم والشر طلا، ولا كللا تعرف لر الإمءاءيلية، ضواحي وق 

القلوب!خميع يملأ والخذل الوجوم 
وعادوالقصم،، الرقص وحملان الولائم، عادت اء، المعاد ولما 

نحت،اسات جع أسالمس، ق يتمننه ضيونه عقول صحر إل )إمإعيل( 

•راجعون إليه ؤإنا فه ؤإنا الرياح، أيداج ذلك بعد ممحر باسملأل ذهمب محوالذي العريم؛ الماد ذا ها 



١٩عم لمحه 

>؛!<٧١مرات اليلة نالك مرات >ت« رأنالوصف، حد فاق مننا أقدامهم، 
عنالتهور تقلدا لا التي رالخياة ملاذ بمراحل وراءها وتركت، متنها، التي 

وأمملريس,كليؤبرا 

والمليالإمٍراءلورة والفن البواخر أقلعت، التال، اليوم صياح وق 
عيلأ-.ص 

مصرإل الؤص من فعادوا الفحام، صيوفه لياني الخديوي، أما 
الأياممن شاء ما يتمضية المدعؤين، من شاء من كل وخير الحديدة، بالسكة 
الشخصية.الخديوي مقة عل القهلرالصرى، ق الأقل عل عثرة التالية، 

فلهلموفردريلث٠ يومف لفرنتز بممر افيمت، الش الاحتمالات أما 
قصارعت، أما اهمتها، لإيراك القول، نكفئ والأمران الأمراء وبقية 

العزيز.عبد لاوساكلان نوعها من عمل ما ومقاما جلالها 

كانت،الص الأيمة بيان من عليه أدل فلا الضيوف، ببقية الأءتا٠ وأما 
وعاكتدرا، أوصعهم من الألوف، لذات الهار، ق مرات وأرح ثلاُث، تقدم، 

التارنحية:اك بق البيان ذاك 

ممهبمحض وردم؛ يلض شاي أو يزده بلض تهرة الصاح؛ نطور 
•السافرين طلب حسب وسكؤيت، صكولاته اك^>حن؛ أوعل ريرمت، 

يارد،لخم صحن ذلك، ثايه أوما منالغل أوأرز كارول ما الفلهرت طعام 
أريعةالإنجليزيت، الع1ريةة عل بمياطس مطيوخ، لحم صحن شواء، صحن 
•ءنتلئة وأشرة قهوة؛ جين؛ فواكه؛ أصناف أريعة توابل؛ 
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