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 تقدمي

يف أواخــر القــرن هـذه رحلــة إىل العـراق ليســت كالرحــاالت األخـرى ممـّـا تعــّود� قراءتـه منهــا ، إ�ــا رحلـة أديبــة مؤرخــة فرنسـية أو مولعــة ابلتــاريخ القـدمي ، 
لمقابلــة واملقايســة ، وتكشــف لــك عــن ثقافــة التاســع عشــر للمــيالد ، متثّــل لــك ضــرواب مــن املالحظــات يف ســرية العــراقيني االجتماعيــة وغــريهم مــن الشــعوب ل

  التصريح يف كتابتها.اترخيية قّلما تراها اليوم عند امرأة غربية مثقفة فضال عن امرأة شرقية ، كما تذكر لك الرأي السياسي هلذه السائحة اليت مل تتعود غري
يف واليـة تقـي الـدين ابشـا الثانيـة علـى العـراق ،  »ه 1299ـ  م 1881«املرّكب اسم عائلتها مـن هللا واإلميـان سـنة  »ديوالفوا«وردت العراق السيدة 

وروبيـة يومئـذ وهـي وأساءت الثناء على األتراك من والة وأتباع ، وجّدبت إدارهتم ، واستقبحت سريهم ، ويفهم من أقواهلا أ�ا كانت تكرههم كأكثر األمم األ
 لفرس وهم أعداء األتراك إذ ذاك.بغضاء موروثة ، كما يفهم من خالهلا أ�ا كانت حتب ا
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رب وقــد ســجلت يف رحلتهــا فوائــد طريفــة يف عــادات العــراقيني وألبســتهم ، وأحــواهلم االجتماعيــة األخــرى تســجيال مفصــال جيعــل رحلتهــا إىل القصــة أقــ
لهـا مـن ملحوظـات ابرعـة ، ونكـت فائقـة ، وانتقـادات منها إىل الرحلة ، فال ينفـك القـارئ فيهـا مقـبال علـى قراءهتـا حـىت يتّمهـا مشـغوفا هبـا ، مفتـو� مبـا يتخلّ 

نـا أن نطلـع عليـه ،  مرّة ، وفضول غريـب يصـّور لنـا طبيعـة نسـوية خاصـة ال أثـر هلـا عنـد السـياح ، وال عنـد كثـري مـن النسـاء ، وميثّـل طـرازا مـن التفكـري ينبغـي ل
وأسلوب هذه السـيدة السـائحة أسـلوب أديب ابرع ممتـع ، تعمـدت فيـه اإلطالـة  كما يعرب لنا عن حقيقة إخالصها لزوجها ، ومكابدهتا املشقات من أجله ،

 خوفا من املاللة ، اليت تنشأ يف العادة من األسلوب الر�ضي املألوف يف أكثر الرحل اجلافة ، فالرحلة قطعة أدبية مجيلة.
 يف االجتماع والتاريخ واآلاثر والذوق األديب. هذا وأرجو أن يستفيد قراء العربية املولعون ابلرحل من هذه الرحلة فوائد جليلة

 د. مصطفى جواد
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 رحلة مدام ديوالفوا
كانــت لــه حبــوث وحتقيقــات  »مارســل ديوالفــوا«م مهنــدس معمــاري معــروف وعــامل أثــري كبــري ، يــدعى  1920ـ  1843عــاش يف فرنســا بــني ســنيت 

مـن املسـائل الـيت تصـّدى هلـا واألسـئلة الـيت أاثرهـا : هـو أكـان للحضـارة الساسـانية أتثـري يف الفـن قّيمة يف فن العمارة والر�زة يف احلضارات الشرقية املختلفـة. و 
 ؟اإلسالمي أم ال

اإلجابة عـن هـذا السـؤال تكليفـا كثـريا ، إذ مل يشـف غليلـه كـل مـا وقـع يف يديـه مـن كتـب تعـىن مبثـل هـذه املوضـوعات  »مارسل ديوالفوا«ولقد كلفت 
ابحثنـا احملّقـق يف األخـري بـّدا مـن شـّد رحالـه إىل الشـرق نفسـه ، ليسـتقي منـه معلوماتـه ويلقـى طلبتـه يف اإلجابـة عـن السـؤال الـذي عـّن  يف أورواب كلها. ومل يـر

 له.
 م علـى حسـابه اخلـاص ، وأمضـى مـا يقـرب مـن سـنة يف تركيـا والقفقـاز وإيـران والعـراق ، يـدّقق النظـر 1881عـام ـ  أول مـرّةـ  ميّم وجهـه شـطر الشـرق

 !ويطلع على األبنية التارخيية العتيقة فيها حىت فتح هللا عليه اجلواب واطمأّن له
اليت قام هبا مارسل كانـت زوجـه معـه وهـي معروفـة أبسـلوهبا الرقيـق ومبوهبتهـا الفنيـة يف الرسـم ومل تـدع الفرصـة تفوهتـا فأخـذت ـ  األوىلـ  ويف هذه السفرة

ولقـد   »رحلـة ديوالفـوا إىل إيـران وشـوش وكلـدة«إقالعهـا مـن مرسـيليا حـىت عودهتـا اثنيـة إىل فرنسـا يف كتـاب مستـه  على نفسها تسجيل يومياهتا وخواطرها منذ
ال ملــا تضــمن مــن طرائــف مســتملحة وأخبــار غريبــة عــن تلــك املنــاطق التارخييــة ـ  كــان لصــدور هــذا الســفر اجلليــل يف ابريــس صــداه البــالغ وأثــره البعيــد يف يومــه

 توى عليه مما توصل إليه زوجها منفحسب ، بل ملا اح
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 حقائق واستكشافات وإن كان قد خانه التوفيق يف بعضها فبالغ يف أمهية الفن الساساين وأثره يف فن العمارة اإلسالمية.
أن نوفـق يف تقـدمي  نرا� مضطرين إىل ترمجة القسم اخلاص ابلعـراق فقـط آملـني أن جيـد عّشـاق كتـب الـرحالت واألسـفار لـذهتم ومتعـتهم فيـه كمـا نرجـو

 . واملغفلة من التاريخ... الصورة اليت رمستها املؤلفة للعراق يومئذ وتسليط الضوء على حوادث وشؤون العراق يف تلك الربهة املظلمة
 الناشر
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 يف شط كارون

 1881سبتمرب ـ  1
ولقـد وجـد� هـذه املقـربة مهجـورة ومرتوكـة متامـا  شـط كـارون. ذهبنا مع حراسنا املدججني ابلسالح لز�رة مقربة كانت ترتاءى لنـا مـن بعيـد وحنـن منخـر

 !مل يلفت نظر� منها شيء
كـان يقّلنـا.   وعند عودتنا كنت مبلبلة اخلواطر ضجرة حبيث مل تكن عندي الرغبة يف تسويد دفرت يوميايت كاملعتاد ورأيتين أترامى يف حجـرة الـزورق الـذي

 ...  من الصرب شراعا لزورقناأّما زوجي مارسل فلقد كان يعمل جبد وبكثري

 
 !ولكن املؤسف بعد كل تلك اجلهود أن الريح بدأت تسكن وهتدأ رويدا رويدا كما أن طعامنا أوشك أن ينفد

 سبتمربـ  2
 الطريق الذي مضى يومان كامالن وما زلنا منخر عباب �ر كارون يف صعود وهبوط ، كاألشخاص املصابني ابملالنخوليا. ففي أثناء املد احنرفنا عن
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لنـا عبثـا إذ  )1(وهدد� اخلطر واستوىل علينا اخلوف أكثر من قبل. ولكن هللا كان يف عوننا ، ومل يذهب دعاء الدرويش الشـيخ ـ  يف حالة اجلزرـ  كّنا نسري فيه
مــن مــأزق. فــدنت منّــا ورمــت إلينــا حببــل حماولــة ســرعان مــا الحــت لنــا عــن كثــب ســفينة شــراعية حتمــل حنطــة ، فبــادر� ابلتلــويح هلــا واإلشــارة إىل مــا حنــن فيــه 

قلـت ألسـنتنا وبعثـت يف إنقاذ� ولكن الطالع السّيئ أىب إّال أن حيبط هـذه احملاولـة ويسـقط احلبـل دوننـا وأن حتمـل الـريح السـفينة الشـراعية بعيـدا عنّـا بسـرعة ع
 نفوسنا اليأس واخلوف.

وأن يغطـى خمـزن البخـار بغطـاء ثخـني فـورا. وعلـى أثـر هـذا تزايـدت قـوة النـار ودفعـت الـزورق بسـرعة بيد أن مارسل أمر أن حتّرك ماكنة الزورق املطفـأة 
رى النهــر إىل أمــام يف أثــر الســفينة الشــراعية. ومــن حســن احلــظ تباطــأت الســفينة بســريها بســبب الــر�ح املعاكســة الــيت هّبــت يف تلــك اللحظــة والنعطــاف جمــ

وهنا قيل لنـا إنـه ينبغـي لنـا تـرك زورقنـا يف هـذا  .)2(ا ربطا حمكما مبؤخرهتا. وأخريا وقبيل بزوغ الشمس وصلنا إىل احملمرة فاستطعنا أن نلحق هبا وأن نربط زورقن
ملتاعـب يف عبـور الساحل ألنه من الصعوبة مبكان أن يقدر على قطع الشط ويصل بسالم إىل الفيلية. أخـذ� هبـذا الـرأي مـن غـري تـردد ملـا كنـا قـد لقينـاه مـن ا

 آخر.ر كارون وخمافة أن تعاد املأساة مرّة أخرى. فرتكنا زورقنا وذهبنا لز�رة البصرة وبغداد أّوال على أن نعود لز�رة خوزستان يف وقت �
ولكـن  .الوصول إىل البصرة عمل سهل فالقوارب تستطيع أن تقطع املسافة إليها من احملّمرة يف مثاين ساعات والطريـق غـري حمفـوف مبخـاطر وال مبشـاق

وتقصــد املؤلفــة ابلبداهــة ـ  يف الســاحل العثمــاين »الكرنتينــة«الــذي يشــتد ويشــق احتمالــه علــى املســافر مــن هــذا الطريــق هــو وجــوب بقائــه مــع كافــة أمتعتــه يف 
 !زهاء عشرة أ�م حال وصوله إليه حبجة منع انتقال وابء الطاعون إىل البالدـ  ساحل البصرة العراقي

__________________ 
 ) صادفت الرحالة هذا الدرويش يف إيران ودعا هلا ابلتوفيق يف سفرها.1(
 ).خرمشهر() أمر رضا شاه إببدال اسم هذه البلدة ب 2(
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عّدة أكواخ من احلصر أقيمت فوق أرض رطبة يالقي نزالؤه األمرين فيها ال مـن حيـث رطوبتهـا فحسـب ، بـل  ـ! وقاك هللا شرهاـ  هذه »الكرنتينة«و 

 !. وكثريا ما يقضي املسافرون حنبهم فيها من جرّاء ذلك إن مل خيرتمهم الطاعون نفسه بعدواه.. دم هلم من صنوف الطعام الرديء واملاء العكرملا يق
 ومن الغريب أن تكون هذه اإلجراءات القاسية ال مربّر هلا البتة فقد مضت سنوات عديد. ومل تظهر إصابة يف الطاعون يف إيران.

ـ  علـى أي حـالـ  يف هـذه املنطقـة وأنـه مل يكـن )1(يل لبصـرة أن احملجـر هـذا مل ينشـأ إّال إلجيـاد مصـدر يـدّر املـال الـوفري علـى املـوظفني الـرتك ويعتقد أهـا
 م خايلمن ابب رعاية السلطان العثماين لرعا�ه أو رأفته هبم. إذ إ�م بوقاحة وبغري خجل يسطون على جيوب املسافرين فيرتكو�ا صفرا ويرتكو�

__________________ 
 ) تقصد املؤلفة ابلرتك رجال العهد العثماين البائد يف زمن رحلتها.1(
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ن احملجـورين أبسـعار الوفاض ، إما بصورة مباشرة أو ابتباع طرق شيطانية يتحايلون هبا. منهـا أ�ـم يشـرتون األطعمـة الفاسـدة الزهيـدة ويعرضـو�ا علـى املسـافري
املســاكني بــّدا مــن شــرائها وأكلهــا ألنــه حمظـور عــرض أطعمــة ســواها. مث إن املــوظفني الصــغار يعرضــون علــى احملجــورين إطــالق ســراحهم  ابهظـة فــال جيــد هــؤالء

املخيفـــة حـــىت يقـــبض علـــيهم اثنيـــة رجـــال آخـــرون وال يطلقـــون وال  »الكرنتينـــة«ومـــا إن خيرجـــون مـــن  »البقشـــيش«مقابـــل مبـــالغ معّينـــة ابســـم الرشـــوة واحللـــوان 
 إّال بعد دفع مبالغ جديدة تكون من حصة املوظفني الكبار منهم. يسرحون

 
تــه ، حرصــا وإذا رجعنــا إىل الــرتك نــراهم يقولــون إن إيــران مــوطن األمــراض املعديــة لــذا كانــت إقامــة الكرنتينــة هنــا أمــرا ضــرور� ال مندوحــة منــه علــى عّال 

 !!!على سالمة األهلني وللمحافظة على صحتهم

 
 ه األمراض الوابئية بل إن مصدرهاف هذا ، إذ إن إيران مل تكن موطن هذولكن الواقع خال
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مـراض إن مل أهوار ومستنقعات كربالء والنجف الـيت يـذهب اإليرانيـون إليهـا بقصـد ز�رة العتبـات املقدسـة ويعـودون إىل مـوطنهم وهـم حيملـون عـدوى تلـك األ
 )1( !ميوتوا هناك

 
 كما نقل إلينا يف الزورق قد صعقنا وأورثنا شيئا كثـريا مـن الضـيق واهلـمـ   النتنة الرطبة ملدة عشرة أ�م »الكرنتينة«على أي حال إن خرب حجر� يف هذه 

 لذلك صّممنا على أن نفّر من قبضة السلطات الرتكية عند نزولنا الساحل مهما كلفنا األمر ، ورأينا أن يكون ذلك ابلزوارق التجارية. ..
__________________ 

 يفدان من اهلند. )أبو زوعه() كان وابء الطاعون والكولريا 1(
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 البصرة بندقية الشرق

 

 سبتمربـ  3
 !جر املخيفإن كان قد أتعبنا وأرهقنا االختفاء حتت البضائع املكّدسة يف الزورق التجاري ، فلكم سرر� اآلن أبننا استطعنا أن �رب من قبضة احمل

وننظر إىل أنفسنا اليت أخفيناها بني أكوام أطباق التمر بكثـري مـن الدهشـة واإلشـفاق. ففـي يسـار� أقفـاص مجيلـة صـنعت ها حنن أوال نكاد نبلغ املرفأ 
 !من ألياف النخل تستعمل خلزن األمساك اليت تصاد واليت تفيض عن البيع فتوضع هناك لعرضها يف السوق يف الوقت املناسب

ليال مناظر فاتنـة جـّدا. فهـذه هـي النخـل السـامقة وتلـك أرض احلقـول الزاهيـة خترتقهـا جمـاري امليـاه الرقراقـة وتبدو أمامنا على سواحل الشط اليت تبعد ق
 !وفيها قطعان اجلاموس اليت ال يظهر منها إّال رؤوسها وهي مترح وتسرح مبطلق حريتها

 يقف أمام غابة صغرية من أشجار املوز املتكاثفة. وعلى مسافةبعد مضي أربع ساعات من تركنا احملمرة بلغنا اجلانب الثاين من الشط وها هو زورقنا 
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 مّنا ترسو عّدة سفن بصواريها الطويلة اليت تشاهد من مسافات بعيدة.

ة الــيت ن الوجهــوممـّـا لفــت نظــر� يف هــذا الســاحل النــائي قّلــة احلركــة فيــه إذ مل ميــر بنــا إّال قــارابن صــغريان للنزهــة. ولقــد ســأل مــن كــان فيهمــا مالحينــا عــ
حيـس أحـد فيهمــا  نقصـد إليهـا وعّمـا حنمـل. فأجـاهبم هـؤالء أب�ـم متجهــون إىل البصـرة لبيـع مـا حيملونـه مـن التمـر. وعلـى أثــر هـذا ابتعـد القـارابن عنـا دون أن

 !!عنيالل »الكرنتينة«بوجود�. إذ كنا قد ابلغنا يف إخفاء أنفسنا حىت مل جنرؤ أن حنّرك أيدينا أو سوقنا لشّدة خوفنا من 
وهنـا تنفسـنا الصـعداء مسـرورين خبالصـنا  )1(وما كاد ينتصف الليل حىت بدأ زورقنا ابحلركة اثنية ، وأخريا وبكثـري مـن احليطـة واحلـذر دخـل �ـر العشـار 

 !!من املصيدة
__________________ 

 ) يسمى اآلن شط العشار ويصل إىل مدينة البصرة وينتهي ابخلوره.1(
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دم طــويال إذ ســرعان مــا وقعــت حادثــة أعــادت اهللــع واخلــوف إىل نفوســنا. ذلــك أن مالحــي زورقنــا مسعنــاهم يقولــون مــن دون ســابق ولكــن ســرور� مل يــ

وكـان عبثـا وبغـري جـدوى أن صـرخنا حمتجـني منكـرين  !فإن ضمريهم ال يطاوعهم أن يهرّبو� من إدارة الكمرك أيضا »الكرنتينة«إ�م أن هرّبو� من شر  !إنذار
 !. ويف هذه األثناء قفز أحد املالحني إىل الساحل وهرول إىل إدارة الكمرك وعاد بعد هنيهة ومعه عشرة من موظفيها الغالظ.. يدون اإلقدام عليهما ير 

 !ةدخل هؤالء الزورق وأخذوا يفتحون صناديق بضائعنا الواحد بعد اآلخر ويفتشو�ا بتدقيق وعناية حبجة أ�م يبحثون عن أسلحة حربية مهرب
لكي أضبط أعصايب وأمنع نفسي من أن خترج عن طورها لتلـك التصـرفات الشـائنة الـيت قـابلو�  ؟والواقع أين مل أكن أدري مع أي منط من الناس كنت

القــوم فــأمر أن  . فــرأيتين أركــب رأســي و�خــذ التــأثري واالنفعــال مأخــذا كبــريا مــين وتتنــاثر مــن فمــي كلمــات قارصــة وهــو األمــر الــذي أاثر رئــيس هــؤالء.. هبــا
 .. فورا »الكرنتينة«يعيدو� اثنية إىل 

نسـاعدهم يف حـل أربطـة مـا ـ  زوجـي وأ�ـ  حىت ثبت إىل رشدي وضبطت أعصـايب فغـّريت أسـلوب حـديثي وأخـذ� »الكرنتينة«وما كدت أمسع كلمة 
 بقي
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 !!ننتظر بفارغ الصرب أوامرهم املطاعةمن صناديق أمتعتنا ووضعنا كل ذلك حتت تصرفهم ووقفنا حياهلم مكتويف األيدي ، 

إذ غـريوا هـم أيضـا معـاملتهم لنـا وأخـذوا يرفعـون إىل أعيـنهم عدسـات وأدوات  »بقشـيش«ولقد أمثر موقفنا اجلديد منهم هذا وما أعطيناهم من حلـوان 
 !!لشد ما حنن أغبياء ؟!كية أي شبهاملسح اخلاصة بزوجي وهم يرّددون بقوهلم : عجبا عجبا ليس بني هذه األشياء وبني البنادق األمري

بسـرعة  وهنا محل أحدهم قنينة خاصة بغسل أفالم التصوير وطلب أن أهبها له ظّنا منه أب�ا غالية الثمن ولكي نـتخّلص مـن شـر هـؤالء القـوم الغـالظ
مــن صــابون غســل األيــدي مث قرّبــه مــن أنفــه ورفــع شــخص آخــر مــنهم إىل عينيــه نوعــا  !!أبــديت كرمــا علــى خــالف عــاديت ووهبتهــا لــه علــى الفــور بلطــف وود

 أخذـ  وكان يبدو أنه أذكى اآلخرينـ  يتشّممه بدهش وجنون وأخريا ذاقه بلسانه وقال : اين مل أر حىت اآلن مثل هذه احللو�ت اللذيذة فما ألّذها. واثلث
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ا مل يوفق لصغرها تركها جانبا وأخذ 

ّ
. والرابـع رأيتـه يتقـّدم مـين ويسـألين أن أهديـه .. يفتش عن شيء مناسـب آخـرجيّرب يف لبس زوج من أحذييت النسائية ومل

 !ما كان معنا من أقالم التلوين ودهان التصوير
بصـرة غـري وعلى أي حال وكيفما كان فقد أرضينا موظفي الكمرك األتراك وأجبنا طلباهتم كلها واتبعنا سري� مبتعـدين عـنهم حـىت كـان أن دخلنـا �ـر ال

 !!مكذبني مصدقني وال
ننظـر  !وال موظف من موظفي الكمـرك املخيفـني .»كرنتينة«فليس مثة  .. ها حنن أوال خنرتق شط العرب فرحني مسرورين دون أن يعّكر صفو� شيء

ة. فالسـماء صـافية رائقـة ال ولكـن ال. ليسـت هـذه بندقيـة ايطاليـا بـل هـي بندقيـة األقـاليم االسـتوائي .. إىل ضوء القمـر الفضـي بروعـة وافتنـان كأننـا يف البندقيـة
 جلميل وأشجار املوزجتد فيها قطعة صغرية من الغيوم والبيوت خمتفية حتت ظالل غاابت النخيل الكثيفة وأشجار الليمون املثقلة أبمثارها ذات اللون األمحر ا
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 أبوراقها العريضة اليت تزيد هذا املشهد روعة وإبداعا.

 !للمرء اترة أ�ا تسبح يف مياه النهر واترة أخرى كأ�ا منتصبة على جانب سد ضّيق إبابء وإغراء والدور الواقعة على الضفاف خيّيل
واخلالصة أنه ال يوجد شيء هنا إّال وهـو مجيـل فـاتن مـن  وأمام صف هذه الدور املرتامية جتد الزوارق اجلميلة وقد ربطت ابلساحل بشكل رائق أخاذ.

 !وجماري املياه اهلادئة ومساء شفافة مرصعة ابلنجوم املتأللئةبساط أخضر زاه ومن أشجار الفاكهة 
 وأخــريا توقــف زورقنــا وهبطنــا منــه إىل ضــفة النهــر ، وكانــت عليهــا كميــات كبــرية مــن احلنطــة وخــالل مــرور� هبــا شــاهد� حارســني مــدججني ابلســالح

وكـان أن طرقنـا البـاب ودخلنـا إىل حجـرة صـغرية أحكمنـا  )1(إىل دار القنصـلية حيمالن أبيديهما فانوسني خافتني وبعد ألي أوصلنا الدليل الذي استأجر�ه ، 
 !!راتجها خلفنا ، لكي نستطيع أن نغّري مالبسنا اليت كانت مبتّلة بفعل رطوبة اجلّو لدرجة يظن معها أبننا قد خضنا هبا مياه النهر

 1881سبتمرب ـ  4
 خمتلفة يف اليوم الواحد ، ففي حالة املد عند ما ترتفع املياه وتغطي الساحل خيّيل إىل املرء أنهالواقع أن البصرة مدينة غريبة ، إ�ا تريك مشاهد 

__________________ 
 ) القنصلية الفرنسية.1(
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 !!وعند ما هتبط املياه وترجع إىل حالتها األوىل فيتصّور أنه قد ترك اجلنة ووقع يف غدران نتنة !يف اجلنة املوعودة

وإذا أ� مبنظـر الليلـة املاضـية اجلميـل قـد تغـّري متامـا. كـان النهـر قـد صـار منطقـة أو حـال عفنـة تـزكم رحيهـا األنـوف ،  .. يوم خرجت للنزهـةعصر هذا ال
ســان مــن أن اإلنوالقــوارب والــزوارق تبــدو مــن بعيــد وكأ�ــا قطــع مــن األخشــاب املتنــاثرة وقــد غاصــت يف الوحــل والطــني. أّمــا اهلــواء فقــد كــان عفنــا فاســدا مينــع 

 !يتمّتع مبناظر النخل وأشجار الليمون األخاذة
خطـرية يف  وفساد اهلواء هذا الذي يتسّبب عن تتابع حاليت املد واجلـزر وارتفـاع درجـة احلـرارة وز�دة نسـبة الرطوبـة كـل ذلـك يعمـل علـى انتشـار أمـراض

 ذه األوبئة وهو عدم اهتمـام السـلطات الرتكيـة بصـحة السـكان والعنايـة هبـمهذه املدينة يذهب ضحا�ها عدد عظيم من أهلها. وهناك سبب آخر النتشار ه
 فالسدود اليت أنشئت منذ ستني سنة أمام هذه املدينة قد هتدمت اليوم الواحد ...
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مسـتنقعات تتولّـد عنهـا األمـراض بعد اآلخر ومل جيشم أحـد نفسـه تـرميم هـذه السـدود املهدمـة الـيت اخرتقتهـا امليـاه وغمـرت أراضـي واسـعة كّونـت منهـا أهـوارا و 

 !!!اخلطرية. وإذا سألت أحد املوظفني الرتك عن عّلة سكوهتم عن هذا األمر أجابك بقوله : ليس هذا مبهم وهللا كرمي
ـــتهم فيهـــا ال ـــاء ولكـــن علـــى العكـــس فالرســـامون جيـــدون بغي ـــة البن ـــة ، أل�ـــا حديث قتبـــاس ال يســـتطيع علمـــاء اآلاثر أن يفيـــدوا أي شـــيء يف هـــذه املدين

 ؟!مجيلة للمالبس »موديالت«
 !!يف هذه املدينة املوبوءة طبقات خمتلفة متفاوتة كما فيها أمناط شىت من األهلني كل له خصائصه املمّيزة من حيث طرز اللباس واملعتقدات

مـن احلريـر األزرق أو الـوردي أو األبـيض  وهـي منسـوجة )1( »ايـزار«بقطعـة رقيقـة مـن القمـاش تسـمى ـ  بدل العبـاءةـ  فالنساء الرتكيات يلففن أنفسهن
عادة ثـواب قصـريا قـد وشـي ابلفضـة والـذهب أيضـا. وفـوق هـذه األثـواب القصـرية  »اإليزار«املصفر موشاة أبسالك رقيقة من الفضة أو الذهب. ويلبسن حتت 

هر النفيســة. ويف مقدمتــه قطعــة كبــرية مــن الفضــة. أّمـــا يف وحيتــز مــن حبــزام عــريض صــنع مــن الفضــة حملّــى ابجلــوا !)(يرتــدين يف الغالــب ســرتة دائريــة الشــكل 
 !صغرية مثل اليت تلبسها املرأة يف مدينة بوشهر الواقعة يف إيران )جزمات(أرجلهن فتجد 

__________________ 
 العربية. املرتجم »إزار«) تصحيف 1(
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واملـرأة األرمنيـة ال ختـرج سـافرة  !شـوارع وأقـذارها إذا مـا سـرن هبـا خـارج منـازهلنأما النساء األرمنيات فإ�ّن يلبسن أثوااب فضفاضة يسحبنها على أتربة ال
يف الوقـت  ، كاملسلمة بيد أ�ا يف أغلب األحيان تضع على وجهها قطعة رقيقة من القماش األسـود أو تلـّف رأسـها مبنـديل حريـري وتكتفـي هبـذا فقـط. وهـي

أمـا حـذاؤها فيبعـث شـكله علـى القـرف واالمشئـزاز لقبحـه وأبشـع  .. النفيسة وشـعرها جبـواهر مثينـة متأللئـة نفسه حتلي يديها ابألسورة الذهبية وصدرها ابحللي
 !!وأكثر نساء البصرة احلسناوات يرتدين مثل هذه األحذية الدميمة اليت تستورد من اململكة املتحدة !!ما فيه أزراره الزجاجية أو املعدنية

فما زالوا حيتفظون مبالبسـهم اخلاصـة ـ  أعين األوروبينيـ  قد تطّبعن ببعض طباع نساء املدينة البلد�ت فالرجال منهموإذا كانت النساء األوروبيات هنا 
يقلّـل مـن قيمـة  املتكونة من بنطلون خاكي مييل إىل الصـفرة وسـرتة ال يسـتطيع املـرء أن يعـني هلـا شـكال ولـو� واحـدا. وقـد علمـت أن هـذا اللبـاس غـري اجلميـل

 ية الكرمية.ؤالء بني السكان األصليني الذين يرتدون الكوفية والعقال والعباءة دائما تلك املالبس اليت يعتّزون هبا ويعتربو�ا من مظاهرهم القومومقام ه
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 !!الصابئة ، الذين يقربون األحياء

 سبتمربـ  7
ينة من حمليـني وأوروبيـني لكـي نقضـي علـى دابـر هـذا املـرض اخلبيـث قبـل ولقد استعنا بكافة أطباء هذه املدـ  منذ يومنيـ  عادت احلمى إلينا مرّة أخرى

 !أن يستفحل خطره ويتمّكن مّنا
 .)1(والواقـع أنـه لــو ال جهـود ومســاعي رسـل اإلنســانية أولئـك وال ســيما طبيـب القنصـلية اخلــاص مـا اســتطعنا أن ننجـو مــن قبضـة هــذه احلمـى اخلطــرية 

سنذكرها له دائمـا بلسـان يلهـج ابلشـكر إلخالصـه وموّدتـه. فلقـد كـان يـزور� كـل يـوم مـرتني ويعاجلنـا بتـدقيق وعنايـة  ولقد بذل طبيب القنصلية جهودا جّبارة
فقـد كـان يســتعني يف أغلـب األحـايني مبعاجلتنـا نفسـّيا وبتقويـة أرواحنـا املعنويــة ـ  وهـو الــدواء الوحيـد ملعاجلـة احلمـى هـذهـ  فائقـة ولعلمـه أبضـرار الكنـني الكثـرية

ل وال رغبـة منـا حّمل آالم ومشاق هذا املرض. إن إصـابتنا هبـذا املـرض كـان حمـتمال. إن بقـاء مـّدة مخسـة عشـر يومـا يف الفيليـة تلـك املنطقـة القـذرة بغـري عمـلت
اليـأس يف نفـوس مـن هـم كـان كافيـا يف أن يبعـث   )2(والتقّلب على أمواج شط كارون وتغري املناخ فجأة وقرب فصل املطر وعدم الوصول إىل بسـاتني هسـپريد 

 أكثر مّنا صربا
__________________ 

 ) هي محى املالر�.1(
)2 (Hespriedds  الثمينـة  الثالث الاليت كان هلن بستان خرايف أمثاره تفاح من الذهب وفيه ثعابني كل منها لـه مائـة رأس. وهـذه الثعـابني تقـوم حبراسـة هـذه األمثـار »انالس«إشارة إىل بنات

 البستان ويقتل الثعابني ويتصّرف رأ أحد على التقّرب من هذه احملاصيل الذهبية حىت إذا جاء البطل هركول أبدى شجاعة خارقة واستطاع أن يدخل هذالذلك مل جي
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 واحتماال للشدائد وأن يدعو إىل إصابتهم أبخطر من هذا املرض.
أفكــار� السـوداء اليائســة يلهينـا بســرد القصـص الطريفــة واألخبـار عــن مدينــة أعـود إىل ذكــر الطبيـب العطــوف فـأقول إنــه كـان مــن أجـل أن خيلصــنا مـن 

 البصرة وأهليها.
كـــــان يقـــــول : إن البصـــــرة قـــــد شـــــيدت فـــــوق أرض رســـــوبية جديـــــدة وإ�ـــــا مل تكـــــن مـــــن املـــــدن القدميـــــة جـــــّدا إذ مل تنشـــــأ إّال بعـــــد وفـــــاة النـــــيب العـــــريب 

فقــد اختــذ منهــا مركــزا جتــارّ� وعســكرّ� مهّمـا يف العــراق وإن اتريــخ هــذه املدينــة احلــديث ملــيء  )عنههللارضـي(أبمــر مــن اخلليفــة الثــاين عمــر  )وسـلمعليههللاصلى(
ن يف احـتالل البصـرة أبخبار احلروب املستعرة بني الرتك والفرس لالستيالء عليها أو التصّرف هبا. ولقد كانت هذه احلروب سجاال بني الطرفني فكانوا يتنـاوبو 

 ويف �اية القرن املاضي وبعد حماصرة دامت أكثر من أحد عشر شهرا دخلها الفرس ظافرين وبقيت حتت النفوذ الفارسي حـىت زمـن السـلطان كـرمي، وأخريا ، 
خــذت أمــا بعــد هــذا العهــد فلــم يســتطيع خلفــاء هــذا الســلطان أن حيــافظوا عليهــا ضــمن ممتلكــات فــارس أل�ــم كــانوا ضــعافا وإن أخطــارا كثــرية أ .. خــان الزنــد

 .. وهكذا انتقلت البصرة إىل نفـوذ احلكـم العثمـاين !هتّدد البالد يف الصميم فدفعهم ذلك إىل أن يصرفوا النظر عن املمتلكات البعيدة ويدعوها للدول اجملاورة
يف الســابق وتقــّدر أبقــل مــن فنفوســها مــثال أخــذت ابلتنــاقص وهــي اليــوم نصــف مــا كانــت عليــه  .. وأخــذت متــر هبــا أخطــار وأحــداث تركــت فيهــا أســوأ اآلاثر

 أحد عشر ألف نسمة.
 ولكن البصرة على رغم ذلك كله ما زالت حتتفظ مبركزها التجاري املمتاز القدمي وهلا اليوم روابط وعالقات سوقية مع اهلند.

إّال بعــض الكميــات الــيت ـ   الواقــعيفـ  وأردف الطبيــب ذلــك بقولــه : وإن كميــات احلنطــة الكبــرية الــيت حــدثتماين برؤيتهــا عنــد وصــولكم البصــرة مــا هــي
 .)1(يرسل هبا التجار إىل اهلند 

__________________ 
 »م« !!ابلتفاح الذهيب وهذا العمل كان احلادي عشر من خوارق هركول املعروفة

 ؟؟!!م من تقّدم الزراعة واخرتاع اآلالت فإننا نستورد احلنطة من اخلارجواخلليج ، أّما اآلن وابلرغـ  ) كانت البواخر حينذاك تنقل يومّيا آالف األكياس من حبوب العراق إىل اهلند1(
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ريا مــن املــادة والتمــر مــن حماصــيل هــذه املدينــة املهّمــة األخــرى يصــّدر منهــا ســنوّ� ألــوف األطنــان إىل اخلــارج أيضــا ، وهــذه الثمــرة الغريبــة حتــوي شــيئا كثــ
عامليـة لـذا تكـون هلـا أسـواق رائجـة خـارج الـبالد فتصـّدر يف سـالل وأقفـاص تصـنع مـن اجلريـد وسـعف السكرية كما حتوي مقادير من الكحـول الـيت هلـا شـهرة 

 !!النخل اللني حتملها السفن الشراعية والبخارية
ال احملكمــة هلــا فوائــد ّمجــة أخــرى إذ يســتفاد مــن جــذوعها يف إقامــة األبنيــة ومــن أوراقهــا يف صــناعة احلصــران واحلبـــ  ز�دة علــى أمثارهــا تلــكـ  والنخــل

 والز�بيل.
والنخــل وحــدها هــي  .. فقــد اختصــر القــول أب�ــا النخــل .. ) فائــدة للنخــل كــأي محــال شــيخ ايــراين ثــراثر360(واخلالصــة أّن الطبيــب بــدل أن يــذكر 

ذ إن مثرهـا يكـّون العنصـر األهــم يف وال غـرو يف ذلـك إ .. وال سـيما املسـلمني الـذين يعــدون وجودهـا مفخـرة يف بالدهـم .. الـيت يـدين هلـا الشـرقيون يف حيـاهتم
 !طعامهم وشراهبم

 .»إن للنخل فوائد مجّة وإ�ا رمز اخلري والربكة وال تنمو إّال يف األقطار اإلسالمية«:  )1(يقول املؤرّخ املعروف القزويين 
 .»)2(ة آدم أن أكرموا عماتكم النخل فإ�ا خلقت من فضلة طين«قوله :  )وسلمعليههللاصلى(ويؤثر عن النيب 

 وممّا ذكره الطبيب لنا أيضا قوله : إن البصرة تكاد تكون جممع املذاهب
__________________ 

 ) املعروف أن القزويين صاحب عجائب املخلوقات كان قاضيا وجغرافّيا ال مؤرخا.1(
 »املرتجم«

 »املرتجم«صنوعة يف األحاديث املوضوعة. ) هذا احلديث من األحاديث املوضوعة وقد ذكره السيوطي يف كتابه الآلىلء امل2(
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إنـك جتـد النسـاطرة فيهـا والســنة والشـيعة والبابيـة والوهابيـة واملسـيحية الروميـة واملسـيحية الكلديــة  !املختلفـة الـيت يقـارب عـددها عـدد مـا فيهـا مــن أنـواع النخـل
ع بني أنصار هذه الطوائـف الـيت متـارس كـل منهـا شـعائرها املذهبيـة اخلاصـة مبطلـق والصابئة واليزيدية واليهود واألرمن وغريهم كل جبنب اآلخر وقّلما حيدث نزا 

ادة كمـا هـو احلـال احلرية واالطمئنان. ومن اجلدير ابلذكر أن طائفـة الصـابئة هلـا تقاليـد وعـادات مذهبيـة عجيبـة جـّدا. فلـيس لـديهم مـثال معبـد أو حمـراب للعبـ
 !!ن من الدين املسيحي ابعتقادهم يوحنا كما أ�م يعتقدون أن عيسى خلفهيف املذاهب األخرى وأصحاب هذا املذهب يقربو 

جبــات أّمــا أهــم طقــوس هــذه الفئــة فهــو التعميــد الــذي يــتم ابملــاء للتطهــر مــن الــذنوب واخلطــا�. وعمليــة التعميــد هــذه تتكــرر يف حيــاهتم وهــي مــن الوا
 مع بقيـة أفـراد طائفتـهـ  الواحد منهم بغسل التعميد يف الوقت املناسب فمن الواجب اخلتم عليهوإن مل يقم  .. املذهبية املرعية ، وذلك كلما أحس امرؤ آباثمه

 !ويسبق عملية الغسل هذه االعرتاف عند قساوستهم. كاعرتاف املسيحيني متاما !أن يغتسل قبيل يوم العيد الكبريـ 
 !ا أ�م ال �خذون ابخلتانوالصابئة ال يستطيعون أن يتزوجوا أبكثر من امرأة واحدة يف حياهتم كم

وزّع ويف كــل أســبوع يقــوم القــس عنــدهم بقــراءة بعــض األدعيــة واألوراد علــى اخلبــز لكــي جيعلــه مباركــا وبعــد أن يضــع عليــه السمســم و�كــل قلــيال منــه يــ
 !البقية بني الذين اغتسلوا غسل التعميد للتربك

تكاد يبلغ مبلغ اهلوس والوسواس. ومن الطريـف أن قسوسـهم هلـم حـق الـزواج ولكـن ال  إن حب احملافظة على الطهر وجتّنب األقذار عند هذه الطائفة
مـال املنزليـة  يسمح لنسائهم أن يعملن يف الدور حىت مبجرد أن ميددن أيـديهن إىل أاثثهـا أو أي شـيء آخـر. إذ ينبغـي علـى القسـوس أنفسـهم أن يقومـوا ابألع

ظــر لــديهم أكــل حلــم البقــر واجلــاموس والضــأن واجلمــل. ذلــك أل�ــم يعــدون هــذه احليــوا�ت بســبب كلهــا مــن طــبخ وغســل وتــدبري. وأغــرب مــن ذلــك أنــه حي
 خلقتها العجيبة جنسة غري طاهرة بيد أنه يسمح أكل حلم اخلروف ومحله الصغري فقط
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النظافـة بتـدقيق وعنايـة فائقـة وأن توضـع  شريطة أن يتم ذبح هذين احليوانني على أيـدي القساوسـة أنفسـهم كمـا أنـه جيـب عنـد طـبخ حلومهـا أن تراعـى أصـول
الوفـاة فـال يكـون مثـة  يف صحاف نظيفة جّدا. ومن عمليات التعميد والغسل الضرورية اليت ال بـد منهـا اثنتـان األوىل بعـد الـوالدة والثانيـة بعـد الـزواج. أمـا بعـد

يتقربون منهـا ويعـاملون احملتضـر علـى فـراش املـوت معاملـة وحشـية ال تكـاد غسل قط ألن الصابئة يعدون جثة امليت أجنس األشياء قاطبة ولذلك يتقززون وال 
 تصّدق.

ه ، وهـم فعندما يشرف أحدهم على املـوت يف سـكراته األخـرية �يت أصـحابه إليـه وحيملونـه إىل حفـرة حيتفرو�ـا ويضـعونه فيهـا واألنفـاس تـرتدد يف صـدر 
ن جيـود أبنفاسـه األخـرية ، وعنـدما حيـني ذلـك يهيلـون عليـه الـرتاب بسـرعة ، ويعـودون إىل منـازهلم من حوله جيلسـون القرفصـاء ويبكـون وينشـجون يف انتظـار أ

 !!يف مظاهرة طريفة
إنــه مــن أجــل أّال متــس أيــديهم جثــة امليــت النجســة ولكــيال  .. وإذا ســألت أحــدهم ملــاذا تقومــون هبــذه األدوار املضــحكة واألعمــال الوحشــية ، أجابــك

 !!ذلك سبياليقربوها ما وجدوا إىل 
 !وتعتقد هذه الفئة أن روح امليت ترتك جسده بعد أربعني يوما من وفاته وأ�ا تصعد إىل امللكوت األعلى ومتثل حبضرة ذات اجلاللة خبشوع

مـن حلـم اخلـروف  جيتمع أقرابء وأصدقاء امليت يف داره �كلون صباح مساء من غذاء خاص يصنعه القس هلم يتكـّونـ  األربعني يوماـ  وطول هذه املدة
 !ومسك وفاكهة وبعد أكل هذا الغذاء يطلب أقرب أقرابء امليت من احلضور أن يدعو هللا مليتهم ابلعفو واملغفرة

ومــن البــديهي أن هــذه اإلجــراءات الــيت تــتم طــول األربعــني يومــا تكّلــف أهــل امليــت الشــيء الكثــري مــن املــال ، لــذلك جيــب علــى كــل مــن حيضــر هــذه 
 !!يقّدم هدا� مناسبة إىل أهل امليت لسد تلك النفقات أن )االحتفاالت(

 ضربوإذا أغضينا عن هذا العمل الوحشي الذي تقدم عليه الصابئة للمحتضر فإننا نراهم يتمّيزون بشيء كثري من مسو اخللق وكرم الطباع حىت لي
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 صــياغة احللــي الفضــة ويف مصــنوعات فلزيــة مــن الفضــة مزينــة ابملينــا أبمــانتهم وصــدقهم املثــل يف تلــك الــبالد. ويكــاد عمــل وحرفــة هــذه الطائفــة ينحصــران يف
 )!!املينه(والرسوم األخاذة. واحلق أن هلم براعة حقا يدعو للعجب يف تلك املصنوعات 

واعظهم الطويلـة يتمّيزون بتعصبهم ملذهبهم وحمافظتهم على شعائرهم حبيـث مل يسـتطع قسـوس املوصـل ورهبـان الربوسـتانت مبــ  بعد كل ذلكـ  والصابئة
 !!وجهودهم اجلبارة اليت بذلوها طوال سنوات عديدة أن يرتكوا أي أثر حمسوس يف عقائدهم وعاداهتم املتغلغلة يف نفوسهم تغلغال عجيبا

 ؟سألت الدكتور عن حمل إقامة هذه الطائفة وهل يف استطاعيت ز�رهتم واالطالع على حياهتم اخلاصة من قرب
وكيـف تسـتطيعني وامليـاه تغطـي السـبل املؤديـة إىل مـدينتهم يف  .. ه : أتريدين أن تذهيب لز�رة هؤالء القوم ومل تربحي الفـراش بعـدفأجابين مستنكرا بقول

عليــك أن  هــذا الفصــل الــذي تفــيض فيــه امليــاه ، ولــو كــان لــك جنــاح لقــدرت علــى الطــريان ومل تلقــي كبــري عنــاء يف الوصــول إىل منــازل الصــابئة ، ولكــن اآلن
طعــي األهــوار واملســتنقعات مثانيــة أ�م كاملــة لكــي تبلغــي قصــدك ولــيس هــذا يف مكنتــك وأنــت علــى مــا فيــه مــن خــور وضــعف ومــا زالــت احلمــى هتــّددك تق

ن مـا يـرى ه سـرعاابلعودة ، إذ إن محـى هـذه املدينـة ال يسـتطيع املصـاب هبـا أن ينجـو مـن براثنهـا مـرّة واحـدة وبسـهولة ، وقـد خييـل إليـه أنـه قضـى عليهـا ولكنـ
 نفسه طريح الفراش يتجرّع أوصاب أملها وسخونتها.

ن مبحتضـريكم وهنا رأيتين أقول فجأة وبغـري وعـي مـّين : أيتهـا الصـابئة لـيحفظكم هللا إمنـا أزهـد يف لقـائكم خمافـة أن تضـعوين حيّـة يف اللحـد كمـا تعملـو 
 !!وإىل اللقاء

 ديسمربـ  8
أقـدامنا حـىت أخـذ� نفكـر جـّد� يف السـفر مـن البصـرة أبسـرع مـا يف اإلمكـان لننجـو جبلـود� مـن جـو هـذه  ما إن تركنا الفراش واستطعنا أن نسـري علـى

 املدينة
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 !الرطب اخلانق
 »لــنج لنــدن«ولقـد ســألنا عــن طــرق املواصــالت الــيت تــربط البصــرة ببغــداد فقيــل لنـا إن مثــة شــركتني تقومــان بتســيري الســفن البخاريــة بينهمــا األوىل شــركة 

يـة يـديرها مجاعـة سري سفينة كل أسبوع وهي قذرة جّدا ألنه يرتك للمسافرين فيها حرية القيـام بعمليـات الطـبخ والغسـل يف ممراهتـا وعنابرهـا. والشـركة الثاناليت ت
 من األتراك وتسّري شهرّ� سفينتني بني بغداد والبصرة.

ب عطــب أصــاهبا منــذ أســبوع. واغتنمنــا هــذه الفرصــة فأســرعنا يف حجــز ولقــد شــاء احلــظ والقــدر أن تتــأخر إحــدى ســفن هــذه الشــركة يف البصــرة بســب
مــن  !إىل هنــامكــان لنــا فيهــا ولكننــا نــدمنا كثــريا علــى ذلــك ولقينــا يف ســفرتنا هــذه األمــرين حبيــث ال تكــاد تقــل عــن ســائر أ�م ســفرتنا مــن الســاحل الفارســي 

 حيث املتاعب واملشاق.
شيطان أو الرتك إ�م علـى الـدوام يتقاضـون مبـالغ خمتلفـة مـن املسـافرين حبجـج وأسـباب واهيـة ومل يكتفـوا تسري األمور يف هذه السفينة حسب مشيئة ال

الســـفينة بــذلك فحســب بــل إ�ــم أخــذوا يســتعينون أبي طريقــة ال بتــزاز املــال وإن كــان يف ذلــك مــا يســيء إىل الركــاب ويضــايقهم. فــإ�م مــثال مــألوا ممــرات 
كمـا أن املـوظفني الـرتك املغـرورين ملـؤوا خمـازن السـفينة أبمتعــتهم   !البصـرة لبيعهـا يف بغـداد بـربح زهيـد ال يسـوى شـروى نقـري أبقفـاص الـدجاج الـيت اشـرتوها مـن

 !!وحوائجهم كلها لدرجة أ�م مل يدعوا ملن سواهم مكا� يضعون فيه حقائبهم
ولقـد كـان هـذا ملـدة قريبـة رابن  ).كرسـي(لكـابنت دميينـيس مـن أهـل ولكن الذي يعزينا ويسر� يف هذه السفرة املوحشة وجـود رفيـق طريـق معنـا يـدعى ا

 ن عام.هذه السفينة ابلذات اليت تدعى ابسم املوصل ، وبقي يشغل هذا املنصب مدة طويلة حىت كان أن فضل عليه عمال آخر يف بغداد منذ ما يقرب م
 �يت : ولقد قص علينا هذا الرجل الشجاع قصته الطريفة مع الرتك الشياطني كما

عـنهم رواتـبهم أو مـا منذ سنة تقريبا فّكر أولياء األمور العثمانيون أن يعاملوا املقـاولني واملتعهـدين مثـل معـاملتهم ملـوظفيهم الصـغار القاسـية وأن يقطعـوا 
 يستحقونه مما يف ذمة الدولة العلية.
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وكـان أن قطـع الفحـم عنـا ذات ـ  مة الباب العايل مبالغ مستحقة عن ذلكوهو ميون هذه السفينة ابلفحم وله بذـ  ومل يكف ذلك أحد هؤالء املقاولني
ولقــد اضــطرت يــوم دون إنــذار ســابق ، وأىب أن ميوننــا أبي شــيء منــه إن مل تســلم ديونــه الســابقة وأن يتقاضــى مثــن مــا حنتــاج إليــه مــن الفحــم ســلفا كمــا قــال. 

ولكن الغريب هو أنـين علـى رغـم ذلـك تلقيـت أمـرا ابحلركـة فـورا. ففـّت ذلـك يف سـاعدي حبسب هذا العمل أن تؤخر سفرها ويطول مدة وقوفها.  »املوصل«
كــن احلركــة بــه واحــرتت فيمــا أعملــه للخــروج مــن هــذا املــأزق احلــرج ومل أر بــّدا مــن الــذهاب إىل رئــيس الســفينة وتــذكريه أبن املخــزن لــيس فيــه مــن الفحــم مــا مي

 !والوصول بسالم إىل بغداد
إذا   .. لـرئيس احملــرتم حــىت رأيتـه يركــب رأسـه ويــرد علــي حبـّدة قــائال : إننـا لســنا يف حاجــة إىل خـدماتك بعــد هـذا الكــالم الغريــبومـا كــدت أقـول هــذا ل

 !كان يتعّذر عليك السفر بغري فحم فأرى من األجدر أن ترتك العمل وتذهب يف سبيلك
مث وضـعت يـدي ـ  يستحيلـ  »يتعذر«اث : ليس يف اللغة الفرنسية لفظة ّمسرت فيه نظرايت هنيهة أتفحص هذا املخلوق العجيب مث قلت له دون اكرت 

 يف جييب وذهبت حلجرة قيادة السفينة.
وتوسطت �ر دجلة وكانت تسري خبيالء وغرور. وبعد يومني خال املخزن من الفحم متاما. وتعّذر علـّي عندئـذ حتريـك ماكنـة  »املوصل«حتركت سفينة 

رعان مــا خطــرت يل خــاطرة هتفــت هلــا مــن أعمــاقي فرحــا وســرورا. تــذكرت أن ســفينيت حتمــل كميــات كبــرية مــن السمســم فكــرت حلظــة ولكــن ســ .. الســفينة
اهلــويىن   فأشــرت علــى املالحــني أن حيرقــوا السمســم بــدل الفحــم. ونفــذ هــؤالء أوامــري وبعــد دقــائق عــادت جلجلــة املاكنــة إىل األمســاع وكــان أن حتركــت تســري

 .. وكانت قيمة كميات السمسم اليت اسـتعملناها بـدل الفحـم تقـدر أبكثـر مـن ثالثـني ألـف فرنـك !دخلت بغداد دخول الظافرين كالسابق. وبعد مثانية أ�م
نسـا العظيمــة يف ولكـم كنـت فخـورا سـاعة وصـولنا إىل بغـداد ، ألنـين كنـت قـد أطعـت أوامــر االمرباطوريـة الرتكيـة إطاعـة اتمـة ونفـذهتا حبـذافريها ورفعـت اسـم فر 

 !جلةمياه د
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أن أمثـال هـذه  )!!بثاقـب بصـره البعيـد(ومن اإلنصاف القول إن رئيس السفينة هذا مل يكن غبّيا ابلدرجـة الـيت تصـورهتا إذ إنـه بعـد هـذه احلادثـة عـرف 
لنـري إىل حـل وجيـه وهـو أن السفرات تكلف دولته كثريا وأنه ال سبيل إىل احلصول على الفحم ألن الباب العـايل ال يـدفع دانقـا واحـدا ، لـذلك هـداه تفكـريه ا

 !!) مجل استولت عليها سلطات األمن من قبيلة كانت خارجة عن القانون منذ وقت قريب800(من أمثان  يسد نفقات الفحم
نـه �خــذ أقـدم هـذا االقـرتاح إىل املسـؤولني وأخـذ هـؤالء بـه فــورا. فـدفع صـاحبنا الـرئيس إىل املقـاول بكـل هـذا العــدد الضـخم مـن اجلمـال وملـا رأى هـذا 

 !!وهكذا ّمتت الصفقة ربح املقاول والرئيس على السواء له. )بقشيشا(مجال حلوا�  300ـ  200أكثر مما يستحق ، قدم للرئيس ما بني 
أن  يّ وعند ما بلغ الكابنت هذا احلد أردف قائال : اخلالصة أن القضـا� أخـذت جتـري علـى النحـو املطلـوب إّال أنـين وقعـت يف مـأزق حـرج إذ كـان علـ

 !!أزرع السمسم لكي ينضج مجاال
إّال أن خمايـل البلــه واجلنـون كانـت تبـدو عليـه. وممـا حـدثنا بـه رأيـه أن السـفن الرتكيـة تغــوص يف ـ  إىل جانـب مسـيو دميينـيسـ  وكـان لنـا رفيـق سـفر آخـر

بصـرة وبغـداد ال لشـيء إّال ألنـه يتـاح لـه فيهـا الصـيد علـى الطني أكثر من السفن اإلنكليزية ، وهو هلذا السـبب يفضـل ركـوب السـفن األوىل يف سـفراته بـني ال
 ؟!سواحل دجلة

وعند ما وصل احلديث إىل ذكر الصيد وغوص السفينة يف الطني تذكرت ما لقيناه يف شط كارون من نصب وعـذاب وهلـذا رأيتـين أسـأل الكـابنت عـن 
 .. عباملدة اليت تستغرقها سفرتنا هذه وعّما حيتمل أن نالقيه من مشاق ومتا

تنا فــال أرى فّكـر بطـل السمســم حلظـة مث قــال : ال خـوف علــى سـفينتنا مــن الغـوص يف هــذه األ�م الـيت ترتفــع فيهـا امليــاه. أّمـا املــّدة الـيت تســتغرقها سـفر 
 .. ولكين يف الوقت نفسه ال أستطيع أن أجزم أو أقطع بقويل هذا !!أ�ا تتجاوز أسبوعا

 عّدة ومل يتفق أن وصلت إىل بغداد يف سفرتني متتاليتني مبدة واحدة ، كما مل تتوقف سفينيت مرتني يف حمل إنين أعمل يف هذا الطريق منذ سنوات
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الت عميقـة مـن واحد بفعل وجود الطني والوحل. ذلك ألن تيار املاء السريع يتغّري من يـوم آلخـر ، ومـن أسـبوع آلخـر مث هـذا التيـار �خـذ معـه الطـني إىل حمـ
ملعرفة مدى عمق النهر وال سيما يف فصـل الصـيف عنـد مـا يهـبط املـاء فتصـعب عندئـذ  »ابلشاقول«حايني يتحتم على الرابن أن يستعني النهر ويف أغلب األ

سـافرين تفريغهـا مـن املقيادة السفينة. ويتفق يف مثل هـذه األحـوال أن تغـوص السـفينة يف الطـني عـّدة أ�م إن مل متتـد إىل أسـابيع وال تسـتطيع أن ختـرج إّال بعـد 
خــرى هبـــا وممــا حتمــل مـــن بضــائع بـــزوارق إىل الســاحل حـــىت أن هــذه العمليـــة رمبــا ال جتـــد فيهــا نفعــا بعـــض األحيــان فتضـــطر الســفينة أن تنتظـــر مــرور ســـفينة أ

 .. لتنتشلها من األوحال والطني وتكون عندئذ خالية من ركاهبا ومن بضائعها
ومرتات وتضـطر إىل الوقـوف مـرة أخـرى بسـبب الطـني أيضـا وتعـاد العمليـة مـن جديـد عندئـذ وذلـك وكثريا ما يتفق أن تنتشل السفينة وتسـري عشـر كيلـ

 !!مبنقل املسافرين إىل الساحل بعد تفريغها من البضائع تفريغا يشارك فيه املسافرون أنفسهم صغارهم وكبارهم شيبهم وشبا�م نساؤهم ورجاهل
وعنـد مـا اّمت الكـابنت كالمـه قـال : إنـين ملتأسـف جـّدا أن أسـافر يف هـذا الفصـل وعلـى مثـل هـذه  كان رفيقنـا الصـياد يصـغي إىل هـذا احلـديث ابهتمـام

 !!السفينة ولو كنت أعلم بكل هذه التفاصيل ألجلت موعد سفري إىل الصيف الذي تزيد فيه حوادث غوص السفن يف األوحال
ن ، وتســافر يف وقــت غــري مناســب. ولكــين أ� جــد مســرورة لســفري اآلن ولقــد زعقــت عليــه بقــويل : وإين كــذلك متأســفة ألنــك مل تعلــم ذلــك قبــل اآل

 !يف أن أقوم بدور محال وإن كان من خمزن السفينة إىل الساحلـ  على أي حالـ  ألين ال أرغب
ذا االلتقـاء مـا يسـّمى وهـي تقـع يف مكـان يلتقـي فيـه �ـرا دجلـة والفـرات ويتكـّون مـن هـ »القرنـة«بلغت السفينة بعد عـّدة سـاعات قريـة صـغرية تسـّمى 

كنهــا اليــوم و� بشـط العــرب. تشــري املعلومــات التارخييــة القدميـة إىل أن هــذه القريــة كانــت مــن أمجـل بقــاع العــامل يومئــذ حــىت إ�ـا كانــت تســمى جنــة األرض. ول
 لألسف الشديد ، مل يبق من ذلك الفتون أي شيء ، وال يطالعك فيها إّال ساحل قذر
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 !ان حبيث ال يبدو منه يف بعض األ�م شيءتغطّيه مياه الفيض

امها ، وبعد أن ينزاح عنها املـاء تنقلـب إىل منطقـة واسـعة مـن األهـوار تكـون موطنـا لألمـراض الوبيئـة كمـا تسـتخدم حمـّال للجـواميس فتغطـي فيهـا أجسـ
 حبيث ال يبدو منها شيء سوى الرؤوس.

جلواميس وهي غاطسة يف جماري قـذرة للميـاه. ويبـدو هنـاك جـذع شـجرة قدميـة خييّـل يل أن تبدو لنا عن كثب عّدة بيوت من الطني وأمامها عدد من ا
علـى مـا هـي  »القرنـة«وال ريب أن أجداد� لو رفعوا رؤوسهم ورأوا  !عمرها ثالمثائة سنة ، وال شيء غري هذا يف تلك املدينة اليت كانت تعد جنة هللا يف أرضه

 !عجب العجابعليه اآلن ألنكروا عيو�م وأخذهم ال

 1881ديسمرب ـ  9
 وصلنا إىل مدينة اببل اليوم ، وهذه مل تكن أكثر من تل تراب بسيط ،
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الــذي كــان ضــمن األسـرى اإلســرائيليني واســتطاع أن ينجــي مواطنيــه مـن ذل األســر ويعــود هبــم إىل بيــت املقـدس يرقــد هنــا علــى ســاحل  )1( »اســدراس«ولكـن 

 دجلة يف مرقد هادئ غري فخم.
مـن قبـة ت سفينتنا قبالة املرقد بعـض الوقـت لكـي حتمـل اليهـود الـذين جـاؤوا لز�رتـه ومـن السـهولة أن أرسـم صـورة ملرقـد هـذا النـيب. بنايتـه متكونـة توقف

ن بنايــة صــنعت مــن الكاشــي وذلــك علــى طــراز وأســلوب األبنيــة اإليرانيــة الــيت كانــت معروفــة يف زمــن الشــاه عبــاس الكبــري. ويغلــب علــى الظــن أنــه أنشــئ مكــا
يفـدون زرافـات ووحـدا� قدمية مندثرة إذ تذكر روا�ت من التوراة أن اليهـود كـانوا �تـون لـز�رة هـذا املكـان ابلـذات يف الـزمن القـدمي كمـا هـو اليـوم حـال الـذين 

 !ويف موسم خاصة ملرقد هذا النيب
 رين الذين يقصدون ز�رة أنبيائهم وأئمتهم املختلفني ، ولو حظر ذلكتعتمد شركات السفر النهرية يف بالد ما بني النهرين على أمثال هؤالء املساف

__________________ 
)1 (Esdras  شخصا على اهلجرة من اببـل إىل بيـت املقـدس ليزيـدوا مـن معنـو�ت الشـعب  4775عزرا أحد أنبياء اليهود املعروفني وقد عاش يف القرن اخلامس قبل امليالد واستطاع أن حيمل

 نسب إىل هذا النيب أربعة كتب ولكن الكنيسة الكاثوليكية تنسب إليه كتابني فقط.هناك. وت
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 !ستعلن إفالسها وال يسعها أن تعمل البتةـ  وال شكـ  يف يوم ما فإن هذه الشركات
نطقـة مقدسـة مل ميتـد إليهـا على مقربة من اجلهة اليمىن توجد أشجار على أرض معشوشبة زاهية وهذه األشجار هي أشجار غابة يعدها أهـايل هـذه امل

 شك أبدا.معول وال فأس وإذا سولت ألحدهم نفسه أن يقتطع منها ساقا أو جذعا فإ�م يعتقدون أنه ميوت بسبب ذلك إن عاجال أو آجال مبا ال يقبل ال
قليدية أو أ�ـا وضـعت حلراسـة مقـربة وعلى جوانب هذه الغابة خيم بعض األعراب حلراستها ومنع االقرتاب منها إن حدث ذلك. ولعل هذه احلراسة ت

 تنزل من نفوس السابلة منزلة التقديس ألحد أبناء اإلمام الكاظم املدفونني هناك.
فمحظــور  ومـن اجلــدير ابلـذكر أنــه أجيـز هلــؤالء احلــراس برفـع األغصــان اليابسـة واملتســاقطة علـى األرض فقــط وإشــعاهلا يف الشـتاء. أمــا األغصـان الطريــة

 منها حىت أ�م يفضلون املوت بردا على أن ميدوا أيديهم إليها. عليهم االقرتاب
وأعتقـد أن هـذا التقـديس مـن بقـا� طقـوس وشـعائر كانـت عنـد العيالميـني ألن  وإذا سألت عن عّلة هذا التقديس فال يستطيع أحـد مـنهم أن جييبـك.

 !الروا�ت القدمية تذكر أن أهايل شوش كانوا خيفون آهلتهم يف هذه الغابة

 ديسمرب :ـ  10
ســاحل مــن املعــروف أن املصــابني ابألمــراض النفســية يعــاجلون يف العــادة يف ركــوهبم ابلســفن الــيت متخــر عبــاب البحــار واأل�ــر لالطــالع علــى منــاظر ال

وال يبـدو شـيء مـن مناظرهـا اجلميلة. ولكن األمر خيتلف هنا يف �ر دجلة إذ ال يستطيع املرء أن يشاهد أي شيء علـى ضـفتيه ذلـك ألنـه يقـع يف واد عميـق 
 !املمتعة للناظر

يـدة ومجيلـة عرب� هـذا الصـباح مـن �ـر صـغري كـان يقـع علـى جانبنـا األيسـر وبعـد عـّدة دقـائق بلغنـا مدينـة العمـارة ووقفنـا عنـدها. أبنيـة هـذه املدينـة جد
 ومتر
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 وب األخرى إىل بغداد.هبا قوافل عديدة تصل إليها من مدينة كرمانشاه وششرت ، حتمل احلنطة وسائر احلب
أفرغت محولة سفينتنا من الدجاج والتمر أو أبدلت بغريها من الدجاج والتمر. ولقد تعجبت كثريا هلذا األمـر وكـل مـن سـألته ـ  العمارةـ  يف هذه املدينة

 !!السابقة مل يستطع أن يوضح يل هذا اللغز املعمى من أن يستبدل دجاج بدجاج ومتر بتمر من نفس النوع وبقدر الكمية

 

 ديسمرب :ـ  11
لـط ارتكبـه ارتفعت شكوى صديقنا الصياد هذا اليوم بعد مرور ثالثة أ�م ومل يتح له الصيد على الضفتني ، وأن هذه السفرة مل تفده شيئا مـا ، وأي غ

يف هـذه احلالـة أن هتــبط يف  ريـد الصـيد فأنــت جـديروهنـا ركــب الغضـب الكـابنت وقـال حمتــّدا : إن كنـت ت .. بقيامـه هبـذه السـفرة وراح يلعــن األولـني واآلخـرين
 مدينة
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فتســتطيع عندئــذ أن  »خليفــة«كــوت العمــارة ألنــه يســعك هنــاك التصــيد بســهولة. وال ســيما أنــه بعــد ثالثــة أ�م ســتمر مــن هــذه املدينــة ســفينة انكليزيــة امسهــا 
 .. تقلك إىل بغداد

ولكننــا مل نكــد نبتعــد قلــيال عنــه حــىت غاصــت  !تركنــا يف مدينــة كــوت العمــارة إىل غــري لقــاءصــاح صــديقنا األبلــه فرحــا هبــذه النصــائح وشــكر الكــابنت و 
إىل الضــفة كــان وز�ــا ســفينتنا ثــالث مــرات يف األوحــال والطــني. إّال أننــا مل نلــق صــعوبة كثــرية يف إخراجهــا منهــا ومتابعــة ســفرها ألنــه مبجــّرد أن كنــا �ــبط منهــا 

 خيف وتتابع سريها كالسابق.
من هذه الفرتات القصرية اليت كانت تتوقف فيها سفينتنا يف تلك األحوال إذ كنا نذهب إىل مضارب العشـائر الـيت كانـت يف ـ  أ� وزوجيـ  أفد�ولقد 

 الضفتني ونطلع على منط حياة أفرادها.
ثـوب فضـفاض طويـل مـن الصـوف بلـون  أّمـا ألبسـتهم فبسـيطة سـاذجة وهـي )!كـذا(لرجال هـذه العشـائر مسـات خشـنة وتبـدو علـيهم خمايـل الوحشـية 

ويف أيــديهم عصــي طويلــة يتكئــون عليهــا بغــرور  )العقــال(مــن صــوف اجلمــال  ؟)(ميســكها حبــل  )الكوفيــة(البلــوط أو بلــون أزرق ويغطّــون رؤوســهم مبناديــل 
 !وخيالء

 
ال يف كثـري مـن املظـاهر. فلباسـهن يشـبه لباسـهم وال ولنساء هذه العشائر ذوات اللون احلنطي الرائق صفات الرجال ويشبهن إىل حد كبري هـؤالء الرجـ

 .. أو ابخلالخل اليت يزين هبا أرجلهن .. خيتلفن عنهم إال بعدة حلقات علقنها أبنوفهن من الفضة
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ألبـو حممـد الـيت تقطـن يف وخييل إيل أن هذه العشائر متشعبة عن قبيلة بين الم اليت عرفت برتبية اجلياد العربيـة األصـيلة وتصـديرها إىل اخلـارج أو عشـرية 
وهــذه القبائــل  .. جنــوب العمــارة ، والــيت عرفــت برتبيــة اجلــواميس أو مشــر الــيت تضــرب مضــارهبا قــرب بغــداد ويعــدون مــن أشــد أعــداء الدولــة العثمانيــة األشــداء

ذلـك بـل علـى العكـس قـد حتسـبه مـن املفـاخر الـيت  معروفة ابلشجاعة والبأس وأب�ـا تعـيش علـى الغـارة والسـرقة ممـا جياورهـا وأ�ـا ال جتـد غضاضـة أو مسـبة يف
 .. تعتد هبا

ق ابلسـفينة يدور لغط يف غرفة القيـادة اآلن ، ذلـك ألن سـائق السـفينة مل يسـتطع يف املـرة الثانيـة الـيت ارتطمـت فيهـا ابألوحـال أن خيرجهـا دون أن يلحـ
د� فصال ممتعا وقع بني القبطانني القـدمي واجلديـد : وأخـذ الكـابنت دمينـيس الشـجاع يف ويف هذه الفرتة اليت توقفنا هبا شه !عطبا حال اآلن دون متابعة السري

ال ـ  علـى عطبهـاـ  اعتوضيح األخطاء اليت وقع هبا غرميه واألخطار الـيت هتـدد� اآلن كـالغرق ، مـا مل نتـدبر األمـر ، وقـال إنـه لـو كـان هـو قائـد السـفينة السـتط
علـــى خطورتــه وثورتـــه دون أن يضـــطر� إىل الوقــوف ، مث ظـــل يـــتكلم حــىت كـــاد ســـائق  )1(ألمـــواج بــل ليقطـــع حبـــر اباتكــين أن يســريها بســـالم يف �ــر مـــتالطم ا

ولكن هللا سلم كما أننا مل يطل وقوفنا كثريا ومل يقع لسـفينتنا أو لنـا أي مكـروه فتابعنـا السـري عـودا ال  .. السفينة خيرج من طوره ويقع بينهما ما ال حيمد عقباه
 !!ي على شيءنلو 

 ديسمرب :ـ  12
ف عنــد علــى رغــم املشــادة الــيت وقعــت بــني صــديقنا الكــابنت دمينيســي وقائــد الســفينة فقــد أبــدى األخــري لطفــا وتــوددا إلينــا ونــزل علــى رغبتنــا يف التوقــ

 اليت كانت عاصمة كسرى برويز يف حني ملشاهدة خرائبها. ولقد قطعت السفينة مدة أربع ساعات للوصول إىل شبه اجلزيرة )املدائن سلمان اپك(طيسفون 
__________________ 

)1 (Patagonie  .املرتجم«يقع يف جنوب شيلي واألرجنتني« 
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 كان يستطيع أن يقطع طريقه يف عشرين دقيقة من خالل الربزخ الذي اعرتضنا.

 صر الفارسي العظيم.والواقع أنه كانت فرصة سعيدة أن يتاح لنا مشاهدة طاق كسرى والتمتع برؤية هذا الق
) م ويتوســطه فنـاء وســيع مسـقف معقــود عرضــه 35() م وارتفاعـه 91(إن هـذه البنايــة املتصـدعة مبنيــة ابآلجـر وتقــدر مسـاحة القســم األول منهــا ب 

احلـرس ومـوظفي الـبالط امللكـي  م وهو أعلى أقسام هذه البناية التارخيية ، وعلى اجلانب األمين واأليسر من هذا الفناء الوسيع كانت توجد حجر إلقامة 35
 رجـال الغـرابء.، ومن املعلوم أن حجر احلرمي مل تكن إال يف القسم اخللفي ، ذلـك ألن أكاسـرة الساسـانيني كـانوا يتحاشـون أن تكـون نسـاؤهم موضـع أنظـار ال

 وهذه العادة ما زالت متبعة اليوم يف إيران.
 حيث الشكل ولكنهما يتشاهبان كثريا من حيث التقسيم إىل قسمني األول خيتص بدوائر قصر طيسفون امللكي خيتلف كثريا عن قصر پرسبليس من
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هـذا مـا اعتقـدوه ولعلـي علـى  .. البالط وحمل جلوس الشاه للنظر يف شؤون الرعية والثاين إلقامة الشاه اخلاصة وما يتبع ذلك من حجر احلرمي واخلدم واحلشـم

 !صواب
 يبق منهما شيء وبصعوبة يستطيع املرء أن يتمثل احليطان واألهباء الضخمة اليت كانت حتيط هبذين اجلانبني. جانبا القصر متهدمان متاما ومل

 يبـق مـن أما عمارة احلرمي واألبنية الفرعيـة األخـرى فيظهـر أ�ـا كانـت مبنيـة ابآلجـر والطـني كمـا هـو احلـال يف قصـر پرسـبليس الـذي شـاهد�ه. ولكـن مل
ولقد أجريت فيها حفر�ت قليلة غري منظمـة دون أن تصـل إىل نتيجـة أو  !يء وهي اليوم تبدو للناظر كأ�ا كثب من الرمل أو الرتابهذه العمارة وتوابعها ش

وامللحوظــة املهمــة هنــا هــي أن املســكوكات الساســانية املعثــور عليهــا   فائــدة تــذكر. علــى أنــه عثــر فيهــا علــى شــيء مــن املســكوكات البارثيــة وقطــع مــن اخلــزف.
 ت أقل مما عثر عليه من املسكوكات البارثية ، وهذا يؤيد رأي بعض املؤرخنيكان
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 الذي مل يعرف عنه أي شيء ويظن أنه من سلسلة ملوك االشكانيني. )Vardane)(واردان(القدماء من أن أتسيس هذه املدينة كان بواسطة 
يف الطبقــة التحتانيــة وبوابــة كبــرية يف مقدمــة البنايــة تكــون مبثابــة املــدخل  ولــيس للقســم األول هــذا مــن القصــر منفــذ إىل اخلــارج مــا عــدا اببــني صــغريين

 .. تقاربةالرئيسي. على أن هلذا القسم أربع طبقات تزين كّال منها أعمدة صغرية مجيلة ، وهذه تتصل ابلطبقة العليا بعضها مع بعض بواسطة حنا� م
ة األوىل ، إال أ�ـا يف احلقيقـة أنشـأت ألجـل اسـتحكام البنايـة والثبـات إزاء العـوارض الـيت تصـيبها  وخييل للمرء أن هذه األعمدة مل تنشأ إال للزينة للوهلـ

 كالزالزل وما شاهبها.
وتذكر روا�ت املؤرخني القدامى أن هذه األعمدة كانت مغطـاة بصـفحات مـن الفضـة ، غـري أنـين ال أعتقـد ذلـك بـل رمبـا كانـت صـفحات مـن معـدن 

مثــل القبــب املطليــة يف قــم والشــاه عبــد العظــيم يف إيــران اليــوم. ولكــن مــن املســّلم علــى أي حــال أن آجــر هــذه األعمــدة   .. ال غــريآخــر مطليــة ابلفضــة فقــط 
 كانت مغطاة مبعدن من معادن الفضة أو ما سواها ، ذلك أل�ا غري متناسقة وغري مصقولة.

ويل عليــه العجــب العجــاب لضــخامته وعظمتــه علــى رغــم مــرور تلــك العصــور عنــد مــا يــدخل اإلنســان يف هــذا البهــو العظــيم يؤخــذ برهبــة منــه ، ويســت
 !املتالحقة من اتريخ إنشائه. وبعض أجزاء الطاق العلوية قد أصاهبا التصدع فا�دم ويبدو اليوم على شكل خرابة تقذي البصر

وذلـــك ابالهتـــزاز الـــذي تـــواله فرحـــا هبـــذه املناســـبة  )وســـلميهعلهللاصلى(ويعتقـــد املســـلمون أنـــه مل يصـــب اإليـــوان التصـــدع إال يف يـــوم مولـــد النـــيب حممـــد 
 على أنه ما زالت أقسام من سليمة مل متتد إليها يد اهلدم ، وما زالت حتتفظ برونقها القدمي وشكلها األول. .. السعيدة

مصــابيح البهــو الكبــري الــيت كانــت حتيلــه إىل  يشــاهد يف هــذه األقســام الســليمة أ�بيــب كثــرية مــن الفخــار ، ويقــول العــرب إ�ــا كانــت تســتعمل يف إ�رة
 ويف �اية هذا البهو كانت بوابة تصل القسم الثاين ابألول من القصر وما زال حملها ظاهرا. ولقد كان الشاه يعرب خالهلا !صباح نري يف دجيور الليل املظلم
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 !ةإىل حمل العرش وجيلس على األريكة للنظر يف أمور الرعية وشؤون االمرباطوري
ومــن الطرائــف الــيت تــذكر عــن هــذا القصــر أنــه كانــت تعلــق قبالــة الطــاق ســتارة طويلــة عريضــة ، وعنــد مــا كانــت الشــمس تبــزغ وتصــل إىل مســت تعــرب 

الفردوسـي عـروف أضواؤها خالل الستارة يكون ذلك موعد قدوم الشهنشاه ، فتتخذ الرتتيبات الالزمة ويستعد اجلميع الستقباله ، ويشري الشاعر الفارسـي امل
 إىل هذا املعىن أيضا فيما يؤثر عنه يف األخبار واألشعار.

وتـذكر الـروا�ت أن ســتائر أخـرى كانــت تـزين حيطــان البهـو العظــيم وهـي مزركشــة ابلـذهب اخلــالص الـربّاق وأن األعمــدة كانـت مغطــاة بصـفحات مــن 
ويف صــدر املكــان كــان موضــع أريكــة العــرش  .. قــت هنــا وهنــاك للزينــة أيضــاالفضــة املطليــة ، وأرض الفنــاء قــد فرشــت ابلســجاجيد النفيســة وأقمشــة حريــر عل

مللكيــة وموظفــو الــبالط املرتفعــة املصــنوعة مــن العــاج األبــيض الرائــق وعنــدما كــان الشاهنشــاه يرتبــع عليهــا مبالبســه امللونــة اجلميلــة يتحّلــق حولــه أفــراد احلاشــية ا
 !فيضاف إىل روعة املنظر وجالله

انت مثة ألوف مـن املصـابيح مـن الفضـة والـذهب اجلميلـة معّلقـة يف سـقف البهـو وهـي تضـاهي النجـوم بفتنتهـا وإضـاءهتا وحتيـل املكـان أّما يف الليل فك
 إىل �ار مشرق.

وم ، ولكن املؤسف أن تقلب الزمان ومرور تلك األعوام الطويلة وغارات اللصوص ، كل ذلك مل يبق شيئا من نفائس هذا املكـان وروعتـه وعظمتـه اليـ
وحمـاوالهتم املكـررة  إّال أن هيكل القصر العام ما زال قائما حمافظا على شكله األول على رغم محـالت الـروم والعـرب والتـرت الـذين مل يسـتطيعوا أن ميسـوه بسـوء

 كانت تزينها املعادن املختلفة.هلدمه وحموه من وجه األرض ، وكل ما استطاعوا أن هدموا بعض أقسامه ومحلوا نفائسه وجموهراته وقسما من آجره اليت  
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 ديسمرب :ـ  13
اب عنــد مــا أرتقــي الســّلم املتهــدم للمنــائر ســواء منهــا القصــرية أو الطويلــة ال يلفــت نظــري شــيء. ذلــك ألنــه يضــيق نفــس املــرء يف تلــك األحــوال ويصــ

لهواء البارد ، ويف أقصـى درجـات اخلـوف واهللـع ينقـل بصـره يف يصل إىل قمة السطح وهناك يتعّرض ل )1(ابلزكام. وبعد أن يصعد أربعمائة أو مخسمائة درجة 
ى عنـدها  املشاهد اليت ترتامى أمامه وهي ال تعدو مناظر سطوح الدور اليت تعلوها املداخن وقطع من أراض معشوشبة خضر وصـحارى رماديـة قاحلـة يسـتخف

 .. أن يتمتع مبناظر اجلبال الشاهقة والبحار الزرق البعيدةولكم تكون هذه املناظر ابعثة على الضجر والقرف ملن أتيح له  .. كل شيء
وعلــى أي حــال وبعــد ألي ونصــب شــديد يهــبط املــرء ، والشــيء الوحيــد الــذي يســره يف تلــك احلالــة هــو أنــه اســتطاع أن يضــع رجلــه علــى األرض مــرّة 

 !!اثنية ، ويتخّلص من الكابوس الذي كان جامثا على صدره
خرائب قصر طيسفون على يدي ورجلي وألقى يف ذلك األمرّين فرتمحت على األتعـاب الـيت كنـت ألقاهـا يف صـعود تلـك تذكرت كل ذلك وأ� أرتقي 

 .. املنائر
أ� اآلن يف حمــل يرتفــع عشــرين مــرتا عــن ســطح األرض وعلقــت نفســي بــرواق مظلــم لــيس فيــه ســوى اخلفــافيش والطيــور أي ال يوجــد غــري ســكنة هــذا 

 .. يوا�تاملكان املقفر من تلك احل
 وأخريا وبتعب شديد استطعت أن أواصل نفسي إىل السطح وأرى هذا القصر التارخيي العظيم من أعلى بعد أن رأيته من أسفل.

أسـتطيع من هذا املكان املرتفع أستطيع أن أرى ابدية ممتـدة يشـقها �ـر دجلـة مـن الوسـط. وبواسـطة املنظـار الصـغري الـذي أمحلـه معـي يف الـرحالت ال 
 رى مكان مدينة طيسفون القدمية اليت يضرب فيها أفراد من القبائل العربيةأن أ

__________________ 
 »املرتجم«) أرادت ابلدرجة اآلجرة أو اآلجرتني. 1(
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بقـا� آاثر مدينـة كمـا أسـتطيع أن أرى علـى الضـفة األخـرى مـن النهـر كثبـا� وتـالال هـي مـن   .. خيامهم املسمرة اآلن فحسب بل أرى مقربة سلمان الفارسي
مـا معـا املشـهورة ، وخييـل إّيل اآلن يف هـذه احلالـة أن هـاتني املـدينتني وأقصـد طيسـفون وسـلوقية كانتـا كـأختني عاشـتا معـا بغـرية وحسـد وقضـيا حنبه »سـلوقية«

 .. أيضا
ا احلــق أن تفتخــر بقــدمها التــارخيي ، فمدينــة إذا كانــت مدينــة طيســفون قــد أنشــئت أبيــدي البــارثيني أو أنشــأها املتــأخرون مــن ملــوك اهلخامنشــيني وهلــ

قـّدم وترتقـى يومـا سلوقية اليت وجدت يف زمن أولياء االسكندر استطاعت مبّدة قصرية أن تنافس غرميتها طيسفون وأن حتتـل مكا�ـا بـني املـدن الفارسـية وأن تت
 الغازية. »تسي«بعد آخر على حني ظّلت طيسفون خيّيم عليها األسى واحلزن وتعسكر فيها جيوش 

زا مـن املراكـز وأخريا استطاعت هذه املدينـة اليو�نيـة النشـأة أن تبـز املـدن األخـرى اجملـاورة مـن حيـث الرقـي والتقـّدم فتمركـزت فيهـا الثـروة وأصـبحت مركـ
كانـت املدينـة تتمتـع حبريـة واسـعة   )Pline( 1)(التجاريـة املهمـة ، كمـا أن نفوسـها أخـذت يف التزايـد حـىت أصـبحت عـّدهتا سـتمائة ألـف نسـمة. ويف زمـن پلـني 

شـيوخ يتكـّون مـن وكانت العادات والتقاليد الغربية هي السائدة فيها ومل يكن شيء من الروح الشرقية املتوحشـة يـتحكم يف أمـور النـاس. فلقـد كـان هلـا جملـس 
دارة أمـوره وكيفيـة حكمـه كمـا كـان فيهـا جـيش يفـوق أهـايل وابختصار أقول إن الشعب كان يشارك يف إ .. ثالثني عضوا ينتخبون من حكماء القوم وسراهتم

 ائفسلوقية من حيث احلكم واإلدارة وانشقوا على أنفسهم طوائف وفرقا ، كل منها تناهض األخرى حىت انتهى هبم األمر إىل أن يلوذ زعماء الطو 
__________________ 

) جملـدا وظلّـت معلوماتـه الـيت ضـمنها يف تلـك اجمللـدات ممـا يعتمـد عليـه عـّدة قـرون وعنـد ثـورة بركـان جبـل فيـزوف يف 37(بيعـي ) وهذا أحد علماء الطبيعة القـدامى وقـد كتـب يف التـاريخ الط1(
اجلـة ، فـذهب مـع السـفن الـيت كانـت ن معتلك الثورة اليت حمت مدن هركوالندم ومببئ أراد هذا العامل اجلليل أن جيري بعض جتاربه العلمية ملعرفة سبب ثورة الرباكـني ومـا ميكـن مـ 79ايطاليا سنة 

 !ولكن بعد ساعات من وصوله خنقته أخبرة الربكان املتصاعدة وقضت عليه »استاب«حتت إمرته إىل مدينة قريبة من الربكان تسمى 
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السياسـيني يف الـداخل. وكـان هـذا  الضعيفة منهم اىل أعدائهم البارثيني األشداء ليحكموا فيما بينهم من اخلالفات والنـزاع ، أو لكـي يعينـوهم علـى خصـومهم
علـى خـالف ـ  املدينـة )2(أحـرق لوسـيوس وروس  )1(سببا يف تدهور مدينة سلوقية العظيمة رويدا رويدا واحنطاطها وسقوطها ، على أنه يف زمن مارك انطونيو 

املدينـة مـا كـادوا يتجرعـون صـاب تلـك املآسـي واحملـن حـىت  وأدهى من ذلك أن أهـايل .. وذلك بعد أن أابح جنده النهب والسلب والقتلـ  املعاهدة املعقودة
تســتطع أن  دمههــم وابء الطــاعون فحصــدهم حصــدا ، وانقلبــت ســلوقية مــن تلــك احلالــة الزاهــرة إىل حــال ال حتســد عليهــا البتــة مــن الفقــر والعــوز واخلــراب ومل

 تقف على رجليها منذ ذلك اليوم.
 .. ضّمها االسسانيون إىل امرباطوريتهم فعادت مرّة أخرى إحدى الضواحي التابعة لطيسفون هبا مدة ويف النهاية )3(ولقد تصّرف سورا 

اطق بـور واليوم مل يبق من آاثر مدينة سلوقية هذه شـيء سـوى كثيـب مـن الرمـل ، وإن األراضـي الزراعيـة العـامرة الـيت كانـت حتـت إمرهتـا حّولـت إىل منـ
 !!أو مستنقعات

جتنح إىل املغيب لذلك اضطرر� إىل أن نصرف النظـر عـن مشـاهدة جزئيـات آاثر طيسـفون وتوابعهـا وأن نعجـل يف بدأت الشمس  .. وعلى أي حال
 العودة إىل الضفة لنأخذ مكاننا يف السفينة كما اتفقنا مع قائدها.

أعشــاب األهــوار واملســتنقعات ولقينــا ولقــد كانــت عودتنــا مــن طريــق ضــيق شــقه اللصــوص والســراق إىل هــذه اخلرائــب التارخييــة وكــان مملــوءا ابألشــواك و 
 األمرّين يف العبور خالهلا إىل ضفة النهر.

 ومبجّرد أن اختفت الشمس وراء األفق وحرمتنا أشعتها الضعيفة الواهنة
__________________ 

 ).قبل امليالد 83(طر إىل االنتحار ) أحد أصدقاء قيصر الروم احملاربني استطاع أن يفتح فتوحات واسعة ولكنه أخريا حوصر يف االسكندرية واض1(
 ).169ـ  130() أحد قياصرة الروم 2(
 ).235ـ  208() امرباطور الروم سنة 3(
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 !وقلبت املكان إىل ظالم ، هبطت درجة احلرارة فجأة ، وبصورة سريعة حىت أخذ� نشعر ابلربد القارس بعد أن كنا نشكو من القيظ
لقـد كانـت عيـين تعشـى وال تسـتطيع أن ختـرتق  !اول أن أرى أضواء السفينة ولكن كـان ذلـك دون جـدوىجلست على الشاطئ أتقبض من الربد وأح

أصـل إىل السـفينة  ظلمة الليل الذي هبط علينا بغتة ، كما كانت أذين قد أصاهبا الصمم من جرّاء التعب الذي لقيناه خالل جولتنا اليوم. لـذا كنـت أمتـىن أن
وهنـا رأيـت الكـابنت دمينيسـي يـدور حولنـا بضـيق ينظـر  .. الراحة ولكن التعب كان يشّدين إىل األرض وال أرى أثـرا لسـفينتنا أبسرع ما ميكن آلخذ نصيبا من

 مـا الـذي حصـل هلـا.اترة حوالينا خبوف وحذر واترة يشعل �را يقرهبـا منـا ليخفـف مـن وطـأة بـرودة اجلـو ولينـري أمامنـا الطريـق ملشـاهدة السـفينة الـيت ال نـدري 
 خريا رأيته يقول وهو يتلفت مينة ويسرة مبا يشبه اهلمس :وأ

هـذه نـريان أبنـاء قبائـل هـذه املنـاطق املتوحشـة وإذا علمـوا مبكاننـا وبقلّـة عـدد� فإنـه مـن املؤكـد لـن يتـأخروا عـن  ؟أترون هذه النريان املشتعلة يف أطرافنا«
سـلبوه ـ  على سـلبهم القنصـل الربيطـاين هنـا يف هـذا املكـان بعينـهـ  بعدـ  إنه مل يكد ميضي شهر«مثّ أضاف قائال :  »!!اإلغارة علينا وسلبنا من غري أدىن تردد

بعـد ـ  أن يصنع لنفسه ثواب رقيقـا مـن صـفحات جريـدة التـاميسـ  من حسن احلظـ  حبيث مل يبقوا له إّال ما كان معه من أوراق وصحف اجلرائد. ولقد استطاع
إّال أنــين ال أعتقــد أ�ــم إذا محلــوا علينــا و�بــو� أن يكتفــوا بــذلك  !!وأن يــدخل بغــداد هبــذا الشــكل املضــحك املــزريـ  ونأن تركــه الســراق واللصــوص املتوحشــ

ينبغـي أن نفـر سـريعا سـريعا وأن  .. لـذلك أرى مـن احليطـة أن نطفـئ نرياننـا وأن خنفـي رمادهـا يف هـذه األوحـال كـيال نبقـي أثـرا يـدل علينـا .. ويرتكو� لسـبيلنا
ما دام األفق بعد مل يظلم ظالما دامسا فـإن علـى مييننـا أرضـا صـعبة العبـور لكثـرة مـا فيهـا مـن أشـواك ونبـااتت بريـة وعلـى  !!أبسرع ما ميكن إىل السفينة نصل

ظـالم متامـا اللهـم إّال عنـد مـا يسار� شاطئ النهـر مهـّدما أو ان املـاء قـد غطـاه وال ميكـن يف هـذه احلالـة الوصـول إىل الضـفة ومـن مث إىل السـفينة إذا مـا هـبط ال
 وحىت .. يرتفع القمر إىل كبد السماء فتنري أشعته لنا شعاب الطريق الوعر
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إذ مل نسـتطع أن يف هذه احلالة يواجهنا خطر آخر وتقابلنا صعاب غري اليت ذكرت ، وأعين أنه ينبغي أن نرمـي أبنفسـنا يف النهـر ونـذهب إىل السـفينة سـباحة 
 !»هاجند ما حيملنا إلي

�دة بعثـت كلمــات الكـابنت يف أنفســنا اخلــوف والرعـب فنظــر� إليــه مدهوشـني مــأخوذين وال ســيما أننـا مل منلــك مــن السـالح مــا نــدافع بـه عــن أنفســنا ز 
 .. على التعب واجلوع والربد ، كل ذلك قد أخذ منا مأخذا كبريا ، لذا كانت كل اثنية متّر علينا وكأ�ا يوم كامل ثقيل

ويف هــذه  .. ور يف أســهل وأســرع طريقــة نصــل هبــا إىل الســفينة ، لنــتخلص ممــا اســتوىل علينــا مــن اخلــوف الــذي أخــذ يتزايــد اثنيــة بعــد اثنيــةأخــذ� نتشــا
وت قادمـا مـن كـاألثناء ارتفع صوت أمواج ماء النهر يقطـع صـمت الليـل البهـيم وبـّدد بغـري تـرّدد ركـض الكـابنت دمينيسـي إىل جهـة الضـفة ورأى قـاراب شـراعيا 

 !العمارة وهو يعرب خالل هذا الساحل. وهنا تكّلم الكابنت مع ركابه ورجاهم أن حيملو� إىل السفينة وكان ذلك
ومـا   !وبعد مسرية ساعة كاملة أخذت مصابيح السـفينة تـرتاءى لنـا خافتـة واسـتطاع القـارب أن يوصـلنا إليهـا فامتطيناهـا وحنـن بـني مصـدقني ومكـذبني

ال حىت غاصت يف األوحال وتوقفت عن احلركة ، ومل يستطع عماهلا من ختليصها وتسيريها مرّة أخرى إّال بعـد جهـد جهيـد بـذلوه يف كادت السفينة تسري قلي
لذلك مل أسـتطع أن أذهـب إىل صـالون السـفينة إّال يف منتصـف الليـل. وهـذا الصـالون هـو غرفـة النـوم وغرفـة العمـل واألكـل واالسـرتاحة  !عّدة ساعات مضنية

 !!وعليك بعد اآلن أن تقّدر الراحة اليت يصيبها راكب مثل هذه السفينة اللعني !!ع املسافرينجلمي
على أي حال فرشـنا سـفرة الطعـام وازدرد� عـّدة لقيمـات علـى مضـض مث متـدد� بقصـد االسـرتاحة نتجـاذب أطـراف احلـديث ولكـن ال ذكـر عـن أفـراد 

 !التاميس. ولقد شكرت هللا عّدة مرات لنجاتنا مما كان يتهدد� من تلك األخطار واملصائب القبائل املتوحشني واألثواب اليت تصنع من جرائد
 وبعد أن أخذ� نصيبنا من الراحة والتقط الكابنت دميينيسي أنفاسه رأيناه
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ماذا اتفق لكـم حـىت حـال دون  .. السفينةانين كنت �ئسا من العشاء هذه الليلة يف «يتحامل على نفسه وينادي قائد السفينة ويقول له بشيء من احلّدة : 
 ؟جميئكم إىل الساحل

 ال شيء.
 ؟فما عّلة أتّخركم عن ذلك ؟أمل نتفق على أن تعودوا إلينا بعد ثالث ساعات من نزولنا على الشاطئ .. كيف ال شيء

 ر. عليك أن تثبت تقصريي.إنين مل أأتخ .. أبدا أبدا ؟!إنين أتخرت«أجاب القائد بعدم مباالة ، وهو يدير رأسه بقوله : 
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 بغداد أمجل من اسالمبول

 ودجلة أروع من البسفور

 : 1881ديسمرب ـ  14
 .. عّمال السفينة يروحون ويغدون بعجلة واضطراب يف الصالون ، هذا ميسك أبذ�ل ذلك وهذا يصرخ أبعلى صوته ينادي آخر

الـيت ذكرهتـا مـن قبـل وهـي أن صـالو�ا مل يكـن يف الواقـع إّال املمـرات اجلانبيـة الضـيقة هلـا ميـزة أخـرى غـري  »املوصل«وهنا جيب علّي أن أقول إن سفينة 
 .. وإن هذا الصالون هو حمل راحة املسافرين الوحيد فعليك تقدير ما كنا حنن املساكني فيه

شمس وارتداد جحافل الليل البهـيم ، ولقـد قمـت مـن ومما يكن من أمر فإننا بلغنا بغداد والسفينة ألقت مرساهتا يف احملل املعّني وكان ذلك مع بزوغ ال
رائـي أنـه بقـا� النوم استعدادا للهبوط وما كدت أجتاوز الصالون إىل اخلارج حىت وجدت على مقدمة السفينة وعلى أقفاص الـدجاج نـدى متكاثفـا خييّـل إىل ال

ء ويكـون ذلــك مبثابــة إعــالن لقـدوم فصــل الشــتاء. بيــد أنـين كنــت فرحــة جذلــة ال ولقــد قيــل لنـا إن هــذه هــي املــرّة األوىل الـيت يتجمــد فيهــا املــا .. بـرد متســاقط
 لشيء إّال أنين جنوت من قضاء مثل هذه الليلة يف طيسفون.

 الواقع أن مناخ البلدان الشرقية يبعث علـى العجـب والـدهش ، حـىت الشـتاء ال يسـتطيع أن يلـبس األرض لبـاس األسـى ، وكـل مـا حيـدث هـو أن يتغـري
هـا هـي أشـعة الشـمس متـأل السـماء  !!كما تبدو وكأن الفصل فصـل ربيـع ال شـتاءـ   بعض الشيء فقط. ومع أن اهلواء ابرد فما زالت األشجار خمضرة منظرها

 رويدا رويدا وتبدو على الساحل األبنية والقبب املصنوعة من الكاشي بصورة
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والنخيـل تتسـاوق مـع املنـائر السـامقة ومـدارس وأبنيـة  !!عة الشـمس األوىل أجنحتهـا املبللـةواضحة. والطيور زرافات زرافات حتط على القبب كيما جتفف أبش

نصـلية االنكليزيـة تظهـر الكمرك على مقربة منا وأمامها مجع غفري من اليهود واألرمن والعرب أبلبستهم امللّونة ، وعن كثب تبدو بساتني مزدهرة بينها بنايـة الق
اخلالبة كانت غارقة بني طبقات من الضباب واألخبـرة املتصـاعدة مـن دجلـة ، خييّـل للرائـي أن السـاحل األميـن مـن �ـر دجلـة  كل هذه املناظر  .. بشكل أخاذ

ا يف أمجــل وأن ســكنته الــذين يعيشــون حتــت ظــالل النخــل الوارفــة واألشــجار املخضــرة األخــرى هــم أســعد وأكثــر راحــة ممــن ســواهم وأن حيــاهتم الــيت يقضــو�
 .. ولكن الواقع خالف ذلك !!دئة رضية وأ�م بعد ذلك ال اتصال هلم ابلدوائر واحملال التجارية واخلا�ت من قريب وال بعيدمنازهلم تلك ها

 جسر عائم مل يكن عرضه مبستوى واحد يف مجيع جهاته كما مل يكن على استقامةـ  واضحا جلّيا عن كثبـ  ما إن مأل الضياء السماء حىت بدا
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ليــه كتــل مــن النــاس أبلبســتهم املختلفــة وهــم يف حالــة رواح وجمــيء دون أن يلــووا علــى شــيء ، وكــأ�م يــذهبون إىل دوائــرهم الرمسيــة أو إىل ويظهــر ع .. واحــدة
بيضـاء أو أيضا بعباءاهتن احلمر أو الـزرق أو اخلضـر. يـذهنب وجيـئن مـع الرجـال وهـم يرتـدون األلبسـة الـ  يظهرنـ  متاجرهم. كما هناك مثة عدد كبري من النساء

وز�دة علــى كــل هــؤالء النــاس فثمــة حيــوا�ت كقوافــل مــن اجلمــال واحلمــري واجليــاد تعــرب علــى هــذا اجلســر الــذي ال ســياج وال دعــائم  !!الصــفراء كتفــا إىل كتــف
مـن قـوس ـ  ألوا�ـا تلـكـ  ا قد قبستوخالصة القول أن ألبسة هؤالء الرجال والنسوة الزاهية امللونة أبلوان خمتلفة كانت تشكل منظرا خالاب وكأين هب !!متسكه

 !!قزح
 )سـر عسـكرية(إنـين مل أر علـى جسـور إسـالمبول أو  !!ليس من املمكن أن نقيس بغداد إبسالمبول ودجلة ابلبسفور فال وجه للمقارنة بني ذلـك قـط

 !!مع الغفري ابملالبس الزاهية املختلفة وهم يف دأب ونشاطمل أر مثل ذلك اجل ! ..مثل هذا املنظر اجلميل الذي رأيته اليوم على جسر بغداد )الطوخبانة(أو 
هنــا يف احملــل الــذي رســت فيــه  .. والواقــع مل يكــن ذلــك االزدحــام مقصــورا علــى خــيط اجلســر الــذي يبــدو مــن بعيــد بــل كــان أينمــا وجهــت بصــري أراه

كمـا أرى يف وسـط النهـر زوارق أخـرى   .. نهـا حببـل ابألرض الصـلبةويبدو على هذه الضفاف قوارب كثرية ربط كل م .. سفينتنا وهناك على الضفاف النائية
 )1(مـن جـذوع النخـل ـ  يف العـادةـ  ومثة سفن شراعية حتمل احلبوب والبضائع األخرى وتصنع مثل هذه السفن !!أبشكال وأحجام خمتلفة وهي يف حركة دائبة

 .. وتطلى بطبقة كثيفة من القار من الداخل واخلارج
وسائط للنقل ال يكلف صنعها مبلغا كبريا من املال كما أن إصالحها إذا ما أصاهبا عطب سهل ميسـور وهـو أن يـتم طليهـا مـرّة أخـرى إن مثل هذه ال

 وأرى من مكاين هنا عّدة أشخاص منهمكني يف صنع واسطة كهذه الوسائط ابلقار.
__________________ 

 »املرتجم«اجلذوع بل املعروف أ�ا مصنوعة من ألواح اخلشب.  ) غري معروف وال مشهور أن تصنع السفن الشراعية من1(
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كمـا أرى قسـما منهــا علـى وشـك االنتهــاء ، تعالـت رؤوسـها إىل أعلـى وفــوق سـطحها يـذيب العمــال القـار بواسـطة النـار ويطلــون بـه جـذوع النخــل   !!النقليـة
وتسـتخدم هـذه السـفن عـادة يف السـفرات الطويلـة بـني بغـداد والبصـرة وموضـعها  ! ..الـيت صـنعت منهـا السـفينة كمـا نفعـل حنـن متامـا يف تبلـيط شـوارع ابريـس

وهــذه تســتخدم يف العــادة يف أعلــى  »الكلــك«حتــت اجلســر القــائم قــرب ضــفة النهــر. أّمــا علــى اجلانــب اآلخــر مــن اجلســر فتوجــد وســائل للنقــل أخــرى تســمى 
 النهر أل�ا ال تسري إّال مع جمرى املاء ومبعاونته.

هــذا مــن مجــع عــدد مــن القــرب بعــد نفــخ اهلــواء فيهــا وربـط كــل منهــا ابآلخــر حببــال. وتوضــع فوقهــا ألــواح مــن اخلشــب وتغطــى هــذه  »لكلــكا«ويصـنع 
 !بطبقة من األشواك لكي حتفظ البضائع اليت توضع فوقها من البلل

سري بيسر وسهولة مع جمـرى النهـر حنـو بغـداد. ومـن هذا عماله وأبيديهم قطع طويلة من األخشاب جيذفون هبا املاء لي »الكلك«ويقف على جوانب 
 !عن السري أو الغرق »الكلك«املمكن أن حيدث ما ميزق بعض هذه القرب يف الطريق ولكن مهارة القائمني عليه وشّدة مراسهم حيول دون توقف 

ســوى القــرب فــإ�م يفرغو�ــا مــن اهلــواء وحيملو�ــا إىل بغــداد ، حــىت يبيعــوا تلــك األخشــاب واألشــواك وال يبقــون شــيئا  )بكلكهــم(ومــا إن يصــل هــؤالء 
 !معهم على دواب يستأجرو�ا إىل بلدهم ليعيدوا الكرة منها إىل بغداد

لـك أسعار الكلك تتناسب عادة مع عدد القرب اليت تستخدم فيه ، يتفق بعض األحيان أن تستخدم أكثـر مـن مثـانني قربـة ويف هـذه احلالـة حيمـل الك
 !!البضائع ولكن بعد أن يرفع عليه قطعة ثخينة من املشمع ليقيهم من عوارض اجلو ومن القيظ والقراملسافرين فضال عن 

ل الـيت يطـبخ أما يف احلاالت اليت ال حيمل فيها الكلك شيئا سوى البضـائع التجاريـة كـاخلراف والـدجاج والطيـور والفواكـه وقوالـب اجلـنب الكبـرية والربغـ
 !!فيه إّال مخسون قربة كما أنه ال حيتاج إىل قطعة املشّمعمنها أكلة لذيذة ، فال يستخدم 
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منهــا يف  وأتيت هــذه األكــالك عــادة مــن النــواحي البعيــدة جــّدا الــيت يكثــر فيهــا اخلشــب والغــاابت ألن ذلــك مــن املــواد األوليــة يف صــنعها والــيت ال توجــد

الشــمال. أّمــا مــا يســتخدم بــني العاصــمة وضــواحيهما والقــرى القريبــة فبوســيلة أخــرى هــذا مــا يســتخدم يف الســفرات البعيــدة بــني األصــقاع الواقعــة يف  بغــداد.
وهــذه تكــون علــى شــكل دائــري مقعــر وتصــنع عــادة مــن ســعف وجــذع النخــل وذلــك بعــد أن تطلــى بطبقــة كثيفــة مــن القــار. والقفــة يــديرها  »القفــة«تســمى 

لــذلك هــي أقــل الوســائط األخــرى ســرعة ولكنهــا آمنهــا وأكثرهــا اطمئنــا� مــن  !هنــاك شخصــان ويســريا�ا بواســطة جمــاذيف طويلــة حيركا�ــا اترة هنــا وأخــرى
مـع ذلـك ال خترتقهـا قطـرة واحـدة  .. التعّرض ألخطار الغرق ، وإن شحنت ببضائع ثقيلـة ومل يفصـل حافتهـا عـن مسـتوى املـاء إّال مخسـة عشـر سـنتيمرتا فقـط

 فواكه املختلفة مثل الرقي والبطيخ يف فصل الصيف إىل بغداد.والقفة هذه تكاد ختتص حبمل أنواع ال !من مياه النهر
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 ؟يف كتابه التارخيي بني وسائل النقل هذه اليت ذكرهتا فيما سلف )1( »هردوت«وال أدري أين أضع الزوارق اليت ذكرها 
علــى أ�م البــابليني يف هــذا النهــر. ولكــم تعجبــت  خــالل أ�م ســفريت مــن البصــرة إىل هنــا اســتطعت أن أجــد وقتــا أقضــيه ابملطالعــة وأن أملّ بطــرز املالحــة

 زورقا اعتياد� ال خيتلف عن الزوارق األخرى. »هردوت«من اخلطأ الذي وقع فيه بعض الكتاب من عدهم القفص الذي شرحه 
يسـتخدم البـابليون «نّصـه :  ألن هردوت نفسه يقول مـا !وإنين أستطيع أن أثبت ادعائي هذا من غري أن احتاج لكثري استدالل أو إزجاء وقت طويل

ايل املــدن يف اهلبـوط مــن أعــايل �ــر دجلــة إىل املدينــة وســائط نقـل دائريــة مقعــرة تصــنع مــن أغصــان وجــذوع أشـجار الصفصــاف الــيت تكثــر يف بــالد األرمــن وأعــ
الزوارق تشبه الـدروع الدائريـة الـيت تسـتخدم يف ويغطى عادة سطح هذه الوسائط من اخلارج جبلود احليوا�ت. وهذه  .. اآلشورية على شكل األقفاص املدورة

اخلمـر املصـنوعة مـن التمـور ويقـف يف هـذه ـ  وتوضع حتت هذه الزوارق القرب واجللود وحتمل البضائع التجارية. وجّل هـذه هـي د�ن اخلمـر الفخـار احلروب.
 !الزوارق عادة شخصان يسريا�ا مبجاذيف يف أيديهما ابلتناوب وحبركة دائبة

وبعـد أن تصـل هــذه إىل املدينـة يبيـع أصـحاهبا البضــائع  )2(الـزوارق منهـا أحجـام وأنــواع خمتلفـة وأكربهـا يسـتطيع محـل مــا يـزن مخسـة آالف اتالن وهـذه 
تطيعون أن يسـ احملمولة كما يبيعون ألواح اخلشب ومن مث يعودون إىل أمصارهم على ظهور الدواب وهم ال حيملون مما كان معهم غـري القـرب ، ذلـك أل�ـم ال

 ـ أرمنستانـ  يعودوا بزوارقهم تلك بعكس اجتاه جمرى النهر السريع ، لذا نراهم يصنعون زوارقهم من جلود احليوا�ت ومبجرد وصوهلم إىل بالدهم
__________________ 

 ) مؤرخ يو�ين عاش قبل امليالد.1(
)2 (Talent  مــن الفضــة. ـ  عشــر اتال�تـ  وغرام. وكــان هــذا يســتعمل يف العمــالت أيضــا إذ كــان اتالن ذهــب يقابــل عشــرة أضــعافكيلــ  25مــن املقــاييس اليو�نيــة القدميــة ويقابــل كــل منهــا
 »املرتجم«
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هكذا ذكر هردوت زورقا لـيس لـه مقدمـة وال مـؤخرة ، وال يضـيف إّال أنـه يشـبه القفـص أو الـدرع الدائريـة وأنـه  !»يعيدون صناعة تلك الزوارق عودا على بدء

 .. من أغصان وجذوع شجر الصفصاف وحوافه من هذه األغصان الطريةمصنوع 
هي على منط قفة اليـوم وتشـبهها إىل حـد بعيـد. عـالوة علـى ذلـك فـإين اكتشـفت يف ـ  وال يسميهاـ  يّتضح مما ذكره هردوت إذن أن القفة اليت يذكرها

فـة القدميـة الـيت تنـاظر مـا عليهـا اليـوم يف بغـداد ، وأراه اآلن أمـامي خيطـر كـل منهـا اآلاثر اآلشورية صورة منحوتة على حائط من حيطان نينوى متّثل شكل الق
شـك مـن أن زوارق هـردوت ال ختتلـف ـ  بعد ذلكـ  وهذا األثر املكتشف يرجع اترخيه إىل مثامنائة سنة قبل امليالد. فهل يبقى .. على سطح مياه النهر الرائقة

 !لكتاب املؤرخنيعن الزوارق االعتيادية كما خّيل إىل ا
 املستعملة اليوم ، وذلك هو أن األخرية مطلية من اخلارج والداخل )القفةو (هردوت  )قفة(ينبغي أّال ننكر أن مثة تباينا بني ـ  مع ذلكـ  ولكن
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ـ  أي هــردوتـ  يــة أخــرى فإنــه يقــولبطبقــة كثيفــة مــن القــار ، أمــا الــيت كانــت معروفــة علــى زمــن البــابليني فكــان يعتــاض جبلــود احليــوا�ت عــن القــار. ومــن �ح
 ! ..»مريإ�م بعد وصوهلم إىل املدينة املقصودة وبيعهم بضائعهم التجارية يعودون إىل أمصارهم وهم حيملون معهم القرب واجللود فقط على ظهور احل«

ن قد ذكروا الكلك والقـرب املنفوخـة ابهلـواء ولكـنهم مل الكلك ولكنين أشك يف ذلك ألن املالحني اليو�ـ  أبقواله تلكـ  حيتمل ممّا تقّدم أنه كان يقصد
وأعتقد أنه ينبغي أن �خذ أبقوال هردوت تلك دون ز�دة أو نقصان ، وأن نعـد زوارق البـابليني علـى شـكل قفـة اليـوم  .. يذكروا شيئا عن مقدمتها ومؤخرهتا

 !!اليت اكتشفت يف نينوى تؤيّد رأيي هذا وال تدع جماال للشكإّال أ�ا كانت من أسفل حماطة جبلود خيط كل منها ابآلخر وأن الصورة 
فمـا كـد� نقعــد فيهـا حـىت راحـت تـدور بنــا  .. فـأقول ان املـرّة األوىل الـيت ركبـت هبـا القفــة يف دجلـة كانـت مزعجـة .. لنعـد إىل مـا كـان مـن أمـر ســفرتنا

ألي بلغنــا ضــفة النهــر ووضــعنا أرجلنــا أّول مــرّة علــى أرض مدينــة الســت زبيــدة  علــى صــفحة ميــاه النهــر بســرعة حــىت خيّــل إّيل أننــا علــى وشــك الغــرق. وبعــد
 !وهارون الرشيد. ومن حسن احلظ أن القنصل الفرنسي يف بغداد كان قد علم خبرب وصول السفينة وأرسل أحد خدمه الستقبالنا ومساعدتنا

مـاء اآلاثر املعــروفني الـذي قــام حبفـر�ت كثــرية واسـتطاع أن يكتشــف أشــياء ابــن أحــد عل )Peretie(والقنصـل الفرنســي يف بغـداد اليــوم هـو مســيو پرتيـه 
 .. مهمة ألقت ضوءا ساطعا على كثري من احلوادث التارخيية القدمية

ن. ولقــد نـاوخالصـة القـول أننــا بعـد فــرتة مديـدة مــن التغـّرب عــن وطننـا احلبيــب اسـتطعنا أن نــرى مـرّة اثنيــة حيـاة عائلــة فرنسـية قابلنــا أعضـاؤها بــود وح
ت ذلـك منـذ وضعت مدام پرتيه غرفة بناهتا حتت تصرفنا. وكنت أبدو مسرورة جـّدا ألنـين سـأ�م هـذه الليلـة نومـا هـادائ علـى سـرير مـريح نظيـف بعـد أن حرمـ

فمـــن هنـــاك مل أمن أبمـــان  وإذا أردت أن أقـــول احلقيقـــة »پرپســـاكال«أن خرجنـــا مـــن طهـــران حـــىت اليـــوم اللهـــم إّال يف مدينـــة جلفـــا الـــيت مننـــا يف بيـــت صـــديقنا 
 كان خشنا يشبهـ   عفا هللا عنهـ  واطمئنان ، ذلك ألن السرير الذي وضعه لنا صديقنا پرپساسكال
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 ولكـن الليلـة علـى أي حـال سـأ�م مـلء عيـين ال يعكـر صـفوي شـيء !!الذي يستعمله املشعوذون والـدجالون فيمـا �تـون مـن خـوارق )التخت(إىل حد بعيد 
.. 

 ! بنات مدام پرتيه اللطيفات إىل مجيع مرافق الدار قبل أن أذهب إىل غرفتنا وأستغرق يف نومي العميقولقد أرشدتين
ختاذهـا عمارة القنصلية الفرنسية صـنعت أبيـدي العمـال البلـديني كـأي دار مـن الـدور األخـرى ال ميّيزهـا شـيء أل�ـا بنيـت لسـكىن عائلـة مـنهم ولـيس ال

وهلــا  .. ف ذات شــبابيك صــنعت مــن الزجــاج املوزاييــك علــى أحجــام خمتلفــة كــل قســم منهــا مــؤطر إبطــار مــن خشــب صــغريولغرفهــا مشــار  .. دارا للقنصــلية
 !ستائر كبرية بيض ومحر تستخدم يف منع أشعة الشمس من الدخول إىل الغرفة يف وقت الظهرية اليت يشتد هبا قيظ اجلو

طيعون بــه أن يقــوا أنفســهم مــن تقلبــات املنــاخ بــني الصــيف الــذي تشــتد فيــه احلــرارة ولقــد اضــطر أهــايل بغــداد إىل إنشــاء مســاكنهم بشــكل خــاص يســت
ففيها على هذا األساس أربعة أقسام لكـل فصـل قسـم خـاص بـه  !!بدرجة ال تطاق والشتاء الذي يربد فيه اجلو حىت لتحس أن أعضاءك على وشك التجمد

 ينتقلون إليه عند ما حيل.
وهــذه احلجــر العجيبــة تســتخدم يف  !ر واســعة مســقفة يصــل عمقهــا إىل ثالثــة أمتــار أو أربعــة تســمى ابلســراديبففــي أســفل املنــازل حتــت األرض حجــ

 .. )1(ب فصل الصيف وينتقل إليها مجيع أاثث املنزل أل�ا لو تركت يف الطبقات العليا من املنزل فإن األرضة مل تدع شيئا منها وحتيلها إىل ترا
ويقضـي أهـايل بغـداد عـادة وقـت الظهـرية فيهـا وعنـدما حيـني العصـر خيرجـون منهـا  واء طويلة تعمل على تلطيف اجلو.وهذه السراديب حتوي منافذ لله

ذلــك ألن اجلــو ال يتلطــف وال يتغــري يف بغــداد علــى رغــم  .. وأنفاســهم ضــائقة إىل ســطوح املنــازل الستنشــاق اهلــواء الــذي ال يقــل عّمــا كــان يف تلــك احلجــر
 أي على عكس ما هو يف إيران.ـ  واختفائها وراء األفق جنوح الشمس إىل الغروب

__________________ 
 »املرتجم«) هذا من أوهام اخليال اليت سجلتها املدام ديوالفوا. 1(
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ضـهن بعضـا وتبدو املدينة يف النهار وخصوصا وقت الظهرية وكأ�ا خالية من السكان ولكن وقت الغروب تدب فيها احلركة. والنسـاء يـذهنب لـز�رة بع
رون إىل من سطوح منازهلن ويقضني الليل ابلقيل والقال وتدخني النرجيلة وابحتسـاء كـؤوس الشـراب املـثلج. ولوجـود حشـرات مؤذيـة تكثـر علـى الضـوء يضـط

وميضـون سـحابة النهـار  )1(إطفاء املصابيح واجللوس يف ظالم دامس. وما يكاد نور الفجر يظهر يف السماء حىت يدخل اجلميع إىل السرداب عـودا علـى بـدء 
 !وهم يف حالة تراخ وكسل حىت األشخاص القويو البنية منهم ال ينجون من مثل هذه احلاالت

بقـدر مـا كـان وعند ما حيـل فصـل الشـتاء ينتقـل األهلـون إىل الطبقـة األوىل مـن منـازهلم ومـع أن مـدافئهم مملـوءة ابلنـار علـى الـدوام فهـم يرجتفـون بـردا. و 
 !يظ يف الصيف فهم يلقون األمرين من قر الشتاءيلقون من قر الق

فاضــة والنسـاء أكثــر مـن يلقــى األذى والنصـب ملــا يـؤمن األهلــون بعــادات وتقاليـد غريبــة إذ حيظـر علــيهن أن خيـرجن إىل األزقــة وإن ارتـدين مالبــس فض
مـة قّلمـا يصـل إليهـا اهلـواء وهـي يف وقـت الشـتاء تنقلـب إىل بـرك ضـيقة معتـ  أبعدك هللا عنهاـ  تغطي أجسامهن من قمة الرأس إىل أمخص القدم. واألزقة هذه

س احملرقـة. ويف حالـة ومستنقعات مملوءة مباء األمطار املتعفن وأوساخ هذه املياه تبقـى يف آابر غـري عميقـة هنـاك بعـد أن تنـزاح امليـاه وتتبخـر بفعـل أشـعة الشـم
لة هبـا ومتـأل أرض األزقـة ابملـاء والقـاذورات حبيـث ال يسـتطيع الرجـال أن يسـريوا خالهلـا إّال مبعونـة ضـوء املطر الغزير متتلئ هذه اآلابر وتفـيض إىل اجملـاري املتصـ

إّال أن  !د عـنيفوانيس حيملو�ا أبيديهم. على هذا األساس فال عجب إذا ظهر وابء الطاعون يف مثل هذه املدينة وأتى على أهليها وجعلهـم حصـيدا وأثـرا بعـ
 تسامل أهايل بغداد املساكني وهتدأ يف حرهبا هلم بعد أن تذيقهم العذاب واألمل يف ثالثة أرابع السنة. ففي هذاـ  ريف وحدهيف فصل اخلـ  الطبيعة

__________________ 
 »املرتجم«وهو الصحيح.  »ويقضي أهايل بغداد عادة وقت الظهرية يف السراديب«) �قضت املدام نفسها هبذا القول أل�ا قالت آنفا 1(
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لـذلك نـرى العوائـل املرتفـة واألوروبيـني يسـتفيدون مـن رقـة اجلـو هـذه فيخرجـون إىل  الفصل يروق اجلو فال مطر غزيرا وال برد قارسـا وال حـر جهنميّـا ال يطـاق.
ن اخلــروج للصــيد لــيس أمــرا الباديــة ويضــربون خبــيم يف خرائــب طيســفون وســلوقية ويتلهــون بصــيد الظبــاء والطيــور فإ�ــا تكثــر يف تلــك املنــاطق. ومــن الطبيعــي أ

الــيت أحـدثتها اجلــرذان الربيــة.  )1(سـهال مــأمون العواقـب وال ســيما إذا كــان بواسـطة رمــاح يهجمــون هبـا علــى احليـوا�ت اخلطــرة هــذه ، واألرض كثـرية اللخــاقيق 
 حوال.وهذه األخطار هتدد األوروبيني من هؤالء أكثر ممن سواهم وذلك أل�م مل يتمّرسوا على مثل هذه األ

يف وحيظر على النساء أن يشاركن يف صيد احليوا�ت اخلطرة مع الرجال بيد أنـه يسـمح هلـن أن يصـيدن مـن الطيـور الـيت تكثـر علـى ضـفاف �ـر دجلـة 
 .. خلوات بعيدة عن األنظار

يف مثـل هـذه اململكـة. وهـؤالء املسـاكني نستطيع أن نقـدر عـذاب وآالم املـوظفني املسـاكني الـذين حكـم علـيهم أبن يسـكنوا ـ  وبعد كل ما تقدمـ  اآلن
 !!قد اعتادوا هذه احلياة القاسية اليوم ولكنهم صدموا بواقع بغداد صدمة عنيفة بعد ما كان من قرائتهم عنها يف كتاب ألف ليلة وليلة

 ديسمرب :ـ  15
ي حــدث عنــدما أخفيــت نفســي بــني األغطيــة البــيض فــال أدري مــا الــذ .. مــع أين كنــت أتعّجــل حلــول الليــل لكــي أخلــو إىل خمــدعنا وأ�م مــلء عيــين

 .. إذ كلما حاولت أن أغمض عيين ذهبت حماوليت عبثا دون جدوى. حىت أحسست أين أكاد أختنق .. النظيفة ومتّددت على السرير املريح للنوم
 !هذه األغطيةولعّل مرّد ذلك أن جسمي الذي متّرس على املصاعب واملشاق مل يعد حيتمل نعومة هذا الفراش ولني 

__________________ 
 »املرتجم«وهي شقوق يف األرض.  »فوقصت به �قته يف خلاقيق جرذان«) اللخاقيق مجع اللخقوق ويف احلديث 1(
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واخلالصــة أن هــذه الليلــة مضــت بعــذاب وأمل علــى خــالف مــا كنــت أقــّدر وأنتظــر ولــو ال خجلــي مــن اخلــدم لكنــت أذهــب يف ذلــك الليــل إىل صــحن 
 !!وأفتش عن حلايف القذر بني أمتعة السفر وأ�م على البالط حىت ال أكون قد غّريت ما اعتادته أضالعي من خشونة األرض وقساوهتا وقذارهتاالدار 

 رتـه واهرتائـهعلـى قذاـ  لدرجة إذا وصلت إىل ابريس فإنين أفضله على مجيـع أاثث منزلنـاـ  وأعين حلايف اخلاصـ  إنين أطمأن إىل رفيقي القدمي هذا وأوّده
 ـ!

وفذلكــة القـــول أنـــه مــا كـــادت تعلـــو أشــعة الشـــمس األوىل إىل كبـــد الســماء حـــىت تركـــت الســرير وخرجـــت إىل صـــحن الــدار ، ومبجـــرد أن رآين موظفـــو 
 كنــت أرغــب يف أن أرى القنصــلية ذهبــوا إىل غــرفهم اخلاصــة وارتــدوا مالبســهم الرمسيــة لكــي يكونــوا علــى اســتعداد لتنفيــذ أو امــري وإرشــادي إىل مــا أريــد. إنــين

والعثمــانيني  أزقـة ودروب هـذه املدينـة أبسـرع مـا ميكـن وأن أحبـث عـن آاثر السـت زبيــدة ، أمـا املؤسـف أن هـذه اآلاثر بنتيجـة احلـروب الـيت وقعـت بـني الفـرس
 وحماصرة بغداد قد درست وامنحت عن الوجود.

وابك هــذا اســم  »هديــة هللا أو انعــام ابك«فــاملؤرخون األولــون يعتقــدون أنــه يعــين :  ينــة.ال يتفــق املؤرخــون الغربيــون والشــرقيون علــى معــىن اســم هــذه املد
الـــذي هـــو اســـم أحـــد  )1( »داد«و الـــيت هـــي البســـتان يف الفارســـية  »ابغ«صــنم قـــدمي كـــان يقّدســـه الكلـــدانيون. أّمـــا يف اعتقـــاد العـــرب فإنـــه حمـــّرف مــن كلمـــة 

أي بســتان داد ويقــال : ابغ داد أي بســتان  »ابغ داد«يف هــذا احملــل بعينــه لــذلك مسيــت هــذه املنطقــة ابســم  الزاهــدين النّســاك والعلمــاء وكــان ميلــك بســتا�
 العدالة نسبة اليه ومسيت هذه املدينة به أيضا عند أتسيسها.

والـرتدد أنـه كانـت يف  وعلى أي حال كان اكتشاف بناء آجـّرّي يف هـذا املكـان ونقـش اسـم خبتنصـر علـى آجـرة مـن آجـره يثبـت حبيـث ال يقبـل الشـك
 من �ر دجلة. ولعل هذه )2(هذا املوضع مدينة قدمية على الضفة اليسرى 

__________________ 
 ) ظهر يف أ�منا اسم بغداد يف أحافري تل حممد.1(
 »املرتجم«أي اجلانب الذي فيه الكرخ.  »اليمىن«) لعّلها أرادت 2(
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 !اهلجرية إىل هنا فأسس عاصمة ملكه بغداد 145عباسي الثاين أبو جعفر عبد هللا املنصور يف سنة املدينة كانت مندرسة عندما جاء اخلليفة ال

 
 )1( !ومهما يكن ، فإن اخلليفة املنصور بعد أن عاين هذه املنطقة ودرس أحواهلا وقعت من نفسه وأسس فيها مدينة مدورة مساها دار السالم

دور عديـدة وبسـاتني  )3(من دجلة كانت على الضـفة األخـرى  )2(نصور يؤسس مدينة على الضفة اليسرى وينقل املؤرخون أنه يف الوقت الذي كان امل
ذا أخـذت مزدهرة أي أ�ـا كانـت منطقـة مأهولـة ابلسـكان. وفيمـا أسسـه اخلليفـة العباسـي : جسـرين عـائمني يربطـان الضـفتني إحـدامها ابألخـرى وعلـى أثـر هـ

همـة يف العـامل يومئـذ. ويف الوقـت الـذي كانـت أورواب غارقـة يف ليـايل اجلهـل والوحشـية كانـت بغـداد هـذه مـوطن العلـم بغداد تتوّسع وأصبحت إحـدى املـدن امل
 واملعرفة ومركز اإلشعاع يف الدنيا كلها.

 ارسها كان اليذكر مؤرخو العرب القدامى عن بغداد أخبارا تبعث على الدهشة والعجب ومما يذكرونه أن عدد محاماهتا وقصورها الشاخمة ومد
__________________ 

 »املرتجم«إّال أن األول هو التارخيي الصحيح.  »دار السالم«وجيوز تسميتها  »مدينة السالم«) الصحيح 1(
 املرتجم. .»اليمىن«) 2(
 ) أي الرصافة.3(
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نــد وفاتــه وهــو أحــد رؤوس املــذاهب الدينيــة األربعــة وأن تعــداد نفوســها كــان كبــريا حبيــث إنــه ســار خلــف جنــازة اإلمــام ابــن حنبــل ع )1(يقــع حتــت حصــر وعــد 
) كيلــومرتا 60(تبتعــد عــن بغــداد حبــدود  »ســامراء«مــن اخللفــاء أن ينقلــوا عاصــمة ملكهــم إىل مدينــة أخــرى تســمى  )3(نســمة ، وان اضــطر ثالثــة  )2(مليــون 

 بسبب االزدحام الذي كان يتضاعف فيه ويضيق اجلميع مبا كان حيدث من هرج ومرج.
ضـعفت احلكومــة املركزيـة ووهنـت ســلطة اخللفـاء حــىت إذا كانـت ســنة  )كــذا(أخـريا عنــدما حـدثت احلــروب الداخليـة وهـدمت مدينــة سـلوقية  .. ولكـن

حاصر سالطني آل بوبه بغداد. كما أن السالطني السلجوقيني حاصـروها ودخلوهـا ظـافرين بعدئـذ إّال أن بغـداد مل  )ه 334م  945الصحيح () م 949(
م هلا. إذ يف هذا التاريخ دخل هوالكو حفيد چنكيـز خـان املغـويل عاصـمة املسـلمني وأابح  1257ن املصاعب ومل متتحن بنوب كما حدث يف سنة تالق م

 )ه 795(م  1392من سكنة هذه املدينـة التارخييـة اجمليـدة. ويف سـنة  )كذا(جنده السلب والنهب ، وقتل يف هذه األثناء اخلليفة مع مثانية آالف شخص 
، وأقــيم مكا�ــا هــرم مــن مجــاجم وجثــث قتلــى  )4(اســتهدفت بغــداد حلملــة عســكرية أخــرى قــام هبــا تيمــور لنــك ويف هــذه احلملــة هــدمت مجيــع آاثر العباســيني 

مــيم حيطا�ــا متلمــت بغــداد تــنفض عنهــا غبــار الســنني وبــدأت برت  1406املدينــة الــذين كــانوا ألوفــا ومئــات ألــوف. وبعــد وفــاة هــذا الفــاتح الــذي كــان ســنة 
مل يطــل كثــريا حــىت كــان أن تــدخلت يف أمورهــا أســر قراقوئينلــو وآق قوئينلــو وأخــذت ـ  نســبّياـ  املهدمــة وإنشــاء مرافــق جديــدة هلــا. ولكــن هــذا العهــد الســعيد

 تصرفها كما تبتغي
__________________ 

 ) ال شك أبن ذلك من املبالغات املفرطة.1(
 »املرتجم«لصحيح أن أكثر أهل بغداد خرجوا لتشييع جنازة اإلمام أمحد بن حنبل وكان أكثر أهل بغداد من احلنابلة. ) وهذا أيضا من املبالغات وا2(
 »املرتجم«) ال بل أكثر من ثالثة وهم من املعتصم إىل املعتمد على هللا. 3(
وسـور بغـداد أببوابـه وبروجـه الضـخمة وجـامع قمريـة مـن اآلاثر العباسـية الـيت ال تـزال قائمـة إىل اليـوم.  »يلالقصـر العباسـي احلـا«) وهذه مـن املبالغـات أيضـا فاملدرسـة املسنتصـرية ودار املسـناة 4(
 »املرتجم«
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فــرس وتشــاء اهواؤهــا ومصــاحلها مث كــان أن دخلهــا الشــاه إمساعيــل الصــفوي إلخــراج املغــول منهــا. وعقــب ذلــك سلســلة مــن احلــروب املســتعرة وقعــت بــني ال
ل سـتيالء علـى بغــداد وكـان احتالهلـا يـتم ابلتنـاوب بينهمــا ، وأخـريا ّمت األمـر فيهـا للعثمـانيني وأصــبحت واليـة مـن وال�ت امرباطوريـة الرجــوالعثمـانيني حـول اال

الكبـري وأخـذ الباشـات يف حكمهـا حـىت كـان أن شـق أحـدهم عصـا الطاعـة علـى احلكومـة املركزيـة وسـّلم املدينـة إىل شـاه عبـاس  !املريض بغري ز�دة أو نقصان
 ).ه 1032م  1622الصواب (م  1624سنة 

العـام أن وعند ما بلغ نبأ تسليم اثين مدينة عثمانية أي بغداد القسطنطينية اثر هرج ومرج شديدان بني النـاس واضـطرت الدولـة مـن أجـل هتدئـة الـرأي 
 تيجة تذكر حىت صرفت النظر عن اسرتداد بغداد.جتيش اجليوش وترسلها إىل بالد ما بني النهرين ولكن هذه احلمالت العسكرية مل أتت بن

وتـذكر ولكن بعد مضي عّدة سنني قامت الدولـة العثمانيـة إبعـادة بـالد مـا بـني النهـرين إىل ممتلكاهتـا عـودا علـى بـدء وذلـك بتحريـك أحـد الـدراويش. 
املســـجد الـــذي يصـــلي فيـــه الســـلطان مـــراد وطلـــب مقابلـــة  الســـنة ذلـــك بقوهلـــا إنـــه يف أحـــد أ�م اجلمـــع دخـــل درويـــش كـــان قـــد أقبـــل حـــديثا مـــن العـــراق ، إىل

غري الالئـق ، إنـك ختفـي نفسـك بـني حراسـك وبـني حرميـك  )النيب(أي خليفة «وما إن أدخل عليه حىت صاح يف وجهه وهو يرجتف لشّدة أتثره :  السلطان.
أو علمـت أن الشـيعة قـد  .. املـؤمنني الصـاحلني مـن أهـل ملتـكوتشغل نفسك ابألنس والطرب والناس األشرار يتزايدون يف ملكك املـوروث ويضـغطون علـى 

ويضيف هؤالء إىل قوهلم إن السلطان أتثر كثريا أبقوال هذا الدرويش وأقسم أبغلظ األميـان يف تلـك اللحظـة ليسـتعيدن بغـداد  !»هدموا قرب الشيخ عبد القادر
ه. وابلفعل قام مبا أقسم يف السنة التالية ، فجهز جيشا كبريا وسـار بـه إىل بغـداد حـىت وصـل من أيدي الفرس وينشئ جمّددا قربا هلذا الرجل املقّدس يليق مبقام

 وحاصرها. وكان أول ما قام به بعد ذلك هو أن )1(إىل حدودها بعد تسعة عشر يوما 
__________________ 

 ) وهذه من املبالغات أيضا ، فستذكر بعد ذلك أن الراهبات يقطعن ما بني بريوت1(
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إّال أن األهــايل مل يهتمــوا  .. اسـتوىل علــى مقــربة الشـيخ عبــد القــادر الكـيالين ، ويف اليــوم الثــاين وّجــه إىل سـكنة بغــداد إنــذارا بتخليـة منــازهلم إىل مــا قبـل الظهــر

يهـا كمـا يشـاؤون. ويقـال إنـه قتـل يف هـذه هبذا اإلنذار. وعندما حل املوعد املنتظر أمر السلطان مراد جنوده أن يهجموا على دار السالم ويتصـرّفوا بكـل مـا ف
 احلرب من أبناء الشيعة ثالثة آالف نسمة.

بـل ان تضـم وبعد حرب مستعرة بني اجلانبني عقدت معاهدة صلح بني الدولة العثمانية وإيران وتنازلت األخرية مبوجبها عن مدينة بغـداد إىل الـرتك مقا
 ).إيروان(إىل أراضيها والية 

 .. رخون عن السلطان مراد واحتالله لبالد ما بني النهرينهذا ما يذكره املؤ 
__________________ 

 »املرتجم«يوما.  »24«وبغداد على ظهور اجلياد 
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 وجاء يف هذه الكتابة ما معناه : .. ولقد وجدت فوق إحدى بواابت مدينة بغداد نقشا يؤرخ فتح السلطان مراد لبغداد مع جيوشه العثمانية

 .») بغداد ظافرا بعد أن حاصرها مدة أربعني يوما وكان دخوله من هذا الباب1638(ديسمرب سنة  24ن مراد يف دخل السلطا«
بعــد دخــول الســلطان ، وهــي تتكــأ علــى بــرج مرتفــع صــنع مــن اآلجــر وفــوق الســافات األوىل منهــا اتريــخ إنشــاء هــذا احلصــن  )1(وأغلقــت هــذه البــاب 

 ن القرآن الكرمي هي :الدفاعي ولقد جاء ذلك بعد ذكر آية م
هـذا البنـاء أقـيم حبسـب «وجاء يف تسجيل اترخيهـا مـا معنـاه :  )ِليمُ َوِإْذ يـَْرَفُع ِإْبراِهيُم اْلَقواِعَد ِمَن اْلبَـْيِت َوِإْمساِعيُل رَبَّنا تـََقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَْنَت السَِّميُع اْلعَ (
 أوامر هللا

__________________ 
 م. 1917املعروف قدميا بباب احللبة ، نسفه األتراك يف آذار سنة  ) هو ابب الطلسم1(



70 
 

روض الطاعـة واإلخـالص سبحانه وتعاىل وأمر زعيمنا وكبري� اإلمام أيب العباس أمحد الناصـر لـدين هللا أمـري املـؤمنني الـذي جيـب علـى العـاملني أن يقـدموا لـه بفـ
 .. الذي خلقه زينة للعامل وجعله دليل وجودهأي أنه أنشئ بفضل اخلاضع هلل أيب العباس  .. مجيعا

ذا الـربج سـنة استمطروا شآبيب الرمحة على روح آابئه وأجداده الطاهرين والفخر والعزّة له وادعوا أن يبقى مالذ املـؤمنني وحـامي املستضـعفني ، أقـيم هـ
 .. وانتهى العمل به )1( )م 1230( 628

 .»طيبني الطاهريناللهم صّل على نبينا ورسولنا حممد وآله ال
والـــذي يلفـــت النظـــر هنـــا هـــو وجـــه الشـــبه بـــني االســـتحكامات الدفاعيـــة الـــيت اســـتعملها املســـلمون يف القـــرون الوســـطى واالســـتحكامات الـــيت أقامهـــا 

فلقـد أنشـئ الربجـان  .. الفرنسـي مـثال )2(الفرنسيون يف ذلـك العهـد ، فلـيس يف اسـتطاعتك قـط أن جتـد اختالفـا بـني طـرز بنـاء هـذا الـربج الكبـري وبـرج كـويي 
ة الشـكل والثقـوب آبجر كبرية خيّيل إّيل أ�ا من نوع واحد وكذلك األبواب وأسلوب البنـاء واحليطـان احلجريـة وحـىت اخلنـدق والسـقوف احملكمـة للغـرف اهلالليـ

 ى بعد املسافة بينهما.اليت تستخدم للرقابة وإصابة اهلدف ، كلها متشاهبة ومتناظرة كأ�ا صنعت أبيد واحدة يف الربحني عل
الــة وإذا كــان هنــاك بعــض االخــتالف اليســري مــن حيــث األقــواس فــإنين علــى رغــم ذلــك كــان خيّيــل إّيل وأ� واقفــة جبانــب هــذا الــربج اإلســالمي أنــين قب

 .. استحكامات فرنسية ال غري
وىل مــا زالــت حتــتفظ بعــد مثامنائــة ســنة مــن إنشــائها بشــكلها ومــن اإلنصــاف أن أذكــر اختالفــا آخــر بــني مراكــز الــدفاع اإلســالمية والنصــرانية هــو أن األ

 العام دون أن تكون مصابة بتصدّع كبري أو ا�دام على خالف االستحكامات
__________________ 

 »املرتجم« .»م 1221ـ  ه 618«) الصواب 1(
)2 (Couey خصومه وكانت تنشئ الربوج اليت عرفت ابمسها. عائلة فرنسية شريفة قدمية كانت تناصب لويس السادس العداء وتعد من ألد 
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ليهـا بــني الفرنسـية الـيت تبـدو مهشـمة متهدمـة علـى رغـم إنشـائها بعـد االسـتحكامات اإلسـالمية بـزمن قـد يطـول أو يقصـر وعلـى رغـم الرتميمـات الـيت جتـري ع
و اخواهتـا اإلسـالمية كأ�ـا انشـئت منـذ أ�م معـدودات. ويف اعتقـادي فرتة وأخرى ، حىت لتبدو للناظر أ�ا منشـأة يف أزمـان هـي غايـة يف البعـد علـى حـني تبـد

تصــدّع  أن مــرّد ذلــك إىل املنــاخ الــذي ســاعد علــى أن حتــافظ االســتحكامات اإلســالمية علــى رونقهــا وشــباهبا بينمــا عمــل منــاخ فرنســا املمطــر القاســي علــى
 جود خصائص يف فن العمارة اإلسالمية ساعدت على ذلك.وليس من البعيد أن يكون مثّة سبب آخر وهو و  .. استحكاماهتا بسرعة

مقـــابر واســـعة كبـــرية تســـّمى مبقـــابر الشـــيخ عمـــر ، وهلـــذه قبـــة خمروطيـــة الشـــكل مزينـــة بـــبعض ـ  يف الـــداخل واخلـــارجـ  توجـــد بـــني هـــذه االســـتحكامات
 املقرنصات اجلميلة من اخلارج اليت ترتك آاثرا مجيلة أخرى يف الداخل.

ك شطر املدينة تدخل إليها من زقاق ضّيق يبدو إليك للوهلة األوىل أنه هادئ ، ينتهي إىل مقربة الشـيخ عبـد القـادر الـيت انـدلعت وعند ما تيمم وجه
ة أخـرى مجيلـة من أجلها �ر احلرب وقصدها السلطان مراد من اسطنبول ليقـوم بتعمريهـا. قبـة هـذه املقـربة مسـطحة وهلـا منافـذ كثـرية ، وجبانـب هـذه توجـد قبـ

صــفويني الشــكل مصــنوعة مــن الكاشــي امللــّون ولكنهــا أصــغر مــن تلــك ، ويغلــب علــى الظــن أ�ــا منشــأة علــى األســلوب اإليــراين الــذي كــان معروفــا يف أ�م ال
 .. وحتت هذه القبة يوجد فناء الضريح

ابجملـان. وعلـى بعـد قليـل توجـد مدرسـة لتعلـيم  وللمقربة صحن كبـري واسـع األرجـاء حتـيط بـه مـن اجلوانـب حجـر يشـغلها املسـافرون والفقـراء والـدراويش
 .. )1(الكتابة والقراءة وأصول الدين والفقه. هذه األبنية األخرية ومناراتن مرتفعتان قد ضمتا إىل املقربة يف زمن قريب 

 وعلى مقربة من املقربة رأيت أبنية ومنائر أخرى كمسجد ومقربة الشيخ
__________________ 

 »املرتجم«قريبة من الباب الغريب املقابلة لدركاه النقابة عتيقة من أبنية القرن العاشر للهجرة. ) بل املنارة ال1(
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 يوسف وعبد الرمحن وغريمها تلك األماكن اليت أصرف النظر عن ذكرها وشرحها ، ذلك لكثرة عددها الذي يقارب عدد الكنائس الرومية عند�.

 ديسمرب :ـ  16
زور مجيع املساجد واملقابر وأطلع على عادات وقواعد الطائفة السنية ، ولكن حال دون ذلك عدم معـرفيت اللغـة العربيـة وأن كنت أرغب كثريا يف أن أ

 .. مرتمجي كان من طائفة الشيعة
تفسـري الكثـري مـن وكل ما استطعت أن أعرفه هـو أن الـدين اإلسـالمي مـّر يف بـدء تكوينـه بفـرتة مضـطربة كـاألد�ن واملـذاهب األخـرى وأنـه اختلـف يف 

نهـا يفّسـر مواده ، وهو األمر الذي محل املسـلمني علـى االنشـقاق فيمـا بيـنهم وانقسـامهم إىل طوائـف وشـيع. وهنـاك اليـوم أربـع مـدارس أو قـل مـذاهب كـل م
 فيـه قوانينـه لبـين البشـر ألجـل رفـاههم القرآن تفسريا خيتلـف عـن اآلخـر ولكـنهم مجيعـا يتفقـون علـى أن القـرآن كـالم هللا اجمليـد وضـعه بلغـة عربيـة فصـيحة يعـني

 وسعادهتم.
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وانتقــل بعــدها إىل بغــداد وأقــام فيهــا ، ومؤيــدوه يف األغلــب هــم مــن  )1() ميالديــة يف إيــران 700(أول هــؤالء املفســرين هــو أبــو حنيفــة الــذي ولــد ســنة 

 سكنة بلوجستان وأفغانستان والرتك.
 ) ميالدية وأتباعه هم من اإلفريقيني.795(سنة واثنيهم مالك وقد ولد يف املدينة املنّورة 

 يف املدينة أيضا وكان يعيش فيها. )م 820(واثلثهم الشافعي وينتهي نسبه إىل قريش قبيلة النيب العريب ولد سنة 
 وكان إمام بغداد ويتبعه كثري من األعراب. )م 855(والرابع كان ابن حنبل ولد سنة 

ا بيـنهم علـى أغلـب املسـائل الدينيـة ولكـنهم خيتلفـون يف تفسـري آ�ت مـن القـرآن املقـدس ، ولكـن أتبـاع هـذه الفـرق يتفق زعماء هذه الفرق األربـع فيمـ
متعصـبون   )2(فـاحلنبليون الـذين كـانوا آخـر مـن دخـل اإلسـالم  .. لكل مـنهم خصـائص نفسـية وروحيـة خمتلفـة حبيـث يسـتطيع املـرء أن يضـع يـده عليهـا بسـرعة

تحمسـون أكثــر ممـن ســواهم وأ�ـم هلــذا السـبب اثروا عـّدة مــرات يف زمـن اخللفــاء العباسـيني ، وقــاموا ابضـطراابت يف بغــداد ، فقـد كــانوا كثـريا ملبـادئ الــدين وم
 يدخلون املنازل مع زعمائهم وحيطمون زجاجات اخلمر وآالت املوسيقى

__________________ 
 »املرتجم«) بل كان من أهل الكوفة. 1(
 »املرتجم«ها هذا على أن احلنبلية دين األعراب وأن األعراب آخر من دخل اإلسالم من بالد العرب. ) بنت السائحة ومه2(



74 
 

 
حــىت أ�ــم كــانوا يناصــبون أبنــاء فــرقتهم العــداء إذا مــا هتــاون أحــدهم يف محاســته الدينيــة ومل يبــد مــن الشــجاعة  !وينهــالون علــى اجلــواري واملغنــني ابلضــرب املــربح

 !بة املروق من الدين والفسادواالستبسال يف حمار 
 واملالكيون والشافعيون كانت عقائدهم معتدلة أيضا. أّما احلنفيون فكانوا على عكس هؤالء إذ يتميزون بروح متحّررة.

يش مجيـع أفـراد ولقد تطّور النزاع بني الطائفة السنية تطورا خطريا ، فكـان ان انتهـى حبركـات مسـلحة حتطـم زنـد ابـن حنبـل يف إحـداها. ولكـن اليـوم يعـ
 الطائفة بصفاء وهدوء دون أن تشتجر منازعات خميفة كالسابق بني فرقهم.

فـــرق بيــد أنــه مثـــة فــرق جديـــدة ظهــرت يف األ�م األخــرية ختتلـــف عــن الفـــرق الســابقة حــول قســـم مــن املســـائل املذهبيــة واآلراء والعقائــد وأشـــهر هــذه ال
 م 1740نشاطه املذهيب سنة الوهابية وزعيمها حممد بن عبد الوهاب ، وبدأ هذا 
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وبعـد فـرتة قصـرية اسـتطاع أن جيمـع حولـه عـددا كبـريا مـن األتبـاع واألصـفياء الـذين يتميّـزون ابلشـجاعة. ولقـد  »جنـد«بوعظ وإلقاء خطب على سكان بالده 

 استطاع هؤالء أن خيضعوا بالد جند كلها هلم.
 كبريا ولكن الدولة العثمانية كانت تراقبهم وترقبهم حبذر وحتصي عليهم أنفاسهم.العراق وما جاورها  ـ  كلدةـ   ما زال عدد الوهابيني يف

 ولقد ابتهج اإليرانيون أيضا بنصر اجليوش العثمانية على الوهابيني
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 )وســـلمعليههللاصلى(نـــيب وتقلــيم أظفـــارهم ، ذلـــك ألن الكثــريين مـــن رعـــا�هم يعيشــون يف العتبـــات املقدســـة العراقيــة كـــالنجف وكـــربالء الــيت دفـــن فيهـــا أبنــاء ال
 .)1(وخلفاؤه احلقيقيون 

خـرى يف وإذا كانت أحياء بغداد الواقعة على الضفة اليسرى من النهر يربطها طريق مسـتقيم مـع إيـران فـإن اإليـرانيني يفضـلون السـكىن علـى الضـفة األ
ي أن يف هــذه املدينــة الصـغرية مقــربة اإلمــام موسـى الكــاظم الــذي مدينـة صــغرية تقـع علــى بعــد سـت كيلــومرتات مــن بغـداد تســّمى ابلكــاظمني ، وعلّـة ذلــك هـ

 يقّدسه أبناء الشيعة ومنهم سكنة فارس.
الحقهـا األطفـال مـن متّر قوافل الزوار اإليرانيني يف طريقها إىل الكـاظمني مبدينـة بغـداد الـيت تعـد مـن مراكـز الطائفـة السـنية. وعنـد مرورهـا هبـذه املدينـة ي

 يؤذو�م ويسمعو�م األقوال البذيئة.الطائفة املذكورة و 
 ومن السهولة أن يالحظ املرء سوء تصرف أبناء الطائفة السنية للشيعة.

القافلـة قـارص  إذ عند ما تدخل القافلة اليت حتمل الزوار اإليرانيني بغـداد مـن ابهبـا الشـرقي حيـيط هبـا األطفـال السـائبون و�خـذون يف إمسـاع أفـراد تلـك
ومل يكتفوا بذلك بل يهجمون على بضائعهم احململـة علـى احليـوا�ت الـيت معهـم وكثـريا مـا يسـرقون أغطيـتهم  .. سط زوبعة من اهلرج واملرجالكلم وجارحه يف و 

جانـب يقـع يف  أو نرجيلتهم أو أواين السمن املعلقة على جوانب تلك الدواب مث يطلقون سيقا�م للريح يسابقو�ا إىل منعطفـات األسـواق أو املعسـكر الـذي
 من جوانب ميدان كبري يف هذه املدينة.

د مـا لذلك يتحاشى هؤالء الزوار املساكني مـن تعليـق أمثـال تلـك البضـائع علـى جوانـب دواهبـم يف أغلـب األحيـان. بيـد أن أولئـك الصـبية األشـرار عنـ
 يف أذاهم وهي أن حيملوا أبيديهم أكوام الطوب واحلجارةيرون ذلك وأتهب رجال القافلة من الدفاع عن أنفسهم وأاثثهم ، �خذون يف اتباع طريقة أخرى 

__________________ 
 »املرتجم« .. ) تريد السائحة أن تقول إن اخللفاء احلقيقيني على مذهب الشيعة اإلمامية1(
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دواب ويسـبب ذلـك سـقوط مـا حتمـل و�خذون يف رميهم عن كثب مث يفرون ويتـوارون عـن األوجـه. وكثـريا مـا حيـدث أن تسـقط تلـك احلجـارة بـني أطـراف الـ
 !من بضائع ، وعندما ينهمك رجال القافلة يف تدارك ما حدث �خذ األطفال يف السخرية منهم وضجيج قهقهتهم يشق عنان السماء

بتقـــدمي شـــكوى إىل وعلـــى هـــؤالء الـــزوار اإليـــرانيني طبعـــا حتّمـــل كـــل تلـــك املصـــاعب واملشـــاق ومقابلتهـــا بصـــرب وأ�ة ، وأال يفكـــروا يف يـــوم مـــن األ�م 
يشــجعون تلــك ـ  يف الواقــعـ  الســلطات الرتكيــة أو إقامــة دعــوى يف احملــاكم ذلــك أل�ــم ال يصــلون إىل نتيجــة تــذكر إذا مــا قــاموا مبثــل ذلــك فاملســؤولون الــرتك

 !!احلوادث ، أو حتدث بوحي منهم ، وإن كل شكوى من هذا القبيل تقابل بسخرية واستهزاء
* * * 

 ديسمرب :ـ  17
دو ليــوم عيــد ولقــد اســتيقظنا يف الصــباح علــى رنــني جــرس الكنيســة وذهبنــا مــع مــوظفي القنصــلية الكاثوليــك ألداء فريضــة الصــالة يف كنيســة كبــرية تبــا

كلهـم مـن   هتانظيفة بعض الشيء ، وتدير أمورها هيئة مذهبية فرنسية قدمت إىل هذه البالد منذ سـنني عديـدة. ولقـد أنشـأت هـذه اهليئـة مدرسـة كبـرية تالمـذ
درسـة مقتصـرة علـى أبناء مدينة بغداد ، وهم يدينون أبد�ن ومذاهب خمتلفة ولكنهم مجيعا جيلون أساتذهتم والقائمني علـى تـربيتهم وتثقـيفهم. ومنهـاج هـذه امل

اغ عنــدما أمســع يف األزقــة واألســواق الدراســة االبتدائيــة ولقــد وجــدت التالمــذة يبــدون شــوقا ورغبــة يف تعلــيم اللغــة الفرنســية والنطــق هبــا وكــم أحــس بســرور طــ
 الكلمات الفرنسية بدل اإلنكليزية.

لـك خـالل وهلذه اهليئة مدرسة أخرى يف البصرة. وتؤدي هااتن املدرستان نتائج بعيدة يف تثبيـت نفـوذ فرنسـا يف الشـرق وتوسـيعه ، وإنـين ملسـت آاثر ذ
 !!سفريت هنا وهناك حبيث أثلج صدري

 وهذا التعليم يف العادة يكون أقل مما يلقن .. رسالتهم هذه ابلراهبات الاليت يقمن على تدريس وتعليم البنات الرتكيات ويستعني الرهبان على أداء
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الــبالد ، إذ ال  بــه الــذكور وأكثــره ينصــب يف معرفــة أمــور اخلياطــة والكــّي والتطريــز ومــا شــابه تلــك األشــياء الــيت تعــد ضــرورية أكثــر ممــا ســواها لــإل�ث يف هــذه
 مح هلن أن يعشن على عملهن يف اخلارج كما هو احلال عند� يف أورواب.يس

ف عنـدما يلطـف ولقد وجدت هذه اهليئة اخلرييـة وأمثاهلـا يف هـذه الـبالد تشـكو قلـة مواردهـا املاليـة وأن أبنيتهـا غـري الئقـة هبـا. ويف فصـلي الربيـع والصـي
علـــى أيـــدي معلمـــيهم ، أمـــا يف فصـــل الشـــتاء الـــذي يكثـــر فيـــه هطـــول األمطـــار فيتعـــذر قيـــام اجلـــو يتلقـــى قســـم مـــن األطفـــال دروســـهم يف فنـــاء تلـــك املـــدارس 

 إىل االعتذار وعدم تدريس قسم من الطلبة الداخليني وإرساهلم إىل منازهلم.ـ  لضيق البنايةـ  تدريسهم يف األفنية املكشوفة لذلك تضطر إدارة املدرسة
ر هي موضع شك وتردد يف نتائجها املنتظرة ، يف حني أن هذه املؤسسات اخلريية تشـكو العـوز وقلـة ولكم يؤسف حقا أن تصرف مبالغ كبرية إىل أمو 

 !!املال مما يؤدي إىل عدم أداء رسالتها السامية على الوجه األكمل
اسـتطاعتهن ختليصـهم مـن آاثر ولقد أبدى الرهبان والراهبات عجبهن وإعجاهبن بذكاء ونبوغ أطفال هذه البالد ، ولكنهن أبدين أسفهن البالغ لعـدم 

 .. تربيتهم البيتية األوىل السيئة
إذ جيــب علــيهن أن يــتحملن بصــرب ابلــغ أخــالق وســرية جــرذان النخــل اخلشــنة هــذه ،  .. وتقــوم الراهبــات يف هــذا الشــأن بوظــائف صــعبة ومهمــة جــّدا

وامـره. وتقـوم هـذه البنـات الصـغريات أبلعـاب عجيبـة غريبـة ويقمـن بتمثيـل وأعين البنات البغداد�ت الاليت ال يستطيع فوج بكامله من اجليش أن خيضـعهن أل
انــت إحــدى أدوار احليــاة حلوهــا ومرّهــا فيمــا بيــنهن ، وجيــدن بــذلك لــذة أي لــذة. ولقــد حــدثتين إحــدى األخــوات الراهبــات انــه يف األســبوع املاضــي عنــدما ك

 يتجـــاوز كـــرباهن الســـابعة مـــن عمرهـــا رأت يف ســـاعة االســـرتاحة عنـــد عودهتـــا مـــن حجـــرة زميالهتـــا تقـــوم بـــدور احلارســـة علـــى الطالبـــات الصـــغريات الـــاليت ال
االســـتقبال مـــا أدهشـــها وأخـــذ بعجبهـــا ، وذلـــك أ�ـــا شـــاهدت الطالبـــات مجيعـــا قـــد اجـــتمعن حـــول طفلـــة صـــغرية مـــنهن نصـــف عاريـــة تـــئن وتتوجـــع وتصـــرخ  

 !!ور التمريض ومساعدهتاكالطاووس وزميالهتا من حوهلا يف غاية الشفقة واحلرارة ميثلون د
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أجابتهـا علـى الفـور إحـدى  ؟ملـاذا عـرينت زميلـتكن الصـغرية هكـذا ؟مـا هـذه األعمـال القبيحـة ؟ما هذا ؟ماذا تعملن � طفالت«وقالت األخت هلن : 
احلبيبــة لقــد انتهــى كــل شــيء ا�ــا تعــذبت أيتهــا األخــت «الطالبــات الصــغريات الــيت يظهــر أ�ــا كانــت تقــوم بــدور القابلــة يف هــذه التمثيليــة الطريفــة بقوهلــا : 
وهنـا قـدمت إليهـا لعبـة صـغرية مـن الفرفـوري مزينـة بزينـات  »وأتملت كثريا ، ولكن هلل احلمـد قـد انتهـت الشـّدة وأجنبـت هـذا الطفـل اجلميـل الـذي أقدمـه إليـك

 .. طريفة
ثــل هــذه القابلــة الــيت يف الســابعة مــن عمهــا البســتنة أو أي عمــل هــذه هــي عــادات وســرية هاتــه البنــات الفطريــة. فكيــف ميكــن هبــذه احلالــة مــن تعلــيم م

والواقــع أنــين كلمــا أردت أن أصــف مــا تتحملــه تلــك األخــوات ومــا يقمــن بــه مــن جزيــل اخلــدمات هــو قليــل و�قــص. إ�ــن دائمــا يــواجهن مثــل تلــك  آخــر.
 س وصرب.العادات اليت تدل على جدب أخالقي ويقمن على حماربته بكل ما أوتني من قوة وأب

وهــذه األخــوات املســكينات يقــدمن عــادة مــن بــريوت إىل بغــداد ، يف طريــق يقطعنــه أبربعــة وعشــرين يومــا علــى ظهــور اجليــاد ويضــطررن أن يــنمن يف 
 الطريق خبا�ت قذرة متهدمة دون أن يبدين أتففا أو انزعاجا.

ما زالتا يف املستشفى منذ قـدومهما وذلـك ملـا أصـيبتا بـه مـن مـرض يف  اثنتان منهن يف مؤسسة بغداد اخلريية هذه مخس راهبات وقد جئن من بريوت.
ثالث أثنــاء ســلوك الطريــق الــوعر حــىت أشــرفن علــى املــوت ، ولقــد علمــت أن أمــل شــفائهن جــد قليــل ، لعــدم مالئمــة طبيعــة منــاخ هــذه الــبالد هلــن. أمــا الــ

 فتاة صغرية ولقد أنبأنين أب�ن يفكرن يف إنشاء مستشفى جماين للفقراء. األخر�ت الاليت يف صحة جيدة فيقمن اآلن على تربية وتعليم مخسمائة
ديثـة يف وبعد أداء مراسم يوم األحد املعتادة �خذ الرجال النصارى وهم أبلبستهم الفاخرة مع نسـائهم الـاليت يتـأنقن حبسـب مبـادئ آخـر املوضـات احل

سـي شخصـية حمرتمـة يف البلـد وأن الكثـريين سـيأتون لز�رتـه اليـوم الـذي هـو عيـد كمـا أسـلفت مـن التزاور فيزور بعضهم بعضا ، ومن الطبيعي أن القنصـل الفرن
 القول.
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جــرة زوجــه ومبجــّرد أن رجعنــا مــن الكنيســة إىل الــدار بــدأت حركــة الــز�رة ، فالرجــال كــانوا يــذهبون إىل الصــالون الرمســي اخلــاص ابلقنصــل والنســاء إىل ح
 الكرمية.

عنـد مـا يـرتكن الـدار وهـي مصـنوعة مـن قمـاش حريـر ملـون أبلـوان زاهيـة مجيلـة ومزينـة أبسـالك  )إيزار(يلبسن عباءة تسمى ب  )1(وهؤالء النساء مجيعا 
يغطــي أجســام تلــك النســاء اجلمــيالت مــن قمــة الــرأس إىل أمخــص القــدم حبيــث ال يبــدو مــنهن شــيء. والشــاابت مــنهن  )االيــزار(مــن الفضــة والــذهب. وهــذا 

اقيات خفيفة مزينة أبسالك مـن الـذهب والفضـة وال سـيما علـى حواشـيها وهلـذه الطاقيـات اجلذابـة مبـا يشـبه الـذيول تتـدىل عـادة علـى يضعن فوق رؤوسهن ط
 جانيب الرأس وميتد منها ضفائر من شعرهن الطويل تصل بعض األحيان إىل النحر.

وهلـا وا�ـا مبطنـة مـن الـداخل ابلقطيفـة اللماعـة وأ�ـا ختفـي جانبـا مـن أما النساء املسنات فإ�ن يضعن على رؤوسهن طاقيات مـن نـوع آخـر وتتميـز بط
 جبينهن.

 وتلبس األمهات واألخوات عادة أثوااب حريرية مزركشة مكونة من قسمني علوي وآخر سفلي وهي مكشوفة الصدر وضـيقة عنـد احلاجـة إلبـراز مفـاتن
يات النفيســة أيضــا. ومل تكتــف نســاء هــذه املنطقــة بكــل هــذا بــل يغــرفن أنفســهن ابحللــي كمــا أن هــذه األثــواب يف الغالــب مزينــة أبســالك مــن املعــدن  !اجلســم

 .. الذهبية واجلواهر النفيسة لدرجة كبرية حبيث إن خمزن أكرب كنيسة ال يستطيع أن يضاهيها وينافسها
يتفاضـلن فيمـا بيـنهن بعـدد وكثـرة تلـك احللـي.  وأكثر هذه احللي هي أطواق ذهب غالية وز�رات وأسـورة وأقـراط وخـوامت تغطـي أجسـام النسـاء ، وهـن

أبنــين مهمــا أوتيــت مــن مهــارة وحــذق يف الكتابــة ال أســتطيع أن أصــف مجــال وجاذبيــة النســاء الكلــدانيات. ولكــن املؤســف أ�ــن مثــل ـ  بــال مواربــةـ  وأعــرتف
 ـ اليهود�ت واملسيحيات واملسلماتـ  النساء األخر�ت يف هذه البالد

__________________ 
 »املرتجم«) تعين السائحة الكاتبة نساء النصارى وبناهتم ، وهذا الوصف يدل على غناهم وثروهتم يومئذ. 1(
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يشوه مجال صورهتن مبا يرتك فيها من نـدوب ، ومل أجـد حـىت اآلن امـرأة مـن هـؤالء النسـاء تكـون قـد جنـت  »األخت البغدادية«مبتليات بعدو خبيث يسمى 

أول  »األخـت البغداديـة«فشـوهها هـذا التشـويه. وهـذه  »أوكسـيد سـولفوريك«نة ، وخييل للرائي أنه قد رمي علـى صـفحة وجـه كـل مـنهن من هذه اآلفة اللعي
 ما تظهر تكون نقطة بيضاء على اخلد أو أي مكان آخر من الوجه مث حتمر وتتورم بشكل ظاهر.

 ا تيبس هذه القشرة وتسقط تتخلـف عـن ذلـك ندبـة صـغرية يف الوجـه تشـوه مجالـه.تظهر بعد ذلك عليها قشرة كبرية كما هو احلال يف اجلدري وعندم
يصـابون هبـا بعـد  ولقد علمت أنه حىت الوافدون إىل بغداد من اخلارج ال ينجون من هـذه اآلفـة فـإن مل تكـن أصـابتهم هبـا حـال قـدومهم إليهـا ، فـال حمالـة أ�ـم

لعجـب ان هـذه اآلفـة ال تصـيب إّال البلـد�ت مـن أهـل هـذه الـبالد. أمـا األوروبيـات فـإن أصـنب هبـا حني على أبعـد االحتمـاالت ، ولكـن الـذي يبعـث علـى ا
 فيكون
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 ذلك على أبدا�ن ال على وجوههن ، مع علمنا أبن إصابتهن هبا جد قليلة.
 وأغرب من كل ذلك أن األطباء مل يستطيعوا أن جيدوا دواء يعاجلون به هذه اآلفة العجيبة حىت اآلن.

* * * 
وبعــد أن انتهــت مراســم االســتقبال اجتمعنــا كلنــا يف حجــرة الطعــام حــول مائــدة مل تكــن ابلطويلــة وهنــا أخــذ� نتجــاذب أطــراف احلــديث ، وكــان أن 

أن الراهـب ، فأبدى زوجي مارسيل رغبته امللحة يف ز�رة تلـك األمكنـة التارخييـة ، بيـد  )1( »قوسنجق«ذكرت مدينة املوصل وخرائب خرساابد وقوئيون جيق 
ت منــذ الـذي كـان جيلــس معنـا حــول مائـدة الطعــام كـان قـدم مــن املوصـل قريبــا صـرف نظــر زوجـي مــن القيـام مبثـل هــذه السـفرة بقولــه : إن احلفـر�ت قــد عطلـ

ا األمطــار الغزيــرة حــني يف تلــك املنــاطق وإن األبنيــة الــيت اكتشــفت وأخرجــت مــن حتــت األرض قــد غطاهــا الــرتاب مــرة أخــرى وأخفتهــا األوحــال الــيت أحــدثته
وإذا أردت أن تشــهد منــازل ســارغون وســنحاريب مــثال فيجــب عليــك يف هــذه احلالــة أن تــزيح الــرتاب «مث أضــاف يقــول :  »حبيــث مل يعــد يبــدو منهــا شــيء

 !»واألوحال عنها أي جيب أن تقوم حبفر�ت جديدة وهذا ما ال تستطيع القيام به على ما أعتقد

 ديسمرب :ـ  18
إنــين عنــدما كنــت يف ايــران خــالل ســفريت هــذه كــان ذكــاء وحــس أهــايل هــذه الــبالد موضــع عجــيب وإعجــايب «زوجــي يقــول : ـ  مــن أمــسأول ـ  مسعــت

ويقصـد أرض العـراق ـ  ولكين كنت أبدي تذمري وشكواي يف نفس الوقت من إدارة البالد وطرز حكومتها وأخالق وسرية شعبها. ومنـذ وطـأت قـدمي تركيـا
حـىت خييّــل إّيل أنـين خرجــت مـن اجلنــة وهبطــت إىل ـ  علــى عّالتـهـ  �م الــيت أمضـيتها يف إيــران وآسـف علــى فراقهـا واالبتعــاد عـن شــعبهاأخـذت أتــرحم علـى األ

 .»دركات اجلحيم
__________________ 

 ) تقع هذه األمكنة يف نواح من كردستان.1(
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رة الغربيــة اجلديــدة إىل الشــرق والعمــل علــى متدينــه وتلقيحــه مببــادئ هــذه املدنيــة أنــه مــن املمكــن نقــل احلضــا !يعتقــد مجاعــة مــن ساســة أورواب احملنكــني
 .. املادية احلديثة يف شىت مرافقه وال سيما يف شكل حكومته

إن ماكنة حضارتنا حنن اليوم معقدة حبيث ال يستطيع القيام هبـا شـعب مـن شـعوب الشـرق اجلاهـل السـاذج هـذا. إن  .. ولكن أي اعتقاد خاطئ هذا
وحيـتهم وميـزاهتم العادات والقواعد األوروبية تستطيع أن تعمل على ترقية وتقدم البلدان الشرقية بل ينبغي علينا أن نوجد هلـم مبـادئ أخـرى نستخلصـها مـن ر 

يف السـابق علـى أ�م ملـوك  النفسية عندئذ تكون سياستنا حنـوهم �جعـة ومفيـدة. وألضـرب لكـم مـثال قريبـا فنظـام احلكـم واإلدارة يف إيـران اليـوم هـو كمـا كـان
وهـل تصـدقون بعـد ذلـك ان احلكومـة املنشـأة علـى آخـر طـراز يف تركيـا  .. الطوائف ومـن سـبقهم ، أمـا يف تركيـا فالنظـام مسـتمد مـن نصـوص ومبـادئ اوروبيـة

كمـا   )البسـيطة(مـا تسـتطيعه حكومـة إيـران  أي اليت هلا حماكم منظمة وجيش عرمرم من الشرطة وقوات األمن ال تستطيع أن حتـافظ علـى األمـن والنظـام بقـدر
 !احلكومة اليت ليس لديها تشكيالت احلكومة الرتكية احلديثة .. حيلو للبعض أن يقولوا

 .. إن تقليد احلضارة ال جيدي نفعا أيها السادة احملنكني بل جيب أن ننعم التفكري أكثر من ذلك ونعمل مبا توحي إليه مصلحة تلك الشعوب
ن رأي زوجــي يف أوضــاع تركيــا املرتديــة تلــك مل يكــن مــن ابب احلــدس أو العاطفــة أو التفكــري املرجتــل الســريع ، بــل إنــه مبــين علــى دالئــل وإنــين أؤكــد أب

 ؟)(هرة قــة يف القــاوبــراهني ال تقبــل الــرد. وينبغــي لنــا أال ختــدعنا املظــاهر فنأخــذ هبــا ونعــدها شــواهد حضــارة ومعــامل مدنيــة كالعمــارات الضــخمة واألبنيــة املزو 
نظـار أو األذهـان. واسطنبول أو اي مدينة تركية أخرى. فتلك مل تكن غري مظاهر مزيفة براقة حلقيقة مؤملة ال تستطيع أن ختفيها على أي حـال أمثاهلـا عـن األ

رغبـاهتم بعـد أن أخـذت دعـوهتم هلـا ابألخـذ وقد تكون تلك مظاهر قام هبا والة األمور العثمانيون ، أما خوفا من الفرنسيني أو االنكليـز وإمـا تلبيـة لرغبـة مـن 
 !مببادئ احلضارة األوروبية هلجة التهديد واإلنذار
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يها كمدينـة وأّ� كان األمر فإذا ما أراد إنسان أن يعرف حقيقة أوضاع تركيا اليوم وفساد حكومتها ينبغـي لـه أن يـذهب إىل األصـقاع البعيـدة مـن أراضـ
 .. طلع على اجلهاز احلكومي الفاسد املرتشي الظامل ال أن يبين حكمه على املدن القريبة من أورواببغداد اليت تعد عاصمتها الثانية لي

وعنـد مراجعـة دفـاتره وجـد أن أحـد مـوظفي الكمـرك الصـغار قـد اسـتطاع براتبـه القليـل أن  1880لقد أفلس أحد املصارف الكلدانية يف املوصل سنة 
ومـن البـديهي أن هـذا الـرقم لـيس  !!ألف فرنك ، وهو مـا كـان يتقاضـاه مـن رشـوة خـالل أداء أعمالـه الرمسيـة طبعـا يدخر أو جيمع يف هذا البنك مبلغ ستمائة

لـيت تعـرض علــيهم مهّمـا وكبـريا ابلنسـبة ملـا حيصـل عليـه املوظفـون الكبـار أو املـديرون عنـد مــا يشـاركون يف صـفقة مـن الصـفقات غـري املشـروعة أو يف األعمـال ا
 !شون فيهابصورة دائمة ويرت

ذه الطريقـة فمثال أنشأ أحد رؤساء اإلدارات بناية عامة مرتني بعد أن أحرقها يف املرة األوىل ، وأغرب من ذلك أنه مل يضع أساسـا هلـا. ولقـد حصـل هبـ
 !!الشيطانية على املبالغ الكبرية اليت خصصتها احلكومة لتصميم هذه البناية الرمسية

فرات حربية غـري حقيقيـة يقومـون هبـا ليتقاضـوا عنهـا مبـالغ كثـرية. وأخـريا سـار الضـباط الكبـار الـرتك جبـيش ال وجـود وقواد اجليش كثريا ما يفتخرون بس
ولقد قـام هـؤالء الضـباط هبـذه املعركـة احلربيـة غـري ـ  أي اجليشـ  إىل بعض األصقاع ، وبعد فرتة قليلة أخربوا الباب العايل أبنه أبيد عن بكرة أبيه !له من بغداد

 !!لتغطية ما كادوا يتعرضون له من فضيحة بيع أسلحة كثرية هي عتاد جيش كامل والتصرف براتب جنده ال لشيء غري ذلك !!واقعيةال
د يتزوجــون وأنكــى مــن كــل ذلــك أن املســؤولني الكبــار يف اســطنبول والزعمــاء الــدينيني الــذين هــم موضــع ثقــة واعتــزاز الطبقــة النــرية الواعيــة يف هــذه الــبال

قبائـل الـذين نات شيوخ القبائل املنشقة والعاصية ، وعندما تسري اجليوش إليها إلخضـاعها خيـرب هـؤالء احلكـام الكبـار والزعمـاء البلـديون رؤسـاء تلـك العادة ب
 وكثريا ما !!هم أصهارهم بصورة سرية لكي يتهيؤوا للدفاع عن أنفسهم أو الفرار
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قبائــل علــى وضــع قوافــل تلـك اجليــوش يف أمكنــة خاصــة أو تســيريها مــن حمــالت معينــة حيــث ينصــب هلــا حيـدث أن يتفــق هــؤالء الزعمــاء واحلكــام مــع شــيوخ ال
 !!الكمني ليسهل على أفراد تلك القبائل مهامجة اجلند وسلبهم و�بهم ، ومن الطبيعي أن للضباط الكبار أولئك نصيبا من املواد املسلوبة

وتعـداد عوائــل هـذه القبيلــة ال يتجـاوز املــائتني وإ�ـا مــا  !علـى ثــروة كبـرية عــن هـذه الطريــق )1( »ضــماوند«ولقـد حصـلت إحــدى القبائـل املعروفــة ابسـم 
ابألمـر  زالت منشقة وعاصية على احلكومة املركزية منـذ مخسـني سـنة ، ومهمـا حاولـت احلكومـة إخضـاعها مل تسـتطع حـىت أبـدت يف النهايـة عجزهـا واعرتفـت

 !وتركت احلبل على الغارب !الواقع
 الرغم من أن الضباط الرتك هـم خرجيـو مدارسـنا احلربيـة يف فرنسـا وطاملـا يفتخـرون حبـبهم للـوطن وإخالصـهم للشـعب فهـم يـدفعون قبيلـة مشـر إىل وعلى

يـتم علـى  كـان  العصيان واخلروج عن القانون ، ال لشيء سوى جتييش اجليوش إليها وأن يكونوا هم على رأسها وحيصلوا على ثروات أو جمد هبذه الطريقـة وإن
 !حساب قتل عدد كبري من اجلند أو أفراد تلك القبيلة

ام هبـا ، هذه هي أوضاع تركيا اليت أخذت مبدنية الغرب. واحلق يقال إنه كان ألبنائها الطيبني خصلة محيدة واحدة وهـي احتفـاظهم ابلصـداقة واالهتمـ
الــذين يدرســون أو يعيشــون عنــد� يف أورواب. ومبجــرد أن ارتــدوا املالبــس العســكرية ولكــن اليــوم فقــدت العــادات احلســنة ، حــىت هــذه اخلصــلة عنــد أبنــاء الــرتك 

وتـوددا وحيتسـون   أخذوا يف السلوك غري املرضي واالرتشاء والتزوير وما شابه ذلك ، وهؤالء الضيوف الذين خيتلفـون إلينـا هنـا يف منـزل القنصـل ويبـدون عطفـا
مــا هــم يف الواقــع إّال خمــادعون ـ  م الــذي يطــبخ أبيــد غــري مســلمة ممــا حرمتــه قــوانني نــيب اإلســالم علــى أتباعــهكــؤوس الشــمبانيا و�كلــون حلــم اخلنزيــر والطعــا

 وكذابون يف عواطفهم وإحساساهتم ولو ال خوفهم من اجلزاء والعقوابت ما توانوا حلظة واحدة يف قتل األوروبيني الذين يزورون بالدهم.
__________________ 

 »املرتجم«أي القبيلة الكردية املشهورة.  »ندمهاو «) الصواب 1(



86 
 

ذلـك أل�ـم يعـدوننا كفـارا وخـارجني عـن كتـاب هللا وسـنته فيجـب احلـذر مـنهم  )1(حيمل األتراك يف طوا� قلوهبم حقدا دفينا للنصارى ويكرهو�م كرهـا شـديدا 
وتقاليــدهم الشــرقية مبــا نلقــنهم مــن ثقافــة وعلــم ، وخالصــة القــول أ�ــم يعــدون مث ألننــا نريــد أن نغــري عــاداهتم  !واالبتعــاد عــنهم مــا اســتطاعوا إىل ذلــك ســبيال

 !معلميهم ومربيهم األوروبيني أحقر وأقذر من الكالب السائبة
�خــذ هبــا الــيت  )2(والواقــع أن مثــة أســبااب كثــرية تعمــل علــى ا�يــار االمرباطوريــة العثمانيــة يومــا بعــد آخــر واحنطــاط جمتمعهــا ومنهــا عــادة تعــّدد الزوجــات 
ئفتهم تـؤمن جبانـب األهايل مجيعا مث اعتقاد القضاء والقدر اعتقادا راسخا. ولكن على العكس أرى أبناء الطائفة الشيعية معتدلني يف سـلوكهم وسـريهتم ، فطـا

 سلطة القضاء املعمى ابختيار اإلنسان وأثره فيما �تيه من أعمال.
وحيـتهم ونفسـيتهم وأخالقهـم إىل حـد بعيـد وخلقـت مشـكالت متعـددة يف جمـتمعهم. والواقـع أن هـذه ولقد أثّرت عادة تعدد الزوجـات عنـد الـرتك يف ر 

ل خــاص هبــا العــادة موروثــة مــن القــدمي وأن اإلســالم مســح هبــا حتــت شــروط معينــة إذ ينبغــي للرجــل يف مثــل هــذه احلالــة أن يســكن كــل امــرأة يقــرتن هبــا يف منــز 
 دون أن يفضل واحدة على أخرى. ويعامل كّال منهن معاملة مساوية معتدلة

إدارة تلــك املنــازل املتعــددة وإجابــة طلبــات وحاجــات النســاء املتجــددة ومــا حيــدث بــني الضــرائر مــن حتاســد وتنــافس وحقــد ، ـ  مــن الطبيعــيـ  وتقتضــي
سائل غري املشـروعة لكـي يسـتطيع أن يسـد نفقاتـه جهدا كبريا جيب على الزوج املسكني أن يبذله ، كما يلزمه أن يقوم أبعمال كثرية وأن ال يتورع حىت عن امل

يتأمل من حياته وختيم عليه سحابة احلزن واألسى والشؤم. ويف كثـري مـن األحيـان  .. لذلك ترى الرجل الرتكي منهوك القوى خائر األعصاب ذاهال .. املتزايدة
 !ة حزينةيفلس ويتعرض ألزمات مالية خانقة تشرد عائلته أو عوائله وينتهي بنهاية مؤمل

__________________ 
 »املرتجم«) وهذا أيضا من خياالت الكاتبة الرّحالة. 1(
 »املرتجم«) من الطبيعي أن تعيب املرأة التعدد. 2(
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مـا ميلكـون ى واألعجب هو أن الوزراء واحلكام وزعماء الدين أنفسهم يشجعون هذا األمر لكي ينتهوا إىل �ايتـه املؤملـة ويتـاح هلـم بعدئـذ االسـتيالء علـ
ومـن الغرائـب  !لبسهولة ويسر إن كانوا من أصحاب األطيان والثروات. أما من عداهم فقّلما يقدمون على الزواج أبكثر من امرأة أو اثنتني على أبعد احتمـا

صـفقات جتاريــة أو يشـغلو�ا يف أعمــال  األخـرى يف هـذه الــبالد أن رؤسـاء الـدوائر املاليــة والضـباط ومــن حيكمـون يف القـرى البعيــدة يضـاربون أبمــوال الدولـة يف
 !!والتجار والكسبة يغشون املشرتين وهكذا فقس األمور واألحوال !غري مشروعة. واخلدم واحلشم من جهة اثنية ال يتورعون عن خيانة ساداهتم

يـــاد الـــيت حيـــتفظ هبـــا الســـراة واملثـــرون يف ويف رأي زوجـــي الـــذي يبـــالغ يف آرائـــه بعـــض الشـــيء ، أن دور النســـاء يف حـــرمي األتـــراك ال خيتلـــف عـــن دور اجل
وخبالف ما يعتقد الناس ال يكون عدد هؤالء النساء مرتبطا بقدر شهوة زوجهـن بـل هـو مـرتبط بقـدر مـا يريـد الشـخص مـن  !االصطبالت للمباهاة واملفاخرة

 !!إبداء علو مقامه والربهان على سعة يده وثروته
ا من عادة تعّدد الزوجات يف حياهتم املضطربة. فالسنة بنتيجة اعتقادهم ابجلربية والقدريـة اعتقـادا مطلقـا صـاروا وإميا�م ابلقضاء والقدر مل يكن أقل أثر 

ملــا جيــب أن جناهــد  ؟إ� حنــارب األمــراض الســارية واآلفــات املقــدرة علينــا«�ســا كســاىل متــوانني وتركــوا مجيــع أشــياءهم يف كــف القــدر واخلطــر وهــم يقولــون : 
 ؟!»أمل تكن قدرة اإلنسان جزءا من وجوده وكيانه ؟وبة احلياة ومشاقهاللقضاء على صع

 .. ومن الطبيعي أن اإلنسان ال مييل إىل األخذ هبذه العقائد ويسلمها تسليما أعمى إّال أمثال أولئك الرتك اجلهلة منهم
ويـدعون إىل حماربتهـا والقضـاء عليهـا وجيعلـون حـّدا يسـريا بـني ولقد علمت أن املسلمني املتعصبني وذوي اإلميان الصادق خيالفون هذه العقائـد اخلطـرة 

 !!القدرة واجلرب ويعرتفون بوجود بعض احلاالت اليت تقف دو�ا قدرة اإلنسان وأن االختيار ال يقع يف مكنته فيها
 وكما أن قطعة احلديد تقل صالبتها أبثر طرقها املتواصل ابملطرقة
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هلـذا نـراهم يف اسـطنبول �خـذون يف إنكـار هـذه  !قـد خّفـت عـن السـابق لكثـرة مـا جـرت علـيهم مـن الـويالت واملصـائبكذلك عقائد الرتك ابلقضاء والقـدر 
ومــن مظــاهر هــذا  .. »أن تــرك أمــر احلــوادث النازلــة إىل الســماء ملعاجلتهــا ســخف يف ســخف«العقائــد اليــوم ويعــدو�ا مــن خملفــات العهــد البائــد ويــدعون : 

 .. يف القسطنيطينية .. ا إدارة خاصة إلطفاء احلرائق على غرار ما هو متبع يف أوروابالوعي الفكري أ�م أنشأو 
عــدد  كــذلك أخــذ رجــال الــدين الســنة جييــزون األهــايل يف أن يرتكــوا دورهــم ومنــازهلم ويقومــوا بوقايــة أنفســهم إذا مــا حــّل هبــم وابء مــرض معــد وجتــاوز

 !!كبوا ذنبا وال خطأفال حرج عليهم يف ذلك ولن يرت .. ضحا�ه مخسمائة
ج وخيمـة يف ولكن على رغم ذلك ما زالت العقيدة بقدرة القدر وما �تيه يف حياة اإلنسان ومصريه خميما على كثري من العقول وتـرتك آاثرا سـيئة ونتـائ

فكــري يف الغــد ومــا حيملــه هلــم وال يف االهتمــام حيــاة األفــراد واجملتمعــات ، وأقــل تلــك اآلاثر أ�ــا جتعــل مــنهم �ســا ال مبــاليني خــانعني ال جيشــمون أنفســهم الت
ك بفكـرة القضـاء مبستقبل حياهتم وحبياة أوالدهم. وخالصـة القـول أن أبنـاء الطائفـة السـنية يعـدون عنـدي مـن الطبقـات الـدنيا مـن أتبـاع اإلسـالم لعقيـدهتم تلـ

 !!خرى كصالبتهم وشّدة أبسهموالقدر حبيث خيّيل ا�ا تسري مع دمائهم أو خيّيل أ�ا من غرائزهم الذاتية األ
أل�ــم ال وبنــاء علــى هــذه العقيــدة الــيت يــدينون هبــا ، تنقلــب الــبالد الثريــة الــيت يــدخلها الــرتك أو العــرب إىل أراضــي بــور قاحلــة بعــد مــدة وجيــزة ذلــك 

قيدة. وعلى هـذا األسـاس أيضـا نـرى أن األراضـي يفكرون يف احملافظة عليها أو ترقيتها ، بل يرتكون ذلك على عاتق القدر الذي سيتكفل به حبسب تلك الع
واب منـذ وقعـت الرسوبية اخلصبة اليت تقع على �ري دجلة والفرات انقلبت إىل صحارى وبراري أو مستنقعات تكون موطن األمراض السـارية الـيت تفـد إىل أور 

 عروقهم خصاهلم الطيبة احلسـنة ولكـن بتـأثري عقائـد الـرتك السـخيفة تلـك من املسلمني حيملون يفـ  العراقـ  يف أيدي هذه الطائفة. وما زال سكنة هذه البالد
 وأخذهم بعادة تعّدد الزوجات انقلبت حياهتم إىل فقر ومسكنة وهلذا
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 !السبب أيضا أخذ تعداد نفوسهم يقل يوما بعد يوم
ال هـذه الـبالد املرتديـة قـد دفعتـين دفعـا إىل ذلـك العمـل ولكن ما ذا أصنع وأحـو  ؟وعلى أي حال ، كتبت اليوم أكثر من الالزم يف الفلسفة والتفلسف

 .. )1(وأرجو معذرة القارئ 
وعنــدما أقــيس  .. كنــت أرى يف كــل خطــوة أخطوهــا أن جــراح هــذا الشــعب أعمــق وأخطــر مــن الســابقـ   العــراقـ  منــذ وطئــت قــدمي أرض هــذه الــبالد

الشـعب اآلن أدهـش وينقـبض صـدري وأأتّمل. كيـف ميكـن أال يتـأمل اإلنسـان مـن مشـاهدة تبـدل  ثروة وعظمة البابليني يف القرون املاضية إىل فقـر واحنطـاط هـذا
كانــت احلبــة ـ   علــى حــد قــول هــردوتـ  يف هــذه األرض بعينهــا يف الــزمن القــدمي ؟األراضــي الــيت حتــيط ببغــداد إىل صــحارى قاحلــة ال ينبــت فيهــا إّال الشــوك

فمـا الـذي حـدث لتلـك املـزارع الغنيـة تلـك الـيت   !!؟بـة وكـان عـرض أوراق احلنطـة والشـعري يصـل إىل أربـع أصـابعالواحدة مـن احلنطـة تنـتج يف األقـل ثالمثائـة ح
كانـت عاليـة كانت تنـتج مـن الـذرة والسمسـم مقـادير كبـرية حبيـث تـدهش اجلميـع وأتخـذ أبلبـاهبم ، وهـي الـيت يقـول هـردوت يف ارتفـاع سـيقان مزروعاهتـا أ�ـا  

 !ناق بينهاحبيث خاف على نفسه االخت
ومـاذا يف  ؟أن أخرج مـن دار القنصـلية وأرى يف كـل خطـوة أخطوهـا مـا يبعـث علـى القـرف واألمل مـن ظـروف تركيـا اآلسـيوية املرتديـة ؟وهل التقصري مين

 ؟!يدي ونفسي تذوب أسى لتلك املشاهد السود
أجـل لقـد تركـت تلـك السـفينة الـيت مثنهـا عـّدة ماليـني  !ة بعض الشـيءألن مروحتها خمتلّ  ؟ملاذا .. عند عبور� من البصرة رأينا سفينة مسلحة قد تركت

 عشـرات أو من الفرنكات يف األوحال والطني ، ومل جيشم أحد من املسـؤولني نفسـه أمـر إصـالحها وال سـيما أن اختالهلـا لـيس ابملهـم الصـعب وال يكلـف إّال 
 ويف هذا اليوم ركبنا من الضفة اليمىن من �ر ؟!.مئات الفرنكات

__________________ 
 ) إن هذه اخلياالت قد أهلمها إ�ها مرتمجها اإليراين لغاية يف نفسه وهي ال تعلم صدقه من كذبه أل�ا جتهل عقائد املسلمني.1(
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هـا مل تكـد تقطـع نصـف ولكن !!لكـي يوصـلنا إىل الكـاظمني بفـرتة ربـع سـاعة أو عشـرين دقيقـة علـى أبعـد احتمـالـ  حيـث تقـع هنـاك حمطتـهـ  دجلة الرتامـواي

 الطريق حىت توقفت عن السري وهبط السائق منها ورجا منا أن نرتك الرتامواي.
نــه وسـألت عـن سـبب هـذا التوقـف فقيـل يل إن أرض منعطـف الطريـق الصـغري الــذي بلغنـاه قـد خسـفت وإذا أراد الرتامـواي أن يتـابع السـري فـال حمالـة أ

علـى هـذه القطعـة الصـغرية املخربـة مـن الطريـق مثانيـة عشـر شـهرا وال يهـتم أحـد إبصـالحها وتعبيـدها. وهـل يسقط على األرض ، ولقـد علمـت أنـه قـد مضـى 
شـيئا سـوى  يصدق أحد أن املهندسني الرتك الالهني يف مدة هـذه السـنة والنصـف الـيت مـّرت علـى ا�ـدام هـذه القطعـة الصـغرية مـن األرض مل يكلفـوا أنفسـهم

 ؟!وهذا مل يتم حىت اآلن وأعتقد أنه لن يتم إىل األخري .. رير عنها لتعمريهاالقيام بكشف أمرها ورفع التقا
 ولقد وضعوا هنا عددا من احلمالني لدفع حافلة الرتامواي ونقلها إىل
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بــني بغــداد والكــاظمني ال اجلهــة األخــرى بعــد أن يرتكهــا الركــاب. وهــذه العمليــة تــتم يف دقــائق ثقيلــة وجبهــد جهيــد يبذلــه أولئــك املســاكني. وملــا كانــت املســافة 
مــن ربــع ســاعة  تتجــاوز الفرســخ الواحــد كــان مــن املنتظــر أن يقطعهــا الرتامــواي يف ربــع ســاعة أو عشــرين دقيقــة ولكــن عمليــة النقــل هــذه ال تنتهــي إّال يف أكثــر

 أنــه مــن املمكــن إصــالح هــذه القطعــة ورفــع لــذلك يفضــل بعضــهم أن يقطــع املســافة الباقيــة مشــيا علــى األقــدام ، يف حــني .. يقضــيها الركــاب يف انتظــار مــرّ 
 السكة اهلابطة يف ساعة أو ساعتني بواسطة أولئك احلمالني أنفسهم.

 وتستطيع أن تقدر من خالل هذه احلادثة أوضاع هذه البالد املرتدية ودرجة عدم مباالة املسؤولني لألمور العامة.
حبيـث إنـه مل يـالق الفرنسـيون يف حفـر قنـاة السـويس أو االمريكيـون يف مـد اخلطـوط احلديـد مـن  يالقي أهايل بغداد األمرّين من هذا الرتامواي املتواضع

 من نيويورك إىل سان فرنسسكو مثله. .. أقصى قارهتم إىل أقصاها
جـل قـد انفـرد بـني الـوالة ولقد أنشأ هذا الطريق احلديد الذي ال يتجاوز طوله ستة كيلومرتات مدحت ابشا وايل الرتك علـى العـراق. والواقـع أن هـذا الر 

ية وإخــراج العثمــانيني املــولني علــى هــذه الــبالد إبصــالحات مجــة ومفيــدة فيهــا. ولكنــه علــى رغــم ذلــك كانــت تعــوزه بعــض املهــارة يف تنفيــذ مشــاريعه اإلصــالح
ديـد قــال لـه إن للنهــر بـني هــاتني املــدينتني فاملهنـدس الــذي اسـتعان بــه ليصــمم خريطـة إنشــاء هـذا الطريــق احل !وألضــرب لكـم مــثال .. أفكـاره إىل حيــز الوجـود

ووافـق الـوايل علـى الفكـرة يف  .. عواقيل ومنعطفات كثرية ، فال ميكننا واحلالـة هـذه أن نشـق طريقـا مسـتقيما يصـل بـني املـدينتني إّال إذا أقـيم جسـر علـى النهـر
أن يكــون الطريــق معوجــا ملتــو� يف طريــق ضــيق مــرتب تســري فيــه الــدواب البــدء ولكنــه عــاد وعــارض إنشــاء اجلســر خلوفــه مــن كثــرة تكاليفــه الباهظــة ، وفّضــل 

 ؟!ال لشيء سوى خوفه من أن تكون تكاليف هذا اجلسر ابهظة وكثرية ؟!واحليوا�ت وأن يهدم بساتني الليمون ومزارع النخل وحقول احلبوب
 وملا بقي من أشجار تلك البساتني منظر خّالب مجيل أخذ مبجامع قليب
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رائعــة رائحتهــا الذكيــة العطــرة جعلتــين كاملنتشــية ، وكــم أتســفت علــى أين قطعــت هــذا الطريــق وأ� راكبــة يف هــذه احلافلــة وحرمــت نفســي هــذه املتعــة ال كمــا أن

 !!بذلك املنظر
اري وســواقي للميــاه عتيقــة اللهــم إّال جمــ .. ولكنــه مل يطــل كثــريا حــىت انقلبــت تلــك املشــاهد اجلميلــة املعطــرة إىل أراض قاحلــة لــيس فيهــا زرع وال نبــات

 مندرسة تذكر بوجود مزارع واسعة كبرية يف قدمي األ�م.
لبـت إىل والواقع أن مناظر هذه األراضي كانت تبعث على األسى والوحشـة والضـيق بعـد أن مـرر� بتلـك املـزارع الفتانـة الـيت ال أدري كيـف انتهـت وانق

 !هذا الشكل هبذه السرعة
* * * 

اد كانت تبدو عن بعد بني قمم النخل السامقة رؤوس أربـع منـائر ذهبيـة متأللئـة وهـي منـائر مقـربة اإلمـام موسـى الكـاظم وعنـدما عند خروجنا من بغد
يف إيـران مـن حيــث  »قـم«قربنـا منهـا رأيـت بـني أغصــان وأوراق األشـجار املتكاثفـة الـيت متــأل طريقنـا ، قبتـني مجيلتـني متأللئـة تشــبهان إىل حـد بعيـد قبـة مدينــة 

 الشكل وطليهما ابلذهب الرباق من اخلارج.
 وأخريا بلغنا الكاظمني وهبطنا من الرتامواي يف حمطته اليت تقع قرب
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ينبغـي أن منكـث «بوابة املدينة الكربى ومسعنا خادم القنصلية الذي كان معنـا يـدعو� بصـوت مرتفـع وبلهجـة تركيـة ال نفهمهـا جيـدا إىل مقهـى قريـب وقـال : 
لقــد كــان يظــن صــاحبنا املســكني هــذا أننــا مل نقــدم إىل هنــا إّال لنتنــزه يف ركوبنــا هبــذه احلافلــة  !»الرتامــواي الــذي ســيقدم بعــد ســاعتني مــن بغــدادهنــا يف انتظــار 

نـا مل نقـدم هنـا إّال لكـي ناملهشمة وهبذا الطريق املهدم ، ولعله كان حيسبنا على هذا األساس �سا معتوهني ولكننا أفهمناه ابإلمياء اترة وابأللفاظ اترة أخـرى أ
واضـحا جليّـا  نزور املسجد واملقربة اليت هناك ، وينبغي لنا بغري تردد أن نـذهب لرؤيتهمـا. ومـا إن علـم بقصـدي هـذا حـىت بـدأ االضـطراب والقلـق علـى وجهـه

 بيد أن إصراري أجربه على اإلذعان ملشيئتنا.
هــذه املدينـة وكســبتها هــم مــن اإليــرانيني الـذين جــاؤوا لــز�رة العتبــات املقدســة يف العــراق  تظهـر أزقــة الكــاظمني أنظــف مــن أزقـة بغــداد وأن أغلــب أهــايل

 وبقوا فيها.
ت وبعد أن جبنا قسما من األزقة واألسواق سار بنـا الـدليل إىل فسـحة كبـرية مـن األرض وضـعت يف اجلهـات الـثالث منهـا كميـات كبـرية مـن اخلضـروا

كانـت تقابـل ابب املقـربة فإ�ـا كانـت خاليـة مـن كـل شـيء ، وكـان العمـال يـدخلون منهـا زرافـات ووحـدا� ولقـد دخلـت أ�  والفواكه ، أما اجلهـة األخـرية الـيت  
هـا أنـذا ـ  ألنـين كمـا كنـت أقـول لنفسـي .. بصعوبة وأمل ولكنين كنـت فرحـة علـى رغـم ذلـك )اللهانه(كذلك منها وعربت خالل أكوام البطيخ والرقي والكلم 

فمـا كــاد ابعــة اخلضــروات يعرفـون بغيتنــا حــىت جتمهــروا  .. لــك املقـربة التارخييــة الــيت طاملــا متنيـت رؤيتهــا. ولكــن أي وهــم كـان هــذا وأي خيــالاطلـع اآلن علــى ت
ف فـأنتم أنـتم نصـارى ولـيس لكـم الـدخول إىل مثـل هـذا املرقـد الشـري .. الدخول إىل ضريح اإلمام موسى الكـاظم ممنـوع«حيالنا ومنعو� من الدخول وقالوا : 

 !!»أجدر أن تعودوا أدراجكم وتصرفوا النظر عن حتقيق هذه الرغبة
ن معنــا دهشــنا حنــن هلــذه األقــوال ووقفنــا مــأخوذين كاملســّمرين يف مكاننــا ال نبــدي حراكــا ال للهجــتهم وأســلوب حــديثهم ، فــالواقع أ�ــم كــانوا يتحــدثو 

 .. أبدب ولطف جم ولكننا دهشنا للسبب التافه يف منع دخولنا
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ورد علـيهم وعلى أي حال أخذ جتمهر الناس يزيد فرتة بعد فرتة علينا وأخذ مجاعة منهم يلومون خادم القنصلية علـى مرافقتـه لنـا لتحقيـق رغبتنـا هـذه. 
ملسـكني كثـريا ملـا حلقـه مـن اخلادم أبلفاظ مل نفهمها كانت السبب يف هيجان اجلمهور احملتشد وإبعاده عن املكان ابلقوة وأبلفاظ �بيـة جارحـة. وأتثـر اخلـادم ا

ا إذا مـا إهانة ، فأراد أن جيرد سيفه مـن الغـالف ويهجـم علـى هـؤالء املتجمهـرين ولكـن زوجـي مارسـل أمسـكه مـن زنـده ومنعـه مـن ذلـك خمافـة أن نقتـل مجيعـ
خلص من كفي زوجـي القـويتني لينـتقم ممـن أحلقـوا أريقت قطرة واحدة من الدم. بيد أن اخلادم أىب اإلذعان يف ابدئ األمر فأخذ يضرب مينة ويسرة وحياول الت

 يف أصفهان من أعمال إيران. »إمام زاده جعفر«ولقد ذكرتين هذه احلادثة حبادثة سبق أن اتفقت لنا عند ما أرد� ز�رة مرقد  !!به اإلهانة
أجبته بعد حلظة من التفكري : أرى مـن األوىل أن نعـود مـن حيـث أتينـا وحنفـظ أنفسـنا مـن  ؟سألين مارسل ماذا جيب أن نعمل بعد كل هذه التطورات

ة مسـاعدة يف حتقيــق القتـل. ألننـا مل نعـد تســتطيع بعـد هـذه الوقـائع أن نــزور املقـربة مـا دام جتمهــر النـاس علـى أشـّده ، كمــا أن مـوظفي الـرتك ال يقـدمون لنــا أيـ
نبــادر إىل اســتعمال القــوة مــع اإليــرانيني يف مثــل العمــل ألنــه مل يبــق هلــم مــن نفــوذ يف هــذه الــبالد ســوى هــذه االمتيــازات وال نســتطيع كــذلك أن  .. رغبتنـا هــذه

 املذهبية اليت يقدسو�ا وحيافظون عليها.
الشـــيعة مـــن رجـــال الـــدين ولـــو كنـــا قـــد أقبلنـــا مبفـــرد� بغـــري خـــادم القنصـــلية اللعـــني الـــذي ســـّبب تطـــوير القضـــية إىل هـــذا النحـــو ، ولـــو اســـتعنا بزعمـــاء 

 العود أمحد.الستحصال إجازة خاصة منهم للقيام بز�رتنا كان حتقيق رغبتنا ال شك فيه ، ولكن اآلن قد خسر� اللعبة وال حيلة لنا إّال يف العودة و 
ن نصرانّيا ضـويق يف حياتـه أو معاشـه وحـىت إذا سيئ مؤمل وإن كانوا تبعة دول أقو�ء كإنكلرتا وفرنسا. فلو أ )1(حال األوروبيني الذين يعيشون يف تركيا 

 قتل فإن اعرتاضات واحتجاجات القنصل ال تثمر شيئا واملذنب واجملرم
__________________ 

 ) يف كل مكان من هذه الرحلة يرد اسم ترك أو تركيا فالقصد تركيا العثمانية القدمية.1(
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ليــه وقــدم إىل ســاحة العــدل فســرعان مــا تــربئ احملكمــة ســاحته وتطلــق ســراحه. واإلنكليــز املغــرورون يبقــى حــرّا طليقــا دون أن يصــيبه أذى ، وحــىت لــو قــبض ع
ذاب الــذي الــذين يفخــرون بنفــوذهم يف الشــرق ال ينجــون كــذلك ممــا يالقيــه األوروبيــون اآلخــرون كمــا أن املــوظفني األتــراك ال يصــغون إىل شــكاويهم مــن العــ

 .. ليت يسمعو�م إ�هايسببه هلم األهلون والكلمات النابية ا
إىل هذه البالد واشـتجر مـع أحـد األهليـني يف نـزاع قتـل علـى أثـره وقطـع جسـمه إراب إراب  )1(وقبل مّدة قليلة قدم أحد الصحفيني اإلنكليز من نيوهافن 

ة ، مل تثمـر حماوالتـه ومل جيـد سـعيه لـدى املسـؤولني ابلسكني. وعلى رغم أن القنصل الربيطاين كان يعلم اسـم القاتـل ولديـه أدلـة كثـرية قاطعـة علـى قيامـه ابجلرميـ
 من االقتصاص منه وظل القاتل وهو رجل تركي يباشر عمله حبرية واطمئنان.

 فاإلنســان العاقــل علــى أي حــال ينبغــي أن يعتــرب مبثــل هــذه احلــوادث وأن يتمســك أبهــداب احلــذر واحليطــة يف كــل عمــل يقــوم بــه هنــا يف هــذه الــبالد
ســب ألــف حســاب لكــل خطــوة خيطوهــا. لــذلك فضــلنا حنــن أن خنــرج مــن هــذا املعــرتك دون أن نبــدي محقــا وطيشــا. ســرت أ� أوال مث تبعــين العجيبــة ، وأن حي

مهـور احملتشـد مارسل وكان يف مركز احللقة املضروبة حولنا وهو ممسك بيد خـادم القنصـلية جيـره معـه. وبعـد ألي وصـلنا إىل زقـاق ضـيق وابتعـد� عـن ذلـك اجل
 أخذ يشبعنا أبلفاظ �بية ويرمي بقطع من األمثار واخلضروات علينا ولكن من حسن احلظ أ�ا كانت فاسدة لينة مل تصب منا مقتال. الذي

ت يف أثناء تلك احلوادث اليت كان زوجي مارسل يتحمل فيهـا ضـرابت وألفـاظ ذلـك اجلمـع املتجمهـر احلـانق ، مل أضـع الفرصـة مـن يـدي فلقـد اسـتغلل
ل اجلمهــور وأخــذت اتطلــع مــن شــق ابب املقــربة الــيت كانــت مفتوحــة علــى النصــف إىل داخلهــا واســتطعت أن أشــهد بعــض مرافــق املقــربة والبــاب فرصــة انشــغا

 ـ كما تراءى يل عن كثبـ   الذي كان يف �ايته صحن واسع مجيل. وهذا الباب
__________________ 

)1 (NewHaven ملانش.إحدى موانئ إنكلرتا الواقعة على حبر ا 
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مـن املــرا� مصـنوع مـن الكاشــي امللـون الـذي زّوق ابملينــاء بشـكل أخــاذ ، وأمـام هـذه البــاب يقـع رواق طويــل حتـيط بـه مــن اجلوانـب أعمــدة ضـيقة مزينـة بقطــع 
قصـر اترخيـي ــ  »چهـل سـتون«على أشكال هندسية خمتلفة. وعلى العموم لو مل تكـن هلـذه البنايـة قبتـان ذهبيتـان لكـان منظرهـا يعيـد إىل األذهـان منظـر قصـر 

 يف أصفهان.ـ  »القصر ذو األربعني عمودا«قدمي ومعىن امسه 
ويــدعون ويف زوا� البنايــة أربــع منــائر مرتفعــة مطليــة أعاليهــا ابلــذهب. أمــا بقيــة أقســامها فهــي مــن الكاشــي األخضــر. ويف هــذه املــآذن يقــف املؤذنــون 

 رتاءى يل أبراج صغرية شبيهة إىل حد بعيد مبحالت الرقابة اليت يف أعايل القالع احلربية.املؤمنني إىل الصالة. ويف جوانب القبتني كانت ت
ما إن جنو� من حلقة ذلك اجلمهور احملتشد وابتعد� عنـه حـىت أخـذ� جنـول يف أطـراف املقـربة ونتفـرج علـى جـدرا�ا مـن اخلـارج متحـررين  .. واخلالصة

ض الشيء فأخذ� ننظر خالل شقوق أبواب املقربة إىل داخلها بكثري من احلذر والوجل واسـتطعنا أن نـرى مـا من كل قيد أو خوف ، مث كان أن تشجعنا بع
 .. حتتويه البناية فكانت إىل جانب املقربة واملسجد مدرسة وبضع خا�ت ومحامات أنشئت خصيصا للزوار واملصلني

يطة ولكـــن الشـــيعة أضـــافوا إليـــه قســـما مـــن املرافـــق كمـــا زينـــوا جدرانـــه بنقـــوش مســـجد الكـــاظمني هـــذا أنشـــئ يف العهـــود اإلســـالمية األوىل بصـــورة بســـ
أن أقسـاما مـن وبفسيفساء ، على حسب الفن العماري اإليراين منذ قريب حبيث ما زال البالط ندّ� كما أن قسما من تلك اجلدران مل يتم عملـه حـىت اآلن و 

 !!القبب املذهبة تبدو متهدمة تشوه منظرها اجلذاب
ظ وأذى أن جلنا يف أطراف املقربة اضطرر� أن نذهب إىل مقهى قريب لننتظر جميء الرتامواي. ولقد قابلنا يف عودتنـا بـربود وبعـدم اهتمـام ، ألفـا وبعد

 !فئة من األطفال السائبني الذين أخذوا بتعقيبنا وابلرتفيه عن أنفسهم ابلنيل منا وجتريح مشاعر�
بعـض الشـيء وبعـد أن أخـذ� مكاننـا وحسـو� فنجـانني مـن القهـوة وبضـعة أقـداح مـن الشـراب اسـرتجعنا أنفاسـنا  كان املقهى الذي جلسنا فيـه صـغريا

 مما
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 !لقينا وعاد اهلدوء واألمن إىل نفس خادم القنصلية الذي عذب وأؤذي لكونه سنيا يرتدي الطربوش األمحر وملرافقته لنا حنن األوروبيني

امواي ينهب األرض �با ، وملا كانت هذه آخر مـرة يقـود السـائق عربـة الرتامـواي يف هـذا اليـوم أخـذ يلهـب ظهـر اجليـاد بعد مدة من االنتظار حترك الرت 
السـكة أو  ابلسوط بقساوة وضراوة ليزيـد مـن سـرعتها ، فيصـل إىل منزلـه يف أقـرب فرصـة ممكنـة دون أن يفكـر بعواقـب عملـه اخلطـر هـذا كـأن ختـرج العربـة مـن

واحلافلة كانت مكتظـة ابلركـاب وهـؤالء الركـاب كـانوا مـن طبقـات خمتلفـة ومـن أد�ن شـىت فـيهم اليهـودي والنصـراين واملسـلم وكـانوا كالسـمك تنقلب وال سيما 
 !!الطري الذي يوضع يف اإل�ء لشيه ، يرتفعون ويهبطون حسب سري واهتزاز احلافلة

ولكنها ملا عادت إىل السـري مـرة أخـرى كـان سـريها أسـرع مـن  .. نتنفس الصعداءوما إن خرجت احلافلة من السكة ووقفت برهة حىت وجد� الفرصة ل
افلـة تزيـد قبل وأخـذت النسـوة يف الصـراخ والعويـل مـن اخلـوف ، أمـا السـائق فلـم يعـر كـل ذلـك اهتمامـا فـزاد مـن إهلـاب ظهـر اجليـاد بسـوطه وكانـت سـرعة احل

 يف تلك الطرق اليت كانت حركة مرور الناس على أشدها. .. ى ختفيف سرعة الرتاموايبنسبة ذلك وحىت وصولنا إىل طرق وأزقة ضيقة مل يعمل عل
 ويف أحد تلك األزقة الضيقة مرر� مبجموعة من احلمري حيمل كل منها مسكة كبرية واحدة وهو ينوء حبمله هذا بشكل ظاهر.

 وهذه األمساك الضخمة اليت توجد يف مياه �ر دجلة تسمى يف العراق
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وم يثبتـون إّال أنه ليس هلا تلك املزا� اليت ذكرت يف التوراة من أ�ا تعيد إىل العميان النـور. ذلـك ألن العميـان الكثـريين الـذين يف بغـداد اليـ »؟« )1( »تىب«ب 
تســمح حـالتهم املاليــة بشــراء  ولكنهـا علــى رغـم ذلــك تعـد مصــدرا مهّمـا مــن مصـادر غــذاء الطبقـات الفقــرية يف هـذه الــبالد الـذين ال !هـذه احلقيقــة الـيت أقوهلــا

 حلوم الغنم الغالية فيعتمدون يف غذائهم على حلوم هذه األمساك الرخيصة عوضا عن ذلك.
امـواي ويف هذه األثناء حدث هرج ومرج إذ ذعـرت احلمـري ملفاجـأة الرتامـواي هلـا ورمـت أمحاهلـا علـى األرض وأخـذ أصـحاهبا يسـبون ويلعنـون سـائق الرت 

ــا رائعــا ومــا كــان أشــد أســفي علــى أين مل أفهــم معــاين هــذه األلفــاظ املتبادلــة ابلضــبط ومل  بلهجــة خشــنة والســائق جييــبهم. والواقــع أن ذلــك كــان مشــهدا متثيلّي
 !أستطع أن أحفظها لسرعة سري الرتامواي

ث مؤسـفة يـذهب ضـحيتها عـدد مـن ولقد علمت أن السفرات األخرية بني بغداد والكاظمني تتم على هذه الشـاكلة كـل يـوم وأنـه كثـريا مـا تقـع حـواد
 الركــاب ولكــن األمــر الــذي يبعــث علــى العجــب والــدهش هــو أنــه مل يرفــع أحــد عقريتــه ابلشــكوى عــن تصــرفات الســائقني تلــك ، وأغــرب مــن ذلــك أن هــؤالء

 لعبــاده. واملهــم أننــا وصــلنا إىل املنــزل الســائقني ال يعــدون أنفســهم مســؤولني عــن تلــك احلــوادث املؤســفة بــل يردو�ــا إىل أحكــام القضــاء والقــدر ومــا يريــده هللا
صـلية املسـكني ساملني ، مل حيدث لنا يف هذا الطريق اخلطر ما وقع جلماعة من الركاب من حوادث كسر األيدي واألرجـل ومـا شـابه ذلـك ، إّال أن خـادم القن

ولــو أردت الدقــة لقلــت أبن الشــيء  !وعــدة جــراح يف رأســهالحقـه الشــؤم ومل يــنج مــن تلــك األحــداث فكــان نصــيبه أن فقئــت إحــدى عينيـه وأصــابته رضــوض 
يـه خـالل الوحيد الذي كان حلقين هو أن تلوثت مالبسي بكمية كبرية مـن العسـل ، إذ كـان أحـد الركـاب حيمـل معـه كـوزا مـن العسـل مل يسـتطع أن حيـافظ عل

 حركة
__________________ 

 »املرتجم«لعّل السائحة أخذت االسم من منطقة أخرى. ف »البزّ «) املعروف عند عامة أهل بغداد أ�ا تسمى 1(
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أمـا مـا سـببه  !!الرتامواي املرتجرجة فطفح بعض ذلك على مالبسي. والغريب أن صاحيب هذا أخذ يلعن األرض والسماء ال لشيء إّال ألنه فقد بعض عسـله
 يل من تلويث مال بسي فلم يكن ابلبداهة ابلشيء املهم عنده.

كــل تلــك املصـاعب واملشــاق يف سـفرتنا القصــرية هــذه ومل نسـتطع أن نصــل إىل نتيجــة مفيـدة تــذكر ، فمـن حســن احلــظ أنـه قــد وعــد� إن كنـا قــد لقينـا  
 الذي يعمل هنا كمهندس أن يعطينا صورة واضحة للمقربة بكافة مرافقها بعد أن نقلنا إليه تفاصيل سفرتنا غري املوفقة هذه. »موجل«املسيو 

يو موجل إنه أيضا مل يستطع الدخول إىل املقربة حبرية لكونـه نصـرانّيا ولكنـه اختلـت ذات يـوم السـاعة الدقاقـة الكبـرية فيهـا فطلـب ولقد كان يقول املس
 .. منه إصالحها وعندئذ محل مع أدواته اهلندسية آالت تصويره الدقيقة والتقط عّدة صور من على سطح املقربة ومن جوانبها املختلفة

 !!موجل الطيب القلب بوعده فأعطا� تلك الصور اجلميلة ، فشكر� له مجيل عاطفته وحسن مودتهولقد وىف املسيو 
ولقــد اكتشــفت أن ملــدام پرتيــه زوج  .. أننــا أمضــينا بقيــة ذلــك اليــوم نتجــاذب أطــراف احلــديث وحنــن متحلقــون حــول املــدفأة مبجموعنــا .. واخلالصــة

حبة نكتــة حاضــرة وبديهــة ســريعة كمــا أ�ــا حــدثتنا بلســا�ا العــذب عــن معرفتهــا لكثــري مــن الســياح القنصــل الفرنســي صــفات جديــدة أخــرى ، فقــد بــدت صــا
فـن الرسـم ومـن واملسافرين األجانـب الـذين زاروا هـذه الـبالد وعرضـت علينـا صـورا مجيلـة رمستهـا بيـدها ، والواقـع أ�ـا كانـت صـورا تـدل علـى مهـارة وحـذق يف 

إنــين ال أود أن أذكــر  ؟... يهوديــة مضــحكة رأهتــا بعينهــا. وممـا ذكرتــه لنــا قوهلــا : هــل أتـيح لكــم مشــاهدة املســيو تلـك الرســوم كانــت مشــاهد متثــل شخصـيات
ويكفي أن أذكر لكـم أن صـاحبنا البطـل هـذا قـد سـاح مجيـع منـاحي ومنـاطق احلبشـة وأنـه  ؟لكم اسم هذا الشخص ولكنين أود أن تعرفوا أي آدمي كان هذا

وأنـه كـان صـاحب مرتـب ألـف ومخسـمائة فرنـك شـهرّ� ال يـدري كيـف يصـرف هـذه املبـالغ الكبـرية ويف أي  ؟تم أي عـامل متبحـر كـانفهـل عـرف زار اهلند أيضا.
 الوجوه.

 ومبجرد وصول هذا الشخص احملرتم إىل بغداد وقد كان صديق نكوس
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ه وبعد مثانية أ�م من حـركتهم هـذه عـادوا إىل دار القنصـلية والعـرق وبسرعة هيئت وسائل سفره وحترك مع رفقائ .. رغب يف أن يزور آاثر اببل !)1(ثيودوروس 
ومبجــرد وصــوهلم ذهبــوا تــّوا إىل غــرفهم اخلاصــة ليغتســلوا  !يتصــّبب مــن أجســامهم وأنفاســهم تتالحــق حــىت خييــل إىل الرائــي أ�ــم يكــادون ميوتــون إعيــاء ونصــبا

فقــد فّضــل أن جيلــس إىل جــانيب يف الصــالون وحيــدثين عــن نزهتــه أو  .... اب. أمــا صــاحبنا املســيوويبــدلوا مالبســهم الــيت كانــت ألوا�ــا قــد تغــريت ابلغبــار والــرت 
هـذا مراعـاة  مغامرته على األصح ، وما زال عليه وعثاء الطريق والغبار يغطي رأسه ومالبسه بشـكل يبعـث علـى القـرف. ولقـد خيّـل إّيل أول األمـر أن ضـيفي

لينظــف نفســه لــذلك رأيتــين أفهمــه ابلتلمــيح طــورا وابلتصــريح أخــرى أبنــه حــر إذا مــا أراد أن يــذهب لالســتحمام وطلــب لــألدب واجملاملــة مل يــذهب إىل غرفتــه 
 .. الراحة ، وال سيما أنه يبدو متعبا أكثر ممن سواه والرتاب يغطيه بصورة أبشع من غريه

 ؟ئمة اآلن لكي أرى أهّيؤوا لك الصابون وأدوات احلالقة أم الأبين قا بيد أنه مل جتد كل تلك احملاوالت معه حىت مل أر بّدا من القول له :
إنــين كــأي رجــل  .. ولكــن اطمــأين � ســيديت أبنــين ال أحلــق ذقــين هــذا اليــوم .. رّد علــي صــاحيب بقولــه : إنــين أشــكر لــك هــذه العنايــة يب شــكرا جــزيال

وخيرج منه سكينا مثلومة وقطعة مـن الصـابون وأردف بقولـه : إنـين قبـل أن آخـذ وهنا رأيته ميد يده إىل جيبه  .. عاقل اعتدت أن أمحل معي ضرور�ت حيايت
 !مث أشار إىل السكني وقطعة الصابون .. مكاين يف السفينة وأحبر من مرسيليا قد محلت معي لوازم سفري

 ؟أو تركت مارسيليا منذ مدة طويلة .. عجبا
ويف  .. ن على وشك النفـاد فقـد صـرفت النظـر عـن حالقـة قسـم مـن حليـيت وتركتهـا تطـولولكنها تقرب من ثالث سنني وملا رأيت قطعة الصابو  .. ال

 هذه األثناء كشف أطراف ثوب صويف قصري كان يرتديه فبانت حليته الكثة اليت
__________________ 

)1 (Negus  ـTheodoros .أحد ملوك احلبشة 
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نتيمرتا ولكي يتخلص من مشاق متشـيطها كـان خيفيهـا حتـت مالبسـه علـى تلـك الصـورة الغريبـة كانت تشبه إىل حد بعيد حبصري منسوج يبلغ طوهلا ثالثني س
 فقلت له : !اليت مل يسبقه إليها أحد

 إنك حتمل فكرا عملّيا جميدا. .. الواقع إنه شيء عجيب
اجاهتــا الضـرورية. وهبــذا الشـكل ســحت يف أجـل. إنــين متمـرس أبمــور الـرحالت والسـفرات البعيــدة وخبـري بشــؤو�ا وأمحـل علــى الـدوام معـي ح .. أجـل

 ال غري. !!؟بالد احلبشة كلها وأمتعيت كانت منحصرة مبقوى قبعيت
 ؟أين كنت تضع مالبسك إذن

ثـواب بعضها يف جييب أخرجها وقت احلاجة ، أما البقية فكنت أرتديها الواحد فوق اآلخر وأذكر أنين عندما أحبرت مـن مرسـيليا كنـت أرتـدي مخسـة أ
وما إن كنت أشعر أبن الثوب الفوقاين قـد اتسـخ حـىت أخلعـه لكـي يظهـر الثـوب الـذي خلفـه نظيفـا يف عيـون النـاس. واآلن مل يبـق مـن  .. على بعضبعضها 

 .. تلك األثواب إّال ثوابن على جسدي وأعتقد أ�ما سيوصالنين إىل فرنسا
ذا اإلنســان الــذي ال أدري مبــا ذا أصــفه دخــل اخلــادم علينــا وســأل الضــيف احملــرتم ويف هــذه األثنــاء الــيت كنــا نتحــدث فيهــا وأ� مــأخوذة بغرابــة أطــوار هــ

 ؟أحيتاج إىل املاء البارد أم الساخن
 .. ال املاء البارد وال الساخن إنين منذ مدة قد حتررت من مثل هذه العادات السخيفة .. ال أحتاج إىل كليهما

ب وكانــت هلجتــه حــادة وشــديدة بعــض الشــيء حــىت خيّــل إّيل أنــه قــد شــعر إبهانــة تلحــق بــه مــن أجــاب صــاحبنا املغــوار ، اخلــادم هبــذا اجلــواب املقتضــ
 .. كأنه مل حيدث أي شيء  ؟!ومن مث اتبع كالمه على الفور وأخذ يسرد علّي قصص مغامراته وغريب آرائه ومبادئه !!؟سؤال اخلادم املسكني

وتعلو ثغرها ابتسامة مجيلة : وهل تصدقون بعـد كـل ذلـك أن ضـيفي احملـرتم هـذا بعـد فراغـه  وهنا رأيت مدام پرتيه بعد سردها هذه القصة الغريبة تقول
 من اعرتافاته وأحاديثه أمسك بيدي وقال : لنذهب معا إىل حجرة الطعام وإنين
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ويغلـب  .. يتـه الكثـة ومالبسـه القـذرةمن مصاحبته على رغم أنين كنت قد شاهدت أكـوام القمـل وطفيليـات صـغرية تسـرح ومتـرح علـى حلـ  ابلطبعـ  مل أرد بّدا
 !!على الظن أن هذا الرجل اجلليل كان يريد أن حيمل تلك احليوا�ت الصغرية من احلبشة إىل فرنسا كهدا� إىل أصدقائه ومعارفه

* * * 
 .. وهنا دخل اخلادم وقال ملدام پرتيه : إن الغداء قد هتيأ

واآلن أنــت الرجــل الــذي ينبغــي أن «هــي حتــدجين بطــرف عينهــا واالبتســامة مــا زالــت تعلــو شــفتيها : وقبــل أن نــرتك جملســنا رأيــت مــدام پرتيــه تقــول و 
 !!»اسعوا أن تكونوا طييب العشرة ال كضيفنا الثقيل املذكور«مث أردفت بقوهلا :  »أصاحبه وهو ميسك بيدي

إىل أ�ـا تعـرف مشـكليت العويصـة ، فـامحرت وجنتـاي خجـال يف تلك اللحظة عرفت قصد مدام پرتيـه مـن سـردها قصـة مغـامر� الغريـب ذلـك وانتبهـت 
إذ إنين كنت أشكو وجود القمل والطفيليات األخرى يف جسمي حبيث مل يقض عليها اسـتحمامي املكـرر وتبـديل مالبسـي  !؟وأحسست جبيين يتفصد عرقا

منــازل قــذرة يف الطريــق كــان ذلــك ســببا يف تلويــث مالبســي وأن جيــد منــذ وصــلت إىل هــذه املدينــة ، والواقــع أنــين خــالل ســفريت يف ايــران ونــزويل مــع زوجــي يف 
 .. القمل طريقه إليها وأن يتكاثر وأن يعشش فيها

علـى وعلى أي حال مل أكن كصاحبنا اجملهول الذي ذكرته مدام پرتيه وذكرت خوفه من املاء البارد واحلار على السواء بل علـى العكـس كنـت اغتسـل 
 تسبب تكثري القمل.ـ  على خالف تقديريـ  نين كنت غافلة عن أن مياه البحر املاحلةالدوام ولكن املؤسف هو أ

إّال بفعــل ز�دة اســتحمامي مبيــاه اخللــيج يف مدينــة بوشــهر اإليرانيــة الــيت أقمنــا هبــا مــدة طلبــا للراحــة وختلصــا مــن أوضــار  »الكارثــة«وإنــين مل أصــب هبــذه 
 !الطريق وقمله

 يف النهاية من أن أحلق شعر رأسي كله وأّ� كان األمر فلم أر بّدا
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 .. وأضحي به يف سبيل أن أكون طيبة العشرة كما أرادت مدام پرتيه وأن أختلص من هذا القمل اللعني
ولقــد كــان منظــري عندئــذ يبعــث علــى الضــحك والســخرية فقــد كــان رأســي يشــبه إىل حــد بعيــد رؤوس اجملــرمني الــذين حيلقــون شــعورهم انتظــارا لتنفيــذ 

 .. اإلعدام هبمحكم 
القمـل الـيت أصـبت هبـا فبقيـت أشـكو منهـا األمـرّين قبـل أن  )كارثـة(ولكن املؤسف أنه علـى رغـم كـل ذلـك مل تثمـر حمـاواليت وتضـحيايت تلـك شـيئا يف 

 !!تشكو مدام پرتيه وبطانتها

 : 1881ديسمرب ـ  19
قــرب بغــداد. ووجــدهتا منطقــة واســعة تشــغل مســافة كبــرية مــن األراضــي البــور مــن �ــر دجلــة  )1(قمــت اليــوم بــز�رة املقــابر الواقعــة علــى الضــفة اليســرى 

لتشـجري الـذي يؤخـذ بـه خارج هذه املدينة العظيمة. بيد أنين مل أجد فيها ما يلفت نظري ويستحق أن يذكر كاملتنزهات مثال املوجودة يف املقابر األوروبية أو ا
 !متني عليهالريفع عن زائر هذه األماكن الوحشة والكآبة املخي

 ولكن الذي أاثرين هو منظر السماء الصافية وروعة الشمس املشرقة ورأيتـين أقـول مـع نفسـي : لـيس مـن عجـب إذن كمـا مل يكـن عبثـا والشـمس هبـذه
 أن تعتقد الشعوب الشرقية يف القدمي أب�ا رب احلياة وأن النور دليل اخلري وعلمه.ـ  الروعة واإلشراق

 !ال حيسون ابلكآبة كما حيس أبناء اسطنبول !ملقربة أقل كآبة وحز� من اسطنبول وموتى هذه املدينةوعلى أي حال كانت هذه ا
 )2(وتقع أوسع مناطق هذه املقابر يف أطراف مقربة أخي هارون الرشيد 

__________________ 
 ) لعّلها الضّفة اليمىن.1(
 ة زمرد خاتون املعروفة يف العصورعل السائحة أخذت ذلك من أقوال العامة يومئذ أو لعلها تقصد تربة السيد) مل نقف على اتريخ أخي هارون الرشيد هذا وال مقربته ول2(
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آبـة املكـان ويتقدمها شارع فيه عدد كبري من النخل حتط فوقها طيـور ملونـة مجيلـة وتصـوت أنغامـا شـجية تبعـث علـى نشـاط زوار مدينـة املـوتى وترفـع عـنهم ك
 أن أبت السلطات الرتكية أن تعمل من جانبها أي شيء من هذا القبيل.ووحشته بعض الشيء بعد 

 أو أبشياء صلبة أخرى. »الطابوق«تنشأ قبور هذه املقابر حبسب جنس امليت إما مسطحة وإما حمدبة وكلها مبنية ابلطني واآلجر 
شوشـــبة صـــفراء يقــع علـــى بعـــد قليـــل منـــا كمـــا أن منـــائر وعنــدما كنـــت أقـــف متفرجـــة علـــى بـــرج عظـــيم رمــادي اللـــون مييـــل إىل الزرقـــة قلـــيال يف أرض مع

عنـــد مـــا كنـــت أتطلـــع علـــى هـــذه املنـــاظر اجلذابـــة وأنقـــل بصـــري بينهـــا مـــأخوذة دهشـــة تعالـــت فجـــأة علـــى مقربـــة منـــا  .. الكـــاظمني املذهبـــة تـــرتاءى مـــن بعيـــد
هــم حيملــون اتبــوات علــى أكتــافهم لفــوه بشــال أخضــر كبــري وعلــى الصــيحات والعويــل والبكــاء ، ونظــرت وإذا مجــع غفــري مــن األهلــني يتقــدمون مبظــاهرة حزينــة و 

 !!مقدمته وضعوا ما يشبه التاج
وبعــد أن متـّـت مراسـيم الــدفن وتفــّرق اجلمـع الكبــري عــادت الطيــور إىل ـ  كمــا قيــل يلـ   ولقـد علمــت بعدئــذ ان أحـد أتقيــاء بغــداد قـد اســتدعي إىل اجلنــة

 !!ة اليت قطعتها مظاهرة هؤالء اآلدميني احلزينةأوكارها تغرد عودا على بدء أنغامها الشجيّ 
طرقنـا ابهبـا احلديـدي الكبـري وعلـى  !!وتركنا هذه املقابر أيضا وقصد� بناية كان فيها عدد من القبب وهي تبدو كأ�ا أعلى من جدرا�ا بعـض الشـيء

أجابـه مارسـل بسـرعة إىل سـؤاله ألنـه  ) ..البقشيش(ا� ابسم احللوان األثر فتح ابب صغري وخرج منه حارس املكان ومد يده إلينا يطلب من كل واحد منا قر 
 ال ميكن

__________________ 
امـة ومن األساطري الشـائعة عنـد بعـض الع .. على حسب قول العامة يف أ�م سياحتها »زوجة هارون الرشيد«األخرية ابلست زبيدة زوجة هارون الرشيد ، وستذكر السائحة فيما �يت أ�ا مقربة 

 »املرتجم« !.يف وقتنا هذا أن هبلول هو أخي اخلليفة هارون الرشيد وهذا قربه
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علـى مـا تقـول  الدخول يف هذا املكان ومشاهدة طرز بنائه أبقل من هذا املبلغ الزهيد ال سيما وهي مقربة اترخيية ، كما قال يل مارسـل لرجـل أوقـف الشـمس
 ديدي ورأينا أنفسنا يف صحن هذه املقربة الصغرية.الروا�ت. وعلى الفور مسعنا قرقرة الباب احل

وعلـى جوانـب طـاق البـاب الـذي دخلنـا منـه كانـت عبـارات عربيـة كتبـت  )1(هذه املقربة اخلالية من جدث أي ميت أنشئت حلمل اسم جـوزه وختليـده 
 ؟!)2(كذلك   )البقشيش(وطلب احللوان على الطابوق بلون أخضر أو أصفر وبعد مرور� منه واجهنا ابب صغري وهنا كان يقف شخص آخر 

إن طمـع هـؤالء يفـوق طمـع خـدم وحـراس الكنـائس الكبـرية يف أورواب. ومل  لكـي يطلبـوا منـا اإلنعـام مـرة بعـد مـرة. )3( »روشـيلر«وال أدري هل حسبو� 
ربة ولكننــا أتســفنا كثــريا علــى أننــا مل جنــد هنــا شــيئا نــر بــّدا مــن إجابــة طلــب اخلــادم هــذا ، وفــتح علــى األثــر البــاب ودخلنــا إىل القســم الــداخلي مــن هــذه املقــ

مـن كـل يستحق املشاهدة وحىت يستحق البقشيش الثاين. وكل الذي شاهد�ه هو وجود صالون أنشئ من اجلص لـيس فيـه أي فـن أو مجـال ، والبنايـة عاريـة 
الــذي أمضــيناه يف الوصــول إليهــا ، ولقــد خيــل إّيل أن حــراس هــذا  تزويــق ومل تكــن مشــاهدهتا تســوى مثانيــة فرنكــات الــيت دفعناهــا خلــدمها وال نصــف الســاعة

 !!املكان اختذوا هذه املقربة كمينا لسلب العابرين فرنكاهتم
 بالد بني ولكن على رغم ذلك هلذه املقربة البسيطة منزلة جليلة يف نفوس اليهود ال عند الذين يسكنون بغداد وأطرافها أو يف املناطق الشمالية من

__________________ 
)1 (Gosui  هو الذي ادعى زعامة العربيني بعد موسى)وقام بفتح بالد الكنعانيني وحبسب روا�ت التوراة انه حتارب مع ملـك بيـت املقـدس وأمـر الشـمس أن تقـف ريثمـا ينتهـي  )السالمعليه

 ؟!»يوشوعا«أو  »يوشع بن نون«أو  »يشوع«من فتوحاته وانتصاراته. واليهود يسّمونه 
 »املرتجم« ) الظاهر ا�ا أرادت مقربة النيب يوشع املزّورة يف اجلانب الغريب من بغداد.2(
 ؟!) تعين الثري والصرييف اليهودي املشهور بثروته وأمواله روتشيلر3(
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 عينة خاصة من السنة.النهرين فحسب ، بل حىت لدى الذين هم يف األصقاع البعيدة عن العراق فيأتون لز�رهتا زرافات ووحدا� يف مواسم م
يف  ؟)!(عـددهم  وتدلنا كثرة األبنية اليهودية املنشأة يف العراق كمقربة يوشـع وعـزرا وحريـة بنائهـا علـى مـا تتمتـع بـه هـذه الطائفـة مـن القـدرة وعلـى كثـرة

) بعـد املـيالد أم هـم الـذين هـاجروا إليهـا يف 1030(وال أدري أهؤالء اليهـود هـم مـن أعقـاب البـابليني الـذين هـاجروا إىل هـذه الـبالد يف سـنة  )1( !هذه البالد
 لكي ينجوا من حقد وعداء األمم األوروبية ويكونوا يف مأمن من سطوهتم وعذاهبم. ؟)(زمن اخللفاء 

طائفــة الثريــة وعلــى أي حــال فــاليهود يف هــذه املدينــة يتمتعــون بقــوة ، وتكــاد شــؤو�ا التجاريــة واالقتصــادية تنحصــر يف أفــرادهم لــذلك تكّونــت هــذه ال
 املتمولة يف البالد.

 
خيتلـف حــي اليهــود عـن األحيــاء اإلســالمية بشـكل واضــح بــّني يف الوهلــة األوىل. فلمنـازل اإلســرائيليني شــبابيك ومشـارف ذوات ســياج حديــدي تطــل 

 على األزقة ، وتستطيع النسوة اليهود�ت مشاهدة املارين خالهلا ، دون أن يستطيع هؤالء مشاهدهتن.
يف املناسـبات رأة اليهودية على العموم منزويـة يف البيـت قلمـا ختـرج إىل اخلـارج وهـي ال تتـربج كثـريا ، وتنحـو حنـو البسـاطة يف أمـور التواليـت ولكـنهن وامل

 اخلاصة يزين أيديهن
__________________ 

 »املرتجم«ن ابحرتام أهايل البالد كما كان شأ�م مع بقية أفراد الطوائف األخرى. ) فات الرحالة هنا أن اليهود مل يكونوا يتمّتعون بقدرة أو سطوة ، بل كانوا يتمّتعو 1(
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أل�ـم يسـتطيعون أن  وصدورهن أبسورة وقالئد ذهب نفيسة وجواهر مثينة. واليهود هنا يرغبون يف اقتناء اجلواهر واملعادن النفيسة كثريا إىل حد اجلنون ، ذلـك
 !!معهم عند الفرارخيفوا ثرواهتم وقت احلاجة أو محلها 

أو املرّصــعة هبمــا الــيت تتــزين هبــا البنــات اليهــود�ت يف األعيــاد واملناســبات  )الربالنــت(وز�دة علــى اخلــوامت واألســورة واألقــراط املصــنوعة مــن األملــاس أي 
املصــنوعة مــن اللؤلــؤ الناصــع الــذي تتــزين هبــا  اخلاصــة ، وكــل منهــا يعــد غاليــا جــّدا و�در الوجــود فقــد مسعــت الشــيء الكثــري عــن القالئــد ذات األطــواق الســتة

 بنات الصيارفة اليهود املعروفني.
فلــن تســتطيع  .. أو بطريقـة أخــرىـ  كمــا فعلنــا) ـ  البقشــيش(غــري املهمـة يــدفع احللــوان  )يوشــع(وعلـى أي حــال فأنــت إذا اســتطعت الـدخول يف مقــربة 

اللهـم إّال إذا كنـت أحـد الطيـور الـيت  )1( »لعظيم الـذي أرسـل هيئـة حتمـل اهلـدا� إىل بـالط شـارملاناخلليفة ا«قط الدخول يف مقربة زوج اخلليفة هارون الرشيد 
 .. تدخل فيها من خالل ثقوب قبتها املخروطية الشكل

م وعــدم اإلذن ويغلــب علــى الظــن أن ســبب إغــالق ابب هــذه املقــربة يعــود إىل أمــرين أحــدمها احــرتام منزلــة الســت زبيــدة الــيت كانــت زوج اخلليفــة العظــي
 واآلخر احملافظة على املقربة من جتاوز اللصوص والسراق عليها. .. لكل من هب ودب للدخول إليها

كـربالء ، وال سـيما   ومن املعلوم أن قطاع الطرق كانوا خيتبئون يف القدمي هبذه املقربة ، وعند ما كانـت القوافـل متـر هبـم يف طريقهـا إىل احللـة أو بغـداد أو
ركـون ار إىل العتبات املقدسة كانوا يهجمون عليها ويسلبو�ا ويقتلـون مـن يقـف يف طـريقهم ، وموظفـو الـرتك علـى علمهـم هبـذه األعمـال مـا كـانوا حيقوافل الزو 

ولقـد مسعـت مـن  بـل كـانوا علـى العكـس يرتكـون هلـم احلريـة يف القتـل والسـرقة كمـا يشـاؤون. ساكنا وال يبدون أي عزم لتقليم أظفار هؤالء األشقياء والشـطار.
 الكثريين يف هذه البالد أن هؤالء املوظفني كانوا محاة

__________________ 
 »املرتجم«) حكاية اهلدا� والساعة الدقاقة أصبحت من خرافات التاريخ. 1(
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 .. اللصوص واملشجعني هلم يف حقيقة األمر وواقعه
هـؤالء اللصـوص الـذين اختـذوا مقـربة السـت مقـرّا وكمينـا ، اضـطرت سـلطات األمـن  ولكن عند ما بلغ السيل الزىب وضج اجلميع ابلشكوى من أعمال

وعلـى أي حـال فقـد سـيقا  .. إىل أن ترسل دورية صـغرية إىل هنـاك وتقـبض علـى شخصـني جمهـولني يغلـب علـى الظـن أ�مـا مل يكـو� مـن تلـك العصـبة املارقـة
، وعرف اجلميع عندئذ أن سلطات األمن متآمرة سرّا مع هـؤالء اللصـوص وأخـذت األلسـن تلـوك  إىل احملاكم ، ولكن عمليات السلب والنهب والقتل مل تنته

 .. هذه الفضيحة حبيث ال تقبل الشك والريب
محلــة مــن  !وملــا رأى الــوايل أن القضــية بلغــت مبلغــا خطــرا وتطــورت هــذا التطــور غــري املنتظــر وجــد أن خــري طريقــة للخــروج مــن هــذا املــأزق هــو أن جيــرد

 ؟!.البناء ليقيموا حائطا عند مدخل ابب املقربة ومينعوا دخول اللصوص أو الناس الطيبني عمال
ميـدوا وبعد عّدة سنني أمر الوايل بفتح ثغرة مربعة يف حائط من حيطان املقربة ، وذلك على حسـب رجـاء زهـاد بغـداد الـذين رجـوه لكـي يسـتطيعوا أن 

ان متامــا. وحنــن أيضــا قمنــا بتلــك العمليــة نفســها فمــدد� رؤوســنا داخــل املقــربة وشــاهد� مــا كــان يف املقــدور رؤوســهم خالهلــا ويشــاهدوا مــا يف داخلهــا كــاجلرذ
 !مشاهدته مبثل تلك الطريقة

وضــع  يتكــّون هبــو املقــربة مــن مثانيــة أضــالع ويتلوهــا قبــة خمروطيــة الشــكل تزينهــا مــن اخلــارج بعــض النقــوش واملنخفضــات واملرتفعــات احلادثــة مــن طــرز
 ارها. أما حيطا�ا الداخلية فبسيطة ليس فيها تزيني أو تزويق.أحج

أحـد شـيوخ القبائـل العربيـة الكبـرية تقاسـم األمـرية العباسـية هـذا املكـان  )1(ومل تكن الست زبيدة وحدها ترقد يف هذا املكـان األبـدي بـل يقـال إن زوج 
 نشائها أسلوب فين مجيل ، كما يظهر أ�ا مل تكن منحوتة حنتا جيدا. وعلى أي حالوجتد على القربين قطعا من اآلجر مل يراع يف وضعها وإ .. اهلادئ

__________________ 
 »املرتجم«) تراجع رحلة نيبور األملاين ملعرفة الدفينة األخرى. 1(
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 نقول يرحم هللا هاتني السيدتني اجلميلتني وينزل عليهما شآبيب رمحته وعفوه.
ة من اخلارج خيفي الشيء الكثري من سذاجة وقبح مرافقها الداخليـة. ومـن املعلـوم أن هـذه املقـربة انشـئت بعـد وفـاة السـت والواقع أن مجال منظر املقرب 

واحـد وآجرهـا  زبيدة بزمن طويل ، ألن أسلوب بنائهـا يشـبه إىل حـد بعيـد األسـاليب املعماريـة الـيت عرفـت يف بـدء القـرن الثالـث عشـر فموزاييكهـا الـذي بلـون
 ه الطاقات البيضوية كل ذلك يشبه فن العمارة السلجوقية إىل حد كبري.املنشأ ب

 .. حريق بغداد

 .. الذي قطع احلركة التجارية ثالثة أ�م

 : 1881ديسمرب  20
ر وكســبة الســوق التجــاري الكبــري ، وتعــاون اجلميــع مــن جتــا »الليلــة الســابقة«حــدث اليــوم يف بغــداد هــرج ومــرج شــديدان ، إذ التهمــت النــار البارحــة 

 وخمتلف أفراد القوات الرمسية على إطفاء النريان امللتهبة.

 
ئيــة ولقــد قــام األهلــون بطريقــة مبتكــرة تــدل علــى ذكــائهم داللــة واضــحة يف ســبيل إمخــاد هلــب احلريــق وصــيانة بضــئعهم وأمــواهلم مــن أيــدي رجــال اإلطفا

ذلك حــافظوا قــرتب مــن حمــاهلم التجاريــة حــىت اتقــوا ســقوفها وهــدموها إىل الــداخل ، وبــواللصــوص وأفــراد ســلطات األمــن ، وهــي أ�ــم مــا كــادوا يــرون النــريان ت
 عليها من النريان ومن
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أو ثالثـة أ�م جتاوز األفراد اآلخرين. وهم بعد أن خيمدوا احلرائق يغلقون املنافذ ، وعلى هذا األساس يظهر للسوق منظر كئيب موحش. ولكـن خـالل يـومني 
متامــا وال خيــافون شــيئا يعــودون إىل دكــاكينهم بغــري اضــطراب وال قلــق ، ويبــدأون برفــع الــرتاب عــن بضــائعهم ، ويف مــدة قليلــة تــتم هــذه عنــد مــا هتمــد النــريان 

 !العملية وترجع لتلك احملال سابق عهدها كما كانت متاما
ولــو مل يقومــوا إبطفــاء النــار لكانــت هــذه البنايــة  »هخــان أرمتــ«كــان احلريــق قــد ابتــدأ مــن أقــدم أقســام الســوق أي علــى مقربــة مــن البنــاء العظــيم وأقصــد 

 !التارخيية واليت تعد من أهم املراكز التجارية لبغداد اآلن أثرا بعد عني
ابـة وخان أرمته عبارة عن بناء مستطيل الشكل له سقوف مجيلة مهيبة تـدل علـى فـن معمـاري عريـق ، وتزينـه مـن اخلـارج بعـض األعمـدة الـيت تكـون مبث

 أمـا احلنـا� فعلـى نـوعني كبـرية وصـغرية وكـل منهـا تتصـل ابألخـرى. !ا� الكبرية الثقيلة ، وهذه األعمدة يفصل الواحد عن اآلخـر مسـافة ثالثـة أمتـارسند للحن
 !وعلى النوع األخري بعض القبب املشبكة حبيث يكون للقسم املرتفع منها اتصال ابحلنا� الكبرية وينفذ خالهلا النور

 !!البناء الضخم جدار طويل متكّون من طبقتني هلما سياج مشبك وهذا السياج يعمل على إضاءة اخلان وتنويرهويف �اية هذا 
ك ذو اللـون ويف القسم السفلي من احلنا� أيضا منافذ متر خالهلا أشعة الشمس وتساعد ذلك السـياج والقبـب الصـغرية املـذكورة علـى التنـوير. واملوزاييـ

 !سقف وبعض املرافق األخرى له منظر مجيل جذاب �خذ أبلباب النظار ، وال سيما عند ما يسقط عليه نور الشمس الوهاجالواحد الذي أنشئ به ال
مــن وأكثــر أقســام هــذا البنــاء روعــة هــو اإليــوان الــذي حيــيط جبوانبــه مــن األعلــى ، الــذي بــذل مصــممه جهــدا جهيــدا إلخراجــه هبــذه الروعــة األخــاذة. و 

املعمار أن يزين أبنيته بقطع صغرية من اآلجر بشـكل ظـاهر فـال يكـون يف مكنتـه أن جيعـل مـن تلـك التزيينـات الظـاهرة حمكمـة قويـة ، إّال البديهي أنه إذا أراد 
 )1(أن املعامري 

__________________ 
 »املرتجم«) املعامري : مجع املعمار. 1(
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مــن حتقيــق ذلــك يف األبنيــة الــيت أنشــأوها إىل أبعــد حــد ، أمثــال خــال� النحــل واملقرنصــات ومــا اإليــرانيني املتفننــني ضــربوا بســهم وافــر يف هــذا امليــدان ومتكنــوا 
ومــن النــاس مــن يتصــور أن الغــرض مــن تلــك املقرنصــات مــا يشــبه خــال� النحــل الظــاهرة هــي تــزيني البنــاء فقــط وأ�ــا مــن خصــائص الفــن املعمــاري  !!شــاهبها

اين للعمارة وأن اإليـرانيني يعملـون ذلـك للزينـة وإلحكـام األبنيـة وتقويتهـا يف الوقـت عينـه. فهـذه اخلـال� الـيت يف العريب ، يف حني أن ذلك من مسات الفن اإلير 
ول ابعـه أن يوجـد بناء خان أرمته هلا عالقة وصلة أبقسامه ومرافقه األخرى ، أي أ�ا مل توجد عبثـا ولغـرض الزينـة حسـب. فاملعمـار الفنـان اسـتطاع حبذقـه وطـ

رض مـرت اخلـال� املتواليـة وأن يصـل بعضـها بـبعض حبنـا� صـغرية. وهبـذه الطريقـة اسـتطاع أن يوجـد إيـوا� مـدورا حيـيط ابلبنايـة مـن خمتلـف جهاهتـا بعـ أمثال هذه
 !!واحد وثالثني سنتيمرتا وأن يضع أمامها سياجا خشبّيا مجيال وغري ثقيل كيال يؤثر يف بقية أقسام البناية من حيث التوازن

ملستعمل يف بناء أعايل ومداخل هذا اخلان يشـبه الطـابوق الـذي أنشـئت بـه مقـربة السـت زبيـدة ، وهـو مـن النـوع الـذي كـان يسـتعمل يف بنـاء واآلجر ا
 عمارات العهد السلجوقي يف إيران.

هنــا أن أمثــال هــذا الــدرج قليلــة  وخلــان أرمتــه درج عــريض ينتهــي إىل ســطحه الــذي يعــد أعلــى أقســام األبنيــة الــيت يف بغــداد اليــوم. ومــن اجلــدير ابلــذكر
 !الوجود يف املمالك اإلسالمية لذلك يصبح هلذا اخلان ميزة معمارية أخرى

يـة العظيمـة منـارة والواقع أنه مل يكن خان أرمته وحده هو الذي أنشأه املعامري اإليرانيون الفنـانون فحسـب ، بـل رأينـا علـى مقربـة مـن هـذه البنايـة التارخي
مبنـارة سـوق الغــزل ، فهـي أيضـا مـن آاثر املهندسـني اإليــرانيني وهلـا خصـائص ومسـات الفـن اإليــراين يف القـرن الثـاين عشـر. وعلـى مســافة مجيلـة ضـخمة تسـمى 

 اختذها الرتك اليوم خمز� للكمرك. وبناية هذه املدرسة مجيلة جّدا وتزينها نقوش وكتاابت كتبها خطاطون معروفون. )1(أبعد توجد مدرسة عتيقة 
__________________ 

 »املرتجم«) تعين املدرسة املستنصرية. 1(
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 !!والواقع أن الشخص يؤخذ بروعة تلك الكتاابت والنقوش على سذاجتها

 متحفــا يســهل والنقطــة األخــرية الــيت أود أن أخــتم هبــا هــذا البحــث اآلاثري هــي أن أبنيــة بغــداد العتيقــة وآاثرهــا التارخييــة مــع قيمتهــا الفنيــة تكــاد تشــكل
مــن دراســته يف داخــل بــالد إيــران نفســها ، ذلــك ألن كــل ـ  أي يف بغــدادـ  علــى الباحــث دراســة الفــن املعمــاري اإليــراين مــن العهــد الســلجوقي حــىت اآلن فيهــا

سـها الــيت تعـد معـني ومصــدر عهـد مـن تلــك العهـود اإليرانيـة قــد تـرك أثـرا مــن آاثرهـا املعماريـة يف بغــداد ، يف حـني أنـه مل يبــق مـن تلـك اآلاثر يف بــالد إيـران نف
ا علـى بـدء ، لـذلك هذه الفنون املعمارية بسبب أن العاصمة اإليرانية كانت تتغـّري بـني فـرتة وأخـرى حبسـب تغـري العـائالت املالكـة فيهـا وأ�ـا كانـت تنشـأ عـود

 !بغداد مثالال ميكننا أن نرى يف مدينة واحدة األساليب الفنية املختلفة للعمارة اإليرانية كما هي عليه يف 
كـل مـا   عند نزولنا من سطح خان أرمتـه رأيـت عـددا مـن ابئعـي السـجاد مـن الـرتك واإليـرانيني وحاولـت أن أقتـين أنواعـا جيـدة منهـا ، ولكـين مل أجـد يف

 !!عرض علّي هي بغييت إذ كانت مجيعها ذات ألوان ابهتة أو خشنة مما يعرف بسجاد فراهان أو األزمريي
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الســـجاد مــن املعروضـــات يف احملــال التجاريـــة أقمشــة حريريـــة مـــن صــنع دمشـــق ، وأخــرى مـــن امللمــل وقـــد زينــت حواشـــيها ابحلريـــر ولقــد رأيـــت جبانــب 

كمــا أين   .. ومــالءات مذهبــة األكتــاف يرتــديها الرجــال ، وعبــاءات نســوية أبلــوان خمتلفــة وحاجــات نســوية أخــرى كاألحذيــة املزينــة ابألزهــار ومــا شــابه ذلــك
وال تسـتطيع أن جتـد  .. لبضائع أدوات حربية من األنواع اليت تستعمل يف البالد الشرقية وهي حبالـة جيـدة. أي مل تكـن مـن التحـف الثمينـةوجدت بني تلك ا

 أسلحة عتيقة أو أقمشة مذهبة اترخيية هنا يف بغداد ولكنك تستطيع أن جتدها يف مدينيت كاشان وأصفهان من أعمال إيران ويف اسطنبول.
 !!بغداد غري البضائع املعتادة ولن ترى من البائع البغدادي غري االنفعال السريع واحلدة واخلشونة إذا مل تشرت منه شيئالن جتد يف 

. أمــا صــنائع بغــداد البلديــة فــال تســتطيع أن تشــرتي منهــا شــيئا مــا مل تــوص عليــه ســلفا لــدى الصــانع ، وتســلفه بعــض قيمتــه كمــا هــو احلــال يف إيــران
 وتكلف أمثال
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ه الـبالد ، إذ املعامالت الزوار والسياح كثريا من املشاق واملتاعب بل يف أكثر األحيان حتـرمهم اقتنـاء قسـم مـن املصـنوعات البلديـة ابسـم الـذكرى مـن هـذ هذه
لنســبة هلــؤالء الســياح إ�ــم يســافرون يف أ�م معينــة خاصــة وكثــريا مــا خيلــف هــؤالء الصــناع مواعيــدهم فيتســبب عــن ذلــك كثــري مــن املشــاجرات واملنازعــات ال اب

 األجانب فحسب ، بل حىت لألهلني.
أرادتـه  ولقد أرتين مدام پرتيه عددا من الستائر املذهبة اليت أوصت بصنعها وأسلفت احلائك بعـض مثنـه مقـدما ومـع ذلـك مل تكـن مجيعهـا ابللـون الـذي

أشـهر النسـاجني يف املدينـة  »حـاجي اباب«أول وصويل إىل بغـداد طلبـت مـن إنين  ولقد سألتها عن عّلة ذلك فأجابتين بقوهلا : .. وابلشكل الذي أوصت به
عنـد مـا  أن ينسج يل عددا من الستائر بلون وحبجم واحد وعلى حسب األصول املرعية يف هذا الشأن ، أسلفته نصف أمثا�ا علـى أن أعطيـه النصـف اآلخـر

هـا ، وبعـد شـهرين جـاءين حـاجي اباب ودعـاين إىل حملـه ملشـاهدة السـتائر الـيت أجنـز النصــف يبـدأ إبمتـام النصـف الثـاين مـن تلـك السـتائر بعـد إبـدائي رضـاي عن
سـتة أشـهر جـاء األول منها ولقد لبيت دعوته وذهبت إىل معمله وأبديت رضائي وأعطيته النصف الثاين من أمثا�ا ورجعت إىل منزيل وأ� فرحة جذلة. وبعد 

 !!ن الستائر الكاملة وما إن فتحوها حبضريت حىت رأيتها مجيعا ذات لونني خمتلفني بشكل منفرحاجي اباب مع عماله إىل بيتنا وهم حيملو 
إنـك أعطيتـين أمثا�ـا علـى دفعتـني لـذلك اضـطررت أن أصـبغ احلريـر مـرتني وإذا كـان «وبعد أن أنّبت حاجي اباب وملته علـى فعلتـه هـذه أجـابين بقولـه : 

ب ذنبــك ال ذنــيب فلــو كنــت قــد أخــذت املبلــغ منــك مــرة واحــدة لصــبغت احلريــر كلــه مجلــة وملــا تبــاين لو�ــا هــذا التبــاين اللــون خمتلفــا يف الســتارة الواحــدة فالــذن
 ؟!»الذي أنت مسؤولة عنه ولست أ�

هـذا هـو حـال  .. وبعد أن انتهى من كالمه هذا ترك الستائر وخرج مغضبا. وإنين مل أجد بّدا من قبوهلا على عالهتا ألنين كنت قد دفعت أمثا�ا سـلفا
 ؟!املعامالت هنا وعليك التقدير

 ال تستطيع أن ترد عّلة املعامالت على هذه الطريقة البدائية إىل عدم
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صـناع ابملــال. وجـود رأس املـال عنـد الصــناع ، ذلـك ألن يف بغـداد عــدد كبـري مـن الصــيارفة وذوي رؤوس األمـوال الكبـرية وهــم علـى اسـتعداد أن ميــدوا هـؤالء ال
ديـة ذلك أن ألفراد هذه الطبقة امتيازات خاصة هبم منها أن احلكومة ال ترهقهم برسوم وضرائب كثرية وذلك لتشجيعهم واألخذ بيد الصـناعة البل يضاف إىل

خـــذه ، مث إ�ـــا ال تطلـــب مـــنهم شـــهادات وشـــروطا معينـــة لكـــي يقومـــوا بصـــناعاهتم تلـــك أو فـــتحهم معـــاملهم ســـواء يف ذلـــك الكبـــرية والصـــغرية. وكـــل الـــذي أت
د االتفـاق مـع احلكومة هو رسوم يسرية على تلك املصنوعات يف حالة إصدارها إىل اخلارج فقط. وحـىت هـذه الرسـوم الزهيـدة مـن املمكـن تـداركها وتقليلهـا بعـ

 ؟!!موظفي الكمرك فهم يبدون مساعدة يف مثل هذه األمور اليت تتم مبنفعتهم اخلاصة وتزيد من ثرائهم الفاحش غري املشروع
تقــد أن عّلــة استســالف هــؤالء الصــناع أمثــان املصــنوعات هــي أوال للتصــّرف هبــا كمــا يشــاؤون وأتخــري إجنــاز مــا أوصــوا بصــنعه مــا اســتطاعوا ذلــك وأع

تحـل بعـض اعة وينفيفيدون بذلك من املال والوقت معا واثنيا ألن الصناع خيافون أن يستغين املشرتي عما أوصى به بعد إمتام العمل أو يتعنت يف قبول البضـ
 !!املآخذ عليها

غــنب هلــذه األمــور نــرى العمــال والصــناع يفضــلون أمثــال هــذه األســاليب يف املعــامالت التجاريــة والســوقية علــى مــا ســواها وإن كــان يف ذلــك الضــرر وال
 !للطرف اآلخر

م املشــرتين والعــابرين وبــرودة احلركــة التجاريــة ، وممــا يلفــت النظــر يف أســواق هــذه املدينــة اململــوءة ابلبضــائع الثمينــة علــى اخــتالف أنواعهــا عــدم ازدحــا
ني إليهــا أو الــذين وذلــك ألن البضــائع الثمينــة واألشــياء النفيســة حيملهــا الــداللون إىل منــازل الشــارين ويف بعــض األحيــان حيملهــا أصــحاهبا أنفســهم إىل احملتــاج

واق ، تلـك الـيت تعـرض األقمشـة القطنيـة االجنليزيـة أو البضـائع الروسـية ، فإنـك يتومسون فيهم تصريف تلك البضائع عليهم. وميكننا أن نستثين من هذه األسـ
 جلبنها من ترى فيها عددا كبريا من الناس يف حركة دائبة ، وترى أمام تلك الدكاكني النساء القرو�ت وقد عرضن أمامهم اللنب والدجاج والبيض اليت
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جمن بضائع الزينة النسوية املعروضة يف تلك الدكاكني كاألساور واألقراط وما سواها بكثـري مـن الـدهش والتمـين د�رهن القروية القريبة. وإذا أتملتهن رأيتهن يد
 والرغبة.

السوداء الصوفية اليت حتيط برؤوسهن ويضم قسما من جبينهن وذلـك  )املقنعة(وهاته النسوة يسرن يف الشوارع سافرات الوجوه ال حيجبها شيء سوى 
 !كي يكون حجاهبن رمزّ� وتشبها ابلنساء البغداد�ت إىل حد مالـ  على ما أعتقد

وتستطيع أن ترى من قرب وجوه وأجسام هذه النساء بكل وضوح على خالف من سواهن من نساء هـذه الـبالد ، ولكـن الشـيء اجلـدير ابلـذكر هـو 
وأعتقد أن مرّد ذلك هـو األعمـال الشـاقة واملسـؤوليات الضـخمة الـيت  .)1(بية أنك ال جتد فيهن مسات اجلمال واجلاذبية اليت وجدهتا يف نساء قبائل الفيلية العر 

ن ألقيــت علــى عواتــق هــذه النســاء القــرو�ت الــاليت �خــذن يف العمــل ســحابة �ــارهن وطرفــا مــن الليــل حــىت أودى ذلــك بصــحتهن وامــتص رونــق اجلمــال مــ
 أوجههن السمر.

عمال رجـال هـذه القـرى فـأقول لـك إ�ـا تنحصـر يف الصـيد أو الغـارة والسـرقة مـن مـزارع وحقـول عن وظائف أو ابألحرى عن أـ  بعدئذـ  ولعلك تسأل
 ؟!!اآلخرين

إن رحلــيت يف عاصـمة اخللفــاء وأعــين بغـداد قــد انتهـت بــز�رة امليــادين الواسـعة الــيت تبـاع فيهــا احلبــوب. ويف اعتقـادي لــيس مثـة منظــر أهبــى  .. واخلالصـة
تشــبع كــل يــوم اآلالف مــن أصــحاب البطــون اخلاويــة. إذ تطالعــك مشــاهد جذابــة مــن أكــوام تلــك املزروعــات يف تلــك امليــادين وأمجــل مــن تلــك امليــادين الــيت 

 والناس يف ذهاب وإ�ب بعد أن أخذوا حاجاهتم منها.
 لشراء والبيع هناك حىت يضطروالواقع أن هلذه امليادين مناظر جذابة رائعة وال سيما عند بزوغ الشمس ففي هذا الوقت يشتد ازدحام الناس ل ..

__________________ 
 »املرتجم«) الفيلية من قبائل األكراد ال قبائل العرب. 1(
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 اإلنسان الذي يعرب خالل تلك األسواق أن يستعمل العصا يف عبوره ويف شق الطريق له.
ن يشـرتي الـدجاج املنـزيل وأنـواع الطيـور األخـرى أبسـعار زهيـدة إن من يعتاد أكالت أهـايل بغـداد ال جيـد يف هتيئـة غذائـه صـعوابت ماديـة إذ يسـتطيع أ

طــيخ والرقــي الــيت جــّدا. واخلــروف اجليــد ال يزيــد مثنــه علــى ســتة فرنكــات. واألمســاك كثــرية ومبتذلــة لدرجــة تــدعو إىل الدهشــة ، واخلضــراوات والفواكــه أمثــال الب
 اخلا�ت أكواما فوق أكوام حىت أ�ا تكاد تشّكل هضااب وال تستطيع بسهولة أن تعرب بينها. جتلب من املناطق العليا من بالد بني النهرين كثرية حبيث متأل

 .. وأحجام الزوارق اليت حتمل هذه الفواكه واخلضراوات ال تقاس طبعا أبحجام الزوارق املعروفة لدينا يف أورواب
ن حيـل الغـروب تسـتوعب أجـوافهم كـل هـذه الكميـات الكبـرية مـن الفواكـه ومن الطبيعي أنـه ينبغـي أن ننظـر بدهشـة وإكبـار هلـؤالء النـاس الـذين قبـل أ

وبثروهتــا ، واخلضــروات. أمــا أ� إذا ضــعت ومل أســتطع أن أجــد حملــي فــال أرضــى أبي حــال مــن األحــوال أن أعــيش يف هــذه الناحيــة الــيت تتمّيــز بكثــرة نعمتهــا 
ـ  وال يفـوتين أن أقــول إن الـبالءين األخـريين عنـدي مهــا أسـهل حتمـال »األخـت البغداديـة«و اللهـّم إّال إذا طهـرت مـن املــوظفني الـرتك وخمـاطر مـرض الطــاعون 

 ؟!من وجود املوظفني الرتكـ  أي الطاعون واألخت البغدادية

 : 1881ديسمرب  21
ظـر عـن ز�رة بـرج اببـل وحيطـان اليت تبعـد كثـريا عـن بغـداد ولكنـا ال نسـتطيع حبـال أن نصـرف الن )1(صرفنا النظر عن ز�رة قصور سارجن وسنحاريب 

 هذه املدينة العظيمة وحدائقها املعلقة اليت نسمع عنها منذ طفولتنا األوىل فتثري اهتمامنا وشغفنا.
__________________ 

 ) سارجن وسنحاريب مها من ملوك آشور القدماء.1(
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�رة تلــك األمــاكن التارخييــة ، فكــان أن أرســلوا معنــا أربعــة مــن رجــال األمــن وعلــى نفــور� مــن املــوظفني الــرتك الــرمسيني قــد اســتعنا اليــوم صــباحا هبــم لــز 

أ� صــهوة جــواد هزيــل  حلمايتنــا وتســهيل أمــر� يف هــذه الــز�رة الــيت أزمعنــا القيــام هبــا ، وكــان الــوايل قــد اختــار هــؤالء الرجــال األربعــة هــو بنفســه. ولقــد امتطيــت
وبعـد أن عـرب� جسـرا أنشـئ مـن زوارق عائمـة قدميـة  .. ء لكيال تصيبه العني ، وال يصيبه مكروه مـن اجلـانضعيف البنية خضب صاحبه جبهته وأطرافه ابحلنا

 .. سر� يف طريق اببل ميممني وجوهنا إليها
ة املدينـة ، لكـان خييّـل ولو أن األطفال السائبني يف األزقة مل يقفوا يف وجوهنا ويسمعوننا األلفاظ القارصة ويهينوننا ويسـخرون منـا يف طريـق مـرور� أبزقـ

 .. إّيل أنين يف جيش حمجل عظيم على رغم قّلة عدد�
 كتافهمولقد كان رجال األمن األربعة الذين رافقو� يف سفرتنا هذه يرتدون مالءات جيدة على خالف العادة وعلى رؤوسهم األغطية الرمسية وعلى أ
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بـني حـني وآخـر طلقـات تلعلـع يف األجـواء علـى عـادة فرسـان العـرب يف إظهـار فـرحهم وسـرورهم يف  سـيندر الـيت كـانوا يطلقـون منهـا )Sindr(بنادق من نـوع 

بيـدة ولكـن حادث من احلوادث املبهجة. وكان من املقّرر أن يرافقنا ضابط خدم يف جيش اهلند مـدة أيضـا ولقـد انتظـر�ه بعـض الوقـت جبانـب مقـربة السـت ز 
 من جميئه تركناه وذهبنا.انتظار� طال كثريا ومل �ت ، وليأسنا 

ضـفاف  ويف البدء عرب� صحراء مجيلة زاهية كانت قد زرعت ابحلنطة وكثرت فيها املساقي والسواقي وما كد� نبعد عن هذه األراضي حـىت وصـلنا إىل
ت تعمــل يف هــذا الطريــق بــني املــدينتني �ــر دجلــة مــرة أخــرى وعــرب�ه خــالل جســر عــائم آخــر وكــان يتميّــز جبمالــه ودقــة صــنعه. ويف الطريــق شــاهد� ســيارة كانــ

ة اجلسـور املتينـة ولكنها اآلن معطبـة ومرتوكـة علـى جانـب الطريـق. وهـذه نتيجـة حتميـة طبعـا لطـرز أفكـار الـرتك اجلنونيـة الـيت ال تسـعى إىل تعبيـد الطـرق وإقامـ
 الصاحلة وعدم وجود الفحم احلجري ، فال غرو إذن أن تعطب وترتك
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 !!وأن حيرم ابلتايل األهلون من وسائل النقل احلديثةأمثال هذه السيارات 
أجـــل مـــن الطبيعـــي أن تســـتطيع هـــذه الســـيارة الســـري يف شـــوارع أورواب املعبـــدة الســـليمة وأن تـــؤدي فوائـــد جزيلـــة للشـــعب ، ولكـــن األمـــر هنـــا خيتلـــف 

 !!ل وال يكلفون أنفسهم حىت جمرد التفكري يف ذلكفاملوظفون العثمانيون ال جيشمون أنفسهم للرتفيه عن األهلني وتيسري وسائل العيش هلم ب
وإننـا ال نعجـب يف ومن املعلوم أن هذه السيارة كلفت خزانة الدولة العثمانية كثريا ولكنهـا اآلن مرتوكـة يف هـذا املكـان املقفـر اململـوء ابلطـني واألوحـال 

وائـد الـيت تـدرها مـن غـري أن يفكـروا يف أمـر إصـالحها أو احملافظـة عليهـا وصـرف أي ذلك إذا عرفنـا أن املـوظفني الـرتك الشـرفاء كـانوا يتقاضـون رواتـبهم مـن الف
ومــن هنــا  ؟!كمــا هــو حــاهلم يف األمــور العامــة األخــرى  !!مبلــغ يف هــذا الشــأن ، إذ إ�ــا مل تكــن تكفــي رواتــبهم هــم فكيــف يصــرفون عليهــا ولــو مبلغــا صــغريا

 سكينة.تستطيع تقدير التسيب الذي يسود حياة هذه البالد امل
ــ ت تســقي هــذه وعنــد عبــور� اجلســر املقــدم الــذكر اســتقبلتنا صــحراء واســعة لــيس فيهــا مــن زرع وال ضــرع اللهــم إّال آاثرا جملــاري امليــاه املنــدثرة الــيت كان

 !!ي املندثرة هنا وهناكاملنطقة الزراعية املهمة. أما اآلن فهي ليس أكثر من صحراء قاحلة تشاهد فيها السدود والسكور املخربة املرتفعة واجملار 
ة كانــت ويرجـع اتريــخ هـدم هــذه السـدود والســكور وانــداثر هـذه اجملــاري إىل أزمـان بعيــدة إذ إن هـردوت املــؤرخ القــدمي املعـروف يقــول : إن هـذه املنطقــ

إن الطريـق الـذي يصـل احللـة «يقـول :  تعد من أخصـب منـاطق إيـران. وكـذلك أقـوال رجـال اجلغرافيـة الـذين عاشـوا يف القـرن الثـاين عشـر أيضـا. إن ابـن جبـري
ة تقـع علـى جوانـب ببابل يقع يف منطقة زراعية مهمة تدر حماصيل فاخرة كثرية. ويف هذه املناطق جتد أبنية تتصل الواحدة ابألخرى كمـا أن مـد� كبـرية متعـدد

 .»هذا الطريق
تدر كل تلك الثروات الطائلة اخلياليـة إىل أراضـي بـور معدومـة لـيس فيهـا زرع  وهكذا يبدو أن اجلهلة يف مدة قليلة حولوا هذه املنطقة الثرية اليت كانت

 !!وال ضرع
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� أنفسـنا وابخلالصة ما كد� ننتهي من حديثنا عن ماضـي هـذه املنـاطق ومـا ذكـر عنهـا يف التـوراة ومـا قـال فيهـا األنبيـاء واملؤرخـون القـدامى حـىت وجـد
فهبطنــا عنــده وتركنــا جيــاد� وترجلنــا ، ولفــت نظــر� هنــاك  ! جوارهــا خــان يســتقبل املســافرين للراحــة واالســتجمامقــد بلغنــا عــددا مــن أكــواخ الفقــراء القــذرة يف

ونـدفع عـن دكان صغري وضع صاحبه إبزائـه عـدة سـالل مـن التمـر عرضـها للبيـع كمـا رأينـا علـى اجلانـب اآلخـر مـن اخلـان مقهـى صـغريا فـدخلناه تـّوا لنسـرتيح 
وعثــاء الطريــق ، وابحتســاء فنجــان مــن القهــوة حتركــت شــهوتنا للطعــام وكــان أن أســكتنا عصــافري جوعنــا مبــا كنــا حنمــل معنــا مــن دجــاج أنفســنا مــا حتملنــاه مــن 

 ؟!مقلي حمّمص لذيذ
 هــذه ويف ؟!وبعـد قليــل مـن االســرتاحة رأينـا عــن كثـب قافلــة تتقـدم بتثاقــل ، وكانـت بضــع دواب حتمـل أاثاث وبيــوات مـن الشــعر أو خيمـا علــى مـا أعتقــد

 األثناء قدم صاحبنا الضابط الذي كنا قد انتظر�ه مدة طويلة يف الصباح وأقرأ� السالم فدهشنا لقدومه بقدر ما سرر� يف تلك الساعة.
ن كان يرتدي اللبـاس العسـكري اإلنكليـزي الـذي كـان يلبسـه أ�م خدمتـه يف اجلـيش اهلنـدي ، وكانـت علـى رأسـه طاقيـة محـراء مجيلـة ذات حاشـية بلـو 

الـيت تتـدىل منهـا أزرق حتف هبـا مـن مجيـع اجلوانـب ، وكانـت هـذه الطاقيـة الغريبـة تنتهـي مـن اخللـف بعمامـة تشـبه إىل حـد بعيـد العمـات الـيت يرتـديها اهلنـود ، 
 عذابت إىل وراء.

فرنســا نتيجــة إلغــاء قــانون �نــت وهــو مــن أصــل فرنســي پروتســتنيت. وكــان أهلــوه قــد نفــوا مــن  )Gerard(وكــان صــاحبنا هــذا يــدعى الكولونيــل جــريارد 
)(1 )Nantee( قبـل  وهو اليوم يقوم بسياحة حول األرض ومنها بالد ما بني النهرين وكما قال لنا إن أتخره كان خارج إرادته ، ومل يكـن برغبتـه وسـببه هـو أنـه

 ويف أثناء هبوب )سلمان ابك(يوم كان قد اشرتى مهرا جلواد أصيل قرب طيسفون 
__________________ 

 ألغيت الواحدة بعد األخرى وانتهى األمر أبن أبعد عدد من الپروتستانت إىل خارج فرنسا. 1685منح الپرتستانت بعض االمتيازات ولكنها يف سنة  1598) يف عهد هنري الرابع سنة 1(
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ره الـذي كـان يبـدو مشوسـا بعـض الشـيء. لـذلك فّضـل ريح صرصر ابردة ووصوله إىل جسر من القوارب العائمة خاف أن يعـربه لـئال يسـقط يف النهـر عـن مهـ
والواقـع أن عبـور هـذا اجلسـر لـيس ابألمـر اهلـني اخلـايل مـن املخـاطر واملشـاق ، لـذا تصـف الـدواب الواحـد  !العودة إىل دار القنصلية ليكري جوادا �مـن جانبـه

جيتـاز الـذين يعتقـدون أحكـام القضـاء والقـدر فقـط هـذا اجلسـر بغـري حـذر و  بعد اآلخر وجتتاز اجلسر على هـذا الشـكل لـئال تتـدافع وحيـدث مـا يكـره حدوثـه.
الكولونيل حيدثنا ما حدث له رأينا عن كثب هبـوب غبـار سـرعان مـا اجنلـى عـن قـدوم فارسـني آخـرين ميـأل أوجههمـا الـدم  وال خوف ، ويف الوقت الذي كان

واخلالصـة أن منظـر هـذين الفارسـني كـان يبعـث علـى القـرف واالمشئـزاز وينفـر  عتيقـة. وعلى أجسادمها مالبس رثة قذرة ، ومهـا حيمـالن علـى كتفيهمـا أسـلحة
 ؟!منه كل راء حىت الشيطان موليا وجهه األدابر

رت يف أن وقـف هــذان الفارســان إزاء دكــان ابئــع التمــر وأخـذا يف احلــديث مــع رجــال األمــن الــذين كــانوا يف رفقتنـا. ولقــد ركبــين اهلــم كثــريا مبجــرد أن فكــ
د الــذي ن الشخصــني املــزعجني ســيكو�ن يف معيتنــا ابلطريــق. ومــن الطبيعــي أنــه مل يكــن معنــا مبلــغ كبــري لكــي خنــاف عليــه ، ولكــن حــىت هــذا املبلــغ الزهيــهــذي

 !؟حنمله معنا لو سرقاه منا نقع يف بالء عظيم وكرب شديد بعد أن كنا قد ابتعد� عن املدينة والعمران
الء الرجــال منــا فقــال يل : أرى مــن املستحســن أن أقــدم إليــك هــذين الفارســني اللــذين ســيكو�ن يف رفقــتكم مــن اآلن ويف هــذه األثنــاء تقــّدم رئــيس هــؤ 

 .»أومل يكف وجودكم أنتم للمحافظة علينا حىت يكون معنا هذان الفارسان«قلت له على الفور :  ؟ ..فصاعدا
جعلنـا معكـم رجـاال مقبـويل الوجـه واهلنـدام منـذ خـروجكم مـن املدينـة حـىت اآلن  املوضوع الـذي ينبغـي أن أذكـره لـك هـو أنـه حبسـب رجـاء القنصـل قـد 

ة ، أمـا حنـن كيال خنل جبالل منظركم وعظمة مـوكبكم عنـد األهلـني ، أمـا مـن اآلن فصـاعدا فـال يكـون مبعيـتكم إّال هـذان الفارسـان اللـذان وصـال هـذه اللحظـ
 م األخري ونيمم وجوهنافانتهت مهمتنا هاهنا اللهم إّال أن نسلم عليكم السال
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ألصـيلة الفارهـة يف طريـق إىل املعسكر يف بغداد ، ألنه ليس من املمكن أن يرافقكم أمثالنا من رجال األمن املتميزين الذين عليهم املالبس اجليدة وهلـم اجليـاد ا
بغبـار الطريـق وترابـه  ؟)(ا حرقنـا ابرود احلكومـة واتسـخت مالبسـنا قبل عودتنـا ، ألننـ »البقشيش«القوافل املرتبة هذه. ومن البديهي أيضا أن تنقدو� احللوان 

 ؟!وهنا رفع يديه إىل أعلى وقال اجلملة األخرية برتنيم وتنغيم خاص »وندعو أن يكألكم هللا بعنايته ورعايته
تركــو� يف محايــة هــذين  .. ابب علــيهملكــي يتخلصــوا مــن الــرتاب والغبــار وهجــوم الــذ »البقشــيش«ولقــد تركنــا هــؤالء الرجــال بعــد أن أخــذوا احللــوان 

هم وحنـادثهم الشخصني اللذين يشبهان اللصوص والقراصنة إىل حد بعيد مّدة هـذه السـفرة الـيت قـد تطـول أو تقصـر : علينـا أن نشـركهم يف غـذائنا وأن جنالسـ
 ؟!، وأدهى من كل ذلك أن نعطيهم مقابل ذلك مبلغا من املال

وســر� يومــا كــامال يف أراض قاحلــة لــيس فيهــا إّال عــّدة مــن اجملــاري املنــدثرة املخربــة للميــاه وســوى بعــض القطــع مــن  وفحــوى القــول أننــا بــدأ� ابحلركــة
 ؟!احلجارة واآلجر املبعثرة يف الطريق وبقا� آاثر من املدن القدمية البائدة اليت كنا نطويها حتت حوافر جياد�

ن اآلجــر وهــي خــان كبــري شــّيده اإليرانيــون جبهــودهم وفلوســهم فيــه بضــع حجــر واســعة معــّدة وعنــد حــوايل الغــروب ظهــرت علــى األفــق بنايــة كبــرية مــ
اجلوانــب الــيت الســرتاحة زوار العتبــات املقدســة مــن الشــيعة. وهــذا اخلــان ينــاظره خــا�ت إيــران الــيت شــاهدهتا لدرجــة كبــرية إذ حتــيط بصــحنها احلجــر مــن مجيــع 

عنــد مــا يكــون اجلــو لطيفــا ينزلــون يف هــذا اإليــوان وعنــد بــرودة الطقــس �وون إىل احلجــر وجيعلــون دواهبــم ـ  ادةيتقــدم كــّال منهــا إيــوان واســع. واملســافرون عــ
 !وحيوا�هتم األخرى يف االصطبل املقابل هلم لكي تكون على مرأى منهم على الدوام خمافة سرقتها

ولكننـا مـا كـد� نرتجـل عـن جيـاد� حـىت علـت إىل أنوفنـا عفونـة أوشـكت أن وملا كان اجلو ابردا مل نر بّدا من اختيـار إحـدى تلـك احلجـر للنـزول فيهـا 
تزكمهــا ، ولفتـــت نظـــري أشـــياء مركومـــة بعضـــها فـــوق بعـــض فتقـــدمت منهـــا أتفحصـــها ومـــا كـــدت أمـــد يـــدي حـــىت ارتـــدت إّيل كأنـــه قـــد مســـها تيـــار كهرابئـــي 

 واضطربت أشد
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عضـها قـد لفـت يف بسـاط أو سـجاد وحزمـت حببـال وبعضـها يف توابيـت خشـبية يبـدو مـن بـني االضطراب. كانت هـذه األشـياء احملزمـة املركومـة جثـث مـوتى ب
 شقوقها اللحم اجلامد املسود هلؤالء املوتى.

يقضـي ليلتـه على أثر هذا خرجنا سريعا اتركني هذا اخلان الغريب ونزلنا يف حمـل يبعـد عنـه كثـريا لنقضـي فيـه ليلتنـا ، وخـرج الكولونيـل أيضـا واضـطر أن 
والواقـع أن دفـن املـوتى  .. ا يف اهلواء البارد. وعلى رغم ابتعاد� عن اخلـان مبسـافة ليسـت قليلـة كانـت رائحـة العفونـة تضـايقنا كلمـا هـب النسـيم مـن جانبـهمعن

واليـوم جيلـب أكثـر أفـراد  .. جبوار أضرحة مراقد األئمة أصبح عـادة لفريـق مـن املسـلمني منـذ أوائـل عهـد اإلسـالم أي بعـد استشـهاد اإلمـام احلسـني يف كـربالء
مــن نفوســهم منزلــة  الطائفـة الشــيعية جثــث مــواتهم مــن أبعــد املنــاطق كاهلنـد وإيــران إىل مدينــة كــربالء والنجــف لــدفنها قــرب مراقـد هــؤالء األئمــة الــذين ينزلــو�م

 التقديس.
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ألعلى ابن عمه وصهره علي بـن أيب طالـب الـذي كـان أسـبق املسـلمني ويف عقيدة الشيعة أن نيب اإلسالم كان قد اختار خلالفته قبيل انتقاله إىل املأل ا
ينفـذوا وصـية النـيب  إىل اعتناق الدين اجلديد والدفاع عنه ، ومن أخلص رجاالت العـرب وأشـجعهم يف بـدء الـدعوة اإلسـالمية ، إّال أن املسـلمني مل حيرتمـوا ومل

م تســنم اخلالفــة وهــو يف  656ر وعثمــان خلفـاء مــن بعــده. ولكنــه أخـريا وبعــد مــوت عثمــان سـنة بعــد انتقالــه إذ انتخبـوا أاب بكــر وعمــ وس��لمعلیھهللاصلى
 .)1(شيخوخته وبلوغه عتيا من السن 

 )2(ن بيــد أن مــدعي اخلالفــة عــادوا للمطالبــة هبــا بعــد مــوت علــي ومل يتورعــوا مــن اســتعمال الســالح يف الوصــول إىل طلبــتهم وكــان أن قتلــوا بنيــه احلســ
مقدسـة عنـدهم يتـربك هبـا أفـراد الطائفـة الشـيعية ـ  بنتيجـة ذلـكـ  ألول يف املدينة والثاين يف كربالء واألراضي اليت اصطبغت بدمائهما قد أصبحتواحلسني ، ا

 ومن هنا وقع اخلالف وتضخم احلقد بني السنة والشيعة. ولو عّن لنا أن نسأل :
 .. ينبغي لنا أن نتجّرد من العاطفة وحنكم عقلنا يف هذا األمر ؟يدة أي منهما هي الصادقةأمع الطائفة األوىل أم الثانية وعق ؟� ترى مع من احلق

مـع علـي وأوالده  والواقع أننا ال حنتاج إىل االستعانة أبصول الفلسفة أو علوم ما وراء الطبيعة لإلجابة عّما تقّدم بل سـرعان مـا يظهـر لنـا أن احلـق كـان
قـرآن الكــرمي مـن العنايــة أبفـراد عائلــة النــيب ومـا خّصــهم بـه مــن حقـوق يف أمــوال املسـلمني والغنــائم احلربيـة واألســالب الــيت وأول دليـل علــى هـذا هــو مـا ذكــره ال

 .. جيب صرفها للمحافظة على أعقابه والرتفيه عنهم
ف ميكـن أن يفضـل عليـه شخصـا كيـ  .. على هذا األساس كيف ميكن أن يرجح النيب شخصا غري علي الذي كان من املقـربني إليـه وابـن عمـه وصـهره

 ؟)3(غريبا 
__________________ 

 ) ترّدد هنا املدام ما لقنها خادمها اإليراين وشرح هلا حسب عقيدته.1(
 »املرتجم«) مل يقتل احلسن كما اّدعت السائحة وإمنا تذكر أخبار الشيعة أنه مات مسموما. 2(
 »جماملرت «) هذا رأي السائحة طبعا وال موضع للجدال. 3(
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به يف زهـده ومن الطبيعي أنه ال ميكن أن يرث مقام اخلالفة غري علي كما مل يكن ابستطاعة النيب أن يورثها أحدا سواه ألنه مل يكـن لـه منـافس أو مشـا
 وتقواه وشجاعته وإخالصه وذكائه.

ني وأجلهـــم ، أل�ـــم يؤمنـــون حبـــق علـــي يف اخلالفـــة ، لـــذلك أراين أحـــرتم اإليـــراني واحلـــق أن هـــذه املســـألة واضـــحة جليـــة ال حتتـــاج إىل نقـــاش أو جـــدال.
العتبـات املقدسـة يف  ويعدونه زعيمهم األكرب ومثاهلم املقدس ، كما أ�م ينزلون أوالده من أنفسهم منزلة التمجيد واحلب ، حـىت أ�ـم يعـدون ز�رة مراقـدهم يف

 ؟!ود الذين يكابدون مشاق ومتاعب يف ز�رة تلك األماكن املقدسة أيضابالد ما بني النهرين فريضة وواجبا عليهم كما هو احلال عند فريق اهلن

 : 1881ديسمرب  22
 أفقنا يف الصباح الباكر على جلجلة أصوات القوافل الـيت خرجـت مـن اخلـان وحسـبت أنـه مـن املستحسـن أن نسـبق قافلـة جثـث األمـوات وجنعـل بيننـا

غبة ألننا على طـول الطريـق كنـا نشـاهد قوافـل مـن هـذا القبيـل حتمـل توابيـت املـوتى الـيت تشـبع اجلـو بعفونـة مسافة طويلة ، إّال أننا مل نستطع أن حنقق هذه الر 
 تكاد تزكم األنوف.

ألشـخاص وعند الظهر بلغنا خان اإلسكندرية اليت كانت دون اخلان السابقة بناء واستحكاما ومجاال ، بيد أ�ا كانت ذات حركة دائبـة ، وكـان عـدد ا
ذلــك ألن هــذه املدينــة تقــع علــى تقــاطع طــريقني إحــدامها تــذهب إىل مدينــة كــربالء واألخــرى حنــو احللــة. وهــا حنــن أوالء اآلن ال  ؟!أكثــر ممــن هنــاكيبــدو فيهــا 

 ؟!اخلرافية أكثر من أربع ساعات )2(املشهورة ومسرياميس  )1(نكاد نبعد عن عاصمة نيتكريس 
__________________ 

)1 (Nitakris ئلة السادسة امللكية يف مصر القدمية.ملكة من العا 
)2 (Semiramis شـجاعة حبيـث فاقـت شـهرهتا علـى امللكة اليت تتطاير حوهلا خرافات كثرية وكانت حتكـم آشـور واببـل وينسـب إليهـا بنـاء مدينـة اببـل وحـدائقها املعّلقـة ، كمـا أ�ـا عرفـت ابل

 شهرة زوجها امللك بكثري.



127 
 

 

 ديسمرب : 23
نة اببل اليت تبدلت اليوم إىل صحراء قاحلـة لـيس فيهـا زرع وال نبـات بعـد أن كانـت أكـرب املـدن القدميـة وتعـد مركـز املدنيـة واحلضـارة يف أ� اآلن يف مدي

 األزمان السحيقة.
مل نعــد نشــعر  الســاعة تشــري إىل الثانيــة الزواليــة ومــع ذلــك أظلمــت الــدنيا فجــأة وهبــت أعاصــري مــن الــرتاب والغبــار وأحاطــت بنــا مــن كــل جانــب حبيــث

 أبنفسنا وخيل إلينا أن قد ضعنا يف هذا الطوفان الرتايب.
د شـهر مـارس ويف هذه األثناء لعلع الرعد يف السماء وتألأل الربق وبدأ الغيـث يهطـل مـدرارا ، حـىت داخلنـا اخلـوف واهللـع. وكانـت هـذه املـرة األوىل بعـ

 الغزيرة.اليت حيدث فيها مثل هذا احلدث لنا من هطول هذه األمطار 
ويف  وعلى أي حال أبدت السماء يف هذا اليوم كرما وسخاء كما أبدت عطفا علينا إذ سرعان ما انقطع املطـر ووضـعت بـني أيـدينا العاصـمة القدميـة.

 الوقت
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كـو� منفـردين يف الشـارع الـرئيس إىل الذي كانت قطرات املطـر تتسـاقط مـن مالبسـنا كنـا نسـري فـوق أعـايل هـذه املدينـة بيـد أن االدالء الـذين كـانوا معنـا قـد تر 

 طرق أقصر ، ليصلوا قبلنا إىل موضع اآلاثر القدمية.
ومن حسن احلظ أنه ما كد� نسري عّدة خطـوات حـىت ظهـر أمامنـا تـل مملـوء مـن قطـع القـار وعلـى كـل جانـب منـه خنـدق عميـق ، وبعـد برهـة قصـرية 

وحنـن يف حالـة يرثــى هلـا مـن التعـب ومالبســنا مبتلـة مبـاء املطــر ويف هـذه األثنـاء وجــد� أنفسـنا أمـام كــوخ بلغنـا الطريـق املوصـل إىل قلــب تلـك املواضـع التارخييــة 
 ألحد احلفارين احملليني الذين اختار ذلك املوضع حمل إقامة وسكىن له.

يقـدم إىل هـذا املكـان كـل  )1(نيـا مضت عّدة سنوات على إجراء انكلرتا تنقيبات واسعة يف أرض عاصمة خبتنصر هذه وأن أحـد مـوظفي متحـف بريطا
 عام

__________________ 
 م وحيتوي على أشياء مثينة 1753) وهو متحف عاملي مشهور يقع يف لندن أسس سنة 1(
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بعثــة األثريــة لمــن لنــدن ليصــدر تعليماتــه اجلديــدة مــن أجــل اســتدامة التنقيبــات ومــا حتتــاج إليــه مــن مبــالغ. ومــدير عمليــات التنقيبــات هــذه رجــل أرمــين عينتــه ا
 اإلنكليزية وهو الذي أخذ� األدالء إليه وأرا� هذا ما استكشفوه من آاثر جديدة.

قـد اكتشـفت ـ  علـى مـا قالـه هـذا الرجـل األرمـينـ  ومن األشياء اليت شـهد�ها هنـا ألـواح مـن احلجـر كثـرية كانـت قـد كتـب عليهـا خبـط مسـماري. وأ�ـا
ا رأينـا أشـياء صـغرية صـنعت مـن القـار علـى شـكل حيـوا�ت ، ومـن املمكـن أ�ـا كانـت تقـدم لألطفـال عيديـة أ�م منذ ما يقرب من ستة أشهر فقط. كما أنن

 العيد.
الطـني مث  وهذه األشياء عتيقة حىت خييّـل إىل املـرء أ�ـا مـن عهـد طوفـان نـوح. ورأينـا أيضـا أواين كبـرية ذات لـون أمحـر غـامق ومتاثيـل صـغرية صـنعت مـن

 شبه إىل حد بعيد األساليب اليو�نية القدمية.فّخرت على النار ت
اضـطرر�  ويف الوقت الذي كنا نتفـرج فيـه علـى هـذه األشـياء القدميـة الثمينـة كـان اجلـو قـد أخـذ يف التحسـن ، واهلـواء قـد لطـف وملـا مل يكـن معنـا غـذاء

ملدينة القدمية ولكننا مل نكد نبتعد عنها حىت أخـذ� نسـري يف طريـق مجيـل إىل أن نيمم وجهنا إىل مدينة احللة فهي ال تبعد كثريا عن هذا ، ونرتك أطالل هذه ا
 ؟!انتصب على جانبيه النخل بشكل جذاب

كانــت الطبيعــة مجيلــة جــّدا بعــد هطــول تلــك األمطــار فــأوراق وأغصــان األشــجار نضــرة مزدهــرة تعلقــت أبطرافهــا قطــرات الغيــث كأ�ــا قطــع األملــاس 
هي تتنقل من فن إىل آخر. والشمس اليت أخذت تبدو من بني شفيف الغمام كانت تبعث أشـعتها الواهنـة فتزيـد املنظـر روعـة اللماعة واألطيار تنشد وتغين و 

 ومجاال.
سـفرتنا  والواقع أنه كان مشهدا رائعا مأل� هبجـة وغبطـة وبعـث يف عروقنـا النشـاط واحليويـة ذلـك املشـهد بعـد كـل ذلـك التعـب الـذي كنـا قـد لقينـاه يف

 ا لفت نظر� يف هذا الشارع البديع عدة حفر متباعدة هنا وهناك ، كانتومم هذه.
__________________ 
 قدمية وفيه دار كتب واسعة فخمة.
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 ؟!مجيعها مملوءة ماء ، وحوهلا الغرابن تتطاير دون أن تعري السائرين أدىن اهتمام

بـيض وبعـد قليـل بلغنـا أول حـي مـن أحيـاء مدينـة احللـة وواجهنـا جسـر عــائم وبعـد ثـالث سـاعات متواصـلة مـن السـري بـدت لنـا عـن كثـب عـّدة منــائر 
ا كـد� نصـل أول ميـدان صغري أنشئ هو أيضا من القوارب إّال أنه كان يتمّيز بقّلة حركة املرور عليه ابلنسـبة جلسـر بغـداد ، وبعـد أن عـرب�ه دخلنـا املدينـة. ومـ

لذين كانوا قد سبقو� يف الذهاب إىل املدينة لتهيئة حمل إقامتنا فيها يف انتظـار�. ولقـد أخـذو� إىل دار خاليـة من ميادينها حى رأينا مرافقينا من رجال األمن ا
 ؟!ألحد متمويل هذه املدينة وكان قد ذهب إىل احلج

من أهاليهـا. إّال أ�ـا يسـكنها  وابء الطاعون وذهب ضحيته عدد كبري 1832احللة إحدى املدن التابعة حلكومة بغداد وقيل يل إ�ا اجتاحها يف سنة 
 اليوم مخسة عشر ألف نسمة تقريبا ، وهم خليط من العرب والكلدانيني وصناع اليهود
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م تلـك البلـدان. ومثريهم ومجاعـة مـن الشـيعة اإليـرانيني ، ومـوظفي البـاب العـايل. والطائفـة األخـرية جتـدهم يف أي بلـد تركـي وكـأ�م السـرطان الـذي يفتـك جبسـ
ذلــك أن يف هــذه املدينــة فئــات أخــرى كــاألعراب الــذين يقطنــون بيــوت الشــعر واخلــيم ، والــزوار الــذين يكثــر عــددهم يف مواســم خاصــة عنــد مــا  ويضــاف إىل

 يقدمون لز�رة بعض املواضع واملزارات الواقعة جبوارها.
وأ�ــم قــد  »خبتنصــر«نقــش عليــه اســم �بــو كدونســر  وممــا حلظتــه أن دور احللــة كلهــا قــد شــيدت مبــواد أبنيــة قدميــة حــىت أنــين شــهدت بعــض اآلجــر وقــد

عـة اجلـدران لـيس هلـا مـن أفادوا يف إقامة تلك األبنية من القار بدل اجلـص علـى عـادة البـابليني القـدماء. ومتتـاز منـازل احللـة كمـا هـو احلـال يف بغـداد أب�ـا مرتف
 ومتـأل حـدائق وبسـاتني احللـة غـاابت النخـل الكثيفـة وأشـجار املـوز اجلميلـة. لشـرقية.اخلارج منافذ أو شبابيك البتـة كمـا أ�ـا حتـوي ميـزات وخصـائص العمـارة ا

مجيلـة  ومن حسن احلظ أن هذه األشجار الكبرية السامقة وجدت هنا لتقلل من بشاعة منظر دور هذه املدينة اليت شيدت كلها علـى نسـق واحـد وطـرز غـري
عــد منــاظر رائعــة هلــذه الغــاابت تبعــث علــى البهجــة واالنشــراح ، كمــا نــرى ضــفيت النهــر الــيت غطتهمــا ، وال ســيما أننــا مــن ســطح منزلنــا نســتطيع أن نــرى عــن ب

ن املـزارعني النخيل من اجلانبني بوضوح اتم. ونشاهد يف النهر عـدة زوارق يف حركـة متصـلة ومجاعـة مـن الفرسـان الـذين يغسـلون جيـادهم مبـاء شـط الفـرات ومـ
ا إىل اجلانب اآلخر بواسطة اجلسر ، لذلك تعـروا مـن مالبسـهم ووضـعوها فـوق قربـة نفخوهـا ابهلـواء وأخـذوا يف شـق طـريقهم الكساىل الذين مل يريدوا أن يعربو 

 ؟!»نياكانشان«سباحة وأمامهم القربة اليت حتمل املالبس. والواقع أن هذا العمل وراثي وصل إليهم من 
العصر اإلسالمي البتة ، اللهم إّال مسـجدا صـغريا شـيدوه يف ذلـك الوقـت يف الطريـق الـذي مل نر يف مدينة احللة بناية مهمة تلفت النظر قد شيدت يف 

وتـذكر الـروا�ت املشـهورة أن أمـري املـؤمنني عليـا قـد أشـار إىل الشـمس لتقـف  »مسـجد علـي«و يصلها مبدينة كربالء ، وهذا املسـجد يعـرف مبشـهد الشـمس 
 .. يف هذا املكان إلكمال نصره يف إحدى حروبه
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ولكــن الرجــوع إىل كتــاب اترخيــي قــدمي يبحــث هــذا املوضــوع جنــد أن خبتنصــر قــد شــيد يف هــذا املكــان معبــدا لعبــادة الشــمس ال غــري. وتوجــد يف هــذا 
بالطـي إنـين شـيدت يف اببـل معبـدا ابآلجـر والقـار للشـمس الـيت تعـد صـاحبة السـلطة املطلقـة واحلاكمـة الناهيـة يف «الكتاب رواية عن خبتنصـر هكـذا تقـول : 

 .»واملرجع األعلى يف املنازعات واالختالفات على خمتلف أنواعها أي لرب مشاس الذي يعد أكرب القضاة وكبري حكام العامل
قد أخذت مكان مدينة اببل العتيقة منذ بداية القرن الثاين عشـر ، وعنـدما كـان املسـلمون يقومـون  مدينة احللة اليت هي من إنشاءات العهد اإلسالمي

ولكن اآلن مل تصبح عاصمة خبتنصر اليت كانـت تنـافس يف العهـد القـدمي  )1(ئها أخذت مشس البابليني يف اإلشراق على سواحل شط الفرات مرة أخرى إبنشا
 ؟!.مدينة نينوى الكبرية ، غري والية صغرية اتبعة لدولة تركيا املعظمة

إذا مــا «يهــدمها وميحوهــا مــن الوجــود ، ألنــه كــان قــد أخــرب بواســطة أنبيائــه أبنــه :  إن رب اســرائيل جيــب أن ينــتقم انتقامــا شــديدا مــن هــذه املدينــة وأن
 وصلت عظمة مقام اببل لدرجة أن تنافس هبا السماء وأن قدرهتا تبلغ مبلغ الكمال فعلّي أن أقوم هبدمها وأعدمها من الوجود.

احليطان كانت تصل بني التلـني الـواقعني أقصـى اجلهتـني املقـابلتني ملدينـة اببـل  وإذا جتولنا يف أطراف املدينة وتفحصنا جدرا�ا املهدمة ظهر لنا أن هذه
ع يف وســط مائــة ، وعلــى هــذا األســاس كانــت مدينــة احللــة مبثابــة املركــز ملســاحة اببــل الــيت كانــت تبلــغ مخســمائة وثالثــة عشــر كيلــومرتا مربعــا ، وأ�ــا كانــت تقــ

 بوابة.
اســعة كلهــا كانــت مأهولــة ابلســكان وأن األبنيــة والعمــارات كانــت تغطيهــا مــن أقصــاها إىل أقصــاها ذلــك ألنــه وينبغــي أال نتصــّور أن هــذه املســاحة الش

) أسـتادا مربعـا ، أمـا بقيـة األراضـي الـيت حتـيط هبـذه املسـاحة فكانـت تـزرع 90(حبسب رواية كونت كوري مل تكـن عمـارات سـواحل الفـرات تشـغل أكثـر مـن 
 لدرجة

__________________ 
 »املرتجم« ندري ما الذي تعين السائحة هبذا القول. ) ال1(



133 
 

 القدمية الزمان.تكفي إلطعام أهايل املدينة كلهم مدة طويلة يف أوقات احلصار اليت قد يتعرضون هلا ، أو أزمان القحط واجملاعات اليت كانت هتدد املدن 
املعتــاد يف املــدن الشــرقية األخــرى ذات قيمــة وأمهيــة ابلغــة لــذلك نــراهم  ومــن �حيــة أخــرى كــان أهــايل مدينــة اببــل كثــريين ، وكانــت أراضــيها خبــالف

 يضطرون إىل إنشاء العمارات ذات الطبقات.

 ديسمرب : 24
أو مــا يســمى بــربج اببــل. وإذا أرد� أن نصــدق روا�ت التــوراة الــيت ذكــرت هــذا الــربج كثــريا يف معــرض اتريــخ  »Birs«ذهبــت اليــوم لــز�رة بــريس منــرود 

ائق علــوم يــني ورّدت إليــه الســبب يف تعــّدد األلســن واختالفهــا وظهــور النحــو والصــرف حــق لنــا أن ننــزل عليــه لعناتنــا. إذ مل يســتطع اإلنســان أن يلــم بــدقالعربان
 ؟!اللغة مهما بذل من جهد وتعب تلك العلوم القاصمة للظهور

بلـنب وآجـر علـى أحجـام وأبعـاد ـ  كما هـو بـّني ـ   غات واختالفها. فقد شيدومن العجيب حّقا أال يكون هذا الربج املهّدم أقل مما سببت من تشتت الل
 !خمتلفة وأن كّال منها يعود إىل زمن اترخيي خاص

بلغنـا طريـق احللـة الرئيسـية الـيت تقـع يف صـحراء قاحلـة ال نبـت فيهـا وال زرع. وعلـى جانـب مـن هـذه الصـحراء رأينـا عـدة  )مبشهد علي(وبعد أن مرر� 
اإلنسان بيديه ويشبه إىل حد بعيد تـّال أو هضـبة. والواقـع أن هلـذه اخلرائـب ـ  كما هو ظاهرـ   هدها إىل أزمان سحيقة ويف وسطها مرتفع أقامهخرائب يرجع ع

ن عينــه أ يف وســط هــذه الصــحراء منظــرا يلفــت إليــه األنظــار مــن بعيــد. وكلمــا تقــرب اإلنســان مــن هــذا املرتفــع رأى حجمــه أكــرب ممــا قبــل رويــدا رويــدا ، حــىت
 ؟!تتعب يف تقصي أجزائه ودقائقه

، وأخــريا علــى أي حــال حنــن نتقــدم منــه اآلن وجيــاد� الــيت أرهقهــا هطــول األمطــار أمــس وأتعبهــا ســري اليــوم ترتقــي بصــعوبة الكثبــان املبعثــرة هنــا وهنــاك 
 عرب� تال صناعّيا ووصلنا التل املعروف بتل إبراهيم ووقفنا أمام بناية كانت قد شيدت على
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ا مـن مراقـد زعمـاء اليهـود الـيت الطراز العريب. وهذه البناية هي املقربة اخليالية أو الومهية إلبراهيم ومع أن احرتامها يف هذه البالد أكثر مـن أبنيـة عـزرا ومـا سـواه

 ذه األراضي اليت حتيط بربج منرود.يف بالد ما بني النهرين ، فأراضيها مل يلجأ إليها إّال مجاعة من املزارعني الذين يشتغلون ابلزراعة يف ه
 ؟!وجتد على مجيع حيطان هذه البناية من الداخل بصمات محرا لكفوف اإلنسان

الـذي قـام بعـّدة تنقيبـات واكتشـافات يف ـ  العامل اآلاثري املخـتص آبشـور »أوپرت«ويفصل برج منرود عن تل إبراهيم واد غري عميق. ويف اعتقاد مسيو 
أن بــرج منــرود هــذا مل يكــن يف احلقيقــة إّال ذلــك املعبــد الــذي ذكــره ـ  الوصــول إىل تســجيل بعــض املعلومــات املهمــة عــن التــاريخ القــدمي هــذه املنــاطق وتوفــق يف

 هردوت.
 ومهما يكن ففي أعلى الربج قطعة من حائط شّيد مبواد بنائية كثرية يبلغ
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ة هتدم بعض أقسامه العلوية بشكل شق أصـيب بـه. ويف أطـراف هـذا اجلبـل املتكـّون مـن ارتفاعها أحد عشر مرتا وهي تشبه إىل حد بعيد برجا ذا قاعدة مربع
وخييّـل أنـه  هذه اخلرائب جتد قطعا كبـرية مـن الصـخور واآلجـر منتشـرة هنـا وهنـاك ، وكـل منهـا ملتصـقة ابآلخـر إبحكـام لدرجـة أن كانـت هلـا صـالبة احلديـد ،

لنقطـة املرتفعـة تسـتطيع أن تـرى مجيـع أقسـام هـذه األبنيـة املخربـة الـيت تقـع علـى أطرافهـا. بـل إن أفـق من الصعوبة مبكان فصل بعضها عـن بعـض. ومـن هـذه ا
أخـريا حتـت العني واسع حبيث تسـتطيع أن تشـاهد يف اجلنـوب مغـارات مشـهد علـي ويف الشـمال الغـريب أبنيـة مدينـة احللـة ، ويف الشـمال غـاابت خنـل كـربالء و 

 حة جلية.القدمني ترى حبريتني بصورة واض
أل�ـم  وجتد حول هاتني البحريتني مضارب لقبائل من األعراب ال تزيد على بيوت للشعر أو خيم بسـيطة إّال أن سـكا�ا سـعداء وفرحـون مبنـازهلم هـذه

 على األقل بعيدون عن متاعب ولصوصية موظفي الرتك األوابش.
مــن التــل وأخــذ� يف التفــرج عليــه مــن أســفل واســتطعنا بســهولة أن منّيــز طبقاتــه بعــض دقــائق هــذا الــربج هبطنــا  »جــرارد«وبعــد أن شــرح لنــا الكولونيــل 

ا األوحـال والطـني وأقسامه املتعددة اليت شيدت يف أزمان متباعدة خمتلفة. أما معرفة ارتفاع الربج فبـدت لنـا صـعبة ألن الطبقـات السـفلية منـه كانـت قـد غطتهـ
خور وتــراب حبيــث تعــذر علينــا معرفــة مقــدار تلــك املــواد الــيت تراكمــت علــى قاعدتــه. ولكننــا لــو فصــلنا ومــا ســقط مــن أقســامها العلويــة عليهــا مــن حجــارة وصــ

طـول الـربج  بعض أقسامه وعينا كّال منها حىت نصل مستوى األرض العـام وأخـذ� بنظـر االعتبـار شـبهه البعيـد بقصـر سـرجون السـتطعنا يف هـذه احلالـة تعيـني
دس والتخمني. وبناء على هذه الفرضية يكون ارتفاع كـل طبقـة مـن الطبقـات السـبع هلـذه البنايـة مثانيـة أمتـار تقريبـا وكـل هـذه  بثمانني مرتا تقريبا على وجه احل

ومجيـع هـذه الطبقـات كانـت متصـلة بعضـها بـبعض بواسـطة درج  كانت تنتصب فوق قاعدة طوهلا مائـة ومثانيـة وعشـرون مـرتا وارتفاعهـا مخسـة وعشـرون مـرتا.
 األمامي منها ومن �حيتها الشمالية الغربية. كما أن مجيع آجرها الذي شيدت به كان ملو� وموشى ابمليناء املزوق. يقع يف القسم
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وأنعمنا النظـر يف األلـوان املكتشـفة يف بـرج خرسـاابد يتضـح لنـا أن هـذه الطبقـات كانـت  »مهذان«وكلما زد� املالحظة يف شرح هردوت لقلعة اكبااتن 

ب احلماة لألسبوع ، وكل منهم كان له لـون خـاص بـه وأن تـرتيبهم كـان جيـري علـى حسـب ترتيـب أ�م األسـبوع ويف األعلـى أو الطبقـة السـابعة  خاصة ابألراب
م مضروبة وقد كان هذا كبري احلكام وصاحب السلطات املطلقة يف السماء واألرض. وحبسب الروا�ت القدمية كـان هـذا الـرب ينـا )1(كانت خيمة الرب نبو 

ة حيرقـون كـل عـام يف على سرير مثني بديع مزيّن ابجلواهر جبانب فتاة عذراء حملية مجيلة جذابة وأمامه منضدة كبـرية إىل حـد مـا ، نفيسـة رائعـة الصـنع. والكهنـ
 معبده مقدار ألف اتالن من الصمغ واملستكي وينحرون أضاحي كثرية عند

__________________ 
 وبن مردوك بن رب السماء ويقوم مقامه يف األرض. »مردوخ«ن نبو بن مردوك ) كان البابليون يعتقدون أ1(
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لـيت أنشـئ هبـا قـد تـراكم حمرابه ، أما اآلن فلم يبق أي أثر من هذه احملالت واملواضع والزينات ، وإن هـذا الـربج العظـيم قـد هتـدم بكليتـه وأن الكثـري مـن مـواده ا
الــربج مل يكــن يف الواقــع إّال املعبــد الــذي ذكــره هــردوت للــرب بلــوس ، الــذي ذكرتــه الــروا�ت البابليــة أنــه معبــد علــى جوانبــه. ولقــد أشــرت مــن قبــل إىل أن هــذا 

يف زوا� هــذه البنايــة تضــع يف  )1(األلــوان الســبعة ، واحلقيقــة أنــه لــيس مثــة شــك وال ريبــة يف هــذا البتــة إّال أن بعــض املكتشــفات الــيت عثــر عليهــا ســري رولنســن 
 ات مهمة جّدا.أيدينا معلوم

سـه مـا هـذا إن هذه املكتشفات تؤيد الروا�ت العربية وتعني ملعبد بلوس موضعا جديدا. ومن بني األلواح املكتشفة هذه اليت جاء فيها قول خبتنصر نف
فاصــلة ذلــك (شــيدها أحــد امللــوك القــدامى فلقــد  )2(أمــا مــا خيــص البنايــة األخــرى املعروفــة ابســم بنايــة األنــوار الســبعة والــيت مل تعــد أقــدم آاثر برســيبا «نصــه : 

ولكنـه مل يـتمّكن مـن تكملـة بنائـه وإقامـة قمتـه العلويـة. والنـاس مل يهتمـوا بـه منـذ حـدوث طوفـان نـوح  )الزمان عن اآلن تقدر ابثنني واربعني من عمر اإلنسان
حـدثت زلزلـة ورعـد عمـل علـى تصـديع بعـض جوانـب هـذه البنايـة  ولكنهم بعد مدة أخذوا يف أتويلـه واخـتالق األسـاطري والـروا�ت حولـه. ومـن �حيـة أخـرى

ب الكبـري اليت كانت مشيدة ابللنب والطني ، ويف النهاية هتدمت هذه البناية العظيمة بسبب حوادث أخرى وأصبحت على شـكل تـل غـري مرتفـع. بيـد أن الـر 
أغري موضعه أو أمس رحمـه بسـوء ، ففـي شـهر السـالمة وأ�م السـعادة نفـذت  قد أوصى إّيل أن أعيد بناءها. ولقد قمت هبذا األمر دون أن »مردوخ«مردوك 

أجـل إنـين ابدرت ما طلب مين فأعدت تشييدها مقيما العقود ومعيدا اآلجر املوشـاة ابملينـاء امللونـة ووضـعت امسـي يف مقـدمتها مـن ابب االعتـزاز واالفتخـار. 
أعدتــه بعــد أن كــان أكوامــا مــن الطــابوق والــرتاب ال خيتلــف عــن تــل غــري مرتفــع يف أحســن الفــروض إىل إقامــة الــربج وأعــدت إليــه ســابق عهــده ومجــال منظــره. 

 .»واألحوال
__________________ 

 املوضع التارخيي املعروف يف إيران. »بيستون«وهو الذي ترجم ألول كتاابت  )1895ـ  1810() مستشرق وعامل آاثري انكليزي معروف 1(
)2 (Bersippa بات مدينة اببل.اسم أحد قص 
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 إذن يتضــح مــن هــذا أن بــرج اببــل املشــهور مل يكــن غــري هــذا التــل الــذي أقــف عليــه اآلن إّال أنــين ال أعــرف علــى وجــه التأكيــد مــدى صــحة الــروا�ت
ن الصـعوبة مبكـان القطـع مبثـل العربية اليت تـذكر أن هـذا الـربج كـان السـبب يف تعـدد اللغـات وتعقيـد أمورهـا مبـا وضـع مـن أمـور النحـو والصـرف. والواقـع أنـه مـ

 هذه احلقيقة الغامضة اليت ال تؤيدها أدلة عقلية منطقية.
يقــع يف علـى هـذا األســاس مل يكـن هـذا املعبــد الـذي جيــب أن أمسيـه ابمسـه األصــلي وهـو معبــد األنـوار السـبعة يقــع يف مركـز مدينــة اببـل ، بـل لعلــه كـان 

تصور أن ابتعاد القصر امللكي عن املعبد الديين وكل منهما يقع يف حمل معـّني خـاص كـان معنـاه أن اببـل وبرسـيبا  ضاحية برسيبا املتامخة لبابل. وينبغي أن ال ن
ضـا إّال أننـا كانتا مدينتني خمتلفتني ومستقلتني إحدامها عن األخرى ، يقول هردوت مثال : إن احلصار الـذي ضـرب حـول مدينـة اببـل كـان قـد مشـل برسـيبا أي

ن احلــال مل يكــن كــذلك علــى الــدوام ويف كــل حصــار تتعــّرض لــه اببــل. كمــا أننــا نســتطيع الفــرض أن هــذا املعبــد كــان اترة بعيــدا عــن املدينــة نســتطيع التصــّور أ
 ؟!وأخرى واقعة ضمن دائرته. ذلك ألن امللوك يف كل زمان كانوا يوسعون رقعة املدينة أو يضيقو�ا حبسب مقتضيات الزمن وضروراته

 : 1881ديسمرب  25
وهذا املوضع هو املكان الذي عرب� منه منذ ثالثة أ�م. تقـع هنـا كثبـان خرائـب  يف طريق عودتنا من برسيبا توقفنا فوق كثيب يعرف بعمران ابن علي.

 وحفرت اخلنادق املبعثرة هنا وهناك اليت محل منها الرتاب ألغراض التنقيبات اليت جرت يف هذه املنطقة.
ة لدرجــة أن الشــخص الغريــب وال ســيما الســائح يتيــه فيهــا ويضــل طريقــه. وجتــد إىل جانــب كــل ذلــك صــخورا وأحجــارا  واملرتفعــات واملنخفضــات كثــري 

 .. كبرية متالصقة الواحدة ابألخرى لدرجة ال ميكن فصلها قط
 نه مل يراع يف حنته الدقةومما يلفت نظرك هنا متثال األسد الصخر الذي ظهر قسم من جسمه ودفن اآلخر حتت الرتاب. إّال أن امللحوظ فيه أ
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 وحه.واجلمال الفين. وهذا األسد هو األثر الوحيد الذي اكتشف من قصور ملوك كلدية القدامى تلك القصور اليت أسلم فيها اإلسكندر املقدوين ر 
نـت أسـتياج ملـك املـاديني الـذين وهـي ب »Amytis«أما احلدائق املعلقة اليت أنشأها خبتنصر لزوجته فلـم يبـق منهـا شـيء وكانـت هـذه تسـمى آبميتـيس 

 تقع بالدهم يف األقسام اجلبلية املزدانة ابألشجار واحلدائق الغناء الكثرية.
دهـرة ولقد أقام خبتنصر هذه احلدائق بناء على رغبة زوجه اليت كانت ضجرة من مناظر صحراء اببـل ولتعودهـا مـن جهـة أخـرى علـى منـاظر بالدهـا املز 

 ابألشجار واألزهار.
 ائق املعلقــة هــذه مل يكــن هلــا عمــر طويــل إّال أ�ــا كانــت مجيلــة جذابــة كثــريا ، فلقــد كتــب فيهــا الكونــت كــورس وفــاخر يف كتابتــه حــىت أنــه عــدهاواحلــد

 إحدى أعاجيب ذلك الزمن ، كما أن ديودور الصقلي ذكر هذه احلدائق يف بعض كتاابته وأسهب يف مجاهلا وروعتها.
ت اإلسـكندر وأتسـيس مدينـة سـلوقية قـد تركـت وأخـذت تضـمحل رويـدا رويـدا ، مث فقـدت مقامهـا الرفيـع وا�ـدمت واخلالصة أن مدينة اببل بعد مـو 

عا لألشــواك عماراهتـا اجلميلــة البابليــة. وانتهــى هبــا األمــر أن يبســت أشــجارها وماتــت بســبب قلّــة وصــول املــاء إليهــا ، وإن فــردوس ملكــة آميتــيس صــارت موضــ
 واختلط ابلرتاب. وجسد امپراتريس اجلميل سقط

وإن بســاتينها اجلميلــة الرائقــة انقلبــت إىل مقــابر موحشــة. إن مقــابر البــارثيني الــيت  ويف زمــن امللــوك األشــكانيني غــدت مدينــة اببــل مهدمــة مرتوكــة متامــا.
يـت يف أطـراف القصـر امللكـي أتـت بنتـائج اكتشفت منذ بضع سنني قد أثبتت هذا األمر حبيث ال يقبل رّدا وال جداال. إن االستحااثت والتنقيبـات الـيت أجر 

شــخص عــريب منهمكــون يف رفــع الــرتاب عــن حيطــان هــذا  400إىل  300مفيــدة ومهمــة جــّدا. ومــا زالــت تلــك العمليــات قائمــة علــى قــدم وســاق فزهــاء 
لــيت تشــبه األهبــاء احمليطــة بــربج منــرود كمــا القصــر ومــا يتامخــه ، ولقــد اكتشــفت أن حيطانــه كانــت قــد أنشــئت مــن اآلجــر والقــار وأن أهبــاءه الشــاخمة الطويلــة ا

 رأيناها من قبل قد اكتشفت أيضا ورفع عنها الرتاب. وقد عثر إىل جانب كل ذلك على أشياء مل
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ح الطــني ألــوا  يــراع يف صــنعها الفــن والروعــة إّال أ�ــا مهمــة مــن الناحيــة التارخييــة ، ومــن حيــث مــا تلقــي مــن ضــوء يف حــوادث تلــك األزمــان الســحيقة وال ســيما
 املفخورة الكثرية اليت دونت عليها عبارات ابخلط املسماري بصورة متداخلة السطور حبيث ميكن قراءهتا بصعوبة كبرية وتعيني معانيها.

ا ويف غالــب األحيــان عنــدما كــانوا يزيــدون يف حفــر األرض فقــد كــانوا يكتشــفون يف األعمــاق الغــائرة أواين صــنعت مــن القــار وهــي مكســورة ويف جوفهــ
 ؟!عظام لكتف ثعلب أو فك جواد

يـل وعلى بعد كيلومرتين من هذه العاصمة القدمية يقع تل عال كبري على شكل هرم �قص كنا نـراه مـن مسـافة بعيـدة جـّدا مـن خـان اإلسـكندرية. وخي
العظيمـة. وهـذا التـل الـذي يبلـغ طولـه مائـة ومثـانني مـرتا إىل املرء أن هذا التل من جانب وبرج منرود من اجلانب اآلخر كا� يعينان احلـدود النهائيـة ملدينـة اببـل 

 وارتفاعه أربعني مرتا ليس طبيعّيا وإن اإلنسان قد أقامه بيديه أو قد ساعد على إقامته وسكنة هذا احملل يقال هلم البابليون.
أو ســـور  )Assarhaddon((د حكـــم آســـارحادون ويف اعتقـــادي أن هـــذا التـــل مـــن بقـــا� املعبـــد الـــذي ذكـــره املؤرخـــون اليو�نيـــون مـــن أنـــه صـــنع يف عهـــ

ويف حكم خبتنصر ونريگ يل سور ، أو نريكال سـار أو سـور قـد توسـع  )Merodaekـ  Bel(من أجل الرب بل مروداك  )Akheyddinـ  Assour)(آخئيدين
بيــد أن اإلسـكندر املقــدوين كــان يفكـر يف بنائــه عــودا  ومجّـل كثــريا وأضـيف إليــه بعــض التزيينـات. وهــذا البنـاء قــد هــدم كلـه أبمــر مـن خشــيارث امللــك اإليـراين.

 معّني.على بدء للبابليني ولكن املنية عاجلته وأصبحت بعد ذلك قلعة حربية يو�نية ، أما اآلن فقد انقلبت تال من تراب ليس له مظهر وال شكل 
وقيـل إن خشـيارث قـد أخـذه (لتمثال الذهيب الـذي كـان يقـع هنـاك ولقد ارتقينا حنن هذا التل من غري أن نالقي صعوبة تذكر وبلغنا قمته ويف موضع ا

مل جنــد ســوى أحجــار وصــخور مكســرة وحفــرة تشــبه إىل حــد بعيــد بئــرا غــري عميقــة. ولــيس مــن البعيــد أن تكــون هــذه مرصــدا ملنجمــي كلــدة القــدامى  )معــه
 وهنا وهناك كنا نعثر على قطع صغرية كتبت خبطوط يو�نية أو ؟!السعداء
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اآلجـر ، ومـن ويف �اية هذا التل من الناحية اجلنوبية عّدة حفر نرى من املؤكد أ�ـا حفـرت أبيـدي املنقبـني ويف أطرافهـا عـّدة مبـان مشـيدة مـن الطـني و  آرامية.
 املعلوم أنه ملا مل جيدوا آاثرا مهمة فيها تركوها.

واحلزن. واآلن ما زال مجاعة من العمـال العـرب والـرتك منهمكـني يف وعلى أي حال تبعث مناظر خرائب معبد بلوس ومدينة اببل القدمية على األسى 
 عمليات التنقيب وتصل إلينا مههمتهم وأغانيهم بصورة مجيلة.

وم مـن الرعـاة وحتيط هبذه الكثبان والتالل التارخيية األشواك والنبااتت الطفيلية الطبيعة من كل جانب ، وهي يف الواقـع غـري مأهولـة ال يقطنهـا سـوى قـ
 .. ع خرافهم ومجاعة من احلفارين واملنقبنيم

بعــد مــرور ســبعني ســنة مــن ظلــم وجــور اببــل ســأجته عليهــا مغضــبا وأحموهــا عــن «وبنــاء علــى روا�ت التــوراة جــاء علــى لســان هللا ســبحانه وتعــاىل قولــه 
 .»الوجود إىل األبد

 : 1881ديسمرب  26
 وستمائة سنة عند ما كانت عاصمة خبتنصر وسلفه ذات جالل ورهبة. فلـو كـان حيـدث مثـل إنين متأسفة جّدا ألين مل أستطع أن أرى اببل منذ ألفني

 هذا لكنت أغتنم الفرصة وأعرض نفسي يف إحدى اجللسات الطبية اليت كانت تعقد يومئذ.
ملدينــة أو يف متقــاطع طــرق يف ذلــك العصــر عنــدما كــان الواحــد مــن ســكنة اببــل يصــاب مبــرض مــا كــان خيــرج مــن منزلــه ويوضــع يف ميــدان مــن ميــادين ا

 ؟!يكثر العبور منه. وكان الناس يف هذه احلالة حييطون ابملريض املضطجع وكل منهم يصف له الدواء الناجع حبسب سليقته ومعلوماته وجتاريبه
تعـد مـن مراكـز الشـيعة املهمـة وفيهـا وتوجهنـا حنـن حنـو مدينـة كـربالء الـيت  »كدسـتان«وهنا ودعنا الكولونيـل جـرارد واسـتودعنا هللا إ�ه ، اجتـه هـو حنـو 

 عّدة مدارس كبرية مذهبية ويف بعض األحيان يقضي طالب هذه املدارس عشرين سنة أو أكثر يف حتصيالته الدينية.
 ويف موقع خروجنا من اببل أخذ� األدلة وعربوا بنا قناة تتوسط مدينيت
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غنا اليابسة طفقنا منر خالل أرض صفراء منبسطة لـيس فيهـا زرع وال نبـت ألن احملصـول الربيعـي  احللة وكربالء وذلك بواسطة زوارق شراعية صغرية. وعندما بل
 كما أ� مل نر يف طريقنا قرية وال قصبة.  .. كان قد حصد ونقل إىل املدن للبيع

مامهـا بـرك ومسـتنقعات. وكانـت بـني بعد ساعتني من املسري الحت لنا عـن كثـب خـيم مجاعـة مـن األعـراب الكبـرية مرتفعـة بـني األشـجار والنبـااتت وأ
 هذه اخليم خيمة أكرب وأوسع من سائرها وأمامها فسحة من األرض خالية وكان يعلوها علم خيفق يف األعايل.

�صـر كمـا يكـون لـه هـو ميـزات بـني أفـراد القبيلـة خاصـة بـه. ومـن املعلـوم أن   والواقع أن خيمة رئيس القبيلة وحدها تكون هلـا مثـل هـذه امليـزات فقـط.
يهـا علـم الدين شاه اإليراين أخذ هبذه الرسوم والصالحيات أيضا. إذ كانت تضرب له خيمـة يف مكـان مسـتقل بعيـد نوعـا مـا عـن مضـارب اآلخـرين ويرفـع عل

 عندما كان خيرج للصيد مع حاشيته أو للقيام بنزهة يف البادية.
إىل املغيــب ، وكــان ينبغــي لنــا أن نقطــع مســافة كبــرية لكــي نصــل إىل غــاابت واخلالصــة أن القافلــة أخــذت حتــت الســري إّال أن الشــمس كانــت جتــنح 

 النخيل اليت تبدو أمامنا من بعيد وهي موضع االتصال بني طريق احللة وكربالء على حسب أقوال األدلة لنا.
عــذرت علينــا متابعــة الســري يف ذلــك الطريــق أخــذت الســماء رويــدا رويــدا ميلؤهــا الظــالم والســحب تــرتاكم فــوق رؤوســنا وأخــريا شــرع املطــر يف اهلطــول وت

هم يقولـون لنـا إنـه ينبغـي لنـا املوحش الذي ختتفي حتت نبااتته ومزروعاته جماري املياه واآلابر. وال سيما أن أدلتنا مل تكن هلم املهارة والشجاعة الكافيـة إذ رأينـا
 أن نتقدم القافلة ألننا حنمل السالح دو�م ال لشيء آخر.

تفــق أن رأينــا يف طريقنــا أربعــة أشــباح ضــخمة مل يكــن يف مكنتنــا متابعــة الســري للوصــول إىل غابــة النخــل. والواقــع أن هــذا املشــهد أاثر يف ولــو ال أن ا
 د سالحناإىل جترينفوسنا اخلوف والوحشة ودفع أدلتنا ومن كان معنا يف هذه القافلة املنحوسة إىل أن خيتفوا خلف األشجار ، واضطرر� حنن يف هذه احلالة 
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تكـن سـوى والتهيؤ إلطالق النار ، ولكن هللا سلم إذ ما كد� نقرتب بضع خطوات حىت وجد� أن هذه األشباح اليت حسـبناها حيـوا�ت مفرتسـة ضـخمة مل 
 ؟!مجاعة من احلطابني حيملون فوق ظهورهم حزما من الشوك وأغصان األشجار

هثـة أجـرب أحـد أفـراد قافلتنـا هـؤالء احلطـابني أو ابحلـري جـامعي الشـوك أن يرافقنـا إىل حمـل نطمـئن إليـه وبعد أن استعد� اطمئناننا والتقطنا أنفاسنا الال
شـبه النمـل ودام وأتمن فيه القافلة يف ظالم هذا الليل املوحش. وأخريا بلغنا قريـة صـغرية كانـت تبعـد كيلـومرتين مـن هـذه األهـوار ووقفنـا أمـام ابب هشـمت خ

 سمح لنا ابلدخول إىل هذا املنزل الذي ال ندري ماذا ينتظر� فيه.وقوفنا ربع ساعة لكي ي
بــني ال ابلواســع وال الصــغري حتــيط بــه مــن اجلوانــب عــّدة دكــاكني. وكــان هــذا اخلــان يضــاء ـ  وبعــد ألي وصــرب فتحــت البــاب ودخلنــا فــإذا هــو خــان بــني

 مضطرين بسبب هطول األمطار بغزارة يف ذلك الوقت األخري من الليل. بفوانيس نفطية وكذلك الدكاكني الصغرية القذرة. لقد أمضينا ليلتنا هنا

 ديسمرب : 27
املدينــة  أفقنــا اليــوم قبــل أن تبــزغ الشــمس واتبعنــا ســفر� إىل كــربالء وبعــد أن عــرب� جســرا صــغريا يقــع علــى شــط الفــرات بلغنــا الطريــق املوصــل إىل هــذه

ذه الطــرق فبــدل تلــك الصــحراء القاحلــة الكئيبــة ، أخــذت تطالعنــا بســاتني وحــدائق مزدهــرة �نعــة مكتظــة الدينيــة. ولقــد تغــّريت املنــاظر منــذ وطئــت أقــدامنا هــ
 أبشجار الليمون وابلنخل واألزهار البديعة املختلفة األلوان.

ت علــى أرجلهــن ، وكــن ويف الطريــق كنــا نــرى حركــة املــرور نشــيطة ودائبــة ، وقســم مــن هــؤالء كــان مــن النســوة إمــا ممتطيــات ظهــور الــدواب وإمــا ماشــيا
 بيد أن )1(يسمعننا بعض العبارات اجلارحة والسباب الذي ال ندري علته وسببه 

__________________ 
 »املرتجم«) لعّل ذلك كان إنكارا منهن حلالة السائحة يف اسرتجاهلا وترحاهلا ، وستذكر السائحة ذلك. 1(
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 الرجال منهم مل يقولوا شيئا على ما كان يظهر لنا.
ّد ذلـك ولقد وضح لدينا أن هاته النسوة كن ينفعلن من رؤيتنا حبيـث ال يسـتطعن إخفـاء شـعورهن املعـادي لنـا أو إمساعنـا الكلمـات اجلارحـة. ولعـل مـر 

 حتديقنا يف وجوههن أو الكراهية املتأصلة يف قلوهبن ضد األوروبيني.
يمـــة تبعـــث علـــى القـــرف واالمشئـــزاز وأجســـامهن قـــذرة تقـــذي العـــني. كـــان وعلـــى أي حـــال مل مينعنـــا ذلـــك مـــن التطلـــع إلـــيهن وإن كانـــت وجـــوههن دم

 حىت يستطعن جتميد نظراتنا والتخلص منها. )1( »مدوز«خصائص و امشئزازهن لنظراتنا عظيما لدرجة أ�ن كن يتمنني لو اتصفن مبزا� 
ثرة على جانيب الطريـق ، وغمـر� جوهـا الرائـع اجلميـل حبيـث نسـينا وقبل أن تتحقق أمنية هاته القرو�ت لفت نظر� منظر غاابت النخيل والليمون املتنا

 ابب املدينة.السائرين مجيعا النساء والرجال على حد سواء إّال أنه مل يطل متتعنا كثريا هبذه املناظر املزدهرة فسرعان ما رأينا أنفسنا على عتبة 
ة كــان يشــغلها عــدد مــن احلجــارين املنهمكــني يف قطــع وصــقل األحجــار والصــخور وأمــام هــذا البــاب الــذي يقــال إنــه مــن املبــاين العتيقــة ســاحة واســع

 الطالبني. املستعملة يف تشييد املقابر وما شابه ذلك. وكان قسم من هذه الصخور مصقولة ومهيأة للبيع ، والقسم اآلخر يف طريق إكماهلا وعرضها على
 ل القـادمني مـن أفـراد القوافـل الـذين كثـريا مـا يقـدمون اىل هـذه املدينـة لـدفن مـواتهم فيهـا.ولقد علمت أن هؤالء احلجـارين اختـذوا هـذا املكـان السـتقبا

 جني.ومبجــرد أن يطــأ هــؤالء الغــرابء أرض هــذه الســاحة حيــيط هبــم أولئــك احلجــارون مــن كــل جانــب ، فيعرضــون علــيهم بضــاعتهم إبحلــاح وإحلــاف مملــني مــزع
 نبان على الثمن ، وعلى األثروبعد مساومة تطول يف أكثر األحيان يتفق اجلا

__________________ 
)1 (Meduse عرها اجلميـل الرائـع الـذهيب شخصية خرافية متّثل عذراء كانت على جانب كبـري مـن اجلاذبيـة واجلمـال إّال أ�ـا أهانـت إلـه العقـل فغضـب عليهـا غضـبا شـديدا ، وقلـب خيـوط شـ

 ؟!كل من تنظر إليه إىل أحجار وصخور جامدةإىل أفاع خطرة موحشة ، ووضع يف عينيها قوة حتّول  
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 �خذ احلجار يف تدوير اسم امليت وأبيه وجده على الصخرة.

و� املدينـة وبعد أن قطعنا هذا امليدان الواسع وصلنا إىل البـاب بيـد أن احلـراس رفضـوا دخولنـا منـه وطلبـوا مـن أدلتنـا أن �خـذو� مـن طريـق آخـر ويـدخل
 ينزلو� يف املواضع السفلى األخرية من املدينة.من خلف سور املدينة ، و 

ا مــن وعلـى هــذا األســاس انعطفنـا مــن هــذا الطريـق إىل آخــر ومــرر� جبماعـات كبــرية مــن النـاس كــانوا قــد أقـاموا معســكرات. ولقــد علمنـا أن هــؤالء كــانو 
يف اخلا�ت واملنـازل الـيت يف الـداخل ، لـذلك اضـطروا إىل اإلقامـة يف اخلـارج الزوار الذين وفدوا إىل املدينة املقدسة ولضعف حالتهم املادية مل يستطيعوا اإلقامة 

حالــة تعبــد  علـى شــكل معسـكرات أو مضــارب مــن اخلـيم. ولقــد رأيــت كـّال مــن هــؤالء الـزوار املســاكني يقــيم جبانـب أاثثــه الســاذج وأمـام دابتــه الواهنــة وهـو يف
 كرب من شحمه ومواده.وهتجد. وفريق منهم منهمك يف مضغ التمر الذي نواته أ
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 !ةوبعد مدة اجتز� اباب إىل شارع كان يبدو أنه شق حديثا. ولقد توقف أدلتنا يف وسط هذا الشارع ودخلوا منزال قذرا مظلما حيوي حجرا ضيق
العتبـات املقدسـة لـدى مجهـور كبـري ومل نر حنن بّدا من قبول النزول يف هذا البيت على عالته الكثرية وقذارته ، ذلك ألن مدينة كربالء تعد أكرب وأهـم 

ان ينبغـي لنـا أن نبعـد من املسلمني ، ويؤمها سنوّ� عدد ضخم ال قبل هلا ابستيعابه على رغم كثـرة خا�هتـا ومنازهلـا ودورهـا املخصصـة إلقامـة الـزوار. مث إنـه كـ
 ؟!عن الزوار ما استطعنا

لتحتانيـة الرطبـة ارتقيـت الـدرج إىل السـطح وأخـذت مـن هنـاك التطلـع إىل منظـر املدينـة وبعد أن اطمأن بنا املكان الذي وضع يف تصـرفنا وهـو الطبقـة ا
يغلــب علــى  الرائـق ومشــاهدة قبـة ومنــائر مرقــد اإلمـام احلســني املذهبــة علـى اجلهــة اليســرى ، أمـا اجلهــة األخـرى فكانــت فيهــا قبـة صــنعت مــن الكاشـي األزرق

 الظن أ�ا يف أواخر العهد الصفوي.
آلن أن حنسن التصرف واحلكمة كالسياسيني ألنـه نريـد أن نـزور املرقـد الشـريف هـذا الـذي ال يقـل احرتامـه لـدى اإليـرانيني عـن الكعبـة بيـت ينبغي لنا ا

ا أن نسـكن ، وفضـلن هللا احلرام من دون أن يكون لنا ما جييز لنا هذه الز�رة اخلطرة. وألجل هذه الغايـة نفسـها حتملنـا كـل هـذه املصـاعب واملشـاق يف سـفرتنا
كان قد اعترب بواقعة الكاظمني وهيأ كل ما يلزم لز�رتنا هـذه ، فأخـذ مـن بغـداد  »مارسل«هذا املكان الرطب القذر الذي يكاد يشبه الزريبة ، إّال أن زوجي 

 عدة توصيات لرجال الدين ووجوه البلد واملسؤولني يف كربالء ملساعدتنا وتسهيل أمر�.
لــة القنصــل اإليــراين ، ووجــد�ه رجــال لطيفــا يبلــغ عمــره أربعــا ومثــانني ســنة متغضــن الوجــه حلــو اللقــاء. ووجــد� حولــه عــددا مــن ويف البدايــة ذهبنــا ملقاب

لتنــا ، وبعــد أن تــرك رجــال الــدين والقــراء واملــراجعني. ومــا إن رآ� حــىت صــرف مجاعــة مــن زائريــه ومراجعيــه وأجــل مقابلــة اآلخــرين إىل اليــوم الثــاين ليتفــرغ ملقاب
 إنه مل يتفق قبل اآلن أن استطاع شخص نصراين«اجلميع املنزل ومل يبق فيه إّال أفراد عياله أصغى إىل ما كنا قد أتينا من أجله ولقد أجاب عن ذلك بقوله : 
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ينبغــي لكــم أن تعتمــدوا  ز�رة مرقــد اإلمــام احلســني ، إّال أنــين رغــم ذلــك ســأبذل جهــدي لتحقيــق رغبــتكم هــذه ويل أمــل أبن أجنــح يف هــذا ، وعلــى أي حــال
وعلــى الفــور أرســل أحــد خدمــه إىل كليــدار الصــحن الشــريف خيــربه بوصــولنا ويطلــب منــه احلضــور إىل هنــا لعــرض  .. علــى ممثــل أكــرب وأليــق ســالطني اإلســالم

 رغبتنا عليه يف هذا اجمللس.
بتــه للشــيخ ومداعبتــه إ�ه ، ولقــد هنــأت القنصــل اإليــراين ويف فــرتة غيــاب اخلــادم اشــتغلنا حبركــات طفــل كــان علــى جانــب مــن الــذكاء واجلمــال ومالع

أجـل إنـه طفـل مجيـل وذكـي ، «ومسعتـه يقـول رّدا علـى ذلـك بقولـه :  ؟!حلظوته مبثـل هـذا الطفـل الـذكي ألمتلـك قلبـه ليهيـئ لنـا سـبيل ز�رتنـا للمرقـد الشـريف
ولقــد أيــد أفــراد عيالـه مــن النســاء قولــه ومــن مث  »اإلمــام احلسـني يف كــربالءولـيس مــن أحفــادي مــن هـو يف قوتــه وســرعة خــاطره ذلــك ألنـه ولــد وترعــرع يف ظــل 

إن الكليدار قد ترك املدينة منذ مدة لتغيري اهلواء والنزهة وإنه بعـد أسـبوع واحـد سـيعود يف أغلـب «أخذ� يف جتاذب أطراف احلديث حىت عاد اخلادم وقال : 
 .»الظن من قصبته اليت ذهب إليها

ادم هـذا مل يبعـث يف نفوســنا اليـأس كمـا أننـا مل نتفـاءل بــه خـريا يف نفـس الوقـت. ألن غيـاب الكليــدار عـن املدينـة ميكـن أتويلـه وتفســريه  إّال أن قـول اخلـ
 كل حسب خياله وفكره.

سـطوة املـوظفني أما القنصـل الشـيخ فإنـه دون أن يغـّري مـن حالـه أخـذ يسـرد لنـا مـا يالقيـه مـن صـعوابت ومتاعـب يف أداء مهمتـه ، وأبـدى شـكواه مـن 
أخــذ حيــدثنا أبمثــال هــذا احلــديث لكــي يــوحي إلينــا يف خاللــه أنــه لــيس يف  .. الــرتك وجتــربهم وعــدم اســتطاعته ليكفــي رغبــاهتم وعجــزه عــن التــدخل يف شــؤو�م

 مكنته مساعدتنا كما ليس يف مكنة من سواه ما عدا املوظفني الرتك.
اب مـن وايل بغـداد إىل �ئـب احلكومـة يف كـربالء يطلـب منـه مسـاعدتنا وتلبيـة طلباتنـا وحاجاتنـا ولقد صدق مارسل أقوال القنصل وأخـرج مـن جيبـه كتـا

 ووضعه بني يدي القنصل.
 ال يستطيع أحد أن«وبعد أن حدج الرجل الشيخ بعينيه يف الكتاب قال : 



148 
 

م ويذهب بنفسه إىل الكليدار وعرض القضـية عليـه ، وقـال لنـا وهنا صاح خبدمه ليهيئوا له جواده املطه »يقف يف طريقكم ما دمتم حتملون مثل هذا الكتاب
 .. إنه سوف يعود بعد مداولته ليخرب� ابلنتيجة

بنــا ، مث وعنـد العصـر دخـل حجرتنـا مجاعـة مـن القــراء والشـيوخ املعممـني وأخـذ كـل مـنهم يف تقـدمي التهنئــة بوصـولنا ابلسـالمة وقـراءة التحيـة والرتحيـب 
خــذ خيطــب وبعــد أن أفــاض مبقدمــة أدبيــة طويلــة قــال إنــه مــن دواعــي ســرور القنصــل أن حنــل يف منزلــه وأن نطلــب مســاعدته وإنــه مــن تركــوا الكــالم ألحــدهم فأ

شــيا علــى قدمــه دواعـي الشــرف للكليــدار أن يتلقــى مثــل هــذه التوصــية مــن وايل بغــداد ، مث راح يشــرح لنــا عظمــة وجاللــة املرقــد املطهــر الــذي زاره شــاه إيــران م
أن نعـد ان يف هذه املدينة ، وبعـدها قـال إنـه ينبغـي لنـا أن نكـون يف غايـة الشـكر واالعـرتاف ألنـه مل يسـمح قـبال لألجانـب بـز�رة الضـريح الشـريف و عند ما ك

يش الـرتك احلمـر كـيال هذه الز�رة اليت ال تتم إّال من سطح إحدى الدور القريبـة مـن املرقـد وبعـد أن نضـع فـوق رؤوسـنا طـراب .. »هذه الز�رة فرصة ذهبية قيمة
 ؟!نكون موضع ريبة وشك

 وبعــد أن ســكت اخلطيــب الــذلق اللســان تكّلــم مارســل فقــال : إنــه يســره إبــداء الشــكر اجلزيــل للعطــف الــذي قوبــل بــه لــز�رة املرقــد املطهــر مــن ســطح
ا تبـديلها مبالبـس تركيـة وارتـداء شـعار الـرتك الـذين ال إّال أنه يبدي أسـفه علـى أنـه ال يسـتطيع يف حـال مـن األحـوال تبـديل مالبسـه. وال سـيم ؟!إحدى الدور

 .»يكره أحدا بقدر كرهه إ�هم
وبعــد تبــادل  .. )1(وعلـى خــالف مــا كنـت أنتظــر ، تــرك قـول مارســل هــذا أثـرا حســنا يف نفــوس القــوم ألنـه �ل بــه مــن رجـال الــرتك وحــط مـن أقــدارهم 

اكر مـن اليــوم الثـاين وذلــك أبن �تـوا فيأخــذو� إىل دار قريبـة نشـاهد مــن سـطحها مرافــق وأحنـاء املرقــد االبتسـام واهلمـس بيــنهم ضـربوا لنــا موعـدا يف الصــباح البـ
 الشريف وذلك قبل فتح أبوابه ومن دون أن نغري مالبسنا وكان ذلك حسب طلبنا.

__________________ 
 »جماملرت «) تعين السائحة : �ل قوله الرضا عند أولئك الشيعة املبغضني للرتك. 1(
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 : 1881ديسمرب  28
ائر املذهبـة جلست أنتظر قدوم القوم قبل أن تبزغ الشمس ومتحو أشعتها ظلمة الليل البهيم إّال أن انتظاري طـال ومـأل النـور قبـة السـماء وتـألألت املنـ

وعيـل  ؟!القريب مـن املرقـد املطهـر لز�رتـه مـن السـطحابلضياء وال أثر هلؤالء املعممني ، أي مضت ساعتان على املوعد املضروب ومل �توا ليأخذو� إىل املنزل 
ج علــى صــرب مارســيل فأرســل منــدوب حكومــة بغــداد الــذي كــان يرافقنــا إىل دار القنصــل اإليــراين ليستوضــحه ســبب أتخــر القــوم عــن احلضــور. مث خرجنــا لنتفــر 

علــى أطــراف الصــحن وضــريح اإلمــام مقــابر واســعة خــارج املدينــة وهــي لعامــة مرافــق املدينــة ومــرر� مبقــابر وســيعة. وإىل جانــب مقــابر املتمــولني والســراة الواقعــة 
برجــال ديــن  النــاس والفقــراء مــنهم. وتظلــل هــذه املقــابر أشــجار كثــرية وهلــا منظــر جــذاب مجيــل يف هــذا املكــان املــوحش. وأينمــا ســر� يف هــذه املدينــة نلتقــي

 مقتبل العمر ميوج يف وجناهتم ماء الشباب.معممني بعضهم شيوخ هلم وجوه متغضنة معطبة والبعض اآلخر يف 
ر ســين تعــد هــذه املدينــة مبثابــة جامعــة كبــرية يؤمهــا الطــالب مــن خمتلــف أصــقاع الــبالد اإلســالمية لتلقــي علــوم الــدين ، ويقضــون فيهــا هلــذا الغــرض أكثــ

هبـا الـزوار ووجـوه املسـلمني الـذين يعيشـون خـارج هـذه املدينـة. حياهتم. ويعيش هؤالء الطـالب مجيعـا الصـغري والكبـري الشـاب واهلـرم علـى التربعـات الـيت يتـربع 
عهـــم وذلـــك ويقــدم الـــزوار هلــذه الغايـــة أمــواال طائلـــة عــن طيـــب نفــس ، ويف بعـــض األحيـــان يتربعــون أباثث وســـجاجيد مثينــة وأوان مـــن الفضــة الـــيت جيلبو�ــا م

 للحصول على ثواب اآلخرة.
بيــد أن مارســل ضــاق ذرعــا هبــذه  ؟!.رســول جــاء ليبحــث معنــا مســألة تبــديل شــعار الــرأس عــودا علــى بــدءوبعــد أن رجعنــا إىل املنــزل كــان يف انتظــار� 

 السياسة وكان متعبا هلذه املعاملة فلم يصغ إىل حديث الرسول وصاح ابخلدم أن يهيئوا اجلياد لرتك هذه املدينة يف أسرع ما ميكن.
 .. ادواخلالصة أننا خرجنا من كربالء وميمنا وجهنا شطر بغد
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 ديسمرب : 29
ما حنـن اآلن يف بغــداد ، الشــمس علــى وشـك املغيــب إّال أن أشــعتها الذهبيــة مــا زالـت مــن خــالل الســحب املتنــاثرة تضـيء جوانــب أفــق املدينــة وال ســي

 ولقد تكّون من ذلك منظر رائع مجيل �خذ مبجامع القلوب. ؟!أعايل النخل اخلضر
لفكرة وهي أن مدينة اببل يف عصرها الذهيب املزدهر عند ما كانت فيها تلك العمارات السـامقة واحلـدائق املعلقـة وأوحى إّيل هذا املنظر اجلذاب هذه ا

وأيـة أهبـة هلــا وأي والقصـور العجيبـة الغريبـة واألســوار الطويلـة احملكمـة واألبــواب الضـخمة الكبـرية ، أقــول إن مدينـة اببـل يف عصــرها ذاك ، أي جـالل كـان هلــا 
 يف نفس زائرها أول مرة. أتثري عميق

عاصـــمة  )بغــداد(وال أدري مــاذا يكــون مصـــري هــذه املدينــة  .. ومــن املؤســف حّقــا أن تنقلــب عاصـــمة خبتنصــر العظيمــة إىل كثبــان وتـــالل مــن الــرتاب
 اخللفاء



151 
 

 ؟!وق هباهل متتد إليها أيدي األقدار كأختها مدينة اببل أم تكون يف جنوة من السوء الذي حي ؟املسلمني يف املستقبل
كمهــم هــذه هــي عاصــمة أولئــك اخللفــاء العظمــاء الــذين اســتطاعوا أن يفتحــوا بلــدا� كثــرية وأن يرفعــوا علمهــم علــى أعــايل مــدن أســبانيا وأن خيضــعوا حل

 ؟!مدن العامل الكبرية األخرى ، ترى هل قرب أجلها هي األخرى وهل تنهدم هذه املدينة عن قريب
ملؤمل أبـدا ، بـل أمتـىن علـى العكـس هلـا كـل خـري. بيـد أن الـذي أطلبـه إىل هللا سـبحانه وتعـاىل هـو أن يطّهـر هـذه املدينـة مـن إنين ال أريد هلا هذا املصري ا

مـان الـذي هـو أعـدى أولياء أمورها وقضاهتا وموظفي كمركها األتراك الذين ينخرون جسمها خنرا وأن حيفظ عليها آاثرها التارخيية الثمينـة مـن تطـاول أيـدي الز 
 .. داء العمرانأع
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 السنة الثانية من الرحلة

 ـالعمارة ـ  1882جنويه  1
� ليتــين كنــت أســتطيع أن ألقــي نظــرة علــى وطــين احلبيــب  ؟ال أدري مــاذا أمتــىن اليــوم بعــد أن أبــت الظــروف أن يتحقــق أي حلــم مــن أحالمــي الســابقة

د أن أاتبــع القيــام هبــذه الرحلــة املتعبــة اململــة ولكــن مــاذا بيــدي وإنــين أحــرتم رأي إنــين مل أو  .. فرنســا. ولكــن أيــن أ� اآلن مــن أرض أجــدادي وملعــب صــباي
 مارسل الذي يرى أن نذهب إىل خوزستان.

بل من يدري لعلـي أسـعد فيهـا علـى خـالف مـا أنتظـر  .. هكذا ينبغي يل أن اجته إىل تلك البالد وأحتّمل كل ما ينتظرين من منغصات ومتاعب وآالم
 إن ظواهر األمور تدل عكس ذلك. .. ال .. سفريت السابقة ولكن الوعلى خالف أ�م 

 ا يكـونهذه أول سفرة أقوم هبا وأ� راغبة عنها ضجرة �ئسة مما أجد فيها من متعة وسلوة. وأقول مرة أخرى ماذا بيـدي ومارسـل يريـد ذلـك ولـيكن مـ
.. 

ديسـمرب وكنـا وحنـن  30مـا بـني النهـرين الـوداع األخـري ولقـد تركنـا بغـداد ظهـرية يـوم وإذ كنا نريد أن نقضي عّدة أ�م يف طيسفون فلم نقم بتوديع بالد 
لــة احتمــت يف طريقنــا نــرى املــزارعني وهــم منهمكــون يف زراعــة أراضــيهم ، وبعــد مــدة قصــرية رأينــا أنفســنا فجــأة يف صــحراء قاحلــة لــيس فيهــا ســوى أشــواك طوي

 ف املزارعني الوادعني عيون ضارية وحشية مضطربة. ومل متض إّال فرتة وجيزة حىت تراءت لنابظالهلا عّدة قطعان من اخلراف وكان لرعاهتا خبال
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 من بعيد. )1(خرائب قصر طيسفون اليت تشبه شبحا أسود ضخما ، ولكن الظلمة ما فتئت أن مألت املكان وتعالت أصوات الثعالب 
رة إيران بتدقيق وإنعام ، كما زر� مرة أخـرى خرائـب مدينـة سـلوقية الـيت تنـافس ولقد أمضينا يومني كاملني يف مشاهدة خرائب طيسفون عاصمة أكاس

 وهي من السفن اجليدة لشركة لنج تعمل يف �ر دجلة. »اخلليفة«طيسفون ، وزر� مقربة سلمان ابك مث ركبنا بعدئذ سفينة ابسم 
الفقــراء رأيــت ســجادة ذات لــون اثبــت مجيــل ونقــوش بديعــة. وبعــد أن  كانــت هــذه الســفينة مكتظــة ابلــزوار كســفينة املوصــل. وبــني أاثث هــؤالء الــزوار

اريـة ، لـذلك أ�ى صاحبها الصالة سألته عن سـعرها فطلـب مبلغـا كبـريا لبيعهـا ، والواقـع أنـه مل يكـن يتناسـب مـع زهـده الـذي كـان يظهـر عليـه وأطماعـه التج
البــاب وملــا فتحتــه وجــدت نفســي أمــام زائــر آخــر يتــأبط صــرة كبــرية وقــال بــرتدد  صــرفت النظــر عنــه وعــدت إىل حجــريت. ومبجــرد أن دخلتهــا رأيــت مــن يطــرق

 ؟!كان لكثرة استعماله قد اهرتأ ومتّزق  )البوتني(ومد يده إليها وأخرج زوجا من  »لقد جئت إليك بشيء نفيس«وحذر وهو يلتفت إىل أطرافه : 
 ؟هذا احلذاءنظرت إليه بتعّجب ودهش وقلت له ابستنكار : أو تريد أن تبيعين 

 أما أردت أن تشرتي سجادة تقي العتيقة إن هذه األحذية أعتق وأكثر قدما من تلك السجادة. .. أجل
وقبــل أن يرتكــين أخــذ يغلــظ األميــان أبن هــذا احلــذاء قــدمي  ؟!لقــد تعجــب البــائع األبلــه الســخيف أين مل أشــرت بضــاعته العتيقــة الــيت ال يشــك فيهــا أحــد

 .. ة أمهية وأي أمهيةوعتيق وله يف هذه احلال
 ويف اليوم الثاين توقفت السفينة يف العمارة وهبطنا حنن منها مع من هبط فيها.

__________________ 
 »املرتجم«) الصحيح : بنات آوى أي الواوية ال الثعالب. 1(
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حــون بواســطة قطعــة كبــرية مــن اخلشــب ربــط ســفنهم تقــع هــذه املدينــة احلديثــة البنــاء علــى ضــفاف النهــر وجبانبهــا ســد طبيعــي مرتفــع يســتطيع فيــه املال
 ابلساحل. ومبجرد أن يقوم هذا اجلسر الصناعي هتجم السفن حنو الساحل.

رجـل تركـي  بقينا حنن يف الصالون ابنتظار أن ينـزل مجيـع الركـاب لكـيال نالقـي صـعوبة يف تركنـا السـفينة يف هـذا الزحـام الشـديد. ويف هـذه األثنـاء دخـل
ة تدل على كرم حمتد وعلو مقام ، على خالف اآلخرين وحييط بـه مجاعـة مـن اخلـدم واحلشـم إىل السـفينة وانتحـى براب�ـا يـتكّلم معـه بصـورة عليه مالبس نظيف

 .. خافتة
 مل تكــن القضــية هنــا قضــية حــذاء عتيــق كمــا مــّر ، بــل كانــت قضــية مــن نــوع آخــر إن هــذا الرتكــي الفــّظ طلــب مــن الــرابن املســكني رطلــني مــن الشــراب

 ؟ماذا تريد أن تفعل هبما .. إبحلاح وإحلاف. فقال له الرابن : ألست مسلما متدينا
 تـدليك قال : أعلم أن ماء العنب حرام إّال أن يل فرسا أصيلة مريضة منذ مدة وألصالتها وجودة جنسها أحبها كثـريا ، ولقـد أشـار أحـد السـحرة علـيّ 

 بطنها أبحسن مخور أورواب.
 ا هذا الرجل الوقح وأخفامها بنيأخذمه ؟!ن أن يرد مثل هذا الطلب أشار إىل أحد املالحني إبعطائه قنيتني من الشراب املعتقوملا مل يكن على الراب
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 ؟!طيات ثيابه دون أن يعطيهما خلدمه ألنه مل يكن ليثق هبم و�من جانبهم كما قيل يل دون أن أعلم ملاذا
بيــد أن هــذا التعبــري  .»أرجــو أن تصــبح إنكلــرتا مثــل تركيــا دولــة كبــرية معظمــة« عــن شــكره للــرابن فقــال : وعنــدما أراد الرتكــي االنصــراف حــاول التعبــري

 ؟أنت تريد أن جتعل من تركيا يف رتبة الدولة اإلنكليزية العظيمة ؟مل أمسع ماذا قلت«مس شعور الرابن و�ل من كرب�ئه الوطين فقال ابنفعال شديد : 
 .. إّال أنين متنيت أن يكون إلنكلرتا نفس نفوذ وسطوة تركيا .. : ال )األفندي الرتكي(أجاب 

 إننا تركنا الرجلني يف جداهلما ومناقشتهما وهبطنا من السفينة متوجهني إىل املدينة. .. وعلى أي حال
لـيس فيهـا وسـائل احليـاة ـ  د إيـرانالـيت أسسـت منـذ ثالثـني سـنة يف موضـع تكثـر فيـه عواقيـل ومنعطفـات �ـر دجلـة املتعـددة وقـرب حـدو ـ  وهذه املدينة

 دات.البتة ، ولو مل يعرفنا قنصلنا يف بغداد قبل وصولنا إليها أبحد التجار النصارى لكان من املتعذر علينا أن منكث فيها ولو لساعات معدو 
أنـه مهمـا بـذل مـن جهـد لكـي يهيـئ لنـا وهو أحد سراة املدينة املعروفني ولقد وضع حتت تصرفنا أحسن حجر منزله إّال  )عيسى(كان مضيفنا يدعى 

ســب وحســب جيــادا منتطيهــا يف ســفرتنا مل يصــل إىل نتيجــة تــذكر قــط. إذ مل يكــن يف هــذه املنطقــة مــا عــدا عنــد بعــض العوائــل الــيت متلــك فرســا أصــيلة وذات ن
وال سيما انه مـن املمكـن أن يتعـرض لنـا يف  ؟!يقحجازي معروف ، فليس من املعقول أن يسمح لنا أن منتطي ظهورها على ما هي من األصالة والنسب العر 

 سفرتنا هذه أفراد من قبيلة بين الم اليت تقطن بني دجلة ومدينة دزفول اإليرانية.
يـذكرون وإن مل تدون على جلود هذه الفرس شجرات نسـبها واجلـوائز الـيت أحرزهتـا يف املسـابقة فـذلك ال يفـوت األعـراب أبـدا ، فبمجـرد رؤيـتهم إ�هـا 

 .. كل ذلك كأ�م حيفظونه عن ظهر قلبلك  
 ولقد ذكر يل أن أحد حكام العمارة كان قد قام خبدمة لشيخ من شيوخ
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دل يف فكـره هذه القبائل الذين ميتلكون مثل هذه الفرس األصـيلة ، فطلـب احلـاكم يف مقابـل خدمتـه الكبـرية تلـك أن يهـب لـه إحـدى أفراسـه الـيت مل تكـن تعـ
هشه عظيما عندما قال له شيخ القبيلة : إنـين أسـتطيع أن أمنحـك ابنـيت مـع مائـة ألـف جميديـة جهـازا هلـا وال أسـتطيع أن أهـب لـك تلك اخلدمة ، وكم كان د

 ؟!»فرسا من أفراسي العزيزة
مـا ميلـك مـن عقـار ولقد علمـت أن شـيخ القبيلـة العـريب إذا مـا حـدث لـه وسـرقت أموالـه ومواشـيه يف غـارة أو مـا شـابه واحتـاج إىل املـال فإنـه يبيـع كـل 

منهــا عــدم  وأاثث دون أن يفكــر يف بيــع فــرس مــن أفراســه البتــة ، وإذا اضــطر وهــذا يف حــاالت قليلــة جــّدا فإنــه يبيــع ربعهــا علــى األكثــر وذلــك بشــروط قاســية
أن يتحمل مشـاق ومتاعـب تربيتـه ملـدة السماح ابمتطائها يف سفرات واحتفاظه حبقه يف اسرتجاع ما ابعه منها. وعندما تلد الفرس مهرا فعلى صاحبها األول 

حيكمـون مبوجبهـا سنة كاملة. وبعدئذ خيري الشريك يف اختيار حصته من الفرس أو املهر. هذه الشـروط متبعـة ومعروفـة عنـد مجيـع شـيوخ القبائـل العربيـة وإ�ـم 
يطلبون يف األغلـب أفراسـا تتميـز بسـرعة اجلـري ألن الصـحارى يف احلوادث اليت تظهر عند إجراء هذه املعامالت عادة. وسكنة الصحارى يف هذه املناطق ال 

اوم صـعوبة تلـك اليت يعيشون فيها مملوءة ابألحراش واألشواك أو األهوار. ففي هـذه احلالـة يرغبـون يف أفـراس تتحمـل مشـاق السـري يف تلـك الطـرق الـوعرة وتقـ
 افات شاسعة وأن تتحمل العطش واجلوع ساعات أو أ�ما.املظاهر اجلغرافية. وتوجد أفراس من هذا القبيل تستطيع أن جتري ملس

ولقــد ذكــر أحــدهم أن بعــض هــذه األفــراس اســتطاعت أن جتــري مــدة ثالثــة أ�م مــع لياليهــا مــن غــري انقطــاع ودون أن تقتــات شــيئا أو تشــرب مــاء ، 
 والعجيب أنه بعد قطع تلك املسافة مل تصب أبذى أو أي مكروه حىت يف قوائمها أو حوافرها.

ن والفــرس علــى أي حــال لــيس ابســتطاعتها أن حتملنــا إىل خوزســتان الــيت نقصــد إليهــا ، بــل إن الــذي يناســب هــذا الطريــق الــوعر هــو اليــابو أو عــدد مــ
 البغال اليت يف مكنتها أن تتحمل أمثال تلك املتاعب واملشاق.
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 جنويه : 4
يسـة للصــالة فيهـا فقبلنـا علــى الفـور القيـام هبــذه الـز�رة. إن مراسـيم العبــادة منـا أن نـذهب غــدا معـه إىل الكن »عيســى«طلـب عصـر هــذا اليـوم مضـيفنا 

 جترى بصورة بسيطة يف هذه الكنيسة اليت أنشئت حديثا مبساعدة الطائفة النصرانية يف العمارة ويتعهد أمورها اآلن راهب كلداين واحد.
فاعه أكثر من ثالثة أمتار وهو مشيد ابلطني واآلجر وسـطحه مشـيد أبعمـدة وعند ما جنحت الشمس للمغيب دخلنا هبوا ضيقا صغريا ال يتجاوز ارت

 من خشب وال منفذ له سوى اببه الصغري. ولقد مررت بستني مؤمنا مقدسا قبل أن أصل احملراب الذي كان قد بين ابلطني أيضا.
انت بعض أقسامه عارية بشكل مسـج قبـيح. كمـا أين رأيـت إّال أ�ا مل تكن بعرضه وطوله فك )من الچيت(كان احملراب مغطى بقطعة من قماش مورد 

ال وترحيـب على جانب منه صندوقا من اخلشب مبثابة حمفظة ، ومبجرد دخولنا احملراب رأينا اخلدم يشعلون ما يقرب من عشرين مشعة وتنحصر مراسـم اسـتقب
 ابيح.النصارى الشرقيني يف املناسبات الدينية بز�دة اإلضاءة وإشعال الشموع واملص

ة وعلى أي حال فقد بـدأت الصـالة الكلدانيـة. كـان الراهـب بعـض األحيـان يتلـو أدعيـة بصـوته األجـش وأحيـا� أخـرى يقـرأ األطفـال األ�شـيد الشـجي
اب ، حـىت خيـل إّيل األخاذة أبصواهتم الرقيقة. والواقـع أنـين مل أحـس يف هـذه التشـريفات أي تعـب أو ملـل قـط أل�ـا مل تكـن طويلـة كـاليت حتـدث عنـد� يف أورو 

أي أنين متثلت العصر الذي كان فيها األابطـرة يعـذبون النصـارى لزجـرهم  أنين أرجع القهقرى إىل عدة قرون وأشهد املراسيم الدينية على بساطتها وسذاجتها.
ائرهم املقدســة بصــورة ســرية أو حتــت ســقوف وردعهــم عــن الد�نــة اجلديــدة واملؤمنــون اجلــدد الــذين يتخفــون بــني اجلــدر الضــخمة يف دار مــؤمن مــنهم ألداء شــع

الت الــيت مل الكهــوف واجلحــور املظلمــة. ولقــد أوحــت مشــاهديت هلــذه املنــاظر البســيطة فكــرة أنــه قــد يكــون هلــذه الطائفــة يف هــذه املدينــة النائيــة بعــض املشــك
 تستطع أن تذللها وحتلها. ولقد علمت فيما بعد أن هذه الطائفة مل يكن
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كــان  ســنة خلــت. فاألطفــال يولــدون واملــوتى يــدفنون دون القيــام أبي مرســوم مــن املراســيم الدينيــة املعتــادة قــط. اللهــم إّال يف أ�م العيــد فقــد  هلــا زعــيم ديــين إىل
مث يقفـل راجعـا مـن  يـةيقدم راهب من املوصل أو بغداد ويقيم يف هذه املدينة مدة قصرية يقوم خالهلا ببعض املهام املذهبية ويرسم اخلطـط العامـة لـإلدارة الدين

كمـا يسـتطيعون   حيث أتى. أما اآلن فعلى العكس فاملوتى قبيل أن جيودوا أبنفاسهم األخرية تقع أعينهم على وجه الراهب ويسمعون أدعية العـزاء والتسـلي ،
 إّال عن طريق الكنيسة أيضا. أن يعرتفوا خبطا�هم وآاثمهم. وكذلك املواليد األحداث يعّمدون على حسب الشعائر اخلاصة والزواجات ال تتم

 ر.وبعد انتهاء مراسم العبادة هذه دعا� رؤساء الطائفة النصرانية أن نرافقهم إىل دار الراهب. ولبينا هذه الدعوة مسرورين دون أدىن أتخ
زلــه مل يكــن إّال حجــرة واحــدة هــي حمــل ورأينــا منــزل الراهــب الصــغري املتواضــع املشــيد ابلطــني واآلجــر الــذي ال يبعــد كثــريا عــن الكنيســة. والواقــع أن من

 ؟!استقباله لضيوفه وهي حمل نومه يف الوقت نفسه وعلى هذا األساس مل نطلق عليه اسم منزل إّال على سبيل اجملاز ليس إّال 
ثـه. كمـا وجـد� علـى املنضـدة هذه احلجرة صندوق من اخلشب اختذه األب اجلليل كرسّيا له وخمز� لبعض أاث .. عفوا .. ومما لفت نظر� يف هذا املنزل

، بيـد أنـه بـدل بعض كتب األدعية املقدسة ، ومل نر غري هذا من أاثث هذا الراهب املسكني. والواقع أن كل ما يف هـذه احلجـرة كـان يـوحي ابملسـكنة والفقـر 
لويـة. كمـا كـان جيـد هـدوءا وسـكينة قلمـا يتاحـان لـه يف ذلك كان الراهب جيد فيها فراغا ال جيده يف مكان آخر يساعده على االنغمـار يف أفكـاره الروحيـة الع

 غري هذا املكان املتقشف النائي.

 جنويه : 5
ريا أننـا إن رب إسحاق وإبراهيم ويعقوب رحيم عظيم. وصلت اليوم إىل هنا قافلة من دزفول كانـت حتمـل بعـض املـواد التجاريـة لبيعهـا ، ولقـد أملنـا كثـ

 زستان. وبعد بذل جهد جهيد استطعنا أننستطيع غدا أن نيمم وجوهنا شطر خو 
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ونكرتيها ألن رئيس القافلة اعتذر من السفر غدا ألن دوابه وبغاله يف حالة تعب شديد ونصب عظيم. فلم نـر واحلالـة هـذه بـّدا  )1( »�بو«و �يئ ستة بغال 
اإليـراين بعـض املسـاعدة يف هـذا الشـأن. كمـا أن زوجـي قـد تعهـد  واحلـق يقـال القنصـلـ  من هتيئة هذه الدواب السـت حنـن لنعتـاض عـن دوابـه. ولقـد قـدم لنـا

 أبنه لو أصيبت هذه الدواب الست أبي مكروه يف الطريق فهو املسؤول عن ذلك ويغرم مثن ما يصيبها.
مــن. بيــد أن هــذا وطلــب منــه أن يرســل معنــا أربعــة مــن رجــال األ )�ئــب احلكومــة(وبعــد الوصــول إىل إمتــام العقــد ذهــب زوجــي مارســل إىل املتصــرف 

إنـه لـو تعرضـتم ألخطـار القبائـل هـذه وأوذيـتم فـإن رجـايل سيصـابون ابلسـوء واملكـروه ، وسـيجعلين ذلـك يف موقـف «اعتذر من عدم تلبية طلـب زوجـي بقولـه 
 .»حرج كما سأسأل عن هذه املخالفة وإنين أنصحكم أبن تصرفوا النظر أنتم أيضا عن هذه السفرة اخلطرة

 املوظفني الرتك قد أقنطو� من مساعدهتم ورفضوا تقدمي أي تسهيل يف رحلتنا هذه. وخالصة القول أن

 جنويه : 7
عـربت القافلـة خـالل قنـاة طويلـة زرعـت جوانبهـا مبزروعـات نضـرة وبعـد  )2(بدأ� ابحلركة يف الظهرية مؤملني أن نقضي الليلة يف مضـارب قبيلـة جـوئريج 

إن املـاء مـن اآلن فصـاعدا مـج مـاحل فعلـيكم أن تـرووا «فتوقفنا عندها ، وقال لنا حراس القافلة الـذين كـانوا يرافقوننـا أربع ساعات وصلنا إىل غابة من النخيل 
ثمــا وهنـا تقــدموا هـم وتعهــدوا ابلقيـام هبـذه املهمــة فسـاقوا أمــامهم حيوا�تنـا إلروائهــا وانشـغلنا حنـن يف هــذه الفـرتة بتنــاول طعامنـا ري »حيـوا�تكم ابملـاء رّ� جيــدا

 يعودون. ولقد رفعت رأسي إىل السماء يف هذه األثناء فشاهدت سحبا
__________________ 

 وهذا االسم شائع عند األكراد الفيلية. »كديش«) �بو : يعين حصان غري أصيل 1(
 ) ال ندري ماذا تقصد املؤلفة هبذا االسم وإمنا ضبطناه حرفّيا.2(
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ا ورأيـت عـددا مـن الغـرابن تنتقـل مـن اجلهـة اليسـرى إىل اليمـىن ودون أتخـر سـقطت عـدة قطـرات مـن املطـر علـى سودا يرتاكم بعضها على بعـض فـوق رؤوسـن
حلســن أن األرض. ورأيتــين أقــول لنفســي : احلــق إذن مــع غالبيــة النــاس الــذين يعــدون انتقــال هــذه الطيــور ذوات األجنحــة الســود شــؤما علــيهم ولكــن كــم مــن ا

ع أن نطـري هبـا وخنتفـي بـني أغصـان هـذه األشـجار املتكاثفـة ، ولكـن � لألسـف الشـديد إن هـذه املواضـع مل توجـد الختفـاء تعري� أجنحتها هـذه لكـي نسـتطي
 حيوا�ت مثلنا. وما إن عادت احليوا�ت حىت شرعنا يف احلركة مرة أخرى لكي نصل إىل املضارب يف أسرع وقت ممكن.

داخل مياه األهوار واملطر يهطل بغزارة شديدة كأ�ا السيل اجلارف وظلمة الليل قد مـألت األفـق مـن  ولكن سوء الطالع حلقنا وإذا القافلة جتد نفسها 
 ا مل ليلة ممطرةكل جانب وبعد دقائق من سري� فوق أرض هذه األهوار اململوءة من القصب واألعشاب توقفنا وقال لنا مرافقو� : إ�م قد ضلوا الطريق ومل
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وكان الظالم ميأل الصحراء فال يستطيعون واحلالة هذه من متابعة السري وأنه ينبغي لنا أن نتوقف إىل الصباح. وقبل أن ينتظروا  يكن يف السماء جنم واحد
يه ، ولقد مساع رأينا شاهد�هم يذهبون إىل البغال ويرفعون عن ظهورها األمحال ، وركض زوجي مارسيل إليهم وأخذ يعمل من الصناديق حمّال لنركن إل

شفة أو  ضينا فوق هذه الصناديق ليلتنا تلك بني مياه األهوار وحتت سيول األمطار املدرارة حىت بزوغ الشمس. أمضيناها ساكتني دون أن ننبس ببنتأم
أبناء القبائل دون أن حناول ذلك قط ، كما أن مرافقينا يف القافلة قد فضلوا السكوت والتزام جانب اهلدوء خمافة أن حيدث لنا وهلم مكروه على أيدي 

إ�م مدينون هلم مببالغ مل يسددوها وإذا ما علموا مبكا�م اآلن فسوف ال يتأخرون أبدا عن مهامجتهم «الذين هم يف هذه املناطق ولقد مسعناهم يقولون لنا : 
 .»وسلب ما حيملون أل�م يعدون ذلك من حقهم

ق وكــل مــن كــان أقــوى فهــو األغلــب علــى مــن ســواه. ولشــدة تعــب هــؤالء احلــراس والواقــع أنــه ال حيكــم هــذا شــيء غــري القــوة فــالقوي هــو صــاحب احلــ
ديق قـــابعني املــرافقني فقـــد �مـــوا يف ميــاه املســـتنقعات ولكـــن نــومهم كـــان متقطعـــا وعيــو�م ال حتيـــد عـــن بغــاهلم خشـــية أن تســـرق. أمــا حنـــن فظللنـــا فــوق الصـــنا

ملطـر مـا زال هـاطال بغـزارة شـديدة. ويف السـاعة احلاديـة عشـرة اشـتّد املطـر أكثـر مـن قبـل وهبّـت وابلقرب منا جلست طباختنا اجلديدة كـالقرد بـني القـرود ، وا
م واملقـربني إلـيهم ريح صرصر خميفة. ترى ما أمجل الليل وأسره للذين يركنون إىل منازهلم وهم مشـغولون مبعـاقرة بنـت الـد�ن وجماذبـة أطـراف احلـديث مـع أهلـيه

لذين ضـلوا الطريـق واضـطروا أن يقضـوا ليلـتهم يف ميـاه األهـوار وحتـت هطـول املطـر الـذي ال ينجـيهم منـه إّال قبعـاهتم املهرتيـة. ، وما أصعب وأشق الليل على ا
 وأخريا غلب التعب املظاهر الطبيعية القاسية وذهبت يف سنة من النوم العميق دون أن أشعر بشيء حويل.

ن نـومي ووجـدت زوجـي كـان قـد وضـع مجيـع األحلفـة علـّي وقمـت مـن فراشـي دون أن أحـس وما إن امتد أول أشعة الشمس إىل األفـق حـىت أفقـت مـ
 أبذى أو أمل يف جسمي سوى رجلي اللتني كانتا قد تعرضتا للرطوبة كثريا البارحة ،
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يدة حبيـث حالـت دون أن أسـتطيع وعند ما بدأ� ابحلركة أحسست أب�مـا انقلبتـا إىل خشـبة �بسـة حـىت أنـين مل أسـتطع أن أحركهمـا قـط وهـزتين قشـعريرة شـد
ينتظـر� مـن  االمتطاء. ولكنه مل يكن بد من الركوب على أي حال واإلسراع يف السري كيما نصل إىل مكان نتقي بـه مـن هـذه العـوارض وحنفـظ أنفسـنا ممـا قـد

 أحداث.
نـة ويسـرة كاجملـانني بـني القصـب وأحـراج املسـتنقع وبعـد بلغت الساعة الثامنـة ومل يبـد للشـمس أثـر ، وعـاد املطـر يهطـل مـرة أخـرى ومرافقـو� يـذهبون مي

 ألي اهتدوا إىل الطريق السوي وعلموا أب�م بدل أن يذهبوا حنو املشرق كانوا قد ذهبوا حنو اجلهة األخرى خطأ.
نبضـي وأخـذت أأتمل يف مجيـع  لقد لقيت األمرين يف هذا املكـان الـذي نزلنـا فيـه. وبعـد تلـك القشـعريرة الـيت تعرضـت هلـا أصـبت حبمـى شـديدة وتسـارع

مـن علـى عظام جسمي. وأخريا وبعد إحـدى وثالثـني سـاعة مـن التوقـف واحلركـة بلغنـا مضـارب قبيلـة جـوئريج. ولـو مل ميسـكين زوجـي واملرافقـون عنـد هبـوطي 
رض جبانـب بعـض اخلـراف والنعـاج ظهر جوادي لكنت أقع على األرض ويدق عنقـي. ولقـد محلـوين بعدئـذ علـى أيـديهم إىل خيمـة وسـيعة ووضـعوين علـى األ

حليـوا�ت القريبـة مـين الصغرية. وتلفت حويل فلم أجد حلافا أو بطانية أستطيع أن أتدثر هبا إذ كانت مجيعها مبللة مباء املطر إّال أنه من حسن احلظ أن تلـك ا
نــا وهــي مطروحــة علــى جانــب مــن جوانــب اخليمــة تســعل ونقلــت بصــري فــإذا أ� بطباخت قــد عملــت علــى تدفئــة املكــان وشــعرت بــبعض الراحــة واالطمئنــان.

 .سعاال شديدا وال يغطيها شيء سوى قطعة من قماش ربطت هبا رأسها فقط ، وطباختنا هذه كانت الثامنة عشرة من عدد اللوايت عملن يف خدمتنا
 ؟أتشـكني أملـا أنـت األخـرىـ  وكـان هـذا امسهـاـ  سـرواپ«:  ولقد آملين كثريا منظرها احملزن حىت أنين نسيت ما كنت فيه من أمل وعذاب ورأيتين أقـول هلـا

 »؟أمريضة
 أومل تريين أين .. ولكنين على شفا هاوية املوت. إنين أشكو محى شديدة وخيّيل إّيل أنين أصبت بذات اجلنب وابلروماتيزم .. ال ال .. مريضة
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 ؟أكاد أكون عارية ومل يغطين شيء
 ؟تك كانت مملوءة ابملالبس فأين هي اآلن أفقدهتا يف الصحراءماذا صنعت بعباءتك وقبعتك إن حقيب

 إنين ال أريد أن أراها مرة أخرى فكروا يف هتيئة قرب تدفنوين فيه. .. أسفا أسفا
أيـن هـي  .. من الطبيعي أننا �يئ لك قربا مناسبا ال تشكي يف هـذا أبـدا ولكـن اآلن أجيبيـين عـن األسـئلة الـيت أطرحهـا عليـك. مـاذا عملـت حبقيبتـك

 ؟اآلن
 بقيت يف دار صديقكم عيسى يف العمارة.

 ؟ملاذا مل جتلبيها معك
إّيل شخصـا يسـر أبذين طلبـه ملقـابليت. وعنـد مقـابليت هلـذا الرجـل الـذي ـ  �ئب احلكومة يف العمارةـ  ذلك ألنه يف الليلة السابقة حلركتنا أرسل املتصرف

قلـت  »خوزسـتان«مسعـت أبنـك تقـدمني علـى خدمـة هـؤالء األوروبيـني وتريـدين أن تصـحبيهم إىل «ال يل : أدعو هللا أبن جيعل نساءه عقيمات إىل األخري قـ
إنين لوحت إىل سيديك ابملخاطر الكامنة يف هذه السفرة ولقد أديت مـا كـان مطلـواب مـين «قال :  »أجل � حضرة سيدي املتصرف وأي سوء يف هذا«له : 

ه الرحلــة ، ولكنــه ابلــرغم مــن ذلــك مل جيــد معهــم ذلــك شــيئا. وهــذا ابلطبــع ال يعنيــين كثــريا وال خيــص مســؤولييت البتــة ، يف هــذا الشــأن ألمــنعهم مــن القيــام هبــذ
ولقــد  .»دادولكنــك أنــت ملــا كنــت مــن تبعــة تركيــا فــال أريــد أن هتلكــي يف هــذا الطريــق غــري املــأمون لــذلك أنصــحك أبن ترتكــي هــؤالء اجملــانني وتعــودي إىل بغــ

واطفــه اجلياشــة تلــك ووعدتــه أبنــين ســأقفل راجعــة إىل بغــداد وأتــرك خــدمتكم ، ولكنــين يف الواقــع كنــت أخدعــه ألين مل أســتطع أن أختلــى شـكرت للمتصــرف ع
 ولست على أي حـال ابجلاحـدة أو الكـافرة ابلـنعم .»امللح واخلبز«عنكم بعد أن طعمت من خبزكم ودنت بفضلكم العميم وإنين أحفظ حرمة العهد وأحرتم 

هلـذا السـبب أصـبت ابحلمـى  .. لك جعلت حقيبيت عند مضيفنا عيسى وارتديت أقدم مالبسي وكـيال أخجـل مـنكم كنـت أسـري دومـا يف مـؤخرة القافلـةلذ ..
 وابلسعال وكم أأتسف اآلن على أنين أصغيت لكالم املتصرف وصدقته ومل
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 .. أرتد مالبس كثرية وأين مل أجلب معي حقيبيت
دم شـــيئا اآلن. ا�ضـــي وخـــذي هـــذه الفلـــوس واشـــرتي هبـــا خروفـــا واذحبيـــه وتـــدثري جبلـــده الـــذي فيـــه الصـــوف ، وبـــذلك علـــى أي حـــال ال جيـــديك النـــ

 ؟وابملناسبة قويل يل ما ذا قدمت ملارسل من غذاء .. تستطيعني اتقاء نفسك من لسعة اجلو وبرودته
 ..  أن األعراب قدموا إليه رزا مع لنب حامضخيّيل إيل مل أقدم إليه أي شيء. الطعام موجود أبمجعه دون أن ميسه أحد قط.

واملشــاق  وهنــا رأيتــين أأتمل لشــيء جديــد مل أكــن أنتبــه إليــه مــن قبــل وهــو أنــين مل اســتطع القيــام مــن فراشــي لتهيئــة الطعــام لزوجــي والح أمــامي املصــاعب
 ؟!الكثرية اليت سيالقيها زوجي يف تناول طعامه ما دمنا حنن االثنتان طرحييت الفراش

 جنويه : 10
نــام هــذه ال أمــل يف الراحــة أبــدا إذ مــا زالــت أمامنــا مســافة طويلــة. ومــا كــادت الشــمس تبــزغ حــىت علــت أصــوات املــرافقني لنــا وقــالوا إنــه ينبغــي لنــا اغت

 الفرصة واملبادرة إىل احلركة سريعا ، ألن هذا الفصل سريع التقلب وليس من املمكن االنتظار فيه لطقس جيد مشمس.
قضيت الليلة السابقة يف أتون احلمى امللتهب وأصبحت تعبة مرهقـة األعصـاب أقـول علـى رغـم ذلـك فمـا كـادت تبـدو بشـائر الصـباح وتشـرق مع أين 

ط الشمس من الربج الشرقي وتبدو الصحارى أمامي مزدهرة مجيلـة حـىت سـرى النشـاط يف عروقـي ومتلملـت يف مكـاين وامتطيـت صـهوة جـوادي بعـد بـذل قسـ
 هيد.من اجلهد اجل

ل ويف البــدء عــرب� خــالل ميــاه آســنة كانــت قــد جتمعــت بســبب األمطــار الغزيــرة اهلاطلــة مث أخــذ� نســري يف طريــق تقــع علــى امتــداده سلســلة مــن الــتال
 الكبرية.

 يت تألأل قممها املزدانةعلى اجلانب األمين واأليسر منا تبدو قطعان من اجلمال وهي ترعى الكأل ، كما أنه يبدو من البعيد بعض اجلبال املرتفعة ال
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 ا بعد.ابلثلوج حتت أشعة الشمس الوهاجة. وقيل لنا إن مدينة شوش تقع حتت سفوح هذه اجلبال وإن مدينة دزفول اجلديدة قد بنيت ابلقرب منها فيم
وملـا كنـت غـري مسـتطيعة علـى أن  .. إنه مل ميض إال بعض ساعة وعاودتين القشعريرة مرة أخـرى وأصـابتين التشـنجات ؟ترى هل أستطيع أن أبلغ هديف

أو أجلـس علـى األرض متــددت فـوق الـرتاب الرطــب. ولقـد ذهبـت ترغيبــات ونصـائح وتوســل زوجـي يل أدراج الـر�ح ، بــل لـو كنـت أقتــل مل أسـتطع أن أؤخــر 
ان أن منكــث يف هــذا املوضــع النــائي املقفــر أقــدم رجــال مــن رجلــي. كنــت يف حالــة يرثــى هلــا وأملــي يف احليــاة يقــل يومــا بعــد يــوم ، ولقــد كــان مــن الصــعوبة مبكــ

وقريـب. لـذلك  الذي ليس فيه ماء أو طعـام ، كمـا ال منلـك حنـن وسـائل الـدفاع عـن أنفسـنا إذا مـا هامجنـا أعـراب القبائـل يف هـذه املنـاطق ، وهـذا أمـر منتظـر
ى األقـل ننتقـل مـن هـذه املنطقـة الضـيقة إىل أراض وسـيعة مأهولـة ، رأينا أنفسنا مضطرين إىل احلركة لنوصل أنفسنا إىل مضـارب بعـض األعـراب القريبـة أو علـ

وا مجيـع ولكن كيف ذلك واحلالة هذه أخذ زوجي مارسل يفكر يف طريقـة لننجـو هبـا ممـا حنـن فيـه مـن مـأزق حـرج. وفجـأة مسعتـه يطلـب مـن املـرافقني أن يضـع
 وين إليه حببال كيال أسقط.األحلفة على أمحال البغال ويصنعوا من ذلك حمال ألرقد عليه وأن يشد

زوجـي  وبدأت القافلة ابلسري على هذا الشكل ، يقف على اجلهة اليمىن أحد املرافقني وبيده زمام اجلواد الذي أمتطي صهوته ، وعلـى الطـرف اآلخـر
الــذين قــامسو� هــذه املصــائب واملشــاق كــيال يضــلوا وهــو ميتطــي جــواده وينظــر حبــذر واهتمــام اترة إّيل وأ� يف ســريري الغريــب هــذا واترة إىل املــرافقني املســاكني 

ب إحـدى الطريق اثنية. ولقـد اسـتطعت وأ� ممـددة علـى هـذا السـرير العجيـب أن أحتمـل متاعـب مثـاين سـاعات مـن السـري املرهـق. وقريـب العصـر بلغنـا مضـار 
 القبائل اليت تقطن على سفح تل مرتفع.

احلمى امللتهبة مل أستطع أن أصرف النظر عن مطالعة أوضـاع هـذه القبائـل الـيت متثـل العهـد القـدمي  وابلرغم من التعب الشديد الذي كنت أحسه وآالم
 البدائي يف منط حياهتا.
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وكـان منظـر اخلـراف والنعـاج وهـي تـرتاكض  عندما حل الغروب راحت قطعـان املاشـية إىل الزرائـب واحلظـائر مـن املراعـي الـيت أخـذت إليهـا يف الصـباح.
 بعض واجلمال والبقر وهي تسري يف تثاقل وأتن مجيال يبعث على النشاط واحليوية. بعضها يف أثر

عـدد هـؤالء  ومبجّرد أن دخلت تلك املاشية إىل احملال املخصصة هلا واطمأنت إليها هجم الرعاة من النساء والرجـال علـى خيمتنـا للتفـرج علينـا ، وكـان 
 انوا قد خنقو� على وجه التأكيد.كبريا حبيث لو أن رئيسهم مل يردهم إىل خيمتهم لك

 
كانت نساؤهم مجيالت املالمح يرتدين مالبس طويلة تدل على العفة والنجابـة. وهلـا طيـات مـن األمـام واخللـف وكانـت علـى رؤوسـهن عمـات طويلـة 

اخلالصـة أن مجيـع النسـاء والرجـال أحـاطوا و  من أقمشة شىت. أما زينتهن فكانت مقصورة على بعض األساور مـن الفضـة والزجـاج واخلـوامت الرخيصـة األخـرى.
اتـه النسـوة البـدو�ت ابلنار اليت أشعلوها لتدفئتنا وأنين استطعت يف ضوء املوقـد اخلافـت أن أتطلـع إىل املنظـر اجلميـل الـذي كـان مرتسـما أمـامي. والواقـع أن ه

لنحــور يســتحقن كــل متجيــد وحتســني. وإنــين ســررت كثــريا مبشــاهدهتن لدرجــة أن بقامــاهتن الفارعــة ومســاهتن اجلذابــة وشــعورهن املضــفورة واملتدليــة إىل مــا يقــرب ا
 نسيت مرضي متاما.

 ابإن سكنة هذه املناطق البدوية مل يعرفوا شيئا من حضارة املدن قط وإ�م يعيشون خبصائصهم الذاتية يف هذه احملالت النائية ويديرون أسب
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ئيسا دينّيا يـؤدي حاجـاهتم الدينيـة واملذهبيـة وعلـى هـذا الـنمط السـاذج البسـيط حييـون حيـاهتم وحيـافظون علـى حياهتم حبسب القوانني الطبيعية ، كما أن هلم ر 
 بقا� نسلهم.

 وعند مـا تنـدلع �ر احلـروب بـني شـيخني مـن شـيوخ هـذه القبائـل فـأول مـن حيـرض الرجـال ويشـجعهم علـى القتـال هـن هاتـه النسـوة الـاليت يتحـركن يف
نهم ابلصــياح والصــراخ علــى متابعــة احلــرب ، كمــا يقــع علــى عــاتقهن حراســة األســرى واملغلــوبني وتعــذيبهم ، وهلــن يف ذلــك وســائل أعقــاب أزواجهــن وحيمســ

األحيـان مبتكرة طاملا يفتخرون هبا وهن علـى الـدوام يفكـرن يف طـرق جديـدة أخـرى للقضـاء علـى األعـداء حبيـث ال يبقـون مـدة طويلـة يف األسـر. ففـي بعـض 
النــار ابلتــدريج ويف أحيــان أخــرى يقطعــنهم إراب إراب ابلســكني وعنــدما يقــدمن علــى مثــل هــذه األعمــال فــإ�ن يصــنب حبالــة انفعــال وأتثــر شــديد حيــرقنهم علــى 

ور علـى الفــتقـرب مـن اجلنـون. وإذا مـا قتـل أزواجهـن يف مثـل تلـك الوقـائع فـإ�ن يفتخـرن ، ولكـن عنـدما يتقـدم مـنهن مـن يطلـب يـدهّن للـزواج فـإ�ن حيبـذن 
 ويقبلن الزواج منه ومن املمكن أن تتزوج األرملة منهن اثنية بعد يوم أو يومني من قتل زوجها األول.

 وعنــدما تقــع حــوادث الســرقة أو اختطــاف الفتيــات بــني أبنــاء هــذه القبائــل فيفضــون نــزاعهم حــول ذلــك حبســب قــوانني أجــدادهم القدميــة. ويف احلالــة
قارب الفتاة وال سيما أفراد قبيلة بين الم اليت حنن يف ضيافتها اآلن السواد دليال على حز�م وأسـاهم ويتسـلحون ويـدخلون يلبس أـ  اختطاف الفتياتـ  الثانية

جلســة جملــس الشــيخ للمحاكمــة مبنتهــى الغضــب والتــأثر ، ويفضــلون الســكوت بيــد أن أقــارب اخلــاطف ال يظهــر علــيهم التــأثر واحلــزن كثــريا. وعنــدما تفــتح 
الشيخ الذي يرتأسها عادة من احلضور عّدة أسئلة مث �خذ إبسـداء النصـائح واإلرشـادات للطـرفني إلصـالح مـا فسـد ، و�مـر أخـريا أن تعطـي  احملاكمة يسأل

ك إىل نتهـي ذلـعائلة املذنب إزاء تقصريها ذلك للعائلة األخرى ثالثني مجال أو ما يقارب ذلك. وبعد صدور مثل هذا احلكم يرتفـع الضـجيج بـني الطـرفني وي
 النزاع. ويف النهاية وبعد عدة ساعات من األخذ والرد يقبل الطرفان
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ة وليمـة غنيـة احلكم الذي سبق أن أصدره الشيخ أو ختفيفه بعض الشيء. وعنـدما تنتهـي احملاكمـة �خـذ منـدوبو الطـرفني ابالعتـذار كـل إىل اآلخـر وبعـد إقامـ
 ؟!املذاب ابملاء يعود هؤالء املندوبون إىل مضارهبم كأن مل يكن بينهم شيء مذكور بكل ما لذ وطاب من الرز وحلم اخلراف واللنب احلامض

مـن اللـنب يعمـل  ولعل من الطريف أن أذكر أن تلك املقادير الكثرية اليت يلتهمو�ا من الغذاء جتعلهم كالسكارى يرتمنون ، إّال أن تناوهلم كميـات كثـرية
كمـا أن تنـاول العنـب والتمـر بكميـات كبـرية جيعلهـم يف مثـل هـذه احلالـة   !نفوسـهم الكسـل ويفقـدهم النشـاط على إظهارهم مبظهر الضعف واخلـور ويبعـث يف

د اإلنســان ولكــن أيضــا. وهنــا تظهــر لنــا احلكمــة البالغــة يف �ــي نــيب اإلســالم ألتباعــه عــن تنــاول املشــروابت الروحيــة ، وال ريــب أن الكميــة القليلــة منهــا تفيــ
 ا يتناوهلا أفراد القبائل الذين يقطنون الرباري إذ تولد يف رؤوسهم هيجا� شديدا وتعمل على انفعاهلم وخروجهم عن طورهم بسرعة.الفائدة هذه تنعدم عندم
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زادت  ولــيس مــن املســتغرب أن يقومــوا أبعمــال وحشــية وجــرائم فظيعــة عنــدما يكونــون يف مثــل تلــك األحــوال. هــذا إذا كانــت الكميــة قليلــة فكيــف بنــا وإذا

 ؟!الكمية عن املقدار الطبيعي
ر عـن وجممل القول أن مثـل هـذه األحكـام الـيت يصـدرها الشـيخ لـيس هلـا اسـتئناف يف مضـارب قبيلـة بـين الم. بيـد أنـه يف القبائـل األخـرى خيتلـف األمـ

 أغلب األحيان ال تنتهـي إّال بعـد مقتـل أحـد أقـارب ذلك ، فمثال يف قبائل عنزة ومشر اليت من القبائل الشريفة ال تنتهي احملاكمة هبذه السرعة والسهولة ، ويف
 ؟!اخلاطف أو اغتياله هو نفسه وإّال فاللطخة السوداء ستبقى عالقة يف صفحة شرفهم وأ�م يبقون متوارين عن األنظار

ض الضـرائب دون انـدالع �ر احلـرب مل تستطع الدولة الرتكية من إخضاع هذه القبائل إلرادهتا وكم تكون سعيدة أب�ا لـو اسـتطاعت أن جتـيب منهـا بعـ
ه الواسـطة ال ودون إراقة الدماء ، إذ كثريا ما متتنع عن دفع الضرائب وتضطر احلكومة الرتكية مـن تسـيري جـيش إليهـا لقـبض تلـك الضـرائب فقـط ، وحـىت هبـذ

ا ســلفا وخيتفــون يف األهــوار الــيت ال يعرفهــا أحــد تســتطيع مــن تســلم أي مبلــغ يف أغلــب األحيــان ، إذ تطلــع هــذه القبائــل علــى حركــة اجلــيش الشــاخص إليهــ
يعــود ســواهم ، وحــىت لــو عــرف قائــد اجلــيش مبحــل اختفــائهم فإنــه خيشــى وروده ملــا يف ذلــك مــن خمــاطر ومهالــك قــد تــودي جبيشــه كلــه. وكثــريا مــا حيــدث أن 

 اجليش إىل بغداد مرة أخرى دون أن يقبض دانقا واحدا.
 لى حني غرة تبادر إىل طي مضارهباويف األحوال اليت تؤخذ القبيلة ع
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هـاب اجلـيش وجالئـه سريعا أو تركها يف بعض األحيان والفرار إىل املناطق اجلبلية لالختفاء فيهـا بعـد أن خيفـوا يف األهـوار ذخـائرهم وذهـبهم وفضـتهم. وبعـد ذ

 م وأمواهلم وهي موحلة مبللة.عن مناطقهم يعودون إىل تلك املستنقعات وخيرجون منها صناديقهم اليت أخفوا فيها ذهبه
إذ مثـة والقبائل املوسرة اليت حتـوي عوائـل متعـددة كبـرية ال تسـتطيع أن هتـرب بسـرعة يف مثـل هـذه األحـوال لـذلك تضـطر إىل اتبـاع طـرق حربيـة أخـرى. 

حـداث وحمـاولتهم إرشـاء الـوايل أو املتصـرف رجاالت �خذون مبالغ سنوية من هـذه القبائـل بصـورة مسـتمرة مقابـل إخفـاء ذخـائرهم ونقـودهم يف مثـل هـذه األ
 لإلصالح بينهما وما هلؤالء من نفوذ وجاه وسطوة فكثريا ما يتوفقون يف مسعاهم.

 ود إيرانوالقبيلة اليت حنن اليوم يف ضيافتها ، وكذلك قبيلة جوئريج مل تدفعا الضرائب قط أل�م مستعدون دائما للفرار ، وهؤالء يقطنون على حد
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 وإذا ما تعرضوا يف إحدى هاتني الدولتني لتعقيب أو جزاء فإ�م يلوذون ابلدولة األخرى كذلك احلال عند مطالبتهم ابلضرائب. )1(وتركيا 
 ؟!وما أسعد تلك القبيلة اليت تستطيع حبرية واستقالل أن تعيش وما أشد مسكنة املسافر الذي تضطره الظروف إىل أن يلتقي أبفرادها

معروفـــون يف هـــذه املنـــاطق كلهـــا حبيـــث خيـــافهم اجلميـــع وإ�ـــم يف أغلـــب األحيـــان يعيشـــون علـــى جهـــود نســـائهم ، واألتـــراك  مضـــيفو� لصـــوص وســـراق
يف أكثـر االحيـان بعشـر خيشو�م أكثر من اإليرانيني. والقوافل اليت متر من هنا تدفع لشيخهم مبلغا من املال كـيال تتعـرض ملكـروه أو سـوء. ويتعـّني هـذا املبلـغ 

و عــن كــل حيــوان ، وإذا دفعــت القوافــل هــذه املبــالغ فإ�ــا تســتطيع أن متــرح وتســرح بــني العمــارة ودزفــول ، أمــا خــالف ذلــك فإ�ــا تتعــرض للغــارة أ فرنكــات
 السلب أو القتل.

__________________ 
 »املرتجم«) تقصد العراق طبعا إذ كانت تعده جزءا من الدولة الرتكية يؤمئذ. 1(
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