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إهــــداء

إىل فتى نقى ذكى واعد أدعو اهلل أن يطيل عمره وحيسن عمله 

كانت باريس أول ما رآه حني كان ال يزال ىف اخلامسة 

وقد عرف فيها املتعة والبهجة ثم القلق واملشقة 
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هذا الكتاب

ليس هذا الكتاب وال الكتابان اللذان سبقاه: باريس الرائعة وباريس الفاتنة، تعريفا بباريس، 
وال تقديام هلا، وإنام هى أقرب إىل الغزل فيها، والتشبيب هبا، والفخر بمعرفتها.

وما هذه الكتب الثالثة إال سطور كتبها واحد من الطابور الطويل للمعجبني بباريس لينضم 
إىل الطابور القصري من الذين سجلوا هذا اإلعجاب عىل الورق، واستحوذ بعضهم بفضل مثل 
التى  العطوفة  الساحرة  تاريخ هذه  املعروفني عىل مدى  العشاق  بني  السطور عىل مكانة  هذه 

تبدت ىف ثياب مدينة مجيلة.

وما بني هذين الطابورين فإن هناك من العشاق قوًما كثًرا يفوق عشقهم عشق رجال الطابور 
ويستحوذون  وحدهم  هم  يسعدهم  أليفا،  عفيفا  حبهم  يظل  أن  له  فضلوا  لكنهم  القصري، 

عليه.

سوف يقرأ كثريون ىف هذه الفصول ما يعرفون أكثر منه، وسوف يقرأ آخرون ما يعرفون 
بعضه فحسب، وسوف تعجب طائفة ثالثة مما كان أمامهم ومل يدركوا دالالته أو عالقاته، أو ما 

وراءه، لكن أحدا لن يتنازل عام أحبه من قبل، وال عن أسلوبه ىف عشقه ملا أحب.

أننى كتبت هذه الكتب عىل مدى عرشين عاما، وأحب أن أعرتف أنى  أحب أن أعرتف 
أعدت كتابته وصياغته أكثر من ثالثني مرة، وأحب أيًضا أن أعرتف أن جتاربه املطبعية ىف املرة 
األخرية وحدها جتاوزت ثالثني جتربة، ومع هذا فإنى أتصوره أقل من أن يكون قد بذل فيه 

كل هذا اجلهد.

وإنى أدعو اهلل - سبحانه وتعاىل - أن أكون قد أديت هبذا الذى كتبت بعض واجبى جتاه 
أبناء وطنى، وأن جيد بعضهم بعض الفائدة فيام يقرؤون، وأن جيد البعض اآلخر بعض املتعة 

فيام يطالعون، وأن نعيش حتى نرى ىف وطننا كثريا مما يستحق الفخر واإلعجاب والتقليد.
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واقتصادنا  وحارضنا  بمشكالتنا  وعينا  تنمية  ىف  أيًضا  الكتاب  هذا  يسهم  أن  أيًضا  أمل  وكىل 
وتنميتنا وهياكلنا وعيوبنا وأخطائنا وآمالنا وأحالمنا وتطلعاتنا.واهلل - سبحانه - وتعاىل أسأل أن 
جيعل عمىل هذا خالصا لوجهه، وإن كنت أعلم عن نفسى أنى ال أخلو من الرياء ىف كل ما أفعل. 

واهلل - سبحانه وتعاىل - أسأل أن هيدينى سواء السبيل، وأن يرزقنى العفاف والغنى، والرب 
والتقى، والفضل واهلدى، والسعد والرضا، وأن ينعم عىّل بروح طالب العلم، وقلب الطفل 

الكبري، وإيامن العجائز، ويقني املوحدين، وشك األطباء، وتساؤالت الباحثني.

واهلل - سبحانه وتعاىل - أسأل أن يمتعنى بسمعى وبرصى وقوتى ما حييت، وأن حيفظ 
عىّل عقىل وذاكرتى، وأن جيعل كل ذلك الوارث منى.واهلل - سبحانه وتعاىل - أسأل أن يذهب 
عنى ما أشكو من أمل وتعب ووصب وقلق، وأن هيبنى الشفاء والصحة والعافية، وأن يقيلنى 
من مرىض، وأن يعفو عنى، وأن يغفر ىل ما تقدم من ذنبى وما تأخر. وأن حيسن ختامى، وأن 

جيعل خري عمرى آخره، وخري عمىل خوامته، وخري أيامى يوم ألقاه.

واهلل - سبحانه وتعاىل - أسأل أن يعيننى عىل نفسى وأن يكفينى رشها، ورش الناس، وأن 
ينفعنى، وأن يمكننى من  ما  يعلمنى  بام علمنى، وأن  ينفعنى  بدأت، وأن  ما  أتم  يوفقنى ألن 
القيام بحق شكره ومحده وعبادته فهو وحده الذى منحنى العقل، واملعرفة، واملنطق، والفكر، 
والذاكرة، والصحة، والوقت، والقدرة، واجلهد، واملال، والقبول وهو - جّل جالله - الذى 
هدانى، ووفقنى، وأكرمنى، ونّعمنى، وحبب ىّف خلَقه، وهو وحده القادر عىل أن يتجاوز عن 
سيئاتى وهى ـ بالطبع وبالتأكيد ـ كثرية ومتواترة ومتنامية فله - سبحانه وتعاىل ـ وحده احلمد، 

والشكر، والثناء احلسن اجلميل.

د محمد الجوادى 



9

 

الباب األول 

الطبيعة فى باريس

)1(

ساعدت الطبيعة باريس عىل أن تتبدى ىف مجال فاتن، بل فتان، ذلك أن اعتدال جو باريس 
جيعل بدايات شتائها شيئا مجيال، وأنت ترى ىف سامء باريس نتف الثلج وهى تتساقط إليك وال 
أقول عليك، وكأهنا تدلك عىل هذا الرصاع بني درجة احلرارة التى جتعل بعض املاء يتجمد، 
وبني حركة الرياح وعوامل أخرى جتعل هذا التجمد يقترص عىل نتف من الثلج دون أن يتحول 
ا قادرة  املطر كله إىل ثلج، وكأنام اجلو الباريسى مناطق متجاورة من نوعني: مناطق صغرية جدًّ
عىل جتميد بعض قليل من ماء املطر وحتويل جزء قليل منه إىل ثلج، ومناطق أخرى غري قادرة 

عىل هذا لكنها قادرة عىل ابتالع املطر نفسه.

متثلت ىف  قد  املختلفني  اجلوين  بني هذين  التجاور  النهائية هلذا  الثمرة  تكون  وهكذا 
هذه النتف اجلميلة التى تنذرك بالشتاء، وتدلك عىل الربودة، وهتديك هذا الثلج اجلميل 
الصغري، لكنها مع ذلك ال جتعلك ترتعش، وال تلجئك إىل املظلة تتقى هبا مطًرا غزيًرا، 
وإنام أنت سعيد هبذا القطن الذى يتناثر عىل مالبسك، ورسعان ما يزول عنها بالذوبان 
الذى يذوب برسعة،  الصغري األبيض اجلميل  القطن  تتأمل ىف هذا  بالطريان، وأنت  أو 
أو يطري برشاقة فتحسد باريس عىل ما وهبتها الطبيعة، وحتدث نفسك أن باريس نفسها 
نشأت من صنع  بعدما  إال  اإلنسان  تنشأ من صنع  مل  عبثا، وأهنا  املكان  توجد ىف هذا  مل 

الطبيعة.
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)2(

حتفل باريس باملسطحات اخلرضاء ما بني غابة بولونيا ىف غرهبا، وغابة فنسنت ىف رشقها، 
واملتنزهات اجلميلة ىف وسطها كمتنزه لوكسمبورج اجلميل وغريه، لكن األهم من كل هذه 
املتنزهات الكبرية هو تلك املتنزهات الصغرية التى حتيط بالبيوت وبالعامرات السكنية مجيعا، 
وترسح وأنت تستعيد ذكرى بيت سكندرى كان حماطا بحديقة فأصبحت احلديقة جزءا من 

الربج السكنى، وترسح مرة أخرى.

تستعيد يا سيدى القارئ ذكرى زهرة باريسية مجيلة هنا أو هناك فإذا بك تتذكر القنصلية 
الفرنسية عىل شاطئ البحر ىف اإلسكندرية وقد ظهرت من عىل سورها زهور الياسمني متفتحة 
البياض، وورود بديعة ملتفة االمحرار، وتسأل نفسك: هل القنصلية الفرنسية ىف اإلسكندرية 
أن  من  الدبلوماسى  العرف  به  ينبئك  ما  عىل  وتفيق  نعرفها؟  كنا  التى  اإلسكندرية  من  قطعة 
السفارة أو القنصلية قطعة من أرض بلدها ترفع علمها وتلتزم قوانينها، وتنقل عوائدها، بل 

تستنسخ زهورها، ثم تعود وتقول سائال نفسك: أم أهنا قطعة من باريس التى ال نزال نراها؟

ال متلك مع كل هذا إال أن تتأسف عىل مدينة املهندسني وحقوهلا، وعىل مدينة األوقاف ومزارعها، 
وعىل غوطة دمشق وزهورها، وعىل حدائق اإلسامعيلية وأشجارها، ولك بالطبع أن تتأسف.

وهذا أقىص ما ىف اإلمكان وإن كان أضعف ما ىف اإليامن.

)3(

بعد  اجلهد  دون  من  بل  جهد،  دون  من  يأتى  الباريسى  اجلامل  حتقيق  أن  ظان  يظنن  وال 
اجلهد، فعىل سبيل املثال فإن احلرص عىل نظافة املرتو ىف باريس مل يتوقف عند حدود التنظيف 
التقليدية، وإنام امتد إىل احلرص عىل أن تكون رائحة املرتو مجيلة، أو معطرة عىل نحو ما نقول 

ىف وصف الروائح.

اخلاصة  املميزة  العطر  برائحة  املرتو  تزويد  إىل  التنظيف  تكثيف  من  األمر  تطور  وهكذا 
باملرتو، وذلك من خالل إنتاج عطر خاص سامه الفرنسيون »مادلني«، ومجعوا فيه بني روائح 
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الربتقال، والليمون، والالفندر، وتروى الصحف أن فرنسا تنتج من هذا العطر طنا ونصف 
طن، وأن هذا الطن ونصف الطن يمزج منذ 1999 مع مستحرضات التنظيف التى تتوىل هبا 

تنظيف أرضيات حمطات املرتو فيها.

)4(

وإذا كانت باريس تفرط أو تبالغ ىف إهداء العطور إىل زوارها من خالل حمل سيفورا وأمثاله، فإهنا 
تفرط أيضا ىف منحهم النور اجلميل عرب اإلضاءة املتجددة والدائمة لربج إيفل، ومن آن آلخر تتعمد 
باريس أن تبتكر جديدا ىف إضاءة هذا الربج الذى يصبح ىف املساء برجا من النور ال من الصلب، 
وأنت تراه من كل مكان ىف باريس حتى إنك تكاد تفقد معرفة االجتاه الذى أنت فيه ألنك جتد نفسك 
وكأنك قد أصبحت قريبا من إيفل بينام أنت ال تعرف ىف أى اجلهات أنت منه، وحتاول االقرتاب فإذا 
به اليزال بعيدا لكن أنواره الساطعة تقربه منك أينام كنت، وأنت تعجب من هذا الشكل اهلندسى 

العبقرى القابل لكل التشكيالت الضوئية، واملستمتع هبا، واملعرب عنها أيضا ىف مجال وتألق.

ولكل لون عند الباريسيني رونقه ومجاله وهباؤه.

ولكل لون من األلوان جوٌّ البد أن حييط به ويظهره عىل نحو بديع، والرس ىف البداية والنهاية 
رس مجال ُوهب الباريسيون القدرة عليه وعىل إدارته عىل نحو جيد.

)5(

صور الدكتور أمحد ضيف أستاذ األدب العربى األول ىف اجلامعة املرصية حالة باريس حني 
يسقط املطر ىف الليل فقال حتت عنوان »باريس ىف حلة بيضاء«:

»املدينة عىل سعتها واختالف ما هبا، وما حتويه من أبنية، ومنازل ضخمة، وطرق واسعة، 
والسيارات  املركبات  ضجة  من  خيرتقها  وما  املتعددة،  اللهو  وأماكن  الكثرية،  العلم  وجمامع 
وأصوات البوقة. ثم األبيض واألسود واألسمر من السكان واألجانب النازحني إليها، كل 

ذلك انترش فيه سكون غري مألوف بعد أن لفه الليل البهيم بثوب من هنار«.
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»ال أريد أن الشمس طلعت ىف الليل. ألنى أغضب املنطقيني، إذ كلام كانت الشمس طالعة 
كان النهار موجودا. ولكن أريد أن السامء أخذتنا عىل غرة، وحتينت سواد الليل احلالك لتنثر 

علينا من سحبها بياضا ناصعا تغمرنا به كام يغمر الكريم سائله باإلنعام«.

ونظرت  بباريس  أمس  كانت  أهنا  لو  الياممة  بزرقاء  اإلعجاب  يصل  ماذا  شعرى  »ليت 
ببرصها احلاد سقوط الصقيع ىف جوف الظالم؟ أكانت متيز املياه التى حتولت إىل ذرات متحدة 
من الظلمة احلالكة التى خترتق هذا البياض الناصع، أم كان خييل إليها أنه أريق إناء من ليل وهنار 

فامتزجا وكونا وقتا ثالثا ال يعرفه التاريخ إىل اآلن.

وألنه شىء  بالدنا  ىف  يوجد  ال  وألنه  الطبيعة،  فنون  من  مجيل  فن  املنظر ألنه  هذا  »أحب 
غريب عنا«.

»خرجت أقصد اجلامعة واخرتقت حديقة اللكسمبورج ألهنا أقرب طريق وأمجله، سيام ىف 
مثل اليوم، وإذا الطريق - كأن لون أرضه سامؤه - مغطى بطبقة من الثلج الناعم ال يقل سمكه 

عن شرب ىف طرق السري وثالثة أشبار أو أربعة ىف األرض واألماكن املنعزلة«.

»أخذت طريقى ىف احلديقة وأنا ال أدرى كيف أخرتقها. وكلام رميت بقدمى انغرست إىل 
الكعب ثم انسلت نظيفة نقية، أشعر بنوع من االرتياح وامليل إىل تكرار حركة املسري ألن منظر 

الثلج أشد رهبة وأثرا ىف النفس عىل بعد فإذا اقرتب منه اإلنسان الن ملمسه«.

)6(

وقد وصف حييى حقى الريف الفرنسى املعارص وصفا بديعا، مشريا إىل بحثه عن »الشوميري« 
التى صادف له أن يقرأ احلديث عنها كثرًيا ىف األدب الفرنسى.

وتعنى كلمة الشوميري كام ذكر حييى حقى »بيت فالح متفرد برأسه بعيًدا عن العمران عىل 
قمة حقل، أو قرب مستنقع، أو ىف منعرج طريق ريفى من حجرة واحدة واطئة الباب.. السقف 
هنا جاء  الشوم، ومن  هو  الفرنسية  )والتبن ىف  التبن  من  األشجار حتميه طبقة  بفروع  مغطى 

اشتقاق اسم )بيت الفالح(«.
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»أهم شىء فيه موقد للتدفئة والطبخ، ىف حضنه قدر يغىل فيها حساء زكى الرائحة«.

»وكان هذا البيت الفالحى يرمز به ىف القصص الرومانسية الجتامع السعادة والفقر، عىل 
افرتاض أن أصحابه هلم قلوب رحيمة، وأهنم أهل قناعة، ليس هلم مطمع أو شأن يطلبونه من 

الناس أو من الدنيا«.

»هذا البيت أفضل من قصور شاهقة ولو بنيت بالذهب والفضة إذا كانت حمرومة من مثل 
هذه السعادة التى يعرفها الفقراء«.

)7(

ورسعان ما ينبهنا حييى حقى إىل السبب ىف فشله ىف العثور عىل بيت فالح بسيط:

»وبسبب اندالق العمران عىل الريف، بفضل السيارة، ساحت القرى وسط هذا العمران، 
بل أكثر من ذلك رفعت مستوى معيشتها حتى بدأت تتشبه باملدن الصغرية، فام أكثر القرى التى 

جتد فيها فندقا مرحيا، ومطعام أنيقا، أسعاره ال تقل عن أسعار مطاعم املدن، بل قد تزيد«.

حقا قد تغري وجه الريف، بفضل السيارة والكهرباء، فكيف تريد منى وأنا مل أعثر عىل القرية 
التى كنت أبحث عنها، أن أعثر عىل الـ )شوميري( التى كنت أشتاق إليها؟

»ثق أننى مل أجد ـ رغم طول جتواىل ىف الريف الفرنسى ـ بيت الفالح الذى كنت أبحث 
عنه، لقد اختفى من الوجود.. هو من متعلقات عرص مىض وانقىض.. املحراث اخلشبى طويت 

صفحته، وحل حمله املحراث امليكانيكى«.

ىف  معلق  مطاط  من  خرطوم  حملهام  وحل  اختفيا،  باللبن  املرغرغ  واملاجور  احلالبة  »يد 
موتور، يشفط الرضع شفطا، والفالح أصبح من أصحاب احلرف كالسباك، والنجار، وأغلب 

الفالحني أصبحوا مزارعني، يستثمرون أرضا يملكوهنا«.

»وكذلك اختفى الراعى، فالبقر يرعى ىف أرض حتوطها أسالك شائكة مكهربة، وإياك إذا 
رأيتها أن تلمسها، وقد تعلم البقر بالتجربة كيف حيرتمها.. ولو من بعيد لبعيد«.

»وأبقى صورة ىف ذهنى عن ريف فرنسا.. أننى مل أجد فيه أثرا للفقر الذى نصفه باملدقع.. مل 
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أر أقداما حافية، وال ثيابا رثة، وال سحنا أرهقها املرض، لكنى شممت كثريا أفواها تفوح منها 
رائحة النبيذ األمحر، فال يزال الكحول هو الغول املفرتس ىف هذا الريف«.

)8(

بالقطار   )1900( السفر  يؤثر  كان  أنه  باشا  زكى  بأمحد  الفرنسى  الريف  حب  بلغ  وقد 
اإلكسربيس األبطأ من القطار الرسيع:

»وذلك أن القطار الرسيع )Le Rapide( يقوم من مارسيليا ىف الساعة التاسعة من الصباح 
ويصل العاصمة عند متام الساعة العارشة من املساء. ويقوم بعده قطار إكسربيس ىف الساعة 
العارشة من الصباح ويصل مدينة األنوار ىف الساعة الثامنة من صباح اليوم الثانى: فتكون مدة 
عىل  اإلكسربيس  فضلت  والرتوى  الرتدد  فبعد  ذلك  ومع  ساعة.   22 القطار  هذا  ىف  اإلقامة 

الرسيع«.

ملاذا؟

ألننى كنت ال أزال منهوك اجلسم من تأثري البحر. فام أردت أن أصل باريس وبى ضعف 
عىل ضعف. وألننى ما شئت أن أدخل مدينة األنوار ىف غري النهار. ولكن لكى ال أقىض الليل 
ىف القطار فتفوتنى بعض املناظر الشائقة املعجبة، عقدت النية عىل قسمة الطريق حتى يكون 

مسريى ىف هذه املرة بأوروبا بغري إدالج«.

)9(

لعل الدرس األكرب الذى علمته لنا احلياة ىف باريس، هو أن العناية باجلامل جتعل لكل شىء 
العراقى صموئيل  الروائى  التى وصفها  املتعة  الصدد إىل  معنى مجياًل، يكفى أن أشري ىف هذا 
شمعون ىف السكن بجوار مقربة »بري الشيز«، وزياراته اليومية هلذه املقربة، واستمتاعه بيومه 
األول فيها وهو يروى هذا بحامس يكاد يوازى احلامس الذى وصف الدكتور حسني فوزى به 

استمتاعه باليوم األول له ىف متحف اللوفر.
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يقول شمعون:

»وضعت أغراىض عىل األرض شاعرا بأننى وجدت أخريا ما كنت أبحث عنه، وما هى إال دقائق 
حتى استأجرت غرفة ىف الطابق الثانى من فندق بريينيه، وقد دفعت أجرة عرشة أيام مقدما«.

»هذه الغرفة تستحق أكثر من 110 فرنكات” قلت ىف أعامقى وأنا أنظر من النافذة املطلة 
عىل مقربة بري الشيز التى كان تغطيها طبقة من الشعاع األمحر ىف ذلك الغروب...«.

»منذ اللحظة األوىل لدخوىل مقربة بري الشيز هتفت ىف رسى: »إذا كان مركز بومبيدو منجام 
للثقافة والفنون، فها أنا أكتشف اليوم حديقة الروح«، كانت الساعة التاسعة والنصف صباحا 

حني دخلت بري الشيز، ومل أستطع اخلروج إال عند إغالق أبواهبا ىف السادسة مساء«.

بني  وممراهتا،  املقربة  شوارع  بني  أدور  وأنا  الوقت  طوال  بى  أمسك  مغناطيس  ثمة  »كأن 
القبور واألرضحة، أقرأ بنشوة وانفعال أسامء املوتى وما كتب ىف شواهد قبورهم، ومل يتالش 

تأثري املغناطيس إال بعد أن أخذت الشمس باملغيب«.

)10(

ويمىض شمعون ىف وصف ما اكتسبه من املعرفة التى جعلته حيس باالنتامء للمكان:

»خالل أربعة أيام رصت أعرف مجيع أجزاء املقربة بدون خريطة كام رصت أعرف مواقع 
قبور بعض املشاهري من الفنانني والكتاب واملفكرين. كان يمكننى أن أقول للسياح:

هنا ترقد ماريا كاالس، خلفها عىل اليمني صادق هدايت قريبا منه مارسيل بروست.

قد  مونتان  إيف  يكن  )مل  سينيوريه  سيمون  خلفها  دنكن،  إيزادورا  جتد  اليسار  إىل  اذهب 
التحق هبا بعد(.

اذهب إىل اليمني جتد جيوم أبولينري، اصعد إىل دوالكروا جتد جريار دو نرفال يقف أمامه، 
مواجها بلزاك.

اصعد إىل بيزيه، انحرف إىل اليمني إىل صديقى جورج ميلييس.
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إىل  رومان  جول  إىل  نازال  يسارا  انحرف  ذلك  بعد  جونى،  ليامز  إىل  صعودك  واصل  ثم 
شوبان.

واصل نزولك إىل جيم موريسون، إىل أوجست كومت إىل بارمونتييه )الذى أتذكره كل يوم 
ألنه جلب البطاطا إىل فرنسا من أمريكا الالتينية(.

إىل يمينه ترى موليري وإىل جواره الفونتني...

انزل قليال إىل سارة برنارد.

واصل املشى إىل اليسار ثم اهبط دفعة واحدة إىل مودجيليانى واديث بياف حيث جتد بالقرب 
منها بول إيلوار.

وإذا ما مشيت قليال وجدت جريترود شتاين.

وقبل أن تغادر حديقة بري الشيز قف وتأمل أوسكار وايلد، وهو عىل شكل امرأة جمنحة«.

)11(

وقد تفوق أمري الشعراء أمحد شوقى عىل اجلميع ىف وصفه غابة بولونيا، وقد حرص عىل أن 
يكون حديثه عن هذه الغابة صدى لتجربته املبكرة فيها وذكريات الشباب، وكأنام هو يريد أن 
يصفها بالشباب الدائم الذى ال يمكن لإلنسان أن يتحصل عليه حتى إن حلم به، وهو جيعل ىف 
هذا املدخل الراقى لنفسه ولعمره ولشبابه بابا للحديث عام تفيض به غابة بولونيا من الشباب 

الذى يتمثل ىف كل ما فيها من حركة اجلامد واإلنسان والطري عىل حد سواء:

ذمم عليك وىل عهوديا غاب بولون وىل
ولنا بظلك، هل يعود؟زمٌن تقىض للهوى
ورجوع أحالمى بعيدحلٌم أريد رجوعه

هل للشبيبة َمْن يعيد؟وهب الزمان أعادها
وجٌد مع الذكرى يزيديا غاب بولون وبى
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ـوع وزلزل القلب العميدخفقت لرؤيتك الضلـ
ت فام متيل وال متيدوأراك أقسى ما عهد

كم هكذا أبدا جحود؟كم يا مجاد قساوة
ـنا والزمان كام تريد؟هال ذكرت زمان كنـ

ىل والدجى عنا يذودنطوى إليك دجى الليا
ل، وليس غريك َمْن يعيدفنقول عندك ما نقو
وحديثها وتٌر وعودنطفى هوى وصبابة

والرياح به هجودنرسى ونرسح ىف فضائك
والناس نامت والوجودوالطري أقعدها الكرى
ـبطنا به النجم الوحيدفنبيت ىف اإليناس يغـ

وبكل زاوية قعودىف كل ركن وقفٌة
ما بني أعيننا وليدَنسقى وُنسقى واهلوى

ومن اجلنوب له مهودفمن القلوب متائم
ء وحبذا منه السجودوالغصن يسجد ىف الفضا

ـن ما حتول وال حتيدوالنجم يلحظنا بعيـ
فتبدد الشمل النضيدحتى إذا دعت النوى

بحٌر، ودون البحر بيدبتنا ومما بيننا
بالغرب، وهو هبا سعيدليىل بمرص وليلها

)12(

وبحس رجل الدولة فإن أمحد شفيق مل يفته أن يشري إىل أن غابة بولونيا ترشف عليها بلدية 
األشجار  هبا  وغرست  الطبيعية،  الغابات  شكل  عىل  وجعلتها  للنزهة  نظمتها  وقد  باريس، 

السابقة، وجعلت فيها األدغال واألزهار املنسقة، وقد وصفها بقوله:
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ألرساب  ومرسح  صوب،  كل  من  األنيق  الشباب  وملتقى  القوم،  علية  متنزه  وهى   ...«
يسمى  مكان  وبينهام  الطبيعة،  صنع  من  كأهنام  مجيلتان  بحريتان  مناظرها  أبدع  ومن  احلسان، 
»ملتقى الشالالت«، إذا صعد اإلنسان إليه أبرص حوله منظرا ساحرا، إذ يرى هنر السني ينساب 
داخل باريس هادئا براقا، ويرى من الناحية األخرى ضاحية »سان كلو« البديعة الواقعة عىل 

ضفة هنر السني اليرسى«.

»وكذا يرى املاء يتدفق من نواحى الغاب إىل العالء ىف أشكال باهرة حتى ليبلغ ارتفاع تدفقه 
ىف بعض األحيان عرشات األمتار«.

»ومن عجيب ما شاهدته جتمد مياه البحريتني ىف الشتاء، وانزالق الرجال والنساء عليها 
بالقباقيب«.

أنواع  أكثر  التى حتتوى عىل  ترام صغري يوصل إىل حديقة احليونات  الغابة  »وبداخل هذه 
حيوانات الدنيا من أليف ومفرتس، كام أنه يقام بغابة بولونى أيًضا سباق اخليل املشهور لنوال 

اجلائزة الكربى«.

)13(
ونأتى إىل غابة فانسن.

يصف الدكتور هيكل حديقة الفانسن عىل حد تسميته فيقول:

»قضيت النهار مع )ب( ىف فانسن، وهى ضاحية تقع عىل بعد مخسني دقيقة ىف الرتام من 
باريس، وقد أخذنا ترامنا من عند اللوفر«.

»نزلناها ونحن أجهل ما يكون هبا، وبعد شىء من الرتدد فيام نريد أن نعمل سألنا بعض 
أهلها عن غريب ما فيها، فأوحى إلينا بأن ندخل إىل كنيستها، لكنا مل نكد نعرب بابا كبريا يبني 

منه ميدان فسيح حتى سألنا احلارس عام لو كان عندنا ترصيح بالدخول«.

»ترصيح بالدخول«!

»ال«.
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»فدلنا بلطف عىل غرفة رئيسه الذى أعطانا إذن املرور بعد أن أخذ أسامءنا وعنواننا عىل 
أوراقه. خرجنا من عنده فذهبنا إىل الدنجن«.

»الدنجن هو احلصن الذى كان يسجن فيه املجرمون السياسيون ىف عرص امللوك. بناء شامخ 
عاىل البناء، دخلناه وارتقينا جوفه درجا حلزونيا عنيفا ىف الصعود عليه، ومازلنا به حتى وصلنا 

إىل الدور الثالث من احلصن«.

»هنا قابلنا عامال تفرجنا معه عىل ما ىف هذا الدور، أبنية معشقة، أحجارها متينة، صنعها 
غاية ىف اإلحكام، وغرف ضيقة تشعر بالرهبة واملهابة، فإذا نطق حمدث بكلمة سمعت دوهيا ىف 
املكان ورنني صداها بني جدرانه وكأنك تلمسها خارجة من نوافذه الضيقة التى تطل عىل ما 

حوهلا من األبنية، وىف بعض تلك الغرف من البنادق شىء كثري«.

)14(

قلنا: إن باريس حتفل باملتنزهات واحلدائق، ولست أستطيع أن أقول لك إننى خبري هبذه 
كنت  قريب  فعن  بالتسجيل،  جديرة  طرفة  لك  أروى  لكنى  الطبيعية،  واملحميات  املتنزهات 

أطمئن من أحد األصدقاء عىل رحلته العالجية ىف باريس، وأين أجرى العملية اجلراحية؟

فذكر ىل اسم مستشفى، فذكرت له أننى ال أعرفه، قال: إنه مستشفى قديم تم جتديده عىل 
نحو مذهل، قلت: هل تصف موقعه ىل؟ 

قال: إنه بجوار املتنزه »الفالنى«.

قلت : أعرف ذلك املتنزه.

وال  املتنزه  أتعرف  يادكتور  وقال:  فيه  حق  عنده  كان  متواصاًل  ضحًكا  صاحبى  ضحك 
تعرف املستشفى؟

ا، ومهمال وغري  ثم أردف صديقى بعد تفكري فقال: معك حق، لقد كان املستشفى قدياًم جدًّ
ملتفت إليه، حتى كان من الطبيعى أن تعرف املتنزه وال تعرفه، لكنه جتدد اآلن بحيث أصبح 

ىف حد ذاته معلاًم.
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)16(

أنه كان من حظى ىف مرات  أذكر لك  أن  املتنزهات، وبوسعى  إىل  املستشفى ونعود  نرتك 
كثرية من مرات زياراتى لباريس أن أزور اللوكسمبور.

وأحب أن أعرتف لك اعرتافا آخر وهو أنى أول ما سمعت اسم اللوكسمبور ىف 1982 
املقصود هو  أن  أدرى  أكن  مل  يقضيها األصدقاء ىف عطلة هناية األسبوع  نزهة  ىف حديث عن 
تلك احلديقة الرائعة ىف وسط باريس، وإنام ظننت أن املقصود بكالمهم أن يذهبوا إىل دوقية أو 
دولة لكسمبور، ووجدت شيئا من الصعوبة ىف فهم أن تكون هذه الدوقية قريبة إىل هذا احلد 
الذى يذهبون فيه إليها ىف عطلة هناية األسبوع، وبدأ فهمى يعمل ىف إعادة ترتيب ما أعرفه من 
اجلغرافيا، صحيح أننى قبلها بعامني )أى ىف 1980( عملت ىف »آخن« وكان األطباء والعاملون 
ىف املستشفى يذهبون ىف عطلة هناية األسبوع إىل لوكسمبور أو بروكسل أو أمسرتدام، لكن هذا 
»آخن«  مدينة  مع  الثالث  العواصم  أو  الثالث  املدن  هلذه  الشديد  القرب  بسبب  حيدث  كان 

األملانية، أفتكون لوكسمبور هذه قريبة إىل هذا احلد من باريس أيًضا؟

وأعدت تأمل اخلريطة التى ىف ذهنى فإذا بى أكتشف أن لوكسمبور بعيدة متاًما عن باريس، 
وأن املسافة إليها ال يمكن أن تكون عىل هذا القرب الذى يمكن من زيارهتا واالستمتاع هبا 

طوال اليوم والعودة منها ىف هناية يوم واحد.

وعندئذ سألت األصدقاء: كيف ستذهبون؟ فإذا هبم يقولون: باملرتو، وإًذا فلوكسمبور البد أنه 
اسم يطلق عىل شىء آخر من معامل باريس، ورسعان ما اكتشفت أن هذا الشىء حديقة مجيلة ال سبيل 

إىل وصفها بقلمى وبخاصة إذا ما كانت هناك هلا أوصاف مجيلة وخالدة ىف تراثنا العربى احلديث.

)17(

الدكتور زكى  الذى سجله  اللوكسمبورج محاًسا و هو ذلك الوصف  بأكثر أوصاف  نبدأ 
مبارك ىف إحدى رسائله من باريس ىف 15 فرباير 1931 وقد اخرتنا للقارئ فقرات متفرقة 

من وصفه:
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الوجوه  بعض  من  تشبه  ألهنا  الالتينى(،  احلى  )جنة  تسمى  أن  هبا  أوىل  حديقة  هى   ...«
واملاء  املمدود،  والظل  املنضود،  والطلح  املخضود،  السدر  ففيها  املتقون،  ُوعد هبا  التى  اجلنة 
وأباريق  بأكواب  يطوفون  ال  كانوا  وإن  املخلدون،  والولدان  العني،  احلور  وفيها  املسكوب، 

وكأس من معني«.

ربام أستطرد هنا فأذكر أننى وجدت ما كان زكى مبارك ينفى وجوده ىف الثالثينيات، ذلك أنى ىف 
عام 2001 وجدت مجوًعا من فتيان فرنسيني يطوفون عىل زوار اللوكسمبور بعصائر طبيعية جديدة 
من مصنع جديد، كانوا يقدموهنا هدية للزوار من باب الدعاية، وكانوا بالطبع يلحون عىل الزوار ىف 
اإلكثار مما يأخذونه من هذه العصائر إىل درجة أهنم كانوا يعطوهنم أكوابا مقفلة ملن هم ىف البيوت!!

)18(

ونعود إىل النص البديع الذى كتبه زكى مبارك:

»هى تشبه بعض الشبه اجلنة التى وصفت ىف القرآن، والفرق بني اجلنتني أن اجلنة القرآنية ال 
يسمع فيها املؤمنون لغًوا وال تأثيام، إال قياًل سالًما سالما، أما اجلنة الالتينية فبستان أنيق طاملا 
رنت فيه القبل األثيمة، ومتت فيه مواعيد اللهو واملجون، وقد تكون تلك اجلنة الالتينية أشهر 
مهد من مهود الغواية الفطرية التى يقع فيها الشباب بوحى الطبيعة، قبل أن تصطبغ نفوسهم 

بلؤم الفجار، وخبث املاجنني«.

ملذاكرة  مكان  أطيب  أيًضا  فهى  كال  وحده!  للحب  خلقت  احلديقة  هذه  أن  حتسب  »وال 
فيها  الطلبة  يراجع  هل  ولكن  النيل،  قرص  بحدائق  الناحية  هذه  من  تذكر  وهى  الدروس، 
دروسهم؟ قد يكون ذلك! ولكنى أذكر أننى ما شاهدت فيها الطلبة إال متجمعني أرسابا أرسابا 

يتبادلون شهى احلديث«.

)19(

ونمىض مع الدكتور زكى مبارك ىف هذا الوصف املفعم بالشاعرية والدقة واإلغراء باحلديقة 
وزيارهتا:
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»... أرشت إىل أن حديقة لكسمبور معهد من معاهد احلب، ولعلها ألجل ذلك تغلق أبواهبا 
دائام عند الغروب، حتى ال يتمتع أحد بخلواهتا ىف أمسية الصيف والربيع، ولكن هل معنى هذا 

أهنا حتمل شارة الرفث والفسوق؟ ال، فكل ما جيرى فيها يتقبله الناس عىل العني والرأس«.

باجلاذبية  مغمورة  بنفس  فيها  يقع  ما  يشهد  املتحرجني  أعف  أن  أؤكد  أن  »وأستطيع 
والعطف واحلنان، ولست أعرف هلذا تفسريا وال تعليال، وأكرب الظن أن إرشاق األزهار ىف 
احلياض، وإرشاق العقود ىف األجياد، وعبري الشباب الذى يتأرج بني األشجار والتامثيل، 
كل أولئك يلقى عىل الروح شعاًعا من الرفق بام يرشد فيها من جوامح العيون، وخوافق 

القلوب«.

»وما يدرينا؟ لعلنا نحن الرشقيني الذين نقيد ذلك ونلتمس له التأويل، أما الفرنسيون فال 
تامة، بحيث  أطفاهلم ىف طمأنينة  إليها  يرسلون  فهم  نراه،  مما  يرون ىف حديقة لكسمبور شيئا 
يشهد املتفرج حول الفسقية عرشات األطفال من ذكور وإناث، وبيد كل طفل سفينته املحبوبة 

يلقى هبا ىف املاء وينظر عبورها ىف فرح وشوق ال يفهمهام غري الصبية الناشئني«.

»وفوق ذلك هنا مالعب التنس، وهى مالعب يسعى إليها البنون والبنات ىف أيام العطلة 
وساعات الفراغ، فهل تظن أن أحدا يتحرج من إرسال بنيه وبناته إىل ذلك الوادى اجلميل؟«.

مبارك  زكى  كان  )هكذا  الالتينى  احلى  جنة  عن  ا  جدًّ مبهمة  صورة  تعطى  السطور  »هذه 
يسمى حديقة اللوكسمبور(، وعذرى ىف ذلك مقبول، فتلك بقعة ال تسمو إىل حتديدها األقالم، 
والكاتب خيدع نفسه حني يتوهم أنه قادر عىل وصف ما تشهد عينه، وجين صدره من ألوان 
املحسوسات واملعقوالت، وحسب القارئ أن يدرك أن تلك احلديقة هى ملعب الشباب ىف 

احلى الالتينى«.

)20(

أما األستاذ أمحد الصاوى حممد فقد كان يعترب حديقة اللكسمبورج منقًذا له مما كان يراه 
من سطوة الغرباء عىل فتيات احلى الالتينى، وهو يرى أن اللكسمبورج حديقة الشباب الذين 

انرصفوا بعيدا عن الفتيات، وهو يعلل هذا تعلياًل مجياًل فيقول:
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»حديقة اللكسمبورج هذه.. مل تستطع االحتفاظ بشباهبا هكذا عىل مر األحقاب، إال ألهنا 
حديقة الشباب«.

ىف  اضطجعوا  قد  الفتيان  من  طوياًل  ا  صفًّ اليسار  إىل  جتد  الكبري  سلمها  تنزل  أن  »وقبل 
التهاما.  يلتهموهنا  كتبهم  عىل  مكبني  الغوانى،  عن  منرصفني  البحرية،  مستقبلني  كراسيهم 
وتراهم ال حيفلون بالكرات التى تصطدم بكراسيهم، وتتدحرج بني أرجلهم، وال باألطفال 
اجلامل يزحفون لتخليص كراهتم، وال بمربيات أولئك األطفال املنتظرات غمزة عني، املتهلفات 

شوًقا إىل دعوة إىل الرقص مساء األحد«.

)21(

ونعود إىل جيلني سابقني لنرى ذكريات مبكرة عن هذه احلديقة احلبيبة إىل قلبى:

وصف قطب اجليل األسبق املؤرخ أمحد شفيق باشا ىف مذكراته حدائق اللوكسمبور وصًفا 
مجياًل نقتطف منه للقارئ قوله:

متاثيل  حافته  عىل  أقيمت  حوض  وسطها  وىف  باريس،  حدائق  وأمجل  أقدم  من  هى   ...«
كثرية، واحلديقة منسقة تنسيقا مجيال«

ومما أعجب أمحد شفيق فيها وجود أشجار الكمثرى عىل أشكال خمتلفة، منها شكل األهرام 
واملظالت واملربع واألسطوانى وغري ذلك، تتدىل منها ثامر الكمثرى البديعة.

)22(

كتابة  اللوكسمبورج ىف  ذكرياته عن حديقة  فهمى سجل  الدكتور منصور  أن  ومن حظنا 
فلسفية وجودية عميقة ضفرها بذكرياته عن صحبة ابنه وائل إىل هذه احلديقة فقال:

»طاملا ترددت إىل تلك احلديقة ىف عهد الطلب، وىف أويقات تساقطت فيها األوراق الذابلة، 
وىف أويقات تفتحت فيها األزهار كالبسامت املرشقة عىل تلك الغصون اللينة، ومن فوق تلك 
مأثوًرا،  قواًل  بني سطوره  من  ألتقط  كتاًبا  بيمينى  أمحل  كنت  احلالني  وىف  الشاخمة،  الباسقات 
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أو  النافذة،  النظرات  تلك  من  لنظرة  خيفق  حساًسا  ا  غضًّ قلًبا  جنبى  بني  أمحل  كنت  وكذلك 
ينبسط ألمل من تلك اآلمال الزاهية الباسمة، وخيلق ىل من خفقانه وانبساطه خري ما كان يسعد 

النفس الفتية من أحالم الصبا، ونفحات الشباب«.

»واآلن وبعد زمان طال عىل عهدى األول أعود إليك يا حديقة اللكمسبورج وأمحل عىل 
ساعدى ولدى »وائل«، وتسري بجانبى أمه رشيكة احلياة، وكالنا نرعاه وأرعامها«.

»وها أنا ذا أسري وئيدا ىف مناهجك )أى ىف طرقك(، وأرمق تلك املقاعد التى طاملا جلست 
عليها ىف انتظار َمْن كنت أنتظر«.

»وعىل بعضها أملح فتى يتصفح كتابا كام كنت أتصفح«.

»وعىل أخرى أملح فتى يسمر مع فتاة وقد ينسيان الساعات من لذة احلديث«.

»وها هو عىل مقعد قريب شيخ ُمطرق الرأس ربام كان يتذكر حول تلك املقاعد عهوًدا«.

»وها هو مقعد جنيب )أى مقعد جانبى( عليه ربة دار تصلح ما بىل لذوهيا، وعليه أم ترعى 
رضيًعا ىف مهده ىف حني يرتع حوهلام ناشئ صغري«.

»اآلن أعود إليك يا حديقة اللكسمبورج، وأمىض ىف طرقاتك ال إىل حيث أمتع بالقراءة كام 
كان حاىل ىف سابق عهدى، وال إىل حيث أمتع بالتأمل والنظر، ولكن حيث أسىل ولدى باللهو 

الربىء واملرح، وأمتع نفسى بام يفيض من هنائه وغبطته«.

)23(

أما الفيلسوف العامل عبد الرمحن بدوى فقد قدم اللوكسمبور تقديم عامل فنان مل تشغله املتعة 
باحلديقة عن أن يذكر لنا تارخيها وتاريخ قرصها باختصار وأن يذكر تارخيه هو نفسه معها:

متاثيل  توجد  حيث  منها،  اجلنوبية  بالناحية  وطوفت  اللوكسمبورج،  حديقة  دخلت   ...«
القرص  عىل  اللوكسمبور  اسم  ويطلق  هيجو،  وفيكتور  وهرويا،  وفرلني،  بودلري،  الشعراء: 
أمرت  قد  العرش  الوصية عىل  مارى دى مدسيس  وراءه، وكانت  املمتدة  الواسعة  واحلديقة 

ببناء هذا القرص، فتوىل بناءه ساملون دى بروس ىف املدة من سنة 1615 إىل سنة 1620«.
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»وقد جعل املدخل الرئيسى بوابة ضخمة مزينة بقبة مثمنة األضالع متثل فن لويس الثالث 
عرش، وزينت غرف القرص بلوحات للرسام روبنس )سنة 1622(، والرسام بوسان، وفيليب 

دى شامبانى«.

وحلكومة   ،)1795 )سنة  اإلدارة  حلكومة  مقرا  صار  ثم  سجنا،  صار  الفرنسية  الثورة  »وىف 
القناصل، ثم صار بعد ذلك مقرا ملجلس الشيوخ سنة 1802، ثم ملجلس األعيان )سنة 1815(«.

وقد أحدث فيه املهندس دى جيزور تعديالت سنة 1836 ـ 1841«.

»وأبرز معامل احلديقة »نافورة آل مدتشى« عن يسار الداخل من شارع فوجريار من الباب 
احلديدى القائم عىل يسار القرص، لكنها مظلمة اجلو بسبب الظالل الكثيفة التى تلقيها األشجار، 
ثم النافورة التى تتوسط احلديقة، وهى نافورة حقيقية، ألن املاء يندفع معها ىف أغلب أوقات 

النهار، فيصب ىف بركة واسعة يدفع إليها األطفال بسفنهم الصغرية«.

)24(

كان  وقد  احلديقة،  هذه  ىف  األول  يومه  ذكرى  إىل  بدوى  الرمحن  عبد  الدكتور  مع  ولنعد 
باملناسبة هو ثانى أيامه ىف باريس:

»ومنذ دخلت حديقة اللوكسمبور ىف ذلك اليوم 1946/6/23 وقد صارت أحب املنازه 
ىف باريس إىل نفسى، وصار من عادتى أن أغدو إليها كل يوم ىف الساعة السادسة مساء حتى 
مغرب الشمس، مستمتعا بروضات أزهارها املفّوفة العديدة األلوان، وقد ُنضدت أمجل تنضيد 

يشهد بمهارة فن البساتني عند الفرنسيني«.

»وتبلغ احلديقة ذروة مجاهلا ىف أشهر الصيف األربعة، ثم تأخذ أوراق أشجارها، ومعظمها 
من القسطل، ىف االمحرار واالنتشار، فتتخذ ىف اخلريف منظرا مثريا لألحزان، وىف الشتاء تتعّرى 
من كل أوراقها، فتصبح كئيبة كأن مل تغن باألمس، ثم تعود الرباعم ىف شهرى أبريل ومايو، 
وتسرت األشجار أوراقها الطرية، وتنبعث احلياة من جديد ىف هذه احلديقة التى هجرها الناس 

طوال الشتاء«.

»إن الشعور بتغيري الفصول بارز كل الربوز ىف هذه احلديقة«.
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)25(

بل إن الدكتور عبد الرمحن بدوى ينسب شاعريته إىل اللوكسمبور:

»وكثري من القصائد التى نظمتها ىف أثناء مقامى بباريس إنام نظمتها ىف حديقة اللوكسمبور 
إىل  نظرت  إذا  النافورة  يسار  عىل  الواقعة  الزهر  روضة  عند  جالس  وأنا  األصيل  ساعات  ىف 
املوقع عادة حتت ظل شجرة رمان  إذ كنت أجلس ىف هذا  القرص،  املوجودة ىف أعىل  الساعة 

تفتحت أزهارها احلمراء«.

)26(

وهذه مقارنة طريفة ورسيعة يعقدها لويس عوض عىل طريقته بني حديقتى اللوكسمبور، 
واهلايد بارك، وذلك حيث يقول:

»مافيش فايدة إنك تقارن هايد بارك واللوكسمبورج.

اللوكسمبورج زى الكوكت الفرنساوية املدندشة.

اشى متاثيل واشى فساقى.

لكن هايد بارك عاملة زى ست إنجليزية سبور:

دا مجال ودا مجال.

وبالش حتيز«.

)27(

وإىل حدائق اللوكسمبور يعود الفضل ىف انضامم األديب الفرنسى العظيم أناتول فرانس إىل 
املدافعني عن القضية املرصية عىل نحو ما رواها توفيق احلكيم ىف كتابه »عصفور من الرشق« 
وهو يتصنع السذاجة الطريفة راويا القصة عىل لسان الشيخ األزهرى الذى كان صديقا لألديب 

الفرنسى العظيم، ومالزما للحكيم ىف االستمتاع بحديقة اللوكسمبورج، وهذه هى القصة:
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حديقة  ىف  مقعد  عىل  جالسا  الصباح  بقية  نعرف(  كام  نفسه  احلكيم  )هو  حمسن  »قىض 
لوكسمبورج سارحا ىف أحالمه الكثرية.. لقد كان يأتى إىل هذا املكان بعد ظهر األيام األوىل 
من جميبئه إىل باريس، وكان يصحبه مواطن أكرب منه سنا.. وكان هذا شيخا يدرس ىف األزهر، 
وقد جاء باريس ليكمل دراسته العليا ـ ليس كام كان حمسن يدرس احلقوق واآلداب ـ ولكن 

لدراسة الدين املقارن«.

عدا  ما  أدب،  ألى  يتفتح  ال  عقله  وكان  النساء،  باريس  ىف  حيب  طليقا..  ا  حرًّ كان  »لقد 
النصوص الدينية ىف الكتب املقدسة، وحتى هذه ما كان يدرك كل معانيها اخلفية«.

»وكان من عادته أن يتنزه ىف حدائق لوكسمبورج للتطلع إىل سيقان السيدات اجلميالت«.

وىف الليلة التى كان يزمع فيها العودة إىل مرص، قص عىل حمسن قصة مسلية، قال:

»تعرفت يوما إىل شيخ ذى حلية بيضاء ىف احلديقة، جاء مثىل يتأمل السيقان اجلميلة، وكان 
اسمه »أناتول«.. وكنا نتقابل عرص كل يوم عىل نفس املقعد، ونتفرج معا عىل نفس الشىء، 

وقد مجع بيننا غرض واحد، وظروف واحدة«.

تشابكت  وقد  معا،  فرسنا  ميشيل،  سان  شارع  ىف  أناتول  صديقى  التقيت  يوم  عرص  »ىف 
األذرع بيننا ىف صداقة وحمبة، ثم اجتهنا إىل احلدائق.. وكان ىف ذلك الوقت ينعقد مؤمتر الصلح 
ومطالبتها  صوهتا  ليسمع  باريس  إىل  الوطنى  وفدها  أرسلت  قد  مرص  وكانت  فرساى،  ىف 

باالستقالل«.

الوفد إىل باريس حتى وجد كل األبواب موصدة ىف وجهه، ومل تقبل أى  »وما إن وصل 
جريدة أن تكتب سطرا واحدا عن مهمة الوفد، وكاد يفشل ىف مهمته«.

»وبينام كان واحد من رجال الوفد يتمشى صدفة ىف شارع سان ميشيل حتى رآنى وأنا ممسك 
بذراع الشيخ، فعرفنى عىل التو، وكانت فرحته ال تقاس، وكأنى هبطت عليه من السامء«.

»قال:

»أتعرف جيًدا هذا السيد؟!«.

»قلت«:
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»أى سيد.. هذا العجوز الذى يصاحبنى؟!«.

»قال«:

»نعم.. هذا أكرب كاتب ىف باريس«.

»قلت«:

»هذا املخرف؟!«.

أناتول  عن  يتكلمون  الناس  قط  تسمع  أمل  ودمه..  بلحمه،  بعينه..  فرانس  أناتول  »إنه 
فرانس؟«.

»نعم«.

»ياغبى..! يكفينا منه سطران وننجح ىف مهمتنا«.

»ماذا؟! من ذلك العجوز أناتول؟«.

»حاول أن تقدمنى إليه، فإنك بذلك تقدم خدمة للوطن«.

أناتول.. وأخرًيا عثرت  أبحث عن صديقى  ثم أخذت  الفم..  فاغر  »ولبثت حلظة دهشا 
عليه ىف مقعده املعتاد، واقرتبت منه، وألول مرة تكلمت معه ىف شىء من االحتشام قائال:

سيدى.. أنت رجل عظيم.. أنت أكرب كاتب ىف فرنسا.. اغفر ىل غباوتى.

دهش أناتول فرانس ىف بادئ األمر، ثم قال، وعالمات احلزن بادية عليه.. لقد كشف رسه 
ذلك الدخيل الذى التقى بنا ىف الطريق.. ثم مد ىل يده قائال:

ياللخسارة!.. لقد انتهت صداقتنا!«.

»وتركنى ألسري وحيًدا«.

»ومل متض بضعة شهور حتى كان أناتول فرانس يكتب مقدمة لكتاب »صوت مرص« نرشه 
فيكتور مرجيت يدافع فيه عن مرص واستقالهلا«.
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)28(

قد  بعضها  أن  نعرف  بإعجابه وتقديره، ونحن  فتحظى  رفاعة  باريس ىف عهد  أما حدائق 
أصابته يد الزمن اآلن فتحول إىل غاية أخرى ال تقل نبال عن كونه حديقة تقليدية، لكن رفاعة 

يدلنا عىل أصول هذا النبل الفرنسى حيث يقول:

كربى  بساتني  أربعة  نحو  باريس  ففى  العامة،  العظيمة  احلدائق  باريس  متنزهات  »ومن 
أعظم  من  وهى  امللك،  قرص  هبا  التى  »التولرى«  حديقة  فمنها  والعام،  اخلاص  فيها  يتامشى 
الناس، وحيجز األسافل من دخوهلا، فكأنام مصداق قول  املتجملون من  املتنزهات، يدخلها 

بعض الظرفاء:

تراهبا«لو كنت أملك للرياض صيانة اللئام  وصل  ملا  يوما 

)29(

بقى أن أعتذر لك ىف سطرين عن عدم إيفائك حقك ىف احلديث عن حديقة التويلرى التى 
تطل عىل الدنيا ىف جوار ميدان الكونكورد، وتصدح هبا املوسيقى، وقد أصبحت اآلن جممعا 

حلدائق األطفال والكبار عىل حد سواء.

وقد كان من نعم اهلل عىل أن كانت حدائق التويلرى آخر ما استمتعت به قبل أن أقع مكسورا 
ىف باريس ىف صيف 2010، فلله احلمد عىل ما منحنى من عمر جديد.
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الباب الثانى 

القديم والجديد فى باريس

)1(

أصبحت باريس اآلن بمثابة متحف كبري، ولست أبالغ ىف هذا الذى أقول، وقد كنت أنا 
الذى زرت باريس عىل مدى سنوات متباعدة عىل مدى ثلث قرن قد بدأت أدرك بكل وضوح 

وبكل وعى أن باريس تتحول شيئا فشيئا إىل متحف كبري.

عىل  العظيم  اجليش  )وشارع  الشانزليزيه  شارع  ىف  رست  إذا  فإنك  املثال  سبيل  وعىل   
امتداده( من الكونكورد إىل بورت مايوه مرات ومرات فإنك تستطيع أن جتد شعور املثقف 
املتجول ىف متحف، كل ما إىل يمينه وكل ما إىل يساره يستحق الرؤية، وكل ما ىف األفق أمامه 
عن قرب وعن بعد يستحق الوقوف والتأمل، وكثري من هذه املرئيات له تاريخ، وكثري منها 

له حارض.

واملعروضات كلها )أقصد هذه العامئر املصفوفة املرتاصة( هلا أرقام واضحة، ومعامل أكثر 
الواجهات  ترى  وأنت  تتحدث،  أن  يمكن  ما  بأفضل  نفسها  عن  تتحدث  وهى  وضوًحا، 
بيضاء أو ناصعة، وتراها مع األيام تزداد نصوًعا بفعل االهتامم والتنظيف املتكرر )بل قل 
بنيت  الذى  للحجر  اجلميلة  الطبيعة  إبراز  إىل  يرمى  الذى  املكثف(  بالغسيل  مواربة  دون 
باريس حريصون عىل أن  العامئر، فإن مل يكن هلذه احلجارة طبيعة مجيلة فإن أهل  منه هذه 
تفوق  إرادة  دأب، ومن  فن، ومن  من علم، ومن  يملكون  ما  بكل  الطبيعة  يكسبوها هذه 

العلم والفن أمهية.
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)2(

ولك أن تقارن كل هذا السعى الفرنسى احلثيث بام تراه و بام تعانيه ىف شوارع القاهرة من 
قد  االسوداد  هذا  نجد  أننا  حني  عىل  اجلميلة،  مبانيها  واجهات  يغطى  الذى  االسوداد  ذلك 

قارب ىف كثري من األحيان لون التفحم الذى ال يظهر إال ىف أعقاب حريق ضخم طال وقته. 

ومع أنه ليس من الصعب أن نعيد تقديم مبانى شارع 26 يوليو ىف صورة باريسية متاًما، فإننا 
لن نفعل هذا ال لشىء إال ألننا ال نريد، وال لشىء إال ألننا لن نواصل الدأب من أجل مثل 
هذا اهلدف؟ وَمْن هو القادر عىل أن يدأب من أجل هذا بينام هو يفكر ىف نفسه وىف مشكالت 
بيته وشارعه وسيارته؟ وَمْن هو الذى يفكر ىف تبييض مبنى أو جمموعة مباٍن ىف القاهرة بينام هو 
يرى مالبسه وقميصه بل ووجهه وقد اكتسى طبقات من هذا االسوداد، وأصبح عاجًزا عن 

معاجلة هذا االسوداد.

الذى عهد  أندريه مالرو  أديبا مثل  املعارص رجال  تاريخ فرنسا  لكنك مع كل هذا جتد ىف 
ومبنى  ديواًنا  يعطى  أن  بدون  أى  كاملة،  وزارة  يعطى  أن  بدون  الثقافة  بشؤون  دجيول  إليه 
وهيئة موظفني، فإذا هو يغري بالقانون والعمل الدائب من صورة الواقع إىل صورة كانت ىف 
اخليال، وإذا هو يصوغ من القوانني ما جيعل هؤالء املالك )الذين ال تظلمهم قوانني العالقة بني 
املالك واملستأجر الدافعة إىل تدمري الثورة العقارية( حيافظون، ال عىل الثروة العقارية وحدها، 
ولكن عىل الثروة اجلاملية والفنية، بل والعلمية الكامنة ىف هذه الثروة العقارية التى هى املكون 

اجلوهرى والكبري لباريس، والتى هى أيضا مثل هذا وربام أكثر من هذا بالنسبة للقاهرة.

)3(

ا عن العناية التى أوالها املجلس  منذ زمن طويل حتدث بريم التونسى بطريقة بسيطة جدًّ
البسيطة  البائعة  جارته  إن  حتى  املدينة  ونظافة  العمل،  لظروف  املحلية(  )السلطات  البلدى 

كانت حتس بالدفء رغم املناخ املطري:

جارتى »سوزان« اجلميلة إلىل تبيع املوز
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نازل عليها املطر من فم »مرت ليوز«

اتبسمت للمطر أحسبها فازت فوز

بالبعد عن مشيها ىف حارة الكيال

ودرب شعالن وفيه الوحل للخلخال

لكن »سوزان« إلىل واقفة وقفة التمثال

جملس بلدها جعل رجلني سوزان سخنني

)4(

هناك سؤال اليزال يرتدد ىف أحاديث زمالئنا بعد أن يسعدوا بباريس، وهلذا السؤال صيغ 
خمتلفة لكنه ال خيرج ىف النهاية عن أن يكون: 

هل ولدت باريس كاملة األنوثة؟

أريد أن أنتقل بك إىل افرتاض غريب الشأن، وأن أسألك: هل تتصور باريس اجلميلة هذه 
تؤنثه( وقد  باريس وال  لفظ  تذكر  التى  الفرنسية  اللغة  تقول  ما  باريس اجلميل عىل نحو  )أو 
فاض عليها السني كام كان هنر النيل يفيض عىل القاهرة فيغرق بعضها ويظل هذا البعض غارقا 

حتى تنحرس عنه املياه؟

 كيف تتصور باريس الغارقة ىف مائها؟ 

كيف تتصور أهلها وهم يامرسون احلركة فيها؟ 

كيف تتصور هذه اجلموع وهى عاجزة عن أن تتحرك ىف عربات املرتو الضخمة التى تتحرك 
حتت األرض الغارقة؟ 

هل يمكن أن حيدث مثل هذا التصور دون كارثة كبرية؟

باريس حني طغت عليها مياه هنر السني ىف  ا يصور  من حسن احلظ أنى وجدت لك نصًّ
شديد  باضطراب  يعاجلونه  الباريسيني  جعل  مما  بالتدريج،  الطغيان  هذا  حدث  وقد   1910
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ولكن ىف غري هلع، وهذا النص الذى سأنقل لك بعض فقراته وجدته ىف مذكرات الدكتور 
حممد حسني هيكل عن فرتة شبابه، وقد اخرتت أن أنقل لك معظمه هنا )مع ترصف ىف بعض 
األلفاظ بام جيعل السياق متصال ومفهوما ىف لغتنا املعارصة(، ومع اإلشارة إىل مواضع الترصف 

بوضعها بني قوسني) (.

يقول الدكتور هيكل ىف يومياته بتاريخ 29 يناير 1910:

»... أسطر اليوم حادثة من آمل احلوادث التى أصابت هذا البلد العظيم والتى مل جتد هلا مثال ىف 
التاريخ من سنة 1802، ارتفع هنر السني فجأة وعىل غري انتظار، وظل يعلو من ساعة لساعة حتى 
أصبحت املالحة فيه غري ممكنة لعدم استطاعة القوارب أن تعرب من حتت القناطر، وتعطل بذلك 

عامل املالحة عن العمل، وظل النهر بعد ذلك يتزايد ويرتفع ماؤه من غري هدأة وال انقطاع«.

)5(

ثم يصف الدكتور هيكل ما تطورت إليه الكارثة بإحساس القاهرى املتحسب للكارثة.

املرور  عن  الناس  البلدية  ومنعت  املنخفضة،  بالشوارع  أوال  ماؤه  فاتصل  يتزايد  »استمر 
النفوس، أو  فيها، وملا كان عددها قليال بادئ األمر مل يكن شأهنا من األمهية بحيث تقلق له 
تتهيج اخلواطر، لكن الرسعة املتزايدة التى كان يعلو هبا النهر جعلت تزيد ىف عدد هذه الشوارع 

املسدودة يوما بعد يوم حتى إذا هى باألمس شىء كثري«.

النقل  التى كانت تسحب عربات  اخليل  ما فوق ركب  إىل  أن وصلت  املياه  بلغت  »ولقد 
طعامهم  عنهم  وحبس  بيوهتم،  عن  الناس  وحبس  منازهلم،  من  اخلروج  يريدون  َمْن  فتنقل 
وكأهنم، وما أجرموا، فريسة هاته الطبيعة اهلائجة، والح ىل رابع يوم من هياج النهر أن أسري 
احلاشدة  رأينا اجلموع  الشاطئ، هناك  عىل جوانبه فاصطحبت صديقا وخرجنا حتى وصلنا 

ترمق بعيون مألى بالغيظ واالسرتحام ذلك الذى أزعجها عن سكينتها«.

»جعلنا نسري مع الشاطئ وىف اجتاه التيار تزمحنا أكتاف اجلمع وتزمحهم حتى وصلنا »الكى 
دورساى« )وهو أحد شواطئ هنر السني، وعليه يقع مقر وزارة اخلارجية الفرنسية التى يطلق 
عليها هذا االسم وحمطته(، ولقد كنا ىف طريقنا نرى الشوارع املسدودة، والطرق عال فيها املاء 
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فيأخذنا اهلول، لكن ذلك مل يكن شيئا إىل جانب هذه املحطة ارتفع فيها املاء فلم يبق ظاهرا منها 
سامء وال أرض إال سلك التلغراف يمر من فوق املاء«.

)6(

ويمزج الدكتور هيكل خياله بام يراه من الواقع ليصور حجم املأساة عىل نحو ما أحس هبا:

»وعند ذلك )املنور( الذى يطل منه اإلنسان عىل الوهدة األرضية موضع احلركة الدائمة 
ومسري القطارات التى خترق جوف أرض املدينة يقوم فنار السكة احلديد واليزال منريا، وكأنه 
بلونه األمحر يبكى دما عىل هاته األماكن التى أغار عليها الطوفان فأخرس صوهتا، وقد شاهدها 

هو من قبل مكان العمل وموضع ضجة النازحني والقافلني من أهل باريس وفرنسا«.

اليوم  به  فإذا  املودعني،  تستبكيه دمعات  أو  العامل،  باألمس صيحات  تزعجه  كانت  »كم 
ينعى ذلك الصمت املطلق بعد أن خان املكان صوته، واختنق عربته!!«.

»استمررنا ىف طريقنا والضجة هى الضجة، والزحام هو الزحام، وعىل طول الشاطئ يرى 
ينظرون بحنق وأسى  يبق هلم من عمل  مل  العامل  بينهم  النهر، ومن  املستطلعني خرب  اإلنسان 
وغيظ وحزن وهتيج واستسالم إىل ذلك الذى ربط أيدهيم عن العمل، وتركهم وكأهنم كساىل، 

وهم ما عرفوا للكسل اسام، وال وجدوا إليه يوما طريقا.

»وظللنا ىف مسرينا حتى وصلنا برج إيفل، ومل يكن املاء قد وصل جدرانه بعد، ثم ختطينا 
ما  إمتام  من(  )منعنا  باملاء  الشارع  امتالء  لكن  معه  نسري  أن  وأردنا  الثانى،  الشاطئ  إىل  النهر 
ا أهنكنا، وبعد سري طويل رجعنا إىل  نريد واضطررنا لنتخذ طريقا آخر، فصعدنا سلام عاليا جدًّ

الشاطئ ثانية«.

)7(

ويشري الدكتور هيكل إىل أنه ظل مشغوال بمتابعة الكارثة التى عاشتها مدينة باريس حني 
طغى عليها هنرها بفيضانه فيقول: 
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»ولقد جعلت أتردد من يوم آلخر بعد ذلك ألرى من شأن النهر وما أحدث وجدد، وقد 
)املرتو(،  عمل  فبطل  املواصالت  بانقطاع  الشوارع  انقطاع  فقىض  مجة،  أرضارا  بالبلد  أحلق 
وتعطلت الرتامويات واألمنوبيسات واألتوبيسات، و)ندرت( العربات فال يسهل وجودها، 
التياترات  الزوار ىف  الكهرباء عنها، وهبط عدد  بانقطاع  التياترات  انقطع عمل بعض  كذلك 

العاملة، كام هبط وارد البلد من املطعومات«.

كاللوفر  الكبرية،  املحالت  بدرومات  إىل  املياه  التى حدثت دخول  أعظم األرضار  »ومن 
أتلفت  أهنا  اللوفر مياها غزيرة كثرية الشك  ترفع من خمازن  والربانتن، ولقد رأينا )مضخة( 

قسام كبريا من البضائع«.

»ومل ختتص باريس بأذى النهر، فقد حصل ىف الضواحى رضر أكرب هز من إحساس الناس 
فيمد  املعونة  ويطلبون  الربد  ىف  يرتعدون  املنكوبني  لريى  يزورها  أن  اجلمهورية  رئيس  ودفع 

إليهم يد مساعدة تعينهم عىل كبري نكبتهم بعد أن اهندمت بيوهتم، وانتبذوا بالعراء«.

»احلمد هلل.. احلمد هلل ألف مرة.. ما أشنع احلال حني تكون باريس خالية من الكهرباء 
والغاز، حقيقة باريس مدينة النور، وهى من غري النور كاحلة، انقطعت الكهرباء والغاز عىل 
أثر فيضان السني فدخلت البلد ـ بلد الليل ـ ىف حزن ولبست احلداد، فكنت متر أمام قهوة 
فرتى املصابيح والشموع بلوهنا األمحر الدامى كأهنا تبكى عىل أيام العز التى ابتلعها النهر 
ىف جوفه، وكنت تذهب إىل الشوارع الكبرية عند األوبرا فيخيل لك أنك تسري ىف مقربة بعد 
إذ كنت ال تراها خالية حلظة من احلركة، واحلمد هلل عادت الكهرباء وعاد الغاز وعاد إىل 

باريس نورها«.

»واليوم عاد النور وعدنا نسري فيها ومعنا عيوننا فنبرص ما أمامنا«. 

)8(

ومن الطريف أن أمري شعرائنا الشاعر أمحد شوقى قد خلد طوفان السني ىف شعره ونظم 
عنه  يتذكر  اليزال  ألنه  السني  هنر  لطغيان  حيزن  وال  يأسف  ال  أنه  إىل  فيها  أشار  رقيقة  أبياتا 

ذكريات مجيلة:
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مننا عدمنا  ال  »فرنسا«  لك عند العلم والفن جسامايا 
وال »بباريس«،  اهلل  وسالمالطف  نعيام  إال  لقيت 
والنياماروعت قلبى خطوب روعت فيها  األحياء  سامر 
إن »للسني«ـ  وإن جارـ  ذماماأنا ال أدعو عىل »سني« طغى
عيشة عليه  بالناسى  كانت الشهد، وأحبابا كرامالست 
حتمل األشواق عنكم والغرامااجعلوها رسلكم أهل اهلوى
طاملا جناحا  شغف الصب وشاق املستهاماواستعريوها 
»شاما«حيمل املضنى إىل أرض اهلوى أم  هواه،  »يمنا« حل 

وهنا أحب أن أشري إىل شىء قد هيم مؤرخى األدب وقد ال أعيش حتى أجد الفرصة للتنبيه 
الذى طبعته دار لونجامن للنرش خلط بني قصيدتى »الطيارون  أنه ىف ديوان شوقى  إليه وهو 
الفرنسيون« وقصيدة »فيضان السني« والتى يقول فيها شوقى: يا فرنسا ال عدمنا، وهى التى 

نرشنا لتونا أبياتا منها.

)9(

ومن الطريف أيضا أن شاعر الوطنية املرصى الكبري الشاعر عىل الغاياتى تعاطف مع أهل 
باريس ىف هذه املحنة، ووضع قصيدة مجيلة عن تلك املحنة.

)10(

بعد بريم وهيكل وشوقى أنتقل معك إىل حمور جديد ربام يكون جمهدا هلنيهة .

كيف جتلت باريس عىل هذا النحو بل كيف جتلت فرنسا ؟ 

القصة طويلة بالطبع لكنى وجدت لك تصويرا متميزا إلحدى الزوايا اجلوهرية ىف االرتقاء، 
كتبهل أستاذنا حييى حقى بأسلوب رائع وتقىص فيه معنى من معانى احلضارة املعارصة. واحلق 
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أن حييى حقى كان أفضل َمْن عرب عن املعنى الدقيق القائل بأن احلضارة الغربية يرست أمور 
اجلامهري تيسريا أصبح السؤال معه عن أى شىء غري وارد، وهو يقول إن السبب ىف هذا هو 
إىل  واملحببة  والفريدة  املعروفة  بطريقته  يسميه حييى حقى  الذى  بالتنظيم  عناية هذه احلضارة 

النفس ىف اختيار اللفظ العامى العاىل اجلميل الدقيق ىف التعبري: »التستيف«:

»... أحسستـ  كام أحس كل َمْن حوىل - بأول فارق واضح بني ابن الرشق واحلضارة األوروبية 
التى تكره األسئلة كرها شديدا، ألهنا تكره االعتامد عىل الغري كرها شديدا، فهذه احلضارة معنية، 
ال  منتظمة،  سوية  متابعة  ىف  للناس،  وبذهلا  ونرشها  وتبويبها  املعلومات  بجمع  اهلوس،  حد  إىل 

تشتد لترتاخى، وال ترتاخى لتشتد، خط مستقيم ليس فيه انبعاج إىل أعىل أو إىل أسفل.

تعرف  أن  أردت  فإن  الصحفية،  املقاالت  لكل  سنوية  مراجع  جتد  أنك  اهلوس  هذا  من  »نبع 
استطعت أن تعرف بنفسك: بجهدك أنت وحدك، تعرف كل ما تريد أن تعرفه، بل تعرف كل ما 

يمكن إلنسان أن يعرفه، بسهولة ليس بعدها سهولة، هل ىل أن أسمى هذه احلالة بفن التستيف؟«.

»نحن والشك نحاول التمرس عليه وال نستطيع، فاملعلومات عندنا رغم قلتها غري جممعة 
وال مرتبة، وحتى لو كانت جممعة ومرتبة فالعثور عليها من أشق األمور، خييل إلينا أننا نلتذ 
بالتقاعس، بشىء من الفوىض، بالعناء، لنعود نرثى للنفس، وهذا الرثاء هو قمة اللذة عندنا«.

حصيلة  تستيف  عىل  يقترص  ال  إنه  األوروبية،  احلضارة  عالمات  أبرز  من  التستيف  »فن 
العلوم والفنون واآلداب، كام تراه ىف املكتبات واملتاحف، بل جتده ابتداء من البيت، فليس فيه 
قطعة أثاث زائدة، أو ىف غري موضعها، وإذا استقرت ال تتحرك من مكاهنا، لو أصيبت صاحبته 
أو  تقعد وترقد، بل وتطبخ بغري أن حتس، وبدون خلبطة  أن  بالعمى الستطاعت بال تدريب 

صدام، ترى التستيف ىف املخزن، ىف املتجر، حتى ىف دكان القصاب«.

)11(

وقد رضب حييى حقى مثال بارزا عىل نجاح هذا األسلوب ىف حل املشكالت بقصة واقعية 
حدثت له:

»دعنى أستطرد فأرضب لك مثال إن يكن صغريا فقد أذهلنى أشد الذهول، ال تستغرب 
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إذا قلت لك إن اليد املرصية التى تناولت منى تذكرة السفر بالطائرة وأنا أغادر مطار القاهرة، 
القطع  هذا  بسبب  اليد  إن هذه  أقول  أن  أريد  الذهاب، ال  تذكرة  بدل  اإلياب  تذكرة  قطعت 

تستحق القطع، ووضعت التذكرة ىف جيبى وأنا ال أدرى ماذا حدث«.

»فلام أردت العودة وقدمت تذكرتى ىف باريس لبنت جالسة ىف مركز رشكة الطريان، مالكة 
إلرادهتا، خالية من كل شىء إال عملها، واقفة عىل مجيع أرسار مهنتها ولوازمها، منتبهة مفتحة 
منادمة  ال  صامتة  ابتسامة  الوحيد  بقشيشها  غطاها،  ورد  كلمة  البرت،  حد  إىل  حازمة  العينني، 
للسنان، الحظت عىل الفور اخلطأ الذى حدث، وقالت ىل: إن تذكرة العودة مفقودة، كان مل 
يبق ىف جيبى فرنك واحد، فهالنى احتامل تأخر سفرى وانزعجت انزعاجا شديدا، ولكنها مل 
تنزعج أقل انزعاج، بل أدارت قرص التليفون، فجاءها اخلط فورا، ورد عليها صوت نسائى 
الصحة واألحوال واألشواق حكت حكايتى ىف سطر  أو مقدمات عن  أيضا... وبغري هزار 

ونصف، ثم وضعت السامعة وقالت ىل: »انتظر قليال««.

»وبعد دقائق ال تزيد عىل اخلمس دق التليفون وتكلم الصوت النسائى البعيد وقال: »عثرنا 
عىل التذكرة املفقودة« هى عندنا، إهنا ىف طريقها إليك مع أحد السعاة راكبى املوتوسيكالت، 
ذلك أن مقر الرشكة ىف باريس جيعل من نظامه الذى يعتمد عليه حسن اإلدارة أن يتلقى من 
مجيع فروعه ىف اخلارج )هيهات أن تقل عن مائة فرع( كعوب دفاتر التذاكر املبيعة )فتجمعها 
وترتبها وتستفها( يتم هذا كله ىف مكتب صغري تتواله ـ ربام ـ بنت صغرية ال يشعر به أحد، وقد 
متر الشهور دون أن يطرق بابه أحد، أو يطلب منه عون، ولكن العمل مستمر، اليوم كاألمس، 
كالغد، بال انقطاع، فلو انقطع حلظة اهنار اجلبل، وعمت الفوىض، وهذا العمل أمكن حتقيقه 
من  الفرنسية،  الربيد  مصلحة  إىل  القاهرة  ىف  الرشكة  مكتب  أول  من  احللقات،  بقية  النتظام 
أول الظرف الذى توضع فيه هذه التذكرة، والصمغ الذى يقفله إقفاال حمكام، من أول األيدى 

املختلفة التى يتنقل بينها هذا الظرف إىل الدواليب والرفوف وكروت املراجعة ىف املكتب«.

»وهكذا أمكن ىف غمضة عني العثور ىف باريس عىل تذكرة سفر صدرت منذ شهر ىف فرع 
من مئات الفروع هلذه الرشكة ىف مشارق األرض ومغارهبا، هيون بجانبه العثور عىل إبرة ىف 
خمزن تبن، وكنت وأنا غارق ىف عرق اخلوف أثناء انتظارى أسأل نفسى: ترى لو حدث هذا ىف 

القاهرة، أنت أدرى منى باجلواب«.
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)12(

احلضارة  إليه  وصلت  بام  حقى  حييى  يقدمه  الذى  املشغوف  االعرتاف  هذا  مقابل  ىف  و 
ىف  الفرنسية  احلياة  أصاب  ما  نفسه(  الكتاب  )ىف  يصف  فانه  التنظيم  عىل  قدرة  من  الفرنسية 

ا بارًدا فيقول: 1969 من رصع احلياة الزائد وصًفا فلسفيًّ

»هنا... ال غد، بل الساعة التى أنت فيها، هى كل عمر الزمن، اهتبلها برسعة، انفخ فيها 
حتى تتقد وُكلها وهى ولعة، حتى شطرية اللحم البارد يطق منها الرشر، وحتى التبن طعمه 

لذيذ ىف فم بنى آدم«.

»هنا ال وقت للتأنق، بل لاللتهام.. ال أكذب إذا قلت إهنم كأنام يسريون عىل نار، فها هى 
أقدامهم تدوس نص منشور احتجاج عىل حرب فيتنام يكتبه بالطباشري عىل الرصيف شاب 
منكفئ )ال أثر هنا إطالقا لفلسطني(، وعىل اجلدران قصيدة هجاء شديد للحكومة، لو عرضت 

عىل قاض حلكم عىل الشاعر بالسجن«.

»هنا ضاع اخلجل، فعرشات من الشبان يشحذون بالكتابة عىل الرصيف، أو بالعزف عىل 
اجليتار، بجانب فنان يعرض صوره، لعل أشد صداع هو الذى يصيب حكمدار باريس«.

)13(

ولنتأمل رؤية أقدم للجديد والقديم مع وصولنا إىل نصوص لشخصية خامسة من عشاق 
باريس.

ىف 1900 كان أمحد زكى باشا يستنكر عىل الفرنسيني تكسريهم لتامثيل القديسني، وكان 
يصف هذا السلوك بأنه من باب تفشى الكفر ىف فرنسا.

بكنيستها  مشهورة  وهى   )Sens( سنس  مدينة  إىل  نزلت  ساعتان  الظهور  عىل  مىض  »فلام 
فإذا هى فخيمة  الكنيسة  باملحطة وهرولت إىل  أمتعتى  اجلامعة شهرة طبقت اآلفاق. فرتكت 

شاهقة من الطراز القوطى كغالب أو كل الكنائس ىف بالد األندلس.
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»ومن الغريب ىف تفشى الكفر بفرنسا أن ثوار الكومون قد تشفوا من الدين وأهله فنزلوا 
باملعاول عىل متاثيل القديسني التى عىل باب الكنيسة وىف أسفل جدراهنا فقطعوا رؤوسها كلها. 

انظر أين وصلت احلامقة والغفلة«!

ويواصل أمحد زكى هذا التشخيص فيقول:

»ومن الغريب أيًضا ىف تفشى الكفر بفرنسا أن رجال احلكومة مهام كان مرشهبم أو صبغتهم 
يعملون عىل معاكسة الدين وأهل الدين بكل ما ىف وسعهم، وقد اتفق مؤخًرا أن جملس البلدية 
ىف إحدى القرى راعى أميال )يقصد ميول و توجهات ورغبات( األهاىل فقرر إنشاء مدرسة 

يديرها رجال من اإلكلريوس فدخلها 60 تلميًذا.

فلام علمت احلكومة هبذا القرار أصدرت أمرها بإبطاله حااًل، ولكيال تكون عقبة ىف طريق 
التعليم أنشأت مدرسة أهلية غري دينية فانتظم ىف سلكها تلميذان اثنان«!

)14(

مزارات  الباب(  هذا  ىف  مراجعنا  سادس  )وهو  حممد  الصاوى  أمحد  األستاذ  خلص  وقد 
باريس سارًدا بطريقة مجيلة املعامل البارزة فيها فقال:

األيمن:  الشاطئ  فعىل  باريس.  ىف  رؤيته  يمكن  ما  أهم  تقريبا  يضم  اجلزء  هذا  »ولعل 
الكونكورد والشوارع الكربى، ونعنى هبذا أروع األزياء واألشكال واملحال التجارية واملقاهى 
الفخمة وحى األجانب األغنياء إلخ.....، ثم البورصة، واملكتبة األهلية، والتياترو الفرنسى 

»بيت موليري« واألوبرا، واألوبرا كوميك، و 15 مرسحا آخر«.

»وىف الوسط نجد متحفا من أعظم متاحف العامل وأشهرها وأبعدها أصال ىف التاريخ وهو 
العيون...  تراه  ما  أغرب  ومن  باريس  خضار  سوق  وهو  و»اهلال«  رويال،  والباليه  »اللوفر« 
»مارية«  وحى  »األرشيف«،  السجالت  ودار  والصنائع  الفنون  كونرسفتوار  ذلك  من  وأبعد 
القديم، ومتحف كرنفاليه، ودار الرهون، وميدان الفوت، والبلدية، وبرج سان جاك، وتياترو 

الشاتليه، ومرسح ساره برنار«.
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»ونجد ىف حى »السيتيه« وهى )حمافظة( باريس »األوتيل ديو »كمستشفى قرص العينى«، 
وسانت  الكربى،  باريس  وحمكمة  العدالة،  ودار  الصيت،  الذائعة  بارى  دى  ونوتردام 

شابل«.

)15(

وكام وصف الصاوى الضفة اليمنى فإنه يصف اليرسى ىف عجالة بنظرة الطائر:

سان  وميدان  كلونى،  ومتحف  الرتم،  قرص  نجد  السني  من  اليرسى  الضفة  »وعىل 
ميشل، ودار املصكوكات، واملعهد العلمى، ووزارات عدة، وأكاديمية الطب، ومدرسة 
البوربون »جملس  اللجيون دونور »وسام جوقة الرشف« وقرص  الفنون اجلميلة، وقرص 

النواب«.

ثم يبدأ خط آخر من البولفارات من ساحة األتيوال، وأفنو فجرام، وبولفار دى كورسل، 
بارك )حديقة( مونسو - وبولفار باتنيول، ثم »بوت مونامرتر« وبولفارات كليشى وروششوار، 
وهى األحياء املرحة احلافلة بالكابرهيات »الغرز« واملشاهد الليلية املتنوعة مثل الرببرى وكش 
»بحديقتها  شومون  وبوت  »املذبح«،  منه  مقربة  وعىل  والفليت،  الشابل  بولفار   - بك  كش 

الغناء«، ومقربة بريالشيز.

باريس وحصوهنا توجد أغرب أحيائها وأشدها شذوذا يسكنها  وبني هذين اجلانبني من 
العامل خاصة، ما عدا اجلانب الغربى منها فهو عىل العكس من ذلك يبدأ من أوتاى إىل ميدان 

الباتينيول، وهو من أغنى األحياء«.

)16(

أما خريطة باريس النفسية أو األنطباعية فيلخصها بطريقة أخرى قول األستاذ الصاوى:

»... فليست باريس بالبلدة التى يسهل التعرف عليها والوقوف عىل أرسارها. ويستحيل 
عىل السائح املرسع أن حيب باريس... إن حبها يقتىض طول املقام«.



42

»ولقد كانت األشهر الثالثة األوىل التى قضيتها فيها شهور ضجر وسآمة. وبعد ذلك بدأت 
أحبها وعرفت كيف أحبها وملاذا!«.

»وهنر السني الذى يقطع أحد عرش كيلو مرتا يقسمها إىل قسمني: مها الضفة اليمنى الواسعة 
الوجيهة، والضفة اليرسى وفيها احلى الالتينى ودور العلم والعرفان«.

»والذى يروع الناظر إىل خريطة باريس ليس تزاحم خطوط مواصالهتا الرأسية واألفقية 
التى  املوجات  التى تشبه  املركزة  الكبرية األخرى. ولكنها اخلطوط  البلدان  واملتوازية، كام ىف 

حتدث عندما نلقى حجرا ىف ماء ساكن«.

»وأول مقوس كبري ىف هذه يضم ساحة الكونكورد والشوارع الكربى »جران بولفار« حتى 
البولفارات حتى ميدان  ساحة اجلمهورية »بالس دى الربوبلييك«، ثم خط طويل آخر من 
سولىل  وكوبرى  الرابع  هنرى  بولفار  طريق  عن  الكونكورد  بميدان  فنلتقى  ونعود  الباستيل 

وبولفار سان جرمان«.

)17(

وقد رسم األستاذ الصاوى خارطة باريس ىف حمورين:

»ويوجد طريقان مستقيامن تقريبا يقسامن باريس إىل أربعة أقسام:

من الغرب إىل الرشق ابتداء من بورت مايو، بمتابعة أفنيو ال جراند أرميه والشانزليزيه، 
وشارع ريفوىل، وشارع سانت أنطوان، وفو بورسانت أنطوان، وبالس دى الناسيون حتى 

الوصول إىل ساحة فانسني وباهبا. وهذا اخلط يمكن قطعه كله باملرتو.

 )C( وكذلك يمكن قطع باريس كلها من الغرب إىل الرشق بأخذ أوال أومنيبوس حرف
»نيلىل - أوتيل دى فيل )البلدية(« ثم بأخذ ترام )اللوفر - فانسني( من عند اللوفر.

ومن الشامل إىل اجلنوب كذلك:

شارع شابل، وجزء من حى سان دنيس، وشوارع سرتاسبورج، وسيباستبول،، وسان ميشل، 
وأورليان تكون خطا مستقيام من باب » بورت« إىل باب خيرتق باريس من أقصاها إىل أقصاها، 
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ويتم عبورها يأخذ الرتام نمرة 9 حتى ساحة سان ميشل، ثم نمرة 8 إىل بورت أورليان.

ويوجد شوط لذيذ آخر وهو أخذ األمنيبوس )E( »مادلني - باستيل« الذى يمر عىل طول 
البولفارات، وبالوصول إىل الباستيل يؤخذ الرتام نمرة 14 الذى يقود راكبه أمام الكونكورد، 

ويقطع فعال قلب باريس.

)18(

كذلك خلص أمحد الصاوى باريس األربعينيات بلغة األرقام ىف فقال:

»باريس مدينة هائلة. فيها أربعة ماليني نسمة ربعهم أجنبى. ونظرة واحدة من قمة برج إيفل أو »بوت 
مونامرتر«، أو شوط واحد يقطعها من أوهلا إىل آخرها يعرف منه املرء ىف أى مدينة، ىف أى دنيا هو... تزيد 
بيوهتا عىل تسعني ألف بيت. ومساحتها عىل 7800 هكتار، وحميطها عىل 36 كيلو مرًتا، وشوارعها عىل 

4100، وحدائقها عىل 50، وميادينها عىل 150، وحمطاهتا احلديدية عىل عرش حمطات«!

)19(

وهذه، سابعا، رواية كلية أو إمجالية ملجموعة متاحف باريس عىل نحو ما أمجلها األستاذ فتوح 
اهتامم  بسبب  واجلميل  املهم  وصفها  يضيع  التى  اجلميلة  باريس  معامل  بعض  يصف  وهو  نشاطى، 
أن  تستطيع  الناقد ال  الفنان  لكن عني  وإيفل واألوبرا،  اللوفر وفرساى  والرحالة بوصف  الكتاب 
تتجاور عن معامل أخرى ذات مجال خاص من قبيل مقر جملس البلدية الذى يقف ىف وسط ميدان 

كبري، وكأنه متحف:

أعرب  وأنا  مرحا  كنت  برشا.  القلب  طافح  طريقى  أسلك  كنت  الباكر  الصباح  ىف   ...«
كوبرى »تورنيل« وأستنشق نسيم جزيرة »سان لوى«. كنت فرحا وأنا أعجب بقرص »جملس 
البلدية« وقد ازدمحت واجهته وأبراجه بام ينوف عىل مائة متثال وانبسط أمامه ميدان »جريف« 
اهلائل يعيد للذهن صورة مقصلة الثورة الكربى تؤدى عملها الرهيب... ىف كلمة واحدة 
الغابرة، فامىل  فيه أزياء العصور  كنت سعيًدا وأنا أيمم شطر متحف »الكارنافاليه« أدرس 

أتردد عند بابه؟«.
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»... نعم ال شىء من هذه اآلثار النادرة هز نفسى قدر ما هزهتا هذه اخلصل من شعر امرأة 
عاشت وأحبت وقضت ثم بعثت من جديد لتأخذ بيدى إىل اهلاوية التى نخشاها مجيًعا، وتقف 

بى حائًرا مصعوًقا أمام أرسار احلياة واملوت«.

)20(

نعرف  فنحن  املاىض،  الزمان  تغري عن  الذى  الشىء  فلعلها  الصيف  باريس ىف  أما صورة 
ملا  نظرا  هذا  كان  وربام  الصيفية،  الرحالت  برامج  رأس  ىف  باريس  تضع  الرحالت  أن  اليوم 
أصبحت عليه طبيعة رحالت الشعوب من اختيار الصيف موعدا للرحالت حتى جيتمع شمل 
ال  املرصية(  )ومنها  العائالت  أن  املعروف  أصبح  فقد  الرحالت،  ىف  الصغار  بأبنائها  األرسة 

تزور باريس إال ىف الصيف.

ومن الطريف أن األستاذ أمحد الصاوى حممد كان قد قدم لنا صورة باريس ىف الصيف 
يرتكون  وهم  اإلسكندرانية  نتصور  ما  نحو  عىل  هلا  األصليني  أهلها  هجران  زاوية  من 
اإلسكندرية ىف الصيف ويتوجهون غرًبا، ومع أن الصورة التى يرسمها األستاذ الصاوى 
مل تعد اآلن عىل نحو ما كانت عليه متاًما، إال أهنا متثل لنا طراًزا مهاًم من طراز املعيشة ىف 
باريس ىف عرص من العصور، وانظر إىل األستاذ الصاوى وقد بالغ ىف رسم الصورة حتى 

قال:

»مهدت حركة احلى منذ ما انفضت حلقات دروس السوربون الرشيف )هكذا كان يسمى 
السوربون مستعماًل اسم األزهر الرشيف إعجاًبا وتقديًرا(، فهو والكوليج دى فرانس، ولوى 
جلراند، وسانت بارب، وهنرى الرابع، وكلية احلقوق والطب قد أغلقت أبواهبا فسافر الطلبة 

إىل أهليهم ىف اخلارج، أو ىف األقاليم«.

»وأصبحت جتد مطاعم ومكاتب ومتاجر عديدة مقفلة وقد لصقوا عليها إعالنا بأهنم ىف 
العطلة السنوية وسيعودون ىف سبتمرب أو بعد سبتمرب«.

»وما لقيت زمياًل أو زميلة من الفرنسيني أو من األجانب إال وبادرنى باالستفهام عن موعد 
الربنية  إىل  وهذه  العليا،  السفوا  إىل  مسافرة  هذه  حمتوم،  لزام  السفر  كأن  باريس،  من  سفرى 
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السفىل. هذه إىل شامونى، واألخرى إىل أوستند«.

ورومانيا  ويوجوسالفيا  الرصب  إىل  وآخرون  تروفيل.  إىل  واألخرى  دوفيل،  إىل  »هذه 
وبولونيا وسويرسا أو أمريكا.. إلخ«.

»حتى الناس الذين ال مال هلم يقتصدون طوال عامهم لقضاء أسبوعني أو ثالثة عىل شاطئ 
البحر أو سفح اجلبل، وقلام يمر أسبوع دون أن تصلك بطاقة مصورة من هذا أو من ذاك، جتعل 

باريس ىف نظرك أشد وحشة وكآبة«.

)21(

هكذا يصل األستاذ الصاوى إىل أن يصور حال باريس )الثالثينيات أو األربعينيات( ىف 
الصيف عىل أنه أقرب األحوال إىل الوحشة والكآبة، ثم هو يقول:

»سبحان اهلل!..«.

»أهذه باريس التى طاملا حنت النفس إليها، وودت بجدع األنف لو تأتيها ىف رش الفصول، 
من  كثري  يعض  التى  باريس  أهذه  سالما؟!  أو  حربا  إن  الظروف،  رش  ىف  شتاء،  أو  صيفا  إن 
أصحابنا وأحبابنا أصابعهم حرسة عليها، وشوًقا إليها؟! ملا بلغناها ـ والبد من صنعا وإن طال 
السفرـ  رصنا نتأفف من قضاء الصيف فيها، أال يقف طمع املرء عند حد؟ هذه الرشاهة اآلدمية 
جزء من النفس غري منفصل عنها. أطامعنا أمحال عىل ظهورنا كلام قطعنا من احلياة مرحلة تبدد 

حلم فألقينا محاًل ورفعنا محاًل«.

)22(

متى عرفت باريس النشاط اإلسالمى؟

هل هو سؤال مفاجئ؟

ال أظن ذلك! فإن الدكتور عبد احلليم حممود أشار ىف مذكراته إشارة مهمة مفتوحة النهايات 
إىل النشاط اإلسالمى ىف فرنسا ىف عرص احلرب العاملية الثانية التى واكبت بعثته فقال:
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»وجاء يوم اجلمعة وأخذت أذرع شوارع احلى الالتينى وما حييط به بحثا عن مسجد باريس 
الشهري، ودخلت املسجد وصليت اجلمعة«.

»وما إن انتهت الصالة، حتى رأيت شخصا تلوح عىل وجهه سامت الطيبة يتجه نحوى، 
ثم يسألنى«:

»هل أنت مرصى؟«.

»نعم«.

»هل تعرف حممود بك سامل؟«.

»مل يسعدنى احلظ بذلك«.

»هيا إذن ألعرفك به«.

والضيق  إليه،  باالرتياح  لقائه  عند  وأحسست  سامل  حممود  السيد  وقابلت  معه،  »وذهبت 
عىل  واستقرت  نفسه،  داخل  ىف  تاما  انعكاسا  انعكست  كأهنا  نظراته  كانت  واحد،  آن  ىف  به 
قال  لكنه  يكن حفيا ىف حتيته،  مل  املخاطبني،  إىل  نظر  األفكار وحدها دون  ترى  فهى  أفكاره، 
بدون مقدمات، وهو يمد يده بطريقة آلية: موعدنا الليلة، ىف املحطة الساعة اخلامسة لنستقبل 

األستاذ خالد شلدريك«.

أن  الرضورى  من  وهل  نستقبله؟  ومل  شلدريك؟  خالد  هو  َمْن  نفسى:  أسائل  »فأخذت 
أذهب الستقباله؟«.

»تلك أسئلة دارت بخلدى، ومل أجد هلا جوابا، وكادت تعوقنى عن الذهاب، لكن حب 
االستطالع، والشعور بالغربة، الذى يدفع إىل حب التعرف إىل اآلخرين، دفعانى إىل الذهاب 

ىف املوعد املحدد«.

)23(
الفرنسيون  جييدها  التى  االحتشاد  حلالة  دقيًقا  وصًفا  حممود  احلليم  عبد  الدكتور  يقدم  ثم 
حني يريدون أن جيتمعوا للشىء أو عىل الشىء، وها هو دأهبم ينتقل إىل هذا املجتمع اإلسالمى 
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الناشئ ىف رحاب باريس:

»وجاء خالد شلدريك، وكانت السيارات معدة، فركبنا، وكنا مجعا غفريا، ولكنى مل أكن 
أدرى إىل أين نحن ذاهبون«.

»ووصلنا إىل قرص فخم، ونزل الركب، واستقبلتنا سيدة أنيقة ىف صالون غاية ىف الفخامة 
واألهبة«.

»لقد كانت ـ كام عرفت فيام بعد ـ أمرية »رسواك«، إحدى واليات ماليزيا، أمرية إنجليزية 
الذى  املجتمع  نطاق واسع، وىف هذا  كتابا عن سبب إسالمها، نرشته عىل  أسلمت، وكتبت 
اختلفت اجلنسيات فيه، أدهشنى حقا أن أرى كثريين فيه أسلموا بعد أن ولدوا عىل ديانات 
أخرى، وهم اآلن جمتمعون لتحية خالد شلدريك الذى أسلم، وكرس حياته لنرش اإلسالم«.

»وبعد أن تناولنا الشاى خرجنا من جديد إىل قاعة حمارضات فسيحة األرجاء، ألقت فيها 
األمرية حمارضة عن اإلسالم، وكان عدد املستمعني كثريا يتحدثون ويتناقشون، وأدهشنى من 

جديد أن أرى كثرة الذين أسلموا حينام درسوا اإلسالم«.

)24(
للجديد  أسالفنا  استقبال  جتارب  من  جتربة  عن  احدثك  ان  الباب  هذا  ىف  و  اآلن  أحب 

الباريسى من خالل نصني متميزين:

هذا وصف تفصيىل قدمه أمحد زكى باشا عن جتربته مع الرصيف املتحرك الذى رآه ىف بداية 
القرن العرشين:

دفعت  أن  بعد  السلم  عىل  وصعدت  إحداها  فاخرتت  حمطات.  تسع  املتحرك  »للرصيف 
األجرة وقدرها نصف فرنك أى 20 ملياًم، فدخلت املحطة وهى عبارة عن جتويف واسع ىف 

الرصيف الثابت. ووقفت أتأمل ىف حركة الرصيفني وىف مسريمها بالناس«.

العمدان  أحد  فوق  محراء  كرة  عىل  يدى  ووضعت  »القشاش«  الرصيف  إىل  تقدمت  »ثم 
الثابتة عىل الرصيف املتحرك بحركة خفيفة ثم تعوذت من الشيطان وذكرت االسم األعظم 
عىل  حممواًل  فوجدتنى  اهلواء  ىف  األخرى  ورفعت  الرشيط  عىل  اليرسى  قدمى  ووضعت 
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الرصيف. فكأننى )بال تشبيه وال تلميح( سليامن فوق بساط الريح. وإذ مل أشعر بمشقة وال 
ارجتاج، انتقلت إىل »اإلكسربيس« فأحسست بالتدريج اللطيف ىف االنتقال من صفر إىل 4 ومن 
4 إىل 8، ولكننى داخلنى الغرور )خصوًصا بعد التشبه بالذى سخرت له الرياح، وخضعت 
له اجلان واألرواح( فأردت أن أضاعف الرسعة أيًضا. فرصت أمشى خبًبا عىل الرشيط وهو 
يواىل رسعته بانتظام. فكنت كالسائر فوق الوابور أو عىل سطح الباخرة أثناء سريمها الشديد. 
فتضاعفت قوة مسريى مضاعفة غريبة حتى أصبحت )وال فخر( من »أهل اخلطوة« فغبطت 

نفسى عىل هذه اخلطوة«.

)25(

وأخرًيا فإن طلعت حرب يعيننا عىل ختام هذا الباب بام يصف به السينام ىف فقرات مجيلة، 
وقد كان تعبري أو مصطلح دور السينام مل ينترش بعد، فلذلك نراه يعرب عنها بالستائر البيضاء عىل 
نحو ما تقول األدبيات القديمة، وهو يتحدث عن فن السينام عىل نحو ما شهده ىف باريس وهو 
يأتى باحلديث عنه ملحقا بحديثه عن املرسح وهذا طبيعى ىف مثل هذه الفنون عند نشأهتا، ومن 

الطريف أن حديثه يتميز ببكورة ونضارة مجيلة.

»وىف باريس بجوار املسارح الناطقة ستائر بيضاء صامتة لعرض الصور املتحركة«.

شارات  القلوب  بمجامع  فأخذت  املتحركة  الصور  فيها  نشأت  الفن  هذا  مهد  »وباريس 
والفنون  العلوم  التى كشفت أرسار  احلوادث  )Regisseurs( وغرابة  املرتبني  وبراعة  املمثلني 
تعدين  وأعامل  مناجم  من  ماضيها  ىف  ما  ترينا  األرض  جوف  لنا  وفتحت  اجلامهري،  لسواد 
وأضاءت لنا باملصباح غياهب البحور ورسها املستور. وأعربت باإلشارة عن نوع من الفكاهة 

ىف الطبيعة البرشية كان يأتى عفوا ىف املسارح التمثيلية فأصبح مألوفا فوق الستائر البيضاء«.

املاكينات  أمام  الوقوف  إىل  الناطقة  املسارح  الفنانني من  »وحولت صنفا عظيام من طائفة 
أثرها عند مرسح  العامل فال يقف  اخلاطفة تلقط احلركات وتسجلها ثم تطبعها وتوزعها عىل 
املعمورة كام  أنحاء  املسارح والستائر ىف  يتعدد إىل اآلالف من  بل  أو فوق ستار واحد  واحد 

تعددت من قبل أصوات املغنني ىف أسطوانات الفونوغراف«.
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»وبفضل الستارة البيضاء انتعشت صناعات جديدة ىف الوجود حتى أعدت هلذه الصناعات 
هلا  مناسب  حميط  ىف  الروائية  احلركات  وتصوير  احلوادث  ألخذ  بذاهتا  قائمة  مدن  أمريكا  ىف 

متناسق ومجاهلا«.

»ولباريس فضل ىف إذاعة صناعات السينام وحتسينها ىف العامل فلوال ممثلوها وممثالهتا ولوال 
مهارة العاملني عىل ترقيتها ملا تقدم هذا الفن وملا اتسع اتساعه اهلائل ىف أنحاء العامل حتى لقد 
صار لكل أمة من األمم رشكات سينام أو احتاد رشكات تعمل عىل استغالل هذا املظهر اجلديد 
من مظاهر احلياة العرصية الفنية والصناعية وحتى صار ألصغر الدول شأن وأقلها ثروة وعددا 

مجلة رشكات من هذا القبيل«.
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الباب الثالث 

باريس فى الذاكرة

)1(

تصادف باريس دائاًم حظها السعيد عند الكتاب من كل لغة حني يتحدثون عنها وعن فتنتها، 
والواقع أن كثرًيا من هؤالء الكتاب ال يكاد يتصور باريس عىل غري الصورة التى هى عليها، بل إن 
بعض الناس يذهب هبم اخليال ويتصورون أن باريس خلقت هكذا، وكأنام مل حتفر هذه األنفاق، 

وكأنام مل تزرع هذه األشجار، وكأنام مل هتذب هذه الغابات، وكأنام مل ترصف هذه الطرق.

فيجدوهنا حمتفظة  باريس  إىل  يذهبون ويعودون  أن هؤالء مجيعا معذورون، فهم  والواقع 
الوجوه اجلديدة  فإهنا ال تكف عن وضع  تركوها، ومع هذا  ما  بمالحمها األساسية عىل نحو 
واألقنعة الطريفة املبهرجة، وهم ال يتصوروهنا شيئا غري هذا الذى يرونه مع التحديث الدائم 

الذى ال يذهب باألصل، وإنام هو جيلوه فحسب.

أريد باختصار أن أقول إن باريس حتتفظ بام ىف الذاكرة من مجال وتضيف إليه ما هو أمجل.

وسوف أمىض بك إىل نصوص عالية القيمة بعد أن أروى لك ملحات ذات عمق.

)2(

ىف بداية األلفية الثالثة ذكرت ابن عمتى الدكتور رفعت حواس بالبيت الذى كان يسكن فيه 
واحلى الذى كان يسكن فيه ىف مطلع الثامنينيات من القرن العرشين.

سألته إن كان يتذكر رقم خط املرتو الذى كان يستقله.
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فقال: ال.. لكنى أتذكر حمطة هنايته وهى بوابة إيطاليا.

قلت: أال تذكر أن احلفر كان دائًرا ىف ذلك الوقت من أجل مد خط مرتو األنفاق إىل ما بعد 
تلك النهاية؟

قال: أذكر ذلك بالطبع.

قلت: أال تذكر أن هذا االمتداد كان يصل إىل احلى الذى كنت تسكن فيه؟

قال: أذكر كل ذلك.

قلت: أتتوقع أن احلفر اليزال دائًرا؟

قال: ال بالطبع، فقد كان معدل العمل يشري إىل أهنم قاربوا اإلنجاز منذ ربع قرن، 

بوابة  من  بدال  اليهود  حى  ىف  لتكون  تغريت  قد  املرتو  هناية  تكون  أن  تستنتج  أفال  قلت: 
إيطاليا؟

ضحك وقال: كأنك تريد أن تقول إن اسم املرتو الذى يشري إىل هنايته قد تغري فأصبح مرتو 
حى اليهود بداًل من أن يكون مرتو بوابة إيطاليا.

قلت: نعم.

قال: مع أنى أفهم هذا فإننى متأكد أن الناس ىف باريس سيظلون يعرفون هذا املرتو بالنهاية 
القديمة التى كانت ألصق بخط املرتو من رقمه.

الواقع أن الدكتور رفعت كان عىل حق متاما ىف هذا الذى ذكره، وذلك أن مالمح باريس 
قد استبقت نفسها عىل مدى السنوات املاضية استبقاء قويا، وهى قد استبقت نفسها دون أن 
وبأال  حيرتمها  بأن  والتطوير  التطور  ألزمت  أهنا  فعلته  ما  وكل  التطوير،  وال  التطور  تعارض 

يعتدى عليها بأى صورة من الصور.

)3(

لكنى أعود معك إىل النقطة السابقة ألذكر لك عىل سبيل املثال أن بعض الروايات تذكر أن 
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هذا املركز الثقاىف املرصى القائم ىف شارع سان ميشيل حيتل هذا املوقع منذ عهد البعثات التى 
بدأها حممد عىل!

املدينة  هذه  ىف  طبيعيا  أمرا  هذا  يكون  أن  من  املانع  وما  تقول:  وربام  هذا،  تصدق  ال  ربام 
التى يعرف الناس أين سكن أسالفهم فيها؟ فأسامء الشوارع ثابتة، وأرقام البيوت كذلك، بل 

البيوت كذلك والشوارع ثابتة مل يصبها ما أصاب نظرياهتا ىف بالد أخرى.

)4(

أريد أيًضا قبل أن أحتدث إليك ىف املعنى الذى تدور حوله الفقرات القادمة أن أذكر لك 
االلتزام،  متام  ملتزم  مرصى  بوليس  ضابط  وهو  طلعت،  حسن  اللواء  قصة  شديد  باختصار 
متفوق ىف عمله متام التفوق، حتى إنه اختري عىل حداثة سنه مديًرا للمباحث العامة )أى مباحث 
أمن الدولة( ىف عهد الرئيس عبد النارص، وظل يشغل هذا املنصب حتى أخرج بحكم السياسة 

واألقدمية عندما وقعت أحداث ما سمى باحلركة التصحيحية أو ثورة 15 مايو 1971. 

ما عالقة اللواء طلعت بموضوعنا ؟ عالقته باختصار أنه كتب مذكرات قيمة )عرضتها ىف 
كتابى »األمن القومى ملرص«(، وتعرض ىف مذكراته هذه لزيارة له إىل باريس، واعرتف ىف هذه 
املذكرات أن فكرة األمن املركزى نشأت ىف ذهنه عندما رأى النظام الفرنسى، لكن ما يعنينا 
هنا أنه عىل عادة ضباط املباحث الكبار ذكر ما يتمتع به أهل باريس من جدية مفرطة، وعلق 
بعد هذا بإنكار صورة باريس التى قرأها )ىف مذكرات أحد فنانينا الذى مل يذكر اسمه رصاحة( 

حافلة باملجون.

والواقع أنه إذا كانت باريس ليست عىل احلال التى وصفها الفنان املرصى فإهنا أيضا ليست 
عىل احلال الذى وصفه اللواء طلعت رجل املباحث العتيد.

)5(

هل أستأذنك قبل اإلبحار مع باريس ىف ذاكرات من أحبوها أن أذكر لك ما يذكره املؤلفون 
ىف الفقرتني األوليني من الفصل األول من مثل هذا الكتاب؟
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يعتقد )وهو أرجح االقوال ( أن اسم باريس مشتق من الكلمة الغالية باريسوء التى تعنى 
الشعب العامل.

وقد حفظ لنا تراثنا العربى ما وصفها به الرحالة املوريسكيأمحدبن قاسم احلجرى ىف كتابه 
الفرنج،  بالعربية »بريش«: »هى دار سلطنة  لقاء األحباب«، وذكر اسمها  إىل  »رحلة شهاب 
وبينها وبني مدينة روان نحو الثالثة أيام، وطوهلا مخسة آالف ومخسامئة خطوة وعرضها أربعة 
آالف ومخسامئة خطوة، وبيوهتا عالية، وكلها عامرة بالناس، وديار األكابر مبنية باحلجر املنجور 
إال أنه بطول الزمن يسَود لون احلجر، وتقول النصارى إن أعظم مدن الدنيا القسطنطينية، ثم 

مدينة بريش، ثم مدينة إشبونة )لشبونة( ببالد األندلس«.

)6(

وأنتقل بك إىل بواكري تارخينا املعارص ألصور لك باريس القرن العرشين تصويرا تارخييا 
ترى من  ما  ناحية، وتفرس لك  ذاكرتك من  تعيها  التى  التاريخ  يتوافق مع حمطات هذا  عابرا 

ناحية أخرى:

واحلياة  والفنية  الثقافية  بتجمعاهتا  باريس  اشتهرت  العامليتني،  احلربني  بني  ما  الفرتة  ىف 
اإلسبانى  الرسام  العامل:  أنحاء  مجيع  من  الفنانني  لتجمع  مركًزا  املدينة  أصبحت  كام  الليلية. 
والكاتب  داىل  سلفادور  اإلسبانى  والرسام  مهينجوى  إرنست  األمريكى  والكاتب  بيكاسو 

الروسى سرتافينسكى.

ىف 14 يونيو 1940، بعد 5 أسابيع من معركة فرنسا، سقطت باريس ىف يد القوات األملانية 
معركة  ىف  بونابرت  نابليون  النتصار  الـ140  الذكرى  ىف  النرص  قوس  بجوار  األملان  ومر 

مارينجو.

ظلت القوات األملانية ىف باريس حتى حتريرها ىف أغسطس عام 1944 بعد شهرين ونصف 
الشهر من غزو نورماندى.

عىل الرغم من أوامر هلرت بتدمري املدينة بمعاملها التارخيية، فإن القائد األملانى ديرتيش فون 
شولتيتز رفض؛ ولذا سمى »حمرر باريس«.
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مل يدمر وسط باريس أيًضا لسبب آخر، إذ مل يكن هناك أهداف اسرتاتيجية لقاذفات احللفاء، 
فاملصانع الكربى كانت ىف ضواحى املدينة.

)7(

ونشأت  واضح،  بشكل  تتسع  باريس  ضواحى  بدأت  الثانية  العاملية  احلرب  بعد  وفيام 
أعامل  منطقة  أكرب  الديفانس  حى  ومنها   ،)cités( باسم  عرفت  املدينة  ىف  كبرية  جمتمعات 

متخصصة ىف أوروبا.

الشاملية  )خاصة  باريس  ضواحى  من  العديد  شهد  املاىض،  القرن  سبعينيات  ومنذ 
وارتفعت  املهاجرين  لتجمع  مركًزا  وأصبحت  الصناعى،  النشاط  ىف  انخفاًضا  والرشقية( 
فيها نسبة البطالة، بينام كانت الضواحى الغربية واجلنوبية قد حتولت من مناطق تعتمد عىل 
الصناعات التقليدية، إىل مناطق متطورة تعتمد عىل الصناعات التكنولوجية الفائقة، وبذا 
أصبح نصيب الفرد من الدخل ىف هذه املناطق هو األعىل ىف فرنسا، ومن أعىل املعدالت ىف 
أوروبا. وقد أدى اتساع الفجوة االجتامعية بني هاتني املنطقتني إىل وقوع اضطرابات دورية 
الشاملية  الضواحى  ىف  تركزت   2005 عام  شغب  أعامل  ووقوع  الثامنينيات،  منتصف  ىف 

والرشقية ىف الغالب.

)8(

وإذا قيل ان باريس حفظت نفسها ىف ذاكرة زوارها، فمن احلق أن نقول إهنا عملت بجد من 
أجل هذا، ومما يتجىل فيه حفاظ باريس عىل ذاكرهتا ذلك احلرص الذكى عىل توظيفها ملبانيها 

التارخيية لتكون مقرا للحكومة والسلطة:

يقيم رئيس اجلمهورية ىف قرص اإلليزية الواقع ىف الدائرة الثامنة.

تقع الوزارات احلكومية ىف مناطق خمتلفة من املدينة، لكن معظمها يقع ىف الدائرة السابعة.

يقع جملسا الربملان الفرنسى عىل الضفة اليرسى من النهر.
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الدائرة  ىف  الواقع  لوكسمبورج  قرص  ىف  الشيوخ  وجلس  األعىل  املجلس  جلسات  تقام 
السادسة.

مقر اجلمعية الوطنية الفرنسية ىف قرص بوربون ىف الدائرة السابعة.

يقيم رئيس جملس الشيوخ، وهو املنصب األعىل ىف البالد بعد رئيس اجلمهورية، ىف قرص 
لوكسمبورج الصغري، وهو قرص صغري مرافق لقرص لوكسمبورج مقر جملس الشيوخ.

القضائى اجلنائى واملدنى ومقرها هو قرص  التسلسل  املحاكم ىف  النقض هى أعىل  حمكمة 
العدل )Palais de Justice( ىف منطقة إيل دو ال سيتى.

النظام  التنفيذية وهو أعىل املحاكم ىف  القانونية للسلطة  الذى يقدم املشورة  الدولة  جملس 
اإلدارى مقره هو القرص امللكى )Palais Royal( ىف الدائرة األوىل.

جيتمع املجلس الدستورى والسلطة العليا ىف جناح مونبنسيه ىف القرص امللكى.

)9(

ونمىض إىل النصوص التى تعرب لنا عن مكانة باريس ىف الذاكرة 

بعد أن انتهى رفاعة الطهطاوى من وصفه لباريس وتقدمها ىف العلوم ىف ست عرشة صفحة 
قال:

يمكن  أنه  إال  وفنوهنا،  علومها  تفصيل  مع  باريس،  مدينة  وصف  يمكن  فال  »وباجلملة، 
التعبري عن ذلك إمجاال«.

بأنه مجع  بيتني من الشعر وصفهام  لباريس فقد نظم رفاعة الطهطاوى  أما ىف بداية وصفه 
فيهام بني املدح والذم:

»... وقد قلت جامعا بني مدح هذه املدينة وذمها:

تغيبأيــــوجد مثـل باريـس ديـــار ال  فيها  العلم  شموس 
صباح له  ليس  الكفر  وليل  عجـيــب  وحقـكم  هـذا  أمـا 
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)10(

والشاهد أيًضا أنه مل ينج أحد من العرب الذين زاروا باريس من الوقوع ىف أرسها، وكان 
لكل منهم موقف جتاهها، كان هناك الذين رأوها مدينة النور، وكان هناك الذين رأوها مدينة 

العرص واحلضارة، وكان هناك الذين رأوها مدينة للمتعة.

لكن بعض الذين كتبوا عن باريس وخلدوا ذكرياهتم فيها كانوا حريصني عىل االعتدال فيام 
يكتبون، فهم يشريون إىل هذا وذاك، ولعل أمري الشعراء أمحد شوقى كان أبلغ هؤالء حني قال:

فيكإن كنـــت للشهـــــوات ريــــا فالعال مرويات  شهواهتن  فالعال 

)11(

وىف قصيدة »باريس« التى تضمنتها الشوقيات ىف طبعاهتا املتكررة سبعة أبيات قفزها كتاب 
األستاذ أمحد الصاوى حممد ىف النص الذى أورده، ويبدو أن هذا القفز كان مقصودا بحكم 

مقتضيات السياسة الدولية ىف ذلك الوقت، ومع هذا فإن األمر بحاجة إىل حتقيق.

ومن املستحب ىف كتاب مثل كتابنا هذا أن نتأمل ىف القصيدة التى خص هبا أمحد شوقى باريس 
ففيها يناجى شوقى باريس كأهنا حمبوبة تضن عليه بام ينبغى أن جتود به عليه، وهو يقول:

فيك أكابد  ما  الصبابة،  يكفيكجهد  ذقته  قد  ما  كــان  لو 
جتنبى؟ وفيم  هجرانى؟  يغريك؟حتام  اهلوى  ذل  بى  وإالم 

ويصل شوقى إىل الذروة ىف إظهار تعلقه بباريس فيقول:

املنى هى  رضاك  ىف  املنايا  يرضيك؟أجد  ما  املوت؟  وراء  ماذا 

)12(

ثم يبدأ شوقى ىف الوصف التفصيىل ملا يراه ويعتقده من باريس من حيث هى أنثى معذبة 
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)مع أن اسم باريس كام أرشنا من قبل مذكر( حيث يقول:

دمى عـىل  اجلـــــريء  أهيــام  ـــك!!جفناك،  ــل ورشي ــات ــن ق ــا م ــى مه ــأب ب
وبالطىل املبني،  والسحر  ــا املــشــبــوكبالسـيف،  ــن ــق ــال ــــىّل، وب محـــال ع
اهلـوى عجب  ومن  سقم،  وبى  ـــــدوان مــنــكــر عـــىل مــنــهــوكهبام  ع
أخــوكرق النســــيم عــىل دجــــــــاه ألنـتى الــســامء  ىف  ـــاىل  حل ورثــــى 
عن بالصبح  انجىل  حتى  املهتوكقاسيته،  ومدمعى  املــصــون،  رسى 

****

ويربط شوقى بني باريس والدول املجاورة هلا فيقول:

خيلهم املاملك  حرم  عىل  )البلجيك(طلعت  عىل  سنابكها  ــارا  ن
أعراقها ىف  ـــروت  واجل املعلوكالــبــأس  شكيمها  حــول  ــوت  وامل

وهنا تأتى األبيات التى حرصت بعض املصادر عىل عدم نرشها، والسبب واضح:

املشكوكعرت )لياج( عن احلصون، وجردت فوالذها  عن  )نــامــور( 
وصكوكمتشـى عىل خــط امللــوك وختمهم مــواثــق  مصون  ــىل  وع
وســلــوكواحلـــرب ال عقــل هلــا فتســـومها خــطــة  ــن  م ينبغى  ــا  م

ونعود إىل النص األكثر تداوال:

معقال إال  القوم  حصون  وفتوكدكت  ــة،  ومحــي نــخــوة،  مــن 
باستقالهلم األقوام  احتمى  باملدكوكوإذا  ليس  بركن  الذوا 

****

وهذا بيت آخر تتجنبه بعض املصادر:

بفيكقد مت من ظمإٍ، فلو ساحمتنى احلياة  ماء  أشتهى  أن 

13
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ىف  العاىل  شأهنا  ومن  للشهوات،  مرتع  أهنا  من  باريس  به  اشتهرت  ما  بني  شوقى  يقارن 
احلضارة اإلنسانية فيقول:

فيكإن كنت للشهوات ريا، فالعال مــرويــات  شهواهتن 
كأهنم البيان،  أعالم  تلدين  أصحاب تيجان، ملوك أريك 
ناديكوالعلم ىف رشق البالد وغرهبا سوى  طالبه  حج  ما 
املسموك العرص، أنت مجاله، وجالله بنيانه  من  والركن 

****

إماما  فيجعلها  اإلنسانية  احلضارة  ىف  املتقدمة  باريس  مكانة  عىل  شوقى  أمحد  يوكد  ثم 
متبوعا:

شعوبه عنك  احلــق  ــواء  ل بنيكأخــذت  بــنــور  حــضــارتــه  ومــشــت 
عرضها ساعة  التاريخ،  ماضيكوخزانة  كنوزها  خري  للفخر، 
ــى، ومــغــداهــا عىل ــذات ـــراح ل ضحوكوم النعيم  كجنات  ــق  أف

****

ويتحدث أمري الشعراء عن ثقته ىف أن اهلل - سبحانه وتعاىل - هو الذى حيمى باريس حيث 
يقول:

حرة نفس  بكل  يقوك  مل  واقيكإن  جالله  جــل  ــاهلل  ف

)13(

وباإلضافة إىل هذه القصيدة فإن الشاعر أمحد شوقى كان عىل عادته املجاملة قد رأى أن 
يشارك فرنسا حزهناعندما تعرض بعض الطيارين الفرنسيني حلادث مؤمل فكتب قصيدة مجيلة 

معربة، كام حتدث عن فيضان السني ىف قصيدة أخرى نقلنا بعض أبياهتا ىف فصل سابق.
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)14(

ونحن نفهم أن تتغري الصورة ىف ذهن َمْن قرأ عن باريس عندما يراها بعينه وحيكم عىل اخلطإ 
الذهنى الذى وقع فيه، لكن األطرف من هذا أن نقرأ ما يرويه كاتب قدير مفعم باحلامسة من 
اعرتاف رصيح بأنه أخطأ ىف وصف باريس عىل نحو صارخ، وإذا هو يصحح اخلطأ ىف شجاعة 

مقرتنة بالسخرية من نفسه، انظر إىل هذه القصة التى يروهيا الدكتور زكى مبارك حيث يقول:

األزهر  إصالح  ىف  مقاالت   1919 سنة  األفكار  جريدة  ىف  أكتب  كنت  أننى  »...أذكر 
أمام  حديقة  تنشأ  أن  حينذاك  اقرتحته  مما  وكان  األزهرى«،  »الفتى  بإمضاء  الدينية  واملعاهد 
األزهر، وحديقة ىف فنائه، ليكون شبيها بالسوربون حمفوفا باحلدائق الغناء، والرياض الفيحاء، 
فلام جئت إىل باريس سنة 1927 كان أول ما فكرت فيه الذهاب الستنشاق اهلواء ىف بساتني 
إذ  ودهشت  واحدة،  شجرة  حوهلا  وال  السوربون  فناء  ىف  أجد  مل  وجدت؟  فامذا  السوربون، 

رأيت فناء السوربون يشبه األزهر متاما: فال نجم، وال شجر، وال نبات، وال ماء!!«.

الفرنسيون  يستطيع  كان  أما  باريس؟  وجامعة  األزهر  جامعة  بني  إًذا  الفرق  ما  »ياعجبا! 
الكساىل أن يغرسوا ىف فناء السوربون شجرة أو شجرتني ليصح ظنى فيهم، ولتصدق املقاالت 

التى كتبتها ىف جريدة األفكار وأثبتها ىف كتاب البدائع؟!«.

)15(

وقد أجاد لويس عوض بعاميته التعبري عن وجه الشبه بني فرنسا ومرص ىف أربعة سطور 
كتبها عند هناية أوىل رحالته إىل باريس، حني كان ىف طريقه ألول مرة إىل بعثته ىف كامربيدج، 

وقد كتب نصا اسرتجاعيا يقول فيه:

»الوداع يا فرنسا، ال أذكر أننى دخلتك أو خرجت منك مرة من أبواب الشامل أو من أبواب 
اجلنوب إال الزم لقيت اتنني شيالني بيتخانقوا«.

»الوداع يا فرنسا الىل حسيت فيكى إنى لسه ىف مرص«.

»األهل أهىل، والقهاوى ع الرصيف«.
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الباريسية احلالية  أو نقاش أن احلياة  بالغة ودون عناء  باريس ىف سهولة  ومما يلحظه زوار 
قد احتفظت ) أو التزال حتتفظ ( بكثري من تذكارات املاىض حتى ىف ألفاظ احلياة واحلضارة، 
باريس، وزوار فرنسا  ونحن نرى أصداء هذا االحتفاظ ىف كثري مما نطالعه عن جتارب زوار 
عىل وجه العموم، وعىل سبيل املثال فإن االستئذان للخروج من البنسيون كان يستدعى طلب 

احلبل بينام مل يعد للحبل وجود، وذلك عىل نحو ما رواه األستاذ أمحد الصاوى حممد:

خمادعهم،  إىل  اخلوان  عن  النزالء  انرصف  قد  يكون  حتى  التاسعة  تدق  الساعة  تكاد  »ال 
فيدرس َمْن يدرس، وينام َمْن ينام، وينرصف الباقون إىل حيث يلهون، ويسود النزل الظالم، 
ويقفل الباب اخلارجى عند الساعة العارشة متاًما، فإذا أردت اخلروج بعد تلك الساعة فعليك 
 ،)Cordon S’il vous plait( فضلك«  من  احلبل  الدار:  صحن  من  البيت  ببوابة  تصيح  أن 
فتعطيك ذلك احلبل الذى ال تراه وال وجود له بأن تضغط عىل زر مكهرب عند رسيرها فيفتح 
الباب من تلقاء نفسه، وقد بقيت كلمة »احلبل« منذ قديم فأعجب لتطور كل شىء ىف باريس 

إال هذا اللفظ العتيق الذى يشعرنا بام نحن فيه من حضارة«.

)17(

ونحن نجد منذ األربعينيات حديث األستاذ الصاوى عن إقبال زوار باريس عىل الرقص 
واالستمتاع باحلياة إىل أقىص حد، معلال هذا اإلقبال املحموم بأنه بسبب الفرتات القصرية التى 
يقضوهنا ىف باريس، بل إن الصاوى يرجع إىل هذا السبب أيضا ما شاع من االندفاع امللحوظ 

إىل كل متعة ىف باريس:

»وما أغرب هذه الدعوة إىل الرقص دون سابق ود!«.

»فهذا الرقص خيرج العذراء من بني أبوهيا لتخارص الغريب وهى لو التقت به وحدها ىف 
غري هذا املوقف خجلت إذا نظر إليها وغضت من برصها!... ولكنه فتنة هذا الزمن الرقص: 

تدق املوسيقى فتتحرك معها األرجل وهيتز الكائن اخلفى شوقا وحنانا«.



»وهؤالء األجانب الذين وفدوا ويفدون عىل باريس بال انقطاع من نساء ورجال من كل 
فج عميق من شامل النرويج إىل أقىص رومانيا، وجبال التريول، ومن اهلند إىل إسكوتالندا هم 
باريس ألهنم  بمميزات  والتمتع  اللذات  أنفسهم وأحرص عىل  الفرنسيني  من  استهتارا  أشد 

يعرفون أهنم عىل سفر!«.

»وال بد عاجال أو آجال من الرحيل!«.

»وهذه احلرية العريقة الواسعة تدهشهم وتفتنهم فيندفعون ىف شىء يشبه السعار أو اجلنون 
يعلمون أن هذه احلقبة من حياهتم متر كالربق املسعد يرد الشيوخ إىل الشباب وجيعل للشباب 

ريق الشباب!«.

»وىف أعياد يوليو تفتح مجيع املسارح أبواهبا للتمثيل جمانا، سواء ىف ذلك املسارح احلكومية 
أو األهلية«.

»أما أنواع السباق الرياىض ومواكب املرافع »الكرنفال« واألسواق الشعبية الشائقة بأفراحها 
وألعاهبا فهى ال تنقطع، حدث عنها وال حرج...«.

)18(

حيث  اتلهيت«  »أنا  قصيدة  ىف  باريس  عن  الباقية  انطباعاته  التونسى  بريم  صور  وقد 
قال:

زنــدى وخــدل  اتلهــيت  ــدىأنا  ــان غ اهلل  ــى  ــب ن ــش  ــي ــان م
دى مــن  الغلطات  كــانــت  عملهاإن  الـــىل  عـــون  ىف  ــون  ــك ي

***

أكلنا امللح  عــىل  ــان  ك  وإن كان عىل السجن دخلناإن 
ونحلنا نحلناه  لرجاهلاوالــصــوم  فاضل  ــىل  ال خىل 

***
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واللوح كتب له الىل كتب ىلياما انطحــن شــاعر قــبىل
ياغرابىل شعرك  غرباهلاواشمعنى  من  تفوت  خــالك 

***

جهاد ىف  ضليت  ــىل  ال ــا  ـــوادىأن ال سحر  وغشنى 
أوالدى للنيل  دخلهاحــدفــت  عمرو  ما  بعد  من 

***

والدلتا الكــرانك  أم  إلمتي؟يا  طرشه  حاتعمىل 
زفتى كلمة  اتــغــريت  والــدنــيــا راقـــت أحــواهلــامــا 

***

ــيــجــى لكقالوا الىل يشــرب مــن نيــلك ــع وي ــرج ـــد ي الب
سبيلك ىف  عطشان  الــىل  ــا  ــا؟وان ــراهل ـــه الـــىل ج ــا إي ــي ــدن ال

***

حربة صبحت  خالص  الــلــقــمــة فــيــهــا بــمــضــاربــةباريس 
قتلهاأنــا  اتــرمــيت عـــند مغــاربـة ـــكـــرب  وال ــغــلــب  ال

***

ــــزر فــاشــوكــة ــة يـــا ال ــارب ــغ فــلــوكــةم ـــه  ب ـــط  ـــرب ت زر  ـــا  ي
ــم شــكــشــوكــة ــاه ــع أكلهابـــاكـــل م ـــىل  ال ــوى  ــش وت تشمط 

***

ــاينال ســـطل خــــروب يســـعـفنى ــي ــاس ــع ون ــم ــة ق ــل ــام يـــا ع
تانى لك  حرجع  ما  يــوم  أنــا  ــاده  ــامهل ــرس ــى رجـــعـــة ب ــق ــب ــات ح
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)19(

وربام كان من املهم أن نتحدث عن باريس ومقارنتها بالدنيا من حوهلا.

أبدأ هذه املحاولة باحلديث اجلميل غري التقليدى ىف تفسري األستاذ فتوح نشاطى الختالف 
طبيعة الفن املرسحى الفرنسى عن اإلنجليزى واإلغريقى:

»ملا كان اإلغريق مولعني بكل ما هو مجيل، فقد كانت شخوصهم املرسحية تتميز بالبساطة، 
ألن البساطة هى مجال اخلطوط، ونبل املظهر«.

مليئة  احلياة  ألن  مركبة،  املرسحية  شخوصهم  فإن  بالواقع،  املولعون  اإلنجليز  »أما 
بالتعقيد«.

»ولكن الفرنسيني نظرا لشغفهم بالفكرة، فإن شخوصهم املرسحية تتصف بالتجريد، ألن 
الشخصية التجريدية عبارة عن فكرة، ونتيجة لذلك فإن الرتاجيديا اإلنجليزية تعطى انطباعا 
ا بلوحة غنية تصور احلياة اإلنسانية. أما االنطباع العام الذى ترتكه الرتاجيديا الفرنسية فهو  عامًّ

عبارة عن تفكري منطقى يؤدى إىل نتيجة غري متوقعة«.

»إن اإلغريق هيتمون بتأمل اجلامل..

واإلنجليز هيتمون باإلحساس باحلياة..

أما الفرنسيون فإن ما يثري اهتاممهم هو الرغبة وحدة احلدث.

إن مصدر اإلهلام اإلغريقى هو اجلامل..

ومصدر اإلهلام اإلنجليزى هو احلياة..

ومصدر اإلهلام الفرنسى هو العقل«.

وإًذا فالرتاجيديا اإلغريقية هى اجلامل املتكامل، أو بمعنى آخر اجلامل الفنى.

والرتاجيديا اإلنجليزية هى املالحظة األخالقية النافذة، واملعنى التارخيى القوى، أو بمعنى 
آخر العمق الفلسفى.



64

»أما الرتاجيديا الفرنسية فهى الفكر املنطقى، والفكر اخلطابى، والفكر العمىل، وباالختصار 
الفكر التعليمى«.

وملخص ما سبق ذكره:

واملغنى،  واملوسيقى،  النحات،  صفات  شخصه  ىف  جيمع  اإلغريقى  املرسحى  املؤلف  أن 
والشاعر امللحمى.

واملصلح  املؤرخ،  صفات  شخصه  ىف  جيمع  اإلنجليزى  املرسحى  املؤلف  أن  حني  ىف 
األخالقى، والفيلسوف.

»أما املؤلف املرسحى الفرنسى فيجمع صفات املعلم، واخلطيب، ومدرس املنطق«.

)20(

وأنتقل بك إىل حديث آخر خمتلف متاما لكنه يعرب بدقة عن شعور مجيل ينطق باحلنني إىل 
باريس بينام املتحدث مقيم ىف لندن.

فبينام كان نزار قبانى ىف لندن كتب هذا الشاعر العظيم قصيدة بعنوان »ملاذا تنامني وحدك؟« 
ىف شتاء 1992، وىف هذه القصيدة أعلن بكل وضوح عن حنينه إىل باريس وذكرياته فيها، أو 

تصوراته هلا حتى بدا وكأنه قد ظن أن احلب ال يأتى إال ىف باريس:

إذا كان إفطار الصباح

ىف فنادق باريس

يأتى من أجل شخصني

وجرائد الصباح

توضع حتت الباب، من أجل قارئني

فلامذا تفطرين وحدك؟

وتقرئني اجلرائد وحدك؟
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ملاذا جتلسني عىل الطرف اآلخر

من الكرة األرضية؟

ومتارسني احلب مع املالئكة ؟

)21(

ثم إذا بنزار قبانى حيدد مغانيه ىف باريس فيقول:

»إذا كانت مظلة املطر

تكفى لرأسني..

ومقاهى )سان جرمان( تكفى ملتسكعني..

وقطعة )الركفور( تكفى لعصفورين..

إذا كان بإمكاننا

أن نقسم رغيف )الباغيت( إىل نصفني..

وزجاجة النبيذ إىل نصفني..

والُقبلة إىل نصفني..

فلامذا حتتكرين اخلبز.. واجلبنة.. والنبيذ

وتأكلني شفتيك؟

)22(

كان رفاعة الطهطاوى بعدما رأى املسلة املرصية ىف باريس، مياال إىل املطالبة بعودة اآلثار 
املرصية )املهداة واملنهوبة عىل حد سواء( إىل وطنها األصىل ىف مرص، وهو يقول ىف هذا املعنى 

)بعد أن مل جيد حرجا ىف أن يثنى عىل حممد عىل الذى أهدى املسلة الشهرية للباريسيني(:
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التمدن والتعلم عىل منوال بالد أوروبا،  »وأقول: حيث إن مرص أخذت اآلن ىف أسباب 
فهى أوىل وأحق بام تركه هلا سلفها من أنواع الزينة والصناعة، وسلُبه عنها شيًئا بعد شىء يعد 
وإثبات هذا ال  بالغصب،  أشبه  فهو  لتتحىل هبا،  الغري  اختالس حىل  العقول من  أرباب  عند 

حيتاج إىل برهان«.

و ينقل رفاعة الطهطاوى عن املؤرخ العظيم جالل الدين السيوطى قوله:

الربابى بالصعيد  العلامء إن أعجب ما ىف مرص األهرام، مع أن  إنه يتعجب من قول   ...«
أعجب منها«.

وهو يردف فيقول:

»والربابى هى املشهورة عند العامة باملسالت، ولغرابتها نقل منها اإلفرنج اثنتني إىل بالدهم، 
إحدامها نقلت إىل روما ىف الزمن القديم، واألخرى نقلت إىل باريس ىف هذا العهد«.
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الباب الرابع 

باريس الرحيمة

)1(

أبدأ هذا الباب بأن أكرر عىل مسامعك أنى كثريا ما كنت أميل إىل القول بأن باريس متثل 
املدينة الرحيمة بزوارها إذا ما قورنت بلندن، وكنت أقارن عىل هذا النحو أيضا بني القاهرة 
الرحيمة واإلسكندرية القاسية، ذلك أن املترشد يستطيع أن يعيش حياة شبه طبيعية ىف باريس، 
وىف القاهرة، لكن اإلسكندرية ولندن بحكم نظامهام املحكم تستطيعان كشفه بسهولة، ونحن 
نعرف أن اإلنسان الذى ال مأوى له يستطيع أن يضع القليل الذى يمتلكه ىف مكان ما من أماكن 
حفظ األمانات ىف القاهرة، ثم يعود إليه من آن آلخر، بينام هو يقىض الليل عىل أرائك رصيف 
حمطة السكك احلديدية الرئيسية ىف ميدان رمسيس، أو عىل أرائك كورنيش النيل هنا وهناك، 
أو ىف ظل أسوار طويلة كثرية ينعم فيها بالدفء إذا ما اختار موضعه عىل الرصيف، ال تعجب 

إًذا إذا قلت لك إن األمر نفسه يمكن لإلنسان أن يفعله ىف باريس عىل نحو ما.

هلذا السبب فقد رأيت أنه جيب عىل أن أحدثك عن باريس الرحيمة عىل حد التعبري الذى 
أفضله.

)2(

لعىل بعد هذا أنطلق ألصور لك عالقة باريس وفرنسا بالدنيا من حوهلا فأقول لك إن هذه 
العالقة ال تتبلور وال تتصور عىل أفضل نحو إال ىف البنسيون الفرنسى، دعك من هذه الفنادق 
الرائعة، واحلفالت الذائعة، واملؤمترات احلاشدة، واالحتفاالت املكتظة، ودعك من كل ما ال 
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يتيح لك أن تعيش احلياة الطبيعية، وتعال معى لنتصور احلياة ىف البنسيونات الباريسية العائلية.
وقد قدر ىل ىف إحدى زياراتى اخلاطفة أن أقيم فيها.

وقد نجح األستاذ أمحد الصاوى ىف أن يقدم صورة بديعة للبنسيون الباريسى وما حيفل به 
من عالقات ومعارف وحياة طبيعية، واصًفا إياه عىل أنه مكان متميز إلقامته هو وأمثاله من 

الشباب الذين يفدون إىل باريس للدراسة وتلقى العلم:

»سأحدثك اليوم عن النزل العائىل، عن البنسيون، وهو طراز الفنادق الذى جيتذب إليه َمْن 
عاش مثلنا ىف أحضان أهله، فأصبح يعز عليه احلرمان دفعة واحدة من ذلك الوسط اهلادئ، 
عن  وبالظل  احلقيقة،  عن  باخليال  نتعلل  األرسة،  حياة  عن  بالبنسيون  نتعلل  فنحن  احلنون، 
األصل، ما ال يدرك كله ال يرتك كله، ونحن نؤثر البنسيون بادئ ذى بدء عىل حياة الفنادق 
فتصقلنا  نعود  حتى  وذلك  قرار،  له  يقر  مل  سفر  عىل  بأنه  دائاًم  اإلنسان  تشعر  التى  املضطربة 
به  تستقر  أن  لإلنسان  هيهات  وأنه  ما،  نوع  من  اضطراًبا  مكان  كل  ىف  أن  ونجد  التجارب، 

النوى، ولو كان ىف أحضان أمه«.

»وهذا البيت العائىل الذى نزلته أول نزوىل باريس متواضع ال يكلف باعتباره مطعاًم وسكًنا 
أكثر من ألف فرنك ىف الشهر، يقدمون لك رسدينة صغرية، أو قطعة من السجق بحجم نصف 
الريال، أو بعض الفجل والزبد، أو حساء ىف العشاء للشهية، فاحسب هذا عليك صنًفا! ثم 
وال  النظافة،  من  شىء  فيها  ليس  ممقوتة  عادة  وهى  مًعا،  واخلرض  اللحم  من  واحًدا  صحًنا 
األناقة، ولكن ما العمل وهذه حياة املجاورين! ثم قطعة من اجلبن ذى الرائحة اخلبيثة تنكرها 
بأن  أدراجك كارها وتنتهى  فتعود  بنابه  اإلباء كله، ثم يعضك اجلوع  أول عهدك هبا وتأباها 

تأكلها متلذًذا متفلسًفا«.

»أشهد أن للفلسفة فوائد!«.

»ثم شيًئا من الفاكهة الرديئة كربتقالة بحجم ليمون مرص الصغري، أو بعض املربى املجهولة 
الصنف، أو البسكويت التافه«

يستخدم ىف  الذى  باللفظ  الالتينى  احلى  الطالب من سكان  الصاوى عن  يتحدث  هكذا 
وصف األزهريني الذين يعيشون إىل جوار األزهر.
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)3(

وهو يرسم صورة سكان البنسيون البسيط وجنسياهتم ومآرهبم عىل سبيل اإلمجال فيقول:

»وكان ىف النزل )يقصد البنسيون الذى أقام فيه( 36 شخصا من 16 أمة، فيهم السويرسى، 
والبلجيكى، والرتكى، والروسى، والفرنسى، والبلقانى، واأليرلندى.. إلخ«.

ويصنف األستاذ الصاوى بنات البنسيون حسب دراستهن وجنسياهتن بام يعطينا فكرة عن 
العلوم املبتغاة ىف ذلك العرص وروادها:

الغناء،  تدرس  وأيرلندية  البيانو،  تدرس  وأخرى  اجلميلة،  الفنون  تدرس  رومانية  »فتاة 
اللغة  يدرسن  وتشيكوسالفاكية،  ويوجوسالفية،  وبولونية،  اآلداب،  إلجازة  حترض  وروسية 

سنها بعد ذلك لبنات وطنهن، وثالث رصبيات إحداهن مسلمة يدرسن احلقوق«. ليدرِّ

)4(

املوهوب  العراقى  الكاتب  هو  املعارصين  من  اجلانب  هذا  صور  َمْن  أفضل  أن  رأيى  وىف 
صموئيل شمعون ىف روايته اجلميلة »عراقى ىف باريس«.

انظر عىل سبيل املثال إىل حديثه عن مأوى الالجئني الذى أقام فيه عند قدومه لباريس للمرة 
األوىل:

»منذ اليوم األول إلقامتى ىف مركز »لو روشتون« لالجئني، أقنعت نفسى بأننى كنت بحاجة 
فرتة  منذ  يراود ذهنى  الذى كان  السيناريو  كتابة  أمتكن من  الساحر حتى  املكان  مثل هذا  إىل 
طويلة، بالفعل كتبت خالل بضعة أسابيع مشاهد عديدة من السيناريو الذى اسميته »احلنني 

إىل الزمن اإلنجليزى«.

)5(

انظر أيًضا إىل هذه الوصفة السحرية التى أتيحت لصموئيل شمعون كى يقيم ىف باريس 
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بعد أن طرد من االستوديو الذى سكنه ملدة 3 أيام، وهو يروى حواره مع ذلك الرجل »موزع 
الفطائر« الذى أرشده إىل رس هذا املكان اجلميل عىل حد وصفه:

»... قلت للرجل الذى انتهى من توزيع بضاعته: »لقد طردت من البيت الذى كنت أسكن 
فيه، وأحتاج إىل بعض الوقت ألفكر بام سأفعله«.

اذهب وضع  الشاب،  أهيا  الفجر،  الرجل ضاحكا، »مازلنا ىف  قال  ا«  بسيط جدًّ أمر  »هذا 
أغراضك ىف حمطة أوسرتليتز، خط املرتو من هنا مبارش إىل األوسرتليتز«، وأشار بيده إىل حمطة 

سيفر بابليون القريبة منا »باريس مدينة الرمحة« قال الرجل«.

»كانت نصائح موزع الفطائر، غري املتوقعة، عونا كبريا ىل«.

»لقد وجدت ىف حمطة أوسرتليتز أننى أستطيع ليس فقط وضع أغراىض ىف صناديق اإليداع، 
ا بالنسبة ىل، عىل  بل يمكننى أن أستحم وأغسل ثيابى أيضا، وهذه من األمور الرضورية جدًّ
الفور قررت أن أختىل عن بعض الكتب والثياب، وحتى بعض الصور الشخصية. قمت بكل 
شىء بشكل غرائزى: أخذت دوشا، غرّيت ثيابى، ثم وضعت أغراىض وطابعتى ىف صناديق 

ا بالنسبة ىل، ثم ذهبت إىل مركز بومبيدو«. اإليداع ىف املحطة، كأن األمر كان طبيعيا جدًّ

الشوارع  أحد  وسط  ىف  وقفت  باريس،  ىف  الترشد  ىف  األوىل  ليلتى  كانت  الليلة،  »تلك 
لقد شعرت  بالعكس،  مأوى،  بال  أننى كنت  واحدة  للحظة  ولو  أفكر  مل  وأشعلت سيجارة، 
بسالم داخىل كأننى كنت أختلص من أدران املاىض: »هل أحتج عىل ماىض الكئيب؟«، تساءلت 
مع نفسى، ثم قلت: إننى فقط أريد أن أبتعد عنه، أريد أن أتيه، ال مل أكن أريد شيًئا آخر، فقط 

أريد أن أبدأ حياة جديدة، بغض النظر عن كيف تكون احلياة«.

»كنت أمشى طوال الليل من شارع إىل شارع إىل أن ظهر ضوء النهار، وطوال الوقت كنت 
أردد أغنية لنفسى«:

»هنيئا للذى المس جسدى

هنيئا لألرض التى وطئتها قدمى

هنيئا للذى يعرف اسمى
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هنيئا للذى رأته عينى

هنيئا هنيئا

هنيئا للذى شّم أزهارى

هنيئا للذى استظل بأشجارى

هنيئا للذى أخذ هواى

هنيئا للذى رسق شبابى

هنيئا هنيئا

هنيئا للذى تّيهنى«.

)6(

أعود ألذكرك بأن الباريسيني أنفسهم يقولون لك ال تنخدع ىف مظهر باريس، فكام أن فيها 
ما يعجبك فإن فيها مناطق خطرة مثل بارباس، وبلفيل، فضال عىل الضواحى الباريسية، حيث 

توجد مناطق تبيع املخدرات ومتثل مأوى للعصابات، وكل هذا ىف باريس.

وبعض ساكناهتا الالئى يبهرك منظرهن ومجاهلن وعطرهن يسكن ىف غرف اخلدم »شامرب 
بون دون« لكنهن مع هذا جيدن تقديم أنفسهن حتى جيدن ما يقيم أودهن.

»فام  البيوت  تنظيف  ىف  أساًسا  يعملن  ومجاال  عطرا  يتضوعن  الالئى  هاتيك  وبعض 
دوميتاج«، أو يتولني مسؤولية نزهة كلب مدلل عند أرسة ثرية!!

)7(

وعىل نحو ما نعرف وما نتمنى وجوده ىف بالدنا من مقابل ملا وجدناه ىف أمريكا من خميامت للفقراء 
الذين ال مأوى هلم، فإنه ُيروى أنه كان ىف فرنسا منازل إليواء البائسني مقابل مبالغ زهيدة )كانت ما 
يقابل ثالثة مليامت مرصية ىف الليلة ىف الثالثينيات(، وقد كانت هذه البيوت تسمى »منازل احلبال« 
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ألن الذين كانوا يلجؤون إليها كانوا يضعون أمتعتهم عىل حبال مشدودة فيها ثم ينامون عىل البالط.

ويروى كذلك أن باريس كانت تضم ىف الثالثينيات بيتا كبريا كان يسمى »بيت الشعب«، 
وكان يتيح النوم للفقراء وتناول لقمة ىف الصباح وحساء ىف املساء ىف نظري ما يقابل ثامنني قرشا 

مرصيا ىف الشهر بأسعار ذلك الزمان.

)8(

اندفع  املفلسني  باريس  القرن العرشين وىف وسط حديثه عام سامها  فيام مىض من سنوات 
األستاذ أمحد الصاوى حممد إىل القول:

باريس رس حماسنها،  تبدى هلم  قلام  باريس والذهب ملء جيوهبم  إىل  يذهبون  الذين  »إن 
وتظهرهم إال عىل أهبتها األجنبية الطائشة املوقوفة عىل األجانب، كالسياح الذين يفدون إىل 

بالدنا، ويعودون أشد جهال بروح الرشق ورسه...«

)9(

وقد وصف األستاذ الصاوى االستمتاع بباريس بأقل التكاليف فقال:

ال  أوجلها  بعضها  أن  مع   - تكلفنا  قد  التى  ومالهيها  ومسارحها  معارضها  ندع  »واآلن 
يكاد يكلف إال النذر اليسري. وىف األوبرا نفسها توجد مقاعد بثالثة قروش - ولنقصد مشاهد 
أخرى ليست قليلة اللذة والطرب واحلبور يستطيع كل إنسان أن يراها وأن يرصف دانًقا بل 

ويتمتع ىف الوقت نفسه بروح باريس، ويقف عىل جانب من رس مدينة النور...«.

والعظة  الوقوف  يستحق  جديدا  عاملا  كل  ىف  تكتشف  قدميك،  عىل  مكان  كل  ىف  »رس 
الصانع وذكاء  براعة  وتأمل  املادلني  أو  نوتردامٍّ  كاتدرائية  أو  باريس  ادخل جامع  واالعتبار، 

اآلثار الناطقة بذكاء أجيال، فإن حجارة باريس تتكلم...«.

باريس  وبنات  الشعبية،  املوسيقى  حلقات  جتد  الطرق  وعطفات  الشوارع  من  كثري  »وىف 
وشباب باريس يرتلون وراء املغنى الفقري آخر أناشيد احلب واحلياة...«.
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)10(

وقد قدم األستاذ الصاوى وصًفا تفصيليا ملا يمكن للسائح الراغب ىف الثقافة أن جيده ىف شوارع 
هذه املدينة ومعاملها، وجاذبية حركتها، بام يدفعه إىل االستغناء عن مزارات السياح األغنياء التى قد 
تنوء هبا ميزانيته الضئيلة، وجعل هذا الوصف يبدأ من فجر كل يوم حيث يمكنك أن تبدأ جوالتك 

بعد النوم أو بعد السهر عىل حد سواء، وإن كان نفسه هو نفسه مل يرصح بمثل هذا املعنى:

»اهلال«  إىل  بقليل،  الفجر  انبثاق  بعد  والسادسة صباحا،  الرابعة  الســاعة  بني  ما  »أذهب 
)Les Halles( سوق خرض باريس، وبطنها، حيث الزاد واملؤن يـأبى احلرص، وليس ثمة أغرب 
من ذلك احلشد الصاخب من النساء والرجال، واحلاملني، واحلوذية، وباعة البطاطس املقىل ىف 
قراطيس يتبلوهنا بامللح، ويبيعوهنا بملليمني، وهى غذاء ألوف من العامل، وتراهم يروحون 
ويغدون ويرفعون وينزلون اللحوم والطيور واخلرض والفاكهة وهم يصيحون... وجتد أشكاال 
وصورا وخلقا كأهنا وقف عىل باريس يستحيل أن جتدها ىف غريها من بالد العامل ومالحظتها 
املستأجرين  والفتوات،  واجلبابرة،  العاملقة،  جتد  لذة...  أى  لذة  هبا  واملقارنة  فيها  والتفرس 

خصيصا حلمل األمحال املرهقة التى تنقض الظهور...«.

»جتد »العربجية« بوقاحتهم املعروفة عندنا وهم يرضبون أسواطهم ىف اهلواء طالبني إفساح 
الطريق من »عشاق السهر والرذيلة«!...

»جتد األشقياء والبؤساء الذين يتبعون األقفاص واألمحال ليلتقطوا من ورائها ورقة كرنب 
أو واحدة من البطاطس تفلت من بني اجلريد أو من ثقب ىف كيس...«

باعة  من  نجدهم  الذين  مثل  »نقاىل«  عربات  ىف  والقهوة  )الشوربة(  احلساء  باعة  »وجتد 
الطعمية والبصارة والفول النابت عندنا أمام العامرات التى تشيد ليأخذ منها »الفعلة« حاجتهم 

ساعة الغداء، ثم قهوهتم و»تعمريهتم«.

سفر  لرتى   )R. de Croissant( كرواسان  شارع  إىل  شئت  إذا  أيضا  اذهب  الفجر  »وعند 
اجلرائد عىل ألوف العربات ىف ألوف الرزم ووراءها جيش عرمرم من باعة الصحف وبائعاهتا 

بتخاطفوهنا ليوزعوها بعد ذلك عىل أربعة أركان باريس«.
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)11(

ثم إن األستاذ الصاوى يصف لك احلياة ىف باريس ىف صباحها املبكر بعد الفجر:

سباهتا...  من  تستيقظ  باريس  ترى  صباحا،  والتاسعة  السادسة  مابني  بقليل،  ذلك  »وبعد 
اآللة  والكاتبات عىل  أبواهبا وتستقبل مجاهري موظفيها، ومستخدماهتا،  تفتح  التجارية  فاملحال 
خالصة  باريسية  بلغة  يزقزقن  احلامم،  كأرساب  أرسابا  يرسن  الصغريات  والعامالت  الكاتبة، 

موسيقية«.

»واذهب لتقرأ األنباء الربقية املعلقة ىف قاعة بنك الكريدى ليونيه ىف »بولفار ديزيتاليان« أو 
تقرأ الصحف جمانا ىف صالونات حمالت اللوفر أو البون مارشيه، وحيث تستطيع أيضا أن جتد 

مكاتب وورق جوابات تكتب عليه رسائلك مهام كثرت، جمانا...«.

)12(

هل أستأذنك ىف أن نرتك نص األستاذ الصاوى مؤقتا لنقرأ مًعا قصيدة بريم التونس »الفجر 
ىف باريس« التى يصور فيها الشاعر العبقرى الفرنسيني املكافحني وسعيهم احلثيث نحو احلياة 

والكفاح و اإلنجاز واحلضارة:

الفجر نايم وأهلك يا باريس صاحيني

معمرين الطريق داخلني عىل خارجني

ومنورين الظالم راكبني عىل ماشيني

بنات بتجرى وياما للبنات أشغال

وعيال تروح املدارس ىف احلقيقة رجال

ورجال ولكن عىل كل الرجال أبطال

ولسه حامد وعيشة واسامعني نايمني
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)13(

ويصل بريم ىف إبداعه وحبه لنشاط أهل باريس إىل أن يقول إهنم ينريون احلياة، بينام الشمس 
ال تزال ىف نومها ألهنا نسيت أن ترشق!! بينام مل ينس أهل باريس حبهم للعمل:

راحت عىل الشمس نومة والبلد ىف ظالم

وقبل دى الشمس فات ابن املدينة وقام

الكون ينور بإيده ملا شمسه تنام

فايتها للرشق تتطلع عىل األطالل

ينشف عليها الغسيل والطبلة والغربال

ويقوم عىل لدعها النايم سنة بطال

صبحت باريس ىف غنى عنك يا شمس الدين

)14(

الصحفية وكيف  املبكرة مع األخبار واملصادر  الصاوى ىف تصوير جتربته  ويصل األستاذ 
كانت هذه احلياة سهلة ميرسة ىف باريس إىل أن يقول.

العدالة  االثنني واألعياد، جتد ىف قرص  ما عدا  يوم،  بعد ظهر كل  الواحدة  الساعة  »وىف 
»حمكمة باريس« الكربى، قضايا تضحك الثكىل، وال سيام ىف جلسات املخالفات واجلنح، 
جتد التلبس بجريمة الزنا، أو تسمع دفاع سائق سيارة داس دراجة، أو دهس رجال، أو رد 
األبسطة  نفضن  اللواتى  اخلادمات  أو   )Monsieur L’agent( الرشطى  السيد  عىل  بوقاحة 
بعد الساعة احلادية عرشة، أو السكارى املعربدين آخر الليل... إىل آخر ذلك املوكب اهلزىل 

الضاحك الباكى..«

»أو اذهب لسامع حمارضات السوربون التى ال تنقطع طول السنة إذ يوجد قسم منها أيام 
اإلجازات والعطلة الصيفية خاص باألجانب، وفيه من أنواع الثقافة واللذة ما ال يقف عند 
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حد، وتصحب هذه املحارضات أحيانا رحالت إىل اآلثار املشهورة واملتاحف يفرس األساتذة 
عىل ضوئها علومهم الزاخرة«.

»أو اذهب حلضور جلسة ىف جملس النواب أو الشيوخ واسمع أكرب رجال فرنسا: وكيف 
النائب  يتشاجر  النظام، وكيف  الرئيس  ويتناقشون، وكيف حيفظ  يتجادلون  خيطبون، وكيف 

الشيوعى مع النائب االشرتاكى والوطنى واالحتادى...«.

»وعد ما بني الساعة الثالثة والرابعة بعد الظهر إىل شارع دى كرواسان لتشهد بيع جرائد 
املساء، جتد الشارع قد حجب بكتلة كثيفة سوداء ال آخر هلا من باعة الصحف ىف انتظار فتح 

نوافذ البيع لرشاء مئات الصحف، وبعد ذلك جتد اجلرى والسباق الذى يقطع األنفاس«.

»وىف تلك القاعات جتد مجيع أنباء العامل مكتوبة ومصورة. وكثريا ما جتد صورا عن مرص 
واحتفاالهتا«.

)15(

ويصف األستاذ الصاوى خربته املبكرة ىف تأمل بعض املزارات املمتعة من حدائق ومزارات 
علمية، وشوارع مجيلة فيقول:

وأروع  بأمجل  كلها  باريس  متر  بولونيا حيث  إىل غاب  اذهب  مساء  اخلامسة  الساعة  »وىف 
ما فيها من مجال ووجاهة وعزة. وتنزه ىف الشانزليزيه أمجل بقع األرض وملتقى كل أجناس 

البرش«.

»واذهب إذا شئت أيًضا إىل دار البيع باملزاد العلنى - 9 شارع درووة )R. Drouot( حيث جتد 
ما يدهشك من كتاب ممزق األوراق متآكل األطراف يباع ألنه نسخة أصلية بخط املؤلف، بألوف 

الفرنكات وقد يكون مؤلفه مات جوعا، وجتد األثاث الوجيه يباع بأرخص األثامن...«.

ما خيلب  بولفار« جتد  الكربى »جران  الشوارع  والسابعة مساء ىف  اخلامسة  بني  ما  »وتنزه 
األلباب من مجيع الطوائف واألجناس والشعوب بال استثناء قد جاؤوا من مجيع أنحاء الدنيا 
يزيدون ىف مجال باريس ومرساهتا وغرائبها، ممتزجني بالباريسيني والباريسيات مما يرس اخلاطر 

ويرسى عن النفس اهلموم...«.
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)16(

ويصف األستاذ الصاوى بعض مظاهر الطبيعة اخلالبة حني تتجىل للبرش ىف باريس فتغنى 
الفقراء عن أن يبحثوا عن متعة أخرى، بينام هذه املتع الطبيعية متاحة أمام أيدهيم:

»واذهب لرتى مشهًدا آخر من مشاهد اخللود، وتسبح هلل - سبحانه وتعاىل-، وهو غروب 
الشمس عىل هنر السني، عىل كوبرى سان ميشيل أو كوبرى الكونكورد...«.

»واذهب الساعة السابعة مساء لرتى خروج العامالت الباريسيات ىف حى األوبرا وميدان 
فاندوم أو الشانزلزيه تعرف من باريس إذ ذاك روحها املرحة اجلذابة الفاتنة«.

»واذهب ىف نحو منتصف الليل إىل األوبرا لرتى خروج أمجل غوانى مدينة النور ىف أهبى 
بعد  النسوية، وجتول  والرشاقة  »املوضة«  ومعنى  األناقة  عندئذ رس  وتدرك  وأفخمها،  احللل 

ذلك ىف حى مونامرتر بقية الليل ألن مونامرتر ال تعرف الليل...«.

املوسيقى  القداس وسامع  احلادية عرشة حلضور  الساعة  يوم األحد ىف منتصف  »واذهب 
و»املادلني«،  لوريت«،  دى  و»نوتردام  أوجستان«،  »سانت  الكربى:  الكنائس  ىف  الشجية 

و»سان سلبيس«.

واذهب يوم اجلمعة لسامع اخلطبة وحضور الصالة بجامع باريس حيث تلتقى باملسلمني 
الصاحلني من مجيع أنحاء املعمورة«.

»أو اذهب لسامع املوسيقى احلربية ىف احلدائق الكربى وامليادين العامة بني الساعة الرابعة 
واخلامسة مساء«.

»أو اذهب يوم األحد إىل متاحف باريس التى ال تعد، والدخول إىل أكثرها ىف ذلك اليوم 
جمانا وفيها كل أنواع الفنون من أقدم األزمان إىل اآلن«.

»أو اذهب كل يوم إىل قرب اجلندى املجهول حتت قوس النرص بساحة الشانزليزيه الذى ال 
تنطفئ شعلته املضيئة وتقدم إليه كل يوم أكاليل الزهور من املحاربني القدماء، ومن املساملني، 

ومن ملوك األرض مجيعا، ال ينقطع احلج إىل قربه يوميا...«



78

»وكم ىف باريس غري ذلك من ملذات ومتع ال تكلف املرء قليال وال كثريا. وكم فيها للسيدات 
من مسريات بزيارهتن حمال البيع والرشاء »للفرجة« ودور اخلياطة الكربى حيث يسمعن املوسيقى 

وينظرن »املانكان« أمجل بنات باريس يرفلن ىف آخر األزياء دون أن يكلفهن ذلك شيًئا...«

»فإذا حرضت أعياد يوليو رقصت حتى الصباح ىف الطرقات وامليادين دون أن تدفع رسام 
للدخول!... وترى ألوف الفتيات واقفات ينظرن إىل الرجال نظرات التمنى والرجاء، كام لو 

كانت كل واحدة منهن تقدم مع نظرهتا خرصها وذراعها!...«

)17(
وىف غضون روايته »عراقى ىف باريس« يصف صموئيل شمعون ذات مرة حياته بالقرب 

من أوسرتليتز فيقول:

ثيابى  وضعت  هناك،  األصدقاء  بعض  عند  أسابيع  ثالثة  أمضيت  أن  بعد  ميونيخ  من  »عدت 
وأوراقى وطابعتى ىف »صناديق اإليداع« ىف بيتى: أوسرتليتز، ثم ذهبت ألستلقى عىل مصطبة ىف حديقة 
»جاردان ديه بالنت«، املواجهة للمحطة، كنت أنظر إىل السامء الغائمة، إىل السيناريست األعظم«، 
وقد متلكتنى رغبة كبرية بالرصاخ بأعىل صوتى »لقد سئمت هذا الدور الرتيب، يا إهلى!«، ومل أبارح 
احلديقة إال عندما أخذ املطر يتساقط بنعومة، فهرولت عائدا إىل املحطة ألغري املاركات األملانية القليلة 

التى كانت معى، ثم انطلقت ىف شوارع املدينة التى بت أعرفها وأنا مغمض العينني«.

)17(
وىف ليلة أخرى من لياىل الصعلكة يضطر صموئيل شمعون إىل املبيت ىف حديقة مونسورى 
بعد ليلة قضاها ىف أحد املقاهى الفاخرة يرشب الويسكى تلو الويسكى بإحلاح مضيفيه اللذين 
أزعج  قد  نام  حني  العاىل  شخريه  صوت  بأن  يفاجأ  به  فإذا  األمريكية،  وزوجته  مرصيا  كانا: 

ساكنا فرنسيا ىف بيت مطل عىل احلديقة فنزل إليه يرجوه الكف عن هذا اإلزعاج:

»فتحت عينى فوجدت نفسى ممددا عىل مصطبة، وثمة رجل فرنسى بوجه طفوىل، يرتدى 
»روب دو شامرب« من احلرير األزرق اللامع، هيزنى قائال: »مسيو.. مسيو، إننى غري قادر عىل 

النوم. لقد أفسدت عىّل ليلتى!«.
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»نظرت إىل الرجل، ثم نظرت حوىل، كنت ىف حديقة »بارك مونسورى«، ومل تكن ىف اجلهة 
األخرى أى مصطبة، فسألته بصوت مرتبك: »مسيو، أين كنت نائام؟ هذه هى املصطبة الوحيدة 

ىف املنطقة!«.

الطابق  ىف  شقتى  هى  تلك  الضوء،  يوجد  أين  هناك.  القريبة:  البناية  إىل  الرجل  »أشار 
السادس!«.

»ظللت هادئا وال أعرف ماذا أقول«.

ا، مسيو«. »فواصل الرجل: »لقد أيقظنى شخريك العاىل، كان شخريك عالًيا، عالًيا جدًّ

ا، حقا إننى آسف. آه لو  »هنضت من املصطبة، ووقفت أمامه: »أوه، مسيو، إننى آسف جدًّ
كانت عندى اآلن قنينة من النبيذ. كنت سأجلس وأرشب دون أن أزعجك«.

»نظر الرجل إىّل مستغربا »ماذا تريد؟«.

»قنينة من النبيذ«.. أجبته«.

»قنينة من النبيذ! وأى نوع من اجلبنة تريد معه؟«، قال ساخرا، وأضاف: »ال تقل إنك تريد 
خمدة أيضا!«.

»ال، مسيو، أرجوك، ال تفهمنى خطأ«.

»ثم قلت وأنا أضغط بيدى عىل رأسى: »لقد قتلنى ساعى الربيد املرصى بالويسكى، ال 
يمكنك أن تتخيل هذا، ساعى الربيد املرصى كان يلح عىل إعطائى الويسكى طيلة الليل، كان 

يرصخ »ارشب.. ارشب«.

ساعى  كان  أين  ذلك؟  كان  »أين  الرجل:  قال  الويسكى«،  يرشب  مرصى  بريد  »ساعى 
الربيد املرصى هذا؟«.

»إنه من ميزروى ىف أمريكا«.

»من فضلك، مسيو، أريد أن أذهب وأنام، هل يمكن أن ترتك هذا املكان، أرجوك، ال تنم 
ىف هذا املكان مرة أخرى«.

»ملا ابتعد الرجل سمعته يردد: »ساعى بريد مرصى يرشب الويسكى ىف باريس!«.
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الباب الخامس 

باريس هبة الهندسة
البرج والمترو والقناطر

)1(

لوال أن يقول الناس إنى أقلد هريودوت لقلت: إن »باريس هبة املرتو«، ومل ال؟

أليس هو الذى ييرسها للزائرين واملقيمني والعابرين؟

أليس هو الذى جيعلها بكل بساطة مكونة من أماكن معروفة.. وحدود مرسومة؟

أليس هو الذى جيعلها حية نابضة باحلياة ىف كل حني وآن؟

أليس هو الذى ينظم ألهلها وزوارها وقتهم، ويوفره هلم فال يفقدونه هباء؟

انظر معى إىل هذا التصوير الذى يقدمه لويس عوض لتجربة أحد زمالئه النوابغ مع مرتو 
باريس، ومن حقك أن تشك ىف أن هذا االسم الذى اختاره لويس عوض لزميله ليس هو اسمه 
احلقيقى، وأنه كان أعجز من أن يصور صاحب االسم احلقيقى والتجربة احلقيقية عىل النحو 
الذى صور به زميله األستاذ »عبده فراج« لكن احلقيقة أن االسم حقيقى وأن الرجل كان كام 

وصفه لويس عوض عبقريا.

ولنقرأ هذا النص احلافل بالظرف والسخرية والواقعية أيًضا:

»... أنا ما أقدرش أوصف لك التأثري العميق الىل سابه األندر جراوند ىف نفسى )هنا يتكلم 
لندن،  عن  حديثه  سياق  ىف  عنه  يتحدث  ألنه  اإلنجليزى،  باالسم  املرتو  عن  عوض  لويس 
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أنا شخصيا أفتكر  الفكرة عجيبة،  لكنه رسعان ما يتحول ليتحدث عن مرتو باريس(، نفس 
أن املرصيني حقهم يسافروا بره خمصوص عشان يشوفو املرتو الىل حتت األرض زى السياح 
األمريكان ما بييجو هنا عشان يشوفو اهلرم، يمكن كامن أفتكر أن املرتو بتاع لندن أهم وأعجب 

من هرم خوفو وقرص الاليبريانت، والتامثيل الىل بتغنى ىف الصبح مع بعض«.

عن  لبعض  بنحكى  الثانوية  باملدارس  املدرس  فراج  عبده  واألستاذ  أنا  كنت  قريبة  »ملدة 
للحى  يوصل  يقدر  ازاى  واحد  سأل  باريس  نزل  يوم  أول  إنه  ىل:  قال  قام  أوروبا  ذكريات 
الالتينى، قام قال له: تاخد املرتو من هناك، وراح مشاور له عىل حتة من الشارع وسابه، قام 
صاحبنا مشى حلد هناك فعال لقى يافطة مكتوب عليها »مرتوبوليتان« يبص حتت يالقى سالمل 
الىل عملهم حمافظة مرص  الكابينيهات  أن دى مراحيض زى  افتكر  قام  تودى حتت األرض، 

حتت األرض ىف العتبة اخلرضا وميدان اإلسامعيلية«)الذى هو اآلن ميدان التحرير(.

عقله  ىف  قال  »مرتوبوليتان«،  يالقى  فوقه  يبص  رشيط،  فيش  ما  يالقى  الشارع  ىف  »يبص 
أتوبيس طويل ومسميينه مرتو،  ياواد  يمكن  مالوش قضبان،  باريس  بتاع  املرتو  ياواد  يمكن 
ويستنى.. ويستنى.. إن حاجة تيجى مافيش، قال ىل إنه قعد نص ساعة منتظر حلد ما طلعت 

روحه وبعدين وّقف واحد ىف الشارع وسأله تقدر من فضلك تقول ىل املرتو فني؟«. 

له ع  الفرنساويني دول ُخلقهم ضيق ـ وشاور  له من فوق لتحت ـ حاكم  »الراجل بص 
إيه؟  بييجى كل قد  أنا دى ىل ساعة مستنى واملرتو ما جاش، وهو  إيه؟«،  اليافطة »أمال دى 
الراجل أدرك الغلطة، وفهم أنه غريب، وضحك شوية وسحبه من إيده ونزل بيه حتت األرض 

وقطع له التذكرة وزوده باملعلومات وسابه«.

»يمكن أنت تقول طيب داصاحبك دا الزم كان غبى، أقوم أقول لك إن صاحبى دا كان أول 
البكالوريا ىف القطر كله، وأغلب مراحل الدراسة بتاعته، عىل أى حال كان أول عىّل أنا ف اجلامعة 
ملا كنا ىف إعدادى سوا، إن كان دا مش دليل فدا من كرت ذكاؤه اختصص ىف الفلسفة وهضمها أكثر 
من أى واحد تانى ىف عهدنا، إن كان برضه لسه عندك شك فأنا أعتقد أنه من أذكى الناس الىل 
قابلتهم ىف حياتى، ويمكن مافيش ميتني منه ىف البلد كلها، معنى كده إنه أسهل عىل اإلنسان الىل 

ذهنه خاىل أن يتصور مرتو من غري رشيط من إنه يتصور مرتو يمشى حتت األرض«.
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)2(

ويعود لويس عوض ليؤكد حقيقة حضارية مهمة كنت أنا شخصيا من الذين يقولون هبا، 
لكن لويس عوض يضيف إليها أمهية احلديث عن السلم الكهربى »اإلسكاليتور«:

»أنا كنت دايام با أقول للناس الىل بيسألونى عن لندن إن أهم حاجة فيها األندر جراوند، 
أهم يمكن من املتحف الربيطانى، وبالتأكيد أهم من الربملان اإلنجليزى أو من كاتدرائية سانت 
بول، وأهم حاجة ىف األندر جراوند هى االسكاليتور، اإلسكاليتور دا يطلع السلم امليكانيكى، 
ىف باريس ينزلوك حتت األرض غالبا ىف أسانسري )طبعا هذا الكالم ىف هناية الثالثينيات من القرن 
العرشين، وهكذا نفهم من نص لويس عوض أن مرتو باريس مل يكن يستخدم اإلسكاليتور ىف 
ذلك الوقت )1937(، عىل حني كان مرتو لندن يستخدمها(، أما ىف لندن فحرضتك تدخل 
املحطة تالقى سلم مكشوف منحدر غويط قوى بينزل ببطء تقف عليه يقوم ينزل بيك درجة 
درجة، إن كنت مستعجل تقدر جترى عليه لتحت، وأنت طالع من حتت األرض، برضه فيه 
سلم ميكانيكى يطلع بيك درجة درجة، وتقدر إن كنت مستعجل ترمح عليه لفوق، وألذ منظر 
بقى ىف املحطات الكبرية ملا يبقوا السلمني موازيني لبعض ونازلني لعمق ستني ياردة، وتالقى 
ناس ثابتني بعضهم طالع وبعضهم نازل، بيبقى منظر لطيف، وألطف منه الشعور الىل بيجيلك 

ساعتها«.

»أنا لسه عند رأيى إن اإلسكاليتور ألذ عندى من الدستور اإلنجليزى«.

)3(

وكام أن لشوارع باريس شأًنا، وحلدائقها شأًنا، وملقاهيها شأًنا، و ملتاحفها شأًنا فإن لقناطرها 
عىل هنرها شأًنا وأى شأن!! 

وصف أمحد زكى باشا قنطرة إسكندر الثالث ىف يومياته 22 مايو 1900 ىف كتابه »الدنيا ىف 
باريس« وصفا تفصيال مجيال ينبغى لنا أال نحرم قارئنا منه:

البناء ىف اإلبداع  آيات  آية  الثالث. وهى  »... ثم متشيت حتى وصلت إىل قنطرة إسكندر 
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وبروجها  املتطاولة،  ورصوحها  وغرائبها،  عجائبها  ىف  أتأمل  عليها  وقفت  وقد  واالعجاز، 
املتعالية، وما ازدانت به من االنصاب والنقوش. وكان منتهى عجبى عقدها الوحيد الفريد: 

فاهنا قائمة عىل عني )بوابة( واحدة تدل عىل اقتدار الصانع ومهارته ىف جرأته«.

)4(

وبعد صفحات جيد أمحد زكى باشا نفسه ىف حاجة إىل ختصيص مساحة أكرب للحديث عن 
قنطرة إسكندر الثالث عىل نحو تفصيىل ننقل عنه بعضه حيث يقول:

»ولكن أحسنها وأمتنها هى القنطرة اجلديدة املعروفة باسم قيرص الروس السالف. وذلك 
أن املهندسني تقدموا ىف فن سبك احلديد، ولذلك حاولوا كثريا تقليل عيون القناطر حتى ال 
تكون »بغاهلا« عقبة ىف طريق املالحة وال جملبة للرضر والتلف ىف أيام الفيضان، بسبب مقاومتها 
للتيار. وقد توصلوا هلذين الغرضني ىف هذه األيام، بأمريكا ثم بأوروبا. ولكن بقيت القناطر 
عبارة عن أقفاص هائلة من احلديد، ال حتتوى عىل شىء من حماسن العامرة والبناء، وال ترتاح 
املزايا  فيها  توفرت  إذ  املنفعة واجلامل:  بني  القنطرة جامعة  العيون. حتى جاءت هذه  لرؤيتها 
املذكورة مع حسن املنظر ومجال املخرب ولطافة العامرة، فإهنا ملقاة عىل النهر بال سند وال عمد 
إال عىل ضفتيه مبارشة ولذلك فليس هلا إال »عني« واحدة ولكنها كالعني التى تكرم من أجلها 

ألف عني«.

)5(

ويواصل شيخ العروبة هذا احلديث املنرشح الصدر الذى كتبه ىف 1900:

الفخامة  ىف  متناهية  بجعلها  عظياًم  فوًزا  فازا  واملعامريون(  امليكانيكيون  )أى  »ولكنهام 
والضخامة واجلالل، مع الرشاقة واللطافة واجلامل، فجاء منظرها موافًقا ملا حوهلا من العامئر 

والقصور«.

أصبحت  حتى  وزخرفته  رونقته  مع  احلديد  من  الصطناعها  املهندسون  توصل  »نعم 
أعجوبة من أعاجيب املعرض، وستبقى كذلك إىل ماشاء اهلل. فإهنا واحلق يقال ختلب األنظار 
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سواء مر اإلنسان ىف الزوارق من حتتها أو وقف عليها أو أرسل إليها رائد الطرف وهو بعيد 
عنها. فإنه يرى ىف هذه احلالة األخرية قوًسا هائاًل من احلدائد ملقى عىل جانبى النهر بانحناء 
القنطرة حماذية ملستوى  العظيم. ولذلك جاءت »طبلية«  بالنسبة لطوله  يذكر  يكاد  خفيف ال 
السكتني املتواصلتني بواسطتها. ومع ذلك فقد توصلوا جلعل هذا االنحناء اخلفيف كافًيا ملرور 
البواخر ىف النهر كعادهتا. فانظر إىل هذه الدقة وهذا الضبط ىف حساب وتصميم املهندسني: فقد 
خططوا كل ذلك بالقلم الرصاص عىل سطح القرطاس ثم حفروا األساس ووضعوا اجلدران 
وسبكوا احلديد وركبوه مع بعضه فوق النهر فجاء كام وصفوا أو كام رسموا من غري أن خيتل 
أمتار و 8  املاء هى 8  القنطرة وبني سطح  فاملسافة بني »مفتاح عقد«  بشعرة واحدة. ولذلك 
مليمرتات ىف األيام املعتادة فإذا ارتفع سطح املاء ىف منتهى الفيضان كانت املسافة عبارة عن 

6.38 مرت«.

»وطول هذه القنطرة 107 أمتار ونصف املرت، وعرضها 40 مرًتا، نصفها للطريق والنصف 
الثانى منقسم شطرين بني الربازبق )الرتوتوار(. وجسمها يتألف من 15 قوًسا من الفوالذ ىف 
الذى يصيب احلديد من اختالف درجات اجلو،  كل من اجلانبني: وذلك لكى يمتنع الرضر 
عىل  مرتكًزا  الشدة  ىف  ومنتهاه  القنطرة  وسط  ىف  اخلفة  ىف  منتهاه  فيكون  الثقل  يتدرج  ولكن 
أطرافها املستندة عىل »بغال« من الصوان واجلرانيت مبنية بغاية املتانة وهناية الصالبة لتحمل 
بلغ حجم األساسات 15000 مرت مربع وبلغت أكالفها )أى  لقد  اهلائل حتى  القنطرة  ثقل 

تكاليفها( وحدها مليوًنا ونصف املليون من الفرنكات«.

و»بغال« القنطرة معقودة من جانبى النهر، فيسري من حتتها طريقان بل قبوان متر ىف أحدمها 
جادهتا  ألن  الكهرباء  أو  البخار  أو  اخليول  جترها  التى  والرتامواى  األومنيبوس  عربات  اآلن 
انتهى هذا السوق الكبري رجعت العربات  املعتادة قد دخلت ىف حومة املعرض العام. ومتى 
خلطتها املعتادة وبقى الطريقان حتت القنطرة ملرور الناس عىل األقدام أو ىف عربات الركوب«.

اليسار. وأول ما  اليمني واألخرى عىل  القنطرة رحبتان مستديرتان، إحدامها عىل  »وأمام 
يالقيه اإلنسان عىل اجلانبني عند اقرتابه من القنطرة من الضفتني هو هرم صغري من الصوان 
الرصيف  بني  االتصال  نقطة  عىل  قائم  وهو  كبرية.  مصابيح  أربعة  فوقه  املصقول،  الوردى 
والقنطرة، وبعده بقليل أسد متشح بوشاح من األزهار واألثامر وبجانبه طفل صغري يالعبه 
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القنطرة. وبعده قصار  النهر إىل هذه  ويداعبه. وكأنه واقف حلراسة السلم الصاعد من حافة 
الرصوح  فتكون  اهلائل.  الرصح  ويتلوها  بديًعا  نقًشا  منقوشة  الناصع،  املرمر  من  وزهريات 
أربعة مثل كل الزخارف التى أرشنا إليها. وفوق هذه الرصوح أربعة متاثيل كبرية من الربونز 
الصناعة وشهرة  العلوم وشهرة  الفنون وشهرة  بالذهب، وكلها رمزية تشري إىل شهرة  مموهة 

التجارة«.

بانحناء لطيف  الثالثى مؤلفة  »وهذه الرصوح عبارة عن عمدان مربعة السطوح، وزوايا 
يصعد من أسفلها إىل تيجاهنا وعند قواعدها متاثيل كبرية من احلجر تشري إىل فرنسا ىف عصور 

جمدها األربعة«.

»أما درابزونات القنطرة فهى منقسمة بكتل كبرية من الصخور امللساء تعلوها متاثيل صغرية 
من الربونز عىل هيئة أطفال راكبني فوق وحوش البحر. وبينهم ثريات بديعة ومصابيح أنيقة 
من الربونز املموه بالذهب حتيط هبا أطفال مترح وتلعب مع األسامك أو ترقص حول األنوار، 
جتمعهم مع بعضهم حبال من األغصان قد تألفت من أزهار البحار. وما أعجب منظر هذه 

القنطرة ىف النهار، فإذا أقبل الظالم كانت كشعلة من النار أو مشاعل من األنوار«.

»وىف وسط القنطرة »خرطوش« مكتوب عليه هذه العبارة: »قنطرة إسكندر الثالث«. وهذه 
اجلملة منقوشة أيًضا عىل الرصوح األربعة. وذلك ختليًدا السم القيرص السابق، واختاروا هذا 
التحالف  أثر  لباريس عىل  زيارته  أثناء  احلاىل  الروسيا  قيرص  الثانى  نقوال  إكراًما البنه  االسم 
الروسى الفرنساوى وكان هو الواضع للحجر األول فيها بقدوم من الذهب اخلالص ىف حفلة 

جليلة بلغت النفقة عليها 64 ألف فرنك. وكان ذلك ىف 7 أكتوبر سنة 1896«.

واحد  مليون  منها  فرنك  مليونات   7 كلها  )تكاليفها(  أكالفها  بلغت  فقد  القنطرة  »أما 
لزخرفتها وزينتها«. 

)6(

ونأتى إىل الربج الذى أصبح شعارا لباريس ولفرنسا بعدما كان شعارا ملعرض باريس نأتى 
إىل الربج الذى ولد ىف العام الذى ولد فيه العقاد وطه حسني والرافعى.
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األملاس  لون  وقد تألأل ىف  السامء  إىل  ذاكرتى صاعدا  إيفل حمفورة ىف  برج  التزال صورة 
وسط دكنة الليل املعتم، وربام أنك تعجب به ىف لون آخر يتوافق مع ما ىف نفسك من مشاعر 
حني تنظر إىل إيفل وتتمنى لو أننا ىف عهد اخلديو إسامعيل كنا قد أنشأنا برجا عىل طرازه، هل 
قلت أنشأنا؟ إنام أقصد أن أقول كان اخلديو إسامعيل قد أنشأ برجا عىل غراره عىل نحو ما أنشأ 
هذا احلاكم العبقرى األوبرا، وحديقة النباتات، وحديقة احليوان، وحديقة األسامك، ووسط 
ملاذا  السؤال:  بخاطرك  يمر  ربام  إلخ،  اجلميلة...  القاهرة  وقصور  األهرام،  وطريق  القاهرة، 
تقاعس اخلديو إسامعيل عن إنشاء برج كربج إيفل؟ ومن الطريف أن التاريخ جييبك ىف سهولة 
ترك إسامعيل حكم  أن  بعد  إال  ينشأ  مل  إيفل  برج  إن  فيقول لك:  إسامعيل  اخلديو  ينصف  بام 

مرص. ولو أنه كان ىف عرصه لكان قد أنشأ له مثياًل.

)7(

بنى هذا  االقتباس واالنتقاء والتعليق( كى أصور لك كيف  أقتبس لك )وأطيل  أن  هل ىل 
العربية  أن مكتبتنا  لغة أخرى ذلك  أنقل عن  أترجم ولن  لن  بأننى  العظيم، وسأفاجئك  الربج 
تضم نصا بديعا كتبه أحد مفكرينا املرموقني عن إنشاء هذا الربج بعد أن أنشئ بسنوات قليلة 

ا. جدًّ

إنه حممد أمني فكرى باشا، ابن عبد اهلل باشا فكرى الذى ذهب مع والده إىل مؤمتر املسترشقني 
مرورا بباريس حيث أقاما قرابة األسابيع الثالثة ىف باريس ووصفا معاملها، وكان حممد أمني 
فكرى نفسه قد أقام ىف فرنسا لدراسة القانون لكنه ىف هذه املرة كان سائحا مع والده وأتيح له 
أن يتأمل باريس تأمل السياح، وأن يسجل ما يسفر عنه تأمل السياح املثقفني بقدرات الكاتب 

والباحث الذكى صاحب الرؤى أيًضا.

)8(

االنطباعات عن  أنقل لك بعض  أن  أستأذنك ىف  اإلنشاء  أن أمىض ىف وصف  قبل  لكنى 
الربج العظيم.
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هذا أواًل هو وصف الدكتور حممد حسني هيكل لربج إيفل، وقد كرر وصفه ىف أكثر من 
موضع من مذكراته، ونقتطف من هذه األوصاف قوله:

»... )هذا الربج( يستدعى البرص أعاله قبل أن يأخذ بأسفله، وقد صعد ىف اجلو كأنام شاده 
أهله ليوحى للمدينة بأخبار السامء، وفوق قمته الدقيقة تلعب الريح بالعلم املثلث اللون علم 

اجلمهورية الفرنساوية«.

وهو يعرب عن شعور مماثل حني ينظر إىل هذا الربج من حديقة فانسن فيقول:

»... ترى برج إيفل وكأنه حيدث األباعد واألقربني بام يتناجى به سكان الساموات ىف عليني، 
هو دائام حارض.. هذا الربج اهلائل، فحيث تكون تلمحه عىل األبعاد الشاسعة يناديك: هأنذا  
أمام عني اإلنسان، وعىل مقربة منه تظهر قمة قرب  أقامتنى يد اإلنسان ألكون موضع اجلالل 

نابليون وكأهنا تنم عام حتتها من رفات ذلك الرجل«.

)9(

وهذا وصف بديع يقدمه خمرج مرسحى قدير )هو الفنان فتوح نشاطى( ملشهد باريس كام رآها 
من فوق برج إيفل:

»صعدت برج إيفل وكان منظر باريس عىل ارتفاع 300 مرت ىف منتهى الروعة. كانت باريس 
وأشجارها،  وشوارعها،  ومتاحفها،  وكنائسها،  وبيوهتا،  بأبراجها،  قدمى  حتت  كلها  تبدو 
وغاباهتا، ويربز بني كل هذه املبانى كنيسة نوتردام، وقوس النرص، وكنيسة الساكركري الناصعة 

البياض، وأبنية معرض 1937، وهنر السني املتعرج الصاىف اهلادئ الصغري«.

)10(

أما حييى حقى فيتحدث عن برج إيفل بانبهار منقوص إن صح هذا التعبري، فهو ال يرى 
فيه من الفن ما يتوازى مع قدره السامى أو الرفيع ىف احلياة الفرنسية، حتى إنه يبلغ ىف تقليل 

تصويره إىل أن يصوره لعبة من لعب األطفال ليس إال:
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»... كان يعد أعجوبة األعاجيب حني بلغ ارتفاعه 300 مرت يوم مولده ىف املعرض الدوىل 
سنة 1889، أما اليومـ  ىف عرص الصواريخ والكونكوردـ  فهو لعبة من لعب األطفال، ال تتميز 

إال بأهنا طويلة جدا، ال تستطيع أن جتد علبة تضعها فيها«.

)11(

وىف فقرة أخرى يسمى حييى حقى ما جيده ىف برج إيفل بأنه الطبيعة الفنية الساذجة، وهو 
يصف هذه الطبيعة باملأساة ويقول:

»هذه هى مأساة برج إيفل، أعجوبة األعاجيب التى كانت تبث الروعة والدهشة والتهويل 
أصبحت اآلن خملوقا ساذجا تستخف به، وتضحك عليه، فقد داللته، وأكاد أقول إنه لذلك حتول 

من اجلامل إىل الدمامة، زال رواؤه ومل يبق إال وزنه وغلظته، أصبح عبئا ثقيال عىل جيد باريس«.

)12(

بل إن حييى حقى ىف ملحة عدمية يتوقع هدم برج إيفل:

فيه سيغيب طويال، فيستعد من اآلن جتار اخلردة ىف وكالة  الذى سيهدم  اليوم  »وال أظن 
البلح«.

)13(

واآلن ننتقل إىل الوصف التفصيىل الذى وصف به حممد أمني فكرى كيف بنى الربج فننقل أواًل 
انطباعه وهو يرى باريس من الربج مقارنا بني صورهتا عىل احلقيقة وصورهتا من فوق الربج:

الناظر، إذ يرى باريس وما حوهلا من القصور املشيدة،  املنظر ملنظر هبيج، يبهر  »وإن هذا 
والبساتني،  والطرقات،  وامليادين،  واحلــارات،  والشوارع،  العديدة،  اجلسيمة  واملبانى 
واملتنزهات، واألشجار املتكاثفة، والظالل الوارفة، واألهنار، والغدران، واإلنسان، واحليوان 
كأهنا مل تكن شيئا يذكر، فهذه شوارعها وطرقاهتا وميادينها وحاراهتا عىل ما فيها من االتساع 
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وهذه  تتميز،  ال  حشايش  كأهنا  ومتنزهاهتا  بساتينها  وهذه  نمل،  طرق  أو  نحل،  بيوت  كأهنا 
سكاهنا أولو املعرفة والنشاط واحلركة كأهنم نقط سود، أو نمل يذهب ويعود«.

فيها جيول ىف شوارعها ونواحيها ممتع  باريس وهو  بني  النظر وقارن  اإلنسان  أمعن  »فإذا 
الطرف بمتنزهاهتا الزاهرة، وقصورها الفاخرة، ورأى ساكنيها عىل ما هم عليه من اإلعجاب 

واخليالء، وبني احلالة التى هى عليها اآلن وهو هبذا املرتفع زاد ىف العجب واالستغراب«.

)14(

ومن الطريف أن أمني فكرى كان يسمى املصاعد باملراقى، أما الدكتور هيكل فكان يسمى 
املصعد باملرفع، وكان يضع كلمة »اللفت« باحلروف العربية بني قوسني.

»زنة الربج: زنته مع مجيع لوازمه وملحقاته وسقوفه وأدواته صار تقديرها بتسعة ماليني 
كيلوجرام«.

»وهذا احلمل العظيم موزع عىل مسطح من األساس ال يتجاوز الضغط الواقع منه عليه 
كيلوجرامني عىل كل وحدة سطحية«.

مسامري  وثقل  كيلوجرام،  ماليني  سبعة  وحدها  فيه  استعملت  التى  احلدائد  وزن  »يبلغ 
وعددها  كيلوجرام،  ألف   450 من  يقرب  ببعضها  احلدائد  لربط  استعملت  التى  الربشمة 

مليونان ونصف املليون قطعة، منها 800 ألف برشمت ىف الربج نفسه حال تشييده«.

وكل  قطعة،  ألف   12 االجتاهات  مجيع  ىف  بعضها  مع  املتقاطعة  املعدنية  القطع  »وعدد 
واحدة منها بالنظر لشكلها أو الجتاهها ىف الفضاء استلزمت رسام خصوصيا، ومجيع هذه 
بُعرش  فرق  فيها  يكون  ال  ضبط  بدرجة  باللوغاريتم  حساهبا  صار  بأشكاهلا  الرسومات 
ملليمرت، وذلك ىف مكتب معامل املسيو إيفل، حتى صارت أوراق الرسوم بانضاممها عىل 
وقد  احلديد،  من  شاخما  جبال  أنتجت  أن  غرو  وال  املرسومة،  األوراق  من  كجبل  بعضها 
أمجعت التقارير الرسمية عىل أن الربج تم بدون غلطة واحدة، وال حصول خطإٍ واحد ىف 

حسابه«.
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)15(

بناء وتشييد الربج بلغت ستة ماليني ونصف  وقد سجل حممد أمني فكرى أن مصاريف 
املليون من الفرنكات عىل حسب البيان اآلتى:

فرنك 

ىف األساسات وأبنية ما حتت األكتاف.    900.000

تركيب الربج وأثامن احلدائد ورسوم الدخولية التى دفعت عليها.  3.800.000

طالء الربج بالبوية أربع مرات، اثنان منها باملنيوم )زنجفر(.  0.200.000

املصاعد واملاكينات.  1.200.000

حمالت األكل وقاعاته وزخرفة الطوابق الثالثة وغري ذلك.  0.400.000

ــــــــــــــــــ

6.500.000

»ومل يلتزم املسيو إيفل التقديرات التى قدرها بادئ بدء كل االلتزام، بل كان يغري منها كلام 
دلته األعامل عىل ما هو أحسن منه، وكلام رأى لزومه فزاد مثال نحو 600 طونوالطة )أى طن( 
من احلديد عىل ما كان قدره أوال ىف قسم الربج الذى بني األساس والطابق األول، ورصف ىف 

املصاعد زيادة عىل ما قدر هلا أوال 600.000 فرنك«.

»وقد دفعت احلكومة من مبلغ الستة ماليني ونصف املليون وتربعت مدينة باريس باألرض 
بعد مىض  الربج  ملكية  للحكومة  تكون  أن  ذلك عىل رشط  لكن كل  الربج،  لتشييد  الالزمة 

عرشين سنة من يوم انفضاض املعرض«.

»أما من وقت افتتاح املعرض إىل متام العرشين سنة فالربج تستغله رشكة مالية تسمت برشكة 
برج إيفل ألفها املسيو إيفل من بيتني أو ثالثة من البيوت املالية الكبرية رأس ماهلا مخسة ماليني 
ومائة ألف فرنك بدون اكتتاب عمومى، وتقسمت سهام هذه الرشكة إىل قسمني متساويني، 
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أعطى قسم منها إىل املسيو إيفل ىف مقابلة فكرته وعمله، ووزع القسم الثانى عىل الرشكاء الذين 
نقدوا املاليني، ويؤكدون أن إيرادات السنة األوىل )سنة املعرض( كفت بعد املصاريف ألداء 
رأس املال املدفوع بتاممه، وإن مل تزد عنه وهبذا يكون استغالل الربج مدة العرشين سنة ربحا 

صافيا يقتسمه إيفل ورشكاه«.

)16(

احلكومة  عىل  الربج  هذا  إنشاء  فكرة  عرض  ملا  إيفل  املسيو  أن  فكرى  أمني  حممد  ويروى 
الفرنسية، لقى تشجيعا كبريا من لوكرواه وزير التجارة ىف ذلك احلني الذى أعجب بالفكرة 
وشجعه كل التشجيع، وقد دعت الصحف الرأى العام، فاستحسنها وساعدها كل املساعدة، 
رسم  بأحسن  يأتى  ملن  باملكافأة  أعلنت  »ملا  احلكومة  إن  حتى  التصديق،  كل  عليها  وصدق 
ملعرض سنة 1889 ىف املوعد الذى حددته وبالرشوط التى وضعتها وجعلت من ضمن هذا 
الرسم إجياد برج فيه ارتفاعه 300 مرت، فاعترب هذا بمثابة قبوهلا مبدئيا إجياد هذا الربج، واضطر 
َمْن اشتغلوا بعمل رسومات للمعرض وتقدموا لنوال املكافأة أن جيعلوه ىف رسوماهتم  مجيع 

التى قدموها«.

ومع هذا فإن هذه الفكرة الذكية شأهنا شأن كل فكرة قد لقيت أيضا معارضة من مجاعة من 
مشاهري الشعراء والرسامني واملهندسني والعلامء وقد خلصوا فكرهتم ىف معارضتها ىف رسالة 
نقرأ  أن  السعادة والتأمل  الباعث عىل  املعرض، ومن  ألفان رئيس أعامل  املسيو  إىل  »بعثوا هبا 
بعض ما كتب هؤالء مصورين األمر عىل نحو فظيع بينام نحن اآلن نشعر بجامل هذا الربج أو 

هذا املعلم احلى من معامل باريس:

»إن هذا الربج سيكون خزيا لباريس وعارا عليها، وإن هذه املدخنة متحق هبيئتها الوحشية 
هبجتها،  بذلك  وتضيع  بجانبها،  صغرية  فتصريها  األثرية  باريس  مبانى  مجيع  شكلها  وقبح 
وتذهب بنضارهتا، ويستطيل عىل هذه املدينة التى توىل أعامهلا وشيد أبنيتها وأقام آثارها أذكياء 

القرون املاضية واحلارضة، ظل هذا العمود احلديدى الكئيب كقطعة من احلرب سوداء«.
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)17(

إىل  كتب  احلني  ذلك  ىف  الفرنسى  التجارة  وزير  كرواه  أن  فكرى  أمني  حممد  سجل  وقد 
املسيو ألفان كتابة ىف الرد عىل هذا االعرتاض، وقد ظن نفسه املقصود بالذات ملساعدته ىف هذا 

املرشوع.

وبعد أن أشار الوزير إىل إن باريس ال ختاف شيئا، وال خيشى عليها أصال من هذا املرشوع، 
قال ما ترمجته: 

»وإنام كانت تصح هذه املعارضة لو تقدم وقتها عن هذا املرشوع وجاءت ىف أواهنا فإنه كان 
الشاسعة  املرملة  والبقعة  الواسعة  األرض  تلك  اخلراب  من  هبا  ويسلم  الدمار،  من  هبا  ينجو 
أذهان  قفرها  من  تستمد  وأن  الشعراء،  محاها  حيمى  بأن  اجلديرة  مارس،  ده  بالشان  املعرفة 

املصورين الفضالء«.

هذه  عىل  حيافظ  أن  ألفان  املسيو  ترجى  أن  إىل  االستهزاء  من  النمط  هذا  عىل  »واستمر 

تستجلب  أهنا  ىف  الشك  وهى  املعرض،  حمال  أحسن  ىف  تعرض  بأن  جديرة  »فإهنا  املعارضة 
أنظار عموم الناس فيه حتى ربام أدهتم إىل االستعجاب واالستغراب«.

»أما املسيو إيفل فلم يتأثر بشىء من هذه املعارضات، وإنام استمر ىف عمله مواظبا عليه، 
جمدا فيه، مهتام بإمتامه وإنجازه ىف ميعاده املحدود حتى نال )مبتغاه( ووصل إىل أقىص مناه«.

)18(

ويلخص أمني فكرى تطور العمل ىف الربج عىل نحو دقيق ربام ال نجد نظرًيا له ىف حديثنا له 
ىف حديثنا عن انشاءاتنا املعامرية أو اهلندسية :

»ابُتدئ ىف عمل أساسات برج إيفل وجتهيز الالزم هلا ىف يوم 28 يناير 1887، فانترشت 
املحل  قائم عىل  تقلع األشجار )حيث كان بستان  املكان  أنحاء  العامل( ىف مجيع  الفعلة )أى: 

الذى به الربج اآلن(، وحتفر األساسات، وجتهز املحل الالزم للعمل ىف هذا الربج العظيم«.
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»فإن برج إيفل يشغل مسطحا قدره أكثر من 16000 مرت مربع، وكل ضلع من أضالع مربعه 
129 مرتا و22 سنتيمرتا، فهو عىل ذلك يشغل أرضا تقرب من أربعة أفدنة، وهو قائم عىل أربعة 
أعمدة يعرب عنها باألرجل أو األكتاف وضعت ىف اجلهات األصلية األربع، فالرجالن اللتان من 
جهة النهر األوىل منهام )عىل يسار اآلتى من الرتوكاديرو( ىف نقطة الشامل، والثانية )عىل يمني اآلتى( 

ىف نقطة الغرب، والرجالن األخريان إحدامها عىل نقطة الرشق، واألخرى عىل نقطة اجلنوب«.

»اخترب تركيب األرض بواسطة املجسات اختبارا جيًدا، وعرف أن الطبقة السفىل منها مكونة 
من طبقة من الطفل املندمج سمكها 16 مرتا تقريبا، مرتكزة عىل طبقة طباشريية، وأن هذه الطبقة 
وأن  السني،  هنر  نحو  انحدارها  ىف  متجهة  قليال  مائلة  وأهنا  األساسات،  لتحمل  كافية  السفىل 

فوقها طبقة ثانية من الرمل والزلط مندجمة ارتفاعها ىف البعد عن النهر من 6 أمتار إىل 7 أمتار«.

»وىف القرب أقل من ذلك أثر فيها فعل املياه بالنحت حتى كادت أن تكون معدومة، وفوق 
هذه الطبقة الثانية الرملية طبقة ثالثة طينية خمتلطة بالرمل الناعم والردم املختلف األجناس ال 

تتحمل األساسات«.

)19(

وينقل حممد أمني فكرى وصًفا دقيًقا ليناء أساسات الربج بطريقتني خمتلفتني:

الرجالن  فأما  األرض،  حالة  بحسب  األساسات  ىف  خمتلفتني  طريقتني  إيفل  »استعمل 
البعيدتان عن النهر فإنه أمكن بسهولة تأسيسهام عىل كتلة من اخلرسانة سمكها مرتان صنعت 
من األسمنت ىف اهلواء املطلق، حيث وجدت الطبقة الرملية الزلطية الالزمة لتحمل األساسات 
عىل منسوب 27 مرتا فوق سطح البحر، وهو منسوب سطح مياه السني، أما الرجالن القريبتان 
لتحمل  الزلطية  الرملية  الطبقة  ألن  وذلك  األوىل،  غري  بطريقة  تأسيسهام  صار  فإنه  النهر  من 
األساسات مل توجد إال عىل منسوب 22 مرتا )فوق سطح البحر( )أى عىل عمق مخسة أمتار 

حتت سطح مياه هنر السني(«. 

»وال يتوصل إىل هذه الطبقة إال بعد اخرتاق أرض وحلية مستحدثة من الطمى اجلديد، هلذا 
اضطر إيفل إىل استعامل طريقة للتأسيس باهلواء املنضغط بواسطة صناديق من الصاج طوهلا 
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15 مرًتا وعرضها 6 أمتار موشحة بقطع من احلديد قوية، واستمر نحو الثالثني من )العامل( 
يشتغلون مدة شهرين داخل هذه الصناديق حتت ضغط هواء مكبوس بواسطة آالت أعدت 
لذلك حلفر ما يوجد حتت أرجلهم من الطني الرخو واألوحال، وإخراجها حتى انزلوا هذه 
الصناديق إىل عمق مخسة أمتار حتت املاء ومألوها باخلرسانة صبا، وقد )خصص( حلمل كل 

رجل من األرجل األربع للربج أربعة صناديق«.

»ثم غطيت هذه اخلرسانات ىف األرجل األربعة بمدماكني من احلجر النحت املأخوذ من 
حمجر شاتوال ندن، ومقاومة هذا احلجر للتفتت تبلغ 1235 كيلوجراما عىل السنتيمرت املربع 
يبلغ سوى 30  مل  األرجل  مواقع  الربج حتت  من  الواقع  الضغط  أن  مع  املتوسط(،  احلد  )ىف 
كيلوجراما عىل السنتيمرت املربع، وهكذا فإن احلجر ال يشتغل حينئذ إال بقدر جزء من أربعني 

جزًءا من مقاومته احلقيقية، وعىل ذلك تكون رشوط األمن متوفرة وزيادة«.

)20(

وهو يصف االحتياطات التى اختذها املصمم العظيم ملالفاة آثار كل من اهلبوط )الذى نقول 
عنه بلغتنا البسيطة املعربة: )الرتييح( والكهرباء الصاعقة!:

»وزيادة ىف االحتياط ورغبة ىف مداركة )استدراك( ما عساه أن )حيدث( ألرجل الربج من 
اهلبوط وقتا ما )فقد( تدبر إيفل ىف كيفية إلرجاع الربج إىل حالة )اتزانه( األصلية فوضع هلذا 
الغرض حتت كل رجل من أرجله مكبسا هيدروليكيا من قوة 800 طونوالتة يتيرس بواسطته 
بالقدر الالزم إلرجاعها إىل حالتها األصلية، وقد ترك ىف  ىف أى وقت رفع كل من األرجل 
قاعدة إحدى األرجل كهفا معدا لوضع اآلالت وقزاناهتا الالزمة لعملية تشغيل )املصاعد(«.

»وقد أخذ من أجل رصف الكهربائية اجلوية من مبدإ األمر احتياطات قوية، فوضع لكل 
رجل من األرجل ماسورتني من الزهر قطر الواحدة منهام مخسون سنتيمرتا لرصفها إىل أعامق 
املائية  الطبقة  مستوى  إىل  رأسيا  ونازلتان  احلديدية  الرجل  بقاعدة  متصلتان  ومها  األرض، 

فتنعطفان أفقيا ىف الطبقة املذكورة عىل طول 18 مرًتا منها«.
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)21(

إيفل وهى طريقة  برج  تركيب  بأسلوب ذكى طريقة  باشا  لنا حممد أمني فكرى  ويلخص 
عبقرية تطلبت إجراء التجربة املقيسة أثناء العمل نفسه فيقول:

وكانت  للربج،  املعدنية  األجزاء  تركيب  أعامل  ابتدئت   )1887( يونيو   30 »ىف 
الصعوبة ىف هذه املسألة منحرصة ىف كيفية وقوف األضالع الرئيسية من األكتاف، إذ كان 
واجبا وضعها ىف الفراغ وضعا مائال، وهو ما يعرب عنه ىف أشغال العامرات بالرتكيب عىل 
ا ىف حد نفسها ألن منشئ الربج وأعوانه مل  اخللو )ومن املعلوم أن هذه املسألة دقيقة جدًّ
يسبق هلم إىل ذلك احلني أهنم أنشؤوا عمال مثل هذا ىف اجلسامة والدقة، ولو أهنم سبق 
التجارب وعملوا من اخلشب نموذًجا  القيام بأعامل مهمة كبرية فأخذوا لذلك ىف  هلم 
صغرًيا ألحد األكتاف درسوا عليه الطرق الالزمة الستناد هذا اجلسم عليه بارتكازه كلام 
ارتفع عىل نقط ارتكاز خفيفة بواسطة ما وضعوه حتته من العيارات والتخاشيب اهلرمية 
الشكل إىل أن استدلوا باحلساب عىل أن )االحتياج إىل( هذه النقط االرتكازية ال يكون 

إال بعد ارتفاع 26 مرًتا«.

»وعىل هذا )فإنه( عندما وصل تركيب األضالع الرئيسية لألكتاف احلديدية إىل ارتفاع 
26 مرتا كانت العيارات والتخاشيب املعدة لالرتكاز حارضة )ذلك أهنا( هيئت والعمل 
جار ىف أسفل األكتاف، وقد وضعوا فوق هذه التخاشيب علبا مملوءة بالرمل معدة ألن تركز 
عليها األجزاء احلديدية، وبوصول االرتفاع إىل 26 مرًتا أخذ مركز ثقل جزء كتلة الكتف 
وأمكنهم  سندته  التخاشيب  لكن  القاعدة،  مربع  عن  خارجا  )امليل(  ىف  إنشاؤه  تم  الذى 
هبذا أن يسريوا ىف العمل إىل ما فوق ذلك مع التحميل عىل اخللو ىف وضع جديد بعد نقطة 

االرتكاز األوىل«.

نقطة  إىل  األكتاف  من  الرئيسية  األضالع  وصلت  حتى  العمل  استمر  »وهكذا 
)عىل  هى  التى  الربج  من  األول  للدور  األفقية  األعتاب  وهى  العلوية،  ارتكازها 
هيئة( قناطر منصوبة عىل ارتفاع 48 مرتا، وعىل عرض 42 مرًتا لكل واحدة من هذه 

القناطر«.
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)22(

لتكوين  وربطها  ببعض  بعضها  احلدائد  تعشيق  عن  شديدة  بدقة  فكرى  أمني  ويتحدث 
الكوبرى فيقول:

»إن هذه األعتاب احلاملة للدور األول من الربج مل يكن ممكنا مدها ىف الفراغ ألهنا ليست 
هلا نقطة ارتكاز، فجعلوا حلملها قبل أن تصلها األكتاف ىف مكان الفسقية اجلميلة التى أنشأها 
»سان ويدال« بعد ذلك حتت الربج ىف النقطة الوسطية منه أربع أعمدة هرمية من التخاشيب 
ارتفاع كل منها 45 مرتا وضعت عليها األعتاب الكبرية املقنطرة التى ستتصل هبا أرجل الربج 

األربع، وبذلك زالت أصعب صعوبات العمل«.

»)ومن أجل( تطابق نقط ارتكاز األضالع الرئيسية مع األعتاب األفقية من الطابق األول 
تطابقا تاما أنزلوا كمية من الرمل املوجود بالعلب امُلسندة لألضالع الرئيسية املذكورة فتسبب 
عن ذلك انحطاط ىف األكتاف به تقاربت تدرجييا من رؤوس األعتاب التى كانت ثابتة فوق 
)أعمدة(، وهبذا أمكن تطابق القطع املقصود ربطها ببعضها بغاية الضبط، وقد نجح هذا العمل 
حتى إن الثقوب املعدة لربط أطراف األكتاف باألعتاب البالغ عددها 200 ثقب تطابقت تطابقا 

كليا مع بعضها بحيث مل حيتج احلال إىل توسيع أدنى ثقب إلجراء عملية الربشمة«.

»وقد )تم( رفع األجزاء املعدنية إىل ما عال من الربج لرتكيبها بواسطة أربع عيارات صار 
تثبيتها عىل طول األكتاف فرتتقى بواسطتها القطع احلديدية عىل اختالف حجمها وأثقاهلا حتى 
تصل إىل الصناع املتعلقني ىف حديد الربج تعلق النوانية بحبال السفينة، وإن منظر هذه العيارات 
ملنظر عجيب حينام كانت تشتغل برفع هذه األثقال فتسري هبا ذات اليمني وذات اليسار داخل 
إىل  الربج  ارتفع  فلام  إحكام،  بكل  هلا  املعد  حملها  إىل  هبا  حتى تصل  وخارجها  الربج  أطراف 

)أكثر( من 150 مرًتا استبدلت هذه العيارات بآلة واحدة رافعة بخارية«.

»وسارت األعامل عىل درجة من الرسعة والتقدم الغريب حتى انتهى العمل إىل الطبقة الثانية 
ىف مسافة اثنى عرش شهًرا، وتيرس إيقاد الصواريخ البارودية ملناسبة حلول العيد )الوطنى( ىف 

يوم 14 يوليو )1888( عىل ارتفاع 115 مرًتا وفاء بام وعد )به( إيفل«.
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)23(

اآلن وهو  لنا  املعروف  باالسم  يسميها  يكن  مل  لكنه  املصاعد،  فكرى عن  أمني  ويتحدث 
املصاعد، وإنام كان هو وأهل زمانه يسموهنا »مرقيات«:

»توجد )مصاعد( للصعود من األرض إىل )الطابق( األول عىل طريقة )رو( و)كمبالوزييه( 
و)لوباج(«.

ىف  وضع  أوتيس  طريقة  عىل  )مصعد(  بواسطة  الثانى  إىل  األول  )الطابق(  من  »وُيصعد 
الكتف اجلنوبى فيصعد من )الطابق( األول إىل الثانى فقط دون أن يصعد من األرض«.

من  صاعدا  الشامىل  الكتف  ىف  موضوع  أيضا  أوتيس  طريقة  عىل  آخر  )مصعد(  »ويوجد 
األرض إىل )الطابق( الثانى بدون وقوف ىف )الطابق( األول، ويصعد مرق عىل طراز إيدو من 

)الطابق( الثانى إىل )الطابق( العلوى حتت القمة، ومجيع هذه املصاعد حتركها املياه«.

الثانية، وكل مركبة تسع مائة راكب  »ورسعة صعود هذا )املصعد( ونزوله مرت واحد ىف 
فتصل إىل )الطابق( األول أو تنزل منها إىل األرض ىف أقل من دقيقة واحدة ليس إال«.

»)مصعد( أوتيس: هذا )املصعد( عىل الطراز األمريكانى، وال تسع هذه املركبة إال مخسني 
راكبا، لكن يكون سريها مرتين ىف الثانية، أعنى ضعف سري )املصعد( السابق فتكون نتيجتهام 

واحدة )أى من حيث القدرة عىل نقل الركاب(«.

تنقل  حبال  بواسطة  معا  مرتبطتني  مركبتني  من  )املصعد(  هذا  يرتكب  إيدو:  »)مصعد( 
إحدامها الركاب من )الطابق( الثانى إىل نصف املسافة بينها وبني الثالث، وتنقلهم الثانية من 

هذه النقطة املتوسطة إىل النقطة األعىل«.

»وهاتان املركبتان ترفع الواحدة منهام 750 شخصا ىف الساعة الواحدة، فإن مسطح كل 
منهام 14 مرتا مربعا، وتسع الواحدة منهام 63 شخصا ىف املرة الواحدة«.

»وملا كانت كل مركبة ال تقطع سوى نصف املسافة بني الطابقني الثانى والثالث استلزم احلال 
انتقال الركاب من أحدمها إىل اآلخر ىف منتصف املسافة وحيصل هذا االنتقال بواسطة طريقتني 
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رسعة  وتبلغ  واحدة،  الطريق  كانت  لو  الزمن  وضياع  االزدحام  لعدم  بعضهام  عن  منفصلتني 
الصعود 90 سنتيمرتا ىف الثانية فيصل الصاعد ىف مسافة دقيقة ونصف دقيقة إىل املسافة املتوسطة، 
فتكون  اآلخر  إىل  أحدمها  من  لالنتقال  واحدة  دقيقة  ويقىض  العلوى(  )للطابق  منها  مثلها  وىف 

اجلملة أربع دقائق ألجل الصعود من )الطابق( الثانى إىل الثالث أو النزول من هذا إىل الثانى«.

»وترفع )املصاعد( كلها ىف الساعة الواحدة 2350 شخصا إىل )الطابقني( األول والثانى، 
الربج ىف  آن واحد عىل  يوجدوا ىف  أن  نفس  القمة، ويمكن لعرشة آالف  إىل  و750 شخصا 

طوابقه املختلفة وسالمله ومصاعده بدون أن حيصل فيه أدنى ازدحام«.

)24(
وهو يتحدث باعجاب من الساللم وتنطيمها.

الكتفني الرشقى والغربى عرض كل  الربج ىف كل من  الربج: صنعت سالمل لصعود هذا  »سالمل 
درجة فيها مرت واحد ذات بسط كثرية يصعد بواسطتها من األرض إىل )الطابق( األول بكل سهولة«.

»أما من )الطابق( األول إىل )الطابق( الثانى فقد )صممت( سالمل حلزونية أربعة ىف كل 
)جانب( من اجلوانب سلم عرض الدرجة فيه 60 سنتيمرتا، وقد خصص اثنان منها بصعود 

املتفرجني واثنان بالنزول«.

»وتكفى هذه السالمل ألن يمر منها ألفا شخص ىف الساعة الواحدة صاعدين وهابطني«.

)25(
ويعرب حممد أمني فكرى عن اعتقاده بأن الصعود بواسطة السالمل أنزه وأمجل من الصعود 
بواسطة )املصاعد(، وإن كان أقل راحة منه ألن الرائى يتمكن بواسطتها ويتمتع بمناسبتها من 
مناظر غاية ىف العظم، فكأنام هو طري ىف قفص من احلديد مجيل الصنع، وكأنام ساحة الشان ده 
مارس بام فيه من األبنية الفاخرة واألماكن املزخرفة يزداد جمموعها وضوحا حني يراها صاعدا 
فتزداد ىف عينه حالوة وطالوة، هذا إذا نظر جلهة األرض، أما إذا نظر إىل جهة العلو فريى نفسه 
كأنام هو ىف سفينة عظيمة احلجم منسوجة من احلديد، مجيع حباهلا وأدواهتا منه، وكأنام بجانبه 
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رشيطا سكة حديدية منصوبان عىل األرض ليمر عليهام وابور كبري احلجم وما مها إال ممر أحد 
التى  الطبخ  وأماكن  الطعام  فيمر عىل )حمالت(  الصعود  يزال مستمرا ىف  )املصاعد( وهو ال 
جعلت ىف )الطابق( األول من الربج ويصل بعد قليل إىل )الطابق( األول نفسه ويشاهد بقرب 

وصوله االنحناءات ىف احلدائد، وتغري األشكال، واختالف االجتاهات فيها.

النارضة،  الذهبية  أبنيتها  وقباب  الزاهرة،  باريس  مدينة  )الطابق(  هذا  من  الرائى  »ويرى 
واعتدال شوارعها، وانتظام طرقاهتا، وإحكام ميادينها ومتنزهاهتا مما ال يدخل حتت الوصف، 

وال يبلغ مداه اإلحصاء«.

»والصعود هلذا )الطابق( بواسطة السلم ىف غاية السهولة، السيام إذا مل جيهد اإلنسان نفسه 
ومشى اهلويناء متكئا عىل الدرابزين احلديد الذى بجانبه وعدد درجاته 350، ويلزم لصعودها 

من سبع دقائق إىل ثامٍن ليس إال«.

)26(
وهو يعود إلى وصف الساللم التى تذهب بالصاعد إلى القمة:

»ومن )الطابق( األول إىل الثانى يكون ىف الصعود بعض الصعوبة الزدياد عدد الدرج فيه، 
ولكون شكل السلم حلزونيا وعدد الدرج فيه 380 يلزم لصعودها نحو عرش دقائق«.

»ومن )الطابق( الثانى إىل القمة يوجد سلم حلزونى أيضا ارتفاعه 160 مرتا، لكنه خمتص 
بخدمة الربج وعامله، وعدد درجاته 1062 درجة، فيكون عدد درجات سلم الربج من األرض 

إىل القمة 1792 درجة«.

)27(
وبعد أن يرشح حممد أمني فكرى نظام الصعود إىل الربج ومواعيده ويقدم جدواًل طريًفا 
العادية وأيام اإلجازات وىف األوقات املختلفة من هذه  يتضمن أجرة هذا الصعود ىف األيام 

ا دقيًقا فيقول: األيام وتلك، يبدأ ىف وصف طوابق الربج وصًفا هندسيًّ

»)الطابق( األول: يبعد )الطابق( األول عن سطح األرض 57 مرًتا و63 سنتيمرًتا، ومسطح 
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أرضيته 4200 مرت مربع، وهى مفتوحة من وسطها عىل مسطح 900 مرت مربع فريى الناظر 
من هذه الفتحات أرض الربج املحصورة بني أكتافه األربعة ويطل عىل الفسقية البديعة التى 

)أنشأها( سان ويدال حتته«.

»وحواىل هذا )الطابق( ممشى ذات عقود طوهلا 382 مرًتا، وعرضها مرتان وستون سنتيمرًتا«.

»وقد شيد ىف هذا )الطابق( أربعة أماكن أعدت للطعام )أى: مطاعم( يسع الواحد منها من 
500 إىل 600 نسمة«.

»وقد ُجعلت أماكن الطباخة الطبخ وختزين األنبذة واألرشبة الالزمة هلذه املحالت منحطة 
إليها بنحو عرشين درجة، فهى مرتفعة عن سطح األرض بنحو  ُينزل  )أى: منخفضة( عنها 

مخسني مرًتا فقط«.

»وقد ُنقشت ىف أعىل حمالت هذا الطابق أسامء العلامء وكبار املهندسني الفرنساويني الذين 
اشتهروا ىف هذا القرن باخرتاعاهتم ومعلوماهتم، فكأنام هذا الربج صار تشييده حتت محايتهم، 
وبعني عنايتهم، إذ لوالهم ولوال اخرتاعاهتم ملا تيرس تشييده هبذه احلالة، وملا توصل إىل إقامته 

هبذه الكيفية«.

»وعىل هذا )الطابق( دعا إيفل ىف يوم 4 يوليو سنة 1888 نحو مائة من كبار حمررى اجلرائد 
الباريسية لتناول الطعام، وكانوا أول َمْن صعد إىل الربج بعد صنَّاعه«.

)28(

ثم يصف محمد أمين فكرى الطابق الثانى وما يحتويه:

»)الطابق( الثانى: يبعد هذا )الطابق( عن سطح األرض 115 مرتا و73 سنتيمرتا، واتساع 
كل ضلع من أضالعه ثالثون مرتا، وإىل هذا )الطابق( كانت أكتاف الربج األربعة منفصلة عن 
بعضها، وهكذا تبقى إىل سقف هذا )الطابق(، فحينئذ تتصل ببعضها ويتكون منها عمود واحد 

يصعد من هذا )الطابق( إىل القمة«.

من  باالنتقال  خمصص  منه  األوسط  )القسم(  مربع،  مرت   1400 )الطابق(  هذا  »ومسطح 
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)املصاعد( التى توصل هذا )الطابق( بام حتته إىل )املصاعد( التى توصله بام فوقه«.

»وىف هذا الطابق الثانى ممشى عظيمة طوهلا 150 مرًتا، وعرضها مرتان وستون سنتيمرتا، 
مطلة عىل ما يرشف هذا )الطابق( عليه من األمكنة والبقاع فريى الرائى ما هو فوق التصور من 
باريس وآثارها وعامراهتا، ويرى هنر السني يقتسم هذه املدينة الباهرة كأنام هو زنار من الفضة 

ىف وسط فتاة.

»ويرى من هذا العلو ىف ساحات الشان ده مارس نقًطا صغرية سوداء هى العامل املجتمع 

ىف ذلك املكان.

»ويرى بعد هذا كله ما وراء باريس من الغابات واالكام مد البرص، وحد النظر، مما يعجز 

قلم البليغ عن وصفه، ويقرص لسان الفصيح عن رصفه)!!(«.

)29(

الثالث وما يتيحه للزائر من جمال للرؤية من  ويصل حممد أمني فكرى إىل وصف الطابق 
خالل املنظارات الفلكية:

»)الطابق( الثالث: ليس للوصول إىل هذا )الطابق( غري طريق واحد هو طريق )املصاعد(، 
عىل أن الراكب فيها يستبدل )مصعده( بغريه ىف وسط املسافة كام مر ىف ذكر )املصاعد(«.

متسعة  قاعة  عن  عبارة  وهو  سنتيمرتا،  و13  مرتا   276 ارتفاع  عىل  )الطابق(  »وهذا 

األطراف، عرض الضلع من أضالعه 16 مرتا و50 سنتيمرتا، تسع نحو 800 نسمة، وحييط 
هبا حاجز من البلور ليقى الزائرين من الربد والرياح، وبعدة جهات من هذه القاعة منظارات 
عادية وفلكية ختتار منها ما شئت لتنظر ما تريد، والفلكية كل واحدة منها موجهة إىل جهة من 
ضواحى باريس، تلك اجلهة مبينة عىل خريطة موجودة بجانب تلك املنظارة، ومقدار ما يراه 
الرائى خيتلف بحسب حدة البرص وقلتها، وبحسب اتقان املنظارات وإحكامها وحسن صنعها 
ومعرفة استعامهلا، وبحسب صحو اجلو وقلة ذلك، وهلذا قد يرى الرائى إىل تسعني كيلومرتا، 

وربام بلغ مقدار املرئى بالتحرى واملعرفة وصفاء اجلو إىل مائتى كيلومرت.
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)30(

ثم يصل حممد أمني فكرى إىل قمة الربج مقدًما وصًفا دقيًقا وحاًثا عىل حب االستطالع:

ارتفاع 276 مرتا و13  الثالث وهو عىل  )الطابق(  يتعدوا  أن  للزائرين  ليس  »القمة: 
إلجراء  بعضها  جعل  قاعات،  عدة  إىل  تقسيمه  صار  فقد  فوقه  ما  أما  مر.  كام  سنتيمرتا 
بعض )جتارب( علمية، وجعلها بعضها مسكًنا للمسيو إيفل اختذه لنفسه ليقيم فيه بعض 

األحيان«.

»وهذا اجلزء العلوى مركب من أربعة )أعمدة( شبكية الرتكيب كالصناديق، وترتبط هذه 
إليه العامل املخصصون  الفنار، ويصل  )إنارته( مع بعضها من األعىل بقوارص فتحمل فوقها 

بعملية )إنارته( بواسطة سلم دائر ىف وسط )األعمدة( املذكورة«.

الفلكية،  باألرصاد  خصص  أوهلا  القمية،  الطبقة  هذه  ىف  معامل  ثالثة  جعلت  »وقد 
األجسام  حياة  بدراسة  ختصص  والثالث  اجلوية،  واحلوادث  بالطبيعة  خمصص  والثانى 
العضوية، وبدراسة امليكروبات اهلوائية، ويؤمل العلامء ىف هذه املعامل احلصول عىل نتائج 

مهمة«.

)31(

توليد  وحاسًبا  بالينبوع  اإلضاءة  مصدر  مسميا  شائعة  بطريقة  الفنار  إضاءة  يصف  وهو 
اإلضاءة وتوفيرها.

»الفنار: قوة هذا الفنار الضوئية تعادل قوة أكرب األضواء )املجعولة( عىل شواطئ فرنسا البحرية، وقد 
ا للمقارنة ىف حساب إنشائها، فإن أنوار هذه اجلهة  اختذوا الضوء املعد إلنارة أرصفة مدينة »روان« حدًّ

موضوع هلا ينبوع ضوئى عىل ارتفاع 12 مرًتا تعادل شدته 24 أمبرًيا فينري دائرة قطرها 130 مرًتا«.

فنار  البعد ىف  الشكل يعادل عرشة أضعاف  الينبوع عن مركز  ُبعد  إيفل فلام كان  »أما ىف برج 
روان، لزم هنا ينبوع شدته تعادل شدة الينبوع األول مائة مرة، وحيث إهنم فضال عىل هذا راعوا 
ترشب الضوء ىف اجلو زادوا الينبوع الضوئى عىل ذلك فجعلوه 125 × 24، أعنى 3000 أمبري«.
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)32(
ومن الطريف أن النسخة املطبوعة من كتاب حممد أمني فكرى كتب الرقم 24125 متصاًل 
وكأنه رقم طراز اجلهاز، لكنى مع قدر من التفكري وترمجة النص السابق إىل أرقام فهمت األرقام 
عىل أهنا حاصل رضب 24 )الذى هو مقدار قوة الينبوع الضوئى ىف ميدان روان(، و125 )الذى 

هو املضاعف مزيًدا بمقابل فقدان الضوء بالترشب(، وهو ما يساوى ثالثة آالف أمبري.

»وحتى ذلك الوقت مل يمكن احلصول من ينبوع ضوئى واحد عىل أكثر من 90 أمبريا ىف 
النهاية العظمى، فاستلزم احلال وضع 33 )ملبة( كل واحدة منها تعطى تلك النهاية العظمى، 
فعوضوها بثامٍن وأربعني )ملبة( خمتلفة الشدة جعلوها حول الينبوع العلوى عىل ثالث طبقات 

فتنري ثالث مناطق ذات مركز واحد.

»وهذا الفنار ثابت، لكن الصفائح الزجاجية املوضوعة أمام األنوار متحركة تدور بواسطة 
آلة ساعة، وهى زرقاء وبيضاء ومحراء عىل مثال العلم الفرنساوى«.

»وال يمكن رؤية هذا الفنار من ميدان شان ده مارس، وال يراه إال َمْن يبتعد عنه بنحو 150 
مرًتا فريى من ميدان الكونكورد مثال«.

مع  وضعت(  )أى:  فأوجدت  حصان،   500 قوهتا  آلة  األضواء  هذه  إلجياد  لزم  »وقد 
املاكينات التى استلزمتها )املصاعد( حتت أحد األكتاف«.

)33(

ثم يصف حممد أمني فكرى قاذفات الضوء التى تنري باريس أو معاملها املهمة من عٍل مستغلة 
وضع الربج املتوسط للمدينة:

يتيرس قذف حزم ضوئية عىل  الشدة، هبام  قاذفتان للضوء عظيمتان ىف  آلتان  »قد وضعت 
مبانى باريس األثرية مدة الليل، ومها غري الفنار، )وهى تطوف بأنوارها الثالثية( ىف نقط خمتلفة 

حول باريس عىل سطح دائرة نصف قطرها سبعون كيلومرًتا«.

وهاتان القاذفتان كهربائيتان ال يقل قطرمها عن 90 سنتيمرتا، ومها موضوعتان عىل ارتفاع 
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290 مرًتا، وتصل أشعتهام ىف اللياىل الصحوة إىل ُبعد 10 كيلومرتات تقريبا.

ومها من نوع األجهزة املستعملة ىف مدرعات الدوننمة الفرنساوية، وجمموع شدة أشعتهام 
الضوئية يعادل 16 مليونا من فوهة كارسل.

عامل  بمعرفة  وضواحيها  باريس  من  املرتفعة  النقط  إىل  القاذفتني  هاتني  أنوار  وتوجه 
كهربائيني يشتغلون مدة النهار بتنظيف اآلالت، ومدة الليل هبذا العمل.

)34(

ويصل حممد أمني فكرى إىل وضع العلم فوق قبة الفنار فيقول: »إنه سطح صغري قطره مرت 
وأربعون سنتيمرتا، حييط به درابزين من حديد ُيصعد إليه بواسطة سلم يمر من داخل الفنار 
البحرية، وال يتيرس الصعود منه إال  ىف ماسورة قطرها ثامنون سنتيمرتا تشابه مداخن السفن 
لشخص واحد، وقد جعل من الداخل لقصد عدم اإلرضار بأشعة الفنار وعدم حجبها عن 

جهة ما من سائر اجلهات.

بمقاييس  خصص  وقد  األرض،  من  مرت   300 ارتفاع  عىل  واقع  الصغري  السطح  »وهذا 

هذا  وسط  ىف  وثبت  تامة،  عزلة  تستدعى  التى  اجلوية  األرصاد  وآلالت  )أنيمومرت(  اهلواء 
السطح عمود من اخلشب حيمل العلم الفرنساوى الذى طوله ثامنية أمتار، وعرضه ستة«.

الفرنساوى بمعرفة  العلم  السطح  »وىف يوم األحد 31 مارس سنة 1889 رفع عىل هذا 

املسيو إيفل، إشارة إىل انتهاء األعامل وإمتامها، فقابلته بالرتحيب أصوات املدافع التى وضعت 
هلذا الغرض عىل )الطابق( الثالث من الربج، وهو اليزال مرفوعا ىف هذا املحل«.

)35(

ويشري حممد أمني فكرى إىل أن أكاديمية العلوم بباريس هنأت إيفل عند متام الربج عىل النتائج 
احلسنة التى )حصل( عليها، وعىل عدم لزوم وضع مانعة للصواعق عليه ألن وضعها ربام كان من 
موجبات تعطيل التجارب العلمية التى ُيرام إجراؤها ىف أعىل الربج، وذلك ألن الربج ىف حد ذاته 
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عبارة عن مانعة صواعق )كبرية( حتمى مسافة كبرية حوهلا، فإن أجزاء الربج املعدنية متصلة بالطبقة 
املائية حتت األرض بواسطة املوصالت اخلصوصية التى ُنظمت ىف طول كل كتف من أرجل الربج.

وهبذه االحتياطات يكون داخل الربج وَمْن فيه من األشخاص ىف أمن تام من الصواعق 
وأخطارها.

)36(

ومن الطريف أن حممد أمني فكرى شأنه ىف ذلك شأن العلامء املوسوعيني أردف حديثه عن 
برج إيفل بذكر ما أسامه »أعاىل مبانى الدنيا«، وذلك بمثابة ما ذكره من أن ارتفاع برج إيفل 

يصل إىل 300 مرت:

مرت  املبنى     

159 كاتدرائية كولونيا    

150 كاتدرائية روان    

146 اهلرم األكرب بمرص    

142 كنيسة سرتاسبورج الكاتدرائية   

132 قبة كنيسة القديس بطرس ىف روما  

105 قبة دار املحاربني القدماء بباريس )األنفاليد( 

83 قبة البانتيون )مدافن العظامء( باريس  

66 قبة كنيسة نوتردام ىف باريس   

ويشري حممد أمني فكرى إىل أن النصب التذكارى الذى أقيم بفيالدلفيا ختليدا لذكر واشنطن 
يبلغ ارتفاعه 169 مرتا و35 سنتيمرتا، وقد كان أكرب اآلثار ارتفاعا قبل برج إيفل عىل ما كان 

ىف بنائه من الصعوبات.
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)37(

ثم يشري أمني فكرى إىل أن عدد العامل الذين شيدوا هذا الربج مل يكن كبريا، حيث مل جتمع 
له مجوع كثرية كام يظن، ومل يكن للعامل فيه جلبة وضوضاء، بل احلديد نفسه مل يسمع صوته 
املعلوم، وما السبب ىف ذلك إال أن قطع احلديد كانت جتلب تامة الصنعة من معمل املسيو 
إيفل عليها نمرة ُيعلم منها املحل الذى توضع فيه فيحكم وضعها عىل سابقتها بكل سهولة 
من غري أن حُيتاج فيها إىل إحداث ثقب للربشمة، وال إىل إحضار آالت للتوسيع والتعديل، 
وكان مائتا عامل كافني كل الكفاية لعمل الرتكيب، بل كان ىف بعض األوقات ال يلزم للعمل 

أكثر من مائة ومخسني عامال.-

»ومما ينبغى التنبيه عليه أن كثرًيا من العامل املشتغلني برتكيب هذا الربج مل يصعدوا صعوًدا 
تاًما من األرض إىل القمة إال يوم االفتتاح بعد متام الربج خلف املدعوين الرسميني، وذلك ألن 

هؤالء كانوا مشتغلني إما ىف )الطابق( األول أو ىف )الطابق( الثانى«.

»والعامل الذين كانوا معرضني للمتاعب أكثر من غريهم هم النقاشون واملربشمون لقطع 
احلدائد ببعضها حال الرتكيب، فإهنم كانوا يتعلقون ىف اهلواء مرتكزين عىل شباك رفيعة من 
احلديد بينهم وبني األرض العدد الكثري من األمتار، وكلام تقدم العمل زاد االرتفاع: فالنقاشون 
لطالء البوية وجها بعد وجه، واملربشمون لربشمة احلديد ببعضها بإدخال مسامر كبري حممى 
بالنار إىل الدرجة البيضاء ىف ثقب احلديدتني املراد مجعهام، فكان هؤالء عرض لتقلبات اجلو 
درجة  إن  حتى  األخطار،  وسائر  الربد،  وشد  األمطار،  وتساقط  األنواء،  واختالف  واهلواء، 

الربد عندهم ىف الشتاء وصلت إىل ثامنى درجات وإىل عرش حتت الصفر ىف بعض األحيان«.

)املنتمني( ملعامل  إىل ثالثني(، وكلهم من  القليل )من عرشين  العدد  يمثلون  »لكنهم كانوا 
ىف  معه  فكانوا  التجارب،  كل  املجربني  ومن  واملصاعب،  املتاعب  عىل  املتعودين  ومن  إيفل، 
األعامل اجلسيمة التى قام هبا إىل اآلن، سواء كانت ىف القناطر واهلواء، أو حتت األرض أو املاء«.

»وكان بجوار الواحد منهم مع هذا تنور يتنقل معه أينام كان ممتلئ ناًرا تتلظى يدفئه ويستعمله 
ىف إمحاء مسامري الربشمة«.
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)38(

وأخيًرا فإن محمد أمين فكرى يثقافته الرفيعة يحدثنا عن الطابع المتميز لبرج إيفل حديثا 
دقيقا لم يفقد جدته وال دفنه إلى يومنا هذا.

»الذى يميز برج سنة 1889 عام سواه من مجيع ما ُصمم عليه أو )تم التفكري( فيه هو تشييده 
من احلديد دون سائر املواد، وتركيبه بطرق خاصة باملسيو إيفل نفسه، ومن ابتكاراته، فقد ألفه 
من شبكات من احلديد ذات مقاومة عظيمة، مع املرونة واخلفة، متصلة ببعضها بواسطة قطع 
من احلديد مربشمة باحلديد، وهذا الذى أكسب الربج الشكل اهلوائى الشبيه بالدنتيلة املصنوعة 
من احلديد، فهو غاية ىف اللطف، هناية ىف الظرافة واملالحة كام اعرتف به كل َمْن رأه، ومنهم 

املعارضون ىف هذا املرشوع الذين تصدوا إىل املامنعة فيه قبل وجوده«.

البناء  استعامل  أن  منها  أسباب،  لعدة  اخلطري  العمل  هذا  ىف  غريه  دون  احلديد  واستعامل 
باحلجر ىف اآلثار العظيمة قد أبلغه منتهاه أهُل )العصور( القديمة والقرون الوسطى واألزمان 
املتأخرة، فلم يكن ىف اإلمكان سبيل لإلبداع فيه أكثر مما أتى به القدماء، ومنها أن درجة حتمل 
احلجر لألهوية أقل بكثري من درجة حتمل احلديد. أما احلديد فبعكس احلجر ىف كل ذلك من 
مجيع  جتعل  التى  مرونته  ومن  للهواء،  منه  املعرض  السطح  حجم  صغر  ومن  املقاومة،  شدة 

أجسامه املرتبطة مع بعضها كجسم واحد ُصنع من قطعة واحدة.

)39(

ونصل مع حممد أمني فكرى إىل ختام طريف هلذا احلديث، وهو ختام اليكاد ُيتصور أن 
أحًدا )اآلن( يمكن أن يفكر فيه.. لكنه مع هذا كان وارًدا ىف ذلك الوقت املبكر ولنتذكر أن 

حممد أمني فكرى زار الربج عقب بنائه مبارشة.

»مع أن احلديد فيه مزية أخرى ليست ىف احلجر، و هو أنه قابل للنقل إىل أى مكان، فيمكن 
نقل هذا الربج من مكانه الذى هو فيه اآلن إىل أى حمل يراد نقله إليه، وقد قرر لنقله املسيو إيفل 

لو أريد ذلك من 600 ألف إىل 700 ألف فرنك«.


