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مقدمة 

عندما توجه غوردون من القاهرة إىل اخلرطوم يف 26 يناير عام 1884، مل يكن خيطر له 
ل من دون أن يدري إىل الشخصية األكثر شهرة يف العامل.   ببال أنه –برحلته تلك- قد حتوَّ
ففي أثناء االثني عرش شهرًا الالحقة، دهش املراقبون األجانب جراء ما بدا وكأنه جنون 
قد مس احلكومة التي أرسلت جنراالً وحيدًا، بغية إنجاز مهمة بدت للجميع بأهنا حتتاج 
وما  واملؤهلني.  األكفاء  املدنية  اخلدمة  موظفي  من  حشد  إىل  إضافة  جيش،  من  أكثر  إىل 
أذهل هؤالء املراقبني أيضًا الثقة غري العقالنية للرجل –غوردون- الذي أبدى استعداده 
الرومانتيكية  الرواية  بشغف  املتفرجون  التهم  أوالً،  بمسؤوليات ال تضاهى!  لالضطالع 
العامل  يف  لألخبار  الرئيسية  العناوين  رت  تصدَّ التي  املهنية1  غوردون  حياة  عن  املشهودة 
املتحرض يومئٍذ، ثم تابعوا التقارير الشحيحة املستندة يف جمملها إىل التخمني واالفرتاض، 
التي ترسبت من السودان مع اقرتاب مأساة اخلرطوم من خواتيمها. وعىل وجه العموم، اتفق 
املراقبون األجانب منذ عهد بعيد عىل أن اإلنجليز جمانني، ونادرًا ما ظهر دليل جدير بالقبول 
والتصديق إلثبات هذه األطروحة من مشهد ويستمنسرت2 والسودان يف األسابيع األوىل من 

يف  كتشنر  هربرت  انتصارات  من  الرغم  وعىل  الفكتورية،  احلقبة  يف  الصدارة  عىل  غوردون  استحوذ   1
صفة  لصقت  وقد  كتشنر.  هبا  حيَظ  مل  غوردون  هبا  حظي  التي  املكانة  أن  إال  غوردون  وهزيمة  السودان 

الشهيد الرومانتيكي بغوردون أكثر من أي بريطاين آخر. )م(
2 مقر جمليس النواب واللوردات. )م(
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عام 1884. فمع أن حكومة غالدستونGladstone( 1( بدت وكأهنا تتمتع بشجاعة املقامر 

املتهور، حني أرسلت غوردون إلمخاد حركة املهدي املنترص، وإخالء مخسة عرش ألف رجل 

من اخلرطوم، وهتدئة الوضع يف السودان، دون أن يزود سوى بشخصيته وسمعته وصكوك 

مالية غري حمدودة من اخلزانة املفلسة يف القاهرة، فإهنا كانت يف الواقع جبانة هلوعة وتفتقد 

اليقني إىل حد كارثي فيام يتعلق بطبيعة نواياها ومقاصدها وأهدافها املحددة. 

ومع أن غوردون قد أثبت منذ زمن طويل حكمته ونجاحه يف إدارة الشعوب البدائية، 

فضاًل عن كونه واحدًا من أملع قادة اجلنود غري النظاميني الذين عرفهم التاريخ، وعىل الرغم 

من أنه مسيحي عميق التدين، وإن مل يكن متزمتًا، فقد كان أيضًا يمثل واحدًا من رتل آخر 

الرجال اإلنجليز غريبي األطوار وأشدهم تقلبًا ومزاجية.

ولد غوردون يف ووليتش )Woolwich(2 يف 28 يناير 1833، وكان التاسع من بني أحد 

عرش طفاًل يف عائلة اجلنرال إتش. دبليو غوردون )من سالح املدفعية امللكية(، التي اتسم 

التحاقه  أفرادها بقوة الشكيمة واإلقدام. تورط غوردون، يف طفولته يف ووليتش ثم عند 

برتبة طالب ضابط يف األكاديمية العسكرية امللكية، يف »مشاجرات خميفة« عىل حد وصفه 

هو. ويف عام 1852 تسلم مهامه يف سالح املهندسني امللكي، ويف عام 1854 نقل إىل حوض 

السفن »بمربوك دوك« )Pembroke Dock(3 حيث شارك للمرة األوىل يف مناقشات جدية 

حول الدين. وبقي حتى هناية حياته مسيحيًا ملتزمًا عميق اإليامن، لكن من سامته املميزة 

1  وليام إيوارت غالدستون، شغل منصب رئيس الوزراء الثني عرش عامًا، لكن عىل مراحل متقطعة يف 
ليفربول  1809 يف مدينة  التاسع والعرشين من ديسمرب عام  1894. ولد يف   -1868 الفرتة بني عامي 

وتوىف يف التاسع عرش من شهر مايو عام 1898 يف هواردين كاسل. )م(.
2  تقع يف اجلنوب الرشقي ملدينة لندن وهبا املجلس البلدي لغرينتش، وتصنف منذ القرن التاسع ضمن 

حدود ما يعرف بلندن الكربى. )م(.
3  يف منطقة بريمربوكشري يف اجلنوب الغريب لويلز. )م(.
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ر نظرة الهوتية فردية خاصة به، باالستناد إىل تفسرياته اخلاصة للنص املقدس الذي  أنه طوَّ
كان يواظب عىل قراءته يوميًا1، ومل ينضم إىل كنيسة قط. 

الفتة  مالزم، شجاعة  برتبة  ضابطًا  فيها  خدم  التي  القرم،  حرب  أثناء  أظهر غوردون 
وروحًا مغامرة. وبعد معاهدة باريس2 عام 1854 انتقل ليخدم ألكثر من عامني يف عملية 
مسح احلدود الروسية الرتكية اجلديدة. ويف عام 1859 تطوع يف اخلدمة امليدانية يف احلرب 
مع الصني. وكان حارضًا عند هدم قرص الصيف3 يف بكني، حيث وصف العملية بأهنا »أمر 
حمبط ملعنويات أي جيش، إىل حد يدعو لألسى«. يف عام 1862 أرسلت القوات الربيطانية 
حلامية املستوطنة األوروبية يف شنغهاي ضد ما كان يعرف بـ»قطعان تيبنغ« )Taiping(4 التي 
متردت عىل إمرباطورية املانشو، واجتاحت املقاطعات الوسطى يف الصني. يف ربيع 1863، 
ترقى غوردون إىل رتبة رائد )ميجور( وعني قائدًا لقوة الدفاع التي دعمها جتار شنغهاي، 
صيني،  آالف  أربعة  إىل  آالف  ثالثة  عددهم  بلغ  والرعاع،  العصاة  من  عصبة  وضمت 
وكانوا خليطًا عجيبًا من الفالحني اجلهلة وحثالة من مهج شنغهاي، تولت قيادهتم زمرة 
القانون من األوروبيني، أطلقوا عىل  املغامرين واخلارجني عن  غري متجانسة من الضباط 

أنفسهم، تفاؤالً، اسم »اجليش املنترص دومًا«.

كان جيب عىل تلك القوة غري الواعدة، لتربر االسم الطنان التي اختذته، أن متيض قدمًا 
لتنترص يف سلسلة متتابعة من املعارك ضد عدو حسن التجهيز يفوقها عددًا عىل نحو كبري، 
غوردون  عبقرية  بسبب  كله  ذلك  يكن  ومل  املايض.  يف  املتكررة  االنتصارات  عىل  وتعود 

تكشف صفحات نسخة الكتاب املقدس اخلاصة بغوردون عن أنه استخدمها عىل نحو مفرط. وقد    1
أهدت أخته أوغستا تلك النسخة للملكة فيكتوريا يف الثالث عرش من مارس 1885.

القرم. وقد وقعتها روسيا من جانب، وفرنسا وبريطانيا وساردينيا وتركيا من  املعاهدة حرب  أهنت    2
جانب آخر. ولعل التاريخ الصحيح هو 30 مارس 1856. )م(.

3  قرص إمرباطوري يتألف من عدد من األبنية واحلدائق، يعود لساللة تشينغ ويغطي مساحة 2.9 كيلومرتًا 
مربعًا، ثالثة أرباع تلك املساحة تغطيها البحريات )م(.

التي وقعت يف الصني يف  تيبنغ  تيبنغ، مثلام يعرف بثورة  تيبنغ. ويعرف أيضًا باحلرب األهلية يف  مترد    4
الفرتة بني عامي 1850 -1864 بني ساللة تشينغ املنحدرة من املانشو وساللة اهلاكا. )م(.
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ارتقائه  نتيجة  أيضًا  ولكن  فحسب،  متزمتة  غري  حربية  أساليب  تبنت  التي  العسكرية 
الشخيص وهيمنته وسطوته وسيطرته عىل أتباعه املتنافرين. يف أكثر من مرة كان عليه أن 
خيمد التمرد بمفرده دون معني، مستخدمًا إرادة القوة وحدها. ذلك أنه أظهر بني البدائيني 
دومًا قوى خارقة تشبه تلك التي يتحىل هبا مروض األسود. وكل من سجل وصفًا هليئته 
آنذاك توقف وركز عىل عينيه الزرقاوين الشفافتني الرباقتني عىل نحو غري طبيعي، »وكأهنام 
متتلكان عىل ما يبدو قوى سحرية هتيمن عىل كل من يقرتب من جمال تأثريمها«. ورسعان 
ما تطور مزيج اخلوف واإلعجاب الذي ميز نظرة أتباعه إليه إىل خشية ورهبة أسطورية، 
جراء رباطة جأشه وبرودة أعصابه أثناء االشتباك واستعار القتال، حيث عرض نفسه عىل 
الدوام خلطر عظيم، واجهه مسلحًا بعصا خفيفة، أصبحت تعرف بعد وقت قصري بـ»عصا 
غوردون السحرية التي جتلب النرص«. فألنه كان يؤمن إيامنًا عميقًا راسخًا بأنه عىل الدوام 
بني يدي الرب، لن يكون خطر تعرضه لوابل من الرصاص أكرب من اخلطر الذي يمكن أن 

ينجم عن نزهة يف درب ريفي آمن. 

املعقدة  الشبكة  البخارية املسلحة، حتولت  املناورة الرسيعة لقوارب غوردون  وبفضل 
التي اعتمد عليها املتمردون لتشكل هلم حصنًا منيعًا إىل نقاط اخرتاق  املائية  من املمرات 
بل  راتبه،  غوردون  أنفق  التمرد.  ُسحق  شهرًا  عرش  ثامنية  خالل  ويف  هزيمتهم.  إىل  أدت 
أكثر، عىل توفري أسباب الراحة جلنوده، لكنه رفض بفظاظة العطايا املالية السخية التي قدمها 

اإلمرباطور، وغادر الصني »فقريًا كام دخلتها« عىل حد تعبريه.    

يف سبتمرب عام 1865، عني غوردون الذي أصبح عقيدًا )كولونيل( اآلن، ضابطًا يف قيادة 
سالح املهندسني امللكي يف غريفسندGravesend( 1(، وكرس هناك معظم وقته اإلضايف، 
الطويل، لألنشطة اخلريية والدينية بني الفقراء. وأمىض ساعات عديدة مع املرىض يف املناطق 
الفقرية أو يف دور العجزة. وكثريًا ما كان املحترضون يرسلون يف طلب »الكولونيل« بدالً 
الكاهن. كام آوى عددًا من أوالد الشوارع يف غريفسند يف مقر سكنه الرسمي، حيث كان 

1  مدينة قديمة، تقع يف الشامل الرشقي من مقاطعة كنت، وتقع عىل الناحية اجلنوبية من هنر التيمز. تبعد 
واحدًا وعرشين مياًل من شرينغ كروس ُقبالة تيلربي يف إسكس. )م(.
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يقدم هلم الطعام واللباس والتعليم، ثم جيد هلم عماًل يف هناية املطاف، يف البحر عادة. وقيل 
إنه يف ذلك الوقت مل يكن من النادر رؤية عبارة »بارك اهلل الكولونيل« مكتوبة عىل األرصفة 

واجلدران يف غريفسند.   

يف عام 1873، وبعد أن أمىض عامني بوصفه املمثل اإلنجليزي يف مفوضية الدانوب1، 
قبِل غوردون دعوة من رئيس الوزراء يف مرص ليصبح حاكاًم عىل مديرية االستوائية الواقعة 
يف أقىص جنوب السودان املرصي، وقد كان رشط غوردون الوحيد لقبول الوظيفة أن يتم 
فتح  أمرين:  يف  واجباته  ومتثلت   ،2000 إىل  إسرتليني  جنيه   10000 من  الراتب  ختفيض 
قنوات اتصال مع منطقة البحريات العظمى، تلك املنطقة الغامضة الواقعة إىل اجلنوب من 
حمافظة االستوائية ومن ثم قمع جتارة الرقيق التي كانت بالغة التنظيم يف تلك الرقعة. عندما 
وصل غوردون إىل االستوائية، كان السكان األصليون يومئذ ال يزالون يف عرص الرببرية 
البدائية مل خيرجوا منه، من ناحية عانى غوردون ذلك، ومن ناحية أخرى عانى جبن جنوده 
العرب وغدرهم، كام أن معظم موظفيه كانوا من املرصين، وكانوا يف مجلتهم غري أكفاء، كام 
املوظفون  بينام وقع  الرقيق،  التواطؤ والرتبح من جتارة  اعتادوا، ولوقت طويل، عىل  أهنم 
األوروبيني القليلون الذين معه يف براثن املرض. لذلك، كان عليه أن يقوم بمفرده بمعظم 
الرثاء، لقد  ما حتتم من عمل. كتب غوردون: »العجز الكامل للذين من حويل يدعو إىل 
ظللُت أدفع هبم دفع القطيع«. وقد أنفق معظم العامني ونصف العام يف االستوائية وهو 
يقوم بعمل صغار املوظفني، فغالبًا ما كان يؤدي مهامت أمني املخزن، والنجار، واحلامل. 
غري أنه، مع ذلك، نجح يف أنشاء سلسلة من املحطات2 امتدت حتى احلدود األوغندية، كام 
نجح يف رسم خرائط للنيل والبحريات، بل، وعىل الرغم من العراقيل الدائمة التي وضعها 

احلاكم املرصي للسودان آنذاك، مىض غوردون يف قمع جتارة الرقيق.

باريس  ملعاهدة  وفقًا   )Commission Européenne du Danube( الدانوب  هنر  محاية  مفوضية  أنشأت    1
1856، التي أهنت حرب القرم. )م(.

2  امتدت تلك املحطات من هنر السوباط حتى أوغندا. ثم عززها بمحطة دوفيل عىل هنر ألربت. )م(.
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يف مطالع عام 1877، وبعد زيارة قصرية إلنجلرتا، قبل غوردون عىل مضض استئناف 
العمل مع خديوي مرص يف وظيفة احلاكم العام للسودان واالستوائية. »سأذهب إىل هناك 
وحدي ليس معي سوى اهلل القادر عىل كل يشء، وهو الذي سيوجهني وهيديني«، كام كتب. 
وهكذا، قبل بمفرده االضطالع باملسؤولية عن بلد تزيد مساحته عن املليون ميل مربع، بلد 
تفشى فيه الفقر املرض، مثلام تفشت احلروب، فنشطت جتارة الرقيق. بعد زيارة للحدود 
احلبشية وإقامة ملدة مخسة عرشة يومًا يف اخلرطوم، أصدر غوردون إصالحات إدارية بالغة 
الطموح، إذ خرج مع ثالثامئة من رجاله إىل مديرية دارفور حيث حارصت قوة كبرية من 
املتمردين من جتار الرقيق وحدة للجيش املرصي. ركب غوردون باجتاه املتمردين لوحده 
ومل يصحبه إال مرتجم وحفنة من املرافقني. وعرب بربود أمام صفوف من رجال خارجني 
عن القانون ومتجهمي الوجوه، وكأنه يقوم بجولة تفقدية رسمية. بكلمة واحدة من قادهتم 
كان من املمكن أن يذبحوا غوردون وتلك احلفنة من أتباعه. لكن عيني غوردون، مروض 
األسود، أوقعتا الرهبة واخلشوع يف نفوسهم. فاكتفوا بالتحديق به بدهشة صامتة. ثم انضم 
نصف املتمردين القوات غوردون بينام تقهقرت البقية. ويف عام 1879، متكن غوردون من 

سحق التمرد عىل نحو هنائي. 

يف شهر مايو من عام 1880، نعم غوردون براحة مل تكن يف احلسبان، حني شغل وظيفة 
السكرتري اخلاص للامركيز ريبون )Marquais of Ripon(1 الذي عنّي حديثًا نائبًا للملك يف 
اهلند )الذي أدهشه أثناء حفل عشاء وداعي يف حدائق كارلتون حني أرص عىل تناول أصناف 
الطعام كلها من الطبق ذاته بحجة أن »علينا أن نخشوشن يف اهلند، ومن ثم فأنا أبدأ منذ 
اآلن«(. حتدى غوردون عدم موافقة احلكومة الربيطانية بقبوله الدعوة للعودة إىل الصني. 
بل سافر إىل هناك ونجح أوالً يف القضاء عىل مترد ضد احلكومة املركزية. ثم من بعد ذلك، 

أكره احلكومة عىل التخيل عن نواياها يف شن حرب عىل روسيا.

1  جورج فردريك صمويل روبنسون 1872-1909، سيايس بريطاين كان منتميًا حلزب األحرار. )م(.
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أزمة  آخر  به  عصفت  حيث  إنجلرتا  إىل  غوردون  عاد   1880 عام  من  أكتوبر  شهر  يف 
روحية، ختىل بعدها عن مجيع سامته السلبية غري املتزمتة، والمباالته إزاء الشعائر والعبادات 
من  عمل  املناولة.  طقس  تأدية  عىل  أمكن،  كلام  حريصًا،  وأصبح  املسيحية،  يف  األساسية 
يف  امللكي  املهندسني  لسالح  قائدًا   1882 عام  من  أبريل  وحتى   1881 عام  أبريل  شهر 
موريشيوس، حيث كرس وقتًا طوياًل لنقاشات وجداالت حول املكان الذي تقع فيه جنة 
عدن. ثم قبل دعوة لزيارة مستعمرة الكيب1 حيث أعاد تنظيم القوات املوجودة هناك؛ وكاد 
أن يفقد حياته أثناء زيارة ملعسكر أحد زعامء البانتو املتمردين بغرض هتدئته، حني تعرض 
هلجوم من زعيم منافس، ومل ينقذه سوى تأثريه الصاعق يف الشعوب البدائية. عاد بعدها 
إىل إنجلرتا يف شهر نوفمرب 1882، ثم غادر بعد شهر إىل األرايض املقدسة –فلسطني-بعد 
البلجيكي.  الكونغو  حكم  لتويل  بلجيكا  ملك   2)Leopold( ليوبولد  من  عرضًا  رفض  أن 
أخذ غوردون يشعر بأنه تلقى نداء غامضًا لكي يكرس ما تبقى من حياته للتأمل والعبادة. 
وكتب ألخته3 من فلسطني قائاًل: »أحاول جتريب التخيل عن كل ما من شأنه أن حيول بيني 
وبني احلياة املقدسة«.  هنا، يمكن القول إنه ختىل أخريًا عن مجيع سامته غري املتزمتة: اإليامن 
بالقضاء والقدر، واالعتقاد بقدر مسطور يف السامء لكل حي منذ األزل. وألن غوردون هو 
غوردون، مل يتمكن من االكتفاء بالتأمل فحسب، بل كرس الكثري من الوقت والرحالت 
ملشكالت ومسائل اختلطت فيها الطبوغرافيا اإلنجيلية، مع تفسرياته الشخصية الفردانية 
والالهوتية، خاصة ما أبداه من نظريات تتعلق باألماكن احلقيقية التي صلب فيها املسيح 

ودفن. وقد وجدت نظرياته هذه، أخريًا، قبوالً كبريًا يف بريطانيا وأمريكا. 

1  مستعمرة الكيب، ُسميت عىل اسم رأس الرجاء الصالح The Cape of Good Hope وقد أسستها رشكة 
اهلند الرشقية اهلولندية يف عام 1652 حتت اسم Kaap de Goede Hoop )م(.

2  ليوبولد الثاين، ظل عىل عرش بلجيكا من العام 1865- حتى عام 1909، ولد يف بروكسل، كان االبن 
الثاين للملك ليوبولد األول وامللكة لويس أوف أورلينز )م(.

3  مريي أوغستا ولدت يف الرابع والعرشين من يناير من عام 1822م يف ووليتش وتوفت يف ساوثامبتون 
يف التاسع من أغسطس من عام 1893 )م(.
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يف أثناء وجوده يف فلسطني جتدد الضغط عليه من امللك ليوبولد بخصوص ذهابه إىل 
الكونغو. من ناحيته، راح غوردون ينظر إىل منصب القائد واحلاكم يف الكونغو ال بوصفه 
الرقيق يف مصادرها فحسب، وإنام أفضل طريق حمتملة لترسيع  فرصة للقضاء عىل جتارة 
مواجهة املوت الذي ظل يتمناه لوقت طويل، وعليه فقد غادر فلسطني ليصل إىل بروكسل 
يف أول يوم من سنة 1884. واتفق عىل الفور مع ليوبولد عىل أن يستقيل من مهامته الربيطانية 
قد  املأزومة  األوضاع  كانت  األثناء  تلك  يف  لكن  فرباير.  شهر  يف  الكونغو  إىل  يغادر  وأن 

تفاقمت يف السودان.  

يف عام 1881، أعلن »فقري« )=متدين زاهد( مغمور1 اجلهاد بوصفه املهدي املنتظر يف 
السودان املرصي. ويف سبتمرب من ذلك العام، وجد غالدستون ووزراؤه، دعاة السالم واحلد 
من اإلنفاق والتقشف مثلام روج هلم، وجدوا -عىل مضض- أن من الرضوري سحق حركة 
–الوحيدة-  القوة األوروبية  أنفسهم  العسكرية يف مرص. ومن ث جعلوا من  باشا  عرايب 
خلف العرش املتأرجح للخديوي. وعىل الرغم من أن املهدي متكن يف يناير من عام 1883 
من االستيالء عىل مدينة األَُبيِّْض عاصمة مديرية ُكْرُدَفاْن، واصل غالدستون ووزراؤه عدم 
االهتامم باألحداث التي ظلت تتواىل يف السودان املرصي، وقد مثل ذلك رضبًا من النكران 
ما أصاب  السودان، وهو  إزاء  املنوطة بحكومة صاحبة اجلاللة  املسؤوليات  والتخيل عن 
اللورد برينغ )Lord Baring( 2،  املعتمد الربيطاين يف القاهرة يف وصفه بأنه »حمض وهم يف 
ذهن الدبلوماسيني والربملانيني«. لكن، عندما عرف غالدستون، الذي تكهن قبل أسبوعني 
بانسحاب رسيع من مرص، بأن جيشًا مرصيًا بقيادة هيكس باشا قد حورص وأبيد من قبل 

بعد سقوط  1844 وتوىف  12 أغسطس  السودان يف  لبب شاميل  املهدي. ولد بجزيرة  هو حممد أمحد    1
اخلرطوم يف 22 يونيو 1885. )م(.

إيفلني برينغ. ُعرف الحقًا بلورد كرومر. وهو رجل دولة ودبلومايس وإداري مستعمرات بريطاين.    2
االحتالل  بعد  عني  أن  لبث  ما  ثم  السلطات،  زمام  عىل  قابضًا  قرن  ربع  عن  يقل  ال  ما  مرص  يف  مكث 
الربيطاين مبارشة مندوبًا ساميًا، ومعتمدًا لربيطانيا. متهٌم من ِقبل البعض بالتغريب والعداء للثقافة العربية 
اإلسالمية. لكنه هو من ألغى عقوبة اجللد )أو الكرباج( عىل الفالح املرصي. ولد يف 28 فرباير من عام 

1841 وتوىف يف 29 يناير من عام 1917.
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دراويش املهدي يف شهر نوفمرب من عام 1883، أجرب حتت ضغط الرأي العام عىل التخيل 
عن الوهم بأن بريطانيا بإمكاهنا جتاهل األحداث يف السودان. 

ومع ذلك، ظل غوردون يف نظر الوزراء الربيطانيني شخصًا غريب األطوار ال يمكن 
التنبؤ بام يمكن أن يصدر عنه من أقوال أو أفعال، خاصة أن شجاره مؤخرًا مع حكومة 
الكيب كان ماثاًل يف األذهان. كام أن سجله الشخيص املميز خلدمته يف الصني والسودان 
قد أظهر إمكانية جتاهله تعليامت أي حكومة وظفته أو يمكن أن توظفه. ومع ذلك، عندما 
احلكومة  إىل  غوردون«  يدي  يف  حتفظ  وبال  كله  األمر  بـ»وضع  املحتوم  االقرتاح  وصل 
وافقت عليه عىل الفور: إرسال ذلك الرمز األسطوري، وحيدًا، إىل الدوامة املضطربة يف 
السودان، يمكن أن يسكت املنتقدين حلكومة غالدستون من جهة، وأن هيدئ أيضًا من حدة 
غضب اجلامهري ونفاد صرب الرأي العام من جهة أخرى. وسوف يكون بالتأكيد أقل خطورة 
وكلفة من إرسال محلة عسكرية إىل السودان. لكن لسوء احلظ، أبدى الوزراء وجهات نظر 
متناقضة ومتصارعة ومتقلبة أثناء املفاوضات التي تلت، إزاء فحوى التعليامت التي جيب 

توجيهها إىل غوردون. 

االقرتاح األول من اللورد ولزيل )Lord Wolseley(1 ، القائد اإلداري العام، مل يمض ألبعد 
من القول: »جيب أن يذهب إىل َسِواِكْن للتعرف عىل األوضاع يف السودان«. لكن يف اليوم 
التايل وصلت إىل لندن برقية من السري برينغ يرى فيها أن ُيطلب من غوردون »االضطالع 
 18 بتنفيذ سياسة االنسحاب من السودان«. وعندما قابل غوردون أربعة من الوزراء يف 
السكان  له بمهمة غري حمددة وخطرة يف آن، مهمة تقيض بإخالء  بأنه قد عهد  يناير، فهم 
املرشوع  من  النسختني  لتشمل  سعت  الرسمية  التعليامت  لكن  اخلرطوم.  من  واحلاميات 
كلتيهام. وذكرت بوضوح أوالً بأن عىل غوردون »إرسال تقارير عن األوضاع العسكرية«؛ 
أما العمل عىل املرشوع الضخم الغامض املتعلق باالنسحاب فقد غطي عن قصد بالرشط 

1  فيلد مارشال غارنيت ولزيل. خدم يف بورما وكندا، كام لعب دورًا أثناء حرب القرم والتمرد يف اهلند، 
وعمل يف العديد من البلدان األفريقية. ولد يف دبلن بإيرلندا يف الرابع من يونيو من عام 1833 وتوىف يف 

25 مارس من عام 1913 يف منتون بفرنسا. )م(. 
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كان  برينغ«.  السري  من  سريد  ملا  ...وفقا  أخرى  بواجبات  القيام  »عليك  بأن  يقول  الذي 

اخلرطوم  بإخالء  أسبوع  بعد  غوردون  أمر  وعندما  برينغ،  برغبات  تام  علم  عىل  الوزراء 

وإنشاء حكومة نظامية هناك بادروا إىل املوافقة. غري أهنم عرفوا أيضًا بأن غالدستون، الذي 

يقترص دور غوردون عىل  أن  أوهلام  أمرين:  املقابلة مع غوردون، كان مرصًا عىل  مل حيرض 

تقديم املشورة، والثاين أن تكون مشورته غري ملزمة للحكومة. ويف التقرير الذي كتبه اللورد 

هارتينجتون )Lord Hartington( 1 إىل غالدستون، حذف أي إشارة لـ»واجباته األخرى« 

أو القيام بأي فعل من أي نوع آخر. وعليه، مل يكن من غري الطبيعي أن يفرتض غالدستون 

أن غوردون قد أرسل مستشارًا ال أكثر؛ وهم مل يتمكن من ختليص نفسه منه فيام بعد إال 

ملامًا. فمع أن رئيس الوزراء مل يعارض تعيينه بعد أربعة أيام من مغادرته لندن، حاكاًم عامًا 

أن  األحداث  مسرية  أوضحت  ما  رسعان  لكن  اخلرطوم،  بإخالء  النية  مع  السودان  عىل 

عملية اإلخالء مستحيلة، ما أقنع غالدستون بأن تعليامته قد تعرضت للتجاهل عن عمد.

يف أثناء إقامة غوردون القصرية يف القاهرة )48 ساعة(، قدم طلبه املذهل واملحري، الذي 

كرره بإحلاح من اخلرطوم، بتعيني الزبري باشا2، أمري جتار الرقيق سابقًا، يف منصب احلاكم 

الالحق للسودان. وتعد هذه واحدة من حدوس غوردون املفاجأة التي أتته عرب »شعور 

صويف باطني« بحسب تعبريه. ولد الزبري ليكون حاكاًم، فقد كانت له سطوة دينية موروثة 

وسط اتباعه املسلمني، لكن برينغ كان يرى أن الزبري مبالغ يف العداء لغوردون، ذلك أن 

عام  من  مارس   24 يف  وتوىف   1833 يوليو   23 يف  ولد  لدوفنشري.  الثامن  الدوق  كافنديش،  سبنرس    1
1908. )م(.

1913. من اجلميعاب أحد بطون اجلعلية يف شامل  1830 وتوىف عام  الزبري حرمة منصور ولد عام    2
بجيش  عرف  قويًا  جيشًا  وأسس  الغزال  بحر  يف  امرباطورية  لنفسه  بنى  املراس.  بشدة  اشتهر  السودان. 
البايش بوزوق. أبقاه اخلديوي يف القاهرة خوفًا من طموحه. ويف أثناء فرتة إقامته يف القاهرة استأذن يف أن 

ُيسمح له بالقتال يف حرب القرم. ثم قىض قرابة ثالثني شهرًا منفيًا يف جبل طارق. )م(.



19 مقدمة 

غوردون كان قد أيد إعدام ابنه1، أثناء عمله مديرًا لالستوائية، ومن ثم لن يكون باستطاعته 
التعاون مع غوردون؛ كام أن مجعيات حماربة الرق يف إنجلرتا، التي مارست آنذاك تأثريًا كبريًا، 
ستهاجم بشدة تعيني تاجر رقيق سابق. عىل أي حال، أرسلت احلكومة الربيطانية غوردون 
وحيدًا وبال سند، لتهدئة منطقة تسودها الفوىض، ومثلام أدركت برسعة لسحق جيش معاد، 
إىل  إضافة  البدائية،  بالشعوب  التحكم  الغريبة عىل  بمكانته وسمعته وقدراته  فقط  مزودًا 
حدوسه العجيبة غري القابلة للتفسري. فلو كانت تلتزم احلذر، ما كان جيب عليها استحضار 
غوردون لنجدهتا أصاًل، لكن طاملا أرسلت رجاًل عبقريًا بمفرده يف »محلة ربام تكون أخطر 
ما تواله رجل يف هذا العامل«، يصبح من احلكمة واملكرمة عدم منعه من استخدام عبقريته. 

بحامسة  غفرية  ومجاهري  حشود  فاستقبلته  فرباير،   18 يف  اخلرطوم  إىل  غوردون  وصل 
هنا وصاعدًا سريافقه حتى شهر سبتمرب  قدمه. من  أو ملس  يده  لتقبيل  وتدافعت  شديدة 
الكولونيل ستيوارت )Colonel Stewart(2  )مع أنه من سالح الفرسان(، ومراسل صحيفة 
التايمز فرانك باور )Frank Power(3. بعدها، سيبقى غوردون ليدافع عن اخلرطوم بمفرده، 
وحيدًا دون طاقم عسكري أو إداري. رشع غوردون يف التو يف وضع خططه عىل الورق. 
لسوء  خصبًا  مصدرًا  متثل  رؤسائه  إىل  ويرفعها  يكتبها  خطة  كل  كانت  احلظ،  لسوء  لكن 

الغزال.  التمرد عىل احلكومة يف بحر  أن طال غياب والده،  بعد  الزبري،  أعلن سليامن   1879 يف عام    1
أرسل إليه اجلنرال غوردون ضابطًا إيطاليًا هو جييس باشا إلمخاد التمرد. لكن مل تفض املعارك التي دارت 
بني الطرفني إىل نتيجة حاسمة، فكتب جييس لسليامن الزبري يعطيه األمان إن هو وافق عىل االستسالم. 
صدق سليامن وعد الضابط اإليطايل واستسلم مع نصف رجال جيشه. غري أن رابح الزبري )مسرتق كان 
الزبري باشا يعده بمثابة االبن( مل يكن يثق يف جييس، فانسحب مع النصف املتبقي من جيش سليامن الزبري 
إىل ما يعرف اآلن بأفريقيا االستوائية الفرنسية. ورغم الوعد الذي قطعه الضابط جييس لسليامن باحلفاظ 

م ملحاكمة عسكرية قضت بإعدامه. وسارع غوردون إىل تأييد احلكم. )م(. عىل حياته، إال أن سليامن ُقدِّ
2  جون دونالد هاميل ستيوارت، ولد يف 15 أكتوبر عام 1845 وقتل يف شامل السودان يف سبتمرب عام 

1884م عىل يد رجال من قبيلة املناصري أثناء حماولته الفرار من اخلرطوم والسفر إىل القاهرة. )م(.
3  فرانك باور، أيرلندي، من القالئل الذين نجوا من محلة هيكس التي أبادها املهدي، ُقتل مع ستيوارت 
التوقف  »عباس«  الباخرة  قبطان  من  طلب  قد  باور  فرانك  وكان  املناصري،  رجال  يد  عىل  هروهبام  أثناء 
إلرسال تقرير لصحيفة التايمز فهامجهم رجال املناصري واستولوا عىل الباخرة عباس وقتلوا مجيع من كان 

عىل متنها يف سبتمرب 1884. )م(.
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الفهم كام ثبت. ومل تصل رسائله إىل لندن، التي أرسل بعضها عرب القاهرة بالربيد أو الربق، 
وأخر برينغ كثريًا منها، تبعًا لرتتيب زمني. واألسوأ أن الوزراء الذين اعتادوا عىل املحارض 
بسبب  باإلهانة  شعروا  املحرتمون،  املدنية  اخلدمة  موظفو  يكتبها  التي  احلذرة  التقليدية 
مراسالت غوردون وأسلوهبا احلواري الالذع، املبّهر باملالحظات االعرتاضية املقحمة، مع 
نربة توبيخ وعظية، تنقل باستمرار ردود األفعال املتغرية دومًا لعبقري غريب األطوار، عىل 
وضع فشلوا هم أنفسهم يف فهمه متامًا. »اعتقدت، وما زلت أعتقد، أن غوردون فقد القدرة 
عىل التفكري العقالين السليم«، كام كتب سري تشارلز ديلك )Sir Charles Dilke(1. لكن سري 
تشارلز ديلك نفسه رأى أن مسؤولية احلكومة إزاء غوردون قد انتهت يوم مغادرته ملرص: 
»من هذه اللحظة، علينا أن نشعر بالرسور للتربؤ منه والقول إنه يترصف خالفًا لتعليامتنا«.

املهمة التي ألقاها برينغ عىل كاهل غوردون كانت مزدوجة. أوالً إخالء احلاميات مع ترك 
شكل من أشكال احلكومة املستقرة لتحل حمل السلطة املرصية. إىل هنا، يبدو األمر واضحًا 
ال لبس فيه، خاصة وأنه يف 12 فرباير أبلغ غالدستون بنفسه جملس العموم بأن غوردون قد 
ُأرسل » للقيام بمهمتني: إخالء البالد بإخراج احلاميات املرصية، وإعادة تشكيلها عرب إعادة 
السلطة املتوارثة للزعامء من أسالفهم«. بيد أن اليقني غاب متامًا عن مقاصد ونوايا وزراء 
واحد من ترصيح غالدستون خلص  أسبوع  فبعد  السودان.  اجلاللة جتاه  حكومة صاحبة 
لورد هارتينجتون وزير الدولة للحرب وممثل حزب املحافظني يف جملس الوزراء، نقاشًا دار 
عن سياسة احلكومة جتاه مرص، حني أعلن بوضوح ال لبس فيه: »أوكد بأننا غري مسؤولني 

عن إنقاذ احلاميات أو نجدهتا سواء يف غرب السودان أو جنوبه أو رشقه«. 

حاملا وصول إىل غوردون اخلرطوم، جدد برسعة مطالبته بالزبري باشا. وقد أقنع ذلك 
26 فرباير وصل رفض وزير اخلارجية إىل  أقنع حتى برينغ؛ لكن يف  التايمز، بل  صحيفة 
اخلرطوم. »الرأي العام يف هذا البلد لن يتسامح مع مثل هذا التعيني«، مثلام أوضح. يف هذه 
يتسنى  لكن كي  املهدي.  إىل  أرسل عرض سالم  بدأ غوردون عملية اإلخالء كام  األثناء 

1  سري تشارلز ونتورث، سيايس إنجليزي ليربايل راديكايل )م(.
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له إخالء اخلرطوم، كان البد من إبقاء املالحة النهرية مفتوحة. ومع أن احلكومة شعرت 
قيادة اجلنرال غراهام  أربعة آالف رجل حتت  بريطانية قوامها  حينها برضورة إرسال قوة 
)General Graham(1 لسحق قوات املهدي التي كانت هتدد َسَواِكْن، إال أهنا ظلت تتمسك 

بوهم عدم التدخل يف السودان، وأن إرسال قوة من بضع مئات من اجلنود إلبقاء املالحة 
النهرية مفتوحة حتى يتمكن غوردون من إنجاز مهمته يعّد عماًل عدوانيًا غري مربر! كل ما 
طلبه غوردون كان إرسال مئتني من اجلنود لوادي حلفا، وأن يتم نقل بعض اجلنود اهلنود 
من ِسَواِكْن إىل َبْرَبر. كان طلبًا متواضعًا بالفعل من مبعوث وحيد ُكلف بمهمة ال أمل يف 
التي  11 مارس،  بتاريخ  املرسلة  الربقية  العامل يومئذ. لكن  نجاحها، إىل أقوى حكومة يف 
أيضًا رفض  الزبري، تضمنت  تعيني  برفض طلب  النهائي  قرارها  احلكومة  فيها  أوضحت 
احلكومة إرسال جنود إىل َبْرَبر. وهكذا ُحرم غوردون من الوسيلة الوحيدة حسب اعتقاده 
إلنقاذ اخلرطوم وإخالئها. ومع ذلك ظل غوردون يتوقع طوال ما تبقى من شهر مارس 
وصول الزبري إىل اخلرطوم واجلنود الربيطانيني إىل َبْرَبر. ألنه مل يَر الربقية قط. ويف 12 مارس 

نزلت حشود املهدي إىل النيل. وبدأ حصار اخلرطوم. 

الضغوط  من  حيىص  ال  ما  إىل  تلت،  التي  العرشة  الشهور  خالل  غوردون،  تعرض 
الذهنية والبدنية. فمع أن الكولونيل ستيوارت وفرانك باور بقيا معه حتى سبتمرب، لكن 
َ عليه وحده، من دون طاقم عسكري أو خدمة مدنية، أن يمثل خط الدفاع األوحد  تعنيَّ
عن اخلرطوم. كان مسؤوالً لوحده عن تدريب األرقاء السود، الذين عزز هبم برسعة اجلنود 
املرصيني الذين ال يعتمد عليهم، وعن تصميم حصون الدفاع عن املدينة، وزيارهتا لياًل، 
وتسليح البواخر واملناورة هبا. وأرشف، لوحده أيضًا، عىل مشكلة تضاؤل األغذية واملؤن، 
وتصميم عملة ورقية بائسة ومؤقتة للتداول يف املدينة، ومنح األوسمة، وإصدار األحكام 
عىل املجرمني، والقيام بدور القايض يف النزاعات املدنية. كان عليه، لوحده أيضًا وأيضًا، 
العمل باستمرار عىل طمأنة وتشجيع سكان املدينة. وفوق كل ذلك تعنيَّ عليه أن يبدو يف 

السودان.  املقاومة يف رشق  ِدْقنَة وسحق  للقضاء عىل عثامن  ِسَواِكْن  قاد محلتني عىل  جريالد غراهام.    1
احلملة األوىل كانت يف فرباير 1884 والثانية يف مارس 1885. )م(.
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كل حني ويف كل مكان بمظهر الواثق املطمئن. كان يعلم جيدًا بأنه إذا شعر أحُد خدمه أو 
أحُد من العرب الذين كانوا يرفعون أطفاهلم له حني مروره يف الشوارع لكي يشفيهم بلمسة 
منه، بضعفه أو إحباطه للحظة واحدة فإن املدينة بأرسها ستعيش بعدها يف حالة من الذعر 
واخلوف. »جهد يوم واحد يف مثل هذا العمل مع التعرض للضغط والقلق من شأهنام أن 
يقتال أي رجل آخر«، كام كتب فرانك باور. يف رسه، كام وضحت اليوميات، كان غوردون 
يشعر بالقلق وتدين الروح املعنوية. غري أن اهلدوء الذي ال يتزعزع الذي متكن من إظهاره 
حتى النهاية أمام الناس دليل قاطع ومدهش عىل مرونته وقدراته االستثنائية، روحيًا وذهنيًا 
وبدنيًا. وهذه القدرات كافية لكي تدحض اخلرافة املتداولة عن أنه كان يتعاطى الكحول 
رسًا، التي روجها ليتون سرتايش )Lytton Strachey( يف كتابه أبرز رواد العرص الفيكتوري1، 
حيث اعتمدت عىل دليل غري دقيق لشاهد ال يوثق به، لكن سرتايش عزز احلكاية وجعلها 

قابلة للتصديق عرب براعته يف االقتباسات اخلاطئة.

جاسوس  من  التحذيرات  من  سلسلة  تلقى  الذي  برينغ،  كان  مارس،  شهر  هناية  قبل 
لغوردون يف َبْرَبر، قد أدرك أن غوردون يواجه بالفعل خطرًا عظياًم، ما دفعه للرشوع يف فعل 
بالقيام بواجبها »كعمل إنساين وسياسة تقتضيان  كل ما بوسعه إلقناع احلكومة الربيطانية 
عدم التخيل عن غوردون«. تلك التحذيرات تبنتها امللكة عىل نحو جدي وأرسلت برقية 
لغالدستون قالت فيها »لقد عرب سري برينغ عام أشعر به. حيث أخربتني-ختاطب غالدستون- 
يف آخر مرة التقينا فيها بأنه ينبغي الوثوق بغوردون ومؤازرته، ومع ذلك فإن ما ظل يلح عىل 

1  يبدو أن غوردون، أكثر من أي رائد آخر من رواد العرص الفيكتوري، قد أصبح مثل »مغناطيس« جاذب 
الهتاممات املنتمني ملدرسة االنتقاص من قدر الشخصيات وقيمتها التي درجت ذات يوم. مراجع سرية 
حياة غوردون، التي افتضح فيها مكر التعريض واإلساءة املبطنة يف كتاب »أبرز رواد العرص الفيكتوري«، 
هو الكاتب ذاته الذي وصف غوردون يف حديث إذاعي سابق بأنه مهووس بحب التسلط واالستبداد، 
لكنه امتنع عن العودة إىل ذلك الزعم/التهمة، واشتكى من أن كاتب سرية حياة غوردون مل يكشف للناس 
الواقع عىل طيف واسع من  تنطبق يف  الكلمة وكأهنا مصطلح علمي لكنها  تبدو تلك  أنه كان مثليًا. قد 
الصفات األخالقية والنفسية: من االنغامس إىل حد اإلدمان يف اخلطيئة الكبرية، إىل وصف رجل جمتمع 
أن  بيد  األوىل.  ال  األخرية  الفئة  إىل  ريب  دونام  غوردون  ينتمي  بالغلامن.  مغرم  أنه  صادف  وحمرتم  بارز 

االستخدام غري الدقيق للتصنيف جيعله مفيدًا للمولعني بالذم وتشويه السمعة.
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طلبه منذ قرابة اخلمسة أسابيع تمَّ رفضه. وإن مل يكن من أجل الدوافع اإلنسانية، فليكن من 
أجل رشف احلكومة واألمة، وجوب عدم التخيل عنه«. أفلحت اجلهود املشرتكة يف إجبار 
جملس الوزراء عىل إصدار قرار أكد »رضورة بذل اجلهد من أجل تأكيد الظروف الصعبة التي 
يمر هبا غوردون، مع األخذ يف االعتبار األفكار والرغبات التي يبدهيا«. لكن األمل الذي نقله 
غالدستون للملكة بأن املساءلة الربملانية »ستنتزع من غوردون معلومات مهمة« كان تفاؤالً 
يف غري حمله؛ ذلك أن املساءلة مل تصل أصاًل إىل اخلرطوم. وسيمر وقت من قبل أن يتصالح 
جملس الوزراء مع احلقيقة املرة بأن حصار اخلرطوم قد بدأ، ما تسبب يف انقطاع االتصاالت. 
بالفعل، وبعد مرور شهر، يف 21 أبريل، عندما كان قرص احلاكم العام يف اخلرطوم يتعرض 
إلطالق نار مستمر، أكد غالدستون ملجلس العموم بأنه، وبحسب ما يعرفه الوزراء، فإن 
اخلرطوم غري حمارصة. هدأ هذا التطمني والتأكيد –جزئيًّا-االنزعاج الذي شعر به أعضاء 
جملس العموم. لكنهام مل يؤثرا يف القلق املتصاعد والسخط لدى اجلمهور، ويف 9 مايو قوبل 
بالصحة يف  ُيعنى  ذهابه الفتتاح معرض  أثناء  االستهجان  بالصفري وصيحات  غالدستون 

منطقة ساوث كينزينغتون، واضطر إىل مغادرة املراسم عرب باب خلفي.

اجلنوب  إىل  مياًل  سبعني  بعد  عىل  تقع  التي  َية  املَسَلمِّ سقطت  أبريل  شهر  انرصام  قبل 
الرشقي من اخلرطوم، إضافة إىل ذلك استوىل أنصار املهدي عىل أحد املخازن املهمة مع 
واحدة من بواخر غوردون النيلية التي ال تقدر بثمن.  أما يف 26 مايو فقد استولت قوات 
املهدي عىل مدينة َبْرَبر التي تعد بمنزلة البوابة املالحية صوب الشامل بالنسبة إىل اخلرطوم. 
لكن التحصينات التي وضعها غوردون عىل شكل هالل كانت قد اكتملت بعد أن امتدت 
النيل األبيض. وقد احتوت تلك التحصينات الدفاعية عىل األلغام  النيل األزرق إىل  من 
بأن  للبواخر  النيل كان عميقًا بحيث يسمح  املياه يف  أن منسوب  الشائكة؛ كام  واألسالك 
من  كذلك  التمكن  مع  امُلَحارِصين،  عىل  لإلغارة  العريض  النهر  يف  وجنوبًا  شامالً  تتقدم 
إحضار بعض املؤن. يف 29 يوليو وصلت إىل اخلرطوم رسالة كان قد بعث هبا جملس الوزراء 
 9 برينغ يف  العرب من  أحد  أوصلها  التي  الرسالة  وفيام عدا  أبريل؛   23 بتاريخ  الربيطاين 
أبريل، كانت تلك آخر رسالة يتسلمها غوردون من العامل اخلارجي منذ األسبوع الثاين من 
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الوزراء اشتملت عىل عدد من األسئلة االستجوابية، وقد رد  شهر مارس. رسالة جملس 
غوردون يف اليوم التايل عىل استالمها: »تطلبون مني إيضاح السبب واملقصد وراء بقائي يف 
اخلرطوم، مع العلم بنية احلكومة التخيل عن السودان. أجيبكم: أنا موجود يف اخلرطوم ألن 
العرب أغلقوا الطرق دوننا ولن يسمحوا لنا باخلروج«. لكن بدأت احلكومة، متأخرة جدًا، 
تظهر عالمات عىل إلزام نفسها القيام بفعل ما. يف 23 يوليو أبدى تسعة من الوزراء تأييدهم 
لفكرة إرسال محلة إنقاذ، لكن غالدستون كان أحد ثالثة رفضوا الفكرة. وفرض الثالثة 
رأهيم. لكن لورد هارتينجتون وجد أن االهتامات بسوء النية التي مألت الصحافة وصلت 
إىل حد ال يمكن احتامله، ما جعله هيدد جديًا باالستقالة يف 31 يوليو. كان لورد هارتينجتون 
بإمكان  يعد  ومل  البقاء.  يف  االستمرار  احلكومة  بمقدور  كان  ما  وبدونه  املحافظني،  زعيم 
 1)Lord Granville( غالدستون الرتدد أكثر من ذلك. ففي اليوم نفسه أبلغ اللورد غرانفيل
بأنه سيقرتح بنفسه توفري هبة مالية من أجل إرسال محلة لإلنقاذ. وصحيح أن هارتينجتون 
يف اقرتاحه الذي قدمه للتصويت يف 5 أغسطس أشار إىل »عمليات ... إذا اقتىض األمر«، 
وأنه ظل يؤكد طوال أسبوعني الحقني عدم التوصل إىل قرار حمدد بعد، لكنه ألح بإرصار، 
وإن ببطء؛ كان وزيرًا للحربية وبدأت االستعدادات العسكرية. أخريًا ُفهم عىل نطاق واسع 
أن اخلرطوم حتتاج إىل نجدة. وصل لورد ولزيل إىل القاهرة يف 9 سبتمرب لقيادة احلملة التي 
كان عليها أن تشق طريقها عرب النيل من القاهرة إىل اخلرطوم، وهي مسافة تصل إىل ألف 
وستمئة ومخسني مياًل، عىل متن أسطول من القوارب املسطحة التي مل جتمع بعد. حينها، 

مرت ستة أشهر عىل بدء حصار اخلرطوم.

ويف هذه األثناء، كانت االحتامالت يف اخلرطوم تزداد جتهاًم مع تفاقم األوضاع. يف 22 
األرسى  أحُد  رها  قدَّ األتباع  من  حشود  مع  الصحراء  عرب  ببطء  املهدي  زحف  أغسطس 
مياًل جنوب  يبعد مخسني  كان  الذي  مقاتل من معسكره  ألف  مئتي  بأكثر من  األوروبيني 
األَُبيِّْض. يف 5 سبتمرب خالف حممد عيل أكفأ مالزم عند غوردون -والذي كان قد انترص 

1  غرانفيل جورج ليفسون- غور. سيايس من حزب األحرار الربيطاين. ولد يف 11 مايو 1815 وتوىف 
يف 31 مارس 1891 )م(.



25 مقدمة 

يف عدد من املعارك السابقة مع أسطول من القوارب عىل النيل األزرق- أوامر غوردون 
بعدم االبتعاد عن النهر، فوقع يف كمني قرب الَعْيَلُفوْن وسحق مع ألف من رجاله. أسوأ 
من ذلك أن النيل بدأ يف االنحسار مما سيؤثر عاجاًل عىل إمداد الدفاعات اجلنوبية الغربية 
عن املدينة. اضطر غوردون إىل التخيل عن خطة جريئة الستعادة مدينة َبْرَبر، وقرر أن يشق 
ستيوارت مع فرانك باور طريقهام شامالً إىل دنقال عىل متن إحدى البواخر، حاملني رسائل 
الرجالن بصحبة  بالفعل رحل  تعيشها اخلرطوم.  التي  املحنة  للعامل  أن تكشف  من شأهنا 
القنصل الفرنيس مسيو هريبني )M. Herbin(1  يف 9 سبتمرب. واختذ غوردون كل ما من شأنه 
توفري السالمة هلم كام ذكر يف يومياته بتاريخ 5 نوفمرب. لكن بعد تسعة أيام، جتاهل الثالثة 
الذين  املحليني  السكان  بعض  من  دعوة  قبلوا  إذ  بإحلاح،  هلم  يكررها  ظل  التي  حتذيراته 
الً من غري سالح، لزيارة بيت أحد الشيوخ  كانوا يرفعون علاًم أبيض ورسوا عىل الضفة عزَّ

املحليني حيث قتلوا مجيعهم عىل الفور.  

يف 10 سبتمرب، اليوم الالحق عىل مغادرة ستيوارت وفرانك باور، بدأ غوردون كتابة 
رئيس  أو  ستيوارت  الكولونيل  إىل  موجهة  مالحظة  األمامي  الغالف  عىل  كتب  يومياته. 
أركان لورد ولزيل: »ال توجد أرسار فيام يتعلق يب«، كام كتب عىل الغالف األخري: »هذه 
اليوميات سوف حتتاج إىل تشذيب إذا لزم نرشها«. حلسن احلظ، مل تدخل تعديالت كثرية 
عىل اليوميات عند نرشها عام 1885. لكنها أصابت اجلنود الرسميني الذين كانوا أول من 
طالعها بالدهشة، خاصة عند متعنها وتدبرها. فمع أهنا ضمت سجاًل يوميًا ومفصاًل للحصار 
وصل إىل درجة وصف ديك رومي يف باحة القرص، فقد أسهب غوردون يف يومياته، مثلام 
لة التي كتبها ألخته أوغستا حينام كان يف االستوائية، وأقحم  فعل ذات مرة يف رسائله املطوَّ
كل ما كان جيول بذهنه. وعليه فقد دجمت رسائله مالحظاته عن جميء اجلواسيس وذهاهبم، 
أو حتركات البواخر املسلحة، مع تأمالته حول الالهوت والسياسات العليا، كذلك اشتملت 
عىل مقاطع هجائية متهكمة نال فيها من رجال دولة ودبلوماسيني، وتعليقات ساخرة من 
أساليب منح صليب فيكتوريا والدرجات الفخرية يف جامعة أكسفورد. وجيل أن غوردون 

1  وصفه غوردون بأنه واحد من أكثر الرجال هتذيبًا. )م(.
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اليوميات وحمتواها  آنذاك، ما حرم أسلوب  اهتاممه  أثار  أو  له  ما عنَّ  اهنمك يف كتابة كل 
جاذبية  تقترص  ال  وعليه،  معه.  كان  لصديق  يتحدث  وكأنه  كتب  املدروسة.  املنهجية  من 
اليوميات لقارئ اليوم عىل كشف صورة من الداخل حلصار فريد، بل ما تكشفه دون قصد 
تأدية  تقدمه كعبقري غريب األطوار محل عىل عاتقه  التي  الذاتية لغوردون،  الصورة  عن 
واجب بطويل؛ صورة طبق األصل عن غوردون الذي مل تعرف شخصيته قط اإلشفاق عىل 

الذات و»املرسحة« الذاتية.

يزخر دفرت يوميات غوردون بالغرابة والشطحات غري املألوفة. لكن العقل املتزن الذي 
التي  متتع به الكاتب يف اجلوهر ليس أقل وضوحًا. ومع أن روح غوردون التي ال تقهر، 
كفلت وحدها الدفاع عن اخلرطوم وعززته، بحسب ما قال فرانك باور »يوم واحد من 
جهد هذا العمل وإزعاجه يقتل أي رجل آخر«، فإن أي شخص اطلع عىل رسائل غوردون 
ألخته غالبًا ما سيصعق يف التو لالختالف كبري بني الرسائل واليوميات. الطابع املزاجي 
تصويره  مثاًل،  األحيان،  أغلب  يف  واهلدوء  السكينة  طابع  هو  اليوميات  عىل  يطغى  الذي 
إلغرتون وهو »يقلب األرشيف« أو تصويره لسيايس منترص يكتشف مذهوالً أن »هناك 
 .))Obeid( بلدة تسمى األَُبيِّْض ورجل يسمى الُعَبْيْد )يف اإلنجليزية تتطابق كتابة االسمني
‘احلركة’، فإن فالرجل هو الذي يتحرك ال املدينة«. هنا رضب من اهلزل واملرح ال  وعند 
 United( ريب فيه، كام أنه يقحم أحيانًا مشاهد متخيلة مثل املشهد يف نادي اخلدمات املتحدة
يف  وخروج«،  الستارة  »إسدال  هزيل2:  مرسحي  بأسلوب  صوره  الذي   ،1)Service Club

أن  شك  ال  اإلنقاذ.  حلملة  يقدمها  اسرتاتيجية  لنصيحة  ومفصل  مطول  وصف  منتصف 
غوردون قد شعر بنفاد الصرب ثم بالغضب وعندما يكون غاضبا يصبح مرعبًا: »من املؤمل 
جدًا أن ترى رجاالً يرجتفون عندما يأتون ملقابلتي لدرجة أهنم ال يستطيعون اإلمساك بعود 
ثقاب ليشعلوا سيجارة«، كام الحظ. لكن واحدة من اإلشارات القليلة يف اليوميات التي 

1  نادي رجال أسس يف لندن يف العام 1815. عضويته من كبار ضباط اجليش الربيطاين وضباط سالح 
البحرية امللكي. أقفل النادي أبوابه يف عام 1978 )م(.

2  انظر يوميات 24 سبتمرب )م(.
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تكشف حجم ما كان يتعرض له باستمرار من ضغط وتوتر تتمثل يف تكراره املستمر ملصري 
إثنني من الباشوات اللذين متت حماكمتهام ميدانيًا بعد فشل هجوم يف 16 مارس، ووجدا 
مذنبني وأعدما رميًا بالرصاص. وقد كان الدليل ضدمها مقنعًا جدًا، وحينها كان غوردون 
مؤمنًا بأهنام مذنبني، إال أنه راح الحقًا يوبخ نفسه بشكل مستمر لعدم تدخله إللغاء احلكم. 

»مل أقطع رأس أحد، لكني قتلت إثنني من الباشوات«، مثلام كتب.

وباور  ستيوارت  مغادرة  بعد  من  احلصار  أيام  اليوميات  دفرت  من  األول  اجلزء  يغطي 
وهريبني يف 9 سبتمرب حتى وصول أول أخبار مؤكدة ببدء اإلعداد إلرسال محلة لإلنقاذ يف 
23 سبتمرب. وعليه، ويف متن اجلزء الثاين من الدفرت نجد أنه من تاريخ 23 سبتمرب وحتى 30 
سبتمرب اهنمك غوردون بشكل كبري يف ختمينات ونصائح تتعلق بام ينبغي عمله باخلرطوم 
والسودان عندما يتم فك احلصار عن املدينة. وراح، يف تلك الفرتة، يعيد إرصاره ومتسكه 
برضورة أن خيلفه الزبري باشا يف حكم السودان، ثم حتول إىل استخدام رضب من األحرف 
املائلة واألحرف الكبرية )capitals( باإلنجليزية، بطريقة تليق بامللكة فيكتوريا نفسها! إذ 
بدا بالغ االنفعال والسخط وهو يتحدث باستنكار عن فرضية أن يكون اهلدف من محلة 
اإلنقاذ هو أهنا إنام أرسلت يف األصل إلنقاذ اجلنرال غوردون. »أنا لست محاًل كيام أنقذ. 
ولن أكون«. وهو هنا مل يزل متفائاًل مسنودًا بإيامنه أنه وطاملا كان الناس مجيعهم يف يد الرب 
»فنحن يف أمان عندما نخوض أرشس املعارك مثل األمان الذي نعيش فيه ونحن يف حجرة 
استقبال يف لندن«. لكنه خيتم تقريره قائاًل إن بواخره العائدة من ِسنَّار حلقها تلف كبري جراء 
قذفها بمدافع »كروب« واملدافع اجلبلية التي أتى هبا القائد اجلديد للدراويش. لقد رجحت 
كفة أعدائه. فأسطوله الصغري الذي يعد أهم أسلحته كان عىل وشك أن تشل حركته. عندئذ 
القادمة  اثنتني من بواخره الست إىل َشنْدي بغية تعضيد القوات الربيطانية  قرر أن يرسل 
من  والثاين  األول  اجلزء  معهام  حتمالن  سبتمرب   30 يوم  اخلرطوم  غادرتا  وقد  للخرطوم. 
اليوميات. يف اليوم ذاته كان املهدي حيتفل مع قواته الضخمة بحلول العيد يف منطقة تبعد 
عن اخلرطوم مسافة مائة ميل. بينام اللورد ولزيل الذي غادر القاهرة يوم 27 سبتمرب يمخر 
عباب النهر صوب معسكر القوات الربيطانية واملرصية يف أسوان، وعىل بعد مخسامئة ميل 
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املشاة يف قوة  250 فارسًا من سالح  جنوبًا كان سري هريبرت ستيوارت يدخل دنقال مع 
عدت رأس احلربة حلملة اإلنقاذ.   

يغطي اجلزء الثالث من اليوميات أحد عرش يومًا من 1 أكتوبر إىل 11 أكتوبر. يف تلك 
عليهم.  االعتامد  يمكن  ال  املوثوقني  غوردون  مرؤويس  من  بعضًا  أن  واضحًا  بدا  الفرتة 
فتم  الطعام  برسقة  مذنبًا  ُوجد   1)Ibrahim Ruckdi ?Bey( بك  رشدي  إبراهيم  سكرتريه 
جتريده من وظيفته، كام أن كاتبًا سابقًا خدم مع عرايب باشا، كان الكولونيل ستيوارت يكن له 
احرتامًا كبريًا، ُأدين بمحاولة تفجري خمزن البارود. يبدو أن غوردون ظل ينظر لتلك الوقائع 
بوصفها وقائع مزعجة ال نذر شؤم، وعليه فقد استمر يف إرسال سيل نصائحه حلملة اإلنقاذ 
فيام يتعلق باالسرتاتيجية، وللحكومة الربيطانية فيام يتعلق بمستقبل مرص والسودان. وبام 
الطبيعي، نظرًا إىل  إنجليزي جمددًا، فقد كان من  أنه سيلتقي برجل  أنه مل يكن متأكدًا من 
معرفته الفريدة بالسودان وأهله، أن يرتك نوعًا من الوصية السياسية املجزأة عىل صفحات 
يومياته. وإذا بدا غريبًا منذ أول وهلة أن جيد الرجل الذي يشغل منصب القائد، ويتعرض 
لضغوط مهولة، ويضطلع لوحده بعمل كل يشء، ويعتمد عليه كل يشء، وُيرجع إليه يف 
كل يشء، الوقت الكايف ليحرب مستندًا من صفحتني يعنونه لعناية قائد األركان، وأن يتضمن 
يتبادهلا جنود  التي  بالتنافر والتضخيم، كتلك  املتسمة  املتخيلة  املستند كل تلك احلوارات 
بريطانيون من ذوي الرتب الدنيا حول رعب ركوب اجلامل! لكن ينبغي أن نتذكر أن مثل 
هذه التهويامت وفرت لغوردون فعليًا حلظات االسرتخاء الوحيدة. وسُيالحظ يف هذا اجلزء 
من اليوميات أن غوردون واصل عىل نحو جدي التقليل من شأن قوة جيش املهدي الذي 
كان يطبق عىل اخلرطوم. وبحسبه فإن جواسيسه بني قوات املهدي قالوا »ليس معه حتى 
املهدي  لدى  أسريًا  كان  الذي   2)Sir Rudolf Slatin( باشا  أن سالطني  مع  3000 رجل«. 

إىل  العربية  األسامء  نقل  عند  غوردون  أخطاء  القارئ  وسيالحظ  االسم.  غوردون  يكتب  هكذا    1
اإلنكليزية )م(.

2  سري ردولف سالتني، عاش يف أرس املهدي ومن بعد خليفته، وألف الحقًا كتابًا بعنوان: السيف والنار 
يف السودان. )م(.
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تنتفخ  مثل سلحفاة عظيمة  األمام  إىل  »يزحف  يراقبه وهو  كان  املتقدم،  للجيش  ومرافقًا 
بآالف مؤلفة من الذين ينضمون إىل اجليش يوميًا ومن شتى بقاع السودان«.

خالل األيام التسعة من 12 إىل 20 أكتوبر، غطى غوردون يف اجلزء الرابع من دفرت يومياته 
اقرتاب املهدي من اخلرطوم وجتديد حماوالته إلجبار املدينة عىل االستسالم. وبتعليامت من 
املهدي، أرسل سالطني، الذي كان أسريًا لديه، رسالتني إىل غوردون، أوضح يف أطوهلام 
وقد كتبها باألملانية كيف أنه وبعد رصاع يائس ُأجرب عىل االستسالم للمهدي، كام دافع عن 
ارتداده عن املسيحية واعتناقه العقيدة املحمدية بقوله: »لقد تمَّ تبسيطها يل فبدت سهلة« 
ثم استطرد شارحًا: »ربام ألنني، لألسف، مل أتلّق تعلياًم دينيًا صارمًا يف الوطن«. ثم عرض 
خدماته عىل غوردون واقرتح عليه أن يطلب من املهدي إرساله إىل اخلرطوم ملناقشة رشوط 
الفشل  أنواع  ببعض  القبول  إىل  يدفعانه  وكرم  شهامة  غوردون  طبع  يف  املدينة.  استسالم 
والضعف. فعىل سبيل املثال عندما قىض عىل بوادر فتنة نائمة يف 12 أكتوبر بإلقاء القبض 
عىل ستة عرش من األعيان من بينهم حمافظ املدينة، انتابته هواجس متكررة – »أنا أكثر حرية 
إزاء هؤالء الذين أرسهتم مما كنت أرغب« كام كتب. لكن بالنسبة إىل أولئك الذين ختلوا عن 
دينهم مل يكن لديه سوى الرفض الصارم. وعليه فقد جاء رده عىل رسائل سالطني مقتضبًا: 
»ليس لدي تعليق عليها، وال أدري ملاذا كتب إيلَّ أصاًل!«. بعدها أعاد رسول سالطني من 
دون أن يزوده برد. لكن كان واضحًا أن إشارة سالطني إىل أنه مل يتلّق تعاليم دينية قد أثرت 
فيه، إذا أضاف الحقًا يف ذات اليوم )16 أكتوبر( قائاًل: »إن كتبت له النجاة فسآخذه معي 
إىل الكونغو فهو بحاجة إىل حجر؛ يشعر املرء باحلزن عليه«. يف البداية مل يتعامل غوردون 
الباخرة »عباس«  14 أكتوبر عن خسارة  التي وصلته يوم  التقارير غري املؤكدة  بجدية مع 
كتب  قد  وكان  هريبني.  مسيو  الفرنيس  والقنصل  باور  فرانك  ومرافقيه  ستيوارت  ومعها 
ملحوظة يف يوم 13 أكتوبر تنبأ فيها بأن »اخلرطوم ستسقط حتت برص رجال محلة اإلنقاذ 
التي ستكون قد وصلت متأخرة جدًا«. ومع ذلك كان لديه املزاج إلضفاء احليوية والنشاط 
بياقته  لغالدستون  منافسًا  يقف  لعريب  أحدها  برسومات ساخرة  اليوميات  عىل صفحات 
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الشهرية املجنحة )17 أكتوبر(، أو ملراسيل الصحافة الربيطانية املذعورين وهم يقرتبون من 
اخلرطوم )13 أكتوبر(. وظل مفتونًا بمزاج وفيزيولوجيا الديك الرومي يف باحة القرص.

يف يوم 22 أكتوبر، أي بعد يومني من بدء غوردون كتابة اجلزء اخلامس من اليوميات، 
وصلته يف مقره يف اخلرطوم رسالة أخرى من املهدي أحاطته علاًم باستسالم لوبتون بك 
عىل  معه  كانوا  الذين  ورفاقه  ستيوارت  ومقتل  الغزال،  بحر  حمافظة  يف   1)Lupton Bey(

أصبحت  قد  »عباس«  الباخرة  حتملها  كانت  التي  الوثائق  أن  وبام  »عباس«.  الباخرة  متن 
اآلن بحوزة املهدي، فقد راح املهدي يقتبس منها رسالة تلو رسالة، مع تفاصيل عن املؤن 
واألسلحة يف اخلرطوم، وتلخيص عدد من رسائل غوردون إىل برينغ واخلديوي. وانتهى 
املهدي يف ختام ما كتب إىل دعوة غوردون لالستسالم للمرة الثالثة واألخرية. رد غوردون 
عىل الرسالة كان بسيطًا واضحًا ال لبس فيه، وقد وجهه لقائد احلصن يف ُأْم ُدْرَماْن: »األمر 
املهدي قد  إذا كان  أم مل يستسلم، وما  استسلم  قد  لوبتون بك  إذا كان  إيّل سيان.  بالنسبة 
استوىل عىل عرشين ألف باخرة مثل ‘عباس’ أو قتل عرشين ضابطًا مثل ستيوارت أم ال؛ كل 
ذلك عندي سواء. سأظل باقيًا هنا -صلبًا- كالفوالذ«. لكن غوردون رغم ذلك ظل يدون 
يف يومياته عدم تصديقه خلرب االستيالء عىل الباخرة »عباس«. إذ إن »الدالئل التي يرسلها 
املهدي ربام يكون قد زوده هبا أحد اجلواسيس الذين أرسلتهم من هنا« )28 أكتوبر(. ثم إنه 
ولفرتة ظلت هذه األوهام جتد ما يؤكدها عرب املعلومات غري الصحيحة التي كان يتلقاها 
من جواسيسه. وقد استمر ذلك حتى يوم 3 نوفمرب عندما خمرت الباخرة »بوردين« عباب 
النيل األزرق حتمل رسائل تنقل أخبارًا ثمينة تتعلق بحملة اإلنقاذ، وقد ورد ضمن ما ورد 
فيها ما أجربه عىل تصديق ما حدث: »تقول رسالة كتشنر إن الباخرة ‘عباس’ قد أرست« 

وقد كان ذلك التأكيد خربًا صاعقًا بالنسبة إليه. 

1  فرانك لوبتون. شغل منصب حاكم مديرية بحر الغزال يف الفرتة بني عامي 1881 -1884. قام بأسفار 
يأيت: »وصلت  ما  تايمز  النيويورك  ورد يف أرشيف صحيفة   .1886 القارة األفريقية حتى عام  كثرية يف 
رسائل من َسَواِكْن وأفادت بأن لوبتون بك قد قىض بمرض السل، وأكد شهود عيان أن مراسم دفنه متت 

وفق الرشيعة املحمدية )م(.
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يف هذه األثناء بدا أن الدفاع عن اخلرطوم، إذا كان ممكنًا، يعتمد أكثر من أي يشء آخر 
عىل غوردون وحده. »ليست هناك من دائرة حكومية واحدة مل يتعني عيلَّ األرشاف عليها 
والنهار عىل  الليل  نوفمرب(. وقد يميض ساعات من   20( املبارش«  مديرها  بنفيس، وكأين 
سطح القرص يراقب بمنظاره التلسكويب »الذي حصلت عليه هنا ودفعت مقابله 5 جنيهات 
إسرتلينية«. »أنا أداهن نفيس بالقول إين أحظى بمشاهدة مناظر مجيلة« )1 نوفمرب(. وبالفعل 
كان هو جندي احلراسة الوحيد الذي يمكن االعتامد عليه. وعندما استيقظ متأخرًا بعد ليلة 
مؤرقة وجد أن حراس املناوبة قد اغتنموا الفرصة فناموا يف األماكن التي كلفوا بحراستها 

)30 أكتوبر(.

افتتاحية  الباخرة عباس«، كام كتب غوردون يف  »ال أستطيع أن أطرد من ذهني كارثة 
اجلزء األخري من يومياته. ما راح يقلقه ويدفعه إىل مراجعة التدابري التي اختذها من أجل 
سالمة ستيوارت ورفقائه. »أنظر إىل ما حدث بوصفه نوعًا من االنتقام لقتل الباشاوين«، 
مثلام اختتم )5 نوفمرب(. ذكر خطاب كتشنر )الذي مل يزوده باملعلومات الكافية( أن محلة 
اإلنقاذ ستغادر دنقال »يف 1 نوفمرب أو نحوه«، وعىل افرتاض إرسال طليعة صغرية تستطيع 
السفر برسعة، بحسب ما كان غوردون يويص عىل الدوام، توصل باحلساب إىل أن الطليعة 
ستصل اخلرطوم يوم 10 نوفمرب. لكن ما يدعو إىل احلزن أنه بالغ يف تقدير رسعة زحف 
محلة ولزيل اخلرقاء. واقع األمر أن ولزيل كان خيطط لبقاء اجلزء األكرب من قواته يف منطقة 
الَدبَّة -التي تبعد مسافة 100 ميل جنوب دنقال- والتي ُقدر له أن يصلها يف 15 ديسمرب. 
ن غوردون يف يومياته بعد تفقده األسبوعي ملخازن املؤن: »تبقى ما يكفي  يف 2 نوفمرب دوَّ
الستهالك ستة أسابيع، بعدها ينبغي إعالن االستسالم«. إال أن االنطباع العام الذي ساد يف 
أوساط قيادة محلة ولزيل يتجىل أوضح ما يكون يف مالحظة أبداها أحد ضباط األركان: »إذا 
رصح غوردون بأنه يستطيع الصمود ستة أسابيع -ال ختافوا- ألن ذلك يعني أنه يستطيع 

الصمود ستة أشهر«.

يف يوم 12 نوفمرب شنت القوات اخلاصة للمهدي هجومًا كاسحًا ومستمرًا عىل حصن 
تقريبًا.  بساعة  ساعة  اهلجوم  أعقبت  التي  املستعرة  املعركة  اليوميات  وتصف  ُدْرَماْن.  ُأْم 
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مثلام اعرتف غوردون. ومع هناية  التي عشتها وكأهنا سنوات«،  الساعات  تلك  »بدت يل 
املعركة متكنت قوات املهدي من إعطاب الباخرة »احلسينية« التي كانت قد ُدشنت مؤخرًا، 
زة التي تصل ما بني احلصن والنهر. وبذلك  كام استطاع العدو اقتحام اخلطوط الدفاعية املعزَّ

عزلت ُأْم ُدْرَماْن فأصبح سقوطها مسألة أسابيع، وخسارهتا تعني خسارة اخلرطوم. 

25 نوفمرب، أشارت تقارير إىل »ظهور بواخر  1:15 من بعد ظهر يوم  الساعة  يف متام 
وصلت  قد  اإلنقاذ  محلة  أن  لوهلة  وُظن  املدافع،  لنريان  الدراويش  فتح  تالها  للعيان«، 
أخريًا. لكنها كانت باخرة واحدة، »بوردين« الشجاعة، من دون أي جندي بريطاين عىل 
متنها. ومع بعض الرسائل الشخصية إىل غوردون، جلبت الباخرة أيضًا برقيتني رسميتني، 
إحدامها من احلكومة الربيطانية تعذر فك شيفرهتا؛ وربام كان ذلك من حسن احلظ ألهنا 
24 يوليو، وطمأنت غوردون أن »حكومة جاللة امللكة معنية بسالمته«.  أرسلت بتاريخ 
ويف الثانية، نقل اخلديوي بالعربية لغوردون، تنفيذًا لتعليامت بريطانيا، معلومات تشري إىل 
تقليص مهامته وتنزيل رتبته من حاكم عام للسودان إىل حاكم ملنطقة حمدودة حول اخلرطوم. 
لكن غوردون وموظفيه العرب فرسوا ذلك عىل نحو خاطئ؛ وفهموا منه أن احلكومة قد 
ختلت عن سياستها املتعلقة بإخالء املدينة، وأن إدارة السودان ستقسم بني عدد من املوظفني 
الربيطانيني. ومن ثم، فقد قرر غوردون أن عليه عدم االنصياع لألمر وعدم حتمل مسؤولية 
تنفيذ ما ورد فيه من اقرتاحات. كام استقرى من الربقية أن برينغ نفسه يف طريقه إىل اخلرطوم، 
البعري  وأطلق أكثر من »ضحكة خفيفة« واحدة حني ختيل برينغ وهو يعاين تعب ركوب 

ومشقته )26 و27 نوفمرب(.

بتاريخ 13 ديسمرب كتب غوردون يقول: »إذا مل ُيبذل بعُض اجلهد خالل األيام العرشة 
املقبلة فإن املدينة ستسقط. ال يمكن تفسري هذا التأخري«. لكنه كان يفكر يف احلركة الرسيعة 
»كل  الربيطانيني.  اجلنود  من  حفنة  ظهور  سيحدثه  الذي  النفيس  واألثر  صغرية،  لقوات 
ما نحتاج إليه هو وصول مائة جندي، ملجرد أن ُيْظهروا أنفَسهم«، بل أضاف بعد بضعة 
سطور: »األمر األكثر رضورة عىل اإلطالق أن يستقل مخسون من رجال محلة اإلنقاذ باخرة 
تصل هبم إىل احلَْلَفاَية وأن جيعلوا األهايل يشعرون بحضورهم«. يف اليوم الالحق، أغلق 
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غوردون دفرت اليوميات، وبعد الكلامت اخلتامية: »فعلت ما بوسعي من أجل رشف بالدي. 
مع السالمة«، مل يستطع أن يقاوم كتابة حاشية ساخطة كرر فيها شكوى أعاد توكيدها يف 
صفحات عديدة: »مل ترسلوا يل أي معلومات مع أنكم متلكون الكثري من املال«. إذ مل يكن 

يعلم حتى تلك اللحظة املكان الذي وصلت إليه محلة اإلنقاذ.

ما زال أمام مأساة اخلرطوم ستة أسابيع لتكتمل. لكن يف 15 ديسمرب، اليوم الذي غادرت 
فيه الباخرة »بوردين« اخلرطوم حتمل اجلزء األخري من دفرت اليوميات، كان اجلزء األكرب من 
قوات محلة اإلنقاذ جياهد للوصول إىل نقطة التجمع. ومل يغادر الكولونيل ستيوارت كوريت 
مع فيلق اهلجانة املكون من 1600 رجل حتى يوم 8 يناير. ويف يوم 17 يناير هزم قوة مكونة 
يناير، وبعد مزيد   21 أبو طليح )?Abu Klea(. ويف  الدراويش يف منطقة  10000 من  من 
ة. ولو شق الربيطانيون طريقهم قدمًا صوب  املَتمَّ القتال، وصل ستيوارت بقواته إىل  من 
اجلنوب عىل الفور لنجحوا يف فك احلصار؛ ألن جيش املهدي كان عىل وشك االنسحاب 
 Colonel( عقب معركة أبو طليح. لكن ستيوارت جرح، بينام قتل الكولونيل املندفع برنايب
Burnaby(1 الذي كان سيخلفه يف القيادة، يف أبو طليح، ما جعل قيادة القوات تؤول إىل 

ضابط استخبارات مل يسبق له أن عمل من قبل يف محلة عسكرية. فقد أضاع يومني ونصف 
كانت  والعرشين. وعندما  الرابع  يوم  إال يف  بالقوات  يتحرك  ومل  االستطالعات  اليوم يف 
بواخر املقدمة يف محلة اإلنقاذ جتاهد كيام تكون مرئية من اخلرطوم، مل يكن َعَلم غوردون 

يرفرف عىل سارية القرص. لقد تأخروا ستني ساعة.       

اخلرطوم.  يف  قضاها  التي  األخرية  لألسابيع  الفظيعة  الوقائع  غوردون  لنا  يسجل  مل 
بحلول 15 يناير نفد الطعام والذخرية يف حصن ُأْم ُدْرَماْن ما أدى إىل استسالمه، بينام كان 
األهايل يف اخلرطوم يأكلون الكالب واجلرذان، وكان العديد من اجلنود يف حالة من الضعف 
واهلزال لدرجة أنه مل يكن باستطاعتهم الوقوف عىل أقدامهم. بينام خلف انحسار مياه النيل 

1  فردريك غوستافوس برنايب ضابط استخبارات بريطاين اشتهر باجلسارة واجلرأة وروح املغامرة. وقد 
يناير   17 السودان يف  إقدامه وهتوره يف  بسبب  قتل  لكنه  لبعض وقت،  الفيكتورية  الدوائر  إقدامه  شغل 

1885، عىل أيدي أنصار املهدي يف إحدى املعارك الصغرية )م(. 
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امتدادًا من املياه الضحلة ما أحدث ثغرة يف خطوط الدفاع. يف الساعات الباكرة من يوم 
26 يناير اخرتق الدراويش الثغرة. كان بإمكان بواخر غوردون التعامل معهم وردَّهم عىل 

أعقاهبم، لكنها كلها، باستثناء اثنتني، انطلقت صوب الشامل لتنتظر قوات محلة اإلنقاذ، كام 
أن الباخرة الوحيدة الصاحلة لالستخدام التي بقيت بحوزة غوردون رست خارج القرص، 
إلخالء املستعمرة األوروبية إىل بر األمان. ُقتل غوردون بطعنة من حربة أحد الدراويش 

أثناء وقوفه بأعىل درج القرص. 

اللورد إلتون

تنويه من املحرر

العربية  األسامء  هتجئة  بقيت  لكن  قلياًل.  اليوميات  أوجزت  طفيفة  تعديالت  طرأت 
وكتابتها دون تعديل. بينام حّدثت قلة قلية من األسامء التي ربام تظهر مرارًا يف الكتابات 

التي نرشت مؤخرًا.

حذفت بعض الرسوم والتوضيحات التي رافقت النص األصيل.



الجزء األول
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10 سبتمرب

غادر الكولونيل ستيوارت )احلاصل عىل الوسام العسكري( مع باور وهريبني لياًل إىل 
دنقال عن طريق َبْرَبر.

أتى جاسوس من اجلبهة اجلنوبية، وذكر آخر من احلَْلَفاَية أن العرب لن هيجموا ولكنهم 
سيستمرون يف فرض احلصار.

أرسلت جمموعتني من الربقيات عن طريق أحد اجلواسيس، وهو ذاهب إىل َشنْدي.

املهدي1،  رسالة  عن  جوابًا  العرب،  إىل  الردَّ  َم  لُيسلِّ الرسول  خرج  حينام  باألمس 
وعىل الرغم من أنه كان يرفع الراية البيضاء، فقد أطلقوا النار عليه وحاولوا أرسه. وهم 
يستخدمون هذه الراية البيضاء وجيدون أننا نحرتمها، وأننا نسمح لرجاهلم بالعودة إليهم. 

لقد أرسوا مجيع الرجال الذين أرسلناهم.

قد  تركها،  عىل  يعينهم  ما  كل  لدهيم  توفَّر  الذين  املدينة،  داخل  الناس  أنَّ  ُيدهش  ما 
اعتصموا هبا ورفضوا مغادرهتا، وهناك املئات الذين حيتشدون هبا، عىل الرغم من أنه ال 
خيفى عليهم أننا ال نملك ماالً وال طعامًا. وقد جعلني ذلك إىل حدٍّ ما واثقًا باملستقبل؛ ألنه 
قلَّ أنَّ يعمل باعث أو دافع مثل هذا يف كل فرد من مجع مفكك دون أن يكون هناك سبب 
ما، جيهله أولئك الذين يعملون، بيد أنَّه رضب من الِفطرة. واحلقُّ أين ال أعتقد أنه بإمكان 

املرء أن ُينِزَل عقوبًة بأحد سكان اخلرطوم أعظَم من إجباره عىل الذهاب إىل العرب. 

الضفة  العرب غرب  قيادة  كان عىل  الذي  الفكي مصطفى،  أنَّ  احلَْلَفاَية  من  إلينا  ورد 
اليرسى من النيل األبيض، يرغب يف االنضامم إىل احلكومة. وقد أخربوه بأننا سعداء بذلك، 
ِكفة  سرتجح  جهٍة  أيِّ  إىل  يرى  حتى  بفعالية  يشارك  وأالَّ  هادئًا  يظلَّ  أن  يف  نرغب  ولكنا 

1  كان املهدي وهو يتجه نحو اخلرطوم، جيدد حماوالته إلغراء غوردون باالستسالم.
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امليزان؛ فإذا رجحت لنا أمكنه حينها أن يفعل فينضم إلينا، وإن رجحت علينا فليس له أن 
ض نفسه للهالك، غري أن ما نطلبه منه هو أن يرسل جواسيسنا، وهو ما يمكنه فعله دون  يعرِّ
ُده. وذاُت النصح سْقُتُه إىل األهايل يف َشنْدي وقد رغبوا يف اخلروج واهلجوم عىل  خطر يتهدَّ
َبْرَبر... لقد نفدت متامًا أعواد الثقاب التي تستخدم لأللغام، لذلك، فنحن مضطرون إىل 

الرجوع إىل خراطيم البارود، وربط األلغام يف جمموعات عرشية العدد. 

الدفاعية.  اخلطوط  حول  الشائكة  األسالك  من  صفوف  عىل  صفوف  اآلن،  توضع، 
استوىل العرب عىل حصان اجلنرال غوردون إبان هزيمة الَعْيَلُفوْن1، وأصيب حصان آخر 

بجرح يف الرأس ولكنه بحالة جيدة اآلن. 

زعامء  يتمكن  حتى  مفتوحًا،  رسالته  عىل  الردَّ  أرسلنا  ولقد  الَرَهْد2.  يف  املهدي  مازال 
العرب من قراءة حمتواه. 

ة األوروبيني  أما فيام يتعلق بالرسائل املكتوبة إىل املهدي وإىل زعامء العرب، تعليقًا عىل ِردَّ
فقد تكون، وال شك هي كذلك، موِجعًة وقاسيًة، لكن ليس باليشء اليسري عىل األورويبِّ 
أن ُينِكَر عقيدته خوفًا من املوت؛ مل يكن األمر كذلك يف سابق األزمان، وجيب أالَّ يكون 
ِمْعطفًا ويلبُس آخَر. فإن كانت املسيحية  املرُء خَيلع  –سهاًل- حتى لكأن  هذا األمُر عندنا 
خرافًة إذن فلَيطَِّرْحها الناس؛ ولكن من السفالة والوضاعة واخِلزي والعار أن يفعَل املرُء 
ِد أن ينجَو من املوت إذا كان يؤمن أن عقيدته صحيحة. وهل هناك أقوى من  ذلك ملجرَّ
هذه الكلامت )من أنكرين يف األرض أنكرُته يف السامء(. ولقد َعدَّ ُقدامى الشهداء كلَّ َمْن 
منعهم من إعالن عقيدهتم عدوًا هلم. لقد كان لنا رجال وأيُّ رجال عىل عهد امللكَتنْيِ ماري 
اٍس وحْسب،  وإليزابيث!، واألمُر كان أيرَس مِمَّا هو هنا، ألن املسألَة يومئٍذ كانت مسألَة ُقدَّ
نا وآلالِمِه. ولعله أيضًا سُيحَذُف هذا الكالم  عىل حني أن املسألة هنا اليوَم مسألُة إنكاٍر لربِّ
إذا نرشت هذه اليومية، ألنه ليس ألحٍد احلقُّ يف احلكم عىل اآلخر. ولكن سياسيًا وأخالقيًا، 

1  انظر املقدمة
2  ُقْرَب األَُبيِّْض، عىل بعد حوايل 200 ميل من اخلرطوم )م(.



39 اللاء اجوا

من اخلري لنا أال يكون لنا شأٌن باألوروبيني املرتدين يف معسكر العرب. لن ُتفلح خيانٌة أبدًا، 
وكيفام انتهت األمور، فخرٌي للمرِء السقوط بأيٍد نظيفة من أن يسقَط بأيٍد خمتلطة بأفعال مريبة 
ِرَز َنرْصًا بِغرِي رشف، وهو  ورجال مريبني. ولربام كان خريًا للمرء أن يسقَط برشف من أن حُيْ

أمر جُيِمُع عليه علامء املدينة؛ لذا فلن يكون هلم ما يتعاَطْون به مع عروض اخليانة. 

ال شكَّ أن الرسائل املرسلة إىل العرب ستجعل زعامءهم يؤثِّرون يف األوروبيني الذين 
معهم، لِيشاركوا بفعالية ضدنا، وذلك بالقول ألولئك األوروبيني: »لقد طردوكم واستغنَْوا 

عنكم«. غري أهنم يف الواقع لن يثقوا هبم أبدًا. ولذلك لن يفعلوا ضدنا شيئًا ُيذكر. 

إىل  سجناء  تسعة  نحو  وإرسال  مخسني،  نحو  سجناء،  رساح  إطالق  لدينا  كان  اليوم 
ر محار كان يرعى هبدوء قرب  العرب، إذ ليس من املستحسن اإلبقاء عليهم باملدينة. لقد فجَّ
يستخدُم  إىل زمن حممد عيل كان  يعود  )إنبيق حديدي  األلغام هناك  أحَد  الشاميل  احلصن 
10 أرطال من البارود(، لكن احلامر غادر املكان مهتاجًا  الختزال الذهب، وكان به نحو 

ومذعورًا دون أن ُيصاَب بأذى! 

ومن العجيب املدهش أن حتتفظ علبة أعواد الثقاب بحيويتها وقوهتا بعد هطول كمية 
ضها للظروف املناخية –املختلفة- ملدة ثالثة أشهر.  وافرة من األمطار وتعرُّ

املدارس هنا ممتعة للغاية، فالعلامء يتحصلون عىل إعاشة -جراية إعانة- واملدرسة هنا 
دائاًم مكتظة، فيها مئتا طالب، لكل طالب منهم لوٌح من اخلشب يكتب عليه درسه، وعند 
هذا  يؤدون  وهم  لوحه،  عىل  كتبه  كان  الذي  درسه  َع  لِيسمِّ الطالب  عىل  ُيناَدى  العْرِض، 
التسميع وأجسادهم تتاميل من األمام إىل اخللف، وبطريقة أداء نغمية، متامًا كام يفعل اليهود 
أن  نستِدلَّ منه عىل  أن  يمكننا  الكنس، مما  القدس وعند صالهتم يف  املبكى يف  عند حائط 
هذا هو أصل طريقة العبادة القديمة؛ ألن هذه الدروس يأخذوهنا دومًا من القرآن. وهنا 
، لريفعوا  يربز لك صغار أبرياء مل حيظوا بمامرسِة أيِّ ُلعبة، ال يتجاوزون يف الطول القدَمنْيِ
أصواهتم بذكر األحرف العرشة األوىل من حروف األبجدية العربية، وهي كل ما يعرفونه. 

لقد أكملنا إجراء اإلحصاء لعدد األهايل، فتأكد لدينا أن باملدينة 34,000 نسمة.
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أخريًا، باألمس لياًل، غادرت بواخر ستيوارت، التي تأخرت يف احلَْلَفاَية بسبب بعض 
حوادث اآلليات، إىل َبْرَبر. أخربنا جاسوس لنا أنَّ إحدى البواخر املستوىل عليها يف َبْرَبر 

قد أعطبها العرب. 

جعله  أن  بعد  بك  حسن  الضابط  أدخله  الدفاعية،  خطوطنا  إىل  أمس  كوزي1  جاء  ملا 
بألغام خميفة. وقد سأل  إليه أن اخلطوط حتتشد  يميش عىل ركبتيه ليجتاز اخلطوط، مشريًا 
كوزي عام يفعله املرء إن انحرس النيل فأجابوه بأن هذه األلغام اجلديدة سيتم تعطيلها عند 
انحسار النهر. وضع حسن بك كوزي يف كوخ واستجوبه عن مكان وجود املهدي، فأجاب 
أوالً أنه يف الُدَوَيم 2، ثمَّ مَلا مارسوا عليه ضغطًا وإحلاحًا أقرَّ بأن املهدي كان يف ُكْرُدَفاْن، ومل 
يكن قد حترك. كام ذكر أن املهديَّ مل يكن معه أكثر من كتيبتني، وأنه خرس خسارة عظيمة 
يف قتاله مع قبائل جبال النوبة، وأنه مل يتبقَّ له من الذخرية يشٌء كثرٌي، وأن مع َوْد النُُجومي 
، وعرشة مدافع جبلية واثنني من مدافع كروب ولكن  )aled-a-Goun( نحو مائَتْي جنديٍّ
بحوزته مخسة صناديق فقط من ذخرية املدافع اجلبلية، مع ثالثة صناديق من ذخرية الكروب 
ومخسة صناديق لبنادق الريمنغتون )استوىل العرب لدى هزيمتنا بالَعْيَلُفوْن عىل 75,000 
طلقة، مما سيساعدهم ...(. بعد وقت قليل من مغادرة كوزي إىل معسكر العرب، جاءين 
الرسائل  أعطينامها   . إيلَّ املهدي  من  للدراويش  وِزّيًا  املهديِّ  من  درويشان حيمالن رسالًة 
التي تلقيتها من سالطني من القاهرة كام أعطيتهام ردِّي إىل العرب؛ مع جلام احلصان الذي 
العرب.  معسكر  إىل  وخرجا  ذلك  أسعدمها  وقد  ؟(،   Abou Gugliz( َقْرَجة  أبو  فقده  كان 

1  هو اإليطايل الذي عينه غوردون ممثاًل له يف َبْرَبر، كان قد أرسته قوات الدراويش عندما استولت عىل 
َبْرَبر يف 26 مايو، كام كان حامل دعوة املهدي اجلديدة لالستسالم.

2  عىل النيل األبيض، تبعد حوايل 100 ميل من اخلرطوم.
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أرسلت رسالتي اجلوابية إىل املهدي مع أحد العبيد فأطلقوا عليه النار. غادرت الباخرتان 
»الطلحاوية« و»بوردين« هذا الصباح إىل ِسنَّار جللب الذرة1. كتبُت رسالًة إىل شيخ الُعبيد 
تقرتح أن »علينا معًا أن نبقى يف هدوء، فيام يتعلق ببعضنا البعض، ألننا نجعل من البالد 

صحراء، إلخ... إلخ«. 

: »ُلِعَن َمن يثُق باإلنسان وجيعل من البرش عُضدًا يشتدُّ  إرميا: )7- 5( هكذا قال الربُّ
ِة  ُل يف أيَّ «. ولذلك فاللعنُة، ِمن الرب، عىل َمن يؤمِّ بِه ويتَّكُل عليِه وُيعرُض قلُبُه عن الربِّ
ُر هبا من الوضع الذي نحن فيه. إرميا: 7-7:  ترتيباٍت يف قواٍت أو يف نجدٍة ِمن اخلارج يتحرَّ
ل عليه وكان الربُّ رجاَءه«. ولذلك فربكة  : »ُبوِرَك يف َمن يثُق بالربِّ ويتوكَّ هكذا قال الربُّ
ل عىل  الربِّ تغشى كلَّ َمن أعدَّ عدته من قواٍت، دون أن يتَّكل عليها أدنى اتكاٍل، أو يعوِّ
املرُء وحيدًا هذه  يتقبَّل  أن  أبعد  ما  ُل عليه ويرجوه.  ويعوِّ ِه  بربِّ يثق  بل  اخلارج،  نجدٍة من 
ل فيها ويرجو هلا نجاحًا! ثمة آيات  اته إن كان ال يؤمِّ اآلراء، إذ بأيٍّ قلٍب يمكنُُه ترتيُب قوَّ
قفرًة  خربًة  أرضًا  تكون  أن  بمرَص  يتعلق  فيام   )14 إىل   10 )من   29 حزقيال  للنظر،  الفتة 
ألربعني عامًا وذلك من برج سني )أسوان( وحتى حدود أثيوبيا، ومن املؤكد أن السودان 

هو املعنيُّ بذلك، وهو يف ممرٍّ مائي لكنه -يف جله- ليس سوى صحراء. 

جاءين  كام  األبيض،  النيل  عىل  الشيخ  القادر2،  عبد  من  رسالًة  حيمل  درويش  جاءين 
برسالٍة من الرسل الذين جاؤوا برسالة املهدي يف اليوم التاسع من سبتمرب. ذكروا أهنم مل 

يتسلَّموا ردِّي، والذي لو تذكرون أرسلته مع العبد الذي أطلقوا عليه النار. 

علينا أن نالحظ أن كوزي أضاف إىل ما سبق أن أفاد به »أنه ذاهب إىل َبْرَبر اليوم«، ولربام 
يلتقي بستيوارت، ولعلهام كانا سيذهبان معًا لو كان أحدمها يعلم بمغادرة صاحبه. 

جاء جنديٌّ ُأرِسَ يف األَُبيِّْض وأبلغني أن رفاقه سيأتون معًا لو سمحنا هلم باملجيء لياًل. 

أنكر أبو َقْرَجة أن يكون جلام احلصان الذي أرسلُته إليه ِملَكه. 

1  نبت يثمر َحّبًا، شبيٌه بالذرة الشامية.
2  هو الشيخ األكرب للمنطقة الواقعة بني النيلني )غري عبد القادر احلاكم العام السابق للسودان(. 
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العبيد سُببها أمران، األول: أن كثريًا من  ْيْم أو رئاسة شيخ  الدَّ أنَّ هزيمتنا يف  أنا أرى 

حممد  املالزم  أن  والثاين:  املربع1.  فكرسوا  ينهبون  خرجوا  قد  باخلرطوم  املتجولني  الباعة 

ٍة  عيل قد أرس غالمًا يف الثانية عرشة أو الرابعة عرشة من عمره، وأن هذا الفتى أعلن بقوَّ

وجراءٍة أنه يعتقد أنَّ حممد أمحد هو املهديُّ وأنَّنا كالٌب، فأطلقوا الناَر عليه. وقبل أن أسمع 

رُت أهّنا لن مترَّ دون ثأٍر. كان هناك اعتقاد قديم  هبزيمتنا كنُت قد سمعُت هبذه احلادثة وفكَّ

شاع بني قدماء املسيحيني، هو أن كلَّ حدٍث حيدث يف األرض إنام حدث بسبب فعٍل تمَّ 

يف السامء؛ فالفعل الذي يتمُّ يف السامِء يستوجب حدوث الفعل عىل األرض، راجْع ُكُتَب 

الوحي، وتتبع القول: عند فتح األختام يعزف البوق، ...إىل آخره، كل األفعاِل التي ُتظَهر 

يف السامء تتبعها أفعاٌل عىل األرض، كم يعود عبثًا ما نبذل من جهد حني نسعى إلخراج 

األحداث.  تقع  وبذا  األرض  يف  بالقوارير  ما  ُيسَكب  ومضامريها.  مصائرها  من  األشياء 

أما أنا، فتبدو يل تلك األحداث ضئيلة فيام تكونه، ولكنَّ الغايَة العظيمة هي كيف لنا أن 

يقول  البرش، هكذا  نعتمد عىل  فإن ذهبنا  –ووحدتنا.  فردانيتنا  تلك األحداث يف  نحتمل 

بنا اللعنُة، وإذا اعتمدنا عليه بارَك فينا. وأنا ال أستطيع أن أعتقد أن هناك  ، حاقت  الربُّ

وعودًا باستجابٍة لدعائنا إن نحن أقمنا صلواتنا من أجل األشياء املؤقتة، فتلك الوعود إنام 

ل ما تسفر عنه مشيئُة اهلل هبدوٍء. التدابري متيض هكذا:  تكون لسامع الدعاء ومنح القوة لتحمُّ

ُيسَكُب ما يف القارورة عىل األرض ثم تقع األحداث. يمتعض املرُء من احلكومة الربيطانية 

هلذه األحداث، ولكنَّ إذا كنا منطقيِّنْي فعلينا أن نمتعض من الذي يسُكُب ما بالقارورة، 

ألن اهلل تعاىل هو الذي يسُكب ما بالقارورة. 

انفجر ظهَر هذا اليوم لَغٌم يف تويت، ضحيته محاٌر آخر مل يفلت كام أفلت رفيُقه من قبل 

باحلصن الشاميل، فقد فَقَد جوانبه اخللفية وُقتِل. لرِيمْحُه اهلل.

1  يقصد املربع العسكري للجنود وهو تكتيك اتبعه اإلنجليز يف ذلك الزمان. )م(
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ال نستطيع أن نمسَك عن التفكري يف أن شيئًا قد حدث يف أوروبا من طبيعة خميفة، وأن هذا 
اليشء أصبح عىل نحو غامض معروفًا للعرب بطريقة ما، ألنه من الواضح أهنم ينظرون إىل 
اللعبة عىل أهنا ستنتهي ملصلحتهم ومن دون قتال، وهم ال يظهرون ما يدلُّ عىل قدرهتم عليه.

رنا هذه الليلَة أن نبعَث برسالة إىل العرب نقول هلم فيها إنه عىل الرغم من أنَّنا ال نقبل  قرَّ
أننا سنسِمُح بمقابلة أيِّ أورويبٍّ قد يرغبون بإرساله إىل خطوط  باملكان، إال  بأيِّ أورويبٍّ 

التامس مع رايٍة بيضاَء، ويشمل ذلك القنصل اليوناين والطبيب اليوناين.
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 من املحبِط جدًا واملكِئِب أْن يغدَو املرُء يف الوضع الذي أنا فيه، إن مل يكون مؤاتيًا يل، 
فلم أفكر يف أنني ملا أخرج من هذا الوضع سأقول: »ليس بإمكان أحٍد أن يرفع يدًا أو قدمًا 
بأرض السودان« بدوين )Gen. xli. 44( ، واآلن ال يمكننا أن نحسب الحتامل وجودنا أكثر 
من 24 ساعًة. كلُّ الناس ضّدنا، أي قوة يملكون؛ فهم ليسوا بحاجٍة ألن يقاتلوا، عليهم 
فقط أن يرفضوا أن يبيعونا ما ينتجون من احلبوب. إن البطن حتكم العامل، ولقد كانت البطن 
)هذا العضو احلقري( هي من أورثنا هذا البؤس منذ البداية. ومن العجائب أن حيكَم العاملَ 

هذا األنبوُب البطنيُّ لإلنسان، حيكمه يف كافة أشيائه حقرِيها وعظيِمها. 

أبلغنا أحد أفراد عائلة السيد حممد عثامن، قادمًا من َشنْدي، أنَّ عثامن ِدْقنَة1 كتب إىل َبْرَبر 
خمربًا عن وصول اإلنجليز إىل َسَواِكْن )?Suawkim( ورشائهم اإلبل، كام أنبأ عن تقدم هلم. 
بَّة بقيادة  ِم القوات من الدَّ وقد مجع زعيُم العرب برَِببر أتباعه وأخربهم بذلك، وكذلك بتقدُّ
ترسوان  َبر  برَبْ عليهام  املستوىل  الباخرتان  رجاهلم.  بجمع  ونصحهم  ُوود(  )قوة  اإلنجليز 
بالسامح  فيها  العرب نخربهم  إىل  اليوم  أرسلنا رسالة   . املتقابَلنْيِ النهر  -اآلن-عىل جانبي 
. وهذه املرَة مل يطلق العرب  للقنصل اليوناين باخلروج ومقابلة اليوناين الذي كان قد كتب إيلَّ

الناَر عىل رايِة اهلُدنة.

استعراض للعرب عىل اجلبهة اجلنوبية –من املدينة- ولكنه بعيد جدًا. 

أخرب الرجل القادم من َشنْدي أن الضفة اليمنى للنيل هادئة بأكملها. لقد أرسلنا حرسًا 
مرافقًا ليحاول ويأرس كوزي، الذي هو اآلن يف طريقه إىل َبْرَبر. 

1  قائد للمهدي عىل إقليم َبْرَبر.
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الناس، ومالحظة  تأثري األديان يف  املثل عىل مبلغ ضعف  بالتأكيد رضب  طريٌف حّقًا 
ِض أنفِسهم أو أمواهِلم للخطر،  كيف يرتدُّ املسلمون واملسيحيون مجيعًا عن دينهم عند تعرُّ
ولسَت بواجٍد عائلًة سودانية عريقة واحدة، ِمن األرَُسِ التي يمكنها أن تتابع شجرَة نسبِها 
لُتنِقَذ أمواهَلا، مع أهنا ضِحكت عىل الفكرة  ُتِقرَّ ملحمد أمحد بأنه املهدي  خلمسامئة سنة، ملْ 
بعدئٍذ. وأنا أستخدم هذه احلجَة معهم بقويل: »أنتم تطلبون مني أن أعتنق اإلسالَم أِلنجَو 
فلامذا  بأنفسكم؛  للنجاِة  أقررتم بمحمد أمحد مهدّيًا طلبًا  أنفسكم  أنكم  بنفيس، عىل حني 
ُد أتباُعها وجوَدنا؛ فأنتم تعلمون  إذن؟ إن نحن ذهبنا عىل هذا املبدأِ، فسنَعتنُق كلَّ ديانٍة هُيدِّ

ون-عندما تكونون آمنني-أن حممد أمحد ليس باملهدي«. وُتقرُّ

أحد جنودنا األرسى من األَُبيِّْض جاء من َوْد النُُجُوِمي. كام أن أربعة آخرين معهم امرأة 
باشا  للمأسوف عليه حسن  عبدْيِن  كانا  )اثنان من األخريين  الفكي مصطفى  جاؤوا من 
ِة الطعام بمعسكر العرب، وأن كثريين يتهالكون عىل  إبراهيم الذي ُأعِدَم(؛ أبلغونا عن قلَّ

الفرار منه بسبب الطريقة التي يضايقون هبا من ِقَبل أنصاره. 

يكتب العلامء الرسائل إىل زعامء العرب ُيظِهرون فيها معارضَتهم أفعاهَلم وترصفاهِتم 
ألهنا تناقض دين اإلسالم. يشكو اليونانيون وغريهم من املساجني بُأَبيِّْض وغرِيها شكوى 
مريرًة من احلرمان والفاقة وسوء املعاملة من جهة العرب، وقد ورد ذلك يف رسائلهم التي 

يرسلوهنا إىل اليونانيني اآلخرين املقيمني هنا. 

أن  ويبدو  بالعدالة«.  وأطالب  ولدي  »قتلوا  ترصخ  امرأٍة  عويل  الصباح  هذا  أيقظني 
فيها  رجل  فدفعه  الثريان،  تديرها  التي  العرب  نواعري  إحدى  عىل  كان  الوحيد  صغريها 
فتكرست منه اجلمجمة جزئيًا، وأدخل املستشفى ألياٍم، وكان لنا أمٌل يف أن يتامثل للشفاء، 
بًا، مهياًم نشيطًا، ُبنِّيَّ اللَّْون، قد بلغ من  حتى حلق به التهاب فامت. لقد كان فتًى صغريًا مؤدَّ
ُسْمِرِهم  األطفال،  إىل  منجذبًا  نفسه  املرُء  البلد جيد  أرملٌة. يف هذا  واألمُّ  ثامنيًة -  األعوام 
ْمُر منهم والسوُد ِجراَحهم  وُسوِدِهم مجيعًا، ولألولني منهم لوٌن برونزيٌّ رائٌع. حَيتِمُل السُّ

، عىل حني أن جنود الفالحني البؤساء يرصخون ألقلِّ مَلٍْس يف جراحهم.  دوَن تشكٍّ
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جاء أحد زعامء العرب إىل ممرِّ شالل الَسَبلوقة )Shoboloha defile(1 وحاول أن جيمع 
، لكن الناس أَبْوا عليه فانرصف عنهم.  الناس الحتالل املمرِّ

َسيٍف،  من  أصابه  أنِفه  ُجرٍح يف  بسبب  املستشفى  الزنوج طريح  من  اجلنود  أحد  هناك 
وتغلغل اجلرح حتى املنخرْيِن حتى جعل من هاتني الفتحتني فتحاٍت أربعًا؛ ألن اجلرح غائر 
ي الرجل مل ُيصابا بأذى.  يف قصبة األنف )إن جاز القول إنَّ ألْنِف الزنجيِّ قصبًة(، ولكنَّ َخدَّ

ثمة رجل ُجِرح يف صدره فعاَش أحد عرش يومًا ثم مات. فقد وجد الطبيب أن رصاصًة 
استقرت يف منتصف قلبه يف جدار الُبطنْي. وضع الطبيب القلب يف الكحول. كان يزن وزن 

رصاصة مارتيني-هنري. 

اجلنود الزنوج نظيفون إىل حدٍّ عجيٍب، عىل حني أن جمموعة الفالحني واألتراك عىل 
العكس منهم متامًا. وألحذية األولني مَلعاُن شديد النظافة والصقل، مثل احلذاء الذي حيب 

ماسح األحذية الصغري بلندن أن ينظفه مقابَل بنٍْس.

عند  ملالقاته  اليوناينَّ  القنصل  أرسلُت  الليلة.  هذه  العرب  من  اليونانيني  أحد  جاءنا   
اخلطوط، حيث سيصل إىل هناك الليلَة. 

املسيحيون  يصبح  حني  وتفسخها،  العقيدة  انحالل  هلم  ونعيُت  اليوم  العلامء  قابلت 
عىل  حفاظًا  الكاذب  للنَّبِي  أتباعًا  املسلمون  يصري  وحني  بأنفسهم،  للنجاة  طلبًا  مسلمني 
تكون  حني  أنه  جدًا  أخشى  ولكني  األمر،  هذا  حول  الناس  يف  وسيخطبون  ممتلكاهتم. 
املسألة بني اهلل وأغنامهم... إلخ، أن يميلوا، عمومًا، إىل رعاية أغنامهم. وأخشى أن نكون 
َل دعاًم بخمسني ألف رجل عىل وعود الكتاب املقدس، فنحن ال نلتفت إىل  مثلهم، فنُفضِّ
اخلمسني  عىل  احلصول  معه  يمكننا  ال  حِرج  َوضٍع  يف  أنفسنا  نجد  حينام  إال  الوعود  هذه 
ألف رجل. وهذا احلال -عىل األقل- ينطبق عيلَّ إىل حدٍّ كبرٍي. وال شكَّ أن النجاح جيعل 
رقٍة  الصعاب جتعلهم ذوي  النوائب واألحداث  أن  رفاقهم، عىل حني  قساًة عىل  الرجال 

1  عىل بعد مخسني مياًل من اخلرطوم، عند الشالل السادس.
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معهم )يمكنك أن تتأمل يف سلوك وزيٍر من الوزراء أو كولونيل وهو يف الوظيفة، ثم وهو 
خارج الوظيفة، لتقتنع هبذه احلقيقة(. 

ب موجود عىل النحو الذي كان عليه يف العامل يف حقب قد خلت،  ال أعتقد أن التعصُّ
ٍب. فاألمر أمر ممتلكات، وهو  وذلك اعتبارًا مما رأيته يف هذه التي يزعمون أهنا أرض تعصُّ
يشبه شيوعية حتت راية الدين، وهو ما يبدو أنه مثري ويعطي لونًا لألفعال التي كان سيشجبها 

الناس –لوالها. 

ينا يف البلدان اإلسالمية، أنه ليس يف القرآن  أنا متأكد أنه من غري املعروف لعموم مبرشِّ
ح إىل أنه كان بحاجة إىل َعفٍو، بل ليس بإمكان  نا، كام ومل يلمِّ ما يعزو اخلطايا والذنوب إىل ربِّ
د بمعجزٍة.  مسلم أن ُينِكر أن األب كان اإلله )انظر السورة الثالثة: آل عمران(، وأنه ُجسِّ
أقنع قساوستنا أنفسهم بأنه ديٌن غرُي صحيح، ولكنه ديٌن غري صحيح يؤمن به مالينٌي عىل 
القرآن  ماليني من إخوتنا من البرش. ال يقول املسلمون إنَّ حممدًا معصوم، وكثريًا ما يقرُّ 
بأنه أخطَأ، ولكن ال يقول مسلم إنَّ »املسيح أذنب«. وفيام يتعلق بمسألة التضحية بالذات، 
باجلسد، فهم متقدمون عىل الكاثوليك، ومن ثم الربوتستانت. لعله من اإلزعاج اإلجيايب 
أن يدعو الرجل عبده ليخربه العبد أنه يف –حالة- صالة دائاًم، وال يمكن للمرء أن يعتقد 
أن هذا عذٌر للعبد، ألنه ال متعَة يف أن يكون يف وضٍع مقيد ملدة طويلة إال أن يكون مؤمنًا 
وله اعتقاد يف هذه الصلوات. إله املسلمني هو إهلنا، وهم ال يعتقدون أن حممدًا يامرس عبادًة 
هتدف للشفاعة هلم عند رهبم. إهنم يعتقدون ويؤمنون بأهنم ال شفاعة هلم إال بأعامهلم التي 

يكونون مسئولني عنها، إهنم يف ذلك أشبه باليهود. 

كثريًا ما ناقشنا خالل حصارنا مسألة أن ينتابك اخلوف، وهو يف نظر الناس أمٌر جيب أالَّ 
يكون. ومن ناحيتي أنا، أجُدين دائاًم يف خوٍف، وخوٍف شديد. فأنا أخاف مما سُتسِفُر عنه 
كل املعارك واالشتباكات. أنا لست أخشى املوت، ذلك أمٌر أصبح من املايض ولن يعوَد 
واحلمد هلل، ولكني أخشى اهلزيمَة وما يستتبعها من عواقب. أنا ال أؤمن قطُّ بوجود إنسان 
هادئ غري ُمبال، وإن ُوِجَد فأرى أنه إنام خُيِفي خوَفه وال ُيْبِديه للعَلن. ومن ثمَّ أرى أنه عىل 
قائد القوات أالَّ يقيم مع َمن هم حتت إمرته عن َكَثٍب أو قريبًا منهم؛ ألهنم يراقبونه مراقبَة 
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نَّْور(، فلسَت بواجٍد عْدَوى مُتاثُل عدوى اخلوف. كنت أغضُب، حينام ال  الوشق )أو السِّ
أستطيع األكل بسبب القلق، ألين أجد أنَّ َمن عىل ذات املائدة قد تأثروا هبذا الشعور.

رجع القنصل اليوناينُّ من مقابلة اليوناين الذي كان قد جاء بالرسالِة من َوْد النُُجُوِمي 
يقول  فهو  االستسالم.  عىل  حيملنا  أن  اليوناين  هدف  كان  االستسالم.  مني  طلبت  التي 
أمني بك2  وإنَّ  برجاله مستسلاًم،  إيل شاكا  قد جاء  الغزال  بحر  )Lupton(1 يف  لوبتون  إنَّ 
: »غادر كوزي أمس إىل َبْرَبر، وسالطني باشا  باالستوائية قد ُأرِسَ كام يشاع. يقول اليوناينُّ
كان يف ُكْرُدَفاْن. وإن املهدي قد اختذ طريقه إىل هنا«. ويرى القنصل اليوناين أن هذا الرجل 
إنام جاء ليحصل عىل مال لألرسى اليونانيني وليشٍء آخر يسري. لقد تركُت القنصَل اليوناين 

يفعل ما يريد فيام يتعلق هبذا األمر. 

الزالزل  مثل  اجتاهه  كان  لثواٍن،  استمرَّ  الليلة،  هذه  التاسعة  الساعة  يف  ِزلزاٌل  حدث 
األخرى من اجلنوب إىل الشامل. 

ُر يف اخلسارة اهلائلة يف األرواح يف السودان منذ العام 1880، واالضطراب العام  حينام أفكِّ
للحكومة كلِّها، ال أستطيع منع نفيس من الشعور بحقد شديد عىل السري أوكالند كولفني 
ديلك  تشارلز  والسري   ،4)Edward Malet( ماليت  إدوارد  والسري   ،3)Auckland Colvin(
)Charles Dilke(؛ ألنه بسبب هؤالء الثالثة الذين أخذْت حكومُة جاللة امللكة بنصيحتهم، 
نجمت كلُّ هذه املحن واملآيس. لقد جعلوا كلَّ اهتاممهم محلَة السندات، وتعاملوا مع كل 
نتيجة  الزمن  بمرور  ... وظهرت  أو خيايلٌّ واِهٌم  أنه  تفكريهم عىل  ُر بخالف  يفكِّ َمن كان 
سياستهم ولن نسمع منهم بعد اآلن. وبدرجٍة أقّل منهم، أْذَنَب مراسل التايمز يف القاهرة 
دبلوماسيِّينا  ولكن  أمينة،  صادقة  أمٌة  نحن  ويدعمهم.  يؤيدهم  كان  ألنه  واإلسكندرية 

خادعون، وال يتصفون باألمانة والصدق عىل الصعيد الرسمي.

1  ضابط يف األسطول التجاري، عمل حتت إمرة اجلنرال غوردون عام 1878، وعيِّنه حاكاًم عىل بحر الغزال.
ى بأمني، عيَّنَه غوردون حاكاًم عىل حمافظة االستوائية عام 1878. 2  أملاين أسلم وتسمَّ

اَن الثورة العربية سنة 1881. 3  املراقب العام يف مرص إبَّ
4  القنصل العام الربيطاين يف مرص بني عامي 1883-1879.
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13 سبتمرب

الدقيق  بالبحث  أرسلت مذكرات إخباٍر جلميع السلطات يف كلٍّ من مرص والسودان 
عن كوزي؛ ألين أرى أنه مبعوٌث من ِقَبِل املهديِّ وجاسوس له؛ ويمكن إجراء ذلك بذريعة 
ه املهديُّ  اجلامرك. وأنا ميَّال للرأِي بأنَّ كوزي خان َبْرَبر وسلمها إىل العرب، وإالَّ فلامذا خصَّ

بمعاملٍة خمتلفٍة عن كل األوروبيني اآلخرين؟ 

جاءنا اليوم مخسٌة من جنودنا األرسى يف األَُبيِّْض، وقد أبلغونا أن العرب غري أقوياء 
وال ينوون شنَّ معركة يف الوقت احلارض )جلبوا معهم أسلحتهم(، وذكروا أنَّ العرب قد 

عرفوا بحملتنا إىل َبْرَبر.

. هذه الرسائل ممتعٌة، ألهنا تظهر آراء هؤالء القوم.  أرسل العلامء اليوَم رسالًة إىل املهديِّ

نام إلينا أن البواخر قد اجتازت ممرَّ شالل الَسَبلوقة بسالم؛ ومتوقع أن تصل إىل َبْرَبر اليوَم. 

ة ما إن كنا نحن  ٌ ي أعداءنا متمردين بل »العرب«؛ ألهنا مسألٌة حمريِّ الحظوا أنني ال أسمِّ
املتمردين وذلك انطالقًا من الفرمان الذي بني َيَديَّ الذي يعيد السودان إىل زعامئه.

أخرب اليوناينُّ الذي جاء أمس الطبيَب اليوناينَّ هنا أنَّ رئيس اإلرسالية التبشريية باألَُبيِّْض 
وأما   ،)Luigi Bonorni( بونورين  لوجيي  واسمه  وإيامنه؛  بعقيدته  احتفظ  من  وحده  هو 
اآلخرون من كهنة وقساوسة وراهبات فقد صاروا مجيعًا مسلمني )هكذا قال(؛ وتزوجت 
واالغتصاب.  االعتداء  من  بأنفسهّن  نجاًء  اسميًا،  شكليًا  زواجًا  اليونانيني  من  الراهبات 
ى حصاننِي وزوجًة وخادمًا وِستِّنَي جنيهًا هديًة من املهديِّ الذي كان  وقد قال إن كوزي تلقَّ
معه عىل أوثق ما تكون احلميمية. فهو َيذُكُر أن سالطني كان يمتلك أربعة آالف إردب 1 

كان اإلردبُّ الواحد يعِدُل مخسة بوشالت، والبوشل )Bushel( وحدة مكيال إنجليزية قديمة تعدل    1
نحو عرشين كيلوجرامًا من الذرة.
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من الُذَرِة ومخسامئة وألف بقرة، وكاّمً وافرًا من الذخرية عندما استسلَم؛ وقد أعطاه املهديُّ 

 38 اليونانيون هنا  م  بتحفُّظ(. قدَّ املعلومات جيب علينا أخذها  ثامنيًة من اجلياد )كلُّ هذه 

، وأرسل القنصل النمساوي 100 دوالر إىل البعثة  جنيهًا اسرتلينيًا ملواطنيهم الذين يف األرْسِ

اليوناينُّ  َدت، وأشكُّ أال حيتفظ  ُبدِّ اليوناينَّ مخسَة دوالرات، أتوقع أهنا  باألَُبيِّْض. أعطيُت 

بكل املال الذي قبضه لنفسه. وقد استكثرُت العرشين دوالرًا التي دفعتها إىل كوزي، إذ أراه 

عمياًل مأجورًا وخائنًا خسيسًا. وأتوقع أن يكون قد َأعطى املهديَّ كل الشيفرات الرسية؛ 

ومن حسن احلظ أنه مل يكن يملك شيفرة وزارة اخلارجية، فهي ما ظفر به ستيوارت. ولو 

كنُت أعلم هذه املعلومة عن كوزي لوجب عيلَّ قطُع رأسه، ولكن ال بأس فقد تركته يواجه 

مصريه املحتوم. 

وإن صحَّ ما يقوله هذا اليوناينُّ عن ِرّدِة كل هؤالء إال السيَد لوجيي فيا له من مشهد! ألنه 

من املؤكد أن هؤالء النفر جاؤوا إىل هذه البالد بإيامن أشدَّ من إيامن أولئك الذين خلَّفوهم 

يأِت معهم. وما كانوا يتوقعون يف سبيل ذلك راحًة، بل مزيدًا من نكران  وراءهم ممن مل 

نْيَ دخاًل يبلغ ألف جنيه اسرتليني يف السنة، تركنَُه  الذات. وبعض أولئك الراهبات ُكنَّ يتلقَّ

وراَءُهنَّ لِيأتنَي إىل هنا. وال ريَب أنَّ ما ذكره اليوناينُّ عرضٌة لشكٍّ كبرٍي. 

 اسم سالطني اجلديد-بعد إسالمه-  هو عبد القادر )Abdel Kadi ؟(، واسم كوزي هو 

حممد يوسف. وقد اقرتح املهديُّ أن أستسلم )؟( حتت إمرة أيب قرجة، وهو رجل مشهور 

بخرق قوانني الدراويش. وقد نسيت أن ُأعلِّق يف خطايب عىل هذا األمر. يبدو أنَّ لكل من 

هؤالء الرجال ُمرشدًا روحّيًا معهم، يعمل جاسوسًا كذلك.  

هرب إلينا، كذلك، اثنان من جنود األَُبيِّْض ظهر هذا اليوم؛ وذكرا أن العرَب يعتزمون 

ي )Bourré(، وآخر أمام اجلبهة اجلنوبية للخطوط،  وضَع مدفع عىل النيل األزرق أعىل ُبرِّ

مع فكرة قصف املدينة.
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حارص بسامتيكوُس )Psammetichus( أزوتس )Azotus( أو أشدود )Ashdod( لِتسعٍة 

وعرشين عامًا، )حسبام ذكر هريودوتس(1. فأيُّ حياة كان حيياها شعب أزوتس هذه! لقد 

تعب املرُء منا من هذا احلصار ومَلَّا يمِض عليه غري ستة أشهر وحسُب. وأزوتس أو أشدود 

يْت هذه املدينُة عىل ابن نوح يافث )Japhet(( وغزة.  قرية صغرية بني يافا )وهبذه املناسبة، ُسمِّ

جدير بالذكر أن اجلنود السود الذين جاءوا هم عمومًا معارف يل من قديم، أي إهنم 

الصينيني  أحبُّ  أنا  متشاهبة.  كلها  إيّل  بالنسبة  الُفْطَس  السوداَء  لكنَّ وجوههم  يعرفونني، 

الّلون.  الُبنِّيُّ  السودان  شعُب  ثم  الفْطِس،  الوجوه  ذوو  السود  بعدهم  يأيت  ثم  أكثر، 

الرغم من أين أشعر نحوهم  بالودك، عىل  املدهونة  الوجوِه  الفالحني ذوي   ولسُت أحبُّ 

بالشفقة والرثاء. 

املاملك،  أحقر  أهنا  عىل  مرَص  راِن  يصوِّ فهام  ممتعان2،  و30   29 حزقيال  إصحاَحْي  إنَّ 

وخادمة املاملك، وأهنا لن يكون عليها حاكم منهم )فمحمد عيل كان سنجقًا لسالونيك، 

كانت  إنام  األرض  هذه  عىل  الصادرة  واألحكام  عنها(.  أجنبيًا  األرض،  هذه  عن  غريبًا 

سيُمرُّ  )التي  َبْرَبْر  تقع  الرقيق.  بتجارة  يتعلق  فيام  وفظائعها  الوحشية  معامالهتا  بسبب 

تنتهي  حيث   ،)Merowé( َمَرِوي  من  ميل  مئتي  بعد  عىل  ستيوارت(  الكولونيل  الليلَة  هبا 

مائة ومخسني  ُدْنُقال،  للمالحة حتى  النهر صاحلة ومفتوحة  مياه  ثمَّ جيد  الشالالت، ومن 

ِمياًل ِمْن َمَرِوي؛ وهناك جيد الربق )=التلغراف( مفتوحًا، وهكذا حتى اليوم العرشين من 

سبتمرب لِيكوَن يف هذا احلني عىل اتصال بالقاهرة وأوروبا. ثمة يشٌء حيريين، فلو كان حقًا 

دنقال ومن سنحيت  الناس من  ُيسَحْب  مل  فلامذا  السودان وتركه ملصريه  التخيل عن  َر  تقرَّ

1  بسامتيكوس هو أحد ملوك األرسة السادسة والعرشين املرصية األقوياء. كانت مرص قبيل صعود هذه 
األرسة حتت حكم اآلشوريني قبل أن تضعف مملكتهم فينحرس سلطاهنم عليها يف عهد هذه األرسة. ويف 
العام 635 ق م حارص هذا امللك مدينة أشدود الواقعة اليوم يف إرسائيل ملدة 29 عامًا، مات خالله أغلب 

سكان املدينة، وكان حصارًا ناجحًا )م(.
2  إصحاحان يتضمنان نبوءات ضد مرص )م(.
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َِذ القرار. إذ ال يعود ثمة غرض ممكن من ترك الناس يف هذه األمكنة.  )Senheit(1 عندما اختُّ
أرى أنه كان من األفضل لنا أن نحمل ضباطنا الشباب عىل درس »سري بلوتارك«2، بدالً 
بلوتارك نرى رجاالً )ال  أو كتٍب يف فن احلروب؛ فهناك عند  »التكتيكات الصغرية«  عن 
، بل هم وثنيون أقحاح( جيعلون من التضحية بأرواحهم أمرًا طبيعيًا  يسندهم إيامن حقيقيُّ
ا يف أيامنا هذه فأالَّ تفرَّ وحسُب هو األمر األعىل فضيلة. أنا أحتدث عن  وشيئًا معتادًا. وأمَّ
نفيس عندما أقول كنُت يف قلق وجزع بالغ، ليس حفاظًا عىل نفيس وإبقاًء هلا، ولكن ألين 
أكره أن ُأْهَزَم وأن أرى ُخَططِي قد غِشَيتها اخلَيبة. بيد أنه أن يكون عيلَّ أن أخضع لُِعرْشِ ما 
يكون عىل أيِّ ممرضة أن ختضع له وقد ُألِزمت بمريٍض كثرِي الشكوى ألمٌر سخيف وينبغي 
أال ُيقارَن معه. وحينام أبرز للعيان يكون اجلميع جماماًل وباذالً لعبارات املدح والثناء؛ وإن 
مات املريض يكون السؤال: ما الذي جيب إعطاؤه للممرضة لقاء ِخْدماهتا. نحن نقرُّ أننا 
منذ والدته، وعندما كان مالحقًا، وحتى وفاته  إنه  قيل  ربام  الذي  )املسيح(،  الرب  أتباع 
ما وجدنا  متى  الرصاخ والصياح  نأخذ يف  )وأنا خاصة(  أو شفقة، ولكننا  بعطف  مل حيظ 
أنفسنا يف موضع معاناة، عىل حني أن »حرفتنا« إذا كنا مسيحيني هي أن نحتمل املعاناة. لقد 
كنُت قائدًا للضباط واملوظفني وأرواح الكالب طوال املدة التي كنت فيها هنا؛ كنت املهامز 
الذي هيمز عىل خوارصهم كل يوم؛ وليس هناك ما يمكن أن يمسح هذه املعاملة السيئة 
ج، ولكن كان عيلَّ  ُسذَّ لون  للحظة، فهم مغفَّ إنني مل أعطِهم سالمًا  أقول  قد  من ذاكريت. 
أن أكون أكثر احرتامًا ملشاعرهم ورغباهتم. من املؤمل جدًا أن ترى رجاالً يرجتفون عندما 
يأتون ملقابلتي لدرجة أهنم ال يستطيعون اإلمساك بعود ثقاب ليشعلوا سيجارة. ولكني مل 
أقطع رأس أحد؛ فلم أقتل إال اثنني من الباشوات وأقرُّ أنه إن مل يكن األمر يتعلق بالتأثري 

عاصمة  حاليًا،  اإلريرتية   )Keren( كرن  ملدينة  التارخيي  االسم  هي   ،)Senheit( سنْهيت  أو  سنْحيت    1
ْع واإلقليم الساحيل يف عام 1865 مفيدين من سقوط  إقليم عنصبا. احتلها املرصيون بعد أن احتلوا ُمَصوَّ
1941 معركة كرن  اإلمرباطورية العثامنية. ثم صارت إىل االستعامر اإليطايل، ومن ثمَّ شهدت يف العام 
الشهرية بني اجليش االستعامري اإليطايل مدافعًا عن وجوده يف مستعمرته إريرتيا وبني القوات الربيطانية 

وقوات الكومنولث الغازية، إبَّان احلرب العاملية الثانية )م(
لوقيوس مسرتيوس بلوتارك مؤرخ وكاتب روماين من أصل يوناين )45-125م(، والعمل املذكور    2

السري املقارنة لعظامء اليونان والرومان من أشهر أعامله )م(.
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اخلارجي لكانا اليوَم عىل قيد احلياة. لقد ُقتاِل بأمر قضائي1. حسب ما نرى، سعداء أولئك 
الذين يتدلون يف أقواس صغرية، وغري سعداء أولئك الذين يتدلون من طريَفْ الرش واخلري، 

ْوُن الطبيعي خري للِّباس!  يبحثون يف ميدان املغامرة. فاللَّ

بعد  السودان  لرتكهم  اجلاللة  صاحبة  حكومة  ]مسؤويل[  أكره  أنا  احلياة!  لتناقض  يا 
أن تسبَُّبوا يف كلِّ مشاكله؛ وأنا َبْعُد أؤمن بقوانني الرب يف السامء واألرض، فكان عيلِّ أن 

أكرهه، وهو )بصدق( ما ال أفعل.

 أسمع أن القنصل النمساوي َهنْسال )Hansall( ميال للذهاب مع مرافقاته السبع إىل 
العرب، وآمل أن يفعل. تدخل كل يوم قطعان من املاشية، ولكن يدخل القليل جدًا من 
احلبوب. لقد أرسل السيد حممد عثامن كلمًة إىل قومه ليذهبوا إىل اخلرطوم الئذين الجئني؛ 
نا! ولكن هذه الكلمة تظهر ثقته بمستقبلنا، وذلك رشٌف يل عظيم، أمحد اهلل  وهذا أمر يرسُّ
«، وأن ظِفرُت بثقٍة من رجٍل ما كان لينظر إيلَّ يف  َح أنني »مسيحيٌّ أن منحني اإليامن ألرصِّ

أيام جمدي. 

السيد حممد عثامن، وهو ذاهب إىل َشنْدي، حيث تعيش أخته، وهي  كان أحد رجال 
امرأة شديدة اجلراءة والشجاعة، حيمل إليها ِشْبِشبًا، ومحل معه هذا الشبشب إىل هنا، فكتبُت 
ت( أهنا حني تلبسهام فإهنا  اسمي داخل كلِّ َزْوٍج منه، وطلبُت منه أن خيرب هذه السيدة )السِّ
ت« كانت  إنام تضع أصابع قدمها عىل اسمي؛ وعاد إيلَّ الرجل يف يوم آخر لُِيِخربين أن »السِّ

سعيدًة بالفكرة.

أيُّ ضجة سيحدثها البابا حول زواج الراهبات من اليونانيني! إنه احتاد الكنائس اليونانية 
والالتينية.

1  كان ذلك بعد إجراء قانوين يف 16 مارس حيث جرت حماكمة اثنني من الباشوات أمام حمكمة عسكرية، 
وقد وجدا مذنبني باخليانة وأعدما.
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14 سبتمرب 

أطلق العرُب أمس مساًء أربع قذائف مدفعية نحو خطوطنا عىل اجلبهة اجلنوبية، غري 

أهنا مل تصل إىل التحصينات.

فريق  خرج  وقد  املكان.  ذلك  مهامجة  ينوي  كان  العرب  حشد  أن  احلَْلَفاَية  من  جاءنا 

ليستوثق من صحة هذا اخلرب. جاءنا اليوم أربعٌة آخرون من العرب، ومل يكن لدهيم الكثري 

لقوله أكثر من أن العرب أرادوا اإلبقاَء عىل حصار املدينة وليس اهلجوَم عليها مبارشًة. 

قتل العرب أربعَة جنوٍد حاولوا الفرار، ولكن أولئك الذين جاءونا ذكروا أن هذا ال 

يمنع جميئهم. 

قبض العرب عىل رجٍل أرسلته إىل َوْد املَِكْاشِفي )Waled Mcashee؟( الذي حارب مع 

َوْد النُُجُوِمي، وهو حيمل رسائيل، ووافق أن هذا الرجل كان سيشنق يف اليوم الالحق، عندما 

وصلت رسالتي التي أحتج فيها للعرب عىل سوء معاملتهم لُِرُسيِل، فعَفْوا عنه اعتبارًا بام 

إىل  أمِس  جاء  الذي   ، اليوناينَّ أن  الرجل  هذا  وذكر  رساحه.  وأطلقوا  الرسالة  يف  ورد  قد 

ُأْرِسَل إىل ُكْرُدَفاْن عند رجوعه إىل معسكر العرب. ولعل العرب كانوا  اخلطوط، كان قد 

سيعذرون حقًا لو أهنم أقدموا عىل إعدام الرجل الذي أرشُت إليه آنفًا، ألنه كان جاسوسًا 

إليهم مبارشًة؛  ِمنِّي  ُأرِسُلُهم  الذين  الرسل  إنام كان بخصوص  فعاًل؛ واحتجاجي للعرب 

وثمة شّك كبري حتى يف أن يكون ود املكاشفي قد حارب قطُّ مع َوْد النُُجُوِمي. 

وطلب  ويلقاين،  إيلَّ  يأيَت  أن  فيها  عليه  اقرتحُت  القادر  عبد  الشيخ  إىل  برسالٍة  بعثُت 

إليه زعامء العرب أن يذهَب ملالقايت ولكنه ما كان ليفعل؛ إذ بات معروفًا متامًا أننا رفضنا 

االستسالم ]وهو األمر الذي يعمل من أجله[. 
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بني  الكائنة  ة  امُلرَّ واألحاسيس  الالذعة،  بل  املتأججة،  املشاعر  من  التخلُُّص  أمكن  لو 

الِقْسَمنِي العظيَمنْيِ لشعب السودان فذلك سيكون السبيل العظيمة إىل هتدئة البلد، ويمكن 

فعل ذلك تدرجييًا.

 .1 هبط سعر اللحم من 10 شلنات للرطل منه إىل ِشِلننَْيِ

 )Giraff?( باغتت الباخرة »التوفيقية«، التي ذهبت من النيل األزرق إىل منطقة اجِلَرْيْف

العرَب وأجلتهم عن املرعى كام أوقفتهم عن مجع احلطب واألخشاب )ويكون املرء شاكرًا 

عىل نعم صغرية يف مثل هذه األوقات(. 

»اإلسالم« كلمة تعني إذعاَن املرء هلل وانقياده إىل عبادته، أي التضحية بالنفس يف سبيل 

ذلك؛ ومن ثّم فاملسيحي احلقُّ هو من دين اإلسالم، حسبام يذهب إليه االسم وما يوحي به 

)هذه هي ترمجة سيل لكلمة إسالم(2. 

من  يلمُّ هبم  وما  من كوراث  ما حييق هبم  الناس  ينسى  ما  فعَجٌب رسعُة  تعَجْب  وإْن 

رضوب الفقد واخلسارة؛ فلم يمِض غرُي عرشة أياٍم عىل خسارتنا ألَف رجٍل تقريبًا قتاًل، 

ومع ذلك ال أحَد يتحدث عن هذا الفقِد اآلَن. فام هي إال أياٌم أربعٌة أو ستٌة حتى تتالشى 

عنك مرارُة كارثٍة من الكوارث أمَلَّْت بِك. 

1  وردت يف األصل )10s.(، والشلنق أو )Shilling(، وينطق عند السودانيني بالشلن، بإسقاط القاف، هو 
عملة معدنية بريطانية النشأة، ظهرت يف عهد امللك هنري السابع، ويعدل واحدًا من عرشين من اجلنيه 
اإلنجليزي االسرتليني. وقد كان كذلك عملة معدنية تعدل واحدًا من عرشين من اجلنيه السوداين. وكان 

معموالً به حتى ثامنينيات القرن املايض )م(.
2  جورج سيل )George Sale( مسترشق إنجليزي وحماٍم ولد يف عام 1697 م بمدينة كانرتبري بإنجلرتا 
للقرآن  برتمجته  وُعِرَف  الرشقية،  اللغات  من  درس  فيام  العربية  اللغة  درس  بلندن.  1736م  عام  وتوىف 
الكريم باللغة اإلنجليزية ونرشها يف 1734م قبيل وفاته بعامني، وله معجمه املسمى باملعجم العام. كان 
عضوًا يف مجعية تعزيز املعرفة املسيحية )Society for Promoting Christian Knowledge( . عىل الرغم مما 
أبداه من إعجاب بالنبي حممد وبالقرآن، لكنه مل يشأ أن جيعل اإلسالم بمستوى النرصانية واليهودية سواًء 
بسواء، فعنده أهنام وحدمهها نزال من السامء حقًا. وقد أهدى ترمجته للقرآن إىل اللورد جون كارتريت، كام 

استجادها األديب والفيلسوف الفرنيس فولتري وكاَل له هبا من الثناِء الكثرَي. )م(.
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أخرى.  كرًة  وثار  اهتاج من جديد  قد  )Shaggyeh(1القديم  الَشاْيِقَية  انشقاق  بعبَع  إنَّ 
ُه واملهديَّ قادمان،  فصالح باشا2، القابُع سجينًا عند املهدي، قد كتب إىل أخيه ليذكر له أنَّ
إيامنًا ال  الذين هم من حويل  التي يؤمن هبا هؤالء  فِمْثُل هذه األشياء   . إيلَّ ينضمَّ  وأنه لن 
الَشاْيِقَية  الذين يعلنون يومًا أن  ي من أبغض جوانب عميل. فأولئك  هَلِ  ، إليه شكٌّ ُق  يتطرَّ
وك ويستحثوك الختاذ أشدِّ اإلجراءات رصامًة لقمعهم،  خملصون يأتون بعد يومني ليحاجُّ
ِد والِعصيان، إن كانت  وهو أمر، فيام أرى، ال يعدو أن يكون السبيَل نحو دفعهم إىل التمرُّ

هلم أي نزعٌة نحو تلك السبيل )أعني بذلك التمرد، االنضامم إىل العرب(. 

جاء أخو صالح باشا اليوَم للقائي؛ فقد سمع أن أخاه يوجد اآلن بَشَبَشة بمعية املهدي 
)Schatt(3، وهو مكان إىل الداخل من الُدَوَيم عىل النيل األبيض. ويبدو أنه مستوثق من 

ذلك؛ فإن كان األمر كذلك فسيُحلُّ علينا املهديُّ قريبًا جدًا، فهو ظل هناك لتسعَة أياٍم.

ا أن خُيِفَق فينتهي، ولن تكون ثمة رضورٌة حلملٍة  مل يزعجني خرب اقرتاب املهدي ألنه إمَّ
ا أن ينجَح فيمنَع بوجوده أي جمزرة. ولطاملا شعرُت أننا حمتٌَّم علينا أن نلتقي  إىل ُكْرُدَفاْن، وإمَّ

وجهًا لوجٍه قبلام ينتهي األمر هنا. 

َر القرص وكلَّ َمْن فيه وما فيه، وإالَّ  اقرتعت يف خُميلتي، إن احتلَّ املهديُّ املكان، أن أفجِّ
فهو األرس، سأبقى مستعينًا باهلل، عىل اإليامن، واملعاناة يف سبيله إن دعت الرضورة )وهو 
األرجح وقوعًا(. فخيار تفجري القرص هو األيرس، عىل حني أن اخليار اآلخر يعني املعاناة 
األخري،  سأختار  أنني  أرى  واالمتهان.  اإلذالل  رضوب  وكل  املضنية  الطويلة  واآلالم 
ليس خوفًا من املوت، ولكن اخليار األول حيمل يف طياته، عىل نحو يزيد أو يقل، وصمَة 
االنتحار، فهي ال تفيد أحدًا بخري، وهي بوجه من الوجوه منازعٌة ملشيئة الرب وعدم تسليم 

األمر ملشيئته. 

، وكانت قد جهزت حامية احلَْلَفاَية. ت إىل املهديِّ 1  قبيلة مل تكن قد انضمَّ
ٍة  عدَّ ألسابيَع  دامت  ومقاومة  صمود  بعد  للمهدي،  االستسالم  إىل  اضطر  قد  كان   ، مرصيٌّ ضابٌط    2

ِميَّة عىل النيل األزرق. بامُلسلَّ
3  هكذا وردت. وكام ما هو مالحظ فإن غوردون ال يتقيد »بالفونتيك« عند كتابة األسامء السودانية )م(.
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تقع منطقة َشَبَشة عىل بعد عرشين مياًل إىل الداخل من الُدَوَيم، وعىل بعد مائة ميل من 
اليوناينَّ أن  القنصَل  القادُم  اليوناينُّ  النيل األبيض. لقد أخرب  هنا، عىل الضفة اليرسى من 
اُر مَلَس هبا عينيه لتجرَي دموعه  املهديَّ يضع الُفلُفل1 احلارَّ حتت أظافره، حتى إذا أتاه الزوَّ
غزارًا؛ وأنه يأكل يف العلن القليل من حبوب الذرة، ولكنه بالداخل يف بيته يأكل أطايب 

الطعام ويتعاطى املرشوبات الكحولية.

ويقول اليوناينُّ إن املهديَّ يتلقى الكثري من الرسائل من القاهرة واسطنبول واهلند، وأن 
حديثه ال ينقطع عن اخلرطوم وفرصته يف االستيالء عليها.

ٍج يف كتابة رسائل إليه أحاول هبا  وبعد أمر الفلفل هذا، أرى أن عيلَّ أن أطَِّرَح أي حترُّ
إقناعه بإجراءات معقولة. 

اليوناينَّ أن املهديَّ كان رهَن احلَريِة واالرتباك ملعرفة ماذا  اليوناينُّ القنصَل  أخرب ذلك 
التساؤل  أن يكون هذا  السودان وال مجل. وأتوقع  ناقة يل يف  الذي ال  أنا هنا، وأنا  أصنع 
أكثر إرباكًا لآلخرين من املهدي )وأنا منهم(. عيلَّ أن أعرتف أن مسألة الفلفل قد أورثتني 
طبيعي  متطرف  رجل  مع  أتعامل  إنام  أنني  اليوم  حتى  ُل  أؤمِّ كنت  لقد  واشمئزازًا.  تقززًا 
يؤمن برسالته، ولكن أن يصل األمر إىل أن يضع الفلفل حتت أظفاره بغية استدرار الدموع، 
يكون عندها من املذل واملهني أن يستسلم له املرُء، وأنا بطريقة أو بأخرى لديَّ اعتقاٌد راسخ 
ُ عيلَّ أالَّ أستسلم. ال يملك املرء نفسه من الضحك والتسيلِّ من أمر الفلفل هذا.  بأنه يتعنيَّ
 ، أولئك الذين يأتون طالبني العفو، يأتون حبوًا وعىل أعناقهم حبل الشنق. فينهض املهديُّ
وقد حكَّ عينيه فجرت دموُعُه غزارًا لينزع حبل املشنقة عنهم. وبام أن إذالة الدموع عمومًا 
مما يَعدُّ دلياًل عىل الصدق واإلخالص، فأنا أنصح جملس الوزراء بوصفة املهدي هذه عندما 
طويلًة  تكون  أن   ، اليوناينُّ ذلك  يقول  هكذا  لألظفار،  والبدَّ  ما.  عمل  تربير  يف  يأخذون 

لتحمل الُفلُفَل. 

طَِّة. وواضح أن مراده هنا هو أن يعمد إىل يلحق صفة التالعب والنفاق  1  ويعرف عند السودانيني بالشَّ
باملهدي بذكر حكاية الفلفل والكحول )م(.
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15 سبتمرب

جاءنا هذا الصباح جنديٌّ هارب آخر، خمربًا أهنم ينتظرون أوامر املهدي، وال ينوون شن 
وَء. ومل يكن للمحبة بالسودان مكانًا، ألنني  هجوم عىل خطوطنا الدفاعية. املحبُة ال تُظنُّ السُّ

أقر أنه مع ُخَدِع املوظفني هنا، كانت املحبة ستميض وقتًا سيئًا تضيق به.

َة ماٍء هيرول نحوها ويرتجاها أن  يذكرون أن املهديَّ حينام خيرج ويرى امرأًة حتمل جرَّ
تسمح له بحمل املاء. هيرول نحو الستِّ )املرأة( كام أفعل أنا، غرَي أين مل حيدث أن جّربُت محل 
املاء. باملناسبة، يبدو أن مسألة الفلفل ضاربة القدم يف السودان، وليست من اخرتاع املهدي. 

إن قوة احلكام الرشقيني آتيٌة من الُعزلة التي يرضبوهنا عىل أنفسهم ويعيشون فيها، فهم 
مقدسون بام يضفونه عىل أنفسهم من حجب، وما أن يعرُفُهم الناس حتى ينتهي أمرهم، 
ولعل قدوم املهدي هنا حُيدث له ذلك فينتهي به ذلك املنتهى. ومادام املهدي قادرًا عىل أن 
جيعل جرائم أتباعه أمرًا يتعلق هبم وحدهم فسيظل هو بخري، ولكن حينام يرى الناُس أنه ال 

يفعل شيئًا حيال تصحيح األخطاء ورد املظامل، عندها تسقط هيبته. 

جاء ظهر اليوم أحد أفراد أرسة السيد حممد عثامن من َشنْدي، وأبلغنا أن محلة ستيوارت 
قد جاوزت َشنْدي؛ وأهنم استولوا عىل قارب كبري به حبوب وأربعة وعرشون عبدًا، وقد 
كان يومئٍذ يف رحلة جلبي الرضائب من العرب. وأبلغ السيد حممد عثامن عن صحة وصول 
قوات محلة اإلنقاذ إىل دنقال؛ وأن مدير ُدْنُقال قد عمل عىل هتدئة حمافظته؛ وأن زعيم العرب 
حممد خري، من َبرَبر، عند سامعه بوصول القوات إىل ُدْنُقال أرسل هنا وهناك جلمع العرب 
واعدًا إياهم بمبلغ عرشين دوالرًا يف الشهر، فاستجاب له النصف وجاؤوا إىل َبْرَبر يطلبون 
املال. وقد أرسلهم حممد اخلري إىل بيٍت حيث قال هلم إن املال يوجد هناك )مال احلكومة، 
البيت مل جيدوا  القاهرة!(. فلام دخلوا  الذي أعطونيه يف  مبلغ الستني ألف جنيه اسرتليني 
املال، ففرسَّ هلم حممد اخلري األمر بأن الشيطان قد دفنه يف األرض. ثمَّ ادَّعى هلم أن املهديَّ 
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قد أرسل إليه يطُلبه وانطلق هاربًا. ويبدو أنه رأى أنه ليس بمقدوره الصمود. ولو ذهب 
املال فأخشى أن تكون عاقبة أمره شديدًة  به اختفاء  بيانًا أفضل يربر  املهدي ومل يقدم  إىل 
لكنه  واملعجزات،  اخلوارق  أحداث  معينة يف  بحرية  يسمح  يكن  وإن  املهدي،  عليه؛ ألنَّ 
من املحتمل أن يكون يقظًا وحذرًا يف السامح هبذه األحداث بني أتباعه، خاصة حينام يمسُّ 

األمر جيبه.

نقصان  يالحظون  بدأوا  العرَب  إن  ويقول  إلينا،  وجاء  هرب  آخر  أسري  جنديُّ  هناك 
رجاهلم وصاروا صارمني جدًا إزاء حماوالت الفرار. كل اجلنود تقريبًا عرفوين شخصيًا يف 

دارفور ]ولعل هذا ما يشجع بعضهم لالنضامم إىل صفويف[.

وأما عن مبلغ الستني ألف جنيه اسرتليني الذي فقدناه ورسقه عرب السودان، فام هو 
إال ُعرْشُ ما رسقه الباشوات املرصيون من السودان، املرصيون، ذلك اجلنس العاجز العقيم، 

ولذا فلسُت بآسٍف عليه وال نادم.

نأمل أن ننتهَي خالل عرشين يومًا من صنع باخرة أخرى من نوع تلك البواخر الصغرية، 
مثل الباخرة »عباس« )التي ذهبت إىل دنقال مع ستيوارت(، كام آمل أن نكمل خالل أربعني 
العقيد  اشرتاهن  الاليت  األربع  البواخر  تكتمل  وبذلك  أخرى،  باخرة  صنع  أخرى  يومًا 
براوت )Colonel Prout( سنَة 1878؛ إحداهن، وهي الباخرة »حممد عيل«، سقطت يف يد 

العرب، بل أسلمها إليهم صالح بك. 

بائسًا  كان  دفاٍع  أبدْتُه من  فام  إىل محلة ستيوارت،  َبرَبر  استسلمت  إن  أندهش  أالَّ  عيلَّ 
والناس هبا مل يكونوا مائلني للمهدي، وال يملك املرء نفسه من الكف عن التفكري يف أن 

كوزي كان متورطًا حتى الثاملة يف مسألة استسالمها. 

خمرت اليوم الباخرة »التوفيقية« مياه النهر صوب اجِلَرْيْف وأطلقت نرياهنا عىل بعض 
وا إىل هنا،  فرُّ باألَُبيِّْض قد  املأسورين  أربعة من اجلنود  بقرة، هناك  العرب واستولت عىل 
أننا  لو  وا  ودُّ العرب  وأن  بائسني  كانوا  أهنم  فوق  لنا،  يقولونه  بال  ذو  يشء  لدهيم  وليس 

استسلمنا هلم. 
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عظياًم  إنجازًا  سيكون  فذلك  ستيوارت،  ملجموعة  َبْرَبر  استسالم  أعامقي  من   وددتُّ 
يقرتن باسمه.

أغلب اجلنود الذين جاؤوا، متكنوا من الوصول إلينا وهم حيملون بنادقهم. 

ترتاد القرَص كثري من الصقور الفخيمة، وكثريًا ما أتساءل ما إن كانت مرصودًة القتالع 
عينيَّ مني، إذ أخشى أالَّ أكون أفضل األبناء1. 

ُه«2، ولكنني ال أملك الكفَّ عن الشعور بالرعب جراء ما سيحدث؛  »يكفي اليوَم رشُّ
َئ كل الريف  حتى لو متكنا من ختليص اخلرطوم مما هبا من اضطرابات، فإنه يلزمنا أن هندِّ
حول ِسنَّار وَكَسال وأن ننسحب من بحر الغزال واالستوائية )فأنا ال أصدق رواية اليوناين 
عن تلك األرايض التي جيري إخالؤها(. ثمَّ تأيت مسألة ما إن كنا سنرتك السجناء بُكْرُدَفاَن 
ليْلَقْوا حتفهم. فإن تدخلت حكومة جاللة امللكة يف هذا الشأن فسيكون من املستحيل أن 
إذن  تكون  ختليصهم،  من  مرص  جاللتها  حكومة  منعت  إن  لكن  النهاية،  تلك  إىل  ينتهوا 
حكومة صاحبة اجلاللة هي فعليًا َمن ترَكهم حلتفهم. ُثمَّ باإلضافة إىل ذلك، يرصف مال 
رهيب )وهو ما جيب دفعه( للنفقات احلالية. وكذلك َمْن الذي سيحكم البالد. فكلُّ فكرة 
اإلجالء اجلامعي جيب التخيل عنها فهي مستحيلة متامًا، واحلل الوحيد هو أن ُيرتك األتراك 
يدخلون، أو ُأْتَرَك أنا هنا، وهي الفكرة التي جتعلني أرتعد، أو أن ُيرسل الزبري باشا، ويف 

احلالتني، هناك حاجة إىل إعانة حكومية تبلغ مائة ألف جنيه اسرتليني يف السنة.

1  قارن األمثال التي وردت آنفًا.
34 من إنجيل متَّى، وفيه »فال هتتموا للغد، ألن الَغَد هيتم بام لنفسه. يكفي   ،6 أخذه من اإلصحاح    2

ه« )م(. اليوَم رشُّ
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16 سبتمرب

الرجل املسئول عن حديقة اإلرسالية الكاثوليكية الرومانية حانق ومغتاظ من القنصل 
النمساوي ألخذه ذلك املبلغ املايل البالغ مائة دوالر وإرساله إىل األرسى يف األَُبيِّْض. وقال 
. ومبلغ املائة دوالر إنام كان ِريعًا  ً إنه لو كان يعلم أهنم صاروا مسلمني ألرسل إليهم ُسامَّ
لبيع حمصول احلديقة. وسواٌء أكان غضبه بسبب تعصبه الديني أو وجوب التخيل عن مبلغ 
مسؤول عن  يغادر ألنه  لن  إنه  يقول  كام  تساؤل.  حمل  األمر  حقيقة  فستبقى  دوالر،  املائة 
ألبسة األسقف. وأتوقع أن يستمر يف احتفاظه باحلديقة، التي يغل مترها ما يربو عىل األلف 

وستامئة دوالر.

هربت امرأة هذا الصباح من العرب.

إنَّ احلوايش التي اصطنعها سيل عىل القرآن، يف السورة التاسعة عرشة منه )سورة مريم( 
السادسة  املسلمني للرب وهو يف مرحلة احلْمل. والسورة  ممتعة جدًا، فهي تتضمن رؤية 
عرشة من القرآن )سورة النحل( جُتيُز للمسلم أن يكفر إن هو مُحَِل عىل الكفر إكراهًا1، عىل 
الرغم من أنه جدير به جدًا أالَّ يفعل ذلك. وعىل ذلك فاملسلمون هنا يف َسَعٍة وحالٍة حسنة 

يف هذا املنحى، وهم يواجهون املهدي.

إّن الفكي مصطفى الذي كان عىل قيادة العرب عىل الضفة اليرسى من النيل األبيض، 
إىل  رسالًة  كتب  ولكنه  إلينا.  لالنضامم  يأيت  أن  عًا  متوقَّ كان  الداخل،  إىل  انسحب  والذي 
خشم املوس )?Cassim el Mousse( بلغٍة فيها بذاءة وإقذاع، يؤكد فيها أن حممد أمحد هو 
. خمرت الباخرة »التوفيقية« مياه النيل األزرق ومحَلْت  بِبندقيََّتنْيِ . جاء جندي آخر  املهديُّ
. جاء رجٌل آخر برسالٍة من رجٍل سجنٍي لدى العرب، وجزم فيها  عىل متنها عبدْيِن آبَقنْيِ

1  يشري جنرال غوردون إىل اآلية 106 من هذه السورة: »َمن َكَفَر باهللِ ِمن َبْعِد إيامنِه إالَّ َمن ُأْكِرَه وقلُبُه 
َح بالكْفِر صدرًا فعليِهْم غَضٌب ِمَن اهلل وهَلُْم عذاٌب عظيٌم(. )م(. ُمطمِئنٌّ باإليامِن ولكْن َمْن رَشَ



يوميات غوردون في الخرطوم 62

أنَّ اثنني وعرشين ألفًا من اجلنود بدنقال وأن مدير دنقال اآلن بَِمَرِوّي ويضغط عىل رجاله 
املوجودين معه هناك.

َ اجلندي الذي جاءنا أمر الُبندقيََّتنْيِ اللتني جاء هبام، بقوله إنه أخذ يف اإلتياِن إلينا مع  فرسَّ
رفيٍق له، وإن رفيقه هذا داخله خوٌف فخيِشَ أن يتأخر، ولذلك أقاما، ُثمَّ ذهب رفيقه لِيناَم؛ 
وعندها رأى صاحبي أنه قد حان الوقت ألن يغادر وأنه من اخلري أن يأخذ معه بندقية رفيقه!
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17سبتمرب 

لدي شك عظيم يف أن كل هذه القصص عن القوات بُدْنُقال وَمَرِوي إنام هي مصطنعة، 

جمرد أكاذيب، وأنك لو أردت أن جتد قوات جاللة امللكة فعليك أن تذهب إىل فندق شربد 

)Shepheard‘s Hotel(1 بالقاهرة2.

م التي تلقيناها من السيد عثامن أي دليل مكتوب من دنقال، ولعلها  مل يسند تقارير التقدُّ

خمتَلقة. وسواٌء أكان لظهور ستيوارت وباور وهريبني أي تأثري فعلينا أن ننتظر ونرى، غري 

أن انطباعي الراسخ، مشاكسًة مني أم ال، أن حكومة جاللتها ستدهش جدًا وباستهجاٍن 

بالغ من ظهورهم. 

ومتى نزل ستيوارت ووصل إىل مرص فسيكون عىل اتصال مع أوروبا يف الثاين والعرشين 

من سبتمرب، وستظهر برقية باور يف »التايمز« يف الثالث والعرشين منه. ويتملكني الضحك 

حينام أفكر فيام سيتبع ذلك من جلبة واهتياج يف بيت احلامم؛ »السودان يعود إىل هبيميته«! 

)فأفريقيا قد صارت هبيمًة بالنسبة إىل بالدنا، كام جاء يف وصف أحد شخصيات ديكنز(.

سه اإلنجليزي صامويل َشرَبد يف عام 1841 بحي األزبكية، وحظَِي بشهرٍة  1  فندق شهري يف القاهرة أسَّ
عامليٍة يف ذلك الوقت، واستضاف الشخصيات العاملية املهمة التي قدمت إىل مرص يف أحداث كبرية، مثل 
وفود افتتاح قناة السويس، ووفود حفل إنشاء اجلامعة العربية. ومن الشخصيات العاملية التي استضافها 
)ثيودور  األمريكي  والرئيس  ترششل(،  )ونستون  بريطانيا  وزراء  ورئيس  )أوجيني(،  فرنسا  ملكة 
يف   1957 سنة  افتتاحه  ُأعيد  ثمَّ  1952؛  سنة  الشهري  القاهرة  حريق  يف  بكامله  الفندق  ر  ُدمِّ روزفلت(. 
حي غاردن سيتي، أحد األحياء الراقية، عىل الضفة الرشقية لنهر النيل بالقاهرة، قرب فندق سمرياميس 

املعروف )م(.
2  ترك اللورد ولزيل وموظفوه القاهرَة إىل وادي حلفا، بعد عرشة أياٍم من كتابة غوردون هذه الكلامت.
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تاريخ،  بال  العناية  )وبذات  بالشيفرة  بعناية  كتبت  التي   1)Egerton( إغرتون  برقية  إن 

ولكنا نعزوها إىل يونيو(، والتي وجهت إىل الدخول يف اتفاقيات مع قبائل البدو من أجل 

محايتنا ومرافقتنا وقت أن نكون نازلني صوب مرص )»وانتبه متامًا ألن تعتنَي بنفسك«!(، 

لربام كتبت بالعربية كذلك، وكان من شأن تلك الرسالة أن جتلب طربًا ومتعًة للمهدّي. 

جاء جنديان هاربان حيمالن القليل من األخبار، جاءا بسالحيهام. 

وجاء رجل راجعًا من زيارة شيخ العبيد. وذكر أن العرب فقدوا القليل جدًا يف هجومهم 

عىل الباخرة »حممد عيل باشا«؛ وأهنم سينتظرون انخفاض النهر قبل أن حياولوا االقرتاب 

من اخلرطوم...

يذكرون أن املهديَّ يعتزم اختاذ مقره عىل الضفة اليرسى للنيل ضامنًا للرتاجع واالنسحاب 

السهل إىل ُكْرُدَفاْن إن اضطرته الظروف إىل االنسحاب.

خمرت الباخرة »التوفيقية« مياه النيل األزرق ووجدت العرب قرب اجِلَرْيْف مسلحني 

بمدافَع ثالثٍة، قصفت الباخرة مخس أو ست مرات، ولكنها مل تصبها.

إن اخليالء يف برقية إغرتون، وهي ختربين أن حكومة جاللة امللكة )حقًا!( ستدفع عند 

التسلُّم بكرم عىل كل شخص من الناجني الذين يتم تسلمهم عىل احلدود املرصية، وأهنا 

)قطعًا، ال يصدق( ستكافئ القبائل التي سأتعاقد معها، ملرافقتها. 

1  رسالة احلكومة الربيطانية التي أرسلتها بتاريخ 17 مايو )ولكن ليس كام ظنَّ غوردون( كانت من السيد 
القاضية بإخالء  بالقاهرة. »بام أنَّ اخلطة األصلية  إي. هـ. إغرتون، الذي كان قد حلَّ مؤقتًا حملَّ برينغ  
السودان قد ُأسِقطت، وال يمكن القيام بعمليات عدوانية بموافقة حكومة صاحبة اجلاللة، فقد تم توجيه 
اجلنرال غوردون إىل اختاذ إجراءات يف أول حلظة مواتية خلروجه هو وإجالء املرصيني يف اخلرطوم، الذين 
احتملوا من أجله أو خدموه بإخالص، مع أزواجهم وأوالدهم، بأي وجه يراه األفضل، مع اعتبار خاص 
فإن  آنفًا،  إليهم  املشار  باملرصيني  يتعلق  و»فيام  الربيطانيني«؛  املواطنني  بقية  وسالمة  الشخصية  لسالمته 
اجلنرال غوردون مفوض باستخدام املكافآت املالية والوعود حسبام يراه مناسبًا..«. وألن غوردون كان 
قادرًا عىل فك شيفرة الرسالة، فال بد أهنا وصلته قبل 9 سبتمرب، حني غادر ستيوارت مع مفتاح الشيفرة، 

مع أهنا بعد 29 يوليو، حني تسلم أول رسالة من احلكومة تصل إليه مذ بدأ احلصار.
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كانت هذه الربقية أكرم من أن يصدقها املرُء! فال بدَّ أن طبيعة إغرتون الشهمة الفروسية 
قْت عىل تدريبه الدبلومايس حينام كتبها! بل إنَّ الكتبَة يف ديواين، الذين كشفت هلم  قد تفوَّ
والكرم  السخاء  إزاء هذا  التعجب واالنشداه  أمارات  قد غلبت عليهم  الربقية،  عن هذه 
مبلغًا جعلني  والعته  البالهة  من  بلغُت  قد  أنني  قد ظنَّ  إغرتون  يكون  أن  الباذخ! والبدَّ 

يف حاجة إىل هذا اإلذن. آمل أن حيظى برتقية وأالَّ ُيالم عىل مغاالته هذي يف توجيهاته يل. 

هرب جنديٌّ آخر مع زوجته، وجاء يقول: لقد أحرض العرب ثالثة مدافع حلامية فريق 
املؤن وأهنم أعادوها، وهو خرب قد أراحني. 

بعد  بل  تفاصيلها  حيوي  بإسهاب  ستيوارت  يومياُت  ُتنرَْشَ  أال  شديد  خوف  ينتابني 
معاجلتها وزخرفتها، ولئن حدث هذا فذلك أسٌف بالٌغ، ألهنا حتوي من األشياء اجلميلة 

الكثري. ألهنا يوميايت كام هي يوميات ستيوارت، عىل الرغم من أنه كاتبها. 

ومَلَّا جاء اجلنود اهلاربون زاروين، وأعطيتهم دوالرًا واحدًا، ثّم طلبُت إليهم أن ينظروا إىل 
وجوههم الُفْطِس يف املرايا التي بالقرص، وسألُتهم عن رأهيم يف الصور املنعكسة. بعضهم 
ُق وقد اتسعت عيناه، ألهنم مل يسبق هلم أن رأوا أنفسهم يف املرايا. وعمومًا سّلموا  جعل حيدِّ
بالصور املنعكسة السيام البغايا السود، الالئي ترى الواحدة منهنَّ من نفسها »فينوس«، وقد 
دفعن بأيدهين إىل أفواههن، وهي عالمة عامة بني السود تعني اخلجل واخلفر، مثل النظر 

إىل أسفل عندنا.

أحدثْت رسالة الفكي مصطفى ثورًة واهتياجًا عظياًم بني العلامء، ألنه قال »إنه سيمزق 
املصاحف1 ويغلق املساجد ويكتفي باالستامع إىل املهدي«.

هناك نغمة أو نربة يف برقية إغرتون تضايقني وهي، بالنسبة إيّل، كأنه قال: »لقد رِصَت يف 
مأزق، وعىل الرغم من أنك ال تستحق، فأنا أريد أن أضع نقطة يف صاحلك وأفوضك«. إلخ.  

أو  القرآن  أراد نسخ  العبارة يف أصلها )He will destroy the Korans and shut the mosques(، فهل    1
وهي  اخلالوي  أو   )Schools of Koran( أراد  كان  فلعله  سقطت،  قد  كلمة  ثمة  لربام  أو  )املصاحف(؟ 
الكتاتيب؛ عىل أنَّا نرى أنَّ معنى املصاحف وارٌد جدًا، عىل اعتبار االكتفاء بعلم املهديِّ عن القرآن وعن 

املسجد، وهو فْهٌم يشيع لدى كثري من أتباع الشيوخ والزعامء الدينيني بني املسلمني )م(.
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ويف اجلزء السابق )كاتبه غري معلوم( من الربقية، جاء فيه كأنني أستمتع هبذا القتال البائس 
هنا. وأنا أقرُّ أن إغرتون ورشيكيه هم من صنع هذا املأزق ويريدون أن يعلِّقوا اختالقه وحلَّه 
عيّل أنا ويلصقونه يب، وليس أنا من يرفض العبء؛ إن مل يرسلوا هذه الربقيات )رشيكاه مها 

.))Colvin( وكولفني )Malet( ماليت

عيلَّ أن أذكر أنني عادًة ال أحبُّ الدبلوماسيني )وبمقدوري أن أختيل تشممهم بآنافهم 
يف الوقت الذي أغامر فيه أنا خماطرًا بالتعبري عن رأٍي فيهم(، أعني عادًة ال أحبُّ مالبسهم 
الرسمية؛ ألن القلة القليلة التي أعرفها منهم عىل نحو شخيص فيهم لطف وقبول )وأستثني 
يف  صار  والذي  القرص،  محال   )Weller( وويلر  الرئيس،   )Alston( ألستون  خاّص  بوجه 
السنوات األخرية لطيفًا رقيَق اجلانِب مؤنسًا(، ولكن متى أخذناهم عىل منابرهم مع أتباعهم، 
من كربائهم نزوالً إىل أصاغرهم، فليس بمقدور أحٍد أن يتصور جمموعة من الرجال ال يغنيك 
شيئًا أن تتصل هبم بسبب من األسباب. لقد رأيُت ...، و...، و...، و....1، يف أوقات خمتلفة، 
حتى إذا فارقُت طلعاهِتم املهيبَة عِجْبُت أن تكون السياسة الربيطانية يف أيدي أمثال هؤالء. 

لقد كان اللورد هاموند )Hammond(2 تتاريًا، ويعلم املرُء أنه جدير باالحرتام.

ما كان املرُء ليامنع كثريًا إن مل يكونوا قد أصابوا بفريوسهم الذين وّظفوهم معهم، ولكني 
وجدُت ستوكس )Stokes( يف رشكة قناة السويس، وولسون )Wilson( األناضول وآخريَن 
الشمس  بآرائهم يف عبادة  قد تشبعوا  ُكثرًا )وربام كان ستيوارت منهم(، كلهم  من دوهنام 
كارنغتون  اللورد  أوقف  حتى  امللكة«،  »رسول  باستمتاع  لقراءيت  مدين  وأنا  والنفعية. 

)Carrington( نرشه، وكتاب مارفِن )Marvin( حول املكاتب احلكومية. 

جاء إلينا رجٌل وذكر أن ستيوارت وبواخره قد استوَلْوا عىل قافلة من مائتني من اإلبل 
حمملٍة بأمتعة وأطعمة، تابعة للعرب. وقد جاوزت بواخرهم َشنْدي ومل تطلق عليها النريان. 

1  حذفت األسامء يف األصل.
2  وكيل الوزارة الدائم بوزارة اخلارجية، 1854-1873 »حيكمهم ]احلكومة[ اللورد هاموند بصوجلان 

.)1880 ،)Burton( من حديد« )غوردون إىل السيدة بريتون
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سيستشيط املهدي غضبًا.

ز مخسني ألف طلقة من  أظن أن موارد هذا املكان غري معروفة. فنحن يمكننا أن نجهِّ
املدافع  ذخرية  من  طلقة  آالف  عرشة  نحو  وهناك  الواحد،  األسبوع  يف  ريمنغتون  ذخرية 
اجلبلية يف املخزن، فلو استوىل املهدي عىل اخلرطوم )وهو ما يستلزم سقوَط كلِّ مدينة يف 
إىل قوة كبرية إليقاف دعايته؛  بعد سقوط اخلرطوم(، فستكون هناك حاجة  السودان من 
–يف تلك البالد-جاهزون  ُر يف غزو مرص وفلسطني، إذ مجيعهم  فقد ذكر اليوناينُّ أنه يفكِّ
ارية  ليثوروا معه. كل البواخر التي عىل النيل، وحتى التي قبل أسوان، ليست سوى آنيٍة فخَّ
إن ُأطِلقْت عليها قذائف املدفع اجلبيل؛ وعىل ذلك فإن ثار الناس يف إسنا )Esneh(1 وأرسل 
إليهم املهديُّ ِمدفعنْيِ ألمكنهم إيقاف املالحة النهرية. وعالوة عىل ذلك، فكلَّام بُعَد املهديُّ 
عن الناس الثائرين كان أقوى؛ لكن هنا نحن قريبون منه، ونسمُع كل ما يدور عن احتفالياته 
وهلوه وعن شأنه مع الفلفل؛ وأما يف إسنا فيحجب كلَّ هذا عنهم غشاواُت املسافة وضباُب 
البعد، ويزداد هذا احلجاب كثافًة وقوًة كلام ازددَت ُبْعدًا نحو القاهرة، وأكثر يف فلسطني. 
ما الذي فعلناه يف صعيد مرص لنكتسب حمبة َمن هم هناك؟ مل نفعل شيئًا. لقد أقحمنا عليهم 
أسرتليني  ألف جنيه  أربعامئة ومخسني  إىل حدِّ  التي تصل  الطائلة  األموال  مع  األوروبيني 
حني  عىل  منهم.  انتزاعها  طريقة  حتسني  عىل  عملنا  بل  الرضائب،  نخفِّض  ومل  السنة؛  يف 
َغلَّكتِم وسأخلصكم من الكالب«، وذلك منه  ُعرْشَ  أنَّ املهديَّ يقول هلم: »سآخذ منكم 
يكون  فلن  اخلرطوم،  عىل  واستوىل  قيادته،  أحسن  فإن  واجتذابًا!  أرسًا  األشدُّ  هو  منهاٌج 
بمقدور القوات الفرنسية اإلنجليزية املتضامنة قمَع املهدي أو إخضاَعه، لكن لن يتم ذلك 
إال إذا ذهبت إليه يف وْكِره. ومن وجهة نظر عسكرية مهنية، ومن منظور مادي، أمتنى لو 
، وإذن لضحكُت عىل أوروبا كلِّها. وثمة تساؤل )إيامنًا بكل ما ورد أعاله، كام  كنُت املهديَّ

1  مدينة مرصية سياحية، تقع عىل 55 كلم جنوب األقرص عىل الضفة الغربية من النيل، هبا معبد إسنا، 
وعدد من املساجد والكنائس، كلها عىل الطراز القديم، وهبا عدد من األسواق املهمة، جعلت منها مركزا 

جتاريًا مهام )م(. 
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أفعل(: هل يربئني أن أدخل يف مصاحلة مع املهدي، عىل فهم أن يسمح بنزول كل الالجئني 
إىل مرص )بناًء عىل ترتيب عقد إغرتون(، مقابل أن أسلَِّمه كل العتاد احلريب باخلرطوم ساملًا؟ 

ال ريَب أين سأكون معذورًا إن أنا فعلُت ذلك، امتثاالً ملا جاء يف الرسالة؛ ثم ماذا! سيقع 
ما أشعر بأين متأكد منه، أي ستحدث انتفاضة يف مرص، فامذا سيقول شعبي؟ )ألن إغرتون 
سيختفي َبمنِْصٍب ما يف تِشييل(، فسيقول شعبي إنه خطئي أنا؛ لكن بمشيئة اهلل لن يقولوا 
من ذلك شيئًا، ألنني لن أسلِّم املكان إال مع جثتي. وال يمكن التأثري بقوة عىل اجلمهور 
والقول إن قوات املهديَّ ليست هي مصدر اخلوف، بل مصدره انتفاضة الشعوب عن طريق 
ُق بأنه كان لديه أربعة آالف رجل  مبعوثيه ورسله الذين يرسل هبم هلذا الغرض. فأنا ال أصدِّ
ر ماذا يمكن حلامية من عرشة آالف رجل أن  عندما هزم هيكس )Hicks(. وعلينا أن نفكِّ

تفعل يف القاهرة إن انتفض الشعب وثار.

َبر أن تسقط بكل االحتامالت،  ولو كان الزبري باشا قد ُأرسل إىل هنا عندما طلبته، ما كان لرَبْ
. لكننا اخرتنا أن نرفض جميئه  وكان يمكن لنا أن نشكل حكومة للسودان معارضًة للمهديِّ
كنا عىل صواب،  بأننا  قناعتنا  الرقيق؛ ومع  بتجارة  يتعلق  فيام  بسبب سوابقه  السودان  إىل 
هذه  بمستقبل  يتعلق  فيام  احرتازية  تدابري  أو  احتياطات  أي  فيه  نتخذ  ال  الذي  الوقت  يف 
األرايض فيام خيص جتارة الرقيق، يبدو ذلك االعرتاض سخيفًا ومضحكًا. فأنا لن أرسل 
)أ( إىل الشامل ألنه سيامرس ذلك، ولكنني سأترك البالد لـ )ب( الذي سيامرس ذات هذا 

اليشء بالضبط.
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ة،  املَتمَّ جاء رجال من احلَْلَفاَية إىل َشنْدي، وأبلغونا بتفاصيل أوىف باهلجوم عىل سوق 
ِمها صْوَب َبْرَبر  واالستيالء عىل أشياء كثرية، وأبلغونا كذلك بوصول القوات إىل دنقال وتقدُّ

)قائلني تم الدفع بقوة استطالع لتستكشف إن كانت اخلرطوم قد سقطت أم ال(. 

القوات حمتشدة يف  العرب، وأبلغونا أن هناك كثريًا من  جاءنا ثالثُة جنوٍد هاربني من 
فشودة  يف  كانوا  أهنم  ويبدو  الغزال؛  بحر  أو  االستوائية  من  هؤالء  أن  وتقديري  فشودة. 
لوقت قصري، وأنَّ هلم كثريًا من األبقار وما إىل ذلك. ومل يريدوا أن يأتوا ألهنم مل يعرفوا ما 

إن كانت اخلرطوم موجودًة أصاًل.

بمعية مخسامئة من  »التوفيقية«،  الباخرة  بني  قتال  اآلن  العارشة صباحًا: جيري  الساعة 
رجالنا وبني العرب عند اجِلَرْيْف. يتقهقر العرب إىل النيل األبيض. أرسلت رجاالً جللب 
خشب وحطب ونحوه، وذات اليشء فعله العرب، فنشب بني رجايل ورجال املهدي صدام.

 يقول الرجال الثالثة الذين جاؤوا إلينا اليوَم إنَّ العرب بعد أن رَأْوا تزايد األعداد التي 
تِفرُّ منهم صاروا يأخذون البنادق من الرجال لياًل ويعيدوهنا إليهم هنارًا. 

ما  نوعًا  وهو  َبْرَبر،  نحو  القوات  م  بتقدُّ ِعلٍم  عىل  املهديَّ  إنَّ  الرجال  هؤالء  ويقول 
مشغول هبا.

باألمس، وقبل سامعي ألخبار اليوم، كنت أرتُِّب ملغادرة القنصل اليوناين ورعاياه إىل 
االستوائية، ثمَّ انسحاهبم عن طريق زنزبار، ولكن اآلن، سأعلِّق ذلك إىل حني حتى نرى 

م القوات هذا نحَو َبْرَبر من عدمه.  تأكيد خرب تقدُّ

ما ييل من تأمالٍت فيام خيصُّ املستقبل قد توفر كثريًا من الكالم، ولذلك أراين سأكتبها. 
عىل افرتاض صحة خرب تقدم محلة عسكرية رسيعة إىل َبْرَبر، مؤلفة جزئيًا من قوات بريطانية: 
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ماذا ستكون النتيجة؟ سينسحب رجال املهدي إىل الداخل، وسيأيت بعض أتباعه. وسيقول 
َبْرَبر اآلن سالكًا اسحبوا احلامية«. وقد  إىل  الطريق من اخلرطوم  قائد احلملة: »لقد صار 
يقول: »أمامكم ثالثة أشهر لعودة احلامية«. حسنًا، نرسل ساعتها البواخر إىل االستوائية 
وبحر الغزال، وحامية اخلرطوم ستزحف صوب ِسنَّار وتأيت بالالجئني وحاميات من تلك 
األماكن. وال ريَب أن اللحظة التي يعلم الناس فيها أننا سنُْخيل البالد وُنجيل قواتنا منها، 
رون:  املهدي؛ ألهنم سيقدِّ لنا إىل ذراعي  باملحايدين ومعهم حتى املحبني  نكون قد دفعنا 
»ما دموا سيتخلون عنا ويرتكوننا، فعلينا، حتسبًا ملصلحتنا، أن نفعل شيئًا للمهدي، حتى 
ن وضعنا«. وذلك يعني أننا سنجنُِّد ضدَّ إخالئنا وخروجنا مجوع أولئك الذين يعيشون  نؤمِّ
بيننا والذين هم معنا ويقفون يف صفنا اآلن. وهو أمر َمِقيت وبالغ السوء، ولكن ال يملك 
املرء الكف عن رؤية أنه من عني املستحيل االحتفاظ بالقوات الربيطانية بعد شهر يناير. 
ولذلك فأنا أعلن أنه جيب تنصيب الزبري حاكاًم عامًا عىل السودان مع تزويده بإعانة مالية، 
أو تسليم البلد إىل سلطان تركيا مع إعانة مالية. ليس ثمة خيار. وإن تقرر عدم العمل بأيٍّ 
من هذين املقرتحني، والتمسك بعملية اإلخالء عىل نحو جمرد وسهل، عندها حينام تسقط 
حامية ِسنَّار، أعطوين البواخر واجلنود السود الذين يرغبون يف الذهاب ودعوين آخذهم إىل 

االستوائية، عىل أن تذهب قوة استطالع احلملة العسكرية إىل َبْرَبر.

عيلَّ القول إنني أرى أن من اخلطأ ترك أرسانا يف األَُبيِّْض وترك اخلرطوم مغناًم للمهدي.

ْع وسنحيت. وعىل افرتاض حتمية  وأما َكَساَل، فيجب نجدهتا بحملة منفصلة من ُمَصوَّ
فسيفكر  األتراك(،  أو  الزبري  إدارة  )حتت  منتظمة  حكومة  إنشاء  عدم  وتقرير  اإلخالء، 
، بعد استيالئه عىل اخلرطوم، أكثر من مرة قبل الزحف عىل مرص، إذا كنُت موجودًا  املهديُّ

خلفه يف االستوائية حمتفظًا بكل البواخر. 

يناير لن يرى أي قوات بريطانية، يمكن أن  أنا بأن شهر  ال أحد يشعر بقوة كام أشعر 
تأيت قادمة يف طريقها من مرص، لن حيدث أّيًا ما كان الثمن. هذا ما جيب أن يكون، ولذلك 
سأستمر أنا يف حماولة تسليم البالد إىل السلطان )العثامين(، أو تنصيب الزبري حاكاًم عامًا عىل 

السودان وتزويده بإعانات حكومية.
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نًا وأليفًا جدًا،  لدينا يف الرساي ديك روميُّ ومخس دجاجات رومية. كان مجيعها مدجَّ
ولكن بعد أن وضعُت رأس الديك حتت جناحه وجعلته يتأرجُح ليناَم، ذات مرة، صار اآلن 
ها، جعاله يستشيط  خجاًل من االقرتاب مني؛ ومع ذلك فإن اقرتابه من »زوجاته« وحكَّ
االقرتاب.  دون  َمبعدٍة  عىل  يقف  ولكنه  األلوان،  كلِّ  من  هبا  التي  رقبته  ويظهر  غضبًا 
ويؤسفني القول إن إحدى زوجاته بعد أن حضنت بيضها لثالثة أسابيع بصرب، وأنتجت 
الرومي  الديك  أن  أعتقد  الطباخ.  رفعه ضده  االهتام  الديك؛ وهذا  قتلها  كتاكيت،  أربعة 
فعينُه هي عني  املادية؛  للقوة  التي عىل عنقه هو صورة  الطيف  ألوان  فيه وكل  بكل ريشة 
نارية، وال شك يف استشاطته غضبًا إن هو رأى زوجاته وقد مَلسهنَّ المٌس. أنا أحد أولئك 
ره  الذين يؤمنون بالوجود االسترشايف ملا نسميه نحن حيوانات. لدينا تاريخ اإلنسان، صوَّ
اهلل وصاغه عىل صورته، ثم نفخ فيه من روحه، فدبَّْت فيه احلياة، عىل حني أن املياه والرتاب 
«. خذ املزمور  ُأِمرا أن يلدا احليوانات، التي كانت حيًة قبل ذلك )Gen. i. 20(. »ذلك حيٌّ
الثامن: »ما اإلنسان، أنت وضعت كل األشياء حتت أقدامه« يا لالنتكاسة يف اآلية التالية، 
»كل اخلراف والثريان«، وعد إىل سفر العربانيني 2، 8، حيث املزمور ذاته مقتبس، وحيث 
كل األشياء تابعة له. مجيع اإلمارات والقوى والوجود خاضع له. ملاذا خرج ناظم املزمور 
ليستشهد باخلراف والثريان، إالَّ إذا كانت )إذا جاز القول( جتسيدًا لتلك القوى واإلمارات؟ 
ل )ذات الكلمة  فاإلنسان، مهام تدنى وانحدر، فله التفوق عىل كل املخلوقات، فهو قد ُشكِّ
املستخدمة للفخاري وهو يصنع مزهرية من الفخار( يف صورة الرب، وليس إال اهلل من 
َلُه وصاغه عليه، ألن اهلل هو وحده من يعلم صورته التي هو عليها. وكذلك فعندما أخذ  شكَّ
نا شكَلنا )وما يزال عليه( وهو شكل اإلنسان، فقد ثوى فيه كامل ربوبيته، حتى إنه ليس  ربُّ
ثمة شك )إذ خيتلف عنا يف كونه معصومًا وحْسُب( يف أن اإلنسان مؤهل الستيعاب كامل 
الربوبية. وعقيدتنا هي أن الرب، بوصفه إنسانًا، حيكم السامء واألرض، فليس بمقدور حتى 
العصفور أن حُيط دون إذنه؛ فإذا كان كذلك، وجب أن تكون أهلية اإلنسان تسمح لوجوده 
بأن يكون موهوبًا بحيث حيكم كل األحداث يف السامء واألرض، ألنه يقال بال ريب إن 
نا،  َد يف جسد يامثل جسدنا، إاّل أنه ال يأيت اخلطيئة. وليس من املحتمل لربِّ الرب كان ُجسِّ
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وهو اآلن إنسان إىل أبد الدهر، أن يكون اختذ شكاًل حيوي أيَّ مانع يعوقه عن استيعاب كامل 
ربوبيته، ولذلك جيب أن يكون الشكل الذي اختذه كاماًل، وبام أن االختالف بيننا وبينه هو 
اخلطيئة )التي أزاهلا(، فنحن من جانبنا جيب علينا أن نكون مؤهلني إلدراك كامل ربوبيَّتِه، 
وعقديتي هي أن سعادتنا املستقبلية يف أن نكون عقوالً حمدودًة متناهية. وسنستمر يف كل 
رنا هبا عىل هذا النحو حتى  خلود ورسمديٍة بالتمسك باملعرفة الالمتناهية باهلل، والتي ُصوِّ
نكوَن قادرين عىل ذلك، وستخلد تلك املعرفة إىل األبد مادام اهلل مطلقًا وال متناهيًا. حينام 
يأخذ املرء يف التفكر يف مثل هذه املوضوعات السامية، ثم يكون عليه أن هيبط من ذراها 
العالية لينظر يف أمر السودان الرهيب، يتملك املرَء ضعٌف وكآبٌة؛ وكذلك ُتكِئُبُه فكرُة أن 
البؤس هنا هو قسمتنا وحظنا ألنه لو كنا مع موالنا، وجب أن نكون مثله، فهو الذي ربام 
قيل عنه إنه كان منذ ميالده وحتى مماته بائسًا بؤسًا مطلقًا، وتلك حتمية طبيعة األشياء يف 

هذه الدنيا: ومع ذلك فأراين أركل برجيل أي عقبة تعرتض إراديت.

وال ريب أنني سأعمل بكل ما أملك من إرادة وُوْسٍع، إن جاءت أي قوات تابعة جلاللة 
امللكة إلينا هنا أو إىل َبْرَبر إلرساهلا إىل الشامل قبل يناير، وسأقوم عن طيب خاطر بتحمل 
كل عبء أو مسؤولية إلنجاز ذلك. واحلق أن الناس ال يستحقون تضحية كبرية، غري أنا 
، قررته أن يكون  ملتزمون جتاههم فقط بسبب ترصفنا املريب يف مرص، وهو التزام له حدٌّ
ُكْرُدَفاْن، فباستثناء واحد، أنكروا  شهر يناير. وأما فيام يتعلق باألوروبيني ]املأسورين[ يف 
رهبم ]ارتدوا عن املسيحية واعتنقوا اإلسالم[ وبذلك فهم يستحقون مصريهم إىل حدٍّ ما.



73 اللاء اجوا

19 سبتمرب

كان اخلديوي السابق كثريًا ما يقول إن الصعوبة البالغة يف حكم السودان سببها الرغبة 
يف املوارد ذات الوصول السهل، ولذلك فقد مىض يف مرشوع سكة حديد عظيم. وكثريًا ما 
كان يقول إن احلكومة سيئة بسبب احلصانة التي يتمتع هبا احلكام العامون عىل السودان، 
لعدم قدرته عىل السيطرة عليهم. فالسودان لن يكون حكُمه عبئًا إن تأسست فيه وسائل 
اتصال ونقل جيدة. والطريقة الوحيدة لتحسني الوصول للسودان، مع احلالة املالية املرصية 
الضعيفة، تقتيض إنفاق ما يزيد عىل مبلغ عرشة آالف جنيه اسرتليني، لتوفري التواصل اجليد 

عن طريق النيل.

ضعوا بواخر عىل مساحات مفتوحة بني الشالالت، وابنوا معاقل صغرية عىل الشالالت، 
د مفتوح عىل الدوام، يمكن من االتصال والتواصل. فإذا نحن أمام طريق قوي حمدَّ

أسبوعّيا  اخلدمة  ألن  البواخر؛  هذه  عىل  العمل  باالتصال  املعني  الطاقم  لذات  يمكن 
تكون كافية. وجيب وضع مجال عىل الشالالت من أجل نقل البضائع من باخرة إىل أخرى.

اسرتليني،  جنيه  آالف  عرشة  عىل  يزيد  أال  املؤكد  من  والذي  األول،  اإلنفاق  وبعد 
املرشوع  فسيدفع  يكفي(،  اسرتليني  مبلغ مخسة آالف جنيه  أن  البواخر )وأظن  لدينا  ألن 
لنفسه بنفسه. وبالطبع ]يسخر هنا[ لو صنعنا طريق ترام حملَّق يعمل باحليوانات أفضل من 
االحتفاظ باجلامل عىل الشالالت. ولقد كنُت عِمْلُت عىل هذه اخلطة هبدوء يف الوقت الذي 

كنُت فيه بالسودان قبل...

َث عنه، وال يبدو العرُب اآلن إالَّ عىل اجلبهة اجلنوبية،  ال يوجد استعراض عسكري ألحتدَّ
عىل ُبْعِد أربعة أميال أو مخسة. ومل حُيرِضِ العرب اليوم مدفعهم إىل النيل األزرق، ومل حيرض 
ون. اليوم يوم راحة املسلمني، وليس ثمة عمل مكتبي )ال يعني ذلك أن هناك  إلينا جنود فارُّ

عماًل كثريًا يف بقية األيام؛ ولكن ال يرى املرء اليوم أي أحد من الصباح وحتى املساء(.
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ذلك اهلدوء منحني وقتًا للتفكري يف أمر ثورة الغضب فيام يتعلق بمنشور الرقيق1. وبام 
ن ما جاء فيها، لكن  أنا مل نَر األوراق التي ُحربت فيها تلك املناشري، فليس أمامنا إاّل أن نخمِّ
ُيْشِفي عىل  العامل  ترتعب، »هل كان  أيادَي عاليًة  الشيطانية جعلت  أن هذه احلقيقة  نتوقع 
هناية؟« يا هَلراٍء قد بلغ غايته! أمل ُيْعلن علنًا أننا سنتخىل عن السودان، وعىل ذلك فإنه سُيخىلَّ 
بني السودانيني وبني اتباع رغباهتم )والتي متيل قطعًا إىل اصطياد الرقيق(؟ فأيُّ تأثرٍي ممكٍن 
كان سُيحدثه قويل بأن معاهدة عام 1877 الواهنة ما كانت لتنفذ، عىل شعٍب نسعى للتخيل 
عنه؟ لقد كانت مهمتي الوحيدة واملحددة تقيض إخراج احلاميات وإجالء الالجئني دون 

خسائر يف األرواح. ويف ذكري ما صنعت، مل أزْد عىل أن قلت للناس شيئًا مبتذالً.  

لقد تنازل برينغ وتكرم بقوله إنه سيدعمني! وبالطبع كانت تلك مساعدة منه ضخمة 
أن أظفر باستحسانه. وأتوقع أن طلبي باستدعاء الزبري باشا كان القشة التي قصمت ظهر 
البعري، ومن ثم فقد رصت ذلك املنبوذ، مع أنه يف الواقع ما دمنا أصاًل سنتخىل عن السودان، 
، ألن املهدي بحسب  فام الفرق الذي كان سيحدث لو مارس صيد العبيد الزبرُي أو املهديُّ
كل التقديرات واالعتبارات هو أكثر الناس نشاطًا يف هذا األمر ]جتارة الرقيق[ )هكذا يقول 
(. لقد قررنا التخيل عن السودان وتركه لرغباته وحيله. وقد كانت العقبة الوحيدة  اليوناينُّ
نحو ذلك تلك احلاميات املروعة، فام أن نخرجها ونجليها حتى تسود الفوىض التي نحذرها 
الراهن يظل كام هو عليه.  فاملوقف  فالعرب، غباًء منهم، لن يرتكونا نعود، وإذن  مجيعنا. 
َبْرَبْر، ويسهل عىل نحو كبري إخراج تلك  الزبري، حينام طلبته، كان سينقذ  أعتقد أن جميء 
احلاميات، والتي ال هنتم هبا إال ألنه من العار بمكان التنازل عنها وتركها ها هنا ملصريها، 

»كان جيب تسليمها فورًا، الناس املتِعبون الذي هم هكذا، يسببون إزعاجًا كثريًا!«.

1  كان غوردون، وهو يف َبْرَبر يف طريقه إىل اخلرطوم، قد سئل عام إذا كانت املعاهدة اإلنجليزية املرصية 
املوقعة يف 1877، والتي تنصُّ عىل املوت عقوبًة َمن يعمل يف جتارة الرقيق، وعىل عدم مرشوعية بيع الرقيق 
ُه القايض  ُذ بام أن السودان سيستقل عن مرص. ولقد كان من الواضح أنَّ ردَّ يف السودان بعد 1899، سُتنَفَّ
بأن املعاهدة لن جتد سبياًل إىل التنفيذ، إنام هو ُمقرَتح منه؛ ولكن كان ُأيِسء فهمه أول األمر يف إنجلرتا عىل 

أنه تساهل يف األمر.
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سيشهد ستيوارت أن كل جهودي كانت، وستكون، موجهة لتنفيذ التعليامت الصادرة 
إيل، أعني سحب احلاميات وإجالئها مع الالجئني، ولوال هزيمة املالزم حممد عيل لكنت 
أخذ  مثل  حمدد،  عمل  يف  اهنمكُت  لقد  وِسنَّار.  باخلرطوم  املقيمني  أولئك  ثلثي  أخرجت 
احلاميات وما إىل ذلك. وقد رسين متامًا قبول هذا العمل )طاملا أنه تقرر ترك السودان(، وهو 
ما أراه أفضل من تركها حتت أولئك البائسني العاجزين من باشوات املرصيني. وقد وافقت 
حكومة جاللة امللكة عىل أن ترسلني. لقد كان شأنًا متبادالً، فليسوا مدينني يل بيشء، ولست 
هلم بيشء مدينًا. لقد سأل عضو بالربملان، يف واحدة من األوراق األخرية التي تسلمناها، »ما 
إن كان من املفرتض أال يذهب الضباط إىل حيثام ُأمروا أن يذهبوا؟«. وأراين أوافقه الرأي 
متامًا، ولكن ال يمكن القول إنني ُأمرت أن أذهب. فقد كانت املسألة من التعقيد والعرس 
فوق أن يصدر بشأهنا أمر. لقد كان السؤال »هل تذهب وحتاول؟«، وجاءت إجابتي »بكل 
رسور«. وأما فيام يتعلق بام يمكن أن يقال عن صمودنا وثباتنا، فإنام هو ثرثرة وكالم فارغ، 
ألنه مل يكن أمامنا خيار عداه؛ وعام يمكن أن يقال حول: ملاذا مل أهرب مع ستيوارت، فام 
كان للناس املوجودين هنا أن يكونوا بالغباء الذي جيعلهم يرتكونني أذهب، ولذلك ثمة 
هناية لتلك العواطف التي تقيض بالتضحية بالذات، وما إىل ذلك. ضعوا أمام الرجال فرصة 
النجاح بالصمود واملقاومة، وحتمية املوت أو األرس احلقري إن استسلموا، فليس ثم كبري 
مفخرة يف الصمود، أعني صمودنا هذا. وعيلَّ أن أضيف هنا فيام يتعلق »بمن ال يرتكونني 
ألذهب«، أنه حتى لو أهنم كانوا يرغبون يف تركي ألذهب، فام كنت أنا ألختار أن أغادر 
تاركًا إياهم يف بؤسهم. وأقول بكل صدق إنني مل حيدث قط أن طلبت محلة بريطانية، وإنام 
قد  كان  فجراهام  عليهم،  خطر  ثمة  يكن  مل  وقت  يف  َبْربر  إىل  رجل  مائتي  إرسال  طلبُت 
هزم عثامن دقنة، ثم إنني قد طالبت بالسامح للزبري بالعودة إىل السودان. لقد أهان برينغ 
كوزي، الذي انتقم لنفسه بخيانته بتسليم َبْرَبر، كان برينغ قد أعلن رصاحة أنه »لن تدخل 
أي قوات إىل َبْرَبر«، وهو ترصف منه مل يكن باملربر. ويمكننا أن نجزم بأن كوزي )الذي حيب 
برينغ( مل يتوان يف إبالغ هذا اخلرب للمهدي، ومع ذلك هامجني برينغ واهتمني بالطيش ألين 
طالبُت علنًا بتعيني الزبري حاكاًم عامًا عىل السودان، وهو ما تعمدته قصدًا من أجل أن ُأجنب 
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حكومة جاللة امللكة عار خطوة كهذه. وفيام يتعلق برفض الزبري القدوم )وهو ما أخرب به 
كوزي(، فأرى أن هذا الرفض عائد إىل يشء من مكائد القرص وأرى أنه )إن صح رفضه( 
قد أكره عىل أن يقول ذلك الذي قال. ولو جاءتنا أي محلة فأنا رسميًا شاكر ملجيئها ألجل 
إنقاذ الناس وليس إنقاذي، وأرى أن إنقاذهم حق هلم؛ ولئن مل تتدخل مرص يف األمر لكان 
ما يربو عىل السبعة أشخاص قد وصلوا إىل هنا بوصفهم تعزيزات بني احلادي والعرشين 
من نوفمرب 1883 عندما تبينَّْت هزيمة هيكس وبني التاسع عرش من سبتمرب 1883. وأنا 
شخصيًا شاكر ومقر باجلميل، ألنه بالقدر الذي يتأكد به وصول رئيس تلك احلملة سأضع 
عليه محل أعباء احلكم )باذالً كل ما بوسعي ملساعدته(. وليس بإمكاين نسيان معاناة هؤالء 
الزبري، ولن متحو أي كلامت  بتعيني  املتعلق  القرار  البت يف  الناس، بسبب رغبتنا يف عدم 
ناعامت رضوب تلك املعاناة من ذاكريت. ال يكون املرء جديرًا بالثناء جدًا حينام يصمد يف 

الوقت الذي تقطع منه الرأس إن مل يفعل.

أنا شاكر جدًا ألولئك الذين صلوا ألجلنا ودعوا لنا. 

أي محلة يمكن تأيت إنام تأيت ألجل رشف إنجلرتا، ولسوف تشكر هلا إنجلرتا صنيعها، 
وبإمكاين أن أعلق نري احلكومة عىل شخص آخر معي من أجل حل للمشكلة...

التي  طبيعتي  ولكنها  وموظفيها،  امللكة  جاللة  حلكومة  وعصياين  لتمردي  مدين  أنا 
ال يد يل فيها وال حيلة. بل أخشى أال أكون قد حاولت حتى أن أالعبهم لعبة املرضب 
والريشةBattledore and shuttlecock( 1(. وأنا أعلم ألَّو كنُت زعياًم ما كنت ألُعِمَل نفيس، 
ألنني رجل عنيد حرون. ولرجال أمثال ديلك الذين يزنون كل كلمٍة جيب أن أكون السم 
الزعاف. وأنا أتساءل ماذا كلفت الربقيات عن السودان حكومة جاللتها؟  لقد كان ذلك 
شيخ  هو  بينام  تكتبونه  كام  األبيِّض  شيخ  وهناك  األبيِّض  مدينة  هناك  بحق.  بشعًا  سؤاالً 
العبيد؛ وهناك هالومان )Haloman( القاهرة وهالومان اخلرطوم. وجيب أن يكون قد مر 

1  لعبة شبيهة بلعبة البادمنتون أو الريشة الطائرة، ُتلَعُب بني أكثر من شخص بمضارب وريشة، وهي لعبة 
عرفها من قديم اليونانيون واملرصيون. )م(
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عىل ساندرسن وقت من ذلك عصيب. »املدينة تتحرك!« »ملاذا، إْن هوجم هالومان وجب 
القاهرة يف خطٍر! أرسلوا إىل ولزيل )Wolseley(! قوات اخلرطوم هزمها شيخ  أن تكون 
إليه هيكس الحتالله؟ ذلك من  الذي ذهب  املكان  األبيِّض هي  أليست  األبيِّض! لكن 

أعجب األمور! أرسلوا إىل ولزيل!«.

»يوريكا )Eureka(، لقد وجدهتا؛ هناك رجل يسمى األبيِّض ومدينة تسمى األبيِّض. 
فحينام حيدث حترك، فالرجل ال املدينة هو من حتّرك!«. وبعد هذا عيلَّ أن أتردد إن أردُت 
طلب أي تعيني من وزارة اخلارجية، وعيل كذلك أال أحتصل عىل املزيد من العمالت الورقية 
املتغضنة، كام كنت أتقاضاها من العجوز كنينغهام يف الفرتة بني عامي 1858-59 )عندما 
كان ألستون صبيًا صغريًا، إذا جاز التعبري(، يف تلك الغرف القذرة يف داوننغ سرتيت، التي 
َمت اآلن. وبمقدور املرء أن يتخيلهم وهم يقولون: »حيوان املهدي ذاك!«؛ »ذلك البعث  ُهدِّ
البغيض يف دنقال لكل من ستيوارت وباور وهريبني«. هذا سيقض مضجع حكومة جاللة 
امللكة ويوقظها من رقادها. وعىل نحو ما قال السري ويلفرد لوسون1 )وهو من املخالفني 
هون فيه حينام تسمعون عن التل الكبري«2. وحني أفكر  لألصول(: »َليأتنِيَّ عليكم يوم تتأوَّ
يف كل األعامل اجلبانة التي جرت يف عام 1882، أرى أن أسوأها كان فرار األوروبيني من 
البائسة من الفالحني. نعم كان أمرًا سيئًا، فلو أهنم سدوا  اإلسكندرية أمام تلك القوات 
تلكم  ألفًا من  مواجهة مخسني  اإلسكندرية يف  واملتاريس لصمدوا يف  باحلواجز  الطرقات 
ال  بمكاتبه(.  املرصي  البنك  فعل  وكام  بفندقه   )Abbot( أبوت  فعل  )كام  البائسة  األشياء 
يوجد جندي أحقر من اجلندي املرصي. فنحن هنا ال نعتمد عليهم أبدًا؛ كام أننا نشكمهم 
يف احتقار بالغ، فام هم إال كائنات بائسة. ال خيرجون قط إىل قتال، ومن الظلم محلهم عليه. 
وقد حاولنا ذلك مرة فرفضوا رصاحة مغادرة البواخر واالشتباك مع العدو. وسنحتفظ هبم 

حلني إرساهلم إىل برينغ )إن كان قد جتاوز حمنته؟( 

1  عضو برملان ليربايل، ومن املنتقدين لسياسة احلكومة بمرص.
2  معركة التل الكبري التي وقعت يف 13 سبتمرب 1882، وفيها سحق اللورد ولزيل ثورة عرايب باشا.
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جاء يف املزمار )1-1( »طوبى للرجل الذي ال جيلس يف مقعد الذل واالحتقار«. وأعرتف 
طوية،  وسوء  بحقد  ذلك  أفعل  مل  ولكنني  برؤسائه،  املرء  يستهزئ  أن  احلق  من  ليس  أنه 
وإين آلمل أال يستاء أولئك الذين طاهلم مني تعليق وأال يتأذوا منه. فاحلياة شأن ثقيل بالغ 
الثقل، وإذا هتيأ ألي أحد أن خيفف من هذا الثقل فذلك أفضل. وانتقادي لبرينغ وإغرتون 
ُأرهيم كيف  أو رئيسهم، ولكنام أردت أن  ووزارة اخلارجية ال يعني بحال أين أعىل منهم 
يرى اآلخرون األشياء بعيدًا عنهم. وليس اختاليف معهم يعني رضبة الزب أهنم عىل خطأ 
وأن أفعاهلم خاطئة، بل لربام أكون أنا املخطئ دوهنم. وأنا متأكد أن ماليت واثق متام الثقة 
أن ما فعله يف مرص كان صحيحًا؛ ولو زاره زائر يف بروكسل سريى ألول وهلة وبوضوح 

أنه راض مطمئن.  

أحد أكثر األشياء املسلية التي صدمتني يف فلسطني، مما جيسد مثاالً عىل مدى قلة جدارة 
 ).D.C.L( العامل باملدح، مقال يف صحيفة التايمز يصف إنشاء درجة دكتوراه يف القانون املدين
بجامعة أكسفورد. وقد نال السري تشارلز ولسون هذا الرشف. خلطت التايمز وهي تعلق 
 1)Rivers Wilson( وريفرز ولسون ).Wilson, R.E( عىل هذا احلدث بني ولسون آر إي
املراقب العام ملكتب الدين القومي، وحتدثت عن قدراته يف الشئون املالية يف مرص. وال ريب 
أن ولسون آر. إي. مل يتمكن من منع نفسه من التفكري يف أنه إنام كان خيتلس سمعة ريفرز 
ولسون وصيَته املعروف، بينام شعر ريفرز باالستياء من اختالسهام. إذن فثمة رجالن قد 
ُأْفِسَد عليهام أمرمها، عىل حني أن الكاتب الربيء هلذا املقال يف التايمز، وهو خيط مقاله، إنام 
كان يفكر يف كيفية دفع أجرته )هذا افرتاض وحسب(. ولربام كنا عىل يقني أن جونز هيتم 
باملكان الذي سيتناول فيه غداءه أو بام عنده لعشائه أكثر من اهتاممه بام فعله سميث. ولذلك 
لسنا يف حاجة إىل أن نزعج أنفسنا بام يقوله الناس. لقد كان املقال املنشور يف التايمز بمنزلة 

1  توىلَّ منصب املراقب املايل ملكتب الدين القومي يف عام 1874، بعد مناصب وطنية توالها قبل ذلك، 
َ مديرًا من طرف احلكومة لرشكة قناة السويس؛ ثم  1876، وعنيِّ وبحكم منصبه هذا زار مرص يف عام 
اختري يف عام 1878 نائبًا لرئيس جلنة التحقيق يف الوضع املايل املرصي؛ ويف عام 1889، كان هو ونوبار 
باشا، أول رئيس وزراء ملرص، سببًا لتفجر غضب كبري يف شوارع القاهرة، أدى إىل اندالع ثورة عرايب عام 

1882، ومن ثم االحتالل الربيطاين ملرص. )م(
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»مردخاي« )Mordecai( لولسون آر. إي. وأفسد عليه متعة حصوله عىل درجة دكتوراه 
القانون املدين، مع أن كاتب التايمز فعل كل ما بوسعه من أجل متجيد ولسون وتعظيمه. 
أرى أن الصحافة متفوقة يف طرح املقاالت؛ ولكن عندما نخرج »نحن« ونمدح أو نقدح، 
نثني أو نلوم، ال أعبأ بكلمة »نحن« هذه؛ ألنني رأيت كثريًا من كلامت »نحن«، ووجدهتا 
التعبري يف الصحافة أو حرية تعبري مراسليها، فهم مفيدون جدًا،  كنفيس. لن أكمم حرية 
لكن ليس بمقدور املرء أن يكون مبالغًا يف شكرهم )أقر هبذه أكثر من أي شخص(، وأعتقد 
املدح  من  كاًل  ألن  قدحه،  أو  شخص  مدح  ليشمل  يمتد  أن  ينبغي  ال  جماهلم  أن  بالتأكيد 
والقدح افرتاض يصدر من عل، فالعظامء والرؤساء وحدهم من يصدر منهم ذلك املدح أو 
القدح ملن هم أدنى منهم أو ملرؤوسيهم؛ وليس لصحيفة أن تدعي أن كاتبًا أو صحافيَّا هبا 

إنام هو أعظم من اجلنرال )مع أين أقر أنه أحيانًا يمكن أن يكون(. 

الباشوات.  إىل خيانة  تعزى  والتي  مارس  السادس عرش من  هنا يف  مثاًل هزيمتنا  خذ 
فلن حتملني عرشة آالف مقالة يف التايمز عىل التفكري يف أن إعدامهم مل يكن قتاًل قضائيًا. 
، وليس إال عقيل  ولكن لربام تقول التايمز إنني كنُت معذورًا، لكن ذلك ال يغري األمر لديَّ
وذكائي مقابل عقل مراسلها. ولئن رأت التايمز هذا منشورًا فستقول: »ملاذا، إذن، ترصفت 

هكذا؟«، وهو سؤال أخشى أال يكون له عندي جواب.
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جاء إلينا ستة من اجلنود الفارين هذا الصباح بأسلحتهم، ويقولون إن اآلخرين يفكرون 
باالندفاع مجاعيًا نحو اخلطوط للهرب، وأن العرب مندهشون جدًا حيال هدوئنا ويعتقدون 
َهد وليس يف َشَبَشة.  أننا ندبر لتفجري مناطقهم. ويقول هؤالء اجلنود إن املهدي ما يزال بالرَّ
أحد هؤالء الرجال بدا كطاووس بحق وهو يرتدي جلباب الدراويش املرقع. وباألمس 
مساًء حينام كانت عاصفة هتب أخذ ود النجومي مدفع الكروب بقصد قصفنا، ولكنه أعاده 
أمام احتجاجات أيب َقْرَجة الذي ذكر أننا بقينا هادئني ألشهر وأنه قد أقام حصونًا رائعًة، 

وأننا يف يوم من األيام هجمنا عليه وحطمناه...

ليس  ذلك  ولكن  املرصي،  للجندي  أسأت  قد  كنت  السابقة  الصفحات  إحدى  يف 
بالعدل، فأي فائدة يرجوهنا من خوض عمليات حربية يف السودان؟ فاإلنجليز يرضبوهنم 
ُقتِلوا  الذين  العرشة آالف  إن  املرء  يقول  املريع. وقد  للقتل  إىل هنا  ثم يرسلوهنم  يف مرص 

ًا ما كان احلال، أبانوا أهنم كانوا سيموتون إن مل يقاتلوا. ضمن جيش هيْكس، أيَّ

التابعني لسادهتم يف اخلرطوم عنهم. ومنذ  العبيد  الكثري من  انفصل  عندما حورصنا، 
ذلك احلني ظلوا يأتون يف زمر صغرية فنجند الرجال منهم ونحرر النساء. شق ذلك كثريًا 
األسياد  هؤالء  تعويض  قررت  ولذلك  هلم،  وخسارهتم  فقدهم  يعني  فهو  سادهتم،  عىل 
عن عبيدهم، فرضبت هلم سبعة جنيهات عن الرجل ومخسة عن املرأة، بوصفها معدودة 
عندهم صنفًا أقل درجة. ومؤكد أنني كنت سأجعل من كتاب سري بلوتارك مرشدًا لضباطنا 

الشباب، فاألمر يستحق تعليمهم »فن احلرب« أو »التكتيكات الصغرية«.

 بعض البيانات املنشورة يف الصحيفة الرسمية يصف األسباب التي عىل أساسها ُيمنح 
إىل  ُأرسل  أن يكون هناك رجل  أسباب صادمة بحق، مثل  امللكة فكتوريا، وفيها  صليب 
استطالع ومعه آخر، فيصاب هذا اآلخر بجروح، فينتظره رفيقه وحيمله عىل حصانه منقذًا 
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حياته! فامذا كان بوسعنا أن نقول لو أنه ترك رفيقه؟ ومتر كثري من هذه االستحقاقات لنيل 
صليب امللكة فكتوريا دون أن يؤبه هلا، ولو قرئت بحسب سري بلوتارك لعدت واجب أي 
أن  بمقدوره قط  بوصفه جنديًا، وليس  تامًا  إلزامًا  ملزم  معه. فكل جندي  رجل جتاه من 
يفعل أكثر من واجبه، ومهنة اجلندي يف خامتة املطاف مكاهنا ميدان القتال؛ وعليه فهو ال 
يستحق شيئًا إضافيا نتيجة ألفعاله يف امليدان، ألنه يكون أصاًل قد تقاىض حقه املادي عن 
ذلك العمل املرتبط بالقتال، وليس عام يقوم به يف بيته عىل سبيل املثال. وكان أصل فكرة 
وغريهم  الصف  وضباط  الرائد  رتبة  دون  املرؤوسون  الضباط  يمنح  أن  فكتوريا  صليب 
من املدنيني وسامًا يقوم مقاَم وسام احلامم1، فهؤالء ال يمكن منحهم وسام احلامم بموجب 
أفعال مستحسنة،  فكتوريا عىل  منح صليب  ثم جاء خطأ  الوسام؛  القانون األسايس هلذا 
وطبعه  بحدته   )Iron Duke( ديوك  آيرون  الشيخ  الرجل  ذلك  أحب  اآلن.  احلال  وهو 
املخيف؛ فقد أخرب صديقًا لوالدي وكان يندب خدمته الطويلة واجلديرة بالتقدير واملكافأة 
أن »عليه أن يكون سعيدًا -أن أبقت البالد عليه طوياًل«. وإين آلمل أن يتابع ولزيل هذا اخلط 
ويضفي علينا فروسية دونكيشوتية: وهو ما يمكن أن أشعر أنه صحيح، ألننا ذات الرجال 
مل نتغري. ففي ثالث محالت من مجلة أربع جرت يف السنوات األخرية، مل يقاِس ضابط أو 
جندي تلك األنواع من الفاقات واملخاطر مما قاساه ضباطنا وبحارتنا يف سفننا احلربية يف 
خمتلف أنحاء العامل، ومع ذلك يلقى هؤالء السخرية واالستهزاء إن هم دافعوا وتعللوا بام 
عانوا من ذلك احلرمان من أجل املكافأة. رجل يدافع عن موقع، إن فقده قطع رأسه، فِلَم 
يمنح صليب فكتوريا؟ وإن منحه فلم ال يمنحه كل من كانوا معه؟ فهم قد دافعوا معه عن 
رقاهبم حذوك النعل بالنعل. ومن أحب أن أراهم يستجوبون عن البالد موجودون وهم 
جنراالتنا، الذين يقضون كل أوقاهتم يف مكاتبهم أو يف جلسات املحاكم العسكرية، وهلم 
جرا. ولربام خصصوا يومًا عابرًا لتحريك الرجال يف تشكيالت عسكرية ال جتد سبيلها قط 
إىل التنفيذ يف ميدان القتال. مهنة اجلنرال يف ميدان القتال ال املكتب. وكأنام جيب قضاء كل 

سه جورج األول 1725، وهو وسام الفروسية والبسالة، وفيه  1  وسام احلامم )Order of the Bath(، أسَّ
رمزية التطهري والتنقية )م(
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. وددت لو  وقتهم مع احلصان يف االسطبل وليس يف امليدان، عىل حني أن امليدان هو األهمُّ

رأيت ولزيل يلم باجلنراالت يف مناطقهم ويسأهلم عن الطرق وتوزيعهم املقرتح للجنود يف 

حالة اهلجوم، ويسأهلم عن اإلمداد املائي للحصون... بالطبع هذه أسئلة يكتنفها التخوين 

وتكتنفها الوقاحة املخيفة.

ذكر جاسوس لنا يف حلفا أن بواخر ستيوارت قد استعادت االستيالء عىل الباخرتني اللتني 

 )Ambukol( خرسهتام يف برَبْر دون قتال يذكر، وأن اجلنود اإلنجليز يتقدمون إىل ُأْمبكول

منتصف الطريق بني الّدبَّة وَمَرِوي، ويذكر أهنم كانوا قد هزموا العرب.

اجلنود  وبعض  اخليالة  من  ثالثة  يطارده  وكان  العرب،  من  أسود  شاب  جندي  هرب 

الراجلني أو املشاة، فام زال فاحتًا عليهم نريانه حتى دخل اخلطوط، وذكر أنه قتل من مطارديه 

هؤالء اثنني.

كتبُت رسالة إىل عبد القادر، الشيخ عىل اجلبهة اجلنوبية، وأرسلت إليه مع هذه الرسالة 

طردًا من الصابون، ألنه كان قد شكا باكيًا ألحد رجالنا ممن كان قد هرب أنه ليس لديه 

صابون. أستطيع القول إنه سيظن أن بالطرد لغم.

من  أكثر  رشاُء  الواحدة  لألرسة  وليس  احلكومة:  ذرة  من  إردب  مخسامئة  ببيع  أمرُت 

إردبَّنْي.

عىل  املوجودين  أولئك  عن  َبْرَبر  عرَب  قطع  إىل  بربَبْر  الباخرتنِي  عىل  االستيالء  أدى 

اجلانب اآلخر من النهر. 



83 اللاء اجوا

كان مع اجلندي الشاب الذي هرب ثالثة آخرون، ولكن خانتهم قواهم وُغيش عليهم 

فقبض عليهم كرة أخرى. وأخشى أهنم سيعانون جراء حماولتهم الفرار، ولكن املعاناة يف 

اجلسد ال ينبغي أن تبدل الفكر واملعتقد، ولذلك ال أراين أعتقد يف امَلْطَهر1.

خمرت الباخرة »التوفيقية« عباب النهر صوب الصعيد قاصدة هنر الزراف، وألن للعرب 

عاطفة متدفقة هلذا املكان، زرعنا ثم عرشين من األلغام املنفجرة ذاتيًا، من أجل صدهم من 

الذهاب إىل هناك. وأسوأ ما يف األمر هنا هو نفاد أعواد الثقاب، وليس بمقدورنا أن نأيت 

البارود، وربط األلغام يف جمموعات  عنها ببديل. علينا أن نعمل يف اخلرطوم عىل تصنيع 

العدد. أعتقد أن أحابيل جيدة باألسالك مع األلغام ستحمي أي مكان، يف حال  عرشية 

وجود قوات معتدلة احلجم خلف احلاجز. وينبغي أن توضع هذه األحابيل السلكية عىل 

عمق عرشين قدمًا؛ ألهنا يف ذلك العمق ليس بمقدور مدفعية امليدان أن ُتبطِل مفعوهلا، وال 

يدمرها إال قصف مستمر يتواصل أليام.  

وجاء  العرب.  هزيمة  أكد  مثلام  اإلنقاذ  محلة  قوة  تقدم  وأكد  شندي  من  رجل  جاء 

»املنصورة«  الباخرتني  الشامل بسالم، وإن  قد مرت جتاه  الباخرة »عباس«  إن  ليقول  آخر 

الباخرتني  و»الصافية« مها اآلن يف طريق عودهتام، ولكنه مل يذكر شيئًا عن االستيالء عىل 

يف َبْرَبر.

جاء اآلن جندي فار آخر.

ر. ففي بعض املعتقدات  1  املطَهر )Purgatory(، اسم مكان عىل وزن َمْفَعل، أي مكان التطهري أو التطهُّ
هو مكان يفصل بني اجلنة والنار، متر عليه األرواح املذنبة لتتطهر من ذنوهبا حتى تكون مؤهلة لدخول 
ه بعضهم  اجلنة، وعند مجاعة من املسلمني هو »األعراف«. اضطربت كلامت التفسري املوروث فيه حتى فرسَّ
بأنه جرس يمتد بني اجلنة والنار يمر به الذين استوت حسناهتم وسيئاهتم. ولعلَّ مقصد اجلنرال غوردون 
هنا، وكان مسيحّيًا ملتزمًا، أنه إنام يؤمن بأن األرواح طيبة وخبيثة، وأن اخلبيث منها الذي يفعل الرشور 
الطيبة. واختذ من ذلك  ليدخل اجلنة، فال تدخلها إال األرواح  يْطُهَر  أن  الدنيا ال يمكن  عىل األرض يف 
شاهدًا عىل ذكر اجلنود الثالثة الذين أعادت قوات املهدية أرسهم، أن تعذيبهم البدين لن يغري من عقائدهم 

وآرائهم شيئًا )م(
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أرس العرب الرجل الذي حيمل راية اهلدنة إىل خطوطهم )وقد أرسلته برسالة إىل عبد 
القادر، الشيخ(؛ وثمة كالم عن رسالة من العلامء إىل املهدي. 

أن  فيها  القبائل حولنا هنا خيربهم  إىل  املهدي قد كتب  أن  أتى خرب جيد مقبول مفاده 
خيضعوا لسلطتنا وأن يكفوا عن القتال وأن يدفعوا الرضائب، ... إلخ؛ وأنه لو كان املهدي 
–احلقيقي- فسيقر له بذلك األتراك وكل الناس دون مزيد قتال، وما إىل ذلك. وقد حصلنا 
عىل هذه املعلومة من مصدَرْيِن منفصلني. وأظن أنه يشعر أن فشله هنا سيؤدي إىل سقوطه، 
وعليه فسيتوصل إىل اتفاق معنا حيافظ به عىل ُكْرُدَفان، عىل النحو الذي اقرتحته عليه أصاًل 

من قبل...

ظربان،  ]مجع  َظرابنَِي  الرجال  يكون  بكيف  يعلمك  ما  األهلية  احلرب  كمثل  ليس 
نحو  أو  نحوي  مالوا  ما  دائاًم  الذين  الَشاْيِقَية،  كان  لقد  حقريين[.  بغيضني  يقصد  ربام 
املتناقضني  الطرفني  هذين  عىل  أننا  وأتوقع  ومهومي.  قلقي  مصادر  أكرب  أحد  املهدي، 
نحتقرهم ونزدرهيم عىل نحو متساٍو. ويذكر التاريخ أن ذات اليشء قد حدث عىل عهد 
امللك جيمس الثاين. فحينام حط امللك وليام أوف أورانج، مل يظهر زوج امللكة آن، أمري 
الدنامرك، يف األمر عىل نحو جيد، وأتوقع أن تكون اإلمرباطورة أوجيني قد أبرمت صفقة 
جيدة »للُجْرذان« خالل عهدها. وعيلَّ أن أرصح بأنني أكرههم من أعامقي، ولو بلغُت 
مرادي لعذبت الَشاْيِقَية ولكنَّ السياسة تقيض أن أمهلهم فأرخي هلم احلبل. وقد أعلمتهم 
بوضوح أن املصلحة الذاتية وحدها هي ما حيكمهم، ولكنها مالحظة تافهة، ألن أغلبنا 

حتكمه هذه املصلحة الذاتية.
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جاء اليوم ستة آخرون من اجلنود الفارين ببنادقهم. وذكروا أن العرب غاضبون جدًا 
بسبب فقداهنم درويَشهم الطاووس أمس )وقد كان أحد ضباطهم(، وبسبب فرار اجلنود 
املستمر منهم، وأهنم كتبوا إىل املهدي يسألونه ما إن كان عليهم أن يقتلوا هؤالء السود أم 
ال. فقد استأجر املهدي ألفًا من اجلامل، بواقع ثالثة دوالرات للجمل الواحد، الستجالب 
الذرة ملعسكر العرب. ولكن الذين ُأوكلت إليهم هذه املهمة هربوا باملال واجلامل معًا إىل 

الداخل بعيدًا عن املهدي املقيم اآلن بَشَبَشة.

الربيطانيني  إنه كان هناك قوات خمتلطة من  ُسل َمن يقول  الرُّ ِمن  أم درمان  وصل من 
واهلنود بالَدبَّة عىل النيل، شاميل ُدْنُقال، وإهنم أحلقوا هزيمًة بمجموعة من الدراويش. 

ذكر اليوناينُّ الذي جاءنا من العرب قبل بضعة أيام أن املهدي كان قد أعطى كوزي دهانًا 
خًا بعطر القداسة! يمسح به جسمه ليظل مضمَّ

املعنى  بذات  إغرتون  من  مشفرتان  برقيتان  ومعهم  ُدْنُقال  من  الثالثة  الرسل  جاء  لقد 
لكنهام غري مقروءتني حلاجتهام إىل مفتاح الشفرة الذي ذهب مع ستيوارت. وكانت هناك 
 1)Floyer( بعض احلروف املصورة التي مل أستطع قراءهتا إال جزئيًا ومالحظات من فلوير
وكتشنر2  تقول إن ثمة قوات قادمة إلينا. هناك أيضًا رسالة من مدير ُدْنُقال يقول فيها إنه 
كان قد هزم العرب أربع مرات قبل تقدم اإلنجليز. وقد أنعمت عليه بلقب باشا وطلبت له 
من اخلديوي نوط القديس مايكل والقديس جورج. وقد أمرت بأن تطلق ثالث ]قذائف[ 

1  إي إيه فلوير )E. A. Floyer( مفتش برقيات.
بَّة جنوب دنقال يف 22 أغسطس،  2  الرائد كتشنر وبعده اللورد كتشنر اخلرطوم؛ وُكتبت هذه املذكرة من الدَّ
حمتوية عىل الكلامت: »من الواضح أن محلة اإلنقاذ آتية من هذا الطريق«. وكان هذا أول خرب موثوق عن 

قوة اإلنقاذ يصل إىل غوردون.
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من كل املدافع عند الساعة الرابعة مساًء للتحية العسكرية وإلنذار العرب أن شيئًا ما قادم. 
منهم  واحد  كل  ومنحت  جنيهًا،  مخسني  الثالثة  أعطيُت  غدًا.  جواسيس  أرسل  أن  وعيّل 
عرشة جنيهات، مع وعد مني بعرشة أخرى عند وصوهلم ُدْنُقال. وذكروا أهنم مل ُيعَطْوا شيئًا 

من العطايا عند البدء، وهو أمر غريب إن صح.

جاءنا ثالثة جنود آخرين فارين من العرب ظهر اليوم، وذكروا أن العرب قد جردوا 
كل اجلنود السود من أسلحتهم، ورسحوهم ليذهبوا أينام شاءوا، ولذلك أتوقع أن يكون 

لدينا غدًا الكثري منهم.

يعلم  حتى  الدفاعية،  خطوطنا  عىل  متمركز  مدفع  كل  من  حتية  قذائف  ثالث  أطلقنا 
العرب بتقدم قوة محلة اإلنقاذ. وقد أخربنا الرجال الذين جاءونا أن العرب كانوا يتوقعون 

هجومًا من ِقبلنا فعملوا عىل أن يكونوا بجاهزية وقد كانوا حقًا يف وضعية جيدة.

سأرسل غدًا إىل الشامل برقية إىل القاهرة لتسوية األمر فيام يعنيني. صياغتها عىل النحو 
التايل: »إن أقلتموين من منصب احلاكم العام هنا أكون عندها خلّيًا من املسئولية متامًا، وأما 
إذا أبقيتموين حاكاًم عامًا فسُأجيل احلاميات واألهايل عن هذا البلد عىل حساب التفويض 

خلدمة جاللة امللكة«.

وردًا عىل هذه التحية العسكرية من املدافع، أطلق العرب هذا املساء تسع قذائف عىل 
صفوفنا، مرت اثنتان منها فوقها– وعلينا أن نأخذ فعلهم هذا عىل أنه نوع من االنتقام وردة 

الفعل عىل طلقات التحية. 

ُرفِض ]ربام  الذي  بالرسالة، ومعه رسالتان والصابون،  الذي كنا أرسلناه  الرجل  عاد 
ُظنَّ أنه كان ملغومًا[.

حتيتنا العسكرية التي رد عليها العرب بقذائف املدفعية جعلتنا نرد عليهم بمثلها. ويقول 
أن  العرب، وأخشى  قتلت عرشين رجاًل من  قد  إن مدافعنا  بالصابون  الذي عاد  الرجل 
يكون يف كالمه مبالغة. وقد قال أيضًا إن العرب يف حالة سيئة ويف قلة من الطعام. وقد 

هددوه بالقتل. وأرسلت رسالة جوابية.
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22 سبتمرب

نازلة  النهر  قد خمرت عباب  َبْرَبر  بواخر  إن  ويقال  العرب.  اليوم عبد هارب من  جاء 
التي  املغرية  العرب  جمموعات  لدحر  احلَْلَفاية  من  رجل  مائتي  أرسلت  اجلنوب.  صوب 

.)Shoboloha?( طوقت الطرق من ذلك املكان وحتى منطقة الَسَبُلوَقة

رجعت الباخرتان »الصافية« و »املنصورة« من َبْرَبر. وقد جتاوزتا الباخرة »عباس«، وأنا 
شاكر هلذا كله وسعيد به. لقد أطاعوا أوامري ونفذوها. ذكرت رسالة الكولونيل ستيوارت 
عىل  وعثرت  جرحى.  وأربعة  قتىل  ثالثة  البواخر  خرست  وقد  التفصيل.  من  بكثري  ذلك 

الباخرتني املستوىل عليهام ومها ترسوان عند أسفل الضفة.

ملحوظة: عندما ُوِضَعت األلغام التي تعمل ذاتيًا، ربطت بحبل مفتول لتسهيل حتميلها.
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23 سبتمرب

وقد  والَسَبُلوَقة.  احلَْلَفاَية  بني  العرب  اللصوص  لصد  أرسلتهم  الذين  الرجال  عاد 
صدوهم واستولوا عىل أسالب كثرية. 

وخالل حصارنا هنا، أي ما بني احلادي والعرشين من مارس واليوم الثاين والعرشين 
من سبتمرب، استهلكنا:

3,240,770 طلقة بندقية ريمنغتون
1,570 قذيفة مدفع كروب

9,442 قذيفة مدفع جبيل

ثم  240,000 طلقة، ومن  العدو عىل  استوىل  ربام  بنادق ريمنغتون،  ومن بني طلقات 
1000 رجل إمجاالً.  العرب قد خرسوا ربام  3,000,000 طلقة؛ وأتوقع أن يكون  أطلقنا 

فكل عريّب يقتل حيتاج إىل 3,000 طلقة. لقد تركنا هنا: 
2,242,000 طلقة بندقية ريمنغتون

660 قذيفة مدفع كروب
8,490 قذيفة مدفع جبيل

نحن نستهلك 50,000 طلقة ريمنغتون يف األسبوع.

ي، ولكن الباخرة  هاجم مخسون من اخليالة العرب جمموعاتنا املغرية التي كانت خارج ُبرِّ
صدهتم.

مل يأتنا جنود فارون اليوم، وأتوقع أهنم قد ُسِجنوا سجنًا حمكاًم.

للعرب مخسون ناقرًا )Nuggar(1 يف َبْرَبر.

1  هو نوع من املراكب تستخدم لنقل البضائع يف النيل. )م(
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أنا واثق أنني سأحب السيد إغرتون. ثمة دعابة مرحة حول اتصاالت إغرتون، وأزعم 
أن مهوم احلياة مسته مسًا رفيقًا. تنبه للزلة يف اهلامش. هو يرغب أن يعرف بالضبط »باليوم 
والساعة والدقيقة« متى يتوقع )غوردون( أن يواجه »صعوبات فيام يتعلق باملؤن والذخائر«1. 

اليوم أرى حقًا أن إغرتون لو تصّفح »السجالت« )كلمة لذيذة( بمكتبه لرأى أننا كنا 
نعاين صعوبات يف املؤن والذخائر ألشهر. فاألمر يبدو كام لو أن رجاًل يقف بضفة هنر وقد 
يا صاح،  »أقول  فناداه:  ثالثًا  أو  الغرق مرتني  أشفى عىل  قد  النهر  له يف جلة  رأى صديقًا 
أخربين متى يمكننا أن نرمي إليك طوق النجاة، وأنا أعرف أنك أشفيت عىل الغرق مرتني 
النجاة حتى تكون حقًا عىل حافة  إليك بطوق  أرمي  أن  املعقول  أو ثالثًا، ولكن من غري 
املوت، وأريد أن أعرف بالضبط، فأنا رجل نشأت يف مدرسة الضبط والدقة، مع أين نسيت 
)؟( أن أكتب تاريخ برقيتي التي أرسلتها يف يونيو حول ذلك العقد اخلاص بموكب البدو 

املرافق للحامية«. 

»أرِسلوا إىل ولزيل«، أرى أهنم قد أرسلوا إليه قبل شهر فقط حيدثونه عن »مدن متحركة 
قذرة، وسودان كريه جدًا«2.  

برقية إغرتون املشفرة، التي ال أستطيع فك شفرهتا بعد أن أخذ ستيوارت املفتاح، قصرية 
ولكني أشعر بثقة أهنا مهمة، ويؤسفني بحق أال أستطيع إدراك مضموهنا الذي أعتقد أنه 

يعطي مادة لتعليق ممتع. 

أرسل إيل مدير ُدْنُقال برقية مثبتة عىل اجلانب اآلخر من برقية إغرتون، خيربين فيها عن 
القلق البالغ الذي دها القاهرة )حينام سمعوا بسقوط َبْرَبر، وأشيع أن ذات األمر قد حلق 
النهر«، وما إىل  بُدْنُقال، وراحوا يقولون يل »ارم باألشياء يف  الناس  باخلرطوم( من تقاعد 
ذلك  إىل  وما  البقاء«،  جيدي  ال  »لكن  جدًا«،  بك  متعلقون  »فنحن  تعال«،  و»لكن  ذلك، 

29 و31 أغسطس حتمالن أخبارًا أكثر  كانت قد وردت رسالتان أخريان من كتشنر كتبتا بالتارخيني    1
عن محلة اإلنقاذ. يبلُِّغ يف إحدامها طلبًا من إغرتون »أن خيطروه متى بالضبط يتوقع ]غوردون[ أن يعاين 

صعوباٍت يف املؤن والذخائر«.
2  انظر ما كتبه غوردون يف: 19 سبتمرب.
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من أقوال أعتقد أهنا أضحكت مدير ُدْنُقال، وأن هذا املدير قد رأى التوجيه اللطيف: »أقم 

حاجزًا عىل حاجز بني اخلرطوم وأختيها املدينتني املحارصتني والقاهرة؛ دعنا نسمع آخر 

هذه املدن املتحركة واألقوال اجلوفاء«. يا لالشمئزاز البشع من هذا البعث! لقد صنعُت 

من هذا املدير باشا، وقد كان ضابطًا قدياًم عندي. وعندما جئت أمرت به ليتنحى، ليس 

احتجت  وقد  بموظفني سودانيني.  البلد  بتنظيم  تقيض  كانت  أوامري  ولكن ألن  لسوئه، 

القاهرة )وجيب أن يكونوا قد قلبوا كفوفهم قلقًا عىل ذلك( وطلبوا مني أن أدعه يف منصبه 

عينت  لو كنت  مبارش؛ ألنني  نحو غري  اخلرطوم عىل  ثم  ُدْنُقال،  أنقذ  وقد  فعلته،  ما  وهو 

مواطنًا سودانيًا يف مكانه لكان قد انضم إىل املهدي، مثلام فعل حسني باشا خليفة، ومن ثم 

أعتقد حقًا أنه كان يمكن قفل القرب وختم حجره1، ويرمحنا اهلل مجيعًا. وحينام يفكر املرُء يف 

أن القاهرة قد أنقذتنا بالتدخل يف إقالتي هلذا الرجل، يشعر أن مرارة تزاد إىل الكأس التي 

عليهم أن يرشبوا منها.

البواخر  تأيت  حاملا  كروب  ومدافع  بواخر  بأربع  َبْرَبر  عىل  للهجوم  وأخطط  أرتب   أنا 

من ِسنَّار.

أمس بدأ اجلواسيس الذين حيملون الرسائل رحلتهم إىل ُدْنُقال...

إغرتون خبري إحصائي، ومن الواضح أنه جيمع مادة لعمل ما كبري. ماذا عسى أن نستفيد 

نحن يف دنيانا من »علم إغرتون وما الذي سيفعله بالضبط عندما حيني موعد حاجتنا إىل 

برقيته  َمغيظ وحانق أال أصل إىل جوهر  أنا  1500 ميل!  املؤن«. عندها سيكون عىل بعد 

املشفرة، فكل ما أستطيع اجلزم به هو أن الرقم 7775 )الرمز املستخدم السم الزبري( ليس 

موجودًا فيها.

1  يشري غوردون هنا إىل اآليتني األخريتني 65 و66 من اإلصحاح 27، من إنجيل متَّى، وتتحدثان عن 
دفن املسيح يف قرب حمكم، بعد الصلب. )م(
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أنا أرتب ألغادر القرص هنائيًا، تاركًا ماكينة الربق )التلغراف( فقط، سأذهب إىل مبنى 
، وجميئهم هو ما أسأل  املديرية، إذ سيكون هناك متسع ملوظفي احلملة إذا هم جاؤوا إيلَّ

عنه اآلن.

القاهرة،  إىل  عاد  قد  برينغ  أن  أستنتج   )Northbrook( نورثربوك  اللورد  خروج  من 
وأن صديقي إغرتون قد قفل راجعًا إىل األكروبول1. وإين ألرجو أن يقول مللك األغاريق 
يليق  الذي ترصف عىل نحو  هنا،  اليوناين  القنصل  ليونيداس،  اليونان كلمة طيبًة يف حقِّ 

بأسالفه أصحاب ثريموبيالي2 ولكن عىل نحو مصغر.

لدي اعتقاد راسخ بأننا لن نفعل يف مرص شيئًا حيقق نجاحًا ما مل نعمل باتفاق مع فرنسا، 
وذلك أمر لن يكون صعبًا. 

أيوب،  بصرب  اشتهر  الذي  ستيوارت  )حتى  باشا  لعرايب  اخلاص  السكرتري  اليوم  جاء 
يتضور جوعًا«، فخصصُت  »كان  إنه  ليقول  السيئة(، جاء  الوظيفة  عيل صربه وختىل عن 
10 جنيهات يف الشهر مرة أخرى. ومن العجائب أن ينسجم مع عرايب ويتوافق معه؛  له 
فهو وستيوارت كانا يقضيان ساعات يتنادمان ويرتمجان الرسائل العربية، ومن ثم اكتشف 
ستيوارت أن الرجل ما كان يستخدم إال خياالته ومل يكن يتجشم عناء أن يعطي معنًى من 

عنده ملحتويات الرسائل موضوع الرتمجة.  

1  قرب أثينا. أكروبوليس تعني حرفيًا املدينة العالية )قالع بنيت يف أعىل مكان من املدن اليونانية للدفاع 
عنها(. أما فندق »األكروبول« يف اخلرطوم فهو أحد أقدم فنادقها السياحية ومعاملها البارزة يقع قرب فندق 
صحارى، أسسه اليوناين باقويوالتس يف عام 1952 وهو تاجر مقيم بالسودان، جاء مهاجرًا من مرص. 
التي يؤمها  أنه من أكثر األماكن  الفندق ال يعدُّ من فنادق اخلرطوم األفخم إال  وعىل الرغم من أن هذا 
السياح واألجانب أفرادًا وممثيل مؤسسات كبرية مثل يس إن إن، وناشيونال جيوغرافيك، واألمم املتحدة، 

واإلرساليات الكنسية، وعلامء اآلثار، وربام عاد ذلك إىل أسعاره وإىل النكهة اآلثارية املمتعة )م(.
احلارة، وهو ممر ساحيل ضيق، جاء  بالبوابات  اليونان  يعرف يف  ما  )Thermopylae( هو  ثريموبيالي    2
ينابيع الكربيت الساخنة التي جتاوره موقعًا، وهلا أسطورة يونانية معروفة. وعرف هذا املكان  اسمه من 
عند اليونانيني مرسحًا للعديد من املعارك، أشهرها معركة ثريموبيالي التي دارت بني اليونانيني والفرس 

عام 480 ق م )م(
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يفطر الَشْاْيِقَية قلبي بمشاجراهتم األرسية. يتعني عيلَّ أن أذهب غدًا، إن شاء اهلل، لالعتناء 
هبم. لقد أرسوا مخسة رجال من الذين سبق أن ُعِفَي عنهم ثم ارتدوا راجعني إىل العرب، 
ويريدونني أن أقتلهم، وهو ما أرفض فعله، ألن السؤال هو من هم املتمردون، العرب أم 

نحن؟ أنا مسؤول عن قتل اثنني من الباشوات، وما عدامها مل أقتل أحدًا.

أعتقد أن الكولونيل ستيوارت قاس عىل رجالنا فيام يتعلق باجلبن؛ هم ليسوا أبطاالً، 
ذلك«  يرون  ال  »هم  كله:  اجلبن  باجلبناِء  ليسوا  أرى  حسبام  ولكنهم  به،  ُأقر  أمر  هذا  نعم 
نجاح  فرصة  فرصة،  فيه  تتوفر هلم  ما وضعوا يف وضع  متى  ولكنه  األمر؛  ما يف  هذا كل 
»ال  واملزاج.  الطبع  ذات  وللصينيني  شجعانًا.  ِمقدامني  ويكونون  منها  فسيفيدون  عادلة، 
يستقر رجالن يف مكان واحد، فإن كان مفرتضًا أن تأيت أنت يكون عيلَّ أنا أن أذهب«، هذا 

هو املبدأ املعروف واملعمول به يف الرشق.

جاء أحد جواسيسنا وذكر أن لدى شيخ األبيض خرٌب مفاده أن عبد القادر باشا )أيُّ 
م فيخلط بينها  إزعاج تسّببه كل أسامء عبد القادر لساندرسون )Sanderson( الذي قد يتوهَّ

وبني عبد القادر اجلزائري( مع القوات بَكَساَل.

انفجر لغامن آخران يف أم درمان، عندما كانوا يعملون عىل جتديد فتائل التفجري، وهذا 
التفجري مل حيدث أرضارًا.

رأيت اليوم عمدة الَشاْيِقَية عبد احلميد. وقد قال إن كاًل من سعيد باشا وإبراهيم حسن 
باشا1 مل يكونا مذنبني، وإن العرب قد سلبوا بيتيهام عندما سمعوا أنني قتلتهام، وهو أمر ما 
كان العرب ليفعلوه معهام لو أهنام كانا عىل اتصال هبم. وعيلَّ أن أرسل إىل أرستيهام وأعطي 

كاًل منهام مائة جنيه اسرتليني، فذلك أقىص ما أستطيع فعله. 

خمرت الباخرة »التوفيقية« صاعدًة النهر وخاضت معاركها املعتادة مع العرب. 

 20 يف  باإلعدام  عسكرية  حمكمة  عليهام  وحكمت  اخليانة  بتهمة  أدينا  »السود«،  الباشوات  من  اثنان    1
مارس. 
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أبلغونا أن جنديًا قد أخذ األجزاء اخللفية من مدفعي الكروب اللذْيِن لدى العرب وفر 
هبام تاركًا املدفعني غري نافعني وال فائدة منهام ترجى.

حتاًم  كنت  ألنني  بذلك!  أصحابنا  خيربين  مل  ترى  يا  فلم  بَكَساَل،  القادر  عبد  كان  لو 
سُأساعده. لكن يبدو أننا قد طار صوابنا وضللنا رشدنا يف إدارة املخابرات، عىل الرغم من 

أن اإلنفاق عليها كاٍف.

األول  اخليار  فمع  أنا  أما  آخر.  يشء  واخليانة  يشء،  عنه  واجلالء  السودان  إخالء  إن 
]ألنه ليس لدينا قرار االحتفاظ بالبلد[، ولكنني لن أكون طرفًا يف اخليار الثاين »فهو شأن 
اجِلْرذان«1، أوالً: ألنه أمر خمز وَمعيب ووصمة عار، وثانيًا: ألنه غري ممكن )وسيكون عبئًا(؛ 
وعىل ذلك فإن اعتمد اخليار الثاين، فحسٌن أن القوات مل تتجاوز يف تقدمها َبْرَبر حتى نحسم 

مسألة ما ينبغي عمله. هنا، سأهني هذا اجلزء من اليوميات.

تشارلز. جي. غوردون.

23 سبتمرب 1884.

ملحوظة:

هذا اجلزء للكولونيل ستيوارت لنسخه وقراءته، إن شاء، وُيعطى السيد باور مقتطفات 
منه )حسبام وعدنا بذلك(. ومن ثم ُيعطى للسيدة غوردون2 بساوثامبتون، إن مل ترغب فيه 

وزارة اخلارجية.

1  حاول غوردون اللعب باأللفاظ، عن طريق اجلناس، فالعبارة اإلنجليزية )ratting out( التي استخدمها 
القوارض، وتعني  املعروف من فصيلة  الكلمة )rat( وتعني اجلرذ وهو احليوان  اخليانة مشتقة من  ملعنى 

كذلك احلقري اخلسيس من الناس، ولذلك أردف بالتعبري الساخر املذري »فهو شأن اجِلْرذان«. )م(
2  هي أوغستا )Augusta(، أخت جنرال غوردون، والتي كتب إليها أغلب رسائله من الرشق.
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24 سبتمرب

هذه هي رؤيتي فيام يتعلق بعمليات القوات الربيطانية.

سأضع ثالث بواخر، عىل كل منها مدفعان وقوة مسلحة من املشاة، حتت ترصف أي 
ة، ُقبالة َشنْدي، أو إىل الشالل  سلطة بريطانية، وسأرسل هبذه البواخر الثالث إما إىل املتمَّ

أسفل َبْرَبر، لتالقي أي قوة بريطانية يمكن أن تعرب البالد.

أبو محد

الشالل
بربر

شندي

اخلرطوم

ة املتمّ

دنقال

الدبة

+أ
+ب

رسم توضيحي 1 )خارطة اجتاه البواخر عىل النيل(
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وستعمل هذه البواخر، بجانب القوة العابرة للبالد، عىل االستيالء )إن شاء اهلل( عىل 
َبْرَبر واالتصال باخلرطوم. وستملك البواخر املؤن التي تكفيها لشهر.

املقاتل  الطابور  البالد، ولكني سأحرك  الربيطانية عرب  القوة  لن أحاول حتريك غالبية 
وحسب للتعاون مع البواخر الثالث. وليست هناك حاجة إىل سالح مدفعية مع أي من 
االستيالء عىل  البلد. وعند  األحوال يف هذا  بأي حال من  إليها  القوات؛ فال حاجة  هذه 
َبْرَبر، سأحتفظ بغالبية القوات فيها وأرسل بالطابور املقاتل إىل اخلرطوم، بعد أن أكون قد 
جهزُت له مؤَنه؛ ومن ثم، وباالشرتاك معنا، سأقول اعملوا عىل إجالء املتمردين من النقطة 
)أ( إىل النقطة )ب(، وهو ما يستغرق نحو أسبوع؛ ثم قرروا يف شأن سياستكم مستقباًل. 
ومن الرضوري بمكان أن تفهموا أننا ال يمكننا التعجل بشأن هذا اإلجالء، ألننا إن فعلنا 
إحدامها  جمموعتني،  إىل  الربيطانية  القوات  تقسيم  عن  حتدثت  وقد  الكارثة.  بنا  فستحيق 
طابور مقاتل صغري يتعاون عرب البلد مع البواخر التي سيلتقي هبا، يف املكان الذي تفضلون 
عىل الضفة اليرسى من النيل األبيض؛ والثانية تتكون من الغالبية وبال سالح مدفعية، تأيت 
عىل الضفة اليمنى من النيل. وإذا فعلُت ذلك فسأِخفُّ إىل َمَرِوي وأيب محد وإىل َبْرَبر عىل 
الباخرة »عباس«، عرب سلسلة من املحطات بحاميات صغرية. ويتعني عيلَّ أن أجعل عىل كل 
درجة من سلم منحدرات النيل زوارق بخارية مستجلبة من القاهرة وما إليها، وأجعلها يف 
قطاعات املساحات املفتوحة، عىل النحو الذي أوضحته سابقًا من يوميايت )املجلد رقم1(، 

ومن ثم يفتح الطريق أمامي إىل ُدْنُقال، حيث بقاء أغلب القوات.

يف  العرب  قوات  تتفرق  احلني  ذلك  إىل  وإنه  القواعد،  من  سلسلة  بإنشاء  القول  بعد 
النقطتني )أ( و)ب( وتذهب َبَددًا، تستطيعون احلديث عن االنسحاب. حسن، إذا مل حتركوا 
غالب القوات، ثم بمساعدة الطابور املقاتل تستطيعون إسقاط ِسنَّار، حتى تتمكن البواخر 
من إسقاط حامَيَتْي االستوائية وبحر الغزال، فسوف يتعرس األمر ويتعقد. وسيستغرق ذلك 
العمل منكم مدة ستة أشهر عىل األقل من تاريخ اليوم )ألنكم لن تأتوا قبل شهر(. وبعد 
انقضاء الستة أشهر يكون بإمكانكم أن تبدأوا مسرية الرجوع، لكنكم ستكونون يف حالة 
من الضيق واالنزعاج طوال الطريق، وسيقول املهدي إنه قد طردكم. أنتم ترون أنكم قد 



99 اللاء الزالا

ال تبقون بالداخل لستة أشهر ألنكم إن انسحبتم بعدها ذهبت هيبتكم. ولذلك أقول: إما 
أن تسلموا البلد إىل األتراك بمجرد دخولكم اخلرطوم، وإال فعيِّنوا الزبري حاكاًم عامًا عليها، 
وابدأوا -بالتعاون معنا- هجومًا عىل ُكْرُدَفاْن )بدالً من إهدار الوقت يف الذهاب صعيدًا 
إىل ِسنَّار واالستوائية(. وينبغي أن تكونوا هنا أشهرًا ستًة. فكيف ستقضون الوقت؟ هل 
ستسمحون عند هناية هذه األشهر الستة أن يقال عنكم إنكم ُطردتم، أم ُتراكم لن تؤسسوا 
بالرشف،  ولكن  احلالتني؛  كلتا  يف  واحدة  باملال  فالتكلفة  وجهكم.  بامء  وتنسحبوا  ُحكاًم 
تكلف واحدة أكثر بكثري. فإن سقط الزبري بعد وقت وجيز، فامذا عسى أن يقال؟ إنكم بذلتم 
جهدكم وصنتم رشفكم، وتفوتون كاًم كبريًا من الصعوبات واملشاكل التي تتعرض هلا هذه 
احلمالت إىل ِسنَّار واالستوائية. ولن تضطروا إىل الذهاب مخسني مياًل جنويب اخلرطوم. أما 
االستوائية فاتركوا أمرها يل إذ سأحفظها إن شاء اهلل حتت حكم الزبري. ومن احلرسة بمكان 

أن نتخىل عن اخلرطوم للمهدي إذا كانت ثمة فرصة لالحتفاظ هبا حتت حكم الزبري.

متى ما احتاجت القوة املقاتلة إىل سالح مدفعية يمكنها أخذ املدافع من البواخر، فهي 
مدافع جيدة جدًا وذات عربات ميدانية تتحرك هبا. ولن أرسل البوارج املحصنة أو مدفع 
السيطرة  اتصالكم هو  إىل حراسة  فالسبيل  معًا،  الصحراء مجيعكم  كروب. ومتى قطعتم 
بوساطة فرقة عىل كل اآلبار يف نصف قطر دائرة حمَكم، حتى ال يستطيع العرب النزول عىل 
للتعامل مع  الوحيدة  الطريقة  تلك هي  املاء.  يمكنهم احلصول عىل  إذ ال  اتصالكم،  خط 

أعراب البدو، أو صائدي العبيد.

وعليكم أن تفكروا من قبل أن ترسلوا أولئك البايش بوزوق الكرهيني، حثالة اإلسكندرية 
ورعاعها وجنود الفالحني عند الوصول، ألهنم ال فائدة فيهم تذكر وسيقضون علينا.

من جهتي، لن أتردد يف الركوب يف ثالثامئة من الرجال من اخلرطوم إىل الَدبَّة )بعد أن 
أكون قد احتطت بوضع ترتيبات أمنية مع قبيلة الكبابيش(. 

اتسعت،  كيفام  البالد،  بمراكب  النيل  طائرة عرب  كباري  إقامة  ثمة صعوبة يف  وليست 
وذلك باستخدام سلك التلغراف جمدوالً ست أو ثامين جدائل.
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لقد قبض العرب عىل ولد السيد حممد عثامن، وهو غالم ذو أعوام تسعة، ترصف معهم 
أمحد  بلغ حممد  كام  مهديًا  ليكون  بلغ  لقد  درويشًا،  ليكون  يكن  مل  »فهو  األبطال:  ترصف 
)Mahommed Ahmed(، ولربام قتلوه إن شاءوا، وما إىل ذلك. لقد كان ذاهبًا يف طريقه 

ليقيم بني ظهراين احلكومة وغوردون باشا«. ويف خامتة املطاف انتهوا إىل أن خيلوا سبيله.

لقد وصف السنجك مشهد أرس الغالم بأنه مشهد رائع: فتى يافع، عيناُه متقدتان يتطاير 
منهام الرشر وتنبئان عن حنق وغيظ، وقد طبعهام الغضب وشدُة االنفعال.

أن  حدث  هل  ـــــــ  مساًء:   6:30 الساعة   ،1)U.S.C.( املتحدة«  اخلدمات  »نادي 
سمعتم بيشء كهذا؟ ـــــ قد عني  ـــــ يف  ـــــ2. مل حيدث أن عمل أحد يف وظيفة أكثر 
سفورًا وظهورًا من هذه. ملاذا، الرجل مل يفعل شيئًا، مل يفعل شيئًا إطالقًا. يشٌء بشع! ماذا 
يمكنك أن تتوقع؟ رحل مجيعهم مرة أخرى، كرَسب منتظم يف اخلريف! ماذا! ها! سرتوهنم 
مجيعًا يف عيد امليالد« )يزدادون غضبًا(. »أنا أعلن أنني ربام أذهب إىل املهدي«، وما إىل ذلك. 

مجلة اعرتاضية: »السيدة  ـــــ تنتظر يف عربة احلصان« إسدال الستارة وخروج.

تواجه أي عدو يستحق االسم  لن  بأن هذه احلملة  إقناعكم  أن أرسف يف  يمكنني  ال 
نزاع مع  إنه  املدقع.  البالد  املناخ وفقر  إنام هو مع  فالنزاع هنا  للكلمة؛  أورويب  بأي معنى 
الوقت والصرب ومع فَِرٍق صغرية من الرجال ذوي العزم يدعمهم حلفاء حمليون هم صنيعة 
السياسة واملال. إن طابورًا أخرق ثقيل احلركة، كيفام بلغت قوته، لن جيدي شيئًا ولن حيدث 
رسيعَة  تكون  ستني  أو  رجاًل  أربعني  من  تتشكل  جمموعات  ولكنَّ  األرض.  هذه  يف  أثرًا 
احلركة يمكن أن تفعل ما ال تفعله الطوابري والتشكيالت الكبرية. وليس ثمة مشكلة إن 
فقدتم واحدة أو اثنتني-إهنا صدفة احلرب. للحلفاء املحليني أمهية تفوق كل يشء، البد 
من التحالف معهم بأي ثمن أّيًا ما يكون. فهذه بالد املقاتلني غري النظاميني، ال النظاميني. 

1  نادي اخلدمات املتحدة )United Service Club( جيري غوردون مثل هذه األحاديث عىل سبيل الدعابة 
والسخرية، فهو هنا يتخيل رواد النادي وهم يتحدثون عنه.

2  هذه الفراغات )وغريها أدناه( وردت يف األصل.
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وإن حتركتم يف مجع كبري، فستلقون ما ال حّد له من الصعوبات؛ عىل حني أنكم إذا أرسلتم 
جمموعات صغرية منفصلة ُتباِغت هنا وهناك، فستبثون الرعب يف صفوف العرب.

يكون زمن اهلجوم الفجر، أو األفضل قبله )هذا تنبيه مبتذل(، لكنَّ ستني رجاًل سيدفعون 
هبؤالء العرب إىل الفرار قبل الفجر، وهو ما ال يستطيع إنجازه ألف رجل خالل ساعات 
النهار. تلك كانت دائاًم خطة الزبري. والسبب يف ذلك أنَّ قوة العرب يف خيالتهم الذين ال 
جيرؤون عىل القتال يف الظالم. وكم آمل أال جُتّروا مع سالح املدفعية ذاك: فهو سالح ال 
يفيد يف يشء سوى التأخري وال جيدي إال قلياًل. ويمكنني القول إنني مدين باهلزائم يف هذا 
ر هيكس  رين كثريًا، وعندي أنه السالح الذي أخَّ البلد إىل مرافقتي لسالح مدفعية، فقد أخَّ

وأدى إىل هزيمته.

خري لنا ألف مرة أن هنلك من أن ختاطروا وجتازفوا من أجلنا؛ ومع ذلك لدّي إيامن 
راسخ أننا إن شاء اهلل لن هنلك. وسيستمر إطالق سيل الرصاص بحيوية ونشاط، ولكنهم 
لن هيامجوا املكان ولن نخرج إىل مواجهتهم، طاملا أنكم ستزحفون هبدوء وأمان وترسلون 
س لشن غارات عىل هؤالء العرب. ولسوف أترك بولر موفور النشاط ليضطلع  من يتحسَّ
غري  أنه  )وأعتقد  موفق  رجل  أنه  أعتقد  فأنا  الالذعة.  الصغرية  احلمالت  هذه  كل  بشأن 
متزوج وتلك فائدة هائلة(؛ فهو وأتباعه سيتعلمون فنون الكشافة واالستطالع، وما إىل 
ونتمرن  نامرسه  أن  علينا  ما  هو  احلرب  وهذه  القتال  هذا  فمثل  جيدة.  مدرسة  يف  ذلك، 
عليه، إن كان علينا أن نواجه روسيا يف تقدمها عىل أفغانستان--- أي، أن نتقن الذهاب 
والنزول يف اخلليج الفاريس بغية قطعه عىل خارصهتم، ولذا ستكون مدرستنا هنا مدرسة 

جيدة له وألتباعه. 

فيه حمارب ال يلني،  التي تروهنا يسكن  املتسخة  ذا األطامر  البائس  القرويَّ  الفالح  إن 
ل احلرمان والفاقة، ومل يعد يبايل باألمل أو املوت كأنام قّد من  يستطيع مكابدة العطش وحتمُّ
صخر. بل إن غلامهنم هلم لعبة يلعبوهنا خيتربون فيها من منهم يتحمل أكثر من غريه الرضب 
احلروب  وويالت  أرضهم؛  عىل  يعيشون  إنام  فهم  البحر.  فرس  جلد  من  مصنوع  بسوط 
تشكل طبيعة حياهتم االعتيادية؛ يقوهيم عىل ذلك دين من نوع متطرف ومتعصب، وهم 
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متأثرون بذاكرة سنوات من املعاناة عىل أيدي جمموعة واهنة وواهية من البايش بوزوق. ال؛ 
إن كان ألوالدنا يف كينتش أو يوركشري أن يأتوا ملساعديت فلست أرغب يف ذلك إال بأشد 
احلذر واالحرتاس. واحلمد هلل أنه لدينا هنا بعض األوروبيني، وأولئك أستطيع إن شاء اهلل 
رعايتهم، ولستم بحاجة إىل أن ختافوا من تراجعنا وانسحابنا؛ ولئن متنا، فلقد ظللنا منذ 
انخراطنا يف اجليش نقول إنا بعنا أرواحنا وسنبيعها كل يوم. أنا أعتقد يقينا جازمًا أنه لن 
يعطيني تاجر مبلغ 200 جنيه اسرتليني، وهو ما أراه القيمة اجلارية لإلنسان يف هذه الدنيا.

إنه ليشء بالغ الغرابة وشديد الغموض أنه باستثناء واحد وحسب، وهو رجل الزبري 
الذي جاء من القاهرة )برسالة إغرتون الشهرية حول العقود(، مل يدخل هذا املكان رسول 
واحد بمبادرة جيدة من األجانب. لقد كان رسيل الذين أرسل هبم من اخلرطوم هم الذي 
يأتوين بأي خرب، حتى بدا يل كأن أولئك ممن هم باخلارج كأنام كانوا يرون أن واجبي أنا أن 
أبعث باألخبار ثم أجلبها أو أعيد إرساهلا إىل نفيس، فهم يرون بأهنم ال دخل هلم بذلك. 
عليه، إما أن يكون هؤالء الضباط باخلارج ال هيتمون بأن ينفقوا فلسًا واحدًا للجواسيس 
من أجل مدي باملعلومات، أو أهنم يرون أن من غري املهم عىل اإلطالق أن أعرف ما جيري 
أو ال أعرفه. وعيل أن أذكر هنا أنه عندما يرجع إيل رسيل فال يكادون يأتونني بأي معلومة 
ذات أمهية، فهم إنام يأتونني بالكثري من مثل: »آمل أن تكون بخري«، وما جيري جمراها من 
العبارات؛ فرجال أمثال كتشنر وشريمسايد يتوقع املرء أن تكون عقوهلم أكرب مما هي عليه. 
وأنا إن مل أجتهد جدًا يف عمل اجلاسوسية، ما كنا لنحصل عىل كلمة واحدة، ذلك ما أجزم 
لو تعني  إنه  باخلارج. حتى  الذين هم  بائسة كهؤالء  أر يف حيايت جمموعة  فأنا مل  باعتقاده. 
عليهم دفع 20 جنيهًا من جيوهبم، وهو ما يتوقعه املرء منهم باعتبار الظروف، فربام اسرتدوا 
هذا الذي دفعوه. ولكن ال وزراء جاللتها يف القاهرة، وال هؤالء الرجال بدا أن هلم مثقال 
ذرة من اهتامم ليبلغونا خربًا ذا فائدة أو قيمة. وليس إال األسئلة الغبية هي كل ما حصلنا 
عليه منهم، وال عجب يف أن أكون ساخطًا وناقاًم عىل هذا السلوك غري الوطني، وأال أميل 
ألن أسلك سلوكًا مبالغًا يف التهذيب بعد تأدية واجبي. مل حيدث أن رأيت يف حيايت جمموعة 
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ضعيفة ومتخاذلة كهذه املجموعة. ال يملك املرء إال مقارنة الربقيات وما إىل ذلك التي كنا 
نرسلها، بالقاممة التي يرسلها رسلنا، وقد كنت أدفع لذلك.

جاءنا اليوم طفالن وثالثة جنود هربوا من العرب، ولكنهم مل يأتونا بأخبار.  

أنا أرفض متاًما الزعم القائل إن احلملة املرسلة إنام جاءت خلاليص أنا، بل لقد جاءت 
لصون رشفنا القومي بتحرير احلاميات وما إىل ذلك ِمن وضع وضعها فيه ترصفنا يف مرص. 
2. وعن نفيس، كان يمكنني النجاح  1 وهم محلة اإلنقاذ رقم  لقد كنُت محلة اإلنقاذ رقم 
واآلن  االنسحاب.  بعملية  برمته  تعلق  األمر  أن  لو  شئت  لو  وقت  أي  يف  االنسحاب  يف 
لعلكم تدركون ماذا حيدث لو أن محلة اإلنقاذ األوىل هذه –التي هي أنا- قد الذت بالفرار 
اإلنقاذ  محلة  أن  لو  حيدث  أن  يمكن  ماذا  ثم  املهدي:  أيدي  يف  لتسقط  البواخر  وأسلمت 
املوجودة  احلاميات  إنجلرتا قد أخذت عىل عاتقها مهمة حترير  الثانية هذه )ألجل سمعة 
هنا( قد أعيقت إىل حد ما. نحن، أعني محلتي اإلنقاذ األوىل والثانية )ولربام يلمح غوردون 
هنا إىل قول إمرسون إن رجاًل واحدًا يساوي أغلبية(، منهمكان يف العمل من أجل سمعة 
إيْرْل1  فلينهض  إذن  احلاميات وفشلت.  لتحرير  لقد هنضُت  منطق سليم.  إنجلرتا. وهذا 
أنا.  آتيًا ليحررين  إْيرْل ليس  لتحرير احلاميات و)آمل( أن ينجح. لكن فليكن واضحًا أن 
كان من املفرتض أن يكون حترير احلاميات أمرًا يمس »رشفنا القومي«. فإذا نجح إيْرْل يف 
أمر الرشف القومي فشكرًا له وآمل أن يكافأ عىل ذلك، لكن ذلك كله ال يتعلق يب شخصيًا، 

فمن فشل يف يشء حتمل مسئوليته. أنا لست »احلمل الذي ينقذونه« ولن أكونه.

ولو أن جييس2 َجُرَؤ عىل التواصل معي كام فعل هؤالء الرجال لكان سمع بذلك، ولكنه 
مل يفعل قط.

انطلقت الباخرة »التوفيقية« ومل جتد عربًا باجِلَرْيْف اليوم. 

النجدة.  لقوة  قائدًا  بوصفه  إيرل  اجلنرال  األول(  اجلزء  )انظر  فلْوَيْر  من  التي جاءت  الرسالة  ذكرت    1
وكانت قد ُأْرِسَلت قبل تعيني ولزيل.

2  قائد إيطايل حتت إمرة غوردون باالستوائية والسودان.
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كتشنر  فكر  ولو  بجواب.  ورشكاؤه  كتشنر  فأعاده  )أ(،  اجلاسوس  أرسلُت  لقد  انظر: 
ورشكاؤه لعرفوا أن اجلاسوس )أ( – وهم يرونه يعرب ذهابًا وإيابًا – سيكون جملبًة للشكوك؛ 
ومع ذلك عرب )أ( بسعادة مع اخلطر املاثل )وباملناسبة، دون أن يتحصل عىل مليم واحد من 
كتشنر ورشكائه(؛ ثم انقطعت كل االتصاالت حتى أرسلُت اجلاسوس )ب(.  ماذا يفعل 
اجلنراالت  بأسامء  أن خيربين  أفضل من  كتابة خطاب  مل يستطع  إنه  الَدبَّة؟ حتى  كتشنر يف 

والكتائب- ما أعده ال مباالة عظيمة إزاء األوضاع يف اخلرطوم. 
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25 سبتمرب

نزل العرب إىل النيل األزرق يف بعض القوة، لكن الباخرة »املنصورة« قد صعدت اآلن 
ورجالنا يزحفون عىل الضفة، لقد فروا مجيعًا. أنا ذاهب إىل احلَْلَفاَية للقاء الَشاْيِقَية، الذين 
يثريون يف نفيس البلبلة والقلق. بعد أن ذهبت هناك، وجدت سوقًا جيدة جدًا والَشاْيِقَية 

أقل غضبًا وثورًة مما كنت أتوقع.

سؤال: ما كانت سياسة حكومة جاللتها التي قضت بإرسال اجلنرال غوردون؟

جواب: للعمل عىل سحب احلاميات بوسائل هادئة )سلمية(. 

سؤال: ما اهلدف من محلة اجلنرال إيرل؟ 

جواب: ذات اهلدف، بعد أن فشل فيه اجلنرال غوردون.

ماذا  هناك،  وتنتهي  غوردون  اجلنرال  النسحاب  إيرل  اجلنرال  محلة  كانت  إن  سؤال: 
تكون النتيجة؟ 

جواب: توافق حكومة جاللتها عىل أن يتخلوا عن احلاميات.

ليس ثمة من مهرب حمتمل من الوضع.

لياًل، واختبأوا يف قرى قرب  القوة  العرب يف بعض  ي، نزل  ُبرِّ التقديرات من  حسب 
ي، هبدف اهلجوم عىل جمموعات اإلغارة للحصول عىل املؤن؛ ومل حيسبوا حسابًا للباخرة  ُبرِّ
»املنصورة« القادمة بمدفعيها، فقبضوا عىل ترتي حينام هجموا عىل رجالنا، وانرصفوا وقد 

أصاهبم االرتباك والفوىض مع بعض اخلسائر. 

جاء جندي هارب من العرب – دون أخبار. كان مصابًا بحكة شديدة، فلم أحتمل صربًا 
عليه ومل أطق أن يمكث معي بغرفتي. نظر هذا الرجل إىل نفسه يف املرآة وتساءل من يكون 
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عىل املرآة. لقد قال إنه ال يعرف من رأى يف املرآة، واحلق بدا أنه فعاًل ال يعرف من باملرآة. 
واحلق أن بالدًا ال توجد هبا مرايا ال بد لكل شخص فيها أن يكون غريبًا متامًا عىل نفسه فيها، 

ويكون يف حاجة ألن يعّرف بنفسه. 

ملقابلة  احلَْلَفاَية  إىل  ذهبت  »لقد  ييل:  ما  للعرب  العام  القائد  النُُجُوِمي،  َوْد  إىل  كتبت 
الَشاْيِقَية، ووجدت هناك مخسة رجال؛ وقد طلب الَشاْيِقَية مني أن أقوم بقتلهم، ألهنم من 
. استجوبت هؤالء الرجال اخلمسة  عائلتك، حيث عادوا إليك بعد أن ادعوا االنضامم إيلَّ
أشياءهم، ولذلك  أرادوا سلبهم  كانوا  قد  الَشاْيِقَية  وإن  رائحتك،  يطيقون  إهنم ال  فقالوا 
اختلقوا االهتام بأهنم من عائلتك. ليس لدي ميزان لوزن احلقيقة-ربام كان لدى حممد أمحد 
املهدي واحد- ومن ثّم بام أنك قد أرسلَت إيل العديد من اجلنود مؤخرًا، فإين أرسل إليك 
هؤالء الرجال. لقد أخذُت جسم طاؤوسك ]إشارة إىل الرجل الذي جاء بزّي الدراويش 
الرائع[ ولكني أرسل إليك بريش طائرك يف جسم آخر«. ألبسُت الزيَّ أحد الرجال الذين 

أرسلتهم. 

»ملاذا هربَت اليوم هبذه الرسعة؟ هل كان أبو َقْرَجة هناك، ال يمكن أن يكون أنت، ألنك 
كثرًا ما حتدثَت عن رغبتك يف املوت عىل التحصينات«.

»أما عن معرفة احلقيقة يف السودان، فذلك أمر ال سبيل إليه، إنه مستحيل، ألن شياطني 
الكذب والنهب قد ركبت البلد كله«.

رايًة عربية  أعطيتهم  أنني  الرجال دوالرًا، وسيغادرون غدًا. كام  كاًل من  أعطيُت  لقد 
مصادرة، وطاقية دراويش مستوىًل عليها، وسيخرجون يف موكب كبري، وملا كان اليوم هو 

يوم أحدهم )مُجُعتهم(، فسوف يصلون يف جتمع ويف طوابري.

متر فوقنا كل يوم آالف من طيور الكراكي بصياحها الغريب. »غرانيق إيبكوس«، قليل 
من يقرأ أشعار شيلر. مل أطلع عليها إال من ترمجة ُبْلِور، ولكن فيها قصائد عظيمة. »صورة 
احلقيقة املحجبة يف سايس«، و»خاتم بوليكراتس«، فمن يستطيع أن يطيق احلقيقة املجردة؟ 

ومن يستطيع حتمل النجاح؟
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اصطف يل الوجهاء والتف علية القوم حويل عند ذهايب إىل احلَْلَفاَية اليوم. جاءين وفد 
ليحول بيني وبني الذهاب، ولكنه مل يفد شيئًا. أهوى املدير عىل قدميَّ يقبلهام ويرجوين أال 
أذهب؛ ولكن رأيُت أن حرصه عىل منعي من الذهاب إىل حيث كان هو له أسباب أخرى، 
أكثر من اخلوف الذي أدعاه عىل سالمتي، ذلك أين أتوقع أنه كان ينهب يمنة ويرسة. بيد 
أين مل أعره كثري اهتامم. جيب أن أكرس قلوب ضباطنا الكبار، ألين أقول علنًا: »إن حكومتكم 
سيئة ولن تعطيكم شيئًا حينام يدرككم الِكرَب والشيخوخة، فاهنبوا مغتبطني، ولكن بحكمة، 

وال أسمعنَّ عن ذلك شيئًا«.

غدًا سيستشيط العرب غضبًا خميفًا عندما يصلهم موكب الدراويش اخلمسة بالرايات 
املستوىل عليها وما إىل ذلك. ال يمكنكم تصور احلالة التي تنتاب املرء حينام يسمع باستمرار 
من  كل  جيدًا  يعرفها  حالة  )وهي  والبنادق  واأللغام  املدافع  بسبب  االنفجارات  دوي 
ستيوارت وباور وهريبني(؛ فتتوتر األعصاب، وليس من يشء يسقط إال ظن املرء منا أنه 
انفجار. البد أن ما جتشمه الروس يف سيفاستوبول )Sevastopol( وقاسوه هناك كان أمرًا 
مرعبًا. وكام يقول هانسل، القنصل النمساوي، هو يشء صاعق. لقد هدأت اآلن، ولكن 
ما زالت أي ضوضاء ترتفع وتعلو يف هذا اهلواء الطلق جتعلني أقفز )أي يصيبني اخلوف 
للحظة(، مثل أي رجل يركب حصانًا ثم عىل حني غرة يدرك أن حصانه قد اختفى متامًا 

حتته للحظة مع قفزة فجائية.

املفاجآت  الكثري من  امللكية أكثر من أي يشء آخر. فهناك  البحرية  أنتظر مقدم بعض 
البواخر، فالبواخر سيكون هلا القدح املعىل يف أي اعتبار،  التي يمكن أن تقوم هبا  الرائعة 
وكل باخرة كفيلة بأن تساوي ألفي رجل إذا أحسن استخدامها، خاصة أن عىل متنها طعام 

وذخرية، وليست بحاجة إىل ضابط املرية.

لو كنُت مكان إيْرْل لرتكت كل الضباط األطباء الرئيسيني بُدْنُقال وأخذت فقط الرتب 
الدنيا من اإلدارة الطبية للجيش. 
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فالضباط األطباء الرئيسيون مملون ونعاقون بالشكوى ويريدون كل نوع من االهتامم. 
املحافظة  البلد هو  فالرجل غبي أو طبيب يف األربعني من عمره. وكل ما حتتاجه يف هذا 
عىل أن يظل طريق االتصال مفتوحًا وسيقوم كُوِكل )Cockle( بذلك. وأما اجلرحى فلن 
يكون ثمة جرحى، ألن العرَب لن يرمحوا أحدًا فيرتكونه من دون أن جيهزوا عليه، وال نحن 

برامحني أحدًا، ذلك ما أتوقعه، إذا أوغلنا مائة ميل يف الصحراء. 

الوجه  دهني  مرصي،  اندفع  أن  احلصن،  حول  أجتول  وأنا  اليوم،  احلَْلَفاَية  يف  حدث 
تدخل  ثم  فائدة،  دون  ولكن  هتدئته،  فحاولت  النحيب،  بأجبن  ينحب  ومىض  بالشحم، 
بنفسه عىل األرض  الرجل )؟(  ألقى  ثم  أيضًا.  الَشاْيِقَية، ومل جيد ذلك  املوس، من  خشم 
وأهال الرتاب عىل نفسه وعيلَّ معه، ولذلك رضبه قاسم رضبًة عىل رأسه بسوطه املصنوع 
ويف  اخلرطوم.  إىل  وحيرضوه  املجموعة  من  ليخرجوه  به  أمرُت  ثم  النهر،  فرس  جلد  من 
الطريق، جاءين ضباط الرشطة التابعني يل واحتجوا عىل ذلك، قائلني جيب وضعه يف احلجز 
اخلاص باألمن ألنه كان أشهر لص باإلسكندرية، ولذلك فقد وضعته، عدالً مني أو جورًا، 

يف السجن.

سيكون خطأ كبريًا أن تعتقدوا أن القوات يف روح معنوية سيئة. فبالتأكيد أننا قد فقدنا 
الكثري، إال أن الرجال ال يزالون من العزيمة بالقدر الذي عرف عنهم، ولكن فكروا فقط 
يف أنه من حقهم علينا أن نقدم هلم العون واملساعدة. يتحدث ستيوارت عن جبنهم، ولكنه 
جبن حساٍب، وسيكون من اخلطأ الكبري إن وصلْت هنا قوة محلة حترير احلاميات واعتقدت 
أن الرجال سيقولون إهنم يف حالة يأس ويف أسوأ حاالهتم. )لسُت أشمل قوات القاهرة 
والبايش بوزوق(. وال يعتقد اجلنود السود أهنم غلبوا، وال يوجد الكثري من اجليوش التي 
يمكن أن تتحمل برباطة جأش ما تتحمله هذه القوات، فقد خرسوا نحو مخس عددهم، 

قتاًل، يف هزيمة واحدة ملحمد عيل باشا )قبل عرشين يومًا فقط(.

أعتقد أن البواخر التي خمرت من ِسنَّار ستصل إلينا غدًا.
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متثلت املسألة اليوم يف احلَْلَفاَية يف أن بعض عمداء أرس بعينهم قد انضموا إىل العرب مع 
صالح باشا )أخفينا هذا األمر( لكن مل ينضم إليهم أتباعهم ألهنم موجودون يف اخلرطوم 
)ليست غلطتهم(، ثم جاءين بعد ذلك أولئك الذين فروا مني إىل العرب، وطلبوا مني أن 
يعود إليهم أتباعهم الذين انضموا إىل صالح باشا، وهنا اعرتض زعامء األرس الذين كانوا 
باخلرطوم واحتفظوا هبؤالء األتباع معهم، ولذلك انتهى األمر إىل السؤال التايل: ماذا نحن 
فاعلون؟ قررت أن أسأل كل رجل منهم رغبته »هل تريد الذهاب مع أ، أم مع ب؟«. جاء 
الرجال إىل الباب، وبعد االنتخاب خرجوا من النافذة، ألنه مل يكن هناك بابان؛ كانوا خيتارون 
ما يرغبون، وخيرجون من النافذة. بعضهم جاء واعتقد أن كل املطلوب منهم هو املجيء إىل 
الباب واخلروج من النافذة بأرسع ما يمكن دون أن جييبوا! أنا أحب دراسة اإلنسان، إنه 
أفضل كثريا ًمن أي مشهد طبيعي. علَم هؤالء القوم جيدًا أنني سأجعل قرارهم بأيدهيم، 
وأجتنب كل ما يتعلق بمع َمْن سيذهبون. لقد كان اخلروج من النافذة بالنسبة إليهم، نوعًا 
ما، رياضٍة بدنية، حتى إهنم جعلوا من ذلك فوىض؛ ولكني لو كنت تركتهم خيرجون من 
الباب الذي كانوا دخلوا منه حلدثت فوىض ال سبيل إىل اخلالص منها. وكام حدث، فقد 
كانت لدينا حاالت من العبث عند الباب من الذين غادروا عرب النافذة مما أحدث شيئًا من 
الضجة واجللبة. كان الزعيامن املتنافسان حارضْيِن، وكان الغرض منع املنتخِب ِمن النظر يف 
وجِه أيٍّ منهام عند االنتخاب؛ وكان من الرضوري أحيانًا ضامن أن يكون الوجه األفطس 
مصوب متامًا إىل الكاتب، ضابط االنتخاب، الذي يسأل السؤال أ أم ب؟  أنا أعتمد العني 
يف املعرفة أكثر من أي عضو آخر. فالرجل الذي ال ينظر إليك يف وجهك وهو جييب، يكون 

كاذبًا بنسبة تسعة وتسعني يف املائة.
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هناك سؤال واحد غري أنه سؤال كبري، فلو كنت تعرف شخصًا، ك. مثاًل، خائنًا ويبحث 
عن مصلحته، أُينتقد عىل ذلك ويالم أم ال؟ لنا يف ربنا املسيح قدوة. فهو يعرف أن هيوذا 
سيخونه، ولكنه مع ذلك مل يتهمه ومل يشجب فعله، وبذلك أستنتج أننا حتى لو عرفنا أن ك. 
سيخون رفاقه ويغدر هبم، ما مل يظهر هو دلياًل واضحًا عىل هذه النية، وجب علينا أن نعامله 
مثل ج.، الذي ال نشك يف خيانته. وأنا مّيال )وأدين بالفضل، إىل حد شيطاين( إىل الشك 
يف الكل، وإىل الثقة بالكل. أعتقد أن ظروفًا قد تنشأ حينام قد جترب املصلحة الذاتية أقرب 
الناس إليك خليانتك إىل حد ما. اإلنسان حيوان خائن يف جوهره؛ وعىل الرغم من أن ناظم 

املزامري قد قال متعجاًل: »كل الناس كذابون«، فأنا أظن أنه سيقوهلا أيضًا لو كان متمهاًل.

، فسأبذل قصارى جهدي« ـــــــــــــ سأرسل الرسالة إىل ضابط  »لك أن تعتمد عيلَّ
الصف كبري الكتبة »لو أعطيَتها له وجب علينا أن نعطَيها ألكثر من أربعني آخرين. وذلك 
أمر ال سبيل إليه«. إذن فامذا ستكون النتيجة؟ إذا أعطيتها له سيذهب إىل ناديه ويقول: »ملاذا 
وعدوين هبا ومل أظفر هبا«. عىل حني أنه لو وزن الكلامت لرأى أنه إنام وعد وعدًا وحسُب، 

»قصارى اجلهد«. هذا خرق للثقة، ولكنه مثال.

يل،  مفيدًا  كنت  »إن  الضمني:  العقد  أحب  مرحة.  بطريقة  األشياء  أخذ  أحب 
وأترصف.  أحاول  فسترتكني«.  لك  مفيدًا  أعد  مل  »إن  اإليامن(  و)بكامل  فسأستخدمك« 
»افعل لآلخرين ما حيبون أن تفعله هلم«. لن أضع أبدًا رجاًل يف منصب ال أضع نفيس فيه.

وعىل الرغم من أن اإلنسان هو جوهر اخليانة، لكني أعتقد أن كل إنسان يرغب يف أن 
يكون أمينًا صادقًا، لكن مصاحله تعوقه عن ذلك.

طابور  عليها  تشتت  التي  العربية،  براياهتم  العرب  خطوط  إىل  اخلمسة  الرجال  ذهب 
استعراض عسكري.
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من احلقائق الغريبة أن أي جهد لتخليص احلاميات ُبذل من اخلارج قد جاء متزامنًا مع 
انقضاء املدة املحددة ملقاومتها )مارس(، أي ستة أشهر. هناك بعض الظروف املريبة الكاحلة 
النتيجة تكلفًة كبريًة جدًا. فلو أن تلك اجلهود كانت بذلت  الطريق! وستكون  عىل طول 
هبدوء بني مارس وأغسطس للعبور بوسائل نقل جيدة بني وادي حلفا وأبو محد، ألمكن 
التغلب عىل كثري من الصعوبات املاثلة، ولشعر الناس باألمن يف كل مكان، وعرفوا أن ثمة 

جهودًا قد بذلت بحق...

العبد يف التفكري، والرب يف التدبري. إن كل َمن قال قبل سنتني ونصف السنة إن وزارة 
)محلة  السودان  إىل  واحدة  بحملة  تكتفي  ولن  وحسب،  مرص  إىل  تذهب  لن  غالدستون 
جراهام Graham‘s(، بل باثنتني، لسخر الناس منه واُعترب جمنونًا؛ والغريب حقًا أن السيد 
 )Mr. Dicey( غالدستون، يف » استعراض ---«1 لعام 1878، وهو يقارع آراء السيد داييس
حول ضم مرص، كان عليه أن يذكر أن مثل هذا الضم سيكون أمرًا مستحياًل بسبب السودان!  

ثمة يشء واحد، يف رأي العامل، سيزيل كل املنغصات من املسألة برمتها: لو أعلن عن 
إلغاء الرق. سيكون األمر عسريًا ولكن لن يكون مستحياًل إذا متهلنا وأخذنا ما يكفينا من 

الوقت، وستكون مآدب اللورد العمدة، ومن إليه، منصة ال يستطيع أحد أن يطاهلا.

سيجتمع  تظهر.  ِسنَّار  من  القادمة  البواخر  هي  وها  الظهر-  بعد  الرابعة  اآلن  الساعة 
شملنا اآلن مرة أخرى، فالشكر هلل!

اهتاج العرب قبالة اجلبهة اجلنوبية حال رؤيتهم البواخر وهي تدخل. أما العرب عىل 
»املنصورة«  الباخرة  أرسلت  عليه،  البواخر.  عىل  النريان  يطلقون  فراحوا  األزرق  النيل 
كام  هائل،  الذخرية  عىل  اإلنفاق  بيوهتم.  بداخل  يلوذون  اآلن  العرب  بواخرنا.  ملساعدة 
تلو  واحدة  دخلت  العرب.  به  يقيم  الذي  املكان  الثالث  البواخر  اجتازت  لقد  أعتقد. 

الواحدة، ومل يكن ذلك من احلكمة يف يشء. 

ومن قمة الرساي )?Serail( يمكن رصد املكان برمته ومراقبته ملسافة أميال.

1  »القرن التاسع عرش«، أغسطس 1877
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الناحية  من  أنقذنا،  من  هي  بحريتنا  أن  يدرك  أن  امللكية  البحرية  لسالح  املريض  من 
العرب  وكان  البواخر  دخلت  هائلة.  بحرية  وترسانة  عظيم  أسطول  أنه  واحلق  البرشية. 
العرب  لدى  )كان  البواخر  قذائف  سبع  أصابت  مدافع؛  مخسة  ويملكون  غفرية  مجوعًا 
أيضًا أنابيب قاذفة(. أنزلت البواخر 2000 إردب، وأفادت أن ِسنَّار غنية وال يوجد عرب 
مسلحون يف كل املنطقة. وُذكر أن السيد حممد عثامن قد احتل الَقَضاِرْف برجاله. وهناك 
شيخ وعد باالستيالء عىل الباخرة »حممد عيل«، املوجودة يف أعىل هنر الِدْنِدْر وتسليمها إىل 
حاكم ِسنَّار. مل تطلق َوْد َمَدين النار عىل البواخر ولكنها أشهرت الرماح وما إىل ذلك؛ كانت 

خسارتنا التي تكبدناها يف املواجهة ثالثة قتىل وثامنية جرحى.

العرب ال ضمري هلم، فهم جيربون جنودي األرسى عىل تشغيل املدافع والعمل ضدنا 
حتت التهديد باملوت! أعلنُت لرجايل بأن يستجيبوا وأن يؤدوا، عىل نحو ضعيف، ما يطلبون 
منهم، دون أن يستحقوا صفة اجلبناء؛ فقد حتملوا اهلزيمة عىل نحو أفضل بكثري من غريهم، 
وتلقوها هبدوء وروح طيب. نحن معرش اإلنجليز الزبدة والصفوة، وقد أقر لنا الكل بذلك، 

ولكننا ال نعتاش عىل مترتني يف اليوم كام يفعل هؤالء، دون أن نتذمر.

تلقت  املاء، عىل حني  إحدامها قرب خط  »بوردين« رصاصتان،  الباخرة  أصابت  لقد 
»الطلحاوية« طلقتان، ولكن حلسن احلظ  الباخرة  الباخرة »اإلسامعيلية« ثالثًا، وأصابت 
رست ثالثتهن بسالم. كان العرب يطلقون النريان من املدافع والبنادق برضاوة ورشاسة، 
وقد رأينا ذلك من فوق سطح القرص. هذا، وقد تركت عالمات الرصاص عىل البواخر ما 
يشبه ندوب اجلدري. وقد كان قائدنا عىل ترسانة األسلحة حسني بك من اليقظة والذكاء 
التي أحدثها  الثغرات  بقطع من خيامت قديامت استخدمها يف سد  أنه كان حيتفظ  بحيث 

الرصاص. فلو مل يكن لدينا هذه القطع من اخليم، لربام كنا فقدنا الباخرة »بوردين«.

منطقة  أعىل  النهر،  ضفة  طول  عىل  )متاريس(  حصون  أو  معاقل  ثالثة  للعرب  كان 
اجِلَرْيْف إىل حد ما. لقد ذكرت أننا تكبدنا ثالثة قتىل وثامنية جرحى؛ واآلن انتبهوا: لقيت 
البواخر يف طريق عودهتا ثالثة جنود فارين من العرب، فأخذهتم عىل متنها، ومن الغريب 
أن من بني أولئك القتىل واجلرحى هنالك هؤالء الثالثة، اثنان منهم قتال والثالث جراحه 
بليغة. هذا أمر مذهل والفت للنظر. وإذا صدقنا هذا، فنحن يف أمان حني نخوض أرشس 

معركة كام لو كنا نجلس يف حجرة ضيافة يف بيت يف لندن.



113 اللاء الزالا

27 سبتمرب

وضعت الرتتيبات الالزمة إلرسال ثالث بواخر إىل َشنْدي للتعاون مع القوات املوجودة 
بُدْنُقال وبغرض مجع قبائل الَشاْيِقَية. أرسلت رجاًل لتنبيه ُدْنُقال بحقيقة هذه الرتتيبات. مل أدع 

هذا الرجل حيمل رسائل ولكن وريقة صغرية تبني أنه »رجل صادق«.

ال فائدة من إرسال الطلبات إىل ِسنَّار مرة أخرى من أجل الذرة ذلك أننا ال نملك ما ندفعه 
ثمنًا هلا، ثم إن يف األمر تعرضًا خلطر مدافع هؤالء العرب. أصيبت الباخرة »اإلسامعيلية« 
بقذائف ثالث، وأصابت اثنتان كاًل من الباخرتني »بوردين« و»الطلحاوية«. بعض القذائف 
أحدثت ثقوبًا هائلة، وأحد هذه الثقوب كان قريبًا من خط املاء يف الباخرة »بوردين«. كان 
من العجيب بمكان أن تنجو هذه البواخر! فقد كان اجلنود الفارون املساكني نائمني يف خمزن 
السفينة، حينام دخلت عليهم قذيفة وانفجرت، فقتلت اثنني وجرحت الثالث جرحًا بليغًا.

لبواخرنا من املتانة ما للسفن البخارية التي متخر هنر التيمس، ولك بعد أن تتخيل مدى 
اخلطورة من وضع هذه البواخر حتت نريان املدفعية التي يطلقها العرب.

خمرت الباخرة »التوفيقية« النيل األبيض وتبادلت نريان البنادق مع العرب.

بواخري اجلميلة، التي كانت تستخدم عىل نحو رائع فيام مىض، أصبحت اآلن تصدر 
الروائح الكرهية كأهنا حيوانات الُغَرير. أما الباخرة الرائعة »اإلسامعيلية« فقد حتولت إىل 

بالوعة جماري.

أصابت عدة طلقات أخرى األجزاء الداخلية العليا للبواخر؛ من الواضح أهنا كانت 
حتت نريان رشسة، وأما العالمات التي أحدثها الرصاص فقد بدت عليها بقعًا غطتها مجيعًا. 

ْيِن( غالم صغري. وبني القتىل الثالثة )اثنان منهم كانا فارَّ
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البحث  وعند  زعيقًا.  يكون  أن  يوشك  الرسايا،  نافذة  أسفل  امرأة  رصاخ  سمعُت 
والنظر تبني يل أن مصدر الضجة امرأة سوداء يف مشاجرة مع ضابط الرشطة الرتكي. وعند 
االستفسار وجدُت أن هذه املرأة كانت قد نزلت لرشاء ذرة بدوالرين، ودفع هبا رجل تعوزه 
الشهامة واألدب فسقط الدوالران يف النهر. ومع أين أرى أين لست املسؤول عام جرى إال 
كل  أن  لو  وُنعمى  راحة  ستكون  كم  السوداء.  روحها  وهدهدت  دوالرين  أعطيتها  أنني 

مشاكل احلياة تنقشع بثمٍن بخس كهذا.

بعد القلق البالغ الذي عانيناه بسبب وجود قبيلة الَشاْيِقَية يف صفوفنا خالل احلصار، 
قمنا بالتخلص منهم إىل احللفاية حاملا متكنا من ذلك. ولكنهم ملا وصلوا هناك ولقوا إخوهتم 
باألخريين،  ثقة  وعدم  بتخوين  األولون  قوبل  إلينا،  انضموا  ثم  العرب  مع  كانوا  الذين 
ولذلك اضطررنا إىل إحضار هؤالء األخريين إىل اخلرطوم. ولست أرى يف األمر خماطرة، 
ألن الَشاْيِقَية كذبوا كثريًا عىل العرب وال يوجد ما يقيم سلاًم بينهم، ولذلك لست أستشعر 

أي قلق أو انزعاج حياهلم.

ال يريح املرء أن يرى بواخره وقد أصيبت بثقوب يمكنك أن تلج من خالهلا، وأن ليس 
هلا حتى مسافة قدم تطفو فوق خط املاء. ذلك ما أصاب »بوردين«، فقد دخلت القذيفة من 

جانب منها وانفجرت عند اخرتاقها اللوح الثاين من اجلانب األخر.  

العيار  ذات  الفوالذية  مدافعنا  من  بكثري  أفضل  هذه  املرصية  اجلبلية  املدافع  أن  أرى 
الصغري، وكنت أمتنى أن يكون عندي مدفع هاوتزر )Howitzer( بدالً من مدفع آرمسرتونغ 

)Armstrong(، يف هذه احلروب التي أخوضها هنا.

)ب( إىل )أ(: »حسنًا، أنت تعلم بأنه تعني عيل إرسال الربقية، وآمل أن يكون ستيوارت 
املرض  سأمتنى  كنت  ما  إين  القول’  نافل  ‘من  ويقول  ذلك  يستثني  غ.  صاحبنا  بخري. 
لستيوارت. هذا ليس عدالً. لو أضفت أي يشء هلذه الربقية لوقعت يف شجار ال يفيد، لكن 

ما فائدة إشباع الفضول اجلامح«. 
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يرد )أ( عىل )ب(: »سوف ينتقدين ألنني طلبت من ستيوارت أن خيربين إذا كنت قادرًا 
بأسامء  أخربته  وألنني  للغاية(،  سهاًل  التواصل  )كان  أجله1  من  يشء  أي  أفعل  أن  عىل 
اجلنراالت )يف ظني أن إعالن أسامء اجلنراالت هو األهم ألنه كان سيثري الرعب يف قلوب 
العرب(، لكنه قال إنه ال يأبه من يكون أولئك اجلنراالت )وهذا جتديف وأمر يثري الغثيان(. 
لكن لن أكتب له بعد اآلن إال ضمن نطاق الوثائق الرسمية. من الواضح أنه قد فقد توازنه 

للدرجة التي هياجم فيها ضباطًا من فيلقه عىل هذا النحو. حقًا إنه ألمر شنيع!«.

1  كتب كتشنر بتاريخ 22 أغسطس أنه ابتدر حديثه لستيوارت قائاًل: »هل من خدمة يمكن أن أسدهيا 
لك وللجنرال غوردون؟«.
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جاءتنا امرأتان ورجل اليوم وقالوا إن املهدي ليس بَشَبَشة وإنام هو يف الَرَهْد. وجه حسني 
أفندي مع رجل آخر املدافع نحو البواخر. وقالت االثنتان إن العرب يمتلكون ثالثة مدافع 
ال مخسة. مل خيرس العرب الكثري حسب الروايات. ومن بني مدافعهم الثالثة هنالك واحد 

من ماركة كروب.

التقهقر  من  متكيني  ببساطة  هو  اجلاللة  صاحبة  حكومة  هدف  أن  إىل  للحظة  فلنركن 
والرتاجع بغض النظر عن انسحاب احلاميات، عندها سيتم جتاهل اخلسائر التي ستحدث 
هنا، لكال اجلانبني، نحن والعرب، ولو مل آت إىل هنا لكان االهنيار أرسع ومن دون خسائر 
يف األرواح )عىل األقل هذا هو االحتامل الراجح(. لربام تقول احلكومة إهنا عندما أرسلتني 
كانت قد عقدت آماالً معقولة عىل إمكانية نجاحي. لن أقول بأنني قد أعطيتهم مثل هذا 

الضامن أم ال. أعتقد أنني كنت حمايدًا فلم أعِط تطمينات وتأكيدات تنحو ذلك املنحى.

العرب يرتبون إلغالق طريقنا املفيض إىل َشنْدي،  بأن  حتى اآلن، ليس هناك ما ييش 
وأنا أعتقد أن الرقعة من هنا حتى َشنْدي مل تزل مع اخلرطوم )ال أستطيع أن أقول حكومة 

اخلرطوم ألنني ال أدري ما الذي ستعنيه كلمة حكومة يف هذا الظرف(.

أعظم الناس وزرًا يف جلب املصاعب املالية عىل مرص )والتي خرجت من معطفها من بعُد 
كل املشاكل( هو ---1، الذي كان يبيع اجلبن أثناء حرب القرم مع أشياء أخرى بأسعار خرافية. 

حصل  التي  الباخرة  أن  يعلم  عندما   )Sir Samuel Baker( بيكر  صمويل  سري  سيستاء 
عليها من ساميودا )Samuda(، »اإلسامعيلية«، وهي أكرب ما تركه، هي أسوا قطعة حربية 

مقاتلة. قد تكون خيتًا جيدًا ال أكثر من ذلك. كل هذه البواخر تركها لنا صمويل بيكر...

1 ترك غوردون فراغًا مكان االسم )م(.
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29 سبتمرب

أمر اإلرشاف   )Ferratch Pasha( غدًا هو عيد األضحى. ولقد أوكلت لفرج اهلل باشا
عىل االحتفاالت. غدًا لياًل ستغادر إىل َشنْدي البواخر »طالطوين« و»املنصورة« و»صفيَّة«، 
وسيكون عىل متن كل واحدة مائة من الرجال. وسيذهب خشم املوس معهم إىل َشنْدي.  
أرسلت قصاصة إىل اللورد ولزيل ليأخذها أحد جواسييس يف َشنْدي ويوصلها له. سأبعث، 
مع البواخر أيضًا، بدفرتي اليوميات اللذين يغطيان الفرتة من 10 إىل 30 سبتمرب ومعهام 
َبر عىل أمل أن جتد طريقًا آمنا يصل هبا إىل الَدبَّة أو إىل أي مكان آخر بعيدًا من هنا. خريطة لرَبْ

وجدت أننا نمتلك يف خمازننا 700 جوال من األرز اهلندي، ولقد قمت برصفه للجنود 
ة الواحدة، وأعلم أهنم سيقومون ببيعه بثالثة  خصاًم عىل رواتبهم بحساب دوالرين للوقَّ
يرتبحون  سيجعلهم  كام  عيل  دينهم  من  هذه  األرز  كمية  ستخلصني  للوقَّة.   دوالرات 

من وراءه.

ة، وأردف اجلندي  هرب إلينا أحد اجلنود وقال إن املهدي التقى بثالثة من الرسل يف املَتمَّ
اهلارب أن القوات الربيطانية تتقدم يف حشود كبرية، وأن املهدي رأى رؤيا ُأمر فيها بالعودة 

إىل ُكْرُدَفاْن.

آمل أن يعامل ضباط ورجال قوات جاللة امللكة اجلنود والبحارة املرصيني عىل نحو 
حسن، فهم عىل الرغم من أهنم ال يفهمون اإلنجليزية إال أهنم قد قدموا خدمات جيدة، 
أرجو أن ُيَعاملوا برمحة وعطف. فهم كام أعلم جيدًا ليسوا سوى حشد من اهلواة، لكن إن مل 
يكونوا معنا فإن جنودنا كانوا سيتعثرون ويعانون من اإلرهاق والنصب. ولعل أكثر مباهج 
حيايت وما يسعدين حقًا هو أنني لن أرى بريطانيا العظمى مرة أخرى. آمل أن أخرج من 
هذه الورطة فأختذ طريقي إىل الكونغو إما عرب املحافظة االستوائية أو عرب بروكسل. ويف 
كل األحوال، ال يتعني عيل أن أرزح حتت سطوة القلق الذي عانيت منه أثناء فرتة األسبوع 
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التي قضيتها يف إنجلرتا هذا العام. أقول هذا بغية أن يعرف الذين يتعني عليهم التعامل معي 
الدرجة التي يمكن أن تصل إليها عزيمة الرجل، الذي ال يرغب )ولن يريد أبدًا( العودة 
إىل إنجلرتا جمددًا، والذي ال يبايل باالستمرار يف خدمة جاللة امللكة، باستثناء رشف العمل 

يف خدمتها. 

ربام سأصبح اآلن »أنويًا«، غري أن ذلك سوف جينبني مواجهة ما قد يستجد من مشاكل، 
ولعلني أحظى بالعفو والصفح إذا ُأخذْت يف احلسبان الظروف التي أعيش حتت وطأهتا. 

ولعيل بموقفي هذا أحفظ نفيس من الشجار والنزاعات التي قد أندم عليها. 

ما أفكر فيه هو أن أستطيع إقناع حكومة صاحبة اجلاللة بأن تضطلع بإخراج كل الناس 
أو احلاميات، أولئك الرجال الذين حاق هبم اآلن احلصار أو ربام وقعوا يف األرس، وإذا مل 
تتبَن حكومة صاحبة اجلاللة هذا الربنامج فعيل باالستقالة من منصبي ألفعل كل ما يمكنني 
فعله )من أجل حتقيق هديف(. وطاملا ظل املرء يف خدمة جاللة امللكة فال مناص من أن يطيع 
إليه كمتمرد يف حال  ُينظر  أن  يمكن  استقال ال  إذا  لكنه  التي يصدرها رؤساؤه،  األوامر 
عصيانه لألوامر. وال ريب أن هذا يقود إىل السؤال الذي مفاده: هل َمن دخل يف اخلدمة 
العسكرية للقوات امللكية يتمتع باحلرية التي جتعله يتخىل عن تلك اخلدمة وقتام يشاء؟ ثم 
إننا، نحن الضباط النظاميني، لسنا كمثل اجلنود املتعاقدين ألجل حمدد من سنوات اخلدمة، 
لكن الضابط قد يعاقب بالفصل يف حال عصيان األوامر أو التخيل عن اخلدمة، وهنا أرى 

أن التخيل عن احلاميات من شأنه أن يدخل يف ذلك اإلطار.

أقول هذا ألنه يتعني عيل الشعور باألسف جتاه لورد ولزيل ألنه يتقدم من ُدْنُقال دون أن 
حييط بشكل تام بوجهة نظري وآرائي. إذا كانت حكومة صاحبة اجلاللة ستنسحب وتتخىل 
عن احلاميات فال تتقدم يا ولزيل. أنا لست ضد إخالء السودان والتخيل عنه، لكنني ببساطة 
أمتسك بأننا يف حال فعلنا ذلك فالبد أن يكون لدى كل َمن حورص أو أرس يف السودان اخليار 
يف االنسحاب واخلروج. إذا ُأعطي اجلميع ذلك اخليار والقدرة فلن يكون عندي ما أقوله، 

ولن آبه بعدها َأُأخيل السودان أم ال.
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إنه لبلد بائس لكنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمرص، وإين أرى أنه من الصعوبة جدًا فصل 
البلدين.

أهني هذه املالحظات األنوية فأقول: ما من حجج يمكن أن تدفعني لتغيري وجهة نظري، 
أما إرغامي بالقوة عىل تغيريها فهذا ليس بالوارد مطلقًا ألن الناس يقفون معي، عىل األقل 
أولئك املوجودين يف هذه املدينة التي حتاول الصمود. عليه، إذا كانت قوات صاحبة اجلاللة 
مستعدة إلجالء مجيع احلاميات فعىل اجلنرال أن يعيد النظر يف جدوى جميئه، ولو أين كنت 
يف مكانه ملا تقدمت إن مل أكن مستعدًا1.  إنني ال أميل هنا وال أفرض رأيًا، لكنني أقول ما 
كان  مهام  واخليبة  اللؤم  ملن  إنه  اجلاللة-  أي ضابط حمرتم يف جيش صاحبة  عليه  سيوافق 
الداعي، ومها كان الثمن أن أترك أناسًا )قد ال نتكرم فننظر هلم نظرة األبطال( وقفوا بجانبي 
بقوة وجاهبوا مصاعب مجَّة من أجيل، مع أين قد أكون جمرد كلب نرصاين يف أعينهم، ثم تأيت 
أنت وتقول هلم استسلموا ملن مل ينترص عليهم، افعلوا ذلك من أجل قوة أجنبية تسعى فقط 
خطر  إذا  سريمجنني  السوداوات  املدينة  عاهرات  أن  أظن  رجاهلا.  من  واحد  رجل  إلنقاذ 
بباهلن أنني أفكر عىل هذا النحو وأعمل عىل أنفذ مثل هذا الفعل القايض بنجايت وحدي. 
إن ستيورات يعرف كل ذلك، يعرف وجهة نظري ويئن من هذا العناد اجلامح من جانبي.

1  التعليامت التي صدرت للورد ولزيل متنعه من حماولة إخراج حاميات دارفور، وبحر الغزال، واملحافظات 
االستوائية، وِسنّار. 
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30 سبتمرب

التاسعة مساًء سقطت داخل خطوطنا  البارحة يف متام  ليلة  العرب سبع قذائف  أطلق 

لكنها مل حتدث رضرًا. بام أن اليوم هو يوم عيد فقد أطلق العرب أربع طلقات من الرصاص 

داخل معسكرهم، وأحسبها طلقات احتفالية، فهم يبتهجون بعيدهم...

ستغادر البواخر الثالث صوب َشنْدي يف الرابعة من عرص اليوم. 

تركت حفل استقبال العيد لفرج اهلل باشا وقد قام به يف املنطقة الواقعة داخل حدودنا. 

ال أشعر بأين مستعد ملثل هذا املناسبات، ثم إن فرج اهلل باشا حيب مثل هذه األشياء.

يف اللحظة التي أسمع فيها بوصول قواتنا إىل َبْرَبر، سأقوم بإرسال كل األغاريق، وجنود 

أزودهم بمؤنة شهر. ويمكن إرساهلم من  أن  بعد  الفالحني من  البايش بوزوق، واجلنود 

َبْرَبر ليواصلوا رحلتهم قدر ما يستطيعون. وهبذا أكون قد أخرجتهم من مسؤوليتي. لقد 

وضعُت كل ما من شأنه املساعدة يف إرساهلم إىل َبْرَبر يف أهبة االستعداد. مل يبَق لدينا أسالك 

للربق )التلغراف( هنا حتى نعمل عىل إصالح اخلطوط، ومن األفضل أن حيل فلويد هذه 

املشكلة، فقد استخدمت مجيعها يف بناء جدران األسالك الشائكة. 

القوات املوجودة اآلن عىل متن البواخر الثالث كلها من اجلنود الفالحني. إذا سقطت 

َبْرَبر، فيستحسن إخراجهم منها )وجعلهم يواصلون ما تبقى من الرحلة صوب أوطاهنم( 

واستبداهلم بجنود من السود، لكن مع االهتامم بأولئك اجلنود البيض فيام يتعلق بمرتباهتم 

وحصصهم الغذائية وعدم إمهاهلم. 

ال ننتظر منكم أن تقولوا لنا إن البواخر قذرة ألننا نعلم ذلك. 
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شالل  ممر  عند  مدافَع  أو  مدفعًا  يملكون  ال  العرب  أن  أوالً  تأكدوا  تقدمكم،  أثناء 

الَسَبُلوَقة، وإذا كان البد لكم من السلب والنهب فاسلبوا واهنبوا أولئك املوجودين عىل 

الضفة اليرسى للنيل ال أولئك املوجودين عىل الضفة اليمنى.

لست مهتاًم كثريًا بوصول رجال وود )Wood( إىل هنا، فمن املؤكد أن تنشأ بينهم وبني 

اجلنود السود املوجودين هنا نزاعات وشجارات، كام أهنم ليسوا باجلنود املفضلني للسودان. 

ومل أزل آمل أال أرى جنود البايش بوزوق أو رجال القبائل الذين ندفع هلم، ألهنم سيقومون 

بعمليات النهب والسلب يمينًا وشامالً. 

جهزُت اخلرز مع قضبان النحاس وطواقم الكساء ألرسلها لالستوائية يف أرسع وقت 

 .)Fashoda( ممكن. تقول التقارير إن حامية االستوائية توجد اآلن يف منطقة فشودة

صنعنا،  لقد  يومًا.  عرش  اثني  بعد  لـ»عباس«  مماثلة  باخرة  جتهيز  عىل  العمل  سينتهي 

باألحرى، صنع حسني بك باخرًة غريبة من الدرجة األوىل. 

تذكر أن لدينا القليل جدًا من الدوالرات، كام أن أسعار الذهب آخذة يف االنخفاض ما 

قلل من قيمته. بقي معنا يف اخلزانة 1000 جنيه فقط. 

كذلك، سأخرب الدائنني اإلغريق، الذين قد يأتون للمطالبة بأمواهلم، أن ليس بإمكان 

احلكومة الدفع هلم واإليفاء بطلباهتم، مهام حدث، إال بعد مىض عام كامل عىل أقل تقدير. 

قمنا بطالء البواخر، وهي ترسو اآلن مثل أرضحة بيضاء. 

أي   )Moussa Bey( بك  )Ibrahim Tongi( وال موسى  تونجي  إبراهيم  يمنح  أال  آمل 

ومها  غريها،  وال  َبْرَبر(  تسقط  أن  أمل  )عىل  َبْرَبر  يف  ال  كانت  مهام  مناصب  أو  وظائف 

سينزالن مع الفوج األول صوب الشامل. وأطلب إرساهلام مبارشة إىل القاهرة.
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أحب التفكري يف إجياد حل ملشكلة السودان. لكن يبدو أن هذه هي املرة األخرية. دع 
توفيق باشا يرسل عبد القادر باشا )Abd-el-Kader(1 ليحل حميل كحاكم عام عىل السودان 
فلتفعل  وعندها  التداول2،  خارج  فسأكون  الفرمان  يصلني  أن  بمجرد  واحلال.  التو  يف 
حكومة صاحبة اجلاللة ما حيلو هلا، ذلك أن عبد القادر سيتبع ما يملونه عليه. ولن يتسبب 
يل ذلك يف أي شعور باحلنق أو السخط. ويمكن للورد ولزيل ساعتها أن يفعل ما يراه مالئاًم 
عندها  املنحى،  ذلك  نحى  ما  وكل  عنه  بالتخيل  ذلك  تعلق  سواء  السودان،  يف  لألوضاع 
سأكون يف حل عن كل املسؤوليات إزاء األهايل واجلنود، وكل ما يتعلق باألوضاع املالية 
وخمزون الذرة الخ ... لكن، يف هذه احلالة، ال ينبغي اعتباري »احلََمل الذي تمَّ إنقاذه«، بل 
ثم  احلاميات من اخلرطوم.  أال وهي إجالء  لتأدية مهمة حمددة  ُأرسلُت  أنني  تذكر  ينبغي 
فليقال إين فشلت فتمَّ استبدايل بعبد القادر تصحبه قوة بريطانية. ثم من بعُد فاألمر مرتوك 

هلم لتوضيح أي تغري سيطرأ عىل الربنامج.

ذات املالحظات أعاله ذيلت اجلزء األول من دفرت اليوميات مع إشارة تتعلق بالسيد 
باور ووزارة اخلارجية الخ.

تشارلز جي. غوردون.

1  كان عبد القادر باشا وزيرًا للحربية املرصية يف ذلك الوقت. وقد تمَّ اختياره من ِقَبل احلكومة املرصية 
لرتأس بعثة للسودان يف شهر يناير من عام 1884 لكنه رفض. بعد رفضه جلأت احلكومة الربيطانية إىل 

غوردون الذي عني حاكاًم عامًا عىل السودان.
2  يف النص األصيل out of calculation  )خارج احلسابات( وقد أبدهلا املحرر بـ out of circulation )خارج 

التداول( سهوًا عىل ما يبدو.
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30 سبتمرب، الساعة الثانية ظهراً، الخرطوم

حقًا إين ألظن بأين وحكومة صاحبة اجلاللة نقف يف معسكرين متضادين )عىل األقل 
من  يستجد  قد  ما  تفادي  سيم  السودان.  من  احلاميات  بإخراج  يتعلق  فيام  ظني(  هو  هذا 
مشاكل إذا قام توفيق باشا بتعيني عبد القادر باشا ليحل حميل، فمعه يمكن حلكومة صاحبة 
اجلاللة أن تفعل ما راَق هلا. ويف كل األحوال سيمنع ذلك من حدوث فضيحة؛ كام أظن أن 
عبد القادر سيجد القبول من اجلميع. بالطبع سأضحك وسأكتم ضحكي بُِكمِّ قمييص إذا 
َوَجَدت حكومة صاحبة اجلاللة أال مناص هلا وال حل إال بإعطاء السودان للرتك أو الزبري 
باشا أو االحتفاظ به حتت التاج املرصي.  عليه، وكإشارة وداع، أويص بامليض يف هذا الطريق 
ألنه سيرسع ويفتح الطريق خلروجي بشكل رسيع دون نزاع أو ضوضاء، كام أنه سيخلصني 

من كل املسؤوليات أيًا كانت.

تشارلز. جي. غوردون.





الجزء الثالث
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1 أكتوبر

غادرت باألمس، يف متام الساعة الثالثة ظهرًا، إحدى البواخر إىل مدينة َشنْدي عرب َبْرَبر. 
باألمس أيضًا هامجت الباخرة »التوفيقية« العرب عىل النيل األبيض وقتلت حصانًا وثالثة 
رجال. بينام أرغمت الباخرة »بوردين« اخليالة عىل الرتاجع من جهة النيل األزرق. هاجم 
العرب قرية أسفل النيل األبيض قبيل احلَْلَفاَية، وقد تقهقر العرب متكبدين بعض اخلسائر 
ق ما شئت من هذا كله، بيد أن أهم ما بلغنا  نتيجة لتصدى القرويني هلم، يمكنك أن تصدِّ

من أنباء هو أن بواخرنا لدهيا القدرة عىل اخلروج لتنفيذ عملياهتا.

كلام فكرُت يف أمر تعيني عبد القادر باشا ليحل حميل بدت الفكرة سديدة، بل فرضت 
نفسها عيل. فمن شأهنا أن تزيل، وعىل نحو كامل، الصعوبات عن حكومة جاللة امللكة فيام 
يتعلق بنظرهتا للتخيل ]عن السودان[ أو عدم التخيل عنه، وفقًا ملا تراه حكومة جاللة امللكة 
مناسبًا. لن تكون أمام عبد القادر أي التزامات كام هو احلال معي إزاء اجلنود وغريهم يف 
هذه البقاع املحارصة، كام سيكون بإمكان حكومة صاحبة اجلاللة أن تلقي بكل اللوم عليه 
إذا ما علت االنتقادات. أما بالنسبة إيّل فإن مسألة تعيينه ميزة تكتنفها األنانية من جانبي، 
منغِّصة، وذلك عىل  كلُّه مشاكل  مريح، منصب  التو من منصب غري  ألنه سيخلصني يف 

املستويني الشخيص والعام.

وفيام يتعلق بانزعاجي من هذه الرتتيبات، املرتبطة بتعيني عبد القادر بالتحديد، أظن أن 
إخراجي من املشهد ال ينبغي أن ينجم عنه أي نوع من االنزعاج، غري أن ما هييج مشاعري 
هو: إبعادي يعني التخيل عن سياسة إجالء احلاميات من السودان؛ لكن إذا كان رؤسائي 
قد قرروا ذلك وأهنم سيتحملون املسؤولية والتبعات فَمْن أنا حتى أصدع برأي مناهض 
لرأهيم؟ َمْن أنا حتى أخالفهم وأنازعهم يف األمر، خاصة وأنني ال أستطيع إجالء احلاميات 
دون توفر املال، وهو اليشء الذي ال أملكه. إنني ال أنازع حكومة صاحبة اجلاللة لكنني 
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أقول إن إجالء احلاميات ليس بالعمل الصعب وال باملستحيل، وطاملا أنه ليس باملستحيل 
فرشفنا يدعونا ألن نويف بعهدنا، وبحسب تفكريي فإنه ملن الرداءة والدناءة أال نفي بعهدنا 
ونحفظ رشفنا: غري أن احلكومة تقوم بأعامل سيئة، انظر مثاًل إىل حرب البوير1، وإذا أرادت 
التعامل مع األوضاع هنا فام أرشُت به هو األفضل. لكن ليس هناك من أدنى سبب يدفعني 
ألن أشارك يف تنفيذ قرارات تتعلُق بالتخيل عن إجالء احلاميات من اخلرطوم، ولن يكون 
من العدل واإلنصاف إرغامي عىل تنفيذ مثل تلك القرارات، ثمة أمٌر آخر أال وهو أنني، 
اجلاللة ستتبنى هذه  أن حكومة صاحبة  أعتقد  فعل يشء.  أجرب عىل  أن  يمكن  أصاًل، ال 
الفكرة، ولئن فعلت فسيكون املشهد قد ُرسم ملغادريت برشف ودون ضجيج ودون إزعاج 
)وهو أمر سار للغاية( منصبًا ال أظنه سيكون مرحيًا أليام أحد، منصبًا سيتطلب مني املكافحة 
والنضال ملا يزيد عن العام، ليس فقط ضد العرب ولكن أيضًا ضد ما تبديه حكومة جاللة 
امللكة من نفور وعداوة مل حُيَسُن سرُتها، ذلك أن احلكومة، وبكل تأكيد، لن تبدى صداقة 

صادقة يف حال إجبارها عىل القيام بسلسلة من األفعال التي تبغضها من األعامق.

أعتقد أننا ملزمون بإجالء احلاميات مهام كان الثمن. غري أن احلكومة ال تعمل عىل ذلك، 
وعليه، فليس من سبب حلدوث أي خالف بني احلكومة وفرد –من موظفيها- فاحلكومة 
بكل بساطة تعمل عىل تعيني شخص يتفق مع وجهة نظرها، ذلك الشخص هو عبد القادر 
باشا. ال أرى سببًا يف أن حتاول احلكومة إجباري عىل فعل أمر ال أراه صحيحًا، األمر الذي 

قد ينتهي إىل دفعي لالضطالع به وأنا غري مقتنع بتنفيذه، وهذا ما لن أفعله.

فيام يتعلق بام سيحدثه إحالل عبد القادر باشا حميل من تأثري، أقول أوالً إن األمر مل ُيثْر 
يفَّ الدهشة، فمن املعروف جدًا بأنني لست بصديق لتوفيق. ثانيًا، معروف أيضًا أن حكومة 
صاحبة اجلاللة ترغب يف التخيل عن كل مسؤولياهتا يف السودان املتعلقة بإجالء احلاميات؛ 
عليه، يكون جمرد أمر إبعادي من منصبي كحاكم عام عىل السودان بعضًا من تنفيذ تلك 
بًا به من جانبي حال  السياسة. ثالثًا، عبد القادر هو أفضل شخص لدهيم هنا، وسيكون ُمرحَّ

1  البوير أفارقة من أصول هولندية. شنوا حربًا عىل القوات اإلنجليزية بني عامي 1880-1881 أحلقوها 
بعد عدة سنوات بحرب شبيهة عرفت بحرب البوير الثانية بني عامي 1899-1890. )م(.



129 اللاء الزالا

تعيينه.  وأنا ال أتبجح عندما أقول إن االنطباع العام هنا ]يف مدينة اخلرطوم[ هو أن حكومة 
صاحبة اجلاللة مل تكن لرُِتْسل محلَة إنقاٍذ إىل هنا لو مل أكن أنا وستيوارت موجودين يف املدينة، 
ثم إن حكومة صاحبة اجلاللة هي من قامت بإرسالنا إىل هنا. وأعتقد أن اجلميع قد أدركوا، 
وعىل نحو تام، بأن كل ما يتعلق باحلاميات وما إليها ما كان سيجد االهتامم لوال وجودنا ]أنا 
وستيوارت[ وربام لو مل نكن هنا هللكت تلك احلاميات عىل برسعة، كام أهنم يدركون أنه لو 
ال تدخل حكومة صاحبة اجلاللة يف القاهرة لكانت القاهرة قد أرسلت مساعدهتا حلامياهتا 
منذ وقت طويل، لذلك ال ينبغي أن نتوقع الشعور باالمتنان إزاءنا من كل هؤالء املوجودين 
]يف اخلرطوم[. بالطبع، سيكونون سعداء باخلروج من ورطتهم، بيد أنه لن يغيب عن باهلم 

أن ذلك اخلروج أملته الظروف ومل يتم من أجل عيوهنم.

ويف حال ما كان هناك شعور بضغط الزمن وتقدمه، فلرتسلوا برقية لتوفيق تطلب تعيني 
أقول إن  أنني  بمنزلة اإلشارة إىل  السودان )وال تأخذنَّ هذا  ُدْنُقال كحاكم عام عىل  مدير 
توفيق هو دميُتُكم، خاصًة أنه قد يكون لني العريكة، لكن ليس بدرجة عبد القادر( بدالً 

عني، وأعتقد أن هذه مهمة سهلة بالنسبة إليكم، بالنظر إىل ما تقومون به.

إعفائي من  السعادة يف حال  أنني سأكون يف غاية  أؤكد لكم  الشخيص،  املستوى  عىل 
منصبي، ألنني سأسافر ألكون يف بروكسل ألحترر، برشف، من األمر كله يف شهر ديسمرب 
املقبل؛ وال تتوقعوا مني البقاء بعد تعينِي بديٍل يل. انتهبوا جيدا ملا أقول، إذا قرَّ قراركم، فهذا 

هو احلل األفضل، من أجل جتنب الفضيحة كلها. 

سينتهي األمر بعبد القادر ألن يعتقد بأن حكومة املهدي ليست سيئة فعاًل إىل هذا احلد، 
أفريقيا وكل ما من شأنه أن ينحو هذا  وأنه من املستحيل أن نفرض وجودنا يف كل بقاع 
املنحى من االعتقاد والتفكري، وسيتقبل الرأي العام طرحه وتقييمه لألوضاع الراهنة قبوالً 
رائعًا، وسيعقب ذلك تبادل للترشيفات والتهاين، فقد تقبل الربيطانيون دون تردد حماكمة 
لو  ملاذا؟  عادلة،  حماكمة  بوصفها  باشا  ورؤوف  أيوب  باشا  إسامعيل  قبل  من  باشا  عرايب 
حوكم مالك وقال توفيق إنه مذنب فسُيدان ذلك املالك حتى إن كان ميكائيل أو جربيل. 
واآلن وقد أوضحت لكم كيفية النرص أهني هذه اخلطبة املسهبة العنيفة والتقريع املطول. 
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سأضع هذه املالحظة، ومفادها أن حكومة صاحبة اجلاللة ال ينبغي أن تقول إن سبب إبدايل 
كان بسب رغبتي يف اإلبقاء عىل السودان، ألنني ال أقول ذلك، ألن السودان بلد ال فائدة 
منه، غري أن ما أصدع به من قول هو إنه من احلقارة والدناءة التخيل عن احلاميات وتركها 

ملصريها إلخ...

تنتهي  املشاكل لن  بأن  ثقة  أن يكون رشكًا، ذلك أين كيل  اقرتاحي، لدرجة ما، يمكن 
حتى إذا ما حل عبد القادر باشا حميل وحاول إخراج احلاميات وإجالئها، لكن يف حالة قبل 

اقرتاحي )بعد هذا التحذير( فسوف تفعلون ذلك كله بعيون مفتوحة.

وصلتنا امرأتان من الرقيق من معسكر شيخ العبيد، عدا ذلك فليس من أخبار سوى أن 
العرب الذين هم يف معية هذا الزعيم، يعانون جدًا ويتعبون يف احلصول عىل املاء. 

ما ييل، هو ما كنت سأقوم به لو كنت املسؤول األول عن الشؤون العسكرية والسياسية 
اخلاصة بتقدم محلة اإلنقاذ. كنت سأقسم القوات إىل ثالثة أقسام: القسم أ- يمثل نصف 
َبْرَبر عرب  إىل  َحْلَفا  وادي  االتصال من  بمراقبة عمليات  ويكلف  ُدْنُقال  ويبقى يف  القوات 

النهر، عىل أن يتم ذلك عىل أشواط ومراحل وفقًا ملا أملحت إليه سلفًا. 

القسم الثاين ب- يمثل ربع القوة وتوكل إليه عملية احتالل َبْرَبر.

القسم الثالث ج- يتكون من قوة مقاتلة )تشكل ربع القوات امُلرسلة( عىل أال تكون 
معها مدفعية ألن لدينا مدافع هنا. بالقوة )ج( يمكن أن أجيء إىل اخلرطوم فأستدرج العرب 
الَعْيَلُفوْن  ناحية  اآلخرين  العرب  استدراج  إىل  أعمد  ثم  هناك،  اجِلَرْيْف ألسحقهم  ناحية 
ألسحقهم هناك، ثم أميض صوَب َوْد َمَدين ألسحَق العرب املوجودين هناك، بذلك، أكون 

قد فتحت الطريق إىل ِسنَّار، األمر الذي سيسمح بإحضار الذرة إىل هنا.

عندئذ ستكون األمور املستقبلية قد وضحت لك. أثناء حتركي للقيام بام ذكرت سأعمل 
عىل إعادة خدمة الربق )التلغراف( عىل طول الطريق. 

نتيجة العميات املذكورة أعاله ستتمثل يف تقهقر عرب املهدي إىل ُكْرُدَفاْن وإىل استسالم 
أنصاره يف منطقة َكَساَل وما حوهلا.
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من الناحية البرشية ربام تتسبب تلك العمليات يف نشوب ثالَث معارك يروح ضحية كل 
معركة فيها ثامنية من اجلنود وجيرح مخسة عرش، وبحسب خربيت ال ينبغي أن يزيد العدد عن 
ذلك، ومن الراجح إذا قاتلنا يف املعركة األوىل عىل نحو جيد وقمنا بتعّقب العدو فلن تكون 

هناك معارك تالية وكل ما سيحدث بعد ذلك لن يعدو عىل أن يكون جمرد لعب أطفال.

كوارث  من  هبيكس1  حلق  ما  متسح  وساحقة  واحدة  هزيمة  العرب  هيزم  أن  من  البد 
إضافة إىل هزائمي أنا أيضًا، وذلك من قبل أن تتم عملية إجالء احلاميات...

كل  فعليًا  جيعل  ذلك  ألن  احلاميات،  دون  من  النجاة  عن  إلحجامي  أحد  يدهش  لن 
جهدنا خالل السبعة أشهر األخرية أمرًا عبثيًا؛ ولربام كان علينا، إذا كانت نوايانا وأسبابنا 
تدعوا بدًءا إىل التخيل عن احلاميات، أن نستسلم منذ أشهر مضت، َيِعنُّ للمرء أنه أمر بالغ 

القسوة أن يعمل القائد وجيهد يف حض الرجال عىل القتال ثم يركن آخر األمر إىل الفرار.

 William Hicks  1  يف اخلامس من نوفمرب من عام 1883 استدرج األنصار القوات الربيطانية بقيادة هيكس
إىل فخ يف غابة شيكان التي متركز فيها أنصار املهدي داخل خنادق وفوق األشجار ووسط احلشائش. ُقتل 
هيكس وُأبيَد جيشه. ُثمَّ إنَّ األنصار غنموا الكثري من األسلحة ما مكنهم، بعد ذلك، من فتح دارفور وبحر 

الغزال )م(.
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2 أكتوبر 

هرب إلينا رقيب أول ومعه جندي ليلة البارحة. وقد أفادت تقارير الرقيب أن املهدي 
قد قدم من األَُبيِّْض إىل َشَبَشة ومعه أورطتان من األرسى السود، ومدفعان كروب، وسبعة 
مدافع جبلية، لكن القبائل العربية ثارت يف مؤخرة جيشه، فرجع مع املدافع، وأرسل أحد 
أمرائه، عبد اهلل ولد جبارة، إىل الَكاَلْكَلة ومعه 100 من اجلنود السود. وبحسب الرقيب أول 
فإن املهدي يملك 140 قذيفة كروب و200 صندوق ذخرية ريمنغتون، ما جعل العرب 
ِسنَّار،  من  القادمة  البواخر  عىل  النار  بإطالق  قاموا  عندما  الذخرية  حيث  من  يتأثرون  ال 
كذلك يوجد يف معية املهدي كل أفراد بعثة الروم الكاثوليك من الذين مل يبدلوا دينهم، يذكر 
لفرتات طويلة  الشمس  التعرض حلر  الراهبات عىل  أرغموا إحدى  قد  املهدي  أنصار  أن 
حتى تبدل دينها. فيام يتعلق باملدافع األخرى ]عدا الكروب واملدافع اجلبلية[ أفاد الرقيب 
املهدي  يأخذ  املهدي لبعض األعراب.  قتال  أثناء  بأهنا كلها قد حتطمت عىل عرباهتا  أول 
الرقيب أن  معه يف كل حترك سالطني ومجيع األرسى من األوروبيني اآلخرين، وأضاف 
َوْد النُُجُوِمي قد قام بإرسال اجلنود السود الذين معه إىل مؤخرة اجليش لتسهل مراقبتهم، 
خاصة أن العديد منهم قد متكنوا من اهلرب. أطلق العرب أربع قذائف مدفعية حتية ملقدم 

األمري عبد اهلل ولد جبارة.    

قال عبد قدم من الشاطئ الشاميل إن الفكي مصطفى معه قوات قليلة، كام أفاد بانتشار 
خرب تقدم محلة اإلنقاذ، كذلك أفاد بأن عبارة العرب توجد اآلن يف الَكاَلْكَلة وأهنم يتحركون 
يف الليل فقط. من ناحيته يقول الرقيب أول إنه متأكد من أن القبائل )عند ذهاب املهدي نحو 

َشَبَشة( ثارت وهنبت عىل الطريق، ما جعل املهدي يرتاجع ويعود لأُلَبيِّْض.

الرقيب أول يبدو أن املهدي ال حيبني، كحال اجلميع يف كل مكان-هذا أمر  مما يقوله 
مزعج ويبعث عىل الضجر.
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عربت الباخرة »التوفيقية« النيل األبيض نحو اجلنوب وأطلقت نرياهنا عىل العرب! كام 

احلَْلَفاَية  النيل األزرق وأطلقت نرياهنا عليهم. خرج أهل  الباخرة »بوردين« صعدت  أن 

وأمسكوا بجمل! كل هذه األعامل العدائية مل جتد الدعم واملوافقة للتصدي هلا من جانب 

حكومة صاحبة اجلاللة. وهذا يزعجني، ويزعجني أكثر ذلك اجلوكر املدعو إغرتون.

ة  أرسلُت جاسوسًا آخر ملنطقة الَدبَّة وقد أفاد بأن ثالث بواخر تنتظر األوامر عند املَتمَّ

عىل بعد مائة ومخسني مياًل من الَدبَّة.

النهر.   أسفل  احتشدت  التي  الفظيعة  بعائالهتا  جمددًا  لتزعجني  عادت  الَشاْيِقَية  قبائل 

وهي يف غاية السخط واحلنق.

هرب حصان من العرب وكانوا قد أخذوه يف السابق من احلكومة. مل يدِل احلصان بأي 

معلومات، لكن من حركاته يمكن افرتاض أنه ال يؤمن باملهدي! 

فائدة  أمر واحد أال وهو أن ال  عىل   1)Lieut-General Simmons  ( أنا وسيمونز  نتفق 

فستكون  البحار  عىل  سيطرنا  حال  ويف  البحار،  عىل  نسيطر  مل  إذا  إلينا  بالنسبة  مرص  من 

مرص تلقائيًا حتت قبضتنا، وعليه فمرص ال تستحق منا كل هذا القلق واالنزعاج. لن حيبنا 

إذا أولينا الكاب  أننا ال نقوم بام من شأنه أن جيعلنا حمبوبني. يف رأيي  أبدًا أهل مرص، كام 

وموريشوس )Cape and Mauritius( وما إليهام اهتاممنا فسيكون ذلك أجدى بالنسبة إلينا، 

وأقل كلفة. هذا أفضل من إهدار أموالنا عىل مرص والسودان، ولكن ألنه سبق وأن حظيت 

مرص باألمهية، فيام مىض، فنحن نعتقد أهنا مل تزل كذلك. مع أن اكتشاف استخدام البخار 

قلل من أمهيتها إضافة إىل دخول أساطيل دول عديدة ملياه البحر املتوسط، ما أبعده عن أن 

يكون بحرًا تسيطر عليه فرنسا أو إنجلرتا.  

1  السري لينتورن سيمونز الذي ُرقي الحقًا إىل رتبة فيلد مارشال يف سالح املهندسني امللكي، ظل منذ عام 
1872 أحد األصدقاء الذين حتدث إليهم غوردون قبل أن يغادر إنجلرتا إىل اخلرطوم. 
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لقد ذكرت أن هناك قوات تتحرك صوب َكَساَل ومع ذلك مل يعلق كتشنر عىل ذلك بحرف 
واحد سواء كان سلبًا أو إجيابًا. بالتأكيد كتشنر يعلم بأنه يف مثل هذه احلالة يتعني إخباري، 

ويف حال االمتناع عن التحرك – ضد تلك القوات- ينبغي أيضًا تزويدي باملعلومات.

تم  جيدًا(  يعرفه  )ستيوارت   )Ahmet-Eff-Awaan( عوان  عفت  أمحد  عرايب  كاتب 
تقديمه يل يوم مغادرة ستيوارت وقد بدا يف حال مذر بائس لدرجة جعلتني أعيد له راتبه 
نحو  عىل  يتحدث  كان  أنه  الليلة  سمعُت  لكنني  إسرتلينيه،  جنيهات   10 البالغ  الشهري 
إجيايب عن املهدي، بل راح حيث الناس عىل االنضامم إليه؛ ما دفعني إلجباره عىل الصمت 
والكف عن الدعوة للمهدي. عدا أمر هذا الرجل، جرت حماولة قبل أول أمس إلشعال 
النار يف املنزل املجاور ملخزن الذخرية الكائن قريبًا من بعثة كنيسة الروم الكاثوليك، لكن 
تم اكتشاف املحاولة التي الح واضحًا أهنا جاءت ثمرًة لعمل حترييض. أمرُت هبدم مجيع 
بالراحة  البيوت املجاورة يف احلي الذي يوجد فيه خمزن الذخرية. ما حدث يبعد الشعور 

واالطمئنان ألنه يكشف عن وجود أشخاص من أصحاب امليول الرشيرة يعيشون هنا.
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3 أكتوبر

مخسة  نحو  اقرتب  اجلنوبية.  اجلبهة  عىل  اليوم  استعرض  العدد  قليل  عسكري  طابور 
وعرشين فارسًا من خطوط الدفاع وتمَّ إطالق أربع رصاصات عليهم.

التحقيق جاٍر اآلن يف قضية إشعال النار بالقرب من خمزن الذخرية. ثمة بعض الشكوك 
يف تورط أمحد عفت عوان يف تلك املحاولة، خاصًة أن منزله يقع قريبًا من تلك الناحية، بل 
أكثر من ذلك، تأكد لنا أن منزله جياور املكان الذي اندلعت فيه النار. التهمت النار أربع 
خيام. سيواجه أمحد عفت عوان عقوبة شديدة إذا ثبت تورطه. ومؤكد أن دعوته للمهدي 

لن تكون يف مصلحته.

قمت بزيارة املكان الذي اندلعت فيه النار، كام زرت أيضًا منزل أمحد عوان وخرجت 
بانطباع أن أمحد عوان ليس متورطًا، لكن ليس لدى أدنى شك يف أن حمكمة التحقيق ستجده 
مذنبًا. سيعلو رصاخ ولفريد بلنت )Wilfred Blunt(1  حزنًا عىل هذا الشهيد الذي تعرض 
ملعاملة قاسية، كام سيباركه عرايب. أدفع تعويضات عن املنازل التي هدمناها. ال ريب أن 

إشعال النار جاء نتيجة لعمل حترييض. اليوم ينتهي العيد.

لن يصدق ستيوارت كل هذا الذي يقال عن أمحد عوان، الذي يبدو أنه وأثناء جدال 
النقاش، فهو متعصب جدًا لرأيه. ويمثل  املهدي خلع نعاله ورضب به خصمه يف  حول 
إرساله  يتعني عيل  أبدًا.  مثلهم  ُيَر  مل  الذي  احلقريين  البائسني  املتملقني  املتزلفني  رضبًا من 
تدبري  يف  ماهر  بطبعه  أنه  كام  اإلنجليزية،  اللغة  يعرف  ألنه  هنا  سأبقيه  لكني  املهدي،   إىل 

املكائد والدسائس. 

Wilfred Scawen Blunt  1 مؤلف وله مكانة بني شعوب الرشق األدنى، وقد كتب مقاالً يف صحيفة التايمز 
بتاريخ 4 مايو 1885 دافع فيها عن أمحد عوان.
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إىل  جواسيس  إرسال  يف  االستخبارات  مكتب  تقاعس  وراء  السبب  هو  هذا  أن  أظن 
هنا. وكام أرشت يف اليوميات، يأيت إلينا يوميًا نحو أربعة أو مخسة من العرب نتيجة غياب 
أن  املرء  وبوسع  دفاعهم،  خطوط  يف  ثغرات  ووجود  املهدي-  جنود  –من  اجلادة  املراقبة 
الدخول  من  أصعب  املدينة  من  اخلروج  مفتوح.  َشنْدي  وحتى  هنا  من  الطريق  إن  يقول 
إليها، ألن اخلروج تكتنفه خماطر أن جيد املرء مرابض جديدة للعرب، بينام يف حالة الدخول 
ف عىل هذه املرابض سلفًا؛ من الواضح أيضًا أن كل ما حصلت عليه من  يكون املرء قد تعرَّ
معلومات كان من جواسييس الذين عادوا وليس من مكتب االستخبارات، الذي يبدو أنه 
ال يبذل أي جهد بصدد تزويدي باملعلومات. إذا قام مكتب االستخبارات بخطوة تقيض 
املهدي.  قوات  قبل  من  للتوقيف  رجاله  يتعرض  أال  الراجح  فمن  باملعلومات  بتزويدي 
السبب يف إلقاء القبض عىل جواسييس يكمن يف أنه يتعني عليهم املرور بخطوط دفاع قوات 
 املهدي األمر الذي لن يتعرض له رجال مكتب االستخبارات ألهنم سيكونون بعيدين عن 

تلك اخلطوط.

كلام تفكر املرء يف األمر تبني له أنه من املستحيل عىل حكومة جاللة امللكة اخلروج من 
السودان من دون إجالء احلاميات وتشكيل حكومة يف اخلرطوم. ويف حال وصول محلة 
اإلنقاذ إىل ُدْنُقال فال يتعني عليهم الرجوُع من هناك وإنام عليهم أن يصلوا إىل َبْرَبر، ويف حال 
وصوهلم إىل َبْرَبر عليهم املجيء إىل هنا عرب النهر، كام يتعني عليهم الذهاب حتى ِسنَّار أو 
أن يرتبوا أمر فتح الطريق. إنه أمر حمري، بل هو من أكثر األمور إثارًة للحرية والبلبلة، فاملرء 
ال يدرك هنايًة ملا جيري، وما من سبيل لفهم ما جيري إال إذا سلمنا بأنا نريد تسليم البالد 
لألتراك. مع توفر اإلرادة والظروف املواتية لتنفيذ قرار التخيل عن السودان، أجد أن ذلك 
حيتاج إىل ما بني ستة إىل ثامنية أشهر، مع كلفة رهيبة، وحتى يف ذلك احلني لن يشعر املرُء 
بأن ما تم يمثل هنايًة مرضية، فحتى لو أجلينا احلاميات وأرضينا أنفسنا فسيجيء املهدي 

ويتبجح بأنه قد أخرجنا من البالد.

إذا كنا نعلن ونطالب بإلغاء جتارة ومتلك الرقيق يف السودان، فال ريب أن علينا إعالن 
ذلك يف مرص أيضًا، حتى وإن انخفضت العائدات. يبدو أن األتراك يمثلون فعاًل املخرج 
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الوحيد. سيكون األمر أقل كلفة إذا دفعنا هلم مليون جنيه عوضًا عن أن نبقي برعايانا هنا، 
وليس هناك ما يعيب يف أن نحتل َبْرَبر ونفتح الطريق حتى ِسنَّار، ثم من بعد ذلك نرتك البالد 
لألتراك، وندعهم يتعاملون مع املهدي كيفام يرغبون. أظن حتى لو دفعنا مليوين جنيه للرتك 

فسيكون ذلك احلل األقل كلفة، بل األرسع واألكثر ترشيفًا.

أما خيار أن حتتفظ حكومة صاحبة اجلاللة بالسودان فيبدو بعيد االحتامل، بل ال يمكن 
تدبره؛ ذلك أن احلكومة لن تستطيع توظيف العنارص املتوفرة هنا إال بعد دفع مرتبات عالية 
وبعد مساندهتم بقوات كبرية، أما خيار أن نعيد السودان ملرص فسيتحفنا بعد عامني أو نحو 
ذلك بمهدي جديد؛ عليه يبقى اخليار أمامنا ما بني تسليم البالد للزبري باشا أو لألتراك. 
لكن ينبغي القول إنه قد مىض اآلن الوقت الذي كان يكفي فيه جمرد إرسال الزبري وحيدًا 
ليحكم قبضته عىل البالد، فوفقًا ملا قد تواىل من أحداث وتغريات حيتاج الزبري إىل أن ندعمه 
بالرجال بينام لن حيتاج األتراك منا دعاًم كهذا، عليه ]أقول لقادة محلة اإلنقاذ[ سلموا البالد 
لألتراك بمجرد وصولكم للخرطوم، تعالوا مع مليون أو مليونني من اجلنيهات )وهو مبلغ 
سترصفونه يف غضون ثالثة أشهر إذا تأخرتم يف تسليم البالد لألتراك(، ورتبوا األمور مع 
الباب العايل إلحلاق السودان بدولته، واسمحوا لنحو 6000 من األتراك بالرسو يف ميناء 
َسَواِكْن عىل أن يواصلوا الزحف حتى َبْرَبر ومنها إىل اخلرطوم، بعدها، يمكنكم االنسحاب 
من قبل أن تشتد حرارة الطقس. ثم اسمحوا من بعد لـ 3000 من األتراك بالرسو يف ميناء 
ْع )Massowah( عىل أن يذهبوا من هناك إىل َكَساَل؛ من شأن ذلك أن يكفيكم عناء  ُمَصوَّ

الرحلة، كام سيكفيكم عناء انتظار وصول مدد من االستوائية ومن بحر الغزال...

مجيع  تسليم  يتم  وأن  صوهبا،  ستتجهون  التي  َحْلَفا  وادي  عند  احلدود  ترسيم  ينبغي 
البواخر وما إليها لألتراك، عىل أن يتم دفع مبلغ املليوين جنيه يف أربعة أقساط.

ْع إىل ميناءين حرين حتت سيطرة الرتك. ينبغي أن يتحول ميناءا َسَواِكْن وُمَصوَّ

يتعني عىل مرص أن تكون مسؤولة عن دفع معاشات أولئك الذين يعودون إليها، بينام 
يكون األتراك مسؤولني عن معاشات من يبقون يف السودان. وال أرى أن هناك ما يمنع من 
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االنتهاء من كل هذه األمور قبل هناية شهر يناير، وأن تصل محلة اإلنقاذ بكاملها إىل القاهرة 

بنهاية شهر فرباير.

أما فيام يتعلق بتجارة الرقيق فيبدو أنه أمر قد خرج عن اليد.

ال أستطيع أن أرى سببًا العرتاض فرنسا إذا أعطيناها حق أن يكون هلا »كلمة« أو شيئًا 

من القرار يف مرص. ستعمل فرنسا عىل إجهاض ما نقوم به هناك من عمل إذا مل تكن هلا 

»كلمة« يف مرص.

سنكون قد أصلحنا األمور مع األتراك هبذا العمل، ما يساعد يف منع أي قوة من أخذ 

مرص وإحلاقها هبا.

التو، وأن يعتمد  جيب أن نقرر خيارنا يف   – أنه ليس لدينا وقت لنضيعه  دعونا نتذكر 

اخليار عىل قرار قوي وحاسم من دون آمال بتبدل احلال. محلة إنقاذنا هشة، ومكلفة، وغري 

جمزية عىل اإلطالق.

ستكون العواقب وخيمة جدًا يف حال بقاء رجالنا هنا إىل أن يقعوا فريسة للمرض، وحتى 

يكون الفرار هو خيارنا الوحيد. برنامج الفرار سيعبئ اجلميع ضدنا وسيقوي وضع املهدي 

اتفاقكم مع األتراك  الفرار، ولكن  يتبقى من خيار سوى خيار  عىل نحو كبري، وحينها لن 

سيجنبكم ما يكتنف خطة االنسحاب من مثالب، ويدفع الناس إىل االصطفاف معكم.

آمل أال ُيذكر اسمي يف صحائف التاريخ بوصفي الشخص الذي من أجله تم إرسال 

محلة اإلنقاذ ألنني أرفض هذا االهتام وهذا االدعاء. ستجيء احلملة إىل هنا من أجل إجالء 

احلاميات. وأظن أن األمر سيكون مقبوالً تارخييًا إذا صيغ عىل النحو التايل: »بام أن حكومة 

فقد  السودان،  يف  وبالتايل  مرص  يف  الواجب  بأعباء  االضطالع  تقبلت  قد  اجلاللة  صاحبة 

أرسلت قوة عسكرية إلعادة اهلدوء للسودان، عىل أن تقوم حكومة صاحبة اجلاللة بعدها 

بتسليم حكم السودان لسلطان تركيا«.
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قد حياول ]مسؤولونا[ ما شاء هلم من حماولة، لكنهم لن يستطيعوا أبدًا حكم مرص ودفع 
الفوائد املالية املرتتبة عىل ذلك حتى وإن تمَّ ختفيضها لـ 3 %، وهو أمر ال يمكننا القيام به من 

دون موافقة الفرنسيني.

أما الرجال املوجودون يف القاهرة فهم يتظاهرون بحكم مرص، وهذا أمر ال جدوى من 
ورائه، فهم ال يعرفون شيئًا عن البلد وال حيظون بالتعاطف من أهله. أنَّى هلم معرفة البلد وهم 
حيرصون وجودهم يف القاهرة؟ ما يريده أهل البلد يتمثل يف ختفيض الرضائب إىل النصف 
وتعيني مرشفني حكوميني خيرجون إىل األرياف ملعاجلة الرشور التي يعاين منها املرصيون.  
بأكثر من عملية استنزاف ملصاريف ال  النظر عن جيش وود )Wood( فهو ليس  ارصفوا 
طائل من ورائها، رسحوا ثالثة أرباع املوظفني األوروبيني والعاملني يف السكك احلديد فهم 

.)Gendarmerie( ليسوا بأكثر من جمرد رسب من طيور الغاق1، وكذلك اجلندرمة

الَدبَّة،  الوصول إىل  بإرسال ثالثة رجال عىل ثالثة مسارات خمتلفة هبدف  سأقوم غدًا 
وسيزودون برسائل تكشف وجود ثالث بواخر عىل متن كل منها مدفعان ميدانيان عند 
ة وَشنْدي عىل بعد 150 مياًل عن أْمَبكول )Ambukol( التي تبعد بدورها 35 مياًل من  املَتمَّ
الَدبَّة، ثم انتظار األوامر من محلة اإلنقاذ، كام تطالب الرسائل بتفتيش أمتعة كوزي2. لقد 
املقبلة سأقوم بإرسال باخرة للمتمة  أيام  فعلُت حتى اآلن كل ما بوسعي. خالل العرشة 
بارتياب  أنظر  النار يف خمزن الذخرية جعلتني  املعلومات. حماولة إشعال  باملزيد من  حمملة 

جتاه املوجودين هنا. مل يأت أحد من العرب اليوم. ثمة نذر شؤم.

من  العديد  يف  به  ويرمز  البحر.  وثعابني  واألنقليس  السمك  لصيد  املاء  يف  يغطس  مائي  طائر  الغاق    1
الثقافات للدعة والتدلل. )م(.

2  أرسل كوزي يف الثالث والعرشين من مارس برقيته األخرية وقال فيها: »اخلرطوم حمارصة واألوضاع 
تزداد سوءا عىل نحو مطرد« )م(.
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4 أكتوبر

الباخرة عباس« بمرجل وستكون جاهزة  الباخرة اجلديدة »أخت  تزويد  اليوم، سيتم 
للمالحة خالل ستة أيام.

وصلت تقارير من خشم املوس يف وقت متأخر من ليلة أمس. يقول العرب إن شيخ 
العبيد يفكر يف شن هجوم عىل احلَْلَفاَية. يتسبب لنا الشايقية بمشاكل ال حرص هلا، مشاكل 

فوق الوصف.

إن »جنود  التي بحوزيت وتقول  أن اخلطابات  املدينة  أمحد عوان كاتب عرايب يشيع يف 
حكومة اجلاللة يتقدمون يف طريقهم«، قد كتبها يف احلقيقة أمحد عوان بنفسه وأرسلها إىل 
الشامل ثم أعادها إىل اخلرطوم. ثمة رغبة هنا لقطع رأسه، لكني أظن أنه غبي أكثر من كونه 

وغدًا خائنًا وسوف أحاول التصدي لرغبة املدينة.

ومقابلتي.  هنا  إىل  املجيء  يف  رغبته  عن  فيها  أعرب  برقية  باشا  صالح  ابن  إيّل  أرسل 
أعني  ماذا  سألني  وقد  شاء؛  كيفام  منها  والذهاب  املدينة  إىل  الدخول  يمكنه  بأنه  أجبته 
بـ»يمكنه الذهاب«! وقد شعرت باإلغراء يف أن أقول له: »اذهب ألبيك الذي يرسف يف 
أغالل املهدي«، لكني غالبُت ذلك اإلغراء وكتبت له: »أقصد اخلروج من مكتب الربق 

]التلغراف[«...

مل يأت جواسيس هذا الصباح. من ناحية أخرى بدأ األهايل تصديق ما قاله أمحد عوان 
عن أنه كاتب اخلطابات التي وردت يل، )وزعمُت أهنا( من اإلنجليز.

قالت امرأة قدمت لتوها إن ثمة تقريرًا للعرب يقولون فيه إن اإلنجليز قد وصلوا إىل 
َبْرَبر  إىل  أربعة قوارب كبرية قد وصلت مع اإلنجليز  باخرة مع  أن هناك  ُدْنُقال، مضيفني 
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)أظن أهنا يف قصتها خلطت األمر مع باخرة ستيوارت وقواربه(، وقالت أيضًا إن زعيم 
العرب يف َبْرَبر قد أرسل يطلب املساعدة، لكن حتى اآلن مل تصله.

أهنا مل  يبدو  الذي داس عليها، لكن  الصبية  انفجرت يف أحد  الكبرية  القذائف  إحدى 
تلحق به أي نوع من أنواع األذى، وكانت القذيفة قد بقيت غري منفجرة يف مكان حتوطه 

أشجار النخيل ُقَبالة القرص.

ينبغي القول إن تلك املقذوفات غري املنفجرة ال يبدو أهنا متلك قوة تدمريية كبرية. ربام 
يعزى ذلك إىل أهنا قد دفنت عميقًا يف األرض، لكنها مع ذلك أخافت األهايل.

هرب من العرب صبي صغري مع مخسة رجال وجاءوا إلينا يف اخلرطوم. مل يزل املهدي 
واألوروبيون الذين معه يف َشَبَشة، وينتظر أن يمضوا يف طريقهم نحو ُأْم ُدْرَماْن.  وقد تم 
التأكد من أن بعض قوات املهدي قد عادت إىل مدينة األَُبيِّْض للقضاء عىل القبائل املتمردة.

تم تركيب مرجل املياه بنجاح للباخرة الصغرية.

باالنبطاح  القذائف  جتنب  غريزي،  نحو  وعىل  برسعة،  السود  يعرف  أن  جدًا  غريب 
ال  لكن  اإلصابة.  من  ينجيهم  ما  ذلك  يفعلون  كلهم  القذيفة!  أزيز  سامع  بمجرد  أرضًا 
شك أن االنبطاح أرضًا لن يكون ممكنًا أو منجيًا يف حال وقوع هجوم مبارش. ذلك الولد 
انفجرت مل يركض فقط بأرسع مما قد ركض حال  القذيفة حتى  الذي داس عىل  األسود 
سامعه لصوت انفجار القذيفة، بل مل يلتفت حتى لينظر وراءه. وقد عاد لالحتامء بعاهرتني 
سوداوين كان قد أرعبهام صوت االنفجار، وقد راح الصبي يرشح هلام، مسهبًا يف حتريك 
يديه وذراعيه، كيف تسببت القذيفة يف إحداث حفرة يف األرض. هذا، ومضت العاهرتان 
تستجوبان الصبي وكأنه يف حمكمة عام إذا كان الوقت مالئاًم للعودة إىل البيت والتوقف عن 
قطع احلشائش ومجع القش أم ال. وبعد كل ما حدث من أمور خميفة مضوا مجيعهم مبتعدين 

عن مكان االنفجار.

أتوقع أن يكون هؤالء الناس املرسفون قد ذبحوا أكثر من 1000 خروف ومعزة أثناء 
عيدهم، عيد األضحى؛ التقارير تفيد بأهنم ذبحوا أكثر من هذا العدد.
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ما من شك يف أن املجاعة سترضب هذا البلد بحلول العام املقبل؛ ألن منطقة كبرية كانت 

مزروعة يف املايض قد حتولت اآلن إىل صحراء.

القوة التي ذهبت إىل قرية اجلييل )Jaila( الواقعة شامل احلَْلَفاَية، التي هامجها العرب، عادت 

يف معية العائالت التي أمكن إنقاذها مع مخس وعرشين بقرة أخذت ممن نسميهم املتمردين 

)ثمة سؤال هنا: من هم املتمردون؟ العرب أم نحن؟( اليوم هو السادس والعرشون بعد 

املائتني الذي يمكن أن نقول إننا قد حورصنا فيه. حياة مبهجة! أليس كذلك؟ أسأل نفيس 

كيف تعاملت مدينة أشدود1 مع احلصار الذي رضب عليها ملدة تسعة وعرشين عامًا!

1  تقع اليوم جنويب فلسطني املحتلة عند شاطئ البحر األبيض املتوسط. ولعل من معاين االسم »قوة« أو 
»حصن«. يف األصل القديم هي إحدى مدن الفلسطينيني اخلمس )يش 13: 3و1 :6: 17(. وكان اإلله 
22( ويذكر   :11 كنعان. )يش  العربانيون  فتح  ما  بعد  فيها  العناقيون  بقي  فيها هو داجون. وقد  املعبود 
أهنا كانت من نصيب هيوذا )يش 15: 47( ولكن مل يتمكن هذا السبط من السيطرة عليها. بعد أن انترص 
الفلسطينيون عىل إرسائيل محلوا معهم تابوت الرب إليها ووضعوه يف هيكل داجون )1 صم 5: 1- 2( 
 )8  -3  :5 الرب إىل جت )1 صم  تابوت  فأرسلوا  فسقط متثال داجون وأصيب األشدوديون بالبواسري 
6(. حارص ترتان، القائد اآلشوري أثناء حكم   :26 وقد هدم عزيا ملك هيوذا أسوار أشدود )2 أخبار 
حتت  أشدود  يف  حكموا  الذين  امللوك  أسامء  وردت  وقد   .)1  :20 )أش  وأسقطها  املدينة  هذه  رسجون 
ويقول املؤرخ  آشور.  اخلاصة بعرص رسجون وسنحاريب وأرسحدون ملك  السجالت  آشور يف  حكم 
 29 ملدة  أشدود  حارص  ق.م.   609  -663 من  مرص  ملك  سامتيك  أن   Herodotus هريودت اإلغريقي 
بعد هذا  بقي يف أشدود  إىل من  20 تشري   :25 أرميا  املذكورة يف  »بقية أشدود«  أن  سنة. ويظن بعضهم 
احلصار الطويل. وقد قاوم األشدوديون إعادة بناء أسوار أورشليم يف أيام نحميا )نح 4: 7(. أخذ بعض 
 :13 اليهود الراجعني من السبي زوجات أشدوديات فلقوا من نحميا قصاصًا صارمًا وتأنيبًا مريرًا )نح 
23و24(. وأخذ املكابيون املدينة مرتني يف القرن الثاين قبل امليالد، وخربوا هيكل داجون يف املرة الثانية 
)1 مكا 5: 68 و10: 84(. واالسم العريب احلديث ألشدود هو »أسدود« وتبعد مسافة 18 مياًل تقريبًا، 

إىل الشامل الرشقي لغزة وهي يف منتصف املسافة تقريبًا بني غزة ويافا. )م(.
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5 أكتوبر  

ُأْم  صوب  اليشء  بعض  تقدم  قد  املهدي  إن  وقالوا  العرب  من  وصبي  رجالن  جاء 

باشاخليفة  ُدْرَماْن. عدا ذلك ليس هناك ما يمكن أن حيظى باالهتامم. يقولون إن حسني 

)Hussein Pasha Khalifa(، وصالح باشا )Saleh Pasha(، وسالطني )Slatin( وكل األرسى 

العرب سينتظرون  ُكْرُدَفاَن يف حالة غليان، وإن  املهدي؛ وإن  مازالوا بصحبة  األوروبيني 

حتى تنضم إليهم مجوع كبرية قبل أن هيامجوا خطوطنا الدفاعية...

وجدُت اليوم عقربًا عىل إسفنجة احلامم. وقد لدغتني يف إصبعي. قتلتها ثم خرجت من 

احلامم. ال أدري ما إذا كان قد متت دراسة ومقارنة سم العقارب بسم ثعابني الكوبرا. هذه 

هي املرة السادسة التي تلدغني فيها عقرب.

ُدْنُقال إىل املهدي  جاءنا شيخ من احلي املجاور وقال إنه، قبل وقت قصري، وصل من 

رجل فرنيس ومعه عربيان وإن املهدي مل يفهم سبب جميء الفرنيس وسأله عن سبب مقدمه 

فأجابه بأنه جاء من أجل تقديم التحية للمهدي. غري أن تلك اإلجابة مل ُتزل شكوك املهدي 

ما جعله يأمر بحبس الفرنيس ملدة سبعة أيام من قبل أن يفرج عنه. وكان الفرنيس قد وصل 

املهدي وهو يرتدي زي الدراويش. ويقال إنه حتدث رسًا إىل صالح باشا وسالطني لكن تم 

اكتشافه ما جعل املهدي يأمر بتحويل صالح باشا وسالطني إىل احلبس يف مكان مكشوف 

الفرنيس  إن  Rochefort (1. وقال خمربي  )أَو روشفور هنا؟   مراقبتهام  حتى تسهل عملية 

باشا  لصالح  وأكد  قال  لكنه  ُدْنُقال،  يف  اآلن  موجودون  اإلنجليز  إن  مقالة  للمهدي  أنكر 

ُدْنُقال. هذا الفرنيس طليق اآلن ومع املهدي، وقد  ولسالطني أن اإلنجليز قد وصلوا إىل 

1  روشفور تقع عىل الساحل الغريب عىل املحيط األطليس ويطلق عليها أيضًا )Rochefort-sur-Mer(. )م(.
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يكون هو رينان )Rennan(1 مؤلف كتاب حياة يسوع )Life of Jesus(2 الذي انسحب بعد 
مؤلفه األخري من العامل وقيل إنه قد سافر إىل أفريقيا ومل يظهر من بعد جمددًا. وقد كان يف 
األصل قسيسًا من قساوسة الروم الكاثوليك، كام أنه يعد واحدًا من أعظم الباحثني يف اللغة 
العربية وآداهبا؛ والبد أنه من أولئك النفر الذين ال ينعمون أبدًا بالسعادة ويقضون حياهتم 

يف تعاسة مقبضة. 

 Royal Geographical( امللكية  اجلغرافية  اجلمعية  مبنى  يف  ظهرية  ذات  به  التقيت 
Society(3 يف لندن. وأذكر أن األمني العام للجمعية اقرتح عليه أن يصعد إىل سطح ذلك 

املبنى املهيب ليشاهد املرصد الفلكي. بيد أنه مل يستجب القرتاح األمني العام. وبدت عليه 
سيامء الضجر، كام بدا أنه متضايق من األسلوب الذي صوره بطاًل، وأظن أنه، عندما قدمه 
يل السري ر. ألكوك )Sir. R. Alccock(4  رأى يف عيني نظرة ملؤها املواساة عىل ما تعرض له 
من حمن. وكان رقيقًا ومهذبًا معي. وكثريًا ما فكرت بأننا ربام نلتقي مرة ثانية. أي رضب من 
األمل تلحقه البطولة بضحاياها!  أظن أن من الوقاحة املحضة أن متدح رجاًل يف حضوره، 
ألن ذلك املديح ييش بأنك أرفع وأسمى منه؛ ذلك أن األرفع واألسمى هو من يمدح من 
هم أقل منه شأنًا. وحتى يف هذه احلالة، ليس من الرضوري اإلعالن والترصيح. فلنفرض 
أنك قابلت امرأة مألهتا التجاعيد وأبيض شعرها ورحت تقول هلا ما أنرض برشتك، وكم 
أنت مجيلة الخ... سيكون ذلك رضبًا من اهلزء واالستهزاء هبا، نفس اليشء يمكن أن يقال 

1  ارنست رينان أديب وفيلسوف فرنيس. سافر شأنه شأن فلوبري إىل القدس. نشأ رينان نشأًة كنسية؛ إذ تعلَّم 
اللغة العربية،  يف مدرسة لالهوت لكنه تركها وآثر دراسة اللغات واألدب. درس اللغات السامية وأتقن 
الكتاب تلخيصًا  أنطون عنه هذا  الفرنسية. ونقل فرح  اللغة  حها يف  ابن رشد ونقلها ووضَّ ودرس فلسفة 

وترمجة حتت عنوان »ابن رشد وفلسفته«. ولد يف بريتاين عام 1823 ومات يف باريس عام 1892. )م(.
2  يعد كتاب ارنست عن حياة املسيح جوهرة من جواهر األدب الفرنيس، بل األدب العاملي، ومع أنه جرد 

املسيح من الغيبيات فإنه أبرز ميزاته األخالقية ودعوته اإلنسانية )م(.
3  مجعية علمية لعبت دورًا مهاًم قبل وأثناء الفرتة االستعامرية. أنشئت يف لندن عام 1830. تعنى بإصدار 

املجلة اجلغرافية، وهي جملة ربع سنوية. )م(.  
4  روذفورد ألكوك أول ممثل دبلومايس لربيطانيا يف اليابان. له مؤلفات عديدة منها: »الفن واحلرف الفنية 

يف اليابان«. )م(.
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يف مديح رجل يعرف نفسه ثم يسمع عبارات مثل أنه يتحىل بالصرب عىل الشدائد، ونكران 
استطاع،  إذا  تردد  دون  املصباح  إضاءة  إىل  يسارع  رجل  هراء،  من  ذلك  إىل  وما  الذات، 

ويصمد أمام تبعات االنتقاد... 

إذا كان ذلك الفرنيس الذي وصل إىل املهدي هو رينان فال أعتقد أنه من صنف الرجال 
الرجل  بالدهشة عند ظهور  املهدي أصيب  إن  قال  باخلرب  أتانا  املديح. من  يكيلون  الذين 
الفرنيس ثم إنه راح يستجوبه ويوجه له األسئلة: »ملاذا أتيت إىل هنا«...إلخ. إذا أتى ذلك 
الرجل إىل خطوط دفاعنا وكان هو رينان فسأخرج ملالقاته. ألنه ومهام فكر املرء بكفر رينان 

بالرب، فقد امتلك بالتأكيد اجلرأة عىل قول ما يفكر فيه ومل يغري معتقده للنجاة بحياته. 

 Jura  ( جاءتنا امرأة سوداء ومعها ولداها وقالت إن املهدي موجود اآلن يف منطقة أْم َجْر
ت هذه املرأة وهي  Hadra ؟( التي تقع عىل بعد مخسة وعرشين مياًل جنويب الُدَوَيم. وقد رُسَّ

ترى وجهها يف املرآة ألول مرة ما جعلها تبتسم بسخف وغرور النعكاس هيئتها يف املرآة. 

يقول اجلواسيس إن املهدي قد أرسل النور بك َعنَْقرة )Neuhr Bey Angara( إىل األَُبيِّْض 
الفتنة التي أثارهتا القبائل هناك، هذا إذا مل يتمرد النور نفسه، فهو صديق قديم يل  إلمخاد 
وأعرف تطلعاته، إذا فعل ذلك فسيكون قد قطع بذلك خطوط أي تراجع لألنصار ما يضع 

املهدي يف وضع صعب. 

عادت الباخرة »بوردين« من احلَْلَفاَية.

نحن اإلنجليز اخرتنا النظر إىل بلدان مثل اليونان وإسبانيا وتركيا واملكسيك وغريها 
ل احلكام يف تلك البالد شخصيًا مسؤولية  عىل أهنا بلدان َمدينة ومفلسة. مل نحاول أن نحمِّ
الدين واإلفالس، باستثناء حالة مرص وإسامعيل باشا )أي إننا مل نطرد حكام هذه الدول، 
عىل عكس ما فعلنا مع إسامعيل(، وبالطبع، من السهل حتميل إسامعيل وسوء ترصفه ونيته 
املسؤولية، لكني أظن أن حكام تلك البالد التي ذكرهتا أسوأ بكثري من إسامعيل، وقد ظللنا 
ما  لكن  املضطهدين،  الفالحني  أجل مساعدة  إسامعيل من  مع  فعلناه  ما  فعلنا  بأننا  نكرر 
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الذي جناه الفالحون منا حتى هذه اللحظة؟ ثم من أين ستأيت املاليني التي طلبُتها وحتدثت 
عنها آنفًا؟

اجلاللة  صاحبة  حكومة  ترى  هل  العاطفة.  عن  بعيدًا  ونقيمه  الوضع  إىل  ننظر  دعونا 
أهنا مسؤولة عن إجالء احلاميات من السودان وعموم السكان يف مرص؟ يمكننا أن نحكم 
بأهنا تدرك مسؤوليتها وإال ملاذا أرسلت يب إىل هنا؟ وملاذا فكوا احلصار عن طوكر؟ عليه، 
ويف حال حتمل هذه املسؤولية يتعني إجالء احلاميات مهام كان الثمن. ربام يقال إن اهلدف 
من إرسال محلة اإلنقاذ تم من أجيل شخصيًا، لكن كيف يتسنى يل أن أترك الرجال الذين 
أن  بعد  أغادر  أن  يمكن  األخرية؟ كيف  الستة  األشهر  القتال طوال  ظللُت أحضهم عىل 
شجعت جنودي عىل الصمود يف ِسنَّار؟  ال أظن أن هناك من يرغب يف أن أقوم هبذا الفعل. 
وال يمكن حلكومة أن تتحمل مسؤولية إصدار األمر بتنفيذ ذلك. هنالك هذه الصعوبة: 
ربام ُيظن أن اهلرب يندرج حتت الطاعة الوطنية، لكن حتى وإن أقنعت عقيل فال أعتقد أنني 
بدنّيًا بقادر عىل مغادرة هذا املكان. لو قال يل برينغ يف شهر مارس املايض: »تدبر أمورك 
بنفسك عىل أفضل وجه«، وقد كان بمقدوره قول ذلك، لربام أمكن ترتيب األمور، ولربام 
كنُت قد انطلقت إىل االستوائية، لكن من يراجع الربقيات التي بعثُت هبا إليه سيجد أنني 
طلبت منه أن يوضح ما يريد مني القيام به عىل نحو مفصل وحمدد، بيد أنه مل يرد قط عىل 
سؤايل. وكان قد كفى األهايل هنا مشقة العيش التي يكابدوهنا اآلن من عوز وحرمان وما 
أننا قمنا بالتواصل مع  كنُت ألربط مصريي بمصريهم؛ لكن األمر اختلف اآلن، خاصة 

ِسنَّار وإقناعها باملقاومة.

ليس بمقدور أحد تصور اخلسارة املادية واخلسائر يف األرواح التي ستواجه محلة اإلنقاذ 
قدرة  لعدم  ببساطة  يعود  هذا  كل  لكن  ولألرواح-  للامل  مضيعة  إال  هي  –وإن  الراهنة 
احلكومة عىل اختاذ القرارات يف حينها.  لو قالت احلكومة منذ البداية: »نحن ال هنتم بام جيري 
ولسنا معنيني بام حيدث للحاميات يف السودان ولن نقوم بأي فعل إزاءها حتى ولو هلكت«؛ 
أمل يقبلوا باسرتجاع طوكر؛ أمل يرسلوا برقيات تتعلق بإرسال محلة إلنقاذي. ملاذا مل يرسلوا 
إهنا  تقل  مل  اجلاللة  صاحبة  حكومة  لكن  بنفسك«؛  أمورك  »تدبر  تقول  برقية  البداية  منذ 
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ستتخىل عن احلاميات، ومن ثم »تدبر أمورك بنفسك«. هذا هو ما أعاقنا إىل أبعد حد. فمن 
ناحية، لو هربت لتخليت عنها )حكومة صاحة اجلاللة(؛ ومن ناحية أخرى، تسببُت ببقائي 
هنا يف إرسال محلة اإلنقاذ. لقد أمرين برينغ بوضوح بأال أحترك صوب االستوائية بدون إذن 
من حكومة صاحة اجلاللة )انظر الربقيات الواردة يف يوميات ستيوارت(. أنا ال أناقش أو 
أعرتض عىل سياسة حكومة صاحبة اجلاللة فيام يتعلق بعدم االحتفاظ بالسودان، إنه بلد 
متهالك وال يستحق عناء االحتفاظ به. وال أتظاهر حتى باحلكم عىل سياسة التخيل عن 
احلاميات وتركها هتلك...إلخ، لكنني أقول إنني أعتقد أنه كان جيب عىل حكومة صاحبة 
اجلاللة اختاذ خطوة جريئة والترصيح بالقول »تدبر أمورك بنفسك« يف شهر مارس، عندما 
كان بمقدوري فعل ذلك وليس اآلن من بعد ما ربط بيني وبني الناس هنا رباط رشف ووفاء 
بعد ستة أشهر من احلرب املزعجة. مل يكتف برينغ بعدم قول »تدبر أمورك بنفسك«، بل 
وضع قيدًا عىل حتركي صوب االستوائية بحسب برقياته الواردة يف يوميات ستيوارت. أقول 
ذلك ألنه ليس باستطاعة أحد أكثر منى إدراك ما ستواجهه محلة ستيوارت من صعوبات، 
وما ستتسبب فيه من خسائر يف املال واألرواح، لكن بسبب ما حدث، وعدم اختاذ أي قرار، 
فإن اليشء الوحيد الذي يمكننا عمله اآلن هو حماولة اخلروج برشف وبأقل تكلفة ممكنة 
-وال أرى خمرجًا إال يف تسليم السودان لألتراك. وال أقصد بذلك إثارة الصعوبات، وال أن 
أكون مشاكسًا؛ وأمتنى بكل إخالص لو أتيح يل اخلروج منذ شهر فرباير الذي بدأُت أشعر 
فيه بانعدام األمان والسالم. أود اخلروج ]من اخلرطوم[ لكن السؤال هو كيف يمكن أن 
يتم ذلك اخلروج؟ ربام أكون خمطئًا لكن لدي شك قوي بأن البهجة والرسور كانا )البهجة 
قلياًل بنجايت الشخصية والرسور الكبري فيام يتعلق بانتهاء دوري الرسمي كحاكم عام عىل 
السودان( سيغمران الدوائر الرسمية لو أين ظهرت مع ستيوارت عىل الباخرة »عباس«، غري 
أن ذلك مل يكن ممكنًا وإذا تم لتسبب يف أن يلحق يب العار لألبد. باإلضافة ملا ذكرت، أقول إنا 
كنا مجيعنا يف شك حول نوايا حكومة صاحبة اجلاللة، وهل تريد التخيل عن احلاميات أم ال. 
ربام تعرضت للمحاكمة لو حاولت التخيل عن واجبي، وتركت البواخر واملخازن تسقط 
يف يدي املهدي، ومن املؤكد أن ذلك سيحدث حتاًم بعد مخسة أيام فقط من مغادريت املكان. 
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لكن شكوكي أو عدمها ال تربر أفعايل، وكام تبني فإن شكوكي ال أساس هلا بعدما عرفت 
بتقدم قوة بريطانية لالضطالع بعملية اإلنقاذ، لكن السؤال ملَِْن أرسلت هذه القوة؟ إذا كان 
اهلدف هو إجالء احلاميات أكون قد قمُت بام تريده حكومة صاحبة اجلاللة ألنني احتفظت 
باملدينة؛ أما إذا كان اهلدف إنقاذي أنا شخصيًا فقد أخطأُت ألنه كان يتحتم عيل اخلروج 
منذ وقت طويل مهام كلف ذلك، يف االفرتاض األول  أرى أن الكثري من الصعوبات قد 
اإلنقاذ من أجيل،  املهم حيايت -وإذا كانت محلة  إن  أي  الثاين،  االفرتاض  أما يف  حدثت، 
فأظن أنه كان يتعني إخطاري: »تدبر أمورك بنفسك، نحن ال ننوي إجالء احلاميات«- فربام 
نواجه مشكلة، وعىل أي حال سيعرف الناس هنا الوضع بالضبط، ولن تضطر حكومتنا 
لتحمل مرصوفات وأخطار ال رضورة هلا عند إرسال جنود إىل هنا من أجيل. جيب أن أفكر 
بإعفاء حكومة صاحبة اجلاللة من أي مسؤولية فيام يتعلق بإنقاذي إذا أصدرت إيل ذلك 
األمر: »تدبر أمورك بنفسك؛ نحن ال ننوي إجالء احلاميات«. كنُت عندها سأرتب أموري 
)وأبلغ الناس هنا بوضعي، وأنه ليس ثمة أمل يف إنقاذهم(، وأنطلق إىل االستوائية خالل 
فرتة زمنية قدرها ستة أسابيع. وما كان ذهايب إىل االستوائية يف ذلك الوقت سيعد أمرًا خمزيًا 
وغري مرشف طاملا أنه يف ذلك احلني مل تكن هناك محلة إنقاذ قد انطلقت، والعاقبة الوحيدة 
لبقائي مع الناس ستكون حقيقة أنني سجني معهم، بل إن الفائدة الوحيدة هلم من وجودي 

هي إثارة استياء العرب وحنقهم. 

ويمكن أن يقال هنا: ملاذا ال ترتاجع إىل َبْرَبر؟ أجيب بأنه من األفضل أال أفعل ذلك، 
ألنني أريد أن يكون موقفي إجيابيًا وواضحًا فيام يتعلق بمسألة التخيل عن إجالء احلاميات، 
وعىل أي حال، جيب إنقاذ حاميات االستوائية وبحر الغزال إذا نجحت يف الوصول إليها.
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6 أكتوبر 

 أهدرت الباخرة »بوردين« الكثري من الذخرية يف مناطق تقع بأعىل النيل األزرق، وذلك 
بفتحها النريان عىل العرب الذي كانوا يلتمسون العلف حليواناهتم يف تلك املناطق. ليس 
من خمزن للذخرية يف أي مكان يتحمل هذا االستنزاف للموارد. أتوقع أن تكون الباخرة 

»بوردين« قد أطلقت مخسني قذيفة.

العرب قد أرسلوا مدفع كروب مع  إن  العرب وقالوا  وصلنا ثالثة جنود هاربني من 
مدفع جبيل إىل منطقة اجِلَرْيْف، ولربام يفرس ذلك إطالق القذائف التي ذكرهتا. وقال أحد 
اجلنود الثالثة إن العرب قد وضعوا قاربني قريبًا من املِْدَفَعني بغية جذب الباخرة »بوردين« 
وإغرائها بالتقاط املدفعني ليقوموا بإغراقها حال وقوفها. لكن يسعدين القول إن »بوردين« 
يف طريق عودهتا إلينا. القلق الدائم الناجم عن هذه األشياء الصغرية يرهق املرء أيام إرهاق. 
كام أن املرء ال يعلم هل يؤدي فعل أهوج من هذه األفعال إىل خرساين باخرة أو التسبب يف 
قطع خطوط اإلمداد عن اجلنود. ليس لدي رجل بمهنية جييس )Gessi(1 لالضطالع بمثل 
وفتحت  األبيض  النيل  التوفيقية«   « الباخرة  صعدت  جهتها  من  الصغرية.  الغارات  هذه 
النريان عىل العرب. وكدأب ظني، عادت الباخرة »بوردين« بعد أن أصيبت مقدمتها بقذيفة 
فوق خط املاء بنحو قدم، غري أنه مل يصب أحد ممن كانوا عىل متنها. يتوجه كل العرب اآلن 
من ناحية النيل األبيض صوب اجِلَرْيْف. وأتوقع أننا سندخل كرًة أخرى يف اللعبة القديمة 
مع العرب عند منطقة بري. يف مثل هذه الظروف يمكنك إدراك احلنق وسوء الظن الذي 
يشعر به املرء جتاه مكتب خمابرات صاحبة اجلاللة نظرًا إىل عدم تزويده لنا بأي معلومات، 

ليس من أجيل أنا بل من أجل سكان املدينة بأرسها.

1  الضابط املناوب لغوردون يف االستوائية والسودان. 
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يريدون  العرب  أن  واضح  مدافع.  مخسة  يمتلكون  العرب  بأن  الباخرة  تقارير  أفادت 
التحكم يف النيل األزرق بسيطرهتم عىل اجِلَرْيْف، وال أجرؤ عىل حماولة طردهم؛ ليقوموا 
بعدها بالتواصل مع قوات شيخ العبيد ثم يْقِدموا بعدها ملنطقة الَسَبلوقة أو نحوها؛ بينام 

يأيت املهدي إىل ُأْم ُدْرَماْن ويطوقنا بقواته، لنحارص للمرة الثانية.

يد  يف  السلطات  من  الكثري  وضع  عدم  ولرضورة  املدينة،  يف  مكيدة  اكتشايف  إىل  نظرًا 
رجل واحد، فقد عينُت إبراهيم رشدي )Ibrahim Ruckdi( مسؤوالً عن املالية يف وظيفة 
كاتب أول، بينام جعلت من ققليز بك )Gugliz Bey( الذي كان مسؤوالً عن املالية كاتبي 
اخلاص األول، ال حيظى هؤالء الناس إال بمثل هذه التغريات الطفيفة لينعموا باستنشاق 

هواء جديد. 

وألن األمر سيثري حب االستطالع عند ستيوارت فسأكشف عن املكيدة التي حدثت. 
خاصة أن ستيوارت عىل علم بالرسائل التي وصلتنا واهتمت إبراهيم رشدي بك بقبول 
الرشوة. انعقد جملس وانتهى إىل أن حممد بك عقد )Mohamet Bey Agad( مذنب ألنه هو 
من أرسل تلك الرسائل الواشية. مل أقم بالتقيص كثريًا يف األمر العتقادي أن حممد بك عقد 
حمق يف اهتامه، غري أن هذا ال يعطيه احلق يف أن يكتب رسائل ثم يرسلها عىل أهنا من جمهول. 
عليه، وكنوع من  أمامه؛  مثلوا  الذين  املرصيني  مع كل  مذنبًا شأنه  املجلس  بالطبع وجده 
املامطلة عمدت إىل إدخال طرف ثالث يف القضية يقول إن عىل إبراهيم رشدي طلب العفو 
من حممد بك عقد، وألن الطلب كان بمثابة أمر فقد أخذه الطرف الثالث الذي تبينُت فيام 
بعد أنه يعمل ضد حممد بك عقد وشقيقه حسن السنجق )Hassan Agad Sandjak(، وقد 
أتى باألمس بمستند ضد حسن السنجق من أجل إبعاده، لكنه ظل يوحي بأن فكرة إبعاد 
إبراهيم هي فكرة فرج اهلل باشا. لقد فكرُت يف األمر وأقلقني رشُّ ذلك الرجل، لكنني مل 
أقم باختاذ أي فعل ضده. ولكن عندما طلبت منه اليوم كتابة رسالة أخرى تتعلق بوضع 
القوات توقف وحياين وقال إنه مسؤول عنها، ثم استدار ومىض يف وقاحة وصلف وهو 
يقول »ألست أنا قائد القوات هنا؟«. عليه فقد طلبت منه بعد إحضاره، أن ينصاع ويقبل 

رغم أنفه العمل يف الشؤون املالية بينام أتيت بققليز بك ليكون رئيس الكتبة.
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من  عنه  يصدر  مما  أو  الشخص،  عني  حركة  من  أحكم  ما  وعادة  شكاك،  بطبعي  أنا 
أنني كنت مصيبًا  أخفي  أن  أستطيع  هنا، وال  الناس  لغة  أعرف  حركات طفيفة ألنني ال 
كثريًا فيام ارتابني من شكوك وأن حكمي كان يف حمله. عندما أدخل أحيانا حجرة الكتبة 
يف حرضة رئيسهم أتبني يف التو االنزعاج يف وجوه أولئك الرجال. وال أملك أن أطرد عن 

ذهني عبارة »أنتم أبالسة منافقون« وعيل أن أنتظر املزيد من احليل واملكائد منكم.

هرب إلينا جندي آخر من معسكر العرب وقال إن املهدي موجود اآلن يف منطقة ُأْم َجْر 
وينوي القدوم إىل ُأْم ُدْرَماْن. ويبدو أنه ال يظن بأن العرب يبدون أدنى اهتامم بتقدم القوات 
اإلنجليزية، مع أهنم يعلمون بأهنا يف ُدْنُقال، »بعيدة جدًا« عن اخلرطوم كام يقولون. كام أهنم 
أال  أمر واحد جيد  ثمة  اإلنجليزية.   القوات  قد قصمت ظهر  بأن هزيمة هيكس  يظنون 
وهو جتمع العرب يف اجِلَرْيْف ما سيجعلهم هدفًا سهاًل للقوات الربيطانية حينام تصل إىل 
هنا، ثم إن وجودهم هنا سيجنب تلك القوات مشقة التوغل يف األرايض السودانية. مؤكد 
أن ما يثري الدهشة هو ثقة العرب مع أن القوات الربيطانية عىل بعد 150 مياًل فقط منهم. 
أعني أن مسافة 150 مياًل فقط هي التي تفصل بني البواخر الثالث وبني منطقة الَدبَّة التي 
يربطها النهر بُدْنُقال، ومن الَدبَّة يمكن أن تصل البواخر الثالث وهي متخر عباب النهر إىل 
الَدبَّة  التي تفصل بني  التجهيز، ال تزيد املسافة  اخلرطوم، وحقيقًة، مع توفر قوات حسنة 
واخلرطوم عىل ثامنية أيام، ويمكُن قطُع تلك املسافة يف ستة أيام ونصف اليوم بالنسبة للجامل 
ة وحتى هنا فاملسافة هي 100  التي يمكن أن تقطع مخسة وعرشين مياًل يف اليوم، أما من املَتمَّ
ميل يمكن أن تقطعها البواخُر يف يوم ونصف اليوم )عندما أقول الَدبَّة فأنا أعني ُأْمَبكول، إذ 
ينفتح النهر من ُأْمَبكول للمالحة السهلة(. ظهور جندي أو ضابط إنجليزي سيكون بمنزلة 

اإلنقاذ بالنسبة إىل أهل املدينة، ذلك أهنم سيوقنون حينها بأنني مل أكذب عليهم.

أطلق العرب أربع عرشة قذيفة عىل الباخرة »بوردين«، واإلصابة التي حلقت هبا تسببت 
فيها قذيفة من مدفع كروب، لكن ما أحلقته هبا من رضر تم اآلن إصالحه.

القوات هنا؟« كانت غري  قائد  أنا  تفوه هبا »ألست  قد  إبراهيم  أن  التي ذكرُت  العبارة 
موفقة. اآلن ختلصت من فكرة استبداله، معزيًا نفيس بأن فرتة قياديت هنا لن تستمر لوقت 
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طويل، لكنه عندما نطق عبارته تلك فعلت يفَّ فعل النار يف اهلشيم، وقد تم إرجاعه إىل هنا 
ووقع عىل أوراق إهناء خدمته، وال أظن أنه أدرك األمر، حتى بعد كتابتها، وقد أدهشني 

بقبوله ألين ختليت عن فكرة التخلص منه.

أربعة  خالل  جاهزًة  تكون  أن  وآمل  لـ»عباس«،  املامثلة  الباخرة  يف  العمل  سينتهي 
أيام. ستحمل الباخرة اجلديدة اسم »حسني« وهو اسم الشخص املسئول يف حوض بناء 
البواخر. كام آمل أن ينتهي العمل يف الباخرة اجلديدة األخرى خالل ستة أسابيع، هذا إذا 
استمر وجودنا حتى ذلك الوقت. الباخرتان املوجودتان يف َبْرَبر مع العرب مها »الفارش« 

)Fascher(، و»مونسوهانيا« )Monsuhania( التي تعطلت كام ذكرت التقارير.

وحتى  الَكاَلْكَلة  من  األبيض  النيل  عىل  بدورية  تقوم  أن  »بوردين«  الباخرة  أمرت 
الَسَبلوقة، وأن تقوم الباخرة »اإلسامعيلية« بدورية يف احلَْلَفاَية، و»التوفيقية« يف ُأْم ُدْرَماْن.

ْيم مع غروب الشمس. العرب الذين ذهبوا اليوم بأعداد كبرية إىل اجِلَرْيْف عادوا إىل الدَّ

لدينا باخرة أخرى كبرية هي »شابني« )Chabeen( مل تزل يف احلوض اجلاف لكني آمل 
أن تكون قريبًا يف أهبة االستعداد للدخول يف عمليات قتالية.

300 مجل لنقل أرسته من  وصلنا رجل من العرب وقال إن السيد حممد عثامن أرسل 
َشنْدي إىل َكَساَل )أعتربها عالمة سيئة(، وأضاف الرجل بأن اإلنجليز تقدموا نحو َبْرَبر.  
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تمَّ ختفيض مرتب إبراهيم رشدي من 60 جنيهًا يف الشهر إىل 30. وصلنا اليوم ستة عرش 
جنديًا بأسلحتهم من معسكر العرب، كام وصلنا أيضًا عبد واحد. مجيعهم مل يكن لدهيم 
معلومات تستحق الذكر. وجه العرب نريان ثالثة مدافع صوب إحدى بواخرنا باألمس، 
للمراقبة  س  مكرَّ بفصيل  هناك  حيتفظون  حيث  اجِلَرْيْف  يف  مدافعهم  بأحد  احتفظوا  كام 
الليلية. طارد العرب الفارين من الرجال وأطلقوا عليهم عدة أعرية نارية لكنهم مل يؤذوا 

منهم أحدًا. وقد وصل الرجال الفارون مع نسائهم إلينا؛ مجاعة كاملة!

أن  من  إىل خوفهم  يرجع  اجلنويب  اجلانب  املوجودين يف  العرب  اقرتاب  أن عدم  أظن 
اجلنود الذين سيقعون أرسى لن يعودوا إليهم وربام يقاتلون يف جانبنا. يتمتع الرجال الستة 
هناك  بأن  أفادوا  وقد  أقدام،  إىل ستة  وقامة طويلة تصل  ببنية جيدة  إلينا  أتوا  الذين  عرش 
إما  مجاعي،  بشكل  إلينا  واملجيء  العرب  من  الفرار  عىل  عزمهم  عقدوا  قد  رجاًل  أربعني 

اليوم أو غدًا.

وصل واحد من عرب اخلرطوم من ُأْم ُدْرَماْن وأفاد ببناء أكواخ من القش يف ُأْم ُدْرَماْن 
إليواء جيش املهدي، وبحسبه فإن العرب يقولون إن »اإلنجليز واألتراك وصلوا إىل الَدبَّة«. 
صعدت الباخرة »التوفيقية« النيل األبيض حيث ُوجد بعض العرب الذين راحوا يطلقون 

عليها النار.

معسكر  من  اهلرب  قرروا  قد  آخرين  تسعة  من  جمموعة  إن  وقال  آخر  جندي  وصل 
العرب، ما جيعلني أعتقد بأن هذا سيثري غضبهم، خاصة أهنم راحوا ينرشون اإلشاعات 
يعرفونني منذ مدة  السودان  أقتل كل من هيرب إيل من جانبهم! لكن عموم جنود  بأنني 
طويلة ما جعلهم ال يصدقون ما يقال عني. هذا اجلندي الذي أدىل بإفادته قابلني آخر مرة 
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يف بربرة )Berberah(1. نقلت مجيع اجلنود السود منها إىل منطقة ِسنِْحْيت ألن اجلو مل يالئمهم 
بربرة وزيال )Zeila( وهرر )Harrar( يالئم اجلنود  الغريب أن اجلو يف كلٍّ من  هناك. من 
املرصيني واجلنود من ذوي البرشة الشبيهة بلون الشكوالته، لكنه ال يالئم اجلنود السود 

الذين يشكون من إصابتهم بأمراض صدرية يف تلك املناطق.

ذكرتني قعقعة أسلحة كتيبة الفرسان عىل اخلطوط األمامية هذا الصباح باأليام القديمة. 
أطلق العرب نريانًا كثيفة عىل الفارين.

أبدى بعض الضباط محاسهم للخروج ومالقاة العرب لكني ال أرى أن الوقت مناسب 
وال  النهر  ضفتي  عن  ابتعدنا  حال  يف  الكافية  والتغطية  باحلامية  نتمتع  ال  فنحن  لذلك. 
رضورة لركوب املخاطرة، كام أننا ال نملك من القوة التي متكننا من إحلاق هزيمة ساحقة 
بالعرب، حيث لن تستقر لنا ألمور من دوهنا. وربام بمعاركنا املحدودة والصغرية ندفعهم 
إىل الصحراء حيث ال نستطيع مالحقتهم، وبناًء عىل ذلك فقد وضعت اآلن قوة ثابتة من 

أربع بواخر لتغطية املنطقة بني الَسَبلوقة والَكاَلْكَلة.

اخلرطوم

الكالكلة
(عــرب)

(عــرب) اجلريف
العليفون

(3 بواخر)

(عــــرب)

السبلوقة

معسكر للعرب

ة املتمّ
شندي
(3 بواخر)

بربر
(عرب)

1  ميناء بحري يف أرض الصومال. )م(.



155 اللاء الزالا

وآمل أن تلحق هبا بعد شهر باخرتان ما يرفع املجموع إىل تسع بواخر. يمتلك العرب 
باخرتني عند َبْرَبر وأخرى عند َوْد َمَدين، واحدة فقط من تلك الثالث صاحلة للعمل هي 

الباخرة »الفارش«.

سأذيع رسًا عن اإلداريني املرصيني كلهم أال وهو: إذا أصدرت إليهم أمرًا فلن يأهبوا به 
لثالثة أيام إذا مل تقم بتكراره بني الفينة واألخرى، وكأن فحوى ذلك األمر يتبخر يف اجلو 
الساخن هلذه البالد. وسيضحك عليك الضباط واإلداريون إىل حد السخرية إذا قلت هلم: 
»ملاذا مل تنفذوا األمر الذي أصدرته إليكم بخصوص هذه املسألة أو تلك؟«، ذلك أن قولك 
هذا سيبدو هلم سخيفًا ومضحكًا فهم ال يظنون أن »األوامر الصادرة« ال ُيتوقُع تطبيُقها إال 
بعد تكرارها بني الفينة والفينة. ال شك أن األوامر الصادرة تنفذ يف كل رضوب اخلدمة إال 
يف مرص بالتأكيد! ولعل هذا هو السبب يف أن كل ما يصدر عن الرؤساء ومن يليهم من 
أوامر وترصحيات جيدة ينتهي إىل ال يشء بعد عرشة أيام، وال يبقى من تلك األوامر إال ما 
تتناوله الصحف األوروبية. ما يلزم املرء هو أن يظل يعيد أوامره حتى يتم تنفيذها. أرسل 
يل صالح باشا رسالة مع أحد الرجال يقول فيها »سيأيت املهدي مع 40000 رجل الخ ...« 
هذا هراء! كل سكان ُكْرُدَفاْن ال يصل عددهم إىل أربعني ألفًا، وإذا وصل سكان ُكْرُدَفاْن 

إىل هذا العدد فلن يكون باإلمكان إطعامهم ألكثر من مخسة أيام.

ثمة ما يثري املخاوف الليلة، غضب وخالف وشجار، فبعد يوم ونصف يوم من التحذير، 
جنود  عىل  نعثر  مل  لكن  احلَْلَفاَية،  إىل  طريقها  يف  »بوردين«  الباخرة  تكون  أن  ينبغي  كان 
لركوهبا، حتى بعد أن أصدرت األوامر وأعدت تكرارها إىل فرج اهلل باشا. فليقل الرجال 
ما يقولون لكن املرء ال يملك إال أن يفقد أعصابه يف أوضاع كهذه. هذا ما قاله الرجل الذي 
أرسله صالح باشا: »سيصل املهدي مع 40000 رجل إىل ُأْم ُدْرَماْن وحيتلها، ثم يعرب النيل 
مع رجاله وحيتل اخلرطوم قبل وصول اإلنجليز«. وقد أجبته بام ييل: »ليس املهدي بالغبي 
بحيث يعمد إىل رمي قواته يف النهر ويوقن من أنه بعبوره سيتمكن من أخذ اخلرطوم، وليس 
لديه 40000 رجل. جيب وضع رسول صالح باشا يف السجن باعتباره جاسوسًا للعدو«. 
لدينا جواسيس يزودونا مبارشة باملعلومات من داخل معسكر املهدي، وهم يقولون: »ليس 
معه حتى 3000 رجل«. هذه األمور املنغصة َترْتَى يف الوقت الذي يشتد فيه الشجار بيني 

وبني فرج اهلل باشا. مؤكد أن املرء ال خيلد إىل فراش وثري من الورد يف هذه البالد.
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أحد اجلنود الذين هربوا إلينا هذا الصباح أفاد أن العرب غاضبون جراء هروب جمموعة 
من اجلند باألمس. رسول صالح باشا )الذي ذكرته باألمس( أقر بعد أن وضعناه يف األغالل 
أن ما ورد يف الرسالة بتحديد 40000 رجل مع املهدي أمر خمتلق وال أساس له من الصحة.

َية  هرب إلينا رقيب من العرب وقال إهنم أرسلوا نحو 200 من اجلنود السود إىل املَسَلمِّ
)Mesalamieh( إلحضار احلبوب لكنهم الذوا بالفرار إىل ِسنَّار، كام أفاد بأن َوْد النُُجُوِمي 

قد  ْيم  الدَّ منطقة  وكانت  مدَفَعنْي،  معية  يف   )old Dem( القديم  ْيم  الدَّ إىل  املجيء  يف  يفكر 
سقطت من قبل يف يد ابن شيخ العبيد، وسيصل إىل اجلزء الشاميل من احلَْلَفاَية، وإذا وصل 
بالفعل إىل هناك فسيكون قد أصبح حقًا شوكة يف خارصتنا. مل يزل املهدي يف منطقة أم جر. 
وقد وصلنا رجل من َبْرَبر وقال إن محلة اإلنقاذ تتقدم صوب املدينة. لقد سمع املرء الكثري 
من هذه اإلفادات، وإذا قرأناها مقرونة مع التقارير التي تتحدث عن َوْد النُُجُوِمي ووصوله 
احلَْلَفاَية فال شك أن املرء ستنتابه الشكوك، ألن َوْد النُُجُوِمي مل يكن ليقوم بذلك التحرك لو 

كانت محلة اإلنقاذ حقًا يف طريقها إىل َبْرَبر.

أرسلت جاسوسًا من احلَْلَفاَية إىل َشنْدي.

به من أجلك ]خياطب  بالعرفان ما قمنا  يقابل  إليه األمور، آمل أن  مهام آلت وانتهت 
قائد محلة اإلنقاذ[ بوضعنا الباخرة »عباس« مع ثالث بواخر أخرى لتكون حتت ترصفك 
ة، وإذا مل نقم بإرسال تلك البواخر إليكم لربام كنا استخدمناها لقطع  عند وصولك إىل املَتمَّ
 Fakir( إبراهيم الفقري  ُأْم َجْر عىل الضفة اليرسى للنيل األبيض وِحلَّة  الطريق بني منطقة 
Ibraham( الواقعة عىل الضفة اليمنى للنيل، كام سنستطيع تزويد تلك البواخر بـ 350 من 

القرارات من قبل  الركون لعدم اختاذ  جنود احلامية اهلزيلة املوجودة هنا. حقيقة إن حالة 
حكومتنا يشكل من الناحية العسكرية إعاقة كبرية، خاصة أننا لسنا خمولني باختاذ القرارات 
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يف  يتسبب  ما  أبدًا،  يفعلون  ال  لكنهم  القرارات  اختاذهم  ننتظر  ما  دائام  مستقل،  نحو  عىل 
عرقلة عملنا.

خذ طوكر عىل سبيل املثال، لو دعم بيكر )Baker( بنحو 500 رجل ملا تعرض للهزيمة1؛ 
وبعد أن حلقت به اهلزيمة ترسلون محلة إلنقاذ املدينة! لو دعم بيكر هبؤالء اخلمسامئة رجل 
سيمنع  كان  ما  َبْرَبر  حتى  التقدم  من  متكن  ولربام  منترصًا  سيخرج  كان  أنه  الراجح  فمن 
سقوطها. ما صح فعله يف شهر مارس كان من األصح القيام به يف شهر فرباير. طاملا متكنتم 
من إرسال احلملة يف شهر مارس، ال ريب أنه كان بإمكانكم إرساهلا يف شهر فرباير، أما 
اآلن بعد هزيمة بيكر، حني أرسلتم احلملة إىل طوكر، فقد تشتت قواته ومل تعد موجودة، 
بل إن مدافعه تم االستيالء عليها وهي اآلن معدة ملقاومتي يف َبْرَبر. إنه ملن دواعي األسى 
أن نرى كيف هتدر األرواح واألموال نتيجًة لعدم اختاذنا ملا يلزم من قرارات. ما كان يتعني 
عىل قوات بيكر التقدم دون أن يتم ذلك التقدم يف مراحل وبعد احلصول عىل التعزيزات 
العسكرية الالزمة. ورغم أنه كان عىل تلك القوات أن تقطع ما ال يزيد عن مخسة عرش أو 
عرشين مياًل، إال أن تلك املسافة تظل بالنسبة هلا مسافة مستنزفة. خذ أيضًا محلتك احلالية، 
ال أعرف تفاصيلها )شكرًا ملكتب املخابرات عىل ذلك!(، لكني أظن وأنه حتى تاريخ 20 
الذين هنالك  استيقظ  ثم وكأنام  هنا،  بوضعنا  يكن هناك من حيفل  مل  نحوه،  أو  أغسطس 
التو.  إنقاذ يف  ]يف لندن[ من سبات عميق فطلعوا علينا وراحوا يصيحون: »لنرسل محلة 
استدعوا ولزيل«. لو أخطر الرجال يف وادي حلفا ) أعني دونكان Duncan( يف شهر مارس 
)الشهر الذي أتى فيه دونكان إىل أسوان( يف محلتهم العسكرية املمرحلة إىل ُدْنُقال، لكانوا 
اآلن يف أهبة االستعداد لالنخراط يف احلملة ودعمها. عىل الصعيد الشخيص، مل يعد هيمني 
يشء، لكن تصوروا مدى الفوىض التي سنواجهها لو خضنا حربًا أوروبية. أنا مقتنع أن وود 

الذي أرسل مع قوة من اجلندرمة املرصيني لنجدة طوكر عىل ساحل  بيكر،  فالنتاين  تعرض اجلنرال    1
البحر األمحر، هلزيمة ساحقة أمام املتمردين يف 4 فرباير. وبعد ذلك أرسل اجلنرال غراهام عىل رأس قوة 

من أربعة آالف جندي بريطاين لنجدة طوكر ومحاية سواكن.
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والرسدار ]كتشنر[ وكثريون غريمها كانوا قادرين عىل رؤية ما ستؤول إليه األحوال ها هنا، 
لكنهم مل يفكروا باحتامل استدعائهم والشجار فيام بينهم حول ذلك.

نريد  أننا ال  متداولة يف جيلنا، ذلك  تعد  بلوتارك« ومل  نفدت نسخ كتاب »سري  )لقد   
أن نوصف بالعصيان والتمرد كام يقول املتسامرون يف النوادي، مع أن أسوأ أنواع العصاة 
املتمردين هم هؤالء(. من كل ذلك ومما قد سبق أسأل: ما العواقب؟ ملاذا كل هذا اإلنفاق 
املايل الذي ال هناية له مع استمرار هذه الصعوبات؟ متعن يف الطريقة التي تعامل هبا املهدي 

مع غوزي، أتعتقد أنه ربام يكون تعامل معه بتلك الطريقة حبًا فيه؟     

ثه بفحوى برقية برينغ، التي قال فيها: »لن ترسل قوات إىل َبْرَبر«؟  أم ألن غوزي حدَّ
ملاذا  الذي يسأل.  التاريخ هو  التساؤالت وإنام  يثري هنا كل هذه  أنا من  بأنني لست  كر  تذَّ
يذهب بيكر إىل َسَواِكْن يف الوقت الذي يبقى فيه وود مع الرسدار يف القاهرة؟ أحدمها مدير 
اجلندرمة بينام اآلخر هو القائد العام. ومل يكن األمر متعلقًا بدور الرشطة بل باحلرب. إذا 
كان من الصواب ترك سنكات )Sinkat(1 هتلك فمن املنطقي أن ترتك طوكر هتلك أيضًا؛ 
وإذا كان من الصواب إرسال محلة لنجدة طوكر فمن الصواب أيضًا إرسال محالت إنقاذ 
إىل َبْرَبر، ثم إىل اخلرطوم، وِسنَّار، وَكَساَل، وبحر الغزال، واالستوائية. يتعني عليكم يف كل 
األحوال الثبات واالتساق فيام تقومون به من أفعال وما تتخذونه من قرارات. ليس من أحد 
جيادل يف حق احلكومة يف اختاذ القرارات، ولكن عندما تقرر فليكن قرارها قرارًا واضحًا. 
قولوا: »سوف نتخىل عن كل يشء ولن نحفل بام حيدث«. هذا قرار يمكن للمرء فهمه سواء 
اتفق معه أو اختلف. لست هنا يف مقام القايض، لكن أعلن أنني حتى هذه اللحظة التي 

توجد فيها محلة اإلنقاذ يف ُدْنُقال ما زلت أشك يف سياسة حكومتنا.

ماذا كانت أفكاري فيام يتعلق باخلروج من السودان؟ لقد كانت كام ييل: أقبل بالتخيل 
عن السودان لكن جيب إجالء احلاميات معي وتلك كانت تعليامت احلكومة يف ذلك احلني؛ 

بيكر.  اجلنرال  هزيمة  من  واحد  أسبوع  بعد  إربًا  إربًا  سنكات  يف  املوجودة  احلامية  الدراويش  مزق    1
وسنكات بلدة صغرية تقع بالقرب من مدينة َسَواِكْن.
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وإين ألمتنى أن يطَّلع اجلمهور عىل الربقيات التي أرسلتها إىل برينغ من 28 فرباير وحتى 16 
مارس، وكيف أجاب عنها. لعله قد عنَّ له أنني أود البقاء هنا من أجل التسلية. ثم هناك 
إغرتون صاحب القلب اخليل... الذي أضاف )»بأنني يف كابوا«(: »ما هي مقاصدك من 
وراء البقاء يف اخلرطوم؟«. أود أن أجد توضيحًا يفرس يل ملاذا مل تبذل اجلهود من أجل إرسال 
محلة إلنقاذ احلاميات قبل شهر أغسطس )ال أقصد هنا إرسال محلة إنقاذ من أجيل أنا(. كان 
معلومًا أن َبْرَبر سقطت يف مارس؛ ربام يقول أحدهم إن الفصل مل يكن مؤاتيًا، لكن إن كان 
ذلك كذلك فلامذا أرسل يل إغرتون تلك العقود يف يونيو لكي أوافق عليها؟ آمل أن يتمكن 

ستيوارت من القضاء عىل كل هذه املنغصات املتشائمة.

ما  يعزز  وهذا  احلَْلَفاَية.  وبني  بيننا  )التلغراف(  الربق  خط  قطع  تمَّ  مساء.   9 الساعة 
الواقعة  ْيم  الدَّ منطقة  إىل  الرجوع  يف  يفكرون  العرب  بأن  اليوم  وصلنا  الذي  الرجل  قاله 
شاميل املدينة، وال شك أن وجودهم هناك سيتسبب لنا يف الكثري من املشاكل، بل سيكون 
بداية تطويق جديد، هو الثاين من نوعه، وآمل أن يكون األخري، ألنني أعلن أنه لن يكون 

بمقدوري احتامل تطويق ثالث - كلمة حصار ال تناسب املقام هنا. 
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9 أكتوبر 

دفاعنا  العرب حتى خطوط  احلَْلَفاَية. وصل  وبني  بيننا  الرابط  الربق  خط  إصالح  تمَّ 
مزودين بِمدَفَعنْي وتبادلوا بعض الطلقات مع قواتنا، ومل يزد األمر عن كونه تبديدًا للذخرية.    

هرب جندي من العرب اليوم. أتى من قوات شيخ العبيد، وقال إهنم مزودون باملدفع 
الذي غنموه يف مدينة الَقَضاِرْف.

أطلق العرب سبع عرشة قذيفة هذا الصباح لكنها مل تتسبب يف أي خسائر.

 يا ألولئك الَشاْيِقَية! سأعمل عىل دعمهم ألخترب صرب رجل ابتيل بمحنة معهم ليس هلا 
نظري يف العامل بل يف الكون بأرسه. ال فائدة من اخلوض يف تفاصيل ما يقومون به... أرسلُت 
اآلن موسى بك )Moussa Bey( جنوبًا إىل احلَْلَفاَية. ومما سمعُت، أعتقد صادقًا، أهنم قد 
اختربوا صرب العرب، وكثريًا ما فكر هؤالء بقطع رقاهبم )الَشاْيِقَية(، ولعيل أدرك أن العرب 

مل يفكروا بذلك إال بعد أن ذاقوا ما سببه الَشاْيِقَية يل من إهناك ومضايقة وإزعاج.

بالطبع أفادت تقارير ضباطنا عند خطوط الدفاع بأن عددا كبريًا من العرب قتلوا اليوم...

سينزعج ستيوارت حينام يعلم بأن إبراهيم رشدي »مريض جدًا«. وقد أصابه املرض 
منذ الساعة التي ُأخطر فيها بإبعاده من منصبه كرئيس للكتبة، وحتى اآلن مل يبعث إبراهيم 

يف طلب الطبيب كيام يعوده.

أصبحت عرضة  أخبار،  بأي  تزويدي  إىل عدم  نظرًا  بأنني،  يعلم  أن  البعض  يرس  ربام 
أهنا  إال  هبا  اهتاممي  عدم  من  الرغم  وعىل  املدينة،  يف  املقلقة  اإلشاعات  أنواع  مجيع  لسامع 
حقا تقلق باَل املرِء وتزيد من مهه وال ختفف من وطأة ما يعانيه. ظل العلامء يأتون لرؤيتي 
خالل اليومني األخريين طالبني تزويدهم بحصص أكرب من احلبوب ما دفعني ألن أتوقف 
عن مقابلتهم، غري أين أعطيت لكل منهم إردبًا من احلبوب، ومع ذلك أحلوا اليوم يف طلب 
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الكثري من  .  وبعد  إيلَّ ثمَّ  لينقلها من  بمطالبهم  أن حيدثوا وكييل  لكنني قلت هلم  مقابلتي 
اجلدل والتملق دخل عيل الوكيل قائاًل: »كل املدينة تطلب منك أن ُترجع إبراهيم رشدي 
ملنصبه« فقلت يف نفيس يا هلا من فكرة! »عىل أهل املدينة أن يعنوا بشأهنم ويرتكوين ألتدبر 
شأين«، إنه ألمر لطيف ومسٍل! خاصة عندما نفكر يف اجلهد الذي بذله إبراهيم رشدي يف 
الدفع هبذا األمر وهو مل يزل يعاين من مرضه الشديد! لقد متكن رشدي من تطويع َخَدمي 
خلدمته. إذ دخل عيل كبري اخلدم إدريس وعىل سيامه التعاطف واملؤاساة وقال إنه مشفق عىل 
رشدي الذي يعاين من مرض شديد، األمر الذي دفعني للضحك. سألته: »متى بدأ املرض 
معه؟« فأجاب: » أوه! منذ وقت طويل، لكن إخالصه يل وتفانيه مكناه من بذل اجلهد ألداء 
الواجب«، ما دفعني للضحك مرة ثانية. ثم أتى العلامء بعريضة التامس رفعها أهل املدينة. 
أستطيع ختيل متى قدم الناس الرشوة لرئيس الكتبة )أ( ليحابيهم، ثم يستبدل برئيس الكتبة 
)ب( ما يقتيض أن يقدموا رشوة جديدة لتسيري أمورهم، وهو ما سريبك حساباهتم. سوف 

يعود رشدي مع تونجي إىل القاهرة.

»األرجوحة، األرجوحة1، تكفي للقتل، ال أستطيع أن أبقي عينَي مفتوحتني. أنا عىل 
استعداد ألن أدفع شلنًا من أجل ساعة من النوم. أجل بالطبع ستقول يل إنه يف متناولك، 
أهيا الشيطان األسود« »أعلم أن ‘الكارب’ يعني ثالث ساعات إضافية عىل األقل«. »هل 
برقبة  يمسك  الذي  احلبل  ملس  عىل  أجرؤ  ال  أستطيع.  ال  املاء؟  زجاجة  أعطيك  أن  تريد 
هذا الوحش ذي الرقبة الطويلة. لقد سقط أحدهم. البندقية. انكرست بالطبع، ال يمكن 
أن تسقط من جرف عال دون أن تنكرس. قف. امسك هبذا الوحش؛ الرسج الذي تسميه 
جسم  ارتطام  )صوت  الوحش؟  هذا  إيقاف  يمكنك  أال  ينزلق.   2  )machufat?( املخلوفة 
باألرض(. نعم، هذه هي النهاية. سأميش بداًل من أمتطي سفينة الصحراء. هل أصبت؟ 
بالطبع ال لكني استمتعت باإلحساس. سأميش مسافة نصف ميل حتى يمأل الرمل حذائي 

ثم أعود للمحاولة جمددًا«.

1  مشهد متخيل للجنود الربيطانيني وهم يعربون الصحراء فوق ظهور اجلامل.
2  اسم رسج البعري يف السودان.
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مشهد من الصحراء: استكشاف يف وسط أفريقيا جليش حكومة صاحبة اجلاللة. 

سوف ينزلق الرسج )املعروف باملخلوفة )machufat(( إىل األمام، لكن اجلامل تعاف محل 
الناس عىل أعناقها الطويلة؛ أحيانًا يرمي اجلنود اإلنجليز أعواد الثقاب )vesuvians( 1عىل 
جسم اجلمل، فيصاب بسحجات وال يتوفر الغليرسين لعالجه. كام قد يسقط من بعضهم 
الغليون فال يتجرؤون عىل إيقاف اجلمل والنزول الستعادته، وحيمل غريهم صناديق أمتعة 
السنام من طرف ربام  الزوايا ما يسبب هلا كدمات يف أرجلها؛ وعند حماولة ركوب  حادة 
يسقطون من الطرف اآلخر، فيشتمون ويلعنون –ويا هلا من لعنات! تسحق قبعات اجلنود 
ويصابون بآالم يف كل أعضاء اجلسم )أظن أنه يتعني عيل أن أضعهم عىل رسوج إسعافيه، 
واحد يف كل جانب، لكن كيف سيكون منظرهم إذا ما مرت هبم قافلة ورأهتم عىل ذلك 
النحو؟(. »أشعر بالتعب واإلعياء واملرض! بالطبع، بعد االنحناء والتأرجح طوال الليل، 
مع إبر تنغرز يف عينَي، وإرهاق بسبب قلة النوم؛ ربام تقولون ما تشاؤون، لكن أقسم بأنني 
رأيت مرات عديدة تلك اجلامل اهلزيلة وهي تنهض، رأيت البيوت تلوح واضحةً كام أراكم 
اآلن. عندما وصلنا ما بني منطقة اَلسيَّاَلة )Scylla( ورشبيدس )Charybdis( غالبني النعاس، 

لكنني خفت إن أغمضُت عيني أن أهوي من فوق الرسج- هذه أشياء لن أنساها«.

»من الكولونيل شريمسايد )Chermside(2  إىل كتشنر: هل من خرب منه؟ ]املقصود أنا[«.

»كتشنر إىل شريمسايد: ما من أخبار مهمة؛ فقط أرسلنا رجلني أو ثالثة جنوبًا. البواخر 
ة. مل يزل مكتب االستخبارات يعاملنا بطريقة سيئة. أوضاع املهدي يف حتسن:  اآلن يف املَتمَّ
جيد ]غوردون[ صعوبًة أكرب يف مترير رسائله، وسيجد من الوقت ما يكفي للتخلص من 
معه  حورص  عندما  اجلحيم  يف  كان  إنه  ستيوارت  يقول  واملظامل.   الكبد  أوجاع  شكوى 
فعله  أستطيع  ما  هناك  كان  إن  اعلمني  بخري،  تكون  أن  آمل  الغضب.  بنوبات   وأصيب 

من أجلك«.

1  أعواد ثقاب بطيئة االحرتاق خصصت فيام مىض إلشعال السيجار والغليون. وفيزوف بركان يف جنوب 
غرب إيطاليا. )غوردون + م(.

2  كان الكولونيل شريمسايد بَسَواِكْن آنذاك.



163 اللاء الزالا

أظن أنه من مصلحة خدمة الربق أن يفرض فلوير رسومًا يدفعها املوظفون والضباط 
نظري اخلدمة، خاصة الربقيات التي يتم اعرتاضها.

وصلنا يف اجلبهة اجلنوبية رجل من العرب وقال إهنم سجنوا اجلنود النظاميني الذين يف 
معيتهم، ما جعل هؤالء يفكرون يف اهلرب واالحتامء بخطوطنا.  

أتى إلينا صبي هرب من معسكر املهدي منذ أربعة أيام، بالتحديد من معسكر املهدي 
التحرك اآلن عىل الضفة اليرسى  قرب احلَْتاَنة )?Gitana( ، وهو يقول إن املهدي آخذ يف 
باشا  إلياس  وفيهم  األوروبيني  معه كل  ُدْرَماْن، ويصطحب  ألُْم  األبيض يف طريقه  للنيل 
وسالطني باشا؛ وبحسب إفادته فإن املهدي ينوي السيطرة عىل اخلرطوم قبل تقدم اإلنجليز 
الذين ُيقاُل إهنم اقرتبوا اآلن من َبْرَبر. من ناحية أخرى تنعم ُكْرُدَفاْن اآلن باهلدوء. جيش 
إنه، وبمعجزة ساموية،  املهدي مكون من نحو ثالثة إىل أربعة آالف رجل. يقول املهدي 

سيعرب النيل دون أن تبتل قدماه.

أرسلت يف طلب الباخرة »اإلسامعيلية« من احلَْلَفاَية إلبداهلا بالباخرة »التوفيقية«. كام 
ستميض الباخرة »بوردين« أسفل النهر جنوبًا حال عودهتا. عىل نحو ما، رفع تقدم املهدي 
من معنويايت وجدد نشاطي، ال يشء يسبب املوات مثل احلصار الذي نحن فيه؛ اآلن، عىل 
أنه  وأظن  الرب.  مشيئة  بحسب  مهزومًا،  وإما  منترصًا  إما  شهر  خالل  سنراه  حال،  أي 
 )Hussein Pasha Khalifa( سيحاول الدخول يف مفاوضات معي، ألن حسني باشا خليفة
البلد إذا وجدُت من  بأنني أمتلك يف حوزيت فرمانًا يعطيني احلق يف تسليم  أخربه بالطبع 

يمكن أن أسلَّمه له.

أمام  وضعيفًا  مكشوفًا  ]غوردون[  أصبح  مهمة!  أخبار  ياه!  شريمسايد:  إىل  »كتشنر 
بعد اآلن بصلفه  املهدي متامًا، لن يزعجنا  ُدْرَماْن. أطبق عليه  ُأْم  إىل  الذي ذهب  املهدي، 
ووقاحة تعليقاته عن مكتب االستخبارات. النور يعم ُدْنُقال! مهرجان من املصابيح! أمتنى 

لو أنك معنا هنا أهيا الصديق العتيد، آمل أن تكون بخري، هل أستطيع..إلخ«. 
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أعلُن أن عىل فلوير فرض رسوم عىل من يرسل هذه الربقيات، واعرتاضها وإحضارها 
إىل هنا.

مل  بأنني  أعرتف  أفضل.  أخبار  تلك  الفجر.  يأيت  الطويل  الليل  حلكة  بعد  ...»حسنًا، 
أوخذ أو أفتن باستكشافات ليفنغستون )Livingstone(1، وما كنت ألصدق أحدًا إن قال 
يل بأين سأقوم بمثل تلك االستكشافات مع جيش بريطاين. عىل املرء جتنب اجلحود، لست 
جاحدًا لكن ربام تأذنون يل ألقول ملاذا مل يتحرك املهدي سابقًا قبل أن يفسد عطلتي ]كان 
غوردون قد حتدث عن رغبته يف قضاء عطلة يف بروكسل[؛ يف خالل ثالثة أشهر سوف أعود 
إىل تلك احللبة الدموية من جديد، وتنهال عيل األسئلة. أي حياة هذه! ماذا تقولون؟ أضحي 

بحيايت من أجل وطني، حسنًا، هذا صحيح، أنا شهيد لو كان هناك من شهيد«.

من  توقعه  يمكن  الذي  ما   – العرب  من  هاربني  أتوا  الذين  الناس  مجوع  انترشت   
التي أعتقد أن عدد سكاهنا  املدينة  املهدي وحكومته- ما جيعلني ال أشعر باخلوف عىل 

اآلن 40000 نسمة.

يمنع العرب الناس الذين معهم من اهلروب إىل هنا- مع أين ال أمنع أحدًا ممن معي 
من الذهاب إليهم- بل أعطيهم إذنًا مكتوبًا يسمح هلم باملغادرة؛ ولعمري هذا مقياس 

لوالء الناس.

للقتال  جاهزة  وجعلها  تسليحها  يتم  أن  وآمل  بخارية،  بامكينة  صغرية  باخرة  زودت 
خالل ثالثة أيام.

أنا عىل يقني بأن املهدي سيأيت إىل هنا ويف ذهنه فكرة التفاوض معي، ويف هذه احلالة، 
يمكن للمرء حينها أن يشعر بأمل معقول يف إمكانية النجاح يف إجالء احلاميات، عندها، 
سأقبل التفاوض، ألنه وحتى هذه اللحظة، مل يتم إلغاء التعليامت األصلية التي أصدرهتا، 
وأنا متأكد أن حكومة صاحبة اجلاللة ال تريد هلذا األمر أن يستمر عىل نحو غري رضوري 

1  ديفيد ليفنغستون طبيب ومستكشف ومبرش إسكتلندي. ولد عام 1813 وقىض بالزحار واملالريا عام 
1873. )م(
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إذا  أنني  أنه ينبغي تذكر  النائية ألن يف ذلك حفظ لرشف احلكومة؛ غري  يف هذه األصقاع 
متكنت من إجالء احلاميات باملفاوضات عىل حساب التضحية بالبواخر... إلخ، فال ينبغي 
إلقاء اللوم عيلَّ مستقباًل إذا عانت مرص بسبب التخيل عن البواخر وما إليها من معدات 
حربية. لقد سبق وأن أعطتني حكومة صاحبة اجلاللة أوامر واضحًة جدًا: »عليك إجالء 
احلاميات وإخالء السودان«، هذه األوامر مل ُتلَغ ومل تزل نافذة. مل يصلني تنويه رسمي يقول 
بتقدم قوات محلة اإلنقاذ أو تغري السياسة؛ عليه، أبرُر ما أقوم به بأين التزم بتنفيذ ما صدر يل 
باألصل من تعليامت. وال أرى تنويه كتشنر كافيًا لتسويغ عصيان األوامر الصادرة يل، كام 

استحال حل شيفرة برقية إغرتون.
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سيوافق مطلع العام اهلجري 1302 يوم احلادي والعرشين من أكتوبر. يف اليوم األول 
والثاين والثالث من أكتوبر حلقت اهلزيمة هبيكس. اصطحاب املهدي لألوروبيني يف معية 
التي  املعلومات  يبدو وكأنه واثق من حتقيق نرص كامل يف هناية املطاف. كل  جيشه جيعله 
النبوءة  ادعاءات  الرجل عن  إذا ختىل هذا  إن هدفه هو حصارنا وجتويعنا.  تقول  بحوزتنا 
ربام نتوصل معه إىل اتفاق؛ غري أين أخشى من أنه لن يفعل ذلك أبدًا. ثمة مزية واحدة يف 
وصول املهدي إىل هنا، أال وهي سهولة التواصل معه من قبل حكومتنا إذا رغبت يف ذلك، 
ويف حال قتاله وهزيمته نكون قد انتهينا من األمر دون جتشم السري إىل ُكْرُدَفاْن. أفرتض أن 

مجاعتنا يف الَدبَّة عىل علم بمكان وجود املهدي يف كل األحوال.

إهنا ملصادفة غريبة أن يتقدم املهدي يف ذات الوقت الذي تتقدم فيه محلة اإلنقاذ لكأننا 
سنشهد أرماغدون )Armageddon( 1جديدة.

املحتمل  من  وليس  هناك.  ضاربة  قوة  يشكلون  وهم  ُدْرَماْن،  ُأْم  يف  رجاًل   240 لدَي 
مهامجة تلك القوة، وحتى إذا انترص املهدي عليها فهذا ال يعني أنه قد كسب اخلرطوم. غري 
أن هزيمة تلك القوة من شأنه التسبب لنا يف املزيد من املشاكل، وقد يؤثر أيضًا يف معنوية 

األهايل هنا.

أهنا ممكنة اآلن(،  املهدي )وال أظن  تطرأ يف أي مفاوضات مع  أن  ثمة مشكلة يمكن 
وتتمثل يف حتديد سقف التنازالت فيام يتعلق بالبواخر وخمزون املعدات احلربية األخرى. 
لو أن الزبري باشا كان معي هنا حلُلَّ األمر واستقر، لكنه ليس هنا، ما جيعلني أسأل ما الذي 

يمكن فعله ومحلة اإلنقاذ مل تزل يف ُدْنُقال؟

1  أصل الكلمة إغريقي )Ἁρμαγεδών( ثم استعارته اللغة الالتينية  )Armagedōn(  من اللغة العربية )הר 
מגידו(؛ وهي بحسب العهد اجلديد معركة تنشب عند هناية العامل. )م(. 
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ة، ومدفع  خرست سبعة مدافع، مدفعني عىل كل واحدة من البواخر الثالث عند املَتمَّ
عىل متن الباخرة »عباس«.

تلك  لكن  الدفاعية،  اخلطوط  عىل  كروب  قذائف  ست  الصباح  هذا  العرب  أطلق 
القذائف مل تنفجر.

مل يكن االستعراض العسكري للجنود كبريًا، ال يف الَكاَلْكَلة وال يف اجلبهة اجلنوبية وال 
عند الفكي مصطفى قرب ُأْم ُدْرَماْن. وصلنا رجالن، أحدمها أتى من اجلبهة اجلنوبية مسلحًا 
ببندقية، أما اآلخر فقد جاء من ُأْم ُدْرَماْن. وقد قال األخري إن املهدي سيصل ُأْم ُدْرَماْن اليوم 
أو غدًا ومعه كل األوروبيني والراهبات، وسوف يريض نفسه ويكتفي بتطويق املكان. يفكر 
ْيم القديم عند احلَْلَفاَية، ويقال إن عرب َوْد النُُجُوِمي هم الذين  العرب يف املجيء إىل الدَّ
فقدا  قد  اجلانبني  أمر غريب يوحي وكأن  العبيد! هذا  سيفعلون ذلك وليس رجال شيخ 

التناغم والتواصل. معلوم لدينا أن شيخ العبيد عىل خالف مع أيب َقْرَجة.  

الناس هنا ال يكرتثون بمثقال ذرة عىل ما يبدو بخرب قدوم املهدي وال خيشون من ذلك 
شيئًا، بل بالعكس، ينظرون ملقدمه باعتباره أمرًا جيدًا ألن من شأن قدومه إىل هنا أن يمكننا 
من القضاء عليه وعىل حركته قضاًء تامًا ال جيشمنا متاعب الذهاب إىل مقاتلته يف ُكْرُدَفاْن. 

قد وقع يف أرس  وكان  واسعتان وصافيتان،  عيناه سوداوان  وصلنا صبي عريب صغري 
أنصار املهدي منذ عدة أشهر مضت.

يمينًا  النهب  يواصل  طاقمها  أن  وأظن  النهر،  أسفل  متخر  »بوردين«  الباخرة  تزل  مل 
وشامالً ...

املدينة ومل  منها يف وسط  أربع  الكروب وقد سقطت  مدافع  قذائف من  العرب  أطلق 
تتسبب يف حدوث أذى أو أرضار )شأن القذائف التي ُأطلقت عىل باريس أثناء احلرب(، 

كام أهنا مل تؤثر عىل املعنويات. 

غدًا ستبحر الباخرة الصغرية »احلسينية« يف رحلتها التجريبية األوىل. عند مرآها سيعتقد 
العرب أن إحدى البواخر الكبرية قد تمَّ إيقافها لعطب أصاهبا.  
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ليس بوسع املرء إال االبتسام والتسيل بحقيقة أن املهدي قد قام باصطحاب كل أولئك 
خليط  من  له  يا  النمساويون!  والضباط  واإلغريق  والقساوسة  الراهبات  األوروبيني: 
غريب! فريق من كبار املستشارين! سيتفاخر ولزيل بالنرص املؤزر يف حال متكنه من إمخاد 

حركة املهدي.

لكن البد أن نذكر أن قمبيز بن سريس )قورش( بحسب سفر إشعيا قد أضاع جيشه يف 
هذه الصحارى يف عام 525 ق. م أي قبل 2409 أعوام.

1302 ذكرى معركة الطرف األغر )Traflgar(. »إنكلرتا  سيوافق مطلع العام اهلجري 
تنتظر منك أن تؤدي واجبك« )وال تقول حتى كلمة شكرًا(.

أولئك الذين أقاموا يف جبل طارق سيتذكرون إرساليتني فوق رف املدفأة: واحدة من 
 )Wellington( يف معركة الطرف األغر، والثانية من ويلنغتون )Collingwood( كولينغوود
يف معركة واترلو )Waterloo(. ثمة اختالف يف النربة بينهام. ال أكف عن تأمل حقيقة أن 
البحرية أكثر فروسية وشهامة من اجليش يف األمم مجيعها؛ فرجاهلا أكثر جدية نظرًا إىل ما 
تعرضوا له من نوائب وخماطر. الحظت وجود أعالم قد رفعت عند خيمة الفكي مصطفى، 
أن  النُُجُوِمي وذكرن  َوْد  نساء من معسكر  املساء ثالث  إلينا هذا  ناحية أخرى هربت  من 
إن  قال  بعدهن،  ببندقيته  إلينا  جنديًا هرب  أن  درمان، غري  أم  إىل  اليوم  قد وصل  املهدي 

املهدي مل يصل إىل ُأْم ُدْرَماْن لكن يتوقع وصوله غدًا. 

ة، بينام سآمر  بعد مخسة أيام سأرسل الباخرة »التوفيقية« جنوبًا أسفل النهر صوب املَتمَّ
بعودة الباخرة »الطلحاوية«، وسأرسل يوميايت هذه مع »التوفيقية« حمتويًة آخر املعلومات. 

ة... وستبقى »التوفيقية« يف املَتمَّ

قمت بتسليح بعض الرجال وجعلت منهم حرسًا لفرج اهلل باشا.

مستقباًل، ومن أجل الدفاع عن اخلرطوم، جيب بناء حصون قوية عند منطقة الَسَبلوَقة، 
عىل طريف الوادي.
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مهم«.  جاسوس  عىل  القبض  تمَّ  »لقد  احلَْلَفاَية:  من  برقية  »بوردين«  الباخرة  أرسلت 
إن  املهم  اجلاسوس  »قال  اجلواب:  فجاءين  املهم؟«  اجلاسوس  هذا  قال  »ماذا  أجبت: 
اإلنجليز أرسلوا ثالثة رجال الستكشاف الطرق املؤدية إىل اخلرطوم«. وقد أنفقت زهاء 
الساعتني ونصف الساعة للحصول عىل هذه املعلومات. من شأن هذه األوضاع أن تدفع 
املرء إىل اجلنون )متخض اجلبل فولد فأرًا(. أرسل السعاة عىل اخليول جيئة وذهابًا من أجل 
هذه معلومات. من غيظي، سوف أكتم غدًا صوت قبطان الباخرة »بوردين«. فهو وأمثاله 
يصنعون من احلبة قبة طمعًا يف احلصول عىل ترقية. فبحق السامء! أي أمهية بالنسبة إلينا إن 

أرسل اجلنرال الربيطاين 150 جاسوسًا الستكشاف الطرق!

أرسل قبطان الباخرة »بوردين« أسامء اجلواسيس الذين أرسلهم اجلنرال الربيطاين وزعم 
أنه انتزعها من »اجلاسوس املهم«، ظانًا دون شك أن ذلك سيسعدين. مثل هذه األمور جتعل 
املرء يستشيط غضبًا لتبّينه أن هناك ما ال يقل عن عرشين شخصًا مفرغني للعمل لكنهم 
ال يعملون شيئًا؛ وها أنا، مثل أمحق، متلؤين اإلثارة يف انتظار معلومات »اجلاسوس املهم«، 
لينتهي املطاف بـ»ثالثة رجال أرسلهم اجلنرال الربيطاين«. لو قال هذا »اجلاسوس املهم« إن 
اجلنرال الربيطاين قد بدأ الزحف الختلف األمر، لكن يبدو أن ذلك مؤجل للمستقبل وقد 
ال حيق يل لوم اجلنرال الربيطاين عىل عدم اندفاعه وتقدمه لشق هذه الفلوات والصحارى.
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أيام.  ثالثة  قبل  املهدي  جيش  غادر  قد  وكان  أول،  رقيب  ُدْرَماْن  ُأْم  من  اليوم  وصلنا 
ُدْرَماْن، لعله كان يف ذات املكان الذي قابل  ُأْم  حينها كان املهدي عىل بعد يوم واحد من 
فيه ستيوارت الزعامء واألعيان املحليني عند صعوده جنوب النهر يف شهر مارس. سيصل 
3000 من اجلنود  2000 إىل  املهدي إىل معسكر الفكي مصطفى الليلة أو غدًا. ومعه من 
النظاميني ممن أرسهم هنا وهناك يف معاركه املختلفة. إضافة إىل ثالثة مدافع كروب وأربعة 
ُكْرُدَفاْن. مع املهدي من  مدافع جبلية، وربام حصل عىل مدافع جبلية أكثر منذ حتركه من 
الرجال حسني باشا خليفة، وصالح باشا، وسالطني وكل األغاريق والقساوسة والراهبات 
الذين حتولوا إىل مسلمني، وقد ترك املهدي وراءه يف األَُبيِّْض قسيسًا وراهبة رفضا الدخول 
يف اإلسالم. معه أيضًا نورشانزا )Nuchranza(. يف احلقيقة بصحبة املهدي خليط عجيب 
من الناس ممن ال يتحمسون له؛ ذلك أنه قد أغضبهم بام يفرضه عليهم من إتاوات. تتوفر 
ألنصار املهدي الكثري من اللحوم لكن ليس بحوزهتم الكثري من احلبوب. الرجل الفرنيس 
الذي حتدثت عنه )وأظن أنه رينان( قد متكن من مغادرة املهدي. هذا، ويستمر القتال يف 
ُكْرُدَفاْن يف منطقة جبل ًنُوَبار )Gebel Nubar(.  ثمة أحاديث منترشة تفيد بوصول اإلنجليز 
إىل الَدبَّة. ينوي املهدي قصف اخلرطوم من الناحية الثانية مع حماولة هتديم حصن ُأْم ُدْرَماْن. 

املال الذي تمَّ االستيالء عليه يف َبْرَبر مل يزل يف َبْرَبر.

وصلنا جندي آخر من معسكر َوْد النُُجُوِمي؛ وقال إن مجيع اجلنود النظاميني يف األصفاد 
األغالل. 

يعمل العرب عىل بناء حصن عىل بعد 2000 ياردة من اجلبهة اجلنوبية. وقد أطلقوا ثامين 
قذائف كروب وصلت إىل املدينة لكنها مل تتسبب يف حدوث أي أرضار.
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السود  العاهرات  من  إحداها مخس  أصابت  باألمس  املدينة  أطلقت عىل  قذائف  أربع 
بجروح طفيفة، واخرتقت أخرى بيتًا خيص آل املهدي.

دشنت الباخرة الصغرية اليوم رحلتها التجريبية، وقد كانت جتربة ناجحة جدًا، وأطلقت 
صوتًا رهيبًا!

ْيم  وصلنا صباح اليوم رجالن آخران من شيخ العبيد وقاال إنه ينوي القدوم إىل ناحية الدَّ
قريبا من اجلبهة الشاملية، أي إىل ذات املكان الذي كانوا فيه من قبل. وأضافا بأنه ليس عىل 

وفاق تام مع َوْد النُُجُوِمي. أمتنى خملصًا أال يأيت من اجلهة التي تقابلنا مبارشة.

 ]![ القداسة  صاحب  بوصول  تنبيه  ومعهام  الَدبَّة  إىل  منفصل  بشكل  رجلني  أرسلت 
املهدي إىل ُأْم ُدْرَماْن.

قمت بتوصيل خط الربق بني حصن احلَْلَفاَية وضفة النهر وذلك بطول 1500 ياردة. 

عينت موسى بك )Moussa Bey( قائدًا للباخرتني »بوردين« و»اإلسامعيلية«، كام أوكلت 
.1 )Mogrim?( له أيضًا قيادة قواتنا يف ُأْم ُدْرَماْن واملقرن

كذلك، وضعت فرج اهلل باشا قائدًا برتبة فريق عىل كامل الفرقة العسكرية. أنا أكثر كرمًا 
من حكومة صاحبة اجلاللة )ذلك أين كنت أرقي الكولونيل ]العقيد[ إىل رتبة الفريق. وكان 
اخلديوي يشد شعره إن بلغه نبأ ترقيايت للجنود(. ربام يباع فرج اهلل باشا بدوالرين وربع 
الدوالر يف خالل أسبوعني إذا سقطت املدينة، وقد يعمل سقاء ألحد قادة املهدي. يتعني 
عيل القول إنني بطبعي ضد األطباء ووصفاهتم. وإذا كابد أحد رجايل آالمًا مربحًة، وكان يف 
حالة يائسة تقريبًا، أعطيه أكرب كمية من املورفني إىل أن تسكن آالمه. وكان من عادة القدماء 
أن يعطوا َمن سيتم صلُبهم جرعًة من إكسري خمدر، بحسب إنجيل متى )xxvii( وإنجيل 
مرقس )xv.23( لكن مل خيفف ربنا –يسوع- بوسائل البرش الفانني أقل وخزة من آالمه، 
يعمد  معرفته.  املريض  عىل  يتعني  ال  بينام  اإلكسري،  هدف  عرف  لقد  قط.  يستخدمها  ومل 

1  ينطقها بعض السودانيني بضم امليم وينطقها آخرون بفتح امليم، بينام يكتبها غوردون جمرم )م(.
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أطباؤنا إلعطاء مركبات من شأهنا أن جتلب النوم، وال أدري ملاذا يتوقفون عند ذلك احلد 
وال يعطون املصاب أو املريض ما جيعله ال يشعر بأي أمل - بيد أين أفرتض أن لدهيم قوانني 
وقواعد ال نعلم عنها شيئًا. أثناء وجود نابليون يف يافا سأل كبري أطباء اجليش ما إذا كان ممكنًا 
رًا إعطاء أولئك الذين أصيبوا بالطاعون )والذين مل يكن يف مقدوره اصطحاهبم معه يف  ومربَّ
تراجعه إىل مرص، كام كان من املؤكد أهنم سيذبحون إذا ما تركهم وراءه( عقارًا خمدرًا يرحيهم 
]ويقيض عليهم[ فأجابه كبري األطباء بأن »واجبه هو املعاجلة، ليس القتل«. عندها، مل يقل 
نابليون »فلتعاجلهم إذن«، ذلك أنه كان يعلم علم اليقني أن رقاب أولئك املرىض َسُتقطع 
من ِقَبل األتراك يف حال تركهم اجليش وراءه. وليس يف التاريخ ما يشري إىل السبب الذي 
م العقار املخدر، بيد أنه من املؤكد أن املرىض  منع نابليون من العثور عىل طبيب آخر ليقدِّ
بالطاعون قد قتلهم األتراك )وال هيم إن كانوا قد قضوا وهم حتت تأثريه أم ال(.  أنا أرى أن 
كبري أطباء نابليون مل يكن سوى متنطٍس متغطرس استغل مناسبة السؤال ليجعل من نفسه 
بطاًل. لقد أشار نابليون هلذه احلادثة يف الفرتة التي قضاها منفيًا يف جزيرة سانت هيالنة1، 
وأنا أميل لتصديق ما قاله من أنه قام فقط بطرح السؤال عىل كبري أطباء اجليش لكنه مل يأمر 
بإعطاء العقار للمرىض بالطاعون. هبذا أختم هذه اجلزء، الثالث، من دفرت يوميايت. أرسلت 
مئتي رجل إىل ُأْم ُدْرَماْن، وأنا اآلن مستعد إلخالء احلَْلَفاَية ونقل حاميتها إىل الُقبَّة، يف حال 

حترك شيخ الُعبيد برجاله إىل الشامل من الُقبَّة.

تشارلز جي. غوردون

84/10/12

1  ُنفي إليها نابليون عام 1815 وبقي فيها حتى وفاته عام 1821. وهي جزيرة بركانية تقع يف املحيط 
األطليس اكتشفها املالح اإلسباين خوا دو نوفو يف احلادي والعرشين من مايو من عام 1502 )م(.  
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12 أكتوبر

قرار  اختاذ  عىل  أوشكت  قد  وكنت  ة.  املَتمَّ إىل  اليوم  الربيد  »التوفيقية«  الباخرة  محلت 
بإخالء احلَْلَفاَية، ونقل الَشاْيِقَية املقيمني هناك إىل الُقبَّة )Goba(1. ولقد قمت بإخراج قذيفة 
يوم أمس قرب قدمي شخص مدين يقطن يف اجلانب الشاميل من املدينة، مل تشكل القذيفة 
بقيت مدفونة حتت سطح  الفتاك هو أهنا  الذي قلل من خطرها  السبب  خطرًا، وأرى أن 
الرتبة، ما أدى إىل ضعف قوة تأثريها الحقًا –  جيب أن خيطو الشخص فوقها حتى يتأّذى 
منها. بالطبع ستتم معاجلة هذا يف ظروف احلرب العادية. ولو أعدت وضعها مرة أخرى- 
كيام أستفيد منها مستقباًل- فلسوف أضعها قريبًا من سطح األرض، كام سأعمل عىل إخفاء 
صامماهتا وصواعقها، مع أن ذلك ينطوي عىل املخاطرة بأهنا قد ترى ويسهل حتديد مكاهنا. 
فالرجال الذين ينوون اهلجوم عىل مكان ما ال يتخريون مواقع أقدامهم مثلام يفعلون وهم 
يعربون الشارع! أمرت برتكيز املدافع عىل جزء من اخلطوط ُقبالة اجلهة التي يأيت منها قصف 
العرب علينا. كذلك، أمرت بأن نمسك عن الرد جلولتني أو ثالث يف حال قصفنا العرب، 

من بعدها سنرد عليهم ببعض الصليات. 

 لكن مع صلوات هؤالء الذين معي وأكلهم ونومهم خيترب صرب املرء فعاًل. ال أعرف 
مجاعة يف العامل أفضل من هؤالء يف االستفادة من أساليب التحايل–الغطاء الذي يتذرعون 
به دائاًم هو: »أنا مريض«. هذه العبارة حتسم كل يشء، فعىل الرغم من أنك تعرف أنه مرض 
الكسل، لكن ال تستطيع قول يشء؛ وإذا حدث وتشككت، فقد يتفق اجلميع عىل وصفك 

بالفظاظة والوحشية. 

عندما تقول ألي جندي جاءك هاربًا من معسكر العرب: »ملاذا أتيت إلينا؟« جييب: »ألن 
العرب ال يقدمون لنا شيئًا. معكم أستطيع أن أخذ هذا أو ذاك«. األمر كله يتعلق بام يمكن 

1  تقع عىل الضفة اليمنى للنيل األزرق، عىل بعد ميلني من اخلرطوم.
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أخذه. البطن حيكم العامل كله. أمرت الباخرة »بوردين« بالتسلل عند ارتفاع القمر ومهامجة 
عبارة العرب يف الَكاَلْكَلة.

ذهبت إىل الُقبَّة واخرتت مواقع لقبيلة الَشاْيِقَية. ويف حال اضطرارنا إىل إخالء احلَْلَفاَية، 
فسيتعني علينا التخيل عن ثالثة حصون خارجية وحصن مركزي )منزل سيد حممد عثامن 

 .)Seyd Mohamet Osman‘s house(

أصبح من اخلطر بمكان املرور عرب ساحة القرص بسبب ذلك الديك الرومي )عىل الرغم 
من أنه ينعم بحريم من مخس إناث(، وذات يوم قتل إثنني من فراخه. ال أدري إن كنت قد 
الحظت أنه عندما ال تكون هذه الديكة غاضبة أو يف كامل حلتها، فإن الشحامت حول 
رقاهبا تكون رمادية اللون، لكنها ال حتتاج إىل أكثر من نصف دقيقة لكي تتحول إىل القرمزي 
الالمع. ال أستطيع فهم كيف تستطيع حتويل جزء من لون رؤوسها إىل األزرق بينام تظل 
الزوائد قرمزية! أعتقد أن الديك الرومي طائر يستحق الدراسة؛ فالريش عىل اجلبهة سمة 
متيزه وحده. وال أعرف أي طائر آخر له مثله. وأعطيه األفضلية عىل بقية الطيور فيام يتعلق 

بنتف الريش. 

واآلن، فقد قررت إحضار أولئك الَشاْيِقَية البائسني إىل الُقبَّة، وأرسلت إليهم القوارب 
هلذا الغرض. 

القوم ينزلقون إىل  أنه لوال حريص عىل رشف أمتنا، لرتكت هؤالء  وأعلن هنا رسميًا 
اهلاوية؛ فهم من طبيعة ضعيفة جدًا والعرب أفضل منهم بعرش مرات. ولكن نظرًا ألهنم 
ضعفاء، فهناك ما يدعو أكثر وأكثر ملحاولة مساعدهتم؛ خاصة إذا تذكرنا بأننا أيضًا خملوقات 
عديمة القيمة، لذا، فقد جاءنا الرب ليهبنا خالصنا. ثم إن هؤالء الَشاْيِقَية ال يعرفون العار، 
لو  وأمتنى  منهم.  الواحد  يعيشها  حياة  من  هلا  ويا  إليهم.  بالنسبة  جمهول  أمر  بل  كم  وهو 
أتيحت الفرصة لكي أقود العرب )أحتدث هنا بشكل احرتايف(. وأظن أن من العار عدم 
املوافقة عىل منحي الزبري باشا، ألنه كان سيعرف كيف يتعامل مع هؤالء الناس. لقد نغص 
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الَشاْيِقَية حيايت. ومنذ فرباير وحتى اآلن، ظلوا هاجسًا مستمرًا ومقلقًا بالنسبة إيّل، وأتوقع 
أن يسببوا قلقًا كبريًا للعرب. 

َكَرِري  من  عبد  وصلنا  لقد  الُقبَّة.  يف  وليس  الشاميل،  احلصن  يف  الَشاْيِقَية  إيواء  قررت 
)Kerowe ؟( لكنه مل حيمل معه أي أخبار. مل يطلق العرب النار عىل خطوطنا اليوم، لذلك مل 

ينصب عليهم تركيز نريان مدفعيتنا. كام جاءت امرأة عرب خطوطنا برسالة من َوْد النُُجُوِمي. 
الليلة  الباخرة »التوفيقية« هذا الصباح، لكن يف وقت متأخر من  كان من املقرر أن تغادر 
املاضية عندما ذهبت إىل مكتب الربق وسألت عام إذا كانت الباخرة مستعدة أجاب القبطان 

بأن ليس لديه حطب. وحال هذا دون إمكانية سفرها اليوم. 

كنت أريد بشكل خاص التأكد من عدد املراسالت التي أتتني من القاهرة أو من أي 
تاريخ  وحتى  )التلغراف(،  الربق  سلك  قطع  عندما  مارس،   12 منذ  مرص  يف  آخر  مكان 
اليوم. وآمل أن حيصل ستيوارت عىل هذه املعلومات من أجيل، وأال خيفيها. وأود أيضًا، 

وبتلهف شديد، معرفة كنه تلك الرسائل.

كانت الرسالة من أبو َقْرَجة محلتها امرأة عملت جاسوسة من قبل، وتوسل إيل فيها أن 
أصبح مسلاًم. وتقول املرأة، إن املهدي سيحرض لياًل إىل ُأْم ُدْرَماْن ويقول إنه حال وصوله 
جيب أن أطلب االستسالم. ويقول أيضًا إنه سيكتب يل ثالث رسائل وسوف ينتظر بعد 
ذلك خلمسة أيام، ثم يتقدم عرب النهر الذي سينحرس من أجله. وبالنظر إىل التاريخ الذي 
سيتم فيه وصوله، وبعد كتابة هذه الرسائل وانتهاء فرتة السامح املقدرة بخمسة أيام، وأخذًا 
يف االعتبار الوقت الذي ستنحرس فيه مياه النيل، يمكن تقدير أن هجوم املهدي سيتم يف 21 

أكتوبر املوافق رأس السنة اهلجرية 1302.

سمعنا أن العرب يف حرية، ألهنم عندما قصفونا يوم أمس مل نرد عليهم. هذا ما فعلته من 
أجل توفري الذخرية. سأل العرب من معهم من اجلنود النظاميني، »ملاذا مل يردوا؟« وقالوا 
النظاميني مل يزل لدهيم تواصل معنا. نحن نزن اآلن إجيابيات  إهنم كانوا متأكدين من أن 
وسلبيات عدم الرد عىل نريان املدفعية التي يقذفنا هبا العرب، والتي ال تلحق بنا أي أذى، 
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اجلنود  تعاطف  نفقد  ال  نرياهنم،  عىل  الرد  عدم  خالل  ومن  ذخريهتم.  نحن  نستنفد  بينام 
لدينا  باليأس.  بالضيق ونشعرهم  فإننا سنصيبهم  فعلنا غري ذلك  إذا  بينام  معنا،  النظاميني 
مثال عىل ذلك يف بري، حيث كان النظاميون يميلون إلينا، ويأتون بأعداد كبرية؛ لكن بعد 

أن قتلنا الكثريين منهم توقفوا عن املجيء، ودأبوا عىل قتالنا برضاوة.

املعتقلني.  النظاميني  اجلنود  باستثناء  قتالية،  قوة  لدهيم  ليست  العرب  إن  املرأة  وتقول 
وأغلبية النظاميني املأسورين من السود. 

هل هناك مكيدة أخرى؟ عثر عىل رجل يف املدينة حيمل مالحظات مكتوبة بلغة غامضة 
من موظف يعمل يف مكتب حكومي. ومع املالحظات هنالك هدية بقيمة 34 جنيهًا من 
ظهرانينا  بني  املوجود  األعمى(  )الرجل  اإلسالم  شيخ  من  للمهدي  تكون  أن  املفرتض 
هنا. إن اجلهود الرامية إىل تربيع الدائرة تبدو غري عادية. فالناس هنا، كام أتوقع، قد اختذوا 
عىل  أنه  يفرتض  من  كل  واعتقال  ألرس  عمليات  بشن  الليلة  سأقوم  كلها.  االحتياطات 
اتصال باملهدي )عىل غرار تلك الغارات التي شنها نابليون الثالث يف أول ديسمرب(. لن 
أؤذهيم، لكن سأرسلهم إىل املهدي. )سؤال: هل أرس نابليون خصومه ليلة األول والثاين 
حدثت  وقد  ديسمرب،  من  والثاين  األول  ليلة  أهنا  أعتقد  والثالث؟  الثاين  أم  ديسمرب،  من 

املذبحة التي يتحدثون عنها خالل اليوم الثاين من ديسمرب(.

أنه رمز للعار. طلبت من حممد إدريس، خادمي، »أن  لن أرسل شيخ اإلسالم، رغم 
يصبح مسيحيًا« فقال إنه ال يستطيع. ثم قلت: »ملاذا طلبت مني أن أصبح مسلاًم بينام يستعد 

شيخكم، شيخ اإلسالم، لالعرتاف بمحمد أمحد عىل أنه املهدي؟«.

الساعة 5 مساء: تمَّ تنفيذ االعتقاالت. فرضت اإلقامة اجلربية يف املنازل عىل شيخ اإلسالم 
وقايض املدينة وجمموعة من املتبجحني املغرورين. بلغ عددهم ستة عرش. ولعمري كانت 
 ،)Achmet Bey Jelaba( تلك عملية قنص جيدة. كان من بينهم املدير حشمت بك جالبة
وقد عينت موسى بك )Moussa Bey( مديرًا بدالً عنه. سيحدث هذا فزعًا كبريًا. مل أرسل 
والرشاسة.  الرضاوة  غاية  يف  وهم  مسلحون  كلهم  الفرقة  شباب  املهدي.  إىل  منهم  أحدًا 
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وإنه خلطأ كبري أن يأيت املرء إىل هنا معتقدًا أن جيد، عند الرضورة القصوى، ويف اللحظات 
يوجد يف  كأنام ال  يتبخرتون  متبجحون ومغرورون.  فهم مجيعهم  مقاتلني!  األخرية جندًا 
األرض ندًا هلم. السود ينحدرون من عرق عنيد، وإذا ما تشبثت هبم فإهنم سيتشبثون بك. 

ة. أخريًا غادرت الباخرة »التوفيقية« إىل املَتمَّ

فأرة احتلت حمل ستيوارت عىل املائدة )حكمت عىل أهنا أنثى من استدارة جسمها(، 
وهي اآلن تأيت وتأكل من طبقي دونام خوف.

رأسه حتت  وضع  إىل  اضطررت  أنني  لدرجة  فيه  مرغوب  الرومي غري  الديك  أصبح 
ما أن وضعته عىل األرض حتى  أنه مات، لكن  الرتك  اعتقد  نام.  جناحه وأرجحته حتى 
وثب وهامجني عىل الفور. إن وضع الرأس حتت اجلناح يؤثر يف كل الطيور، لكن الديك 
رًا يف حال رسمت خطوطًا بالطباشري أمام منقاره. كيف  الرومي وحده هو الذي يقف ُمَسمَّ

يمكنك تفسري هذا؟

أعتقد أن التجنيد اجليد للسود والصينيني سيمنح إنجلرتا مجيع القوات التي تريدها يف 
)السيبوي(،  البائسني  اهلنود  اجلنود  أولئك  أما  سدسها.  اإلنكليز  يشكل  أن  عىل  محالهتا، 
فهم بال فائدة. كنت سأمحي اهلند بالصينيني والسود مع السدس من اإلنجليز، وهي قوة ال 
يمكن أن يقف أي جيش أمامها. نظر الصينيون يف شنغهاي إىل اجلنود اهلنود )السيبوي( 
القادمني من بومباي باحتقار واعتادوا رضهبم. لكن اجلنود البلوش والسيخ من طبقة خمتلفة 
والبلوش  والغوركا  والسود  الصينيون  اجلنود  أما  )السيبوي(،  اهلنود  اجلنود  أحتقر  متامًا. 
فهم أفضل بكثري. يف اللحظة التي خيرج فيها اجلندي اهلندي )السيبوي الرصف( من طابور 
العرض خيلع الزي الذي يربطه بحكومة صاحبة اجلاللة، ويلبس زيه املذري املناسب لغسل 
الصحون. أكره هذه املخلوقات التي تشبه الثعابني. وأي إنسان له القدرة عىل أن حيكم عىل 

الناس بالنظر إىل الوجوه سريى أهنم يكرهوننا.

أساند مسلمي اهلند يف مواجهة تلك الثعابني. بالنسبة يل، ال متثل اهلند ميزة؛ بل تعود 
رجالنا عىل أسلوب حياة ال يستطيعون انتهاجه يف إنجلرتا، كام إهنا حتط من قدر نسائنا. ولو 
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احتفظنا بالساحل فقط لكفانا، فهو كل ما نريد. اهلند مركز لكل الدسائس الرخيصة، بينام 
إذا كرسنا طاقتنا يف أي مكان آخر، فسنحقق عرشة أضعاف ما نحققه هناك. اهلند تطيح بكل 
سياساتنا وتلحق هبا الرضر. وقد أجاب لورد كاردويل )Lord Cardwell(1 عندما سألته عن 
الفائدة التي نحصل عليها من اهلند: »ال نستطيع اخلروج منها«، وأعتقد أن هذا هو اجلواب 

الذي جيب تقديمه.

1  وزير الدولة لشؤون احلرب بوزارة غالدستون، ١٨٦٨-١٨٧٤.
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13 أكتوبر 

ثالثة  وقتلنا  عبدًا  اليوم؛ وقد أرسنا مخسة عرش  ي صباح  ُبرِّ للخيالة عىل  غارة  نظمت 
عرش رجاًل من الذين قاومونا. كانت هذه الغارة حتت قيادة سنجك الشايقية عبد احلميد. 

ومل نفقد أي رجل.

احتلت  أهنا  دائرة )غري  أكواخهم عىل شكل نصف  ُدْرَماْن  ُأْم  العرب عىل جانب  نرش 
مسافة كبرية( أحاطت بُأْم ُدْرَماْن الواقعة عىل الضفة اليرسى للنيل األبيض.

اجلبهة  قبالة  العرب،  أطلق  اليوم.  الشاميل  احلصن  إىل  احلَْلَفاَية  الَشاْيِقَية  يغادر  سوف 
اجلنوبية بالقرب من النيل األبيض، نريان بنادقهم عىل خطوطنا الدفاعية، بيد اهنم مل يؤذوا 

أحدًا...

ال توجد أخبار حمددة بعد عن وصول املهدي إىل ُأْم ُدْرَماْن. 

ي؛ وستكون خربًا غري سار  سوف يغضب املهدي من الغارة التي شنها الفرسان عىل ُبرِّ
بالنسبة إليه عند وصوله إىل هنا.

لقراءهتام هذه  الوقت  تأخر  ُدْرَماْن بخطابني؛ وقد  ُأْم  العرب إىل حصن  جاء رجل من 
الليلة. وعن طريق الربق )التلغراف( عرفت أن الرجل أحرض رسالتني للقائد يف ُأْم ُدْرَماْن 
قوة  يدعو  وأنه  غد،  بعد  سيأيت  املهدي  إن  الرسالتان  تقول  مصطفى.  الفكي  معسكر  من 

احلصن إىل االستسالم؛ لذلك قلت هلم أن يرسلوا الرجل مرة أخرى.

فقد ظلت عىل  أمة عظيمة؛  التي جعلتنا  ليست هي  رائع؛ لكن حكومتنا  نحن شعب 
أنظار  حتت  اخلرطوم  تسقط  أن  املتوقع  من  كان  بالطبع  عجالتنا.  يف  العيص  تضع  الدوام 
محلة اإلنقاذ التي ستأيت متأخرة للغاية. ربام تعتقد محلة اإلنقاذ أن من الرضوري استعادة 
اخلرطوم؛ ولكن هذا لن جيدي، وسوف يتسبب يف خسائر يف األرواح بال فائدة من اجلانبني. 



يوميات غوردون في الخرطوم 182

وسيكون من األفضل بكثري أن تعود احلملة هبدوء، ذليلة منكرسة. ففي اللحظة التي تؤخذ 
فيها اخلرطوم لن يكون من املهم أن تقول املعارضة: »ختليتم عن اخلرطوم«، أو »ختليتم عن 
اخلرطوم وِسنَّار وغريها وغريها«. ستكون الشمس عندها قد غربت ولن هيتم الناس كثريًا 
لن  أهنا  أعتقد  وأنا  احلكومات،  وليس  إنجلرتا،  صنعوا  الذين  هم  املغامرون  بالكواكب. 
حتتفظ بمكانتها إال بواسطة املغامرين. فإذا ما سقطت اخلرطوم، ارجع هبدوء إىل القاهرة، 

ألنك لن خترس سوى الرجال وستنفق األموال بال طائل إذا قررت االستمرار يف احلملة.
  

1 - 2 - 3 - 4

بال مال ڠازيتصحيفة ستاندردصحيفة التايمسصحيفة دييل نيوز

عىل األقل 10 ماليني
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لقد اضطررُت إىل القيام باملزيد من االعتقاالت...

يف الرسالتني اللتني ذكرهتام آنفًا، يقول الفكي مصطفى إن اإلنجليز صاروا سجناء يف 
أسوان، وإن العرب أرسوا الباخرة »عباس« وستيوارت عىل متنها، عند شالل دار مجنة1، 

قرب أبو محد )Abou Hamed(، وهو أمر سيئ. 

توجد مؤرشات عىل وصول  فرساننا. ال  أغار عليهم  منذ  العرب عن خطوطنا  ابتعد 
املهدي إىل ُأْم ُدْرَماْن. وهنالك عدد قليل جدًا من اخليالة يمكن رؤيتهم عىل اجلبهة اجلنوبية. 

وثمة سؤال هنا، هل مضوا إىل َبْرَبر؟

يف هذا املساء سيتم نقل نحو 12 من املعتقلني املسموح هلم بالبقاء يف منازهلم إىل الثكنات؛ 
أنا أكره هذه االعتقاالت، لكن ال يمكن ألحد أن يشك بكثري من املخربين الذين زعموا أن 
هناك مؤامرة تدبر، ليس بسبب رغبة يف االنضامم إىل املهدي، لكن خوفًا من أنني مل أعد قويًا 
بام يكفي لالحتفاظ باملدينة وبسبب ترصيح عوان أنه هو من كتب الرسائل التي تلقيتها من 

الَدبَّة معلنًا فيها أن محلة اإلنقاذ قادمة. 

يبدو اجلانب الشاميل من املدينة أشبه بسوق مكتظ بجامل وخيول وضأن وماعز ومحري 
الَشاْيِقَية الذين قدموا من احلَْلَفاَية وما حوهلا. 

تراها عمل جيد؟  أَو  أكرب مما أرضاه جتاه هذه االعتقاالت؛  أنني أشعر بحرية  أعرتف 
املهدي  إىل  الذهاب  يف  ترغب  األغلبية  أن  من  يقني  عىل  كنت  إذا  كذلك؟  ليست  أهنا  أم 
فيمكنني أن أحسم ما يتعنُي عيلَّ فعله يف احلال؛ وسوف أشعر ارتياح كبري، لكن هل يريد 
الناس ذلك؟ إن مل يريدوا جيب عيلَّ أن أختذ مجيع االحتياطات جتنبًا ملا قد ينجم عنها. ثم يأيت 

1  اجلندل أو الشالل الرابع وهو أحد الشالالت الستة لنهر النيل )م(.
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السؤال: أال أكون بمثل هذه االعتقاالت قد رصت أداة للعنارص الرتكية والعنارص املوجودة 
يف القاهرة؟ أال تشبع الضغائن واألحقاد؟ قال بولص »لقد تعلمت )كام يف املدرسة(، ويف 
أي حال سأكون قانعًا وسأكون راضيًا«. أما أنا فال أستطيع إال أن أقول »إنني مل أزل أتعلم« 

ولكني »مل أتعلم بعد«.

ليس ثمة عالمة، هذا املساء، يف معسكر الفكي مصطفى تشري إىل وصول املهدي.

هبت عاصفة رعدية قوية وهطلت أمطار غزيرة هذا املساء، وهلذا ليس مستبعدًا أن يزعم 
أتباع حممد أمحد أهنا دليل عىل معجزاته اإلهلية املزعومة. لكنها سيئة بالنسبة أللغامنا.
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مل يأت جواسيس اليوم ويبدو كل يشء هادئًا. بدأ البعض يشككون يف حقيقة أن املهدي 
قريب منا إىل هذا احلد.

يقول الناس إنه ال بد يل من أن أكون قد حتصلت عىل بعض األخبار عن محلة اإلنقاذ، 
وإال ملا قمت بالقبض عىل املدير والقايض وشيخ اإلسالم وغريهم...

شاهدت خسوفًا كليًا للقمر يف 4 أكتوبر، وسيحدث كسوف جزئي للشمس يف 18- 19 
أكتوبر.

أبرر االعتقاالت كام يأيت: إذا كان الناس يريدون حقًا الذهاب إىل املهدي فلن يتسبب 
ذلك إال يف ترسيع األحداث؛ وإذا كانوا ال يريدون الذهاب إىل املهدي، فلن حيدث ذلك 
فرقًا. وإذا كانت هناك أقلية تريد الذهاب إىل املهدي فال بد أن االعتقاالت قد أفسدت عليهم 
خططهم عىل أي حال لفرتة من الزمن. أما بالنسبة إيّل فقد كان اعتقال هؤالء األشخاص من 

باب التحوط فقط، وذلك من أجل االستعداد جلميع احلاالت الطارئة.

حممد باشا حسن، الذي يمثل مقياس اخلوف والتوجس، وافق عىل اخلطوة. وسمعته 
بطريقة غري مبارشة يقول: بالطبع سيوافق كل شخص إذا سألته خوفًا من االعتقال.

تبقى عيلَّ القيام بثالثة اعتقاالت أخرى -ما أن يبدأ املرء هذا الفعل البغيض فإنه ال يستطيع 
التوقف عنه. وبقدر ما يمكنني احلكم، أرى أن معظم الناس يوافقون عىل االعتقاالت. أنا 
اآلن أعمل وفق مبدأ »سوف أتابع ما أقوم به حتى النهاية مهام كانت الصعوبات«، وأظن 
أن ويلفريد بلنت سوف يثري جدالً صاخبًا حول هذا املوضوع. من الغريب أنه مل يأتنا أي 
فرد من العرب خالل اليومني املاضني. ويسعدين القول إنني اكتشفت أن اعتقال أحدهم 

غري مربر فأطلقت رساحه.
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 .2)Zedekia( مرات ومرات وأخرجه امللك صدقيا  1)Jeremiah( لقد قبض عىل أرميا
وأتساءل كيف يرغب أحد يف التمتع بسلطات استبدادية: لن يكون سعيدًا أو مرتاحًا عىل 

اإلطالق، إن زعم أن له ضمري.  

الساعة 2 بعد الظهر. ظهرت ست رايات يف معسكر الفكي مصطفى. وتقول أخبار يف 
املدينة إن املهدي موجود يف جزيرة َأَبا )Abba(، عىل بعد 160 مياًل جنوبًا عىل النيل األبيض 
وإنه يرشف عىل ختان ابنه )يا للصبي املسكني(. آمل أن يكون هذا اخلرب صحيحًا ألن من 
شأنه أن يمنحنا راحة لعرشة أيام. كام قد يأتيه حلم آخر يشري عليه بعدم القدوم إىل اخلرطوم، 

أو قد يقنع أحد أتباعه بأن حيلم حلاًم مشاهبًا. يا هلا من راحة!

سوف جيعل املهدي من مناسبة اخلتان ذريعة للقدوم من ُكْرُدَفاْن إىل اجلزيرة )حيث تلقى 
وحيه األول بأنه املهدي املنتظر(، إذا رأى أن األمور تسري ضده.

الساعة 3 عرصًا. ارتفع عدد الرايات بمعسكر الفكي مصطفى من ست إىل عرش )وهم 
يعملون عىل جلب املياه(. لقد انتهينا للتو من تركيز قواتنا، وقد عادت البواخر لتوها من 
رحلتها األخرية من احلَْلَفاَية. ربام يمكن القول اآلن إننا جاهزون للقتال. وسيكتمل غدا 

العمل عىل الباخرة الصغرية »احلسينية«، كام آمل.

الساعة 6.30 مساء. هنالك فرسان يتجولون جيئة وذهابًا يف معسكر الفكي مصطفى. 
جاءت رسالة مع رجلني من سالطني. استلمت الرسالة وأعدت الرجلني اللذين أحرضاها 
عىل الفور. تقول إنجلرتا: »جيب أن تتذكر عندما دخلَت خدمتي أنني اشرتيتك، اشرتيت 
جسدك، إذ أعطيتك مخسة شلنات حني مل تنل من غريي سوى شلن، ومنحتك أيضًا ريشًا 
مجياًل، والقدرة عىل الدخول إىل أي مكان. لقد تقدمَت اآلن لتنال أجرًا أعىل، ولكن بذات 
الرشوط )حياتك كلها وكامل جسدك ملك يل(. ولن تستطيع أبدًا أن تقول إنك فعلت أكثر 

1  يعرف إرميا أيضًا بالنبي الباكي. ولد يف أنطاكية عام 655 ق.م. وتويف يف مرص. بحسب اليهود فهو من 
وضع سفر إرميا، وسفر امللوك، وسفر املراثي. )م(.

2  هو امللك العرشون واألخري ململكة هيوذا. )م(.
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مما يمليه عليك واجبك، وإن مل تفعل ذلك تكون قد حنثَت بعهدك، وإذا فعلت تكون قد 
نفَّذت عقدك، وليس لديك ما تطالبني به«.

الرجالن اللذان جاءا برسالة سالطني عريب وعبد. وعندما سئل األخري )عىل انفراد( 
أفاد أن اجلنود  يره بعد، كام  ُدْرَماْن؛ وأنه مل  ُأْم  إىل  املهدي سيأيت يف غضون يومني  ذكر أن 
النظاميني عادوا إىل ُكْرُدَفاْن؛ وأن الفكي مصطفى أمره )العبد( بإخافة أهايل اخلرطوم. آمل 

أن يكون املهدي بعبعًا.

نزلت الباخرتان »بوردين« و»اإلسامعيلية« اليوم أسفل النيل عند كرري، ومل تعثرا عىل 
عرب عىل الضفة اليرسى للنيل.

فيهام خسائر  الفضول ألهنم هزمونا يف معركتني تكبدنا  يثري  العبيد  هدوء قوات شيخ 
فادحة، رغم أهنم تعرضوا أيضًا هلزائم منا وتكبدوا بعض اخلسائر يف أوقات أخرى، ولكن 

يف اشتباكات بسيطة.

بدأت يف التغلب عىل التوتر الذي أصابني بسبب االعتقاالت؛ ومما يصل مسامعي أن 
الرأي العام ليس متضايقًا؛ لكن يف احلقيقة كانت إجراءات اعتقال شيخ اإلسالم والقايض 
واملدير وستة عرش آخرين قاسية، خاصة دون طرد االثنني املذكورين أوالً –شيخ اإلسالم 

والقايض- من العمل.

كان كثريون يضغطون من أجل اختاذ إجراءات أكثر رصامة، لكن كبري املوظفني اجلديد 
قال يل: »نود أن نرتك األمر لك لتفعل ما تريد«، وهذا أمر منشط، ذلك إنني جاهل بام جيري، 
وال أعرف اخلائن من غري اخلائن؛ وإذا وجدت حكومة خالية البال وال مبالية، فهي هذه 
احلكومة املوجودة اآلن يف اخلرطوم. وعليه أعلن بأين، يف بعض األحيان، أختذ قرارًا وليس 
لدي أي فكرة عن ماهية القرار أكثر مما تعرفه بقرة. ومع ذلك فهي حاالت استثنائية. لقد 
ارتكبت أخطاء ست مرات يف خالل عرش سنوات، وليس أكثر، وقد متكنت من تصحيحها 
وفقدت نتيجة لذلك شيئًا من املكانة واهليبة. سالطني ليس مع الفكي مصطفى، كام قال 

العبد. ما أكذب هؤالء اجلواسيس!
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ُكْرُدَفاْن إىل اآلن صحيحًا، فسوف ُأطلق  إذا وجدت يف يومني أن خرب بقاء املهدي يف 
رساح مجيع السجناء السياسيني )مما سيصطدم أهايل املدينة(، لكنني سأكون فرحًا ومبتهجًا، 
ألن االعتقال كان عماًل بغيضًا ومنفرًا بالنسبة يل. أنا أحب اإلرادة احلرة )تركنا اهلل بإرادتنا 
احلرة، وجيب أن نعود إليه بإرادتنا احلرة(. وأنا بطبعي أكره اخلضوع اإلجباري، ومتأكد من 
أن السامح هلؤالء باخلروج، واالنضامم/ أو عدم االنضامم إىل العرب وفقًا إلرادهتم احلرة 
سيكون سياسة جيدة. جيب أن أعرتف أين أشعر باإلطراء عندما يقول يل املستشارون: »افعل 
ما تظن أنه صحيح، بغض النظر عن مشورتنا«، وهم يعلمون أنني جاهل بكل ما جيري، 
بالعادات  وجاهل  بطريقتي،  استخدامه  عىل  درجت  ما  باستثناء  العربية،  باللغة  وجاهل 
العربية، إلخ... »ما ستفعله أفضل مما نفعله« هذا هو ما دأبوا عىل قوله، وأنا املسكني، ال 
أعرف إىل أين أجته. يا حكومتنا، أنت يا حكومتنا! ملاذا ال جتيبني؟ ملاذا ال يأيت منك جواب؟ 
ليس يل بل هلؤالء املساكني. وأعلن أنه إذا ظننُت أن املدينة تريد املهدي، فسوف أختىل له 

عنها: إىل هذا احلد أحرتم اإلرادة احلرة.  
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يمكنني  ال  كام  هبا،  ألديل  مالحظات  أي  لدي  وليس  سالطني.  من  خطابان  وصلني 
توضيح سبب كتابتهام.

هطلت أمطار غزيرة الليلة املاضية، أتوقع أن تنهي هذه األمطار فاعلية ألغامنا، وليس 
لدينا اآلن املزيد من املواد لتجديد وتعمري تلك األلغام.

مل يأت جواسيس اليوم، وليس ثمة عرب يبدون للعيان خارج معسكرهم. من املؤكد 
أن املهدي مل يصل بعد إىل ُأْم ُدْرَماْن.

طلب مني القنصل النمساوي1 أن أسمح له بالكتابة إىل سالطني، وأن أسمح له أيضًا 
بمقابلته عىل خطوط التامس. وقد وافقت عىل ذلك. كانت رسالة سالطني إىل هانسل خمتلفة 
متامًا يف النربة عن الرسالة التي كتبها يل. ما هذه األكاذيب املذهلة التي ذكرها اجلواسيس 

عن املهدي وفريقه غري املتجانس واقرتاهبم من هنا!

الظهرية. جاء اثنان من اجلواسيس، أحدمها من شيخ العبيد، واآلخر من ُكْرُدَفاْن. يقول 
األخري إن املهدي لن يأيت إىل اخلرطوم إْذ عاد إىل األَُبيِّْض بسبب تقدم محلة اإلنقاذ؛ كام يقول 
إن املهدي قد قام بسحب كل العنارص النظامية التي تمَّ أرسها من هنا وهناك، وها هم قد 
رحلوا من جوارنا إىل ُكْرُدَفاْن. كام أن الكثريين من العرب الذين أجربهم عىل القدوم معه 
فروا منه. هذا كل ما هناك. يشعر املرُء بعدم الرغبة يف كتابة هذه الروايات التي ستتناقض 
بعد أيام قليلة. مع التأكيد عىل أن العرب هادئون للغاية، وال يرى املرُء منهم الكثري. آمل أن 
أمتكن من إطالق رساح السجناء يف يوم رأس السنة اهلجرية لعام 1302، املوافق 21 أكتوبر. 
سأكلف فرج اهلل باشا بتويل ترشيفات اليوم، فأنا ال أطيق هذه االحتفاليات. جاءت امرأة 

1  هانسل.
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من الديم عىل اخلطوط اجلنوبية؛ وتقول إن حالة من الذعر الشديد انترشت قبل بضعة أيام 
بسبب أخبار عن استيالء بعض قوات األنصار عىل الَقَضاِرْف. ذهب نصف العرب جنوبًا، 

ومع ذلك، فقد تضاربت األخبار وأفادت بأهنم قد عادوا إىل أماكنهم.

تضمنت رسالة سالطني إىل القنصل النمساوي املالحظة التالية: »إذا جاء إلينا فال بد يل 
من الوعد بعدم استسالم املدينة، حيث أنه يف حال سقوط املدينة سيواجه بعد ذلك التعذيب 
الرهيب واملوت«. من الواضح أن سالطني ليس من إسبارطة1، ويقول يف رسالته أيضًا إنه 
»غري دينه ألنه مل يكن أصاًل يكرتث أو هيتم كثريًا بمعتقده الديني عندما كان صغريًا«. يف 
حال نجاة سالطني سآخذه معي إىل الكونغو، كام أنه ينبغي إخضاعه للحجر الصحي للتأكد 

من خلوه من اجلراثيم املعدية؛ ال يملك املرُء إال أن يشعر باألسى جتاهه. 

كذلك يضيف سالطني أن هناك شائعات مفادها أن قاربًا مرافقًا حلملة ستيوارت قد 
استوىل عليه العرب عند الشالل جنوب أبو محد يف دار مجنة )Dar Djumna(، لكنه يشك يف 

صحة تلك الشائعات؛ هذا ما ورد يف رسالته إىل القنصل.

مل ينجح العرب يف احتالل احلَْلَفاَية. تصدى هلم الَشاْيِقَية ودمروا الُقبَّة وقرية خوجيل 
)Hajali( املقابلة للقرص. بينام سويت أم درمان باألرض. انتهى العمل عىل الباخرة الصغرية 

»احلسينية« كام تمَّ تسليحها، ولسوف خترج صباح يوم السبت ضد العرب لتدشن رحلتها 
األوىل. وضع متثال صغري ألسد عىل مقدمتها.

يفعلوا حرفيًا شيئًا  الناس(، والذين مل  الربيد )من بني مجيع  العاملني بمكتب  أن  ختيل 
هؤالء  األجور!  يف  بزيادة  اآلن  يطالبون  يشء(،  أي  فعل  عن  )عاجزون  أشهر  سبعة  ملدة 
الناس ليس لدهيم ضمري. مل يظهر سوى قلة قليلة من العرب عىل اجلبهة اجلنوبية هذا اليوم، 

وشوهد عدد قليل منهم وهم يف طريقهم إىل اجِلَرْيْف.  

1  اشتهر أهل إسبارطة بالقوة وشدة املراس يف احلرب. وقد عرفت أول عهدها بالسيدامون بينام اقترصت 
تسمية إسبارطة عىل املنطقة الواقعة عىل شاطئ هنر إيروتاس. )م(.
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يف معسكر الفكي مصطفى ال توجد أعداد كبرية عىل الرغم من املجموعة الكبرية من 
أكواخ القش التي أقيمت من أجل املهدي، يف حني تشري األخبار الواردة إىل أن العرب يف 
ُكْرُدَفاْن يقولون إن املهدي متهاون وخمادع وإهنم صاروا يتعرضون للرسقة اآلن يف عهده 

أكثر من ذي قبل عندما كانوا حتت سيطرة احلكومة.

تفيد تقارير بأن املهدي أرسل لشيخ العبيد )الرجل وليس املدينة(1 ليخربه أن يأيت إليه 
يف األَُبيِّْض )املدينة وليس الرجل(، ليكرس نفسه خلدمة اهلل كدرويش. ولكن شيخ العبيد 
)الرجل وليس املدينة( ال يرى ذلك، ألنه وافر الثراء )أعرف أن هذه األسامء مصدر إزعاج 
فظيع، لكنني لسُت َمن أطلقها وسامهم هبا(. سيعدُّ إعدام الرجل )شيخ العبيد(، عماًل من 
الذين يشعرون باحلرية. ولكننا ال  بالنسبة إىل  أعامل اخلري، وسينهي كثريًا من الصعوبات 

نستطيع إعدام املدينة.

العبيد  اسم شيخ  بني  برينغ خللطه  قد سخر من  Obeid وكان غوردون  باإلنجليزية  الكلمتان  تكتب    1
ومدينة األَُبيِّْض عاصمة إقليم ُكْرُدَفاْن. )م(.
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17 أكتوبر 

 400 الفكي مصطفى نحو  العسكري عند احلد األدنى: يوجد عند ديم  االستعراض 
رجل بينام ال يزيد العدد عن 1000 عىل اجلبهة اجلنوبية.

 Mohamed( وجد غالدستون منافسًا له يف ياقات القمصان. لقد ظهر حممد بك إبراهيم
Bey Ibrahim( اليوم بقميص ذي ياقة عالية تصل إىل أذنيه حسب النمط التقليدي.

كام  االستطالع،  بغرض  األبيض  النيل  عىل  و»احلسينية«  »بوردين«  الباخرة  سأرسل 
سأخرج اخليالة إىل اجِلَرْيْف واحلَْلَفاَية.

بقدوم  عالقة  أي  يل  تكون  لن 
سالطني إىل هنا للبقاء معنا ما مل يكن 
لديه املوافقة من املهدي، ومن املرجح 
املوافقة.  تلك  عىل  حيصل  لن  أنه 
سيكون  معنا  لإلقامة  حضوره  إن 
السبيل  إخالء  رشوط  بخرق  شبيهًا 
هبا  االلتزام  جيب  والتي  احلبس،  من 

سواء كان ذلك من املهدي أو من أي قوة أخرى. كام أن قدوم سالطني سيهدد سالمة كل 
األوروبيني السجناء عند املهدي.

وفقًا جلميع الروايات فإن الشالل أسفل أبو محد صغري جدًا عند دار مجنة لذلك آمل أن 
تكون شائعة زائفة تلك التي تقول إنا فقدنا قاربًا هناك. جاء عبد من معسكر الفكي مصطفى 
وقال إن املهدي يف خلوة وحرضة، وإن أنصاره يعانون من املرض وإن الكثريين منهم قد 
عادوا إىل ُكْرُدَفاْن. كام عاد مجيع اجلنود النظاميني، وليس لدى أنصار املهدي سوى القليل 
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من احلبوب، وهم يشعرون بالسخط. لقد أحرض هذا الرجل الذي قدم إلينا بندقيته معه. 
اآلن انقىض 219 يومًا عىل فرض احلصار علينا. سمح ألربعة من املعتقلني الرئيسيني بأن 
يكونوا سجناء يف منازهلم، وسمح أحدهم لرجل بالقدوم إليه ورشوة احلارس بدوالرين، 
ونتيجة لذلك ُأعيد املحتجز إىل السجن عىل الفور. سمح شيخ اإلسالم المرأتني أن تأتيا 
يرتدي جبة  اليوم، وكان  العرب  برجل جاءنا من  أمسكنا  مغبة ذلك.  إليه، وحذرناه من 
الدراويش حتت مالبسه العادية. إذا كان الزبري هنا ألطاح ببعض الرؤوس، أنا متأكد من 

ذلك. أما أنا فأكتفي بالتهديد والوعيد املخيف الذي يعرفون أن ال يشء يعقبه. 
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أكتوبر 18

 خرج اخليالة نحو اجِلَرْيْف، وقبضوا عىل مخسة من النساء املسرتقات! وقتلوا ثالثة من 
العرب الذين قاوموا أخذهم للنساء. أنا شخصيًا ال أشعر بالرضا عند قتل هؤالء الرجال، 
لكني أعلم أهنا احلرب. مل نخرس أحدًا. أما النساء األسريات فلم يكن عندهن ما يقلنه أكثر 

من أن لدى العرب مدفعني يف اجِلَرْيْف.

يف  عرب  عىل  تعثرا  ومل  األبيض،  النيل  »احلسينية«  ومعها  »بوردين«  الباخرة  صعدت 
البداية، ولكن عند الرجوع أطلق عليهام عربيان النار من بندقيتني، فرد البحارة وقتلوا أحد 
الرجلني وأصابوا اآلخر بجراح. كنت قد حذرت الباخرتني بشكل واضح وأمرهتام بالبقاء 
دائاًم يف وسط النهر، وأال تقرتبا من ضفتيه. وقد نجمت اخلسائر عن طلقات البنادق. أطلق 
بعد  أوقفُت من  العرب مخس عرشة قذيفة، وردت »احلسينية« بعرش، و»بوردين« بعرش. 
بالكامل عن وفاة  الضابط مسؤوالً  اعتربُت  النيَل األبيض. كام  البواخر  ما حدث صعود 
الرجل، ألنني أعطيته األوامر بأنه حتى لو شاهدوا ماشية أو قوارب جيب أال يستسلموا 
إلغراء احلصول عليها. أنا ال أؤمن أبدًا بفعالية البواخر ضد بطاريات املدافع األرضية ما مل 
ترافقها قوات تنزل إىل الرب، ألنه ما مل تتمكن الباخرة من االقرتاب من البطارية، فإن املدافع 

ستكون قادرة عىل منازلتها.
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19 أكتوبر 

ي هذا الصباح بحاجة إىل  عىل الرغم من أوامري بعدم مغادرة اخلطوط فقد كانت ُبرِّ
إرسال رجال، وكانت النتيجة إصابة بمبايش وستة جنود، لكني أعتقد أنني سأوقف هذه 
املهامت يف املستقبل. خرج اخليالة من احلصن الشاميل إىل احلَْلَفاَية، مل يروا أحدًا واستولوا 

عىل بقرة!

آمل أن ُيذكر مستقباًل، فيام يتعلق باجلنود البيض )الفالحني( عىل متن البواخر األربعة 
ة، بأنني قدمتهم لك هدية مجيلة )ضباطًا وجنودًا(، وأطلب منك يف  الراسية اآلن يف املَتمَّ
الرجال وأن تضمهم إىل الئحتك،  أولئك  منها  تنزل  أن  البواخر،  تلك  استخدامك  حال 
ألننا ال نرغب أبدًا يف رؤيتهم مرة أخرى )خاصة أن علينا أن نطعمهم(. سوف تنفذ سياسة 
اإلخالء! وإذا مل تستخدم البواخر، فأرجو إرساهلا فارغة من اجلنود الفالحني، لكن أرسل يل 
بنادقهم. ستكون لديك قريبًا وحدة عسكرية جيدة. ألن كل يشء جاهز للتخلص من ركام 
القاهرة )مثل البايش بوزوق  وغريهم(. يف اللحظة التي أسمع فيها أنك بالفعل قد وصلت 
إىل َبْرَبر فإنني لن أنتظرك ألخذ اإلذن ملغادرة املدينة ذلك أنني قد نلت كفايتي من األنقاض 
املرتاكمة حويل هنا، ويمكنك إطعامهم ]اجلنود الفالحني[ بشكل أفضل مما أستطيع؛ وعىل 
أي حال سيكونون خارج نطاق يدي، وبني يديك. وآمل أن يكون من املفهوم أن كل جندي 
أقدمهم لك،  أنني  أخرى.  مرة  إيلَّ  ترسله  أال  تابعًا لك، وأعمل عىل  اعتربه  مرصي جتده 
حلملتك  األحياء  املمثلني  بمجد  لك، ستحظى  أقدمه  ما  ثم عالوة عىل  نبل، مجيعًا،  بكل 
اإلنقاذية. إنني أعرتض وأحتج )عند دخول اجلنود املرصيني إىل صفوفكم( عىل إعادهتم 
إىل اخلرطوم. أما بالنسبة إىل رواتبهم وما إىل ذلك فقد طالبت بقدر ما استطعت توضيح 
ما ندين هلم به، ولقد أعطيت توجيهات كافية يف ذلك الصدد، كام يعرف ستيوارت. وهذا 
ينطبق عىل الضباط مثلام ينطبق عىل اجلنود. وأمتنى أال أراهم مرة أخرى. وأرجو تفضاًل 

مراعاة هذا األمر.
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أتت »الطلحاوية« هذا املساء من َشنْدي، ووردت أخبار أن السيد حممد عثامن قد قدم 
من  اإلنجليزية  القوات  جاءت  وقد  إنجليزية.  قوات  مع   )Gros Rageb?( رجب  قوز  إىل 
الَدبَّة عن طريق النيل مرورًا بأبو محد. استوىل العرب عىل قاربني من القوارب املرافقة حلملة 
ستيوارت بواسطة الباخرة املختطفة »الفارش« شامل أبو محد، مع أن بواخرنا رأهتا وهي متخر 
صاعدًة مياه النهر )انظر يوميايت(. وكان عىل بواخرنا عندما شاهدت »الفارش«، التي استوىل 
عليها العرب يف وقت سابق، تنفث البخار، أن تبقى وحتاول منع املطاردة. لدى العرب يف 
َشنْدي مدفع جاءهم من َبْرَبر. يف الوقت الذي مل تبعد فيه القوات اإلنجليزية سوى يومني 
أربعة قوارب.  11 رجاًل كام استولت عىل  25 جرحيًا، وأرست  البواخر  َبْرَبر. محلت  عن 
النيل.  أحدًا وهي هتبط  تفقد  فلم  »التوفيقية«  أما  قتل رجل واحد من رجالنا.  هذا، وقد 
سأرسل »بوردين« و»التوفيقية« بعد غد إىل َشنْدي، مع أوامر برتك باخرة يف َشنْدي، وامليض 
َشنْدي،  الباخرة »املنصورة« يف  َبْرَبر، وأن تظل يف اجلوار. ستبقى  إىل  مع األربع األخرى 
وسأحتفظ  َبْرَبر.  نحو  و»التوفيقية«  و»الصافية«  و»بوردين«  »الطلحاوية«  ستتوجه  بينام 

»باإلسامعيلية« و»احلسينية« هنا.

أدناه، حرص لعدد اجلنود وكميات األسلحة والذخرية واحلبوب يف اخلرطوم: 19 أكتوبر 
.1884

2316عدد اجلنود السود من النظاميني
1421اجلنود البيض
1906البايش بوزوق

2330الَشاْيِقَية
692سكان املدينة املجندين

8665املجموع

سيتم إرسال الفئتني األوىل والثانية إىل َبْرَبر يف أقرب وقت ممكن فور العثور عىل وسيلة 
لنقلهم إليك، بمجرد وصولك إىل هناك.
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12عدد املدافع عىل اخلطوط
11البواخر

21141ذخرية املدافع
2165000 طلقةاألسلحة الصغرية، ريمنغتون

40000ترسانة منتجة أسبوعيًا

كمية احلبوب والبسكويت يف املخازن
4018 إردبًاحبوب

349000 أقةبسكويت
500 إردباستهالك اجلنود األسبوعي

7عدد البواخر
58القوارب اخلاصة

53القوارب احلكومية

2900 جنيه اسرتلينيالنقود املعدنية
39.195 جنيهًا اسرتلينيًاالعملة الورقية
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20 أكتوبر 

َشنْدي  التي غادرت  »الطلحاوية«  الباخرة  هبا  التي جاءت  التقارير  ييل ملخص  فيام    
قبل أربعة أيام. نزلت الباخرة »عباس« إىل أسفل النهر عند منطقة حجر محار مع قوارهبا 
األربعة. وقد طاردهتا الباخرة »الفارش«، التي استولت عىل اثنني من قوارهبا، مع اثني عرش 
من األغاريق. استدارت »عباس« وأطلقت قذيفتني عىل الباخرة »الفارش« التي تراجعت، 
أن تكون قد  املفرتض  املمكن رؤيتها. ومن  يعد من  بينام ذهبت »عباس« يف طريقها، ومل 
تعرضت هلجوم العرب جنوب أبو محد، وقد متكنت من صد اهلجوم وقتل اثنني وسبعني 
الَدبَّة  إىل  »عباس«  القاربني. وعندما وصلت  ُأرسوا يف  الذين  األغاريق  ومل يصب  منهم، 
تقدمت القوات نحو َبْرَبر، ضمن ثالث جمموعات منفصلة: واحدة عرب صحراء كورسكو 
جمموعة  وأرسلت  محد(؛  أبو  يف  واحدًا  ومدفعًا  رجل   1500 العرب  )وضع   )Korosko(
أخرى من َمَرِوي إىل َبْرَبر عرب الصحراء )لتشييد احلصون بني مسافة وأخرى(، أما املجموعة 
 )El damer( اَمر ة )Atbara( باجتاه الدَّ الثالثة فكانت مع السيد حممد عثامن أسفل وادي َعْطرَبَ

ة مع النيل( بمساعدة عوض الكريم. )التي تقع عند تقاطع هنر َعْطرَبَ

جاءنا اليوم من معسكر َوْد النُُجُوِمي رجالن وثالث نساء. وذكروا أن املهدي نزل مقابل 
الَكاَلْكَلة، أي عىل بعد ميلني فقط من اخلرطوم، وقالوا إن معه قلة من الناس ألن عددًا كبريًا 

من الذين أتوا معه من ُكْرُدَفاْن عادوا أدراجهم.

يف مناوشات األمس فقد العرب رجلني يف معركة الباخرة، ولكن قبل يوم واحد كانت 
خسارهتم أكرب من ذلك. أرسل َوْد النُُجُوِمي عائلته إىل القطينة، وبدأ كثريون يف اهلرب.

هرب ضابط ورقيب إىل ُأْم ُدْرَماْن. 

َبْرَبر من أن الباخرة »عباس« يف طريقها  يقولون إن أحد سكان املدينة قد حذر عرب 
إليهم. وقد أمرت ببيع 200 إردب من الذرة بناء عىل تأثري هذا اخلرب.  ويقول رجل جاء إىل 
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َبْرَبر عىل متن واحدة من البواخر التي متت السيطرة عليها إن فرج اهلل باشا وبعض الضباط 
اتصلوا بالعرب، وإن شيخ العرب يف َبْرَبر كتب إىل خشم املوس يقرتح عليه أن يقوم بقتيل، 
األمر الذي رفض خشم املوس تنفيذه. هذا الشيخ، حممد اخلري )Mohamet el Khair(، عار 
حقيقي ألنني كنت أعامله جيدًا. وهلذا أتوقع أنه إذا اتضحت احلقيقة فسنجد أن عددًا قلياًل 

جدًا من األعيان والوجهاء واملسؤولني مل يكونوا عىل صلة بالعرب. 

أما الَشاْيِقَية عىل اجلانب اآلخر فقد كانوا يرصخون ويصيحون، وعند االستفسار تبني 
أهنم يريدون الذرة؛ مع أهنم حصلوا عىل حصصهم والشهر مل ينتِه بعد. ذهبت إىل مكتب 
الربق وقلت هلم »حتى هناية الشهر لن أعطيهم شيئًا، لكن شيخ العبيد لديه الكثري من الذرة، 

وإذا رغبوا يف ذلك فبإمكاهنم الذهاب إليه«. لكن مل يصلني رد عىل هذه الربقية. 

ُدْرَماْن إن املهدي نزل مع مجيع األوروبيني  ُأْم  يقول الضابط والرقيب اللَذان هربا إىل 
وحسن خليفة وصالح باشا وذلك الفرنيس، يف الَكاَلْكَلة، وهو ينوي املجيء إىل ُأْم ُدْرَماْن، 

ولكن معنويات العرب ليست كام ينبغي.

جيب أن تكون الباخرتان »الصافية« و»املنصورة« قد أطبقتا عىل َبْرَبر، وحالتا دون خروج 
»الفارش« عندما أبحرت »عباس« شامالً، لكني أتوقع أن يكون كل مههام هو الرجوع إىل هنا. 
عليهم،  ُيعتمُد  رجال  إىل  بحاجة  هنا  املرء  أن  أشعر  القاربني.  فقدان  كثريًا  عيلَّ  أثقل  لقد 
وكنت أمتنى لو أن كان برفقتي رجل مثل جييس )Gessi( أو ناسوداقليا )Massodaglia( أو 
سالطني، ولكن ليس معي أي شخص يمكن أعهد إليه بقيادة عمليات كهذه. آمل خملصًا أن 
يتم إخراج مجيع الضباط واجلنود املرصيني واألتراك والرشكس من البواخر وأن حتتفظ هبم 
. وأنا ال أقصد قباطنة البواخر أو املهندسني  أنت، وسيكون أمرًا سيئًا للغاية أن تعيدهم إيلَّ
الذين يعملون عليها. تمَّ نقل 22 مصابًا من الباخرة »َشنْدي« إىل املستشفى )أصيب أربعة 
منهم بجروح خطرية(. أمتنى أن تتوىل قيادة تلك البواخر، ولكن ال تدع أي مسؤول خديوي 
يفعل ذلك ألنه بالتأكيد سرُيَشى للسامح للمرصيني بالعودة. يرجى التنويه بوصول دفرت 
اليوميات، وهذه الدفعة تشكل اجلزء الرابع منها. وقياسًا عىل جتربتي ال يوجد جنود وضباط 
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ورجال أكثر استحقاقًا لالحتقار من املرصيني، لذا خذ حذرك منهم، وباستثناءات نادرة فإن 
مجيع األتراك والرشكس الذين يعملون مع املرصيني تعوزهم الرجولة.

لقد أعددت إلخالء القرص، ولدي مخسة منازل جاهزة للسكن. وآمل أن يتمَّ تفتيش 
حقائب كوزي ألين متأكد من أنه خائن. جاء عبد هذا املساء من معسكر َوْد النُُجُوِمي وكرر 
القصة املعتادة عن قرب وصول املهدي؛ وأن العرب بحاجة إىل طعام؛ وأن اجلنود النظاميني 
ينوون الفرار متى أتيحت هلم الفرصة. ومع الطلب املتكرر بعدم الرغبة يف أن تعيد إيل أي 

مرصي أو تركي أو رشكيس، أهني هذا اجلزء من اليوميات.

تشارلز جي. غوردون

.84/10/20

غروب الشمس الليلة ينهي عام 1301 ويؤذن بقدوم عام 1302.
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21 أكتوبر 

غادرت البواخر هذا الصباح إىل َشنْدي. اليوم هو بداية السنة اهلجرية اجلديدة 1302. 
أعتقد أن املهدي أمل بحدوث مترد يف املدينة، لكن يبدو أن االعتقاالت أحدثت خلاًل يف 

حساباته.

ُدْرَماْن هذا الصباح. مل يستعرض كثريًا.  ُأْم  العام اجلديد هي وصول املهدي إىل  هدية 
وذكر بأنه سيحتل كرري واحلَْلَفاَية عىل الفور؛ لذا من حسن احلظ أنني حركت البواخر قبل 

أن يضع مدافعه عىل ضفة النهر. ستكون البواخر آمنة معك، ومفيدة للغاية... 

جاءنا رجل مع رسالة من سالطني يقول فيها إن الباخرة »عباس« أرست بالقرب من 
التي  دار مجنة، وإن ستيوارت قد قتل مع تسعة رجال، وتمَّ االستيالء عىل مجيع األوراق 

كانت عىل متنها.

هرب ثالثة جنود أمس من العرب. وانضم إلينا سبعة آخرون اليوم؛ مل يكن لدهيم أخبار. 
أصبح املهدي ومجيع األوروبيني عىل بعد أربع ساعات. لقد وضع املهدي صالح باشا )من 

الَشاْيِقَية( يف القيد والسالسل. جاء ستة وعرشون رأسًا من املاعز إىل خطوطنا اليوم.

أنا قلق للغاية بشأن الباخرة »عباس«. سيكون أمرًا فظيعًا إذا أرست...

الرجال عىل فعل أي يشء عن  الراهن أن حتمل  الوقت  أعتقد أن احلكومة يمكنها يف 
ذكية  فكرة  ولدي  والتكريم(،  الترشيف  )وليس  واأللقاب  واألوسمة  املال  تقديم  طريق 
عن الكيفية التي سينتهي هبا هذا األمر هنا. لكن ذلك ليس من شأين بعدما اختذت قراري.
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22 أكتوبر 

أشارت رسالة سالطني إىل »التقرير احلريب«؛ ويبدو من الغريب حقًا أن يعلم أن التقرير 
لدينا  ذلك  فعاًل؛ ومع  عليها  االستيالء  تمَّ  قد  يكن  مل  ما  »عباس«،  الباخرة  متن  كان عىل 
رجالن يؤكدان أهنا قد جتاوزت الشالل. ربام يكون األغاريق األرسى قد علموا بوجود هذه 
اليوميات الشهرية، وأخربوا العرب عنها، أو ربام يكون عوان هو من كتب تلك الرسالة؛ 

ومن الغريب أنه )سالطني( مل يذكر شيئًا عن باور وهريبني.

أجاب جملس اللوردات رّدًا عن األسئلة التي طرحها العضو --- بأن املاركيز النبيل 
وجد متعة خاصة عىل ما يبدو يف طرح األسئلة التي يعلم أنه )----(1 تتعذر اإلجابة عنها. 
بإمكانه القول إنه أعطى قدرًا من الوقت واالهتامم بالشؤون السودانية، فقد اعرتف رصاحة 
أن أسامء األماكن والناس كانت خمتلطة، بحيث كان من املستحيل احلصول عىل رؤية حقيقية 
للقضية )ضحك(. هنا يسأل املاركيز النبيل: ما سياسة حكومة صاحبة اجلاللة؟ كأنام يسأل 
عن خشبة طافية يدفعها التيار يف جمراه: سوف تصل حتاًم إىل البحر، مثلام يمكن ألي شخص 
احلكومة،  تتبعها  التي  السياسة  تلك  كانت  يراه ويعرفه. حسنًا،  أن  الذكاء  أوقية من  لديه 
سياسة حمددة وواضحة تقتيض االنجراف بال هدى مع االستفادة من كل سانحة متى تطرأ.

واستمر سيادة العضو يف استجوابه املستهجن واملتكرر حول املوضوعات التي، كام قال 
سيادته، ال يعرف شيئًا عنها، ومل يكن مهتاًم بمعرفة أي يشء عنها.

مني  إذن  بعد  يومًا  عرش  أربعة  قبل  غادرنا  قد  وكان  املهدي،  معسكر  من  رجل  جاء 
للذهاب إىل العرب، وقد عاد اآلن لرؤية عائلته يف اخلرطوم. وكنت قد أخربته أن من خيرج 

لن يعود. يا له من رجل رائع...

1  الفراغات موجودة يف األصل.
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يف  اهلزل  هلذا  حدًا  أضع  أن  جيب  العرب.   من  أخرى  برسالة  ُدْرَماْن  ُأْم  من  عبد  أتى 
املستقبل...

أتت رسائل تقول إحداها إن لوبتون بك )Lupton Bey( قد استسلم، وعني حاكاًم لبحر 
كيف  تروي  املهدي  رسالة  اخليول.  بعض  رشاء  ينوي  وإنه  املهدي  أتباع  أحد  مع  الغزال 
استوىل عىل املوقع وما إىل ذلك إلخ ... أجبت بأنني لست مهتاًم بمن استسلم ومن أرس. أما 
بالنسبة إىل الرسائل التي تصلني فأنا ال أدري رأسها من ذيلها، وعليه سأتركها للباحثني يف 

اللغة العربية يف اجلامعات.
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23 أكتوبر

)يا هلا من خربشة خميفة!( جاء عرشة جنود مع ست نساء إىل ُأْم ُدْرَماْن صباح اليوم. لقد 
حمصُت رسالة املهدي الذي يتحدث فيها عن أرس الباخرة »عباس«، ومل أصدقها؛ فاألوراق 
بل أخذت من  متنها،  مل تكن موجودة عىل  الباخرة  أهنا أخذت من  زاعاًم  أرسلها يل  التي 
جاسوس كنت قد أرسلته من هنا، وهو الرجل نفسه الذي أحرض يل األخبار من ُدْنُقال عن 
ة  تقدم القوات الربيطانية، كان مصابًا بمرض يف العينني )الرمد(، وتمَّ القبض عليه يف املَتمَّ

وقتل بعد أن سكر وذكر أنه مبعوث مني.

 15000 املهدي  مع  وكان  هنا.  إىل  ُكْرُدَفاْن  من  املسافة  كل  السري  الراهبات  عىل  كان 
رأس من املاشية.  يموت العرب اآلن بأعداد كبرية من مرض الزحار. هدمت قرية خوجيل 

املقابلة للقرص...

املجموعة اهلاربة التي ذكرت أهنا وصلت إىل القرص تتكون من تسعة جنود وثامين نساء 
وعبدين، ومجيعهم من األصدقاء القدامى، وجاء معهم أيضًا طفل رضيع! وهم يقولون 
إن املهدي بدأ حتركه بـ 40،000 من العرب و1500 من اجلنود النظاميني من ُكْرُدَفاْن، ومل 
يعد معه اآلن أكثر من 5000 أو 6000 من العرب، وألف من اجلنود )هرب منهم 500(، 
و50  رصاصة(.   35،000( ريمنغتون  ذخرية  من  صندوقًا   35 جمرد  بل  ذرة،  لدهيم  وليس 
اليوم أو غدًا. ويقول  إلينا هنا،  قذيفة مدفع؛ يقولون إن اجلنود اآلخرين يريدون املجيء 
املهدي إنه سيحارب اإلنجليز ولن يتوقف عند اخلرطوم. العصابة بأكملها وقفت لتعاين 
صورها عىل املرايا. مل يوجد من قبل مثل هذا االستعراض للصور العاجية. رقص الطفل 
الرضيع برسور ملا رأى نفسه ألول مرة عىل صفحة املرآة، وبدا كبزاقة سوداء، وكانت األم، 

بالطبع، يف غاية السعادة. 
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ي إىل احلصن  قطع اخليالة العرب سلك الربق )التلغراف( الذي يمتد من خطوطنا يف ُبرِّ
الشاميل. رفضت السامح بإصالحه ألنني فقدت رائدًا وأصيب ستة من رجايل بجروح عندما 
خرجنا من اخلطوط آخر مرة، وكان لديَّ سلك آخر عىل اجلانب الشاميل. مل يوجد حراس 
ي، أو يف املديريات؛ هؤالء الناس لدهيم القدرة عىل كرس قلب  يف احلصن الشاميل أو يف ُبرِّ
أي شخص. حلسن احلظ، يمكن للمرء أن يراقب كل هذه األشياء من عىل سطح القرص، 
أن تكون  يقول هانسل(  احلياة )كام  األوامر، لكن من منغصات  إطاعة  اجلنود عىل  وجيرب 
عابسًا ومزجمرًا عىل الدوام. ذهبت الباخرتان »اإلسامعيلية« و»احلسينية« إىل أسفل النهر، 
ومل ترصدا عربًا عىل أي من الضفتني. عندما ال يأكل هؤالء العرب )اخلدم(، فإهنم يصلون؛ 
وعندما ال يصلون فإهنم ينامون؛ وحني ال ينامون فهم يمرضون. تستطيع أن متسكهم بني 
الفينة واألخرى. اآلن فكر بوضعك: ال تستطيع أن تفعل شيئًا معهم وهم يف هذه القالع 
ما  كثريًا  أنني  )وأخشى  فظًا  وستكون  واملرض.  والنوم،  والصالة،  األكل،  حتميهم:  التي 
كنت( عندما ترغب يف إرسال أمر عاجل وجتد خادمك يغطُّ يف نوم عميق، وال يمكنك 

إزعاجه. إهنا بالد رائعة الختبار صربك.

من املثري للفضول، خاصة إذا كنت يف مزاج سيئ، وأخشى أنني كثريًا ما كنت يف هذه 
احلال، أن يعكف خدمي عىل صالهتم، ومن ثم فإن ممارساهتم لشعائرهم الدينية تعكس 

حالتي املزاجية؛ وهم وثنيون يف أحسن حاالهتم.

ال بد يل من القول إنني أكره دبلوماسيينا.

أعتقد، مع وجود استثناءات قليلة، أهنم حمتالون أفاكون، وأتوقع أهنم يعرفون ذلك. 
 2)The Rothschilds( روتشيلد  آل  بأن  راسخ  شعور  ولدي  كولفني1.  طبقة  بينهم  أدرج 

يسببون الكثري من القلق واإلزعاج حلكومة صاحبة اجلاللة فيام يتعلق بمسألة التمويل...

1  انظر يوميات 12 سبتمرب.

2  عائلة متمولني هيود أثرياء أصلها من مدينة فرانكفورت األملانية. )م(.
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24 أكتوبر 

عرض عسكري للعرب. حممد أمحد والفكي مصطفى مع َوْد النُُجُوِمي، بأعداد قليلة. 

قسم العرب معسكرهم، وضعوا اجلنود النظاميني بالقرب من النهر، يف معسكر منفصل 

عن معسكرهم، ليشكلوا عازالً حيميهم إذا ُشنَّ أي هجوم عليهم.

استوىل العرب عىل نقارة يف اجِلَرْيْف. وجاءنا من العرب رجل من قوة الزبري القديمة. 

يف الغد تنتهي فرتة الستة أشهر ألوراق النقد التي أصدرناها1. مىض عىل حصارنا 226 يومًا 

)سبعة أشهر ونصف الشهر(؛ حصار طروادة.

الرجل الذي جاءنا )أحد جنود الزبري القدامى( كان أحد رجال لوبتون )Lupton( يف بحر 

الغزال؛ وغادر )بحر الغزال( قبل مخسة أشهر. ويقول إن لوبتون2 يف شاكا، وقد صار اسمه 

شيخ عبد اهلل بعد أن غري دينه. أتساءل ماذا حدث حلامية خط االستواء؟ جاءنا رجل آخر.

يبدو أن كل تلك الدماء التي أريقت يف حماربة جتار الرقيق يف بحر الغزال قد ضاعت هدرًا. 

وهنالك شكوك كبرية حول وجود املهدي بالقرب من هنا حقًا، مل يشاهده أحد عىل ما يبدو. 

النظاميني منهم: يف معسكر املهدي  بنادق  بعد هروب كثريين باألمس، أخذ العرب   
لدهيم عبَّارة عىل النيل األبيض استخدموها حتت سمعنا وبرصنا؛ لكنني مل أرغب يف إرسال 

البواخر ألن الربابنة مهملون.

1  عملة غوردون الورقية.
2  انظر يوميات 13 سبتمرب.
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ال أستطيع أن أصدق، األمر مروع للغاية!

إ .. .. ..ن
[إيفلن]

من أخطر ما يكون، أليس كذلك؟ يدعونا دجالني! دجالني أمحقني!

بـ . .. .غ.
[بارنغ]

حسب تقديرايت، وصلت طليعة قوات محلة اإلنقاذ إىل وادي حلفا يف 22 سبتمرب1، وسوف 
حتتاج إىل عرشين يومًا من هناك إىل الَدبَّة، ومن ثم كانت يف الَدبَّة يف 12 أكتوبر )ستيوارت 
ة قبل العارش من نوفمرب،  وصل الدبة يف 28 سبتمرب(، وأحسب أهنا لن تبلغ َشنْدي – املَتمَّ
مما سيمنحها تسعة وعرشين يومًا لقطع مسافة 150 مياًل، وحتتاج الباخرة من هناك إىل مخسة 

أيام لتصل إىل هنا، وعليه جيب أن نراها يف 15 نوفمرب أو طالئعها عىل األقل.

إن مل تصل محلة اإلنقاذ قبل الثالثني من شهر نوفمرب تكون اللعبة قد انتهت، ومعها حكم 
بريطانيا. يف هذه احلسابات التقديرية، وضعُت يف اعتباري املهلة الكافية لتجاوز صعوبات 
النقل وإقامة احلصون وما إىل ذلك، ومن ثم جيب أن نرى زي جنود صاحبة اجلاللة يوم 
اخلامس عرش من نوفمرب. أفرتض أن جزءًا من القوة سيذهب ملهامجة َبْرَبر يف 10 نوفمرب 
إىل  الوقت(، وأن جمموعة صغرية ستأيت  ة يف ذلك  واملَتمَّ َشنْدي  أهنا ستكون يف  )أحسب 
هنا؛ لذلك تبقى لنا اآلن 7 أيام يف أكتوبر و15 يومًا يف نوفمرب لالنتظار = 22 يومًا.  وهكذا 
نضيف ثالثة أسابيع إىل الـ 226 يومًا التي مرت حتت احلصار بسبب برينغ )الذي لن تبارح 
ذكراه خاطري( ومناورات السالم التي قام هبا. تقول إحدى الرسائل التي أرسلها سالطني 

1  انطلقت فرقة بالك ووتش االستطالعية من القاهرة إىل وادي حلفا يف 23 سبتمرب. ومل يصل اللورد 
ولزيل إىل وادي حلفا حتى اخلامس من أكتوبر.
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َبْرَبر وكان بإمكانه فعل  إن جراهام )Graham( كان قد أبدى استعدادًا إلرسال جنود إىل 
ذلك؛ لكن إيفلني مل يصدر األمر. وكنُت قد طلبُت إرسال 200 رجل فقط إىل هناك )انظر 
برقيتي يف يوميات ستيوارت( . . .. وأعلن أنه إذا عرفت برقيايت إىل برينغ، فسيتم إثبات 
12 مارس، بالوضع احلقيقي لألمور هنا؛ وبالتايل إذا كان هناك انطباع يف  أنه علم، حتى 
اخلارج أنني مل أقل »أرسل قوات )200 جندي( إىل َبْرَبر، أو إال ستفقد املدينة« فالبد وأن 

يكون برينغ قد أخفى برقيايت أو جتاهلها.

واملرهقة  البشعة  أخرى، مع حفالت عشائها  مرة  بريطانيا  فكرة عدم رؤية  استهوتني 
والبائسة. كيف نتحمل تلك الصور البائسة بخاطري! إهنا رضٌب من العبودية الكاملة. يف 
حفالت العشاء تلك، نرتدي مجيعنا األقنعة، ونقول ما ال نؤمن به، ونأكل ونرشب ما ال 
نحب، ثم نيسء لبعضنا بعضًا. أفضل عيشة درويش مع املهدي، عىل اخلروج لتناول العشاء 
كل ليلة يف لندن. آمل إذا جاء أي جنرال إنجليزي إىل اخلرطوم أال يدعوين للعشاء. ملاذا ال 

يستطيع الناس أن يكونوا أصدقاء دون ملء بطوهنم البائسة! إنه أمٌر مذهل.
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25 أكتوبر 

اآلخر  وذكر  جاسوس،  أنه  لظني  أحدهم  أعدت  النُُجُوِمي؛  َوْد  من  رجال  ثالثة  جاء 

أن الباخرة الصغرية األسرية »حممد عيل« سوف تصل اجِلَرْيْف مع اثني عرش قاربًا حمماًل 

محلة  وصلت  إذا  ألنه  إيقافها؛  يف  التفكري  حتى  نحاول  ولن  غدًا.  أو  اليوم  إما  باحلبوب، 

اإلنقاذ، فسوف نستويل عليها؛ ولكن ال أستطيع املخاطرة بالبواخر ضد املدافع األرضية.

أتى جنديان من العرب إىل أم درمان ببندقيتيهام. 

يتحرك كثري من الناس من الضفة اليمنى لنهر النيل باجتاه شيخ العبيد )الرجل وليس 

املدينة(. أتراهم يغادرون بسبب تقدم قواتنا؟ أم ألغراض هجومية؟ أم أهنا غارة عادت من 

السلب والنهب؟ عىل كل حال أرسلنا البواخر وأوقفنا عبَّارة العرب بالقرب من اخلطوط. 

يردَّ العرب بوضع مدفع أو اثنني يف املكان القديم بالقرب من الشجرة الكبرية، وأطلقوا 

أربع قذائف عىل البواخر. استوىل اجلنود يف ُأْم ُدْرَماْن عىل بقرتني وقتلوا اثنتني أخريني. جاء 

عبد آخر من ُأْم ُدْرَماْن. تمَّ االستيالء أمس عىل بعض األبقار بالقرب من اخلطوط اجلنوبية.

ما أفضل خطة ملهامجة العرب؟ اهلدف إحلاق هزيمة ساحقة هبم تضع حدًا هلذا القتال، 

ومتنعهم من التجمع يف ُكْرُدَفاْن. وعليه يمكن توصيف املوقف كالتايل:
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العيلفون

اخلرطوم

ض
ـــ

ألبي
ل ا

يــ
الن

النيـــل األزرق

قـــر معسكر املهدي
(4000 رجل و 6 مدافع)

معسكر ود النجومي
(5000 رجل و 8 مدافع)

اجلريف
(600 رجل ومدفعان)

شيخ العبيد
(4000 رجل و مدفع واحد)

أمدرمان

الُدَوَيم  إىل  البواخر  إرسال  طريق  عن  انسحابه  ونقطع  النُُجُوِمي  َوْد  هناجم  1. سوف 

)Duem( مع قوة صغرية؛ بعدها ستقف قوات املهدي وشيخ العبيد مكتوفة األيدي.

2. سأهاجم يف نفس الوقت املوقع يف اجِلَرْيْف. وستتم العمليتان يف نفس اليوم بواسطة 

القوات التالية.

عمليات عىل النيل األبيض. التقدم عىل النيل األبيض بالقوارب، مع 2000 من املشاة 

X. بعدها، ينطلق الفرسان عرب الضفة اليمنى للنيل  الربيطانيني حتى الوصول إىل النقطة 

األبيض، إىل النقطة X. سنهاجم بمدفعني و1500 رجل يف وقت واحد الحتالل القريتني 

منافذ  وسد  التهديد  بغية  األخرى  والقوات  السودانية  القوات  وترسل  اخلطوط،  خارج 

اهلرب. ترافق القوات ثالث بواخر.

عمليات عىل النيل األزرق. التقدم أعىل النيل األزرق. ثمة حاجة إىل 1000 جندي من 

املشاة الربيطانيني ترافقهم بواخر وقوارب مع مساندة من خيالة الَشاْيِقَية، وما بني 80 إىل 

1000 جندي من القوات السودانية إىل اجِلَرْيْف.  
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إىل  املطاردة  مهمة  بواخر  وأربع  جندي   800 فسيتوىل  العمليات  هذه  نجاح  حال  يف 
الدويم أعىل النيل األبيض.

محلة اإلنقاذ إىل ِسنَّار. من املحتمل أن يستسلم شيخ العبيد يف احلال، ثم ستتحرك قوة 
تبلغ 500 من املشاة الربيطانيني و1000 من املشاة السودانيني إىل َوْد َمَدين لتفتح الطريق 
إىل ِسنَّار )يف حني يرسل معهم رجال لرشاء الذرة(. يبدو أنه ال يوجد عرب مسلحون بني 
ِسنَّار ووْد َمَدين أو إىل اجلنوب من ِسنَّار )سيرتاجع املهدي يف احلال إىل األَُبيِّْض ]املدينة[(. 
من املحتمل أن يتزامن وصول احلملة إىل أبو حراز )Abou haraz( استسالم مدينة الَقَضاِرْف 

وما حوهلا من مناطق، وبالتايل سيتم بعدها فتح الطريق إىل الَقَضاِرْف وَكَساَل.

ستتطلب هذه العمليات أقل قدر ممكن من الزحف من جانب اجلنود، وسيتم االنتهاء 
منها يف غضون ثالثة أسابيع أو أقل من ذلك.

جيب أن نتذكر أنه يف خالل كل هذه االشتباكات، مل يظهر اجلانبان أي قدر من الرمحة، 
لذلك جيب أال نتوقع أن تظهرها القوات السودانية إذا أتيَت؛ ثمة أمر آخر يتعلق باجلرحى 
من العرب: إذا ذهبت وحاولت مساعدهتم، فإهنم )مثل األفغان( سيحاولون قتل رجالك 
يعتقدون:  وهم  الديني،  اهلوس  يدفعهم  ارون،  غدَّ إهنم  ملساعدهتم؛  اجلهد  يبذلون  الذين 
1( أنك تتظاهر بمساعدهتم من أجل قتلهم بعد ذلك؛ 2( ولكوهنم يائسني يعتقدون أهنم 
طبيعة  هي  هذه  ولكن  بارد،  بدم  هذا  أكتب  أنني  يبدو  كافرًا.  قتلوا  إذا  اجلنة  سيدخلون 
أولئك الذين ستقاتلهم. من جهتي، آمل أن هيربوا مجيعًا عند املواجهة؛ ألهنم جمرد حشد 
املحركون األساسيون. سأمنح  الزعامء هم  مائة.  املخدوعني. تسعة وتسعون من كل  من 
إرشاف  حتت  املهدوية  لدراسة  مكة  إىل  مجيعًا  سأرسلهم  لكني  طلبوه؛  إن  للزعامء  العفو 
األصوليني من الشيوخ السلفيني. ال توجد معلومات حتى اآلن عن حقيقة القافلة التي أتت 
من النيل إىل شيخ العبيد. أحد قواربنا، الذي كان جيمع القش والربسيم جنوب احلَْلَفاَية، 
أنزل رجاله يف حماولة ألخذ بعض املاشية من القافلة فانقلب العرب عليهم وقتلوا الريس. 
ويقول البحارة إهنم قتلوا الكثري من العرب )؟(. أعتقد أن هؤالء الناس حيبون القتال حقًا 

إن كانت هنالك أدنى فرصة للسلب والنهب.
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مجعية  فإن  لصاحله،  السودان  عن  باجلالء  وقمنا  الغزال  بحر  عىل  املهدي  استوىل  إذا 
مكافحة الرق قد تضطر إىل أن تغلق مكتبها ملكافحة جتارة الرقيق يف تلك األصقاع، خاصة 

إذا تركنا بواخرنا للمهدي.

هل   :2389 رقم  سؤال  التقيص،  بموجب   ---- اللوردات  جملس  اخلاصة،  اللجنة 
مقيدون  وهم  يسحبون  كانوا  الفالحني  أن  القاهرة،  يف  كنتم  عندما  سيادتكم،  علمت 
بالسالسل واألصفاد من منازهلم ويرسلون ملحاربة املهدي حتت إمرة هيكس؟ ما اخلطوات 
التي اختذمتوها ملنع ذلك يف املستقبل؟ هل أخربتم حكومة صاحبة اجلاللة باحلقائق، وماذا 

كان جواهبا؟

نقل املهدي عّبارته إىل أعىل النهر بعد انطالق بواخرنا هذا الصباح. 

ثمة مسألة تثري شكوكًا عميقة لدي: إذا كان جيب عىل املسؤولني يف سلك اخلدمة العامة 
احلط من قدر شخصياهتم إىل هذا احلد، والسامح ألنفسهم بالتغايض عن احلقائق التي ال بد 
أن تصدمهم، ال بوصفها رشًا فحسب، بل ألهنا ترض أيضًا بمصاحلنا القومية، ملجرد أهنا غري 
مقبولة حلكومتنا كوهنا تضطرها الختاذ قرارات تتعلق بمسائل صعبة... فال بد يل من اإلشارة 
إىل أعداد القتىل جراء هذه السياسة احلالية، التي بلغت بالتأكيد 80.000؛ ومل تضع احلرب 
العبيد  جتارة  فعالة  بطريقة  اسرتجعنا  لقد  مجيعًا.  هيربوا  أن  آمل  جهتي،  من  بعد.  أوزارها 
وصيد الرقيق؛ ألن حكومة صاحبة اجلاللة ال تستطيع االحتفاظ بالسودان، ولن تتمكن 
مرص أبدًا من حكمه. اليشء الوحيد الذي يمكن القيام به هو إعطاء السودان للسلطان. يا 
هلا من هناية لدبلوماسية حكومة صاحبة اجلاللة: لقد كان من السهل جدًا بالنسبة إيّل عندما 
غادرت يف يناير 1880، أن نقوم بتسوية املسألة، وذلك بالتخيل عن ُكْرُدَفاْن ودارفور وبحر 

الغزال واالستوائية بكرامة وهدوء. 

أقر أنني ال أعرف حتى اآلن كيف سنخرج منه )السودان(؛ هذا إذا حرضَت أنَت إىل 
اخلرطوم، وطردَت العرب وفتحت الطريق إىل ِسنَّار. عندها ماذا ستفعل؟ ستقول: »خذ 
وبالطبع  ِسنَّار،  إىل  ستذهب  أنت  جدًا،  حسنًا  املغادرة«.  يف  يرغبون  الذين  أولئك  معك 
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سيتوجب عليك أن تقاتل عىل طول الطريق إىل هناك. سوف يستغرق ذلك ثالثة أشهر. 
وخالل تلك األشهر الثالثة، كيف يمكنك توفري الطعام لسكان اخلرطوم؟ يف اللحظة التي 
تغادر فيها ِسنَّار سترتك وراءك خمزن احلبوب. وعندما تعود إىل اخلرطوم، ستواجه 30000 
الَشاْيِقَية، وهؤالء مجيعهم    3000 من  نسمة ممن لن يغادروا، ويميلون إىل املهدي ومعهم 
َبْرَبر؛  يف  طعام  لديك  يكون  لن  أخرى،  أشهر  ثالثة  َبْرَبر؛  إىل  طريقك  ستشق  مسلحون. 
وستحتاج إىل شهرين آخرين للوصول إىل ُدْنُقال، والتي )باعتبار سياستكم( ستكون معادية 

لك. إهنا بالفعل مشكلة فظيعة، وأمتنى أن أرى طريقة للخروج منها.

ثم تأيت األشهر احلارة، وانحسار مياه هنر النيل. يف مثل هذا الوقت من السنة القادمة 
من  الفائدة  هي  ما  ولكن  اآلن،  العودة  يمكنك  بالطبع  بكرامة.  السودان،  خارج  سنراك 
جميئك؟ لن أسمح أن تأيت من أجيل. أنت قادم من أجل إجالء حاميات السودان. ووفقًا 
للرتتيبات الرتكية، إذا ترصفت برسعة اآلن، فيمكنك أن خترج هبدوء يف يناير 1885. لن 
يكلفك ذلك مثل ما يكلفك إبقاء قواتك هنا ملدة سنة، وجيب أن تفعل ذلك لألسف، إذا 

ثابرت عىل حماولة »االنسحاب الرسيع«.

ليس لدي من مقصد وال هدف وراء تقديم هذه النصيحة. أنني أريد فقط اخلروج من 
هذه الورطة، لكن بكرامة. آسف ألنني جعلت من محلة اإلنقاذ رضورة، لكن حاملا تصل 
لن  الرسيع«،  »االنسحاب  بفكرة  متشبثًا  وبقيت  التواصل مع اخلرطوم  َبْرَبر وتتمكن من 
بينام، من ناحية أخرى،  البقاء هنا ملدة سنة.  تتمكن من إنجازه، ما سيجعلك مضطرًا إىل 
التربير  جتد  اجلاللة  صاحبة  حكومة  دع  برشف.  اخلروج  من  لألتراك  البلد  منح  يمكنك 
املناسب، لن يكون ذلك أبدًا صعبًا عليها. لكن ضع نفسك مكاين: إذا قلت يل »االنسحاب 
أستقيل من  أوالً«، وسوف  املوت  أفضل  إىل مصريها«، سأقول »ال،  ِسنَّار  وترك  الرسيع 
منصبي، ألنني لن أستطيع القيام بذلك. وإذا قلت: »إذن لن تظل احلاكم العام«، فسأكون 
عندها عىل ما يرام، وسأضع كل املسؤولية عىل عاتقَك )ألنني لن أكون بعد عزيل مضطرًا 
إىل مساعدة مثل هذا التحرك، الذي أعتقد أنه شائن(.  وسوف جتد نفسك عندها وجهًا 
لوجه مع الناس. أنا ال أقول سوى أن عبد القادر )Abd-el-Kadir( ربام يكون أكثر فائدة 
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مني يف عملية »االنسحاب الرسيع«، حتى إذا وافقت عىل العملية )ويمكنك تقدير ذلك 
بنفسك، عىل أي حال سأكون أنا خارج هذه اللعبة، وبالتايل، سأكوُن معفيًا من مسئوليتي 

جتاه الناس(. 

قد يكون من غري الرضوري كتابة ذلك كله، وربام تكون لديك آراء أخرى، ولكن لن 
يضريك أن تعرف جيدًا آرائي. أنا حمصن ضد أي خسارة بعرض ملك البلجيك1، إذا تركت 
خدمة حكومة صاحبة اجلاللة، ومن ثم أنا مطلق الرساح من خدمتها، وإذا عزلتنني من 
منصب احلاكم العام، فقد أعفيتني من كامل املسئولية عام ستفعله جتاه الناس يف السودان. 
وال أعتقد أنني متمرد يف هذا الصدد، أو غري عقالين. كام أنني ال أستطيع القول إنني إذا 
كنت يف موقع ثانوي لن أقدم خدمايت ملساعدتك، لكنها ستكون ضد طبيعتي وبغيضة إىل 
نفيس، ولن تكون صادرة من منصب احلاكم العام، جيب أن يكون ذلك رشطًا رضوريًا، 
كام جيب أن يكون معلومًا أنني غري موافق عىل فكرة »االنسحاب الرسيع«. ال أقول ذلك 
لو أين غري مقتنع بأن »االنسحاب الرسيع« عملية صعبة إىل احلد الذي جيعل كل إنجليزي 
ملزمًا بمساعدة أخيه )اإلنجليزي(. لو كنت اللورد ولزيل، سأجعل حكومة صاحبة اجلاللة 

ترسل األتراك إىل هنا.

أنا ال أدعو إىل االحتفاظ بالسودان؛ ألنه ممتلكات ال جدوى وال طائل منها ولن نتمكن 
من حكمه. كذلك ال يمكن ملرص أن حتكمه )بعد األحداث األخرية(. أنا أناقش فقط كيفية 
اخلروج منه برشف وبأرخص طريقة ممكنة )جيب أن نتذكر أننا سبب مشاكله(، وتتمثل تلك 
الطريقة إما بواسطة حكومة مؤقتة بقيادة الزبري باشا، أو منحه لألتراك؛ اهلدف ببساطة هو 
الَشاْيِقَية وسكان  تأمني خروج كريم ومرشف من السودان. يف ظني أن الزبري سيتفق مع 
البلدات ويرتب األمور مع املهدي ما يمكنك من اخلروج.  وقد يتمكن الزبري من توطيد 
سلطته إذا أحلقت أنت باملهدي هزيمة ساحقة قبل أن تغادر؛ ويف كل حال لن تتمكن من 

اخلروج من السودان، بواسطة الزبري أو األتراك، قبل نوفمرب 1885.

1  عرض عليه ملك بلجيكا وظيفة قائد عام يف الكونغو.



217 اللاء الزاما

يف مناقشتي للوضع يف السودان استبعدت كليًا آرائي اخلاصة الغريبة: التخيل عن بالد 
متحرضة إىل حد ما، والتي إذا ُحِكَمْت بشكل صحيح تصبح هادئة ومنظمة، إىل األتراك أو 
الزبري باشا، والسامح لتجارة الرقيق بأن تزدهر مرة أخرى عرشة أضعاف، ال يعتربان دورًا 
عظياًم، ولكن ما الذي يمكن عمله؟ ليس لدينا الرجال الذين بمقدورهم حكم هذه البالد، 
كام ال يمكننا حتمل التكلفة املالية؛ وبالتايل فإنني أنصح بام قلته. عندما غادرت السودان، 
كان هادئًا ويغطي نفقات إدارته، ومل أحتمل عناء يف استمرار حكمه. أما اآلن فقد أصبح 
القامش  )ألن  تقديمها  حكومتنا  تستطيع  لن  أموال  إنفاق  إىل  بحاجة  فهو  خمتلفًا،  الوضع 

قصري، أويص أن يكون شكل املعطف مناسبًا(.

الرضائب  دافعو  يوافق  أن  املستبعد  من  لكن  بالسودان،  االحتفاظ  األنبل  من  كان 
أن  »عليك  هي  السائدة  والفكرة  رائجة،  تعد  مل  بلوتارك  سري  أن  إىل  )إضافة  الربيطانيون 
تدفع يل بسخاء قبل الذهاب إىل السودان«( يمكن للسودان )إذا فصل عن الزوائد( أن يدفع 

تكلفة إدارته، لكنه سيحتاج إىل ديكتاتور، ولن أقبل املنصب إذا عرض عيل.
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26 أكتوبر 

النُُجُوِمي وهنالك شائعة تكتسب رواجًا وصدى  َوْد  نساء من معسكر  جاءت ثالث 
تفيد بأن املهدي قد مات، وأن وكيله ]خليفته[ هو الذي يقوم اآلن بترصيف األمور. يفكر 

العرب يف إقامة حمطة أخرى يف كرري.

وافق األسبوع املايض ذكرى هزيمة هيكس، يف األول من نوفمرب عام 1883، عىل الرغم 
من أنني أعتقد أن املعركة استمرت لثالثة أيام، األول والثاين والثالث من نوفمرب.  

ي، وربام شجعهم عىل ذلك غياب  أحرض العرب اليوم مدفعًا ونصبوه بالقرب من ُبرِّ
البواخر. كذلك، جاءنا إىل ُأْم ُدْرَماْن من معسكر العرب مالزمان وشاويش ورقيبان وجندي 
مع عبد واحد. يقولون إن املهدي حي ويف أرسه صالح باشا، ومعه أيضًا حسني باشا خليفة 
اإلنقاذ  تقول إن محلة  أيام(  باشا ومجيع األوروبيني. وسمعوا أخبارًا )منذ بضعة  وإلياس 
اللذان كانا مع هيكس يقوالن إن اجليش هلك  َبْرَبر سوى يومني. املالزمان  تبعد عن  ال 
من العطش، ومل يقاتل اجلنود إال بالكاد. مع املهدي 5000 رجل، منهم 1000 من اجلنود 
السود و150 من اجلنود املرصيني. ما أقل االنتباه الذي يوليه املهندسون للسكان املدنيني 
يف احلصون، لكن وجودهم بالغ األمهية؛ بل أهم من األعامل. مالطا وجبل طارق هدفان 

ضعيفان بسبب السكان املدنيني.

النظاميني يف معسكر حممد  بأن »اجلنود  أفادا  ُدْرَماْن. وقد  ُأْم  8 مساء. جاء عبدان من 
ْيم، أو معسكر الفكي مصطفى، وهنبوه، وأطلقوا  أمحد، املهدي، ذهبوا بعد ظهر اليوم إىل الدَّ

النار عىل جنود الفكي مصطفى الذين قاوموا النهب«. أخشى أن يكون هذا اخلرب كاذبًا.
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27 أكتوبر

جاء رقيب أول وعبدان من ُأْم ُدْرَماْن صباح اليوم. أرسلت اثنني من اجلواسيس نحو 
َشنْدي.

يشء واحد إذا حدث )مع أنه مقيت( سيسعدين كثريًا: إذا نفذ »االنسحاب الرسيع«، 
هل يطرد اإلنجليز الَشاْيِقَية والبايش بوزوق مجيعًا، وجيعلوهنم يدفعون ثمن ما سببوه يل من 

قلق، إضافة إىل حقارهتم...

أفاد خمتار، خادم ستيوارت، بأن عليه أن يذهب ويتزوج امرأة أخرى. كيف يمكن هلؤالء 
الناس أن يستمروا هكذا، يتزوجون ويطلقون، يف وقٍت ال يعرف املرء فيه ما يضمره الغد. 

من جهة أخرى بنى تانجي بزوجتني هنا!

ثمة خرب يف املدينة يقول إن سالطني فد ُوضع يف القيد واألصفاد مرة أخرى. اخلرب ال 
يعد مفاجئًا بالنسبة إيّل عىل اإلطالق.

يقول الرقيب واجلنود مع رجيل الَشاْيِقَية، الذين جاؤوا اليوم، إن سالطني ليس سجينًا. 
وذكر الرقيب أن أحد جنودنا هرب من ُأْم ُدْرَماْن قبل ثالثة أيام. وعند التقيص، وجدت 
ما قاله صحيحًا، وأن الضابط املسئول مل يبلغ بذلك. ويضيف الرقيب أن العرب فكروا يف 
اهلجوم عىل ُأْم ُدْرَماْن، نتيجة ملا قاله هلم اجلندي اهلارب. بحسب علمي، هذا هو اهلارب 
الرابع منذ شهر مارس، وهو أول هارب من بني اجلنود أعلم به. أطلق العرب النار عىل 
الصنادل يف هناية اخلطوط عىل النيل األبيض وأصابوا واحدًا. كام رموا أربع عرشة قذيفة 
من مدافع كروب، ثم تقهقروا عندما أطلقنا عليهم النار مرتني؛ أطلقوا النار من بطاريتهم 
القديمة بالقرب من الشجرة )?el Sheddarah(. يف وقت سابق، كنت قد منحت فرج اهلل 
باشا راتبًا قدره 100 جنيه إسرتليني يف الشهر، وبعد ذلك عينته قائد فرقة ألسباب سياسية. 
وكان لديه من اجلرأة ما يكفي ليطلب مني أن أعطيه 150 جنيهًا يف الشهر )وهو املبلغ الذي 
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اعتدت أن أعطيه لرس العسكر أو القائد األعىل للجيش يف السودان يف األوقات املاضية، 
ويزيد ذلك بمبلغ 50 جنيهًا عام يسمح به القانون(. قدم طلبًا قبل بضعة أيام للحصول عىل 
املائة ومخسني جنيهًا إضافة إىل علف لثامنية خيول! جتاهلت متامًا وضع خمزون الذرة! وقلت 
له »انتظر«. بلغ به احلمق حد إعادة كتابة الطلب، فمزقته عىل الفور. بإمكانه الذهاب إىل 
اجِلَرْيْف، وربام يشيدون  النيل األزرق يف منطقة  العرب يعربون  يبدو أن  العرب إن أراد. 
موقعًا يف احلَْلَفاَية. رفض شيخ العبيد إرسال رجاله إىل هناك، وسنرى ماذا حيدث يف الغد....

ليس احرتامي للناس هنا هو ما يدفعني للمطالبة بإنقاذهم، بل ألهنم خملوقات ضعيفة 
وأنانية، وألن صفاهتم ال تؤثر يف مسألة قيامنا بواجباتنا جتاههم. إن اخلالص ما كان ليحدث 

لو أنه اعتمد عىل مزايانا وخصالنا.

الرواتب  ختفيض  سيحدثه  التي  الفزع  مسألة  يف  بالتفكري  أستمتع  إنني  أقول  أن  جيب 
إىل ربع معدالهتا احلالية، فالناس هنا أنانيون للغاية. وأعتقد لو أن املهدي منحهم نصف 
املعدل احلايل لرواتبهم، لذهبوا إليه. بيد أن خدمة املهدي جمانية، وعليه ليس هناك خوف من 
التحاقهم به. أحد البايش بوزوق السود اشتكى يل من عدم كفاية راتبه وجراياته، فهمست 
له: »اذهب وانضم إىل شيخ العبيد«، فكرش واختفى. ال هيمني يشء اآلن. إما اإلنقاذ أو 
الربيد.  الباخرة »احلسينية« هبذا  إرسال  أفكر يف  أو عند هنايته.  نوفمرب  قبل هناية  السقوط 
وإذا جاء العرب إىل احلَْلَفاَية، فسيكونون قد قطعوا كل أمل يل يف إمكانية هروبنا بواسطة 
َبْرَبر، كام أن األوضاع  بالرحلة إىل  القيام  البواخر ألن »اإلسامعيلية« لن تكون قادرة عىل 

املالية ستكون غاية يف الصعوبة.

يسليني كثريًا أن أجد الناس هنا متمسكني بوهم أن احلالة القديمة من املرجح أن تعود 
إىل ما كانت عليه، وقد قال يل أحدهم: »ستبقى معنا كحاكم عام، وستكون األمور كام كانت 
التي أظهرمتوها«.  عليه قدياًم«. فأجبته: »لن أخدمكم مرة أخرى بأي ثمن بعد الوضاعة 
فقال: »أوه، نعم، الناس ال يترصفون بشكل جيد هنا، إلخ... لكنك ستبقى من أجل جمد 
القلب،  الذاتية يف  الشفاه، واملصلحة  يثريون الضحك: اهلل عىل  اهلل« )أي مصاحلنا(. قوم 

وهذه املصلحة الذاتية مكشوفة متامًا بل يسخرون منها.
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وصل جندي وعبد لياًل إىل ُأْم ُدْرَماْن. وقاال إن املهدي مل يقرر بعد ما سيقوم به. اجلنود 
النظاميون مع املهدي يرسقون العرب، لذلك جردهم من أسلحتهم. 

ما  عىل  ِسنَّار  إن  تقول  رسائل  حاماًل  يومًا  عرش  مخسة  قبل  ِسنَّار  من  جاسوس  حرض 
يرام. وكانت ردًا عىل رسالة أرسلتها إىل هناك تقول: »محلة اإلنقاذ يف طريقها لفك حصار 

احلاميات، وهكذا فإن ِسنَّار تعتمد عيلَّ يف التعامل مع الوضع فيها«.  
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28 أكتوبر 

بالتجمع  النواحي  مجيع  من  العرب  أمر  املهدي  إن  يقول  ِسنَّار  من  جاء  الذي  الرجل 
يف اخلرطوم. وقام شيخ العبيد بإنشاء حمطة بالقرب من اجِلَرْيْف عىل الضفة اليمنى للنيل 
األزرق. لدهيم اآلن قاربان لعبور النهر ونقل الذرة من شيخ العبيد إىل َوْد النُُجُوِمي. وضع 

العرب جمموعة استطالع عىل أنقاض قرية ُأْم ُدْرَماْن هذا الصباح.

جاء من العرب يف ُأْم ُدْرَماْن هذا الصباح مالزم ورقيب وأربعة جنود ومراكبي واحد. 
أو  الضباط  أو  أن اجلنود  يتذكر اجلميع  أن  َشنْدي )آمل  تنهب  البواخر  إن  تقول شائعات 
الباشاوات املرصيني لن يعودوا إىل هنا مرة أخرى(. يقول املراكبي إنه غادر َبْرَبر قبل ستة 
أيام. ويؤكد أن العرب قد أرسلوا األموال التي تمَّ االستيالء عليها من َبْرَبر إىل الصحراء؛ 
البواخر  وأن  اَمر؛  الدَّ من  يومني  بعد مسرية  قوة خمتلطة، عىل  مع  السيد حممد عثامن،  وأن 
اخلمس قد أخضعت َشنْدي؛ وأن الطريق من هنا إىل َشنْدي خال من العرب الذين توغلوا 
اآلن يف الصحراء؛ وأن العرب املارقني ال ينترشون إال يف منطقة قريبة من َشنْدي، وأعدادهم 
قليلة أعىل شالل الَسَبلوقة؛ وأن الباخرة »عباس« عربت بأمان، ولكن القاربني اللذين كانا 
حيمالن احلطب تمَّ أرسمها عند التخيل عنهام بعد إفراغ حلمولة؛ وأن شيخًا يف دار مجنة تظاهر 
بالصداقة، وحاول االستيالء عىل الباخرة، لكنها أطلقت النار عىل العرب وقتلت كثريين 
منهم؛ وأن ثالثة جواسيس أرسلهم السيد حممد عثامن قبض عليهم أثناء حماولتهم االتصال 
مع ُدْنُقال، وتمَّ إعدامهم؛ وأن رجاًل غادر َبْرَبر إىل دار مجنة عىل مجل وعاد إليها يف ذات اليوم؛ 
وأن محلة اإلنقاذ موجودة يف دار مجنة. وذكر الضابط أن قرار املهدي متأرجح حيال اجلنود 
النظاميني، ففي ساعة ينزع سالحهم ويف أخرى يعيد تسليحهم؛ وأن بعض العرب يفرون 

منه، بينام ينضم إليه آخرون يومًا بعد يوم. 
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انفجر لغم برجل يف اجلانب الشاميل من املدينة، وسمعت أنه أصيب بجروح خطرية، 
ليست شالالً،  دار مجنة  أن  أوضح  أخرى،  مرة  املراكبي  استجواب  عند  مميتة.  تكن  مل  إن 
ولكنها مكان )بالقرب من الشالل( عىل بعد يوم ونصف من َبْرَبر. وكان لدى القوة ثامين 
ُدْنُقال الذي كنت قد سحبته معي من وادي حلفا يف عام  القديم يف  القارب  بواخر )منها 
ُترسل  ُدْنُقال )ملاذا مل  إىل  الباخرة »عباس« واصلت رحلتها  بأن  الرجل  1878(. وأضاف 
مع األخريات؟(.  دفعت رواتب نصف شهر جلميع الرتب دون الرقيب. وعليه أكون اآلن 

مدينًا هلم بمرتب نصف شهر فقط.

إذا أرسل قائد محلة اإلنقاذ قوًة عرب النيل إىل َبْرَبر ألخذها، ثم أرسل بقية القوة من َمَرِوي 
عرب الصحراء، يكون يف رأيي املتواضع قد فعل اليشء الصحيح.

إن مل يتمَّ أخذ َبْرَبر، تكون احلملة بمنزلة نزهة يا برينغ!! برينغ!! 

اجِلَرْيْف،  يبدو. لدهيم حمطة يف  املساء عىل ما  احلَْلَفاَية هذا  القدوم إىل  العرب  ينوي  ال 
وأخرى يف حلة كوكو )Kokoo( التي تقابل اجِلَرْيْف، عىل الضفة اليمنى للنيل األزرق. )مل 
يعد بحوزيت ورق نشاف!(1. حاول فرج اهلل باشا مرة أخرى، وبطريقة ملتوية، احلصول عىل 
املائة واخلمسني جنيهًا، والعلف )الذرة( ألربعة خيول، إضافة إىل جرايات تكفي لعرشة 
وأدعو  )أصيل  وضيعون.  الناس  هؤالء  الشهر:  يف  بامئة  وقنع  متامًا،  فشل  أنه  بيد  رجال؛ 
صادقًا: ال تدع أي مرصي من الذين كانوا عىل البواخر يعود إىل هنا(. انتهى ما عندي من 
ورق، وال أجد اآلن ما أكتب عليه سوى ورق الربقيات )سيغضب فلوير لسوء استخدامي 
لورق الربقيات(. أنا سعيد حقًا ألن الباخرة »عباس« مل ترتك األغاريق وراءها، لكنها ختلت 
فقط عن القوارب التي حتمل احلطب. آمل أن تكون لدي، خالل األربعة عرش يومًا املقبلة، 
باخرة أخرى شقيقة للباخرتني »عباس« و»احلسينية«. أبلغتهم برضورة برشمتها عىل ارتفاع 
ست بوصات فوق خط املاء، وأن يضعوا مسامري ثابتة للجزء العلوي فوق املاء، الذي ال 

يتطلب أن يكون حمكم السد. 

1  اجلزء السابق من اليوميات كتب عىل ورق النسخ.
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يقولون إن الباخرة »الفارش« التي كانت حتمل مدفعًا عىل ظهرها قد جنحت يف الرمل 
بالقرب من أبو رشيم ما جعلها تتأخر يف مطاردة الباخرة »عباس«. حلقت بالرجل املصاب 

باللغم جراح يف الرأس والصدر والساقني. وليس ثمة أمل كبري يف شفائه.

السجن؛  يف  للغاية  سيئ  بشكل  يترصف  عرايب(  وسكرتري  ستيوارت،  )صديق  عوان 
تأثري: فهو  له أي  ُأطلق رساحه، لكن ذلك مل يكن  بالسالسل عن طريق اخلطأ ثم  قيد  إذ 
ييسء إىل اجلنود. أتوقع أنه كتب إىل املهدي وأخربه برحيل ستيوارت وبأين قد أرسلت معه 
إنه قد برش ودعا لفرتة  يقال  املدينة؛ كام  تأثريًا كبريًا يف  أثر  »اليوميات«. ويقال إن اعتقاله 

طويلة إىل تأييد املهدي ونرصته. 
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29 أكتوبر 

يقال إن اليوم، 29 أكتوبر عام 1301 هجري، شهد كارثة هيكس؛ الكارثة حدثت يف 
األول والثاين والثالث من نوفمرب، ولكن العرب يؤرخون هلا بالثاين عرش والثالث عرش 
والرابع عرش من شهر حمرم. وصلت األخبار إىل القاهرة بعد احلادثة بثالثة أسابيع؛ منذ ذلك 
إيل تسعة أشخاص-أنا وستيوارت  التي أرسلت  التعزيزات  بلغت  اليوم،  التاريخ وحتى 
وهريبني وحسني وتونجى ورشدي، وثالثة من اخلدم، دون أن يصلني فلس واحد. من 
بني الذين أتوا، ذهب اثنان، ستيوارت وهريبني، ومات حسني، أي مل يبق سوى ستة من 
2200، منهم  1500 و700جندي، بمجموع  أكثر من  بينام أرسلنا  أتت،  التي  التعزيزات 
 .1)Coetlogon( وكوتلوغون  رسي،  وحسني  احلاردار  إبراهيم  مها  الباشاوات  من  اثنان 
اجلنود النظاميون، الذين كانت هلم مستحقات متأخرة وواجبة الدفع ملدة ثالثة أشهر عندما 
بوزوق مدينون  البايش  أن  أتيت، هم اآلن مدينون للحكومة بنصف شهر فقط، يف حني 
هلا بربع شهر فقط، ولدينا نحو 500 جنيه اسرتليني يف اخلزينة. إهنا معجزة. لقد ُهزمنا يف 
معركتني، تكبدنا فيهام خسائر فادحة يف الرجال والسالح، وربام يقال إننا عانينا وتعثرنا، 
لكنني ال أزعم حتقيق أي نجاح عظيم يف خالل املدة كلها. ويبدو أن األمور سارت بعكس 

ما نريد حني اعتقدنا أننا حققنا أفضل إنجاز.

اخلرطوم.  عن حامية  وتركه مسؤوالً  اجلنرال هيكس  أركان  هيئة  الكولونيل دي كوتلوغون يف  كان    1
وأرسله غوردون إىل القاهرة بمجرد وصوله إىل اخلرطوم.
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بربر

شندي

اخلرطوم

ة املتمّ

أمبكول

مروي

أبو محد

الدبة

250 ميل

100 ميل

ميل
 10

0

150 ميل

150 ميل

80 مـيـل

30 مـيـل

أظن أن لدينا املزيد من ذخرية ريمنغتون )عىل الرغم من أننا أطلقنا ثالثة ماليني رصاصة 
عىل العرب(، وصار عدد اجلنود اآلن أكرب من عددهم حني أتيت. لدينا اآلن كل األسباب 
واملفاجئة؛  املشؤومة  املحن  من  العديد  واجهنا  لنا.  محايته  عىل  اهلل  شكر  إىل  تدعونا  التي 
مثل وفاة بريزايت بك )Berzati bey( 1يف القطينة؛ والرحلة األوىل غري املربحة لبواخرنا إىل 
ِسنَّار، وتأخرها دون جدوى؛ وهزيمتنا )بعد انتصارنا يف الَعْيَلُفون( التي خرسنا فيها اجلزء 
الفعال من قواتنا، والباشا املقاتل، حممد عيل؛ واستسالم صالح باشا مع 1500 من الرجال، 
واالستيالء عىل الباخرة »حممد عيل«؛ وسقوط َبْرَبر، مع خسارة باخرتني. إنه ألمر مدهش 
حقًا أن نكون يف وضعنا احلايل مع هذه القلة من النجاحات والكثرة من الكوارث الثقيلة. 
من التعزيزات، جرح ستيوارت وتونجى. وفقدنا ثالث بواخر، اثنتني يف َبْرَبر وواحدة يف 
النيل األزرق، وبنينا باخرة، »احلسينية«، ونأمل أن يكتمل بناء أخرى يف أسبوعني، مما جيعل 

1  سكرتري سابق لغوردون. 
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خسارتنا تتقلص إىل باخرة واحدة فقط. ومؤكد أن هزيمتنا بالقرب من الَعْيَلُفوْن هي التي 
أدت إىل قدوم املهدي إىل هنا، والتي قد تكون هلا تبعات خطرية للغاية، لكن يبدو أن وصوله 
40000 جنيه إسرتليني من الفئات الورقية و500 جنيه  ليس له من تأثري مرض. بحوزتنا 
اسرتليني من النقود املعدنية. عندما وصلت مل يكن يف اخلزينة سوى 5000 جنيه إسرتليني، 
وهناك 15000 جنيه إسرتليني من العملة الورقية يتداوهلا الناس يف املدينة. عندما أتيت، 
كان لدينا اثنان من الباشاوات، إبراهيم احلاردار وحسني رسي؛ ولدينا اآلن اثنان، فرج اهلل 
باشا ونزار باشا. جاءت اليوم امرأتان إىل ُأْم ُدْرَماْن، زوجتا الرجلني اللذين هربا باألمس 
)مع طفل صغري بني اللون(. وذكرتا أن العرب غاضبون جدًا من هروب مقاتليهم؛ كام 
انضم إلينا أحد الصبيان. إذا متعنا فيام مررنا به خالل األشهر املاضية، ودققنا يف التفاصيل 
فسنجد أن األحداث سارت ضدنا بشكل كبري؛ ولكن إذا نظرنا إىل ما حولنا بشكل عام 
فسنجد أننا قد حققنا نجاحًا كبريًا. ولطاملا كانت لدي فكرة أنه لن ُيسمح لنا بأي نجاح 
به.  نفخر  ما  نجد  ولن  نتعثر  وسوف  ستحكمنا  األحداث  وأن  ألنفسنا؛  ننسبه  أن  يمكن 
هزيمة الباشا حممد عيل كانت بسبب رغبته ورغبة رجاله وسكان اخلرطوم يف هنب شيخ 
أردت  ألنني  وميويل،  طبيعتي  يعارض  كان  ذلك  أن  غري  املدينة(.  وليس  )الرجل  العبيد 
االستيالء عىل َبْرَبر عرب عملية عسكرية مناسبة قابلة للتنفيذ؛ ومل أوافق إال بسبب ما أصاهبم 
لرأت حكومة  َبْرَبر  أخذنا  لو  ربام  لكن  أهنا سهلة.  العملية عىل  صوروا  قلق، وألهنم  من 
صاحبة اجلاللة أن ال رضورة إلرسال محلة إلنقاذ احلاميات؛ ال ريب أن التفكري عىل هذا 
النحو ليس صحيحًا، فمع أن االستيالء عىل َبْرَبر ممكن، إال أن من املتعذر محايتها؛ وسيكون 
النرص عقياًم، ولن يفعل الكثري حلل مشكلة السودان أو سحب احلاميات األخرى، بينام، من 

ناحية أخرى، قد يوقف محلة نجدهتا.

رجال املهدي هم الذين بنوا املحطة يف ِحلَّة كوكو عىل الضفة اليمنى للنيل األزرق مقابل 
اجِلَرْيْف، وليس رجال َوْد النُُجُوِمي؛ وأتوقع أن تكون قد ُبنيت أيضًا لرتويع شيخ العبيد.

الذي وجدنا  الكاتب  العرب )أحدهم شقيق  البقارة يف اجلانب الشاميل ثالثة من  أرس 
متعلقاته عىل الضفة، ونفرتض أنه قد قتل( وهم يرسقون ثالثة خيول تعود لصالح باشا. 
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م ألنه من  جاء عبد من العرب يف ُأْم ُدْرَماْن؛ وذكر أن املهدي قال إنه ال ينوي القتال يف حمرَّ

األشهر احلرم؛ غري أنه مل يطبق ذلك مع هيكس، ولكن هيكس هو الذي هامجه، أو حاول 

مهامجته.

هنالك شكوك حتوم حول مصداقية ذلك املراكبي، ألنه ذكر بعض األكاذيب حول ذهابه 

لنا أسعدنا لبعض  قاله  ما  فإن  َبْرَبر يف قارب حكومي، وهذا غري صحيح. ومع ذلك  إىل 

الوقت. قال أحدهم )أظنه تالريان Talleyrand(1: »لو أفلحت األكذوبة يف أن تظل متداولة 

ملدة أربع وعرشين ساعة، تكون قد أدَّت وظيفتها«. ومع ذلك، فأنا ما زلت متمسكًا بالرأي 

القائل، إذا كان املوسم يف بدايته، والنيل مل ينحرس فإن طريق النيل الذي تأخذه القوات هو 

الصحيح، لكن ذلك ينبغي أن حيدث يف يوليو مع ارتفاع منسوب النيل.

يقول الرجال الثالثة الذين قبض عليهم اليوم إن »محلة اإلنقاذ ال تزال يف الَدبَّة«، وأتوقع 

أن تكون هذه هي احلقيقة، ألن البواخر الثامين لن تتمكن من القدوم اآلن، حيث إن النيل 

قد انخفض. 

1  شارل موريس دو تالريان 1754م-1838م سيايس ودبلومايس فرنيس، كان ممثل الكنيسة الكاثوليكية 
لدى البالط الفرنيس )م(.
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30 أكتوبر 

هجم العرب هذا الصباح عىل احلَْلَفاَية، وقبضوا عىل بعض األفراد الغافلني؛ وال أدري 
إن كانوا سيبقون هناك أم ال؟ وتقول الشائعات إهنم يف طريقهم إىل منطقة الَسَبلوقة وَشنْدي 

لصد هجامت البواخر...

املشاة و50 من  200 من  الشامل )َشنْدي؟( من  ناحية  التي اجتهت  العرب  تتألف قوة 
الفرسان.

جاء رجالن من اجلبهة اجلنوبية - وقاال إن شيخ العبيد مع املهدي؛ وَوْد النُُجُوِمي وأبو 
َقْرَجة يف اجِلَرْيْف. أتوقع أن يكون العرب قد استولوا عىل أحد قوارب جتارنا يف احلَْلَفاَية.

250 من العرب ببسالة إىل  1300 رجل يف احلصن الشاميل، ومع ذلك فقد عرب  لدينا 
احلَْلَفاَية دون أن نتجرأ عىل صدهم؛ وهذا يعرب عن حال روحنا املعنوية.

قدم عبد إىل ُأْم ُدْرَماْن. وأفاد بأن املهدي يقول إنه لن يقاتل إال بعد مرور حمرم )اليوم 
هو الثاين عرش من حمرم(.

أطلق العرب النار عىل خطوطنا من جوار النيل األبيض اليوم، لكنهم مل يصيبوا أحدًا. مل 
أمتكن من النوم الليلة املاضية، فاستيقظت متأخرًا، وبالتايل نام اجلميع أيضًا، ومل تتم مراقبة 
العرب بشكل مناسب. أعتقد أنني أصدرت عرشين أمرًا برضورة متابعة املراقبة، لكن بال 
فائدة. عاد العرب إىل اجِلَرْيْف. سأجرب ضابط احلصن الشاميل عىل دفع تعويضات للجرحى 
وعائالت القتىل يف هذه الغارة. كان من املفرتض أن تشتمل اخلريطة التي وضعها مهندسو 
السكك احلديدية )1874-1875( عىل كل املعلومات املتعلقة بإمدادات املياه عىل طريق 

ة.  ُأْمَبكول – املَتمَّ
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يف الواقع، تتلخص عملية نجدة احلاميات يف عبور طريق ممسوح جيدًا بطول 150 مياًل، 
تنتظر عند هنايته مخس بواخر وتسعة مدافع: بالطبع ستكون هناك مشاكل كبرية يف ترتيبات 

النقل، ولكن ليس هنالك خطر حمدد.

أعتقد أننا فقدنا اليوم ثالثة وعرشين جنديًا من الَشاْيِقَية وقعوا يف األرس، وقتل واحد، 
وجرح آخر؛ إضافة إىل سبع عرشة بقرة ومخس نساء وثامنية عبيد وثالثة محري وسبعة خيول 
وأربع وعرشين بندقية ريمنغتون.  حدث هذا بعد أن حذرهتم مرارًا من مغبة هجوم وشيك، 
خصوصًا الليلة املاضية بعد أرس اجلواسيس الثالثة. عدد هؤالء الَشاْيِقَية وصل إىل 1200. 
ويف اجلانب اآلخر، مل يزد عدد العرب عن 200 مع 30 حصانًا. ومع ذلك مل حياولوا الدفاع 
عن أنفسهم، يا هلم من مجاعة بغيضة. كم أتطلع إىل ترسحيهم! لو تركتهم معي يف احلَْلَفاَية 
كم كنت سأقايس. لقد كافأنا العرب مع الفائدة عىل غارات فرساننا قبل بضعة أيام. ولو 
جاءت أي قوات، سأويص بترسحيها عىل الفور حاملا تصبح املناطق املحيطة باخلرطوم آمنة. 
ثم  بربر،  االستيالء عىل  من  احلاميات«  إنقاذ  يمنع »محلة  أرى سببًا وجيها  أن  أستطيع  ال 
الوصول إىل اخلرطوم يف العارش من نوفمرب )استعراض اللورد العمدة(، وهو وقت كاف؛ 
عىل افرتاض أن القوات قد حتركت من القاهرة يف 15 أغسطس، وهذا ما استخلصته )من 
رسالة كتشنر املخترصة املؤرخة يف 31 أغسطس(.  ثمة شائعات قوية ال يعرف مصدرها 
ة  املَتمَّ الَدبَّة )ملدة عرشين يومًا عىل األقل( تؤكد أن بواخر اخلرطوم راسية يف  انترشت يف 
وأهنا تنهب يمينًا ويسارًا. هذا أمر مستبعد، مع أن أيًا من جواسييس الكثر )الذين أرسلوا 
مالحظات هبذا املعنى( مل يتمكن من الوصول إىل هناك. وكان ينبغي هلذه الشائعات أن تشري 
ة هو الطريق الذي جيب اتباعه - حتى لو مل يتقرر ذلك مسبقًا،  إىل أن طريق ُأْمَبكول – املَتمَّ

وهو األمر األكثر ترجيحًا.

ة- ُأْمَبكول: مسار العرب عىل طريق املَتمَّ

ُأْمَبكول – النَْقَعة )Nesgee(: 24 ساعة.

النَْقَعة – أم حلفا )Om Halfa(: 12 ساعة.
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أم حلفا – اجلضول )Gakdal(: 12 ساعة.

اجلُُضدول – أبو طليح )Kleq Abou(: 18 ساعة.

ة: 12 ساعة. أبو طليح – املتمَّ

القافلة: 78 ساعة

مالحظة: أظنُّ أن عدد هذه القوات

كبري جداً عندما تصل إىل املتمّة

ة املتمّ

شندي

اخلرطوم

بربر

بئر أبو طليح

20 ميل

500
رجل

500
رجل

5000
رجل

ما جمموعه 7000 رجل

1000 رجل

1000 رجل
1000 ميل

2000
رجل

1000
رجل

100 ميل

15 ميل

30 ميل

12 ميل

20 ميل

10 ميل

35 ميل

50 ميل
وادي أبو غري

الربقة؟ (ال بئر)

بئر اجلصول

بئر أبو حلفا

بئر جبل غليف

آبار الكمبوك
النسجة

الدبة

أمبكول

ثمة موارد وفرية من مياه اآلبار. 

وال توجد آبار مهمة عىل اجلوانب.

أتوقع العثور عىل املياه عىل طول وادي أيب جري )Wadi Abou Gir(، كام توجد مياه يف 
منطقة الكمبو )Kambok( التي تقع عىل هضبة مرتفعة. ال أتوقع أن تتعرض القوة املتقدمة 
 Gebil Gelif( ألي أخطار طاملا اقترص قوامها عىل 200 رجل حلني وصوهلا لبئر جبل جيليف
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well( – وتشكل املسافة 60 مياًل من املسرية الكلية التي تبلغ 150 مياًل، أي تبقى مسافة 

90 مياًل.

توجد يف الوسط آبار أبو حلفا )Abou Halfa ( وبئر اجلضول )Gakdal( ويفصل بينهام 
ة. ويبدو  12 مياًل فقط.. ويبعد هذا اجلزء املركزي 50 مياًل من ُأْمَبكول و65 مياًل من املَتمَّ

أنه ال توجد آبار عىل جنبي الطريق تسمح للعرب بالتجمع بأعداد كبرية.
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31 أكتوبر 

وصل الليلة املاضية ثالثة من العرب عىل النيل األبيض. بتاريخ اليوم يكون قد مرَّ عىل 
حصارنا 7 شهور و11 يومًا، أي 233 يومًا، وذلك منذ أن ظهرت طالئع العرب ومتركزت 

يف املناطق املالصقة لنا. منذ ذلك التاريخ مل ننعم حلظة بالسالم.

سيكون الربد قارسًا يف الصحراء، وأعتقد أن صحراء ُدْنُقال هي األكثر برودة من بني 
مجيع الصحارى. ال أعتقد أنه ينبغي عليك إرسال نصحي باشا )Nutzi Pasha( واملرصيني 
الذين أخذهتم من البواخر شامالً، إىل ما هو أبعد من ُدْنُقال يف الوقت احلايل، ألنك إن فعلت 
بالنسبة  واملؤكد  اإلخالء.  من  والتوجس  واالستنفار  للتأهب  ُدْنُقال  أهايل  تدفع  فسوف 
ة  ألولئك الذين يؤيدون االنسحاب الرسيع أن إقامة رأس جرس )عىل حد قولك( يف املَتمَّ
ة هو  سيسهل احلركة، للحاميات وأهل اخلرطوم وِسنَّار. من الواضح أن طريق ِشنْدي- املَتمَّ
الطريق االسرتاتيجي الرئييس يف السودان؛ فمنه يمكن الوصول إىل اخلرطوم وِسنَّار وَبْرَبر 
ة؛ لكن بدالً عن النظر والتفكري يف مد خط سكة  عرب النيل، وَكَساَل عن طريق وادي َعْطرَبَ
حديد إىل َشنْدي كام يرى فاولر )Fowler(، فإين أفضل بناء حمطات عىل طول هنر النيل، من 
أجل طريق آمن وقوات صغرية؛ ألن استخدام البواخر النيلية جينبك مشقة النقل بواسطة 
اجلامل، الذي يعتمد عىل مزاج القبائل العربية. إىل جانب ذلك، فإن املالحة النهرية أرخص 

كلفًة ويمكن االستفادة منها مستقباًل عند ارتفاع منسوب مياه النيل.

كان هناك رقيب بني اجلنود الثالثة الذين حرضوا الليلة املاضية. وقال إن حممود خليفة 
كتب إىل والده، الذي هو مع حممد أمحد املهدي، يقول له إن اجلنرال اإلنجليزي يريده أن 
يستعجل يف إحضار اجلامل، ولكنه يامطل ويؤجل قدر املستطاع، وإن اجلنرال اإلنجليزي 
يريد أن خيرج من املدينة يف جمموعة واحدة، لكنه حياول إقناعه بالذهاب يف أربع جمموعات، 
وإن حممد خليفه خائن، شأنه يف ذلك شأن مجيع أفراد عائلته، وإن علينا معاقبته. من جهتي 
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أتوقع أن تكون املعلومات التي وردتني صحيحة. ويقول الرقيب إن حممود خليفة موجود 
يليه،  الذي  والشهر  الشهر  هذا  كهف  يف  سيعتكف  املهدي  وإن  الَدبَّة،  أو  ُدْنُقال  يف  حاليًا 
يف  ليسوا  )لكنهم  املهدي  مع  زالوا  ما  األوروبيني  مجيع  وإن  اآلن،  كهفه  يف  موجود  وهو 
الكهف!(. وأصبح سالطني صديقًا مقربًا للمهدي ويلتقيه يومّيًا )؟(. )هذه رواية مناقضة 

لرواية اعتكاف املهدي يف الكهف(. 

الفرنيس الغامض ليس مع املهدي، لكنه موجود يف ُكْرُدَفاْن...

االستعراضات العسكرية عىل حاهلا املعتاد. أتوقع أن يكونوا قد عرضوا أرسى األمس. 
من الغريب أن نوظف حممود خليفة، مع أن والده حسني باشا خليفة سجني مزعوم لدى 

املهدي. أعتقد أن ستيوارت يعلم أن األب حسني باشا ختىل عن َبْرَبر باخليانة تقريبًا.

آمل أن يعتني مدير ُدْنُقال بذلك الرجل. ويقول الرقيب »إن املهدي أعلن« أنه سوف 
يعدم شيخ اإلسالم )الذي وضعته يف السجن( ألنه منعنا من االستسالم. لقد تناهت إىل 
رشوة  عىل  األصدقاء  بعض  استحث  اإلسالم  شيخ  أتباع  أحد  إن  تقول  أخبار  مسامعي 

الرقيب، ليقول ذلك أثناء توجهه إىل القرص.

ُدْرَماْن. وهم  ُأْم  العرب - رقيب، وعريف، وعبد - يف  آخرون من  ثالثة رجال  جاء 
ُكْرُدَفاْن، وإن املهدي أرسل ثالث رسايا  يقولون إن الكثري من العرب يغادرون يوميًا إىل 
من اجلنود النظاميني إلعادة اهلاربني؛ وإنه قد أخذ نساء من رجال آخرين، مما جيعل العرب 
يشككون يف قداسته؛ وليس لديه سوى أربعني قذيفة فقط لكل من مدفعي الكروب اللذين 
بحوزته. العبد حليم له وجه يشبه الثور. وكان صادقًا عندما سألته عن سبب جميئه إىل هنا، 
فقال »إنه مل حيصل عىل كفايته من الطعام مع العرب«. غري أن مظهره كذب كلامته. مل يقل 
الثالثة شيئًا عن حكاية الكهف. غادر اهليكل العظمي احلي الذي كان يف املستشفى )يعرفه 
ستيوارت( احلياة باألمس - لن أقول مع شديد األسف، لكنني الوحيد الذي أسفت ألنني 
عرفته منذ مدة طويلة. تبني أن قائد الَشاْيِقَية املؤمتن عىل احلصن الشاميل نام يف املدينة ليلة أول 
أمس، ولذلك غاب عن كارثة صباح األمس؛ كام أن الضابط عثامن بك، الذي نزل إىل َبْرَبر 
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مع البواخر املرافقة  لـ»عباس« لتساعدها عىل جتاوز َبْرَبر، وترك »الفارش« تطارد »عباس«، مل 
يبلغ بغياب الرجل. استدعيت االثنني وخصمت راتب شهر من كل منهام )ال يوجد حراس 
كاملعتاد يف احلصن الشاميل. ال يمكن إصالح حاهلم. الساعة الثانية ظهرًا: عىل الرغم من أن 

الرجال ذهبوا للبحث عن البنادق املفقودة قررت معاقبة احلراس بثالثني جلدة(.

عىل  طلقات  بضع  العرب  أطلق  ُدْرَماْن.  ُأْم  حصن  إىل  لطف،  بكل  بقرتان،  دخلت، 
أرسلوا  العرب  زعامء  أن  أتوقع  إليها؛  تصل  مل  لكن  األبيض،  النيل  من  القريبة  اخلطوط 
طاعة  مثل  األوامر  أطاعوا  أهنم  وأتوقع  خطوطنا،  عىل  النار  إلطالق  النظاميني  جنودهم 
أوامري هنا. الرجال يف احلصن الشاميل يكرهون منظاري املكرب الذي أسلطه عليهم لياًل 
وهنارًا. وهو من ماركة شيفالييه )Chevalier( يف باريس، وقد عثرت عليه هنا ودفعت مقابله 
 J.( بيكر.  ر. ن  القائد ج.  رأيته عىل اإلطالق. لدى  أفضل منظار  إنه  5 جنيهات كاملة. 
Baker, RN( أفضل منظار أوبرا وقد حصل عليه عرب عملية مقايضة عندما كان يف مدينة 

والد حسني باشا خليفة هو من قاد  1878، ثم آلت ملكيته للحكومة املرصية.  بربرة عام 
املرصيني إىل السودان يف عام 1823. أتت عائلته من أسوان، ولذلك منحت حق احتكار 
التجارة عرب صحراء كورسكو. لكن انتزع احلق منها يف عهد إسامعيل باشا أيوب نحو عام 
1872، ولكني أعدُته إليها. وقد سمعت أن املهدي قد منحها هذا احلق يف االحتكار بعد 
سقوط َبْرَبر، أو باألحرى وافق عىل احتفاظها به. وأعتقد أن الشخص الصالح الوحيد يف 
األرسة هو شيخ محيد، الذي تويف هذا العام. أرسلت خيالة الَشاْيِقَية إىل مكان كارثة األمس. 
عبيدهم.  أحد  جثة  وجدوا  كام  ريمنغتون،  بنادق  وثالث  ومحارين!  حصانا  فاستعادوا 
سأجعلهم يدفعون ثمن بنادق الريمنغتون املفقودة، وعددها تسع عرشة. ال أستطيع حتمل 

هدر وضياع الريمنغتون هبذا الشكل... 

مل أشعر مطلقًا من قبل، كام أشعر اآلن، برتدي، بل، انعدام األمن فيام يتعلق باخلطوط 
الدفاعية، ذلك أين أعتقد أن مائة من املقاتلني من ذوي العزم واجللد يستطيعون الدفاع عنها 
بكل سهولة، إذا قام العرب باهلجوم عىل اجلزء الذي يدافع عنه الَشاْيِقَية أو البايش بوزوق. 
السابعة مساء،  الساعة  أبواهبا منذ  البيوت وغلق  إىل  العودة  املخلوقات  اعتادت هذه  لقد 
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والبقاء فيها حتى طلوع ضوء النهار؛ وهي ال تبعد أكثر من ثامنني ياردة عن النهر. أستطيع 
القول إن البايش بوزوق من أتراك القاهرة والَشاْيِقَية واجلنود الفالحني، يتفوقون يف اجلبن 
عىل أي جنود يف العامل. وأتوقع أن السبب الذي دفع العرب إىل عدم استعادة اخليول الثالثة 
هو خوفهم الذي يامثل خوف رجالنا؛ واألسوأ أن سكان اخلرطوم، وربام يمكن القول إن 
الضباط، اعتربوا ما حدث »أمرًا طبيعيًا«؛ ومل يشعر أحد باحلرج أو باخلزي، ومل يتعلم أحد 
من التجربة. انظر مثاًل إىل تغيب احلراس اليوم عن احلصن الشاميل، وال أتوقع أن يتمكنوا 

من اجللوس بشكل مريح الليلة بعد أن يتلقى كل منهم 30 جلدة. 

الَشاْيِقَية ألهنم األكثر تبجحًا وادعاًء، مثل  ال يستطيع املرء إال أن يتسىل برؤية أولئك 
يستعرضون  كيف  فسرتى  أتيَت،  إذا  تأيت،  وعندما  القاهرة.  أتراك  من  بوزوق  البايش 
ويدعون. لدهيم طبول صغرية بقطر شرب؛ كلام سمعتها تتملكني دوافع رشيرة. وهذا يعود 
إىل سنوات عديدة. غري أن الَشاْيِقَية هادئون اليوم؛ فهم حمارصون داخل بيوهتم وقلة منهم 
ختاطر باخلروج ألكثر من مائتي ياردة. وتتناقل األخبار أهنم يشعرون باخلجل، ويف احلقيقة 
الكلامت قادرة عىل أن ختجلهم؛ ولكني أشك يف ذلك. مل  إذا كانت  به،  جيب أن يشعروا 
يقرعوا طبوهلم الليلة، أوه! لقد بدأوا اآلن. يف إحدى املرات، عندما كان لديَّ مدفعان يف 
حصنهم، أمضيُت ليلة بائسة حقًا؛ وكان بإمكان بقرة أن تستويل عىل احلصن، عىل الرغم 
من وجود 1200 رجل فيه. واحلقُّ أين كنت قلقًا عىل املدفعني أكثر مما كنت قلقًا عليهم. 
احلصان الذي اسرتد اليوم وضع عليه الرسج واللجام، لكنه مثل هبيم حكيم، مل يتمكن من 
األكل واللجام يشكم فمه، فوضع قائمته عىل اللجام وانتزعه. أرسلُت برقية إىل الفارس 
قلت فيها إنني »متأكد من أنه لن يستطيع النظر يف وجهه بعد أن تركه طوال الليل مرسجًا 

من دون يشء يأكله أو يفعله«.
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ي وأطلقوا عدة طلقات؛ ولكنهم  عاد العرب هذا الصباح إىل حصنهم القديم مقابل ُبرِّ
مل يبقوا هناك مخس دقائق. جاء إىل أم درمان باشا وابنه واثنان من العبيد. وذكر أن املهدي 
اهلرب  يواصلون  العرب  وأن  كلها،  بأمالكه  احتفظ  سالطني  وأن  الكهف؛  يف  يعتكف 
من املهدي، الذي يرسل اجلنود النظاميني يف إثرهم؛ وأن العرب اهلاربني يقاتلون اجلنود 
النظاميني وقتلوا الكثريين منهم؛ وأهنم يشكون عمومًا يف رسالة املهدي، ويرغبون يف عودة 
احلكومة. يبدو أن املهدي لن يقاتل خالل شهري حمرم وصفر. هرب مائتان ومخسون من 
بينام  النظاميني،  أربعة من  النظاميني خلفهم، وُقتل  املهدي جنوده  العرب أمس. وأرسل 
نجا اهلاربون. يرتاوح عدد اهلاربني بني مخسني ومائة يف اليوم. هؤالء جمموعة من الرجال 
مقابل  ريال  ونصف  رياالت  ثالثة  من  أكثر  إعطاء  السوق  يف  التجار  يرفض  الصاحلني. 
اجلنيه الذهبي الربيطاين، يف حني أن السعر احلقيقي يراوح بني مخسة وستة رياالت؛ لذلك 
زائف  أمر  مع  األمامية  اخلطوط  إىل  وأرسلتهم  تسعة من رؤسائهم،  بالقبض عىل  أمرت 
أن  آمل  اخلطوط.  عىل  بإبقائهم  تقيض  احلقيقية  األوامر  لكن  النُُجُوِمي،  َوْد  إىل  بإرساهلم 
فيها عىل  يوافقون  بالعودة عند توقيعهم عىل ورقة  يعاجلهم هذا اإلجراء. وسأسمح هلم 
اتباعه. نظمت  يمكن  آخر  يوجد مسار  الطغيان، لكن ال  نوع من  بالطبع هذا  رشوطي. 
إىل  مثبتة  مع حراب  التسعة، وثالثة جنود  املذنبني  السوق تضم  اخلطوط عرب  إىل  مسرية 
بنادقهم يمشون أمامهم، وثالثة جنود خلفهم، وفارس عىل كل جانب. يا له من موكب! 
يتلقون  الذي  املسؤولني،  مل أسمع قط مثل هذه األشياء من  املوظفني.  خدمي هم طاقم 

الرشى، كام أتوقع، ليلوذوا بالصمت. 

7 مساء. سطعت نريان حريق صغري من ناحية احلَْلَفاَية، لكنها مل تستمر أكثر من دقيقة. 
وهنأت نفيس عىل االستمرار يف املراقبة الدقيقة.
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جاء هذا املساء جنديان هاربان من العرب إىل ُأْم ُدْرَماْن. وال جديد يستحق الذكر. 

من األشياء التي ختترب وجودنا هنا الطريقة التي تقدم عربها إلينا الطلبات والعرائض 
للحصول عىل الذرة، وسامع الزعيق والولولة. هذه هي األوقات التي يشعر فيها املرء بأنه 

دمث وميال إىل السادة الذين حكموا يف القاهرة طوال السنوات السبع األخرية.
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 الرجال الذين هددت ظاهريًا بإرساهلم إىل العرب رضخوا اآلن وسمحت هلم بالعودة 
إىل املدينة. أكره هذه التدابري القرسية. ولكن ما الذي يمكن عمله؟ ختويفهم عىل هذا النحو 
أفضل من رميهم يف السجن أو وضعهم يف األغالل. ال جدوى من الكلامت أو األوامر. أتى 
اثنان من الدراويش مع أسلحتهام واستسلام عند اخلطوط األمامية هذا الصباح )عند بوابة 
َية( وقاال إهنام حيمالن رسالة إيلَّ من املهدي. قلت: »اتركا الرسالة وارجعا؛ الدخول  املَسَلمِّ

ممنوع. مل تعد هناك فائدة من الكتابة«.

أطلق العرب النار عىل اخلطوط األمامية القريبة من النيل األبيض. رددنا باملثل وأحلقنا 
يم خرجوا. كنت قد منعت إطالق النار  بعض األرضار، عىل ما يبدو؛ ألن مجع سكان الدَّ
عىل العرب، إال إذا اقرتبوا ملسافة يمكنهم منها جرح رجالنا؛ ألين أعتقد أن إطالق النار 
العشوائي يأيت من اجلنود األرسى ليتامشى، يف املظهر، مع أوامر الزعامء العرب ويرضيهم.

جاءتني رسالة كانت يف حقيقتها موجهة إىل املدينة بأكملها؛ مل حتمل الرسالة ختاًم بل 
ُأْم  يف  العرب  من  جندي  جاء  املهدي.  هو  املهدي  أن  الزعم  حول  املعتادة  الرتهات  جمرد 
ُدْرَماْن؛ ويقول إن املهدي ليس يف الكهف، ولكن يف خيمة )يا له من رجل غبي!(. رسق 
أحدهم 93000 أوقية من البسكويت؛ وقعت الرسقة قبل عام تقريبًا، ومل تكتشف إال قبل 
يومني. يتساءل أهايل املدينة عام إذا كنت قد تلقيت أي معلومات جديدة؛ نظرًا إىل أن آخر 
مرة تلقيت فيها معلومات كانت من كتشنر بتاريخ 31 أغسطس، وتسلمتها يف السابع عرش 
من سبتمرب، وقد مر عليها اآلن ستة وأربعون يومًا. لو أرسل رجالنا املعلومات إىل َكَساَل 
املوضوع.  هذا  حول  املزيد  قول  من  فائدة  ال  ولكن  وصوهلا.  ألمكن  ْع،  ُمَصوَّ طريق  عن 
وأفرتض أنك »قد ترصفت وفق ملا يمليه عليك ضمريك، وقدمت أفضل ما لديك، وفق 

دواعي احلرب يف احلاالت املشاهبة«.
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أمرًا  أرسلت  الشاميل؛  احلصن  سقف  عىل  حرس  يوجد  ال  أخرى  مرة  مساء.    3.30

بجلدهم.

تصحيح: عدد أوقيات البسكويت املفقود هو 266430.

راية  نرفع  ثم  أسابيع!  ستة  استهالك  أي  املخازن–  يف  ذرة  إردب   2110 اليوم  لدينا 
االستسالم.

أستطيع كتابة جملدات عن الغضب املكبوت حول هذا املوضوع، لو مل أكن مؤمنًا بأن 
توزيع  إىل  اإلطالق  عىل  مياالً  لست  األفضل.  نحو  وتسري  سلفًا  ومقدرة  مكتوبة  األمور 
نصف جرايات هبدف إطالة أمد الصمود أمام احلصار؛ وإذا فعلت ذلك، فربام ينتهي األمر 
بكارثة قبل األوان، حني يؤدي توزيع جرايات كاملة إىل استنفاذ مؤونتنا. جيب أن أكون 
اجلاللة  أنتقد برضاوة حكومة صاحبة  إين لست كذلك( كي ال  القول  نافل  مالكًا )ومن 
بسبب ترددها؛ ولكن آمل أن أظل هادئًا جتاه موضوع السودان ومرص؛ لكن خسارة جنودي 

السود الرائعني تكفي إلثارة غضبي عىل أولئك الذين يتحكمون بمستقبلنا.

أطلق العرب أربع قذائف هذا املساء باجتاه اخلطوط القريبة من النيل األبيض، لكنهم مل 
يؤذوا أحدًا )سقطت قذيفة كروب عىل املدينة(.



241 اللاء الزاما

3 نوفمرب 

قدمت امرأتان ومعهام صبي من العرب إىل ُأْم ُدْرَماْن؛ كام دخلت سبع بقرات إىل املكان 
ذاته. اليوم هو الذكرى السنوية هلزيمة هيكس. أخرجت من السجن عدة رجال كنت قد 

ألقيت القبض عليهم باعتبارهم أتباعًا للمهدي؛ وقد كان اعتقاهلم حتذيرًا جيدًا هلم.

للعيان. أطلقت رساح شيخ اإلسالم، والقايض،  الباخرة »بوردين«  4 مساء. ظهرت 
ُدْرَماْن؛ ويقول إن سالطني يف احلبس منذ  ُأْم  إىل  العرب  السابق. جاء جندي من  واملدير 
اجلنود  املهدي  أرسل  السجن.  املهدي فوضعته يف  الرجل جاسوس من  رافق  أيام.  ثالثة 
سأرسل  كام  ة،  املَتمَّ إىل  الغد  بعد  »بوردين«  الباخرة  سأرسل  قواته.  مؤخرة  إىل  النظاميني 
»الركام« تونجي وزمرته بالباخرة، ويمكنك إرساهلم إىل القاهرة. وأعتقد أن هذه شهامة 
الباخرة  مع  بريد  ورد  مِجالك.  وسيستخدمون  قوارهبم  عىل  ستحصل  ألنك  جانبي،  من 
»بوردين«، فيه رسالة من كتشنر يقول فيها إن »عباس وقعت يف األرس«، إهنا رضبة عنيفة 

موجعة )سأعيد اخلطابات التي أرسلت إىل ستيوارت يف مظروف(.

والقنصل  وهريبني،   وباور،  ستيوارت،  »عباس«:  متن  عىل  كان  عمن  كتشنر  يسأل 
الفرنيس، واألغاريق الذين حددت أسامؤهم يف اهلامش عىل اجلانب اآلخر. ال أكاد أفهم 
شيئًا مما جيري، ألن الفكرة العامة أشارت إىل أن الطريق آمن متامًا للباخرة »عباس«، التي 
كانت حتمل عىل متنها مدفعًا جبليًا ومخسني جنديًا. وال يسعني إال أن أعزو األمر إىل خيانة 

من جانب بعض العرب الذين تظاهروا بالصداقة.

مل أمتكن من فك شيفرة برقية اللورد ولزيل ألن ستيوارت أخذ كتاب الشفرة معه )يرجى 
إبالغ وزارة اخلارجية هبذا، ألنه إن كان ستيوارت قد ُقتل، وأرست الباخرة »عباس«، فإن 
كتاب الشفرة أصبح اآلن يف يد املهدي(. أعتقد أن الرسائل املشفرة التي تستخدم يف بعض 

البلدان، مثلام هو احلال عندنا، خطأ.
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أعادت بواخر َشنِْدي عرشة من اجلرحى، أحدهم يف حالة اخلطر؛ وسمعت أن عليها 
مخسة قتىل. باهلل عليكم، ال ترسلوا أي مرصي اآلن عىل البواخر إىل اخلرطوم؛ ويشمل ذلك 

الباشاوات والضباط والرجال، باستثناء البحارة واملهندسني وقباطنة البواخر.

إن فقدنا الباخرة »عباس«، فآمل أن تشكل جلنة حتقيق حول رحيل الكولونيل ستيوارت 
وباور وهريبني؛ ألنه عندما غادروا، مل تعد لدينا أخبار عن محلة إنقاذ )انظر دفرت يوميايت(؛ 
كام ساد اعتقاد عام يؤكد أن عبور الباخرة »عباس« شامالً آمن وال هيدده أي خطر. وأضيف 
أوامر  أي  وبدون  احلرة،  إرادهتم  بمحض  غادروا  قد  وباور  وهريبني  ستيوارت  أن  أيضًا 
مني، كام سُتْظِهر األوراُق التي صودرت منهم، إن توفرت. رفضت إصدار األوامر، لكني 
قلت: »إذا أردت الذهاب، فسوف أساعدك. لكن عىل مسؤوليتك اخلاصة. إن اخلدمة التي 
ستؤدهيا عظيمة، وال فائدة من بقائك هنا«. وقد كتبت ذلك إىل الكولونيل ستيوارت، يف 

خطاب رسمي.
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تلقيت رسائل خاصة من ستانيل )Stanley(، حتمل تاريخ، 5 مايو، الكونغو. ومن السري 
إس بيكر )Sir S. Baker(، مؤرخة باألول من يونيو. وقد أعجبني عنوان املذكرة الرسمية 
: »االتصاالت مع السودان  املكتوب بالفرنسية عىل مظروف رسالة السري صمويل بيكر إيلَّ

مقطوعة«. كان عيلَّ أن أفكر بأن االتصاالت مقطوعة!

»املنصورة«  نرياهنم عىل  ة؛ وأطلقوا  املَتمَّ َشنِْدي وآخر يف  العرب مدفع واحد يف  لدى 
أربع مرات.

باعتبارها مغلفة  الباخرة »عباس« كأمر مؤكد؛ وإىل نجدة اخلرطوم  نظرت إىل ذهاب 
بالشكوك وعدم اليقني. ولذلك أرسلت كتب تشفري وزارة اخلارجية. ربام حتطمت الباخرة 
»عباس« عند الشالل. إنه ألمر حمزن للغاية. هنالك أخبار تفيد بأن شيخ العبيد قد مات؛ 
الرجل  بني  وحريها  اخلارجية  وزارة  أزعج  الذي  السؤال  يبسط  فسوف  ذلك،  صح  وإذا 
واملدينة. أطلق العرب مخس قذائف عىل اخلطوط اليوم؛ رددنا عليهم بقذيفتني، فرتاجعوا. 
إذا تأكد أرس الباخرة »عباس«، بلغ القنصل الفرنيس العام أن الشفرة التي كانت مع هريبني 
أصبحت بحوزة املهدي اآلن. وإذا أرست »عباس« بسبب اخليانة، أو ارتطمت بالصخور، 
فلست أنا املالم، ألن عمق املياه مل يزد عن قدمني؛ وهنالك نحو مخسني قاربًا تعرب سنويًا 
إىل القاهرة مع ارتفاع مياه النيل؛ أما إذا تعرضت للهجوم وأرست، فعندئذ يمكن توجيه 
اللوم إيل، إذ كان جيب أن أتوقع االحتامل وأمنع ذهاهبا. لكن عندما غادرت مل نكن نعرف 
شيئًا عن محلة اإلنقاذ، ورافقتها احلراسة عرب َبْرَبر، التي مثلت اخلطر الوحيد الواضح الذي 
كان عليها مواجهته. ربام جيد املهدي، إن صح خرب أرسه للباخرة »عباس«، اثنني من أختامه 
اخلاصة، اللذين زورنامها لكن مل نستخدمهام، وسيجد أيضًا مجيع رسائله إيل، إضافة إىل دفرت 
اليوميات التي رصدت أدق التفاصيل، ساعة بساعة، كام يقال. ستغادر الباخرة عند رشوق 

شمس اخلامس من نوفمرب 1884.

تشارلز. جي. غوردون.
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ة هذا املساء. حسب مجيع الروايات، يتسبب وجود  غادرت الباخرة »بوردين« إىل املَتمَّ
العرب يدعو  َبْرَبر يظل كبري شيوخ  للعرب، ففي  بإزعاج كبري  ة  َشنْدي واملَتمَّ البواخر يف 
أتباعه ليأتوا ويساعدوه وهم يقولون: »إن فعلنا ستنهب البواخر بيوتنا«. ال أستطيع إبعاد 
970مم،  عيار  )بذخريهتا  عنوة  عليها  االستيالء  يبدو  ذهني.  »عباس« عن  الباخرة  كارثة 
ومدفعها، ومتاريسها املضادة للرصاص( مستحياًل، ويبدو ارتطامها بصخرة مستبعدًا؛ ألن 
بأال  املاء. كام كنت حذرت مالحيها  جانبيها حمميان بصادات عىل عمق قدم حتت سطح 
يرسو قط عىل الضفة، وأن يأخذوا احلطب من مناطق معزولة. يف الواقع، بقدر ما يمكن 
للمرء استبصار املستقبل، فعلت كل ما يف وسعي. ملاذا تركتهم يذهبون؟ كانت القضية عىل 
الباخرة »عباس« بقيادة قبطان عريب. طلب هريبني أن  التايل: صممُت عىل إرسال  النحو 
ُيسمح له بالذهاب، فوافقت عىل عرضه للفور وبرسور بالغ. ثم قال ستيوارت إنه سيذهب 
إن برأُته من شبهة التخيل عني. قلُت أنت ال تتخىل عني. أنا نفيس ال أستطيع الذهاب، لكن 
إن ذهبَت أنت فستسدي لنا خدمة عظيمة. ثم كتبت له مذكرة بذلك؛ أرادين أن أعطيه أمرًا 
خطيًا، فقلت: »ال. رغم أين ال أخشى حتمل املسؤولية، ال أرىض أن أعرضك ألي خطر 
عباس  الباخرة  »ستسافر  ييل:  كام  صيغ  رسميًا  خطابا  هلام  كتبت  ثم  فيه«.  نفيس  أنا  لست 
أسفل النهر؛ وأنتام تقوالن إنكام ترغبان بالذهاب فيها، إذا ظننُت أن بإمكانكام فعل ذلك 
برشف –لكام أن تذهبا برشف، ألن ليس هناك ما يمكنكام فعله هنا، وإن ذهبتام فتسديان يل 
خدمة بنقل وجهة نظري«. سوف تالحظون وجود عدد من ]البحارة[ اليونانيني. أمرُت 
باستخدامهم حرسًا خاصًا للباخرة، ودفعت هلم بسخاء ملنع أي خيانة من جانب الطاقم. 
وعليه فقد أوليُت مسألة اخليانة، قدر إمكاين، حقها من النظر واحليطة –من جانب الطاقم 
ومن جانب السكان املحليني يف آن –وطلبت منهم أن يرسوا يف منتصف النهر، وأال يأخذوا 

احلطب إال من مناطق معزولة. 
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بذلك  وأعني  فيه من خطر حمتمل،  مرافقة عرب كل مكان خيشى  قاريب  معهام  أرسلت 
َبْرَبر وَشنْدي. يبدو أهنام ُأرسا جنوب »أبو محد« يف مكان قليل الكثافة السكانية نسبيًا. أشعر 
بطريقة ما أنني مقتنع بأهنام ُأرسا غدرًا وخيانة –تظاهر العرب أهنم أصدقاء ثم باغتومها يف 
الليل. أعرتف أنني مل أشعر بالراحة قط منذ مغادرهتام، دون سبب منطقي )فعىل ما يبدو 
كانت الرحلة آمنة بنظر اجلميع(. مل يكن ستيوارت مياالً إىل التأمل والتدبر، وال فكر قط 
يف اخلطر من منظور حمتمل، وال كان ولو قلياًل متشككًا )يف حني أين مفطور عىل الشك(. 
تبني  »احلمد هلل  قائاًل:  للنزول  الشيخ  يدعومها  اآلن:  خميلتي  يف  كله  املشهد  رؤية  أستطيع 
ويتبعثرون عىل الشاطئ. ترسو  أن املهدي كاذب أرش«، فينزل الرجال –جللب احلطب– 
»عباس« وينخفض منسوب بخارها، وآنذاك هجمة واحدة من بعض املتوحشني العرب 
والصداقة،  الود  أبدى  هنا شيئًا مشاهبًا عن شيخ  اجلواسيس  أحد  قال  وينتهي كل يشء! 
فتحت  »عباس«  إن  ذلك  بعد  قال  لكنه  عليها.  العرب  انقض  »عباس«  اقرتبت  وعندما 
النار عليهم وقتلت اثنني وسبعني أو ثالثة وسبعني رجاًل )انظر الصفحة اخللفية من هذه 
اليوميات(. أمر حمزن للغاية، لكن علينا أال نتذمر، كونه قضاء اهلل وقدره. أنا شخصيًا أنظر 

إليه عىل أنه انتقام لقتل الباشاوين1.    

أرجو خملصًا أن تقوم بتحقيق دقيق يف قضية مقتل ستيوارت وباور وهريبني. ما جيعلني 
مقتنعًا إىل هذا احلد بأن االستيالء عىل الباخرة »عباس« تم غدرًا هو أن القاربني الرشاعيني 
اللذين رافقاها مل يصال إىل الَدبَّة. لو كانت »عباس« ارتطمت بصخرة فِلَم ملْ يستطع القاربان 

التقدم؟ أتوقع أن يكونوا مجيعًا علقوا يف مصيدة رشك واحد. 

الساعة 11 مساء. أطلق العرب ليلة البارحة اثنتي عرشة قذيفة عىل املدينة من مدافعهم 
كروب املنصوبة عىل اجلبهة اجلنوبية. مل خييفونا وال أحدثوا أرضارًا. أطلقوا اثنتني أو ثالث 
رشقات من رصاص البنادق منتصف الليل، دون أي تأثري. جاء أربعة جنود من عند العرب 
يف ُأْم ُدْرَماْن. ذكروا أن املهدي أرسل مجاعة من أنصاره العرب إىل ِسنَّار، لكن احلامية هناك 

1  انظر املقدمة واهلامش 20 يف يوميات 13 سبتمرب. 
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هلم  السامح  املهدي  من  طلبوا  البقارة  عرب  إن  أيضًا  قالوا  تقريبًا.  مجيعًا  وقتلتهم  باغتتهم 
باالبتعاد بعض املسافة عن معسكره، بذريعة احلصول عىل مرعى أفضل ملواشيهم، ووافق. 
الناس، مل يعودوا ينظرون إىل املهدي كام كانوا من قبل، مع أن حسني باشا  مثل كثري من 
ثم  ي وأطلقوا بضع رصاصات  ُبرِّ العرب من  اقرتب  للمهدي.  خليفة صار صديقًا محياًم 
رجعوا. أتوقع أن يكونوا أرسلوا اجلنود النظاميني إىل اخلارج وأهنم يقومون هبذه األعامل 
الشكلية من باب التمويه ورصف االنتباه. أحد اجلنود النظاميني كان مع سالطني بك عندما 
استسلم، ويقول إنه فعل ذلك عندما كان لديه الكثري من الطعام والذخرية، وإنه )سالطني( 
األوروبيون  خيرج  حتى  احلقيقة  نعرف  لن  لكننا  املهدي.  مع  عالقته  يف  حال  أفضل  عىل 

اآلخرون من براثن املهدي.  

كان مع ستيوارت نحو 60 جنيهًا إسرتلينيًا ذهبيًا، وكل ورقة هلا عالقة بمهمتنا. مل أحتفظ 
 10 يف  ستيوارت  غادر  عندما  األيام.  به  تأيت  ما  يعرف  ال  فاملرء  عمد،  عن  هنا  منها  بأي 
سبتمرب، كنا خرسنا أكثر من 800 رجل و978 بندقية ريمنغتون مع الكثري من الذخائر يوم 

4 سبتمرب، أي قبل ستة أيام فقط من مغادرته...

إحدى قذائف العرب طارت فوق املدينة وسقطت يف النهر.

ذكرُت أن يوميات ستيوارت تضمنت مجيع األحداث التي وقعت هنا منذ أول مارس 
1884 إىل 10 سبتمرب، وإذا ضاعت فليس هنالك سوى يوميات الطبيب، التي تبدأ يف 7 

مارس 1884.

أمتنى أن يعرف مراسل صحيفة التايمز ذلك، وأن ُيعَلم بأن الطبيب وعدين بأن يعرض 
عىل التايمز أوالً نرش تلك اليوميات. جرح ستيوارت يف ذراعه )جرح سطحي يف اللحم( 
قرب القرص يف السادسة صباح األحد 25 مايو. إذا كانت ِسنَّار صدت العرب ثانية فال أرى 
كيف يمكن التخيل عن احلامية، وإن كنا سنرسل نجدة لفك احلصار عنهم فأتوقع أن يتأخر 
ذلك أربعة أشهر عىل األقل. كان يمكن تفادي كل هذا بتسليم السودان إىل السلطان مع 
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إعانة مالية. عندما غادر ستيوارت كنا يف احلضيض، إذ وصل العرب من ُكْرُدَفاْن ومعهم 
مدافعهم، ووصلت بواخرنا الثالث للتو من ِسنَّار وسبع فجوات قذائف يف هياكلها.

لدى هانسل، القنصل النمساوي، دفرت يوميات، ولدى باور وهريبني واحد أيضًا. 

استوليت1 عىل مجيع الربقيات األوروبية التي أرسلناها وتلقيناها. سأسلمها لك ألهنا 
أخذ  عليها.  االطالع  فيمكنك  اخلارجية  وزارة  تشفري  مفاتيح  لديك  يكون  وقد  مشّفرة، 
ستيوارت معه )كام قلت( كتب فك التشفري، وكانت لديه نسختان من اليوميات، لكني مل 
أحب أن أطلب منه ترك نسخة هنا، وقلت له: »يمكنك إرسال نسخة إىل الوطن واالحتفاظ 

بنسخة معك للرجوع إليها«.

وهي  القوات،  بانسحاب  املتعلقة  والرسائل  توفيق  فرمان  اليوميات  هذه  مع  أرسل 
رسائل مل ُتعمم كنت استلمُتها يف القاهرة يف الثالث والعرشين من يناير 1884.

إذا مات ستيوارت وباور وهريبني ألهنم رفضوا تغيري دينهم، فهم شهداء بقدر ما كان 
بطرس أو بولص شهيدًا.

قبض العرب صباح اليوم عىل صبي أسود عمره عرش سنوات خارج اخلطوط وهو جيمع 
الكأل، ثم نجح يف اهلرب منهم هذا املساء وعاد إىل املدينة. ولد ذكي.

إذا كانت »عباس« ُأرست فعال، فلدى املهدي اخلتم الصغري الذي كنت أستخدمه يف 
املايض، وكان استوىل عىل ختمي الكبري عند سقوط َبْرَبر. لديه اخلتامن إذن.  إن صح ذلك، 
والبد أنه تمَّ االستيالء عىل »عباس« بني أبو محد وَمَرِوي يف 18 سبتمرب أو نحوه، فال بد 
أن العرب عرفوا يف 18سبتمرب بوجود كتشنر يف الَدبَّة، ألنه كتب يل من هناك بتاريخ 31 
أغسطس. لعل ستيوارت انخدع بإحساس زائف باألمان لقربه إىل ذلك احلد من َمَرِوي، 

ولسامعه األخبار املطمئنة التي نقلها له الشيخ عن تقدم احلملة.  

1  أي مجعتها من املكاتب واملوظفني الرسميني يف اخلرطوم.
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تبعد أبو محد مئة ميل عن َمَرِوي، وهي مسافة تستطيع »عباس« قطعها خالل اثنتي عرشة 
ساعة مع التيار، وهناك شالل صغري واحد فقط عىل املجرى قبيل َمَرِوي يسهل جتاوزه بكل 
املقاييس. كان ستيوارت يكّن ازدراء شديدا للسودانيني، وهو أمٌر ال أشاركه فيه. أقر بأن 
رجالنا ليسوا أبطاال، لكننا نواجه إحساسا بأن العرب يفوقوننا عددًا بعرشات األضعاف، 
ومل نتلق أي تعزيزات من أي نوع. إذا كان )ستيوارت( قد قتل، فألنه بالغ يف فكرته بأن 
عدم  يف  املفرط  التهور  أعني  نفسها،  العلة  باور  عانى  يشء.  فعل  عىل  جيرؤوا  لن  العرب 
أخذه باحلسبان العتاد الذي يعتمدون عليه. قد تكون أنت نفسك قويًا للغاية، لكن تلك 
القوة لن تنفعك كثريًا إن مل تكن لديك إال سفن ضعيفة تدعمك. معدل رسعة األسطول 
يتحدد برسعة السفينة األكثر بطًأ فيه، لذلك جيب عىل املرء هنا أن يعمل وكأن املجموعة 
بأكملها جبانة بقدر أكثر اجلبناء فيها. إذا كانت »عباس« ارتطمت بصخرة، فقد كان لدهيم 
قاربان )وكنُت بّينت لستيوارت بوضوح رضورَة اصطحاب القاربني حتسبًا لوقوع مثل هذا 
عام  أرسلت  بسهولة.  النهر  أسفل  التيار  مع  واإلبحار  بإمكاهنم ركوهبام  وكان  احلادث(، 
1878 قاربًا حيمل خزانًا كبريًا بداخله أربعة أفراس هنر )صغرية(. وصل املركب إىل القاهرة 

خالل مخسني يومًا من تاريخ حتركه من هنا، وكان مع ستيوارت عىل متن »عباس« رّيُس 
ذلك القارب. من الناحية اإلنسانية، كانت حالة اخلرطوم بائسة عندما غادر ستيوارت؛ يف 
حني، من اجلهة املقابلة، كان من املؤكد أن »عباس« ستصل ساملًة إىل ُدْنُقال ما أن تتجاوز 
َبْرَبر، وقد رافقناها حتى جتاوزهتا، بل حتى ناقشنا احتامل أن تكون ُدْنُقال سقطت. اتفقنا أن 
بمقدور »عباس« آنذاك الوصول إىل وادي حلفا، وقلت لستيوارت أن يذهب هبا يف تلك 
احلالة إىل القاهرة.... أقول يف سياق الدفاع عن سامحي لستيوارت بالرحيل إنه هو وباور 
وهريبني شعروا أن وضعنا هنا ميؤوس منه بعد هزيمة الَعْيَلُفوْن –وقد أكدت مرارًا وتكرارًا 
أنه يستحيل عيل أن أذهب، عمليًا مستحيل )حتى لو كنت شعرُت بالرغبة يف املغادرة(؛ ألن 
حتى خدمي كانوا سيخونونني. لقد قررُت أن أموت هنا )بل ذهبت إىل حد إحضار لغمني 
إىل القرص لتفجريه إذا سقط(. كانت أفكار هؤالء الرجال الثالثة أنه من اخلسة تركي، لكنني 
حني أظهرُت هلم أهنم ال يستطيعون فعل يشء مفيد ببقائهم سجناء هنا، وحني قلت هلم إنني 
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سأرسل »عباس« مع دفرت يوميايت، قال هريبني أوالً، ثم ستيوارت ثم باور، إهنم سريحلون 
عىل متنها. جرت حمادثة طويلة بيني وبني ستيوارت. هو يريدين أن أصدر له أمرًا رسميًا 
باملغادرة وأنا أرفض ذلك، بسبب االحتامالت التي قد تنشأ. انتهى األمر بكتابة الرسالة التي 
أرشُت إليها يف الصفحات السابقة من اليوميات. أعرتف أنني كنت سعيدًا بذهاهبم، أوالً 
ألنني اعتقدت أنه أمر آمن متامًا، وثانيًا ألنني عرفت أن أوروبا لو علمت بالوضع الراهن 

فسُتشعر احلكومة الربيطانية بخجل يدفعها إىل العمل. 

تذّكر أن هذا كان عندما وصلتني آخر برقية من إغرتون، ومفادها أنه »إذا تعاقدُت مع 
عرب فستدفع حكومة صاحبة اجلاللة عند التسليم جلميع الذين ينزلون ]يف مرص[«. كانت 
فكرة ستيوارت أن كل أمر تصدره حكومة صاحبة اجلاللة، وكل رغبة تبدهيا، أمر غري قابل 
للجدل. يف أحيان كثرية ناقشنا اإلزعاج الذي ال بد أننا سببناه حلكومة صاحبة اجلاللة بكوننا 
برغبته يف مساعدة حكومة  ما  إىل حد  كان مدفوعًا  أن ستيوارت  وأعتقد  هنا،  إىل  ُأرسلنا 
صاحبة اجلاللة عندما غادر، ألن ذلك مل يرتك هلا إال مصدر إزعاج واحد )أنا(. لقد برأُت 
حكومة صاحبة اجلاللة بالكامل من خالل رسائيل، ومن خالل املالحظات التي تضمنتها 
اليوميات التي بحوزته، بحيث كان بإمكاهنا ترك احلامية تسقط. من جهتي، ال أعتقد أنه 
كان بمقدوري تقديم خدمة أفضل حلكومة صاحبة اجلاللة من كوين حاولت عىل أي حال 
إرسال ستيوارت وباور وهريبني؛ ألن ذلك بالتأكيد مل يرتك هلم سوى قلة متبقية قليلة من 
كلمة واحدة.  تقول  أن  الفرنسية  احلكومة  بمقدور  يعد  )أحدهم جمنون(، ومل  األوروبيني 
األمر اآلخر أن ستيوارت كان يعرف كل يشء، وكان له عند وصوله أن خيرب حكومة صاحبة 
اجلاللة باإلجيابيات والسلبيات، من وجهة نظرها وبمشاعر مشاهبة ملشاعرها، وهو ما تتقبله 
من ستيوارت وال تتقبله دون شكوك مني )وهي مربرة يف ذلك ألنني ال أنظر إىل األشياء 
من منظورها(. قلت لستيوارت أيضًا: »أعرف أنك ستترصف بضمري ورشف، لكني أعرف 
بشأن  آرائي  كل  معك  أرسلها  التي  اليوميات  هذه  يف  لديك  أن  بام  ولذلك،  آراءك  أيضًا 
تأخذ  أن  اجلاللة،  صاحبة  حكومة  استفسارات  عن  إجابتك  أثناء  منك،  أرجو  السودان، 
مقاطع من اليوميات وتذكر أن ‘اجلنرال غوردون قال هذا أو ذاك’، ولك مطلق احلرية يف 
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إبداء رأيك، حتى لو كان خيالف رأيي. لكن دع حكومة صاحبة اجلاللة تعرف متى أحتدث 
أنا ومتى تتحدث أنت«. كتب ستيوارت يف الليلة التي غادر فيها سلسلة أسئلة أمليتها عليه، 
وأجبت عليها يف هامش الصفحة ذاهتا، وقلت فيها: »إذا مل تكن حكومة صاحبة اجلاللة قد 

ترصفت حتى وقت وصولك، فقد فات األوان وال فائدة عندها من فعل أي يشء«. 

حدث اليوم أمر غريب. أرسل صديقي كتشنر الربيد، ولفَّ الرسائل ببعض الصحف 
القديمة )مل يعطني أي أخبار يف رسالته(. ُألقيت الصحف القديمة يف احلديقة، وعثر عليها 
وهي تتطاير يف املكان كاتب يعرف شيئًا من اللغة اإلنجليزية، فأخذها وقدمها إىل صيديل 
املشفى الذي يعرف اإلنجليزية. وجده الطبيب يقرأها، ورأى تاريخ 15 سبتمرب فأحرضها 

يل، وكانت عندي مثل الذهب، كام تتخيل، ألنه مل تصلنا أي أخبار منذ 24 فرباير 1884!

أعطتنا هذه الصفحات معلومات أكثر بكثري من أي من رسائلك. هل أرسلها كيتشنر 
صدفة أم عمدًا؟... وداع اللورد وولزيل يف حمطة فيكتوريا، ليس لإلرشاف عىل محلة إنقاذ 
غوردون!! ال! بل إنقاذ حاميات السودان. اخلديوي يعرب عن سعادته الكبرية بلقاء اللورد 

إن1. يقول عبد القادر إنك ستخوض أربع معارك ضارية، لكني ال أصدق ذلك.

يبدو أن هذه األوراق رميت خارج القرص، ورآها رجل ُترمى فقال للحارس: »أعطني 
هذه األوراق أللف هبا التبغ«. أعطاها احلارس له، ورآها مساعد الطبيب عندما ذهب إىل 

املتجر، وعندما رأى التاريخ أخذها ثم حصل عليها الطبيب.

أجد من خالل تلك األوراق التي وصلتني بأعجوبة أننا جعلنا عبد القادر باشا وزير 
داخلية، يف حني أنه حسب كل الروايات معروف هنا عىل أنه »عبد القادر واألربعون حرامي 

يف شخص واحد«2.

1  املقصود إيرل نورثربوك، وهو أحد الوزراء املسؤولني عن إرسال غوردون إىل اخلرطوم. عني مفوضًا 
خاصًا يف مرص، ووصل إىل القاهرة مع اللورد ولزيل يف 9 سبتمرب.

2  انظر يوميات 30 سبتمرب، هامش رقم 9 )كان عبد القادر فيام مىض حاكاًم عامًا للسودان(.
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6 نوفمرب 

النيل،  لنهر  اليمنى  الضفة  عىل  ي  ُبرِّ مقابل  )عرب(  مشاة  وأربعة  فرسان  ثالثة  جاء 
وأطلقوا عدة رصاصات، لكنهم فروا عندما أطلقنا قذيفتني من مدفع كروب. نزل العرب 
أيضًا بأسلحتهم عند هناية خطوطنا عىل جبهة النيل األبيض، وأطلقوا النار عىل مواقعنا يف 
سانتالز. جاء أحد جنودنا مع زوجته وطفله من عند شيخ العبيد وقال إن الشيخ تويف قبل 
نتعامل  املدينة  لنا سوى  يبق  مل  بارتياح كبري(، وبموته  أيام )تلقى ساندرسون اخلرب  أربعة 
بنادقهم عىل  من  وأطلقا سبع رصاصات  ُدْرَماْن  ُأْم  آخران من عرب  معها. جاء جنديان 
اخلطوط القريبة من النيل األبيض. اعرتض شيخ العبيد قبل وفاته مبارشة الربيد القادم من 

َكَساَل )مع رسائل أوروبية( وقتل ساعي الربيد. 

تتمسك  سوف  احلكومة  أن  إىل  يرجع  غوردون«  إنقاذ  »محلة  احلملة  تسمية  أن  أتوقع 
بكذبة االدعاء أن »حكومة صاحبة اجلاللة ال تتحمل مسؤولية جتاه السودان وحامياته«، 
وستعترب أن هدف احلملة التي أطلق عليها هذا االسم حتقق إذا وصلت إىل اخلرطوم. لكن 
يف تلك احلالة كيف يمكن تربير إرسال ستيوارت وإرسايل إىل هنا؟ ُأرسلنا ألن حكومتنا 
اعتقدت بالتأكيد أهنا مسؤولة عن السودان. وإذا مل تكن حكومة صاحبة اجلاللة مسؤولة 

فلامذا هامجت قواهتا عثامن ِدْقنَة وفكت احلصار عن طوكر؟

ستكون وفاة شيخ العبيد رضبة قوية للعرب؛ ألن أتباعه لن يبقوا متامسكني ضمن مجاعة 
واحدة.

أتى جندي آخر مع زوجته إىل ُأْم ُدْرَماْن.

يفيد هؤالء الرجال بأن شيخ العبيد تويف، وأن ابنه أمحد خلفه، وأن ليس معه أكثر من 
1000 أو 1500 رجل. يعارض املهدي والعرب أي هجوم عىل خطوط اخلرطوم، ومل يزل 

ارة مع املهدي رغم أنه خيرس أتباعًا يومًا بعد يوم. الكثري من عرب الَبقَّ
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ي بجروح خطرية هذا الصباح. أصيب جندي يف ُبرِّ

يقال إن شيخ العبيد مات غاًم، ورفض الذهاب لرؤية املهدي الذي أوصل إليه رسالة 
تأمره بالتخيل عن مجيع ممتلكاته...

الربيد  عىل  استوىل  العبيد  شيخ  إن  وطفليه(  زوجته  مع  جاء  )الذي  اجلندي  يقول 
والرسائل العربية واألوروبية، وإنه بقي لبعض الوقت يف حالة غيبوبة ثم مات، وإن مجاعته 
بأكملها تتشتت. هذا أمر مريح للغاية بالنسبة إلينا؛ ألننا لن نواجه )إن شاء اهلل( أي قتال 
هنا. جاءنا أيضًا جندي ووالدته. يقوالن إن املهدي نقل معسكره اليوم إىل مكان أبعد بأربع 
 ساعات عن موقعه احلايل. أطلق العرب النار هذا املساء ست مرات عىل خطوطنا القريبة من 

النيل األبيض...

تراودين  عنها.  يبتعد  ومل  ُدْرَماْن،  ُأْم  من  أكثر  اقرتب  املهدي  إن  يقول  آخر  رجل  جاء 
فكرة أن العرب سيحاولون االستيالء عىل املكان. أصيب جندي عىل اخلطوط قرب النيل 
األبيض هذا املساء. كان يصطاد السمك وأصيب. يبدو فعاًل أن حصار َسَواِكْن1 واالستيالء 

عىل قوارب رشاعية قرهبا أمر أشبه باملعجزة. مل نعلم هؤالء العرب بعد درسًا ال ينسوه. 

1  كانت سواكن آنذاك حمارصة من جهة الرب.
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ي. صار معسكر املهدي اآلن بمحاذاة معسكر الفكي  استولينا اليوم عىل بقرتني يف ُبرِّ
مصطفى، الذي يبعد ساعًة ونصف عن حصن ُأْم ُدْرَماْن.

 غادرت جمموعة كبرية من العرب مع قافلة معسكَر الفكي مصطفى باجتاه شامل-غرب 
صوب »آبار جربا« املقر الرئيس لقبيلة الكبابيش. ال يبعد معسكر املهدي كثريًا عن النهر، 
االستعراض،  يستمر  هناك.  من  قريبة  مواقع  يف  كروب  مدافع  من  لديه  ما  نصب  وأظنه 
األبيض،  النيل  عند  تنتهي  التي  الدفاع  بقلق عىل خارصة خطوط  أشعر  متوسط.  بحجم 
وأرسلت إحدى البواخر كي ترابط هناك. جاء أربعة جنود وعبد وامرأتان من العرب إىل 
ُأْم ُدْرَماْن. املهدي عازم عىل مهامجة أم ُدْرَماْن، فقد حصل عىل محولة 120 مجاًل من الذخرية. 
نية  أدنى  املهدي والعرب  لدى  ليس  الرجال  يقول هؤالء  بالسالسل.  مقيد  سالطني بك 
للمخاطرة بحياهتم يف مهامجة حصن ُأْم ُدْرَماْن، لكنهم سيدفعون باجلنود النظاميني السود 

الذين أرسوهم. إنه أشبه بقتال املرء أقرباء له من حلمه ودمه. حرب غري عادلة.  

للذرة  طلبًا  الاليت يرصخن  النسوة  العذر هبؤالء  بعض  فيل  القسوة  إىل  مياالً  إذا كنت 
حتت نوافذ القرص! جيري استعراض اليوم، ومعسكر املهدي يقرتب منا. ال يبدو أن املهدي 
تعوزه الثقة مع إرساله يف طلب محولة 120 مجاًل من الذخرية وحصوله عليها. لو كان فعاًل 
خائفًا من تقدمنا ملا طلب 500 ألف طلقة ذخرية، أو إن كان أرسل يف طلبها مسبقًا ألوقف 
من  الكثري  حققناه،  الذي  النرص  متابعتنا  وعدم  طوكر،  قضية  منحته  احلقيقة  يف  وصوهلا. 
الثقة التي عززها استيالء أنصاره العرب عىل املراكب الرشاعية وإطالق النار عىل اخلطوط 
الدفاعية ملدينة َسَواِكن دون أن يناهلم أي عقاب. لعل توقف إطالق النار عىل َسَواِكْن لثالثة 
أيام )30 أغسطس( يعني أن عرب اهلََدْنَدَوا ذهبوا ملساندة اهلجوم عىل َبْرَبر! أتساءل عام إذا 
كان لوحظ أن َسَواِكْن عديمة الفائدة متامًا إذا وقع السودان يف قبضة املهدي. وأعلن أن لديه 
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)املهدي(، باعتقادي، فرصة معقولة للوصول إىل مكة إذا استمر التمرد يف احلجاز وحصل 
هو عىل اخلرطوم.

قد يكون لدى املهدي، بل أجرؤ عىل القول إن لديه فعاًل، معلومات جيدة من القاهرة 
يعودون  ثم  اخلرطوم  عن  احلصار  يفكون  »سوف  فكر:  يكون  قد  أو  احلملة،  نوايا  بشأن 
بأي  تنفذ  وسوف  مؤكدة،  احلكومة  تعليامت  كانت  إذا  معسكري«.  يف  وشأين  ويرتكوين 
ثمن، وإذا كانت هتدف إىل إحداث انسحاب رسيع، فليس هنالك املزيد ُيقال. كل ما أطلبه 
حينئٍذ هو أن أغادر مكاين هنا، وأميض يف سبييل، وال أبقى يف خدمة احلكومة قط. هذا ليس 
اخلدمة  مثل  إلزامية  وليست  خاصة  مهمة  دومًا  كانت  هنا  مهمتي  ألن  معقول،  غري  طلبًا 
العسكرية. ومن واقع منصبي كحاكم عام، موقفي مربٌر متامًا يف كل ما قلته وفعلته من أجل 
الناس الذين وّليُت عليهم من قبل توفيق )بعد »كذبة« استقالليته(، اعتقادًا مني أنه يضمن 
هبام(،  سيعتني  احلبشة  ملك  أن  »كذبة«  )بعد  وَكَساَل  ِسنَّار  عن  التخيل  ُأقر  إذا  سالمتهم. 
وكذلك مديرية خط االستواء، وتركها إىل مصريها، بعد دفاع سكاهنا البطويل، فليس ثمة 
يشء آخر يمكنني قوله، واألفضل اإلرساع يف اختاذ هذا اإلجراء، إن كان سيتخذ. ال يمكن 
أن تكون يل أي فائدة إذا نّفذت هذه العملية واقترصت عىل إخالء اخلرطوم، وال أود أن 
انتظر ألرى املهدي يدخلها يف أعقابكم، بعد أن محيناها منه ودافعنا عنها أشهرًا طويلة. وال 
أود أيضًا أن أرى هؤالء العرب يطاردون قوات صاحبة اجلاللة عىل طول الطريق إىل وادي 
حلفا، وال أن أسمع لوم وتقريع أولئك الذين صمدوا وظلوا واقفني معي. أنا عىل ثقة اآلن 
بأين كتبت بشكل كامل حول كل هذه املواضيع بحيث ال يبقى جمال كبري ملزيد من النقاش: 
عليك أن تقرر وتترصف. لقد عربت بشكل كامل عن آرائي ورغبايت وسوف أتقبل، أو 
أحاول أن أتقبل، قرارك عىل نحو فلسفي جدًا، رغم أنني أحتج بشدة عىل هذا االستسالم 

الذي سيؤدي إىل كوارث أكرب، وال يليق بوطننا.

يقول الرجال الذين جاءوا اليوم إن املهدي سيهاجم ُأْم ُدْرَماْن غدًا. جيب اختاذ القرارات 
التالية يف حال تنفيذ االنسحاب الرسيع:
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 1- هل جيب تدمري املخازن احلكومية؟

2- هل أنت عىل استعداد لتوفري وسائل النقل جلميع الراغبني يف اخلروج؟ 

3- هل ستنزع سالح الَشاْيِقَية قبل أن تغادر؟

4- ماذا ستفعل بالبواخر؟

أقر بأين سوف أرجتف وأنا أعطي هذه األوامر، وما كنت ألعطيها قط بصفتي احلاكم 
العام.

5. هل ستكتب إىل ِسنَّار وَكَساَل وُتبلغهام بام تنوي فعله، وتربئ ساحتي؟

النظاميني  اجلنود  وإن  اخلطوط،  هيامجوا  لن  إهنم  يقول  العرب  عند  من  عبد  )جاء   
متجمعون مع املهدي عىل الضفة اليرسى(.

6. هل ستتفاوض مع املهدي )ال فائدة عىل ما أتوقع( حول إنقاذ األرسى )األوروبيني( 
لديه؟

7. هل ستعرتض عىل مساعدة اجلنود السود يف الذهاب إىل ِسنَّار وحل املسألة حربًا، 
هبدف إنقاذ حاميتي ِسنَّار وَكَساَل؟

ُدْرَماْن. يقولون إن املهدي لن هياجم بشكل  ُأْم  جاء جنديان وعبد من عند العرب يف 
باشا. أطلق  بالسالسل ملكاتبته اخلرطوم، وكذلك صالح  مبارش، وإن سالطني بك مقيد 
النيل األبيض هذا املساء، لكنهام  القريبة من  العرب قذيفتني من مدافعهم باجتاه اخلطوط 

سقطتا قبل بلوغ اهلدف. 

عىل فرض إخالء اخلرطوم، ثم سقوط ِسنَّار وَكَساَل؛ وبام أن العرب يطلقون النار اآلن 
األمحر؛ وعىل  البحر  الرشاعية يف  املراكب  لَسَواِكْن ويستولون عىل  الدفاعية  عىل اخلطوط 
اعتبار أن هناك ثورة يف احلجاز؛ ما الذي يمنع أتباع املهدي من االستيالء عىل مكة، حيث ال 
يوجد أكثر من 2000 جندي؟ وطبعًا، حال وصوهلم إىل مكة، علينا أن نتوقع ثورة عواصف 

يف تركيا وتوابعها.
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إذا اختذ القرار بشأن االنسحاب الرسيع، جيب أن حتذر القناصل حال وصولك.  

لو أن احلكومة الربيطانية أعطتنا الزبري باشا يف شهر مارس، عندما طلبُته، ملا خرسنا َبْرَبر 
وملا كانت هنالك رضورة إلرسال محلة. كنا هزمنا املهدي دون أي مساعدة خارجية. من 
املحزن فعاًل أننا بإخالء اخلرطوم سوف نحيي املهدي املحترض جمددًا. اخللل الذي عانيت 

من وطأته هو أنني مل أستطع حتشيد الشعب، كوين لست من أمتهم أو معتقدهم. 

ي الساعة 1 بعد الظهر، وقبل ذلك هذا الصباح.  بدأ العرب إطالق نريان البنادق عىل ُبرِّ
ألين  قط،  ذلك  أعتد  مل  شهورًا.  يستمر  كان  حني  املاضية  باألوقات  جدًا  شبيهًا  األمر  بدا 

أعرف نوعية جنودنا وهذا كان دومًا يغتال النوم يف عيني.
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ينبغي أن يكون من الواضح اآلن أنه لو كان الزبري معك، وعينته حاكاًم عامًا، يف منصب 
شبه مستقل مع إعانة مالية، لكان بمقدوره، يف وضع املهدي املتدهور حاليًا، ومع وجودك 
املؤقت، حشد الكثري من األتباع الذين يشعرون باالشمئزاز من املهدي ودراويشه. لكن من 
منهم سيبقى ملزمًا بالبقاء معه ]الزبري[ بعد إخالئك اخلرطوم؟ حتى أولئك الذين بقوا معنا 
سنجربهم بالقوة عىل االنضامم إىل املهدي. ثم إن تنصيب الزبري سيوفر عليك مشقة إخالء 
َبْرَبر وُدْنُقال  بكتيبة يف  البقاء هنا شهرين، وربام االحتفاظ  ِسنَّار، ولن يكون عليك سوى 
لفرتة قصرية )كي يتسنى للزبري احلصول عىل مزيد من الذخائر(. لديك اآلن قوارب جمهزة 
أن يضعها رسيعًا يف سلسلة عىل  للزبري  أبو محد، ويمكن  النيل، عن طريق  لالتصال عرب 
طول جمرى النيل. أما بالنسبة لتجارة الرق فاملهدي سيكون يف وضع أسوأ عرش مرات من 
الزبري، ويمكنك أن تشرتط دفع اإلعانة املالية له ]الزبري[ بعدم قيامه هبا عىل نطاق واسع. 
خيار الزبري نوع من حل منتصف الطريق، بني االنسحاب الرسيع واالحتالل املستمر، سواء 

من قبل األتراك أو من قبلك. 

لن يستطيع املهدي قط تأليب الناس وتثويرهم ضد الزبري. فالسبب الوحيد النضاممهم 
إىل املهدي هو عدم تقديم نقطة حتشيد هلم، وسوف جيربون عىل االنضامم إليه إذا غادرت. 
هؤالء الناس ما كانوا لينضموا إىل املهدي عىل اإلطالق لو كان الزبري جاء إىل هنا، وَبْرَبر مل 

تسقط إال ألن الزبري مل يكن هنا.

ي. يبدو بعضهم عىل الضفة  الساعة 6.30 صباحًا. يتدفق العرب من النيل األبيض إىل ُبرِّ
اليمنى للنيل األزرق وكأهنم سينقضون من ذلك اجلانب عىل احلصن الشاميل. هلذا أمرت 
الباخرتني »اإلسامعيلية« و»احلسينية« بالتصدي هلم. اكتشف العرب نقطة ضعفنا، أي طول 

ي، لكن الباخرتني ستطرداهنم من هناك.  خطوطنا الدفاعية يف ُبرِّ
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الساعة 7.30 صباحًا. ال يزال القتال مستمرًا، والباخرة تقدمت إىل أعىل النهر. الساعة 
للنيل  اليمنى  الضفة  من  العرب  وطردتا  النهر  أعىل  الباخرتان  صعدت  صباحًا.   8.30

األزرق، حيث كانوا يطلقون النار بانتظام عىل طول خطوطنا. توقف متامًا تقريبًا إطالق 
هذه  حتى  جرحى  أو  قتىل  لدينا  ليس  أقول  أن  يسعدين  ساعات.  أربع  استمر  الذي  النار 
الليل  املهدي( خالل  األبيض )معسكر  للنيل  اليرسى  الضفة  العرب عىل  أطلق  اللحظة. 
ثالث قذائف عىل اخلطوط املنتهية عند الضفة اليمنى للنيل األبيض. ُيعتقد أن أحد اجلنود 
الفالحني فّر الليلة املاضية وانضم إىل العرب. الساعة 9 صباحًا. مجع العرب قرب ُأْم ُدْرَماْن 
يدفع  أن  أتوقع  بالنزول.  »اإلسامعيلية«  أمرت  احلصن.  صوب  تتجه  أهنا  يبدو  أبقار  عدة 
العرب األبقار إىل احلصن، وحياولوا تفجري األلغام. يطلق العرب عىل النيل األبيض قذائف 
ي  ُبرَّ 10 صباحًا. يغادر العرب حميط  الساعة  من مدفعهم كروب عىل خطوطنا الدفاعية. 
ويعودون إىل معسكرهم قرب النيل األبيض. يطلق العرب قرب قرية ُأْم ُدْرَماْن النار عرب 

النهر باجتاه املقرن.

عندما كان القنصل النمساوي يقوم بجولته الصباحية عىل ظهر حصانه، فوجئ بسقوط 
قنبلتني )جلتني( يف املاء قربه فرجع. الساعة 10.45 صباحًا. انتهت »املعارك« وكل يشء 
ُدْرَماْن تقدم األبقار.  ُأْم  يا له من أمر مقلق كل هذا! أوقفت الطلقات من حصن  هادئ. 

حماولة عبقرية إن كانت مقصودة1.  

باخرة  يف  واحد  قتيل  لدينا  اليوم.  رصاصة   30.000 أطلقوا  العرب  يكون  أن  أتوقع 
أنبوب  بانفجار  رجل  وأصيب  اثنان،  جرح  ُدْرَماْن  ُأْم  حصن  يف  واحد.  وجريح  صغرية، 
أحد القاذفات. أكره هذه القاذفات ذات العيص. »قاذفات هيل« هي الوحيدة املقبولة، مع 
تتقلص  القذيفة ذاهتا يف هذه األجواء  بتفجريها. تركيبة  العلم أن ليس للعيص أي عالقة 
داخل املظروف، فتشتعل النار عىل كامل السطحني اخلارجي والداخيل للقذيفة. أتوقع أننا 
سنحصل عىل سلسلة من هذه االحتفاالت النارية مستقباًل، وهو أمر مرهق للغاية. كان عىل 

1  أي سوق األبقار عىل أمل تفجريها األلغام. 
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متن الباخرة »عباس« جمموعة من احلواالت املالية وما إىل ذلك تتعلق بالتجار هنا، وهم 
عىل قناعة أكيدة بأهنا ستصل. جاء ستة جنود وأربعة عبيد من عند العرب، ويقولون إهنم 
يفكرون يف إنشاء موقع يف َحْلَفاَية )آمل أال يفعلوا(. أفادوا أيضًا أن لدى املهدي نحو 8.000 
رجل من خمتلف األجناس، وأن سالطني بك مقيد بالسالسل، وكذلك صالح باشا. حسني 
باشا خليفة صار صديقًا مقربًا للمهدي. يف ُأْم ُدْرَماْن استولوا عىل ستة عرشة بقرة عندما 
اقرتبت من احلصن، وأرسوا أحد العبيد، وقتلوا عربيًا أيضًا. يقول الرجال القادمون إلينا 
إن العرب ينوون االستمرار يف االحتفاالت النارية التي شهدناها اليوم ويكرروهنا كل يوم. 
ال يبدو أهنم يكرتثون كثريًا بتقدم احلملة، أو إهنم واثقون بأنفسهم أو جاهلون عىل نحو غري 
مألوف. ال أستمتع مطلقا بفكرة االحتفاالت النارية اليومية هذه، فهي »تدفع للجنون« كام 

يقول القنصل النمساوي.

من الغريب حقًا أن يكون الستعداداتنا اهلائلة يف ُدْنُقال وغريها مثل هذا التأثري الضئيل 
عىل جمريات األحداث.  بل يمكن القول مل يكن هلا أي تأثري حتى الوقت احلارض عىل أقل 
تقدير، يف حني أنني أضعفت نفيس بإرسال بواخري وأربعمئة من رجايل )مع أهنم ليسوا 
خطوطنا  هناية  عند  غدًا  النارية  االحتفاالت  عىل  نحصل  أن  أتوقع  العنارص(.  أفضل  من 
لتطلعي إىل عدم  بالالئمة  النيل األبيض، وهي اجلزء األضعف. جيب أال ينحى عيل  عىل 
تكرار املآيس السابقة، فقد قضينا وقتًا مرهقًا حتت حصار دام 241 يومًا! وصلنا جندي آخر 
يقول إن املهدي ظن أن بإمكانه قصف اخلرطوم من معسكره اجلديد، لكنه وجد أن ذلك 
غري ممكن. إذا كان اللورد وولزيل قال إنه يأمل فك احلصار عن اخلرطوم »قبل مرور عدة 
أشهر«1، فال بد أن له ثقة رائعة بقدرتنا عىل التحمل، مع األخذ باالعتبار أنه عندما قيل إنه 
ه هبذا الكالم كنا لتونا حتت احلصار لستة أشهر ونصف، ونحن اآلن يف شهرنا التاسع.  تفوَّ
أنا متأكد متامًا من يشء واحد، وهو أن السياسة املتبعة حتى وقت قريب )والسياسة التي 
يمكن أن تتبع مستقباًل يف التخيل عن ِسنَّار وما إىل ذلك( سترتك أثرًا ضارًا عىل جيشنا. أي 

1  نقلت إحدى الصحف التي ُلفت هبا رسائل الباخرة »بوردين« )انظر يوميات 5 نوفمرب(، عن اللورد 
ولزيل قوله عند مغادرته دوفر يف 31 أغسطس إنه يتوقع إنقاذ غوردون »قبل انقضاء أشهر كثرية«.
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ضابط يف قلعة حمارصة ستكون له أدنى ثقة بأن قيادته لن ترى أن من األفضل التخيل عنه؟ 
أغادر  أال  أن عيّل  برينغ أخربين،  باألحرى صديقي  أو  أخربتني حكومة صاحبة اجلاللة، 
اخلرطوم إىل خط االستواء حتى أحصل عىل إذن. لدي برقيته بأنني إذا غادرت اخلرطوم )إن 
كان ذلك ممكنًا أو استطعت القيام به( فسأكون خالفت األوامر. ستكلفني عملية السودان 
هذه عىل األقل 3.000 جنيه إسرتليني فوق راتبي، الذي لن أطالبهم به أو أسمح هلم بدفعه. 
سأتدبره من اآلخرين، وسأحصل عىل 1.000 جنيه إسرتليني لرشاء يوميات ستيوارت، 

إذا كان ُقتل أو ُأرس.

وصل جندي آخر من العرب إىل حصن ُأْم ُدْرَماْن، حيث استولوا عىل أربعة أبقار أخرى 
املدينة!(، أي  20 جنيهًا إسرتلينيًا يف  الواحدة  البقرة  اليوم إىل عرشين )قيمة  العدد  ليصل 
إذا كان من  للفهم.  قابل إطالقًا  اليوم! هناك يشء واحد غري  400 جنيه إسرتليني  كسبنا 
الصواب إرسال محلة إنقاذ اآلن، ملاذا مل يكن من الصواب إرساهلا من قبل؟ قد يكون من 
املنطقي القول إنه جيب أخذ الصعوبات التي تواجهها احلكومة بعني االعتبار، لكن ليس 
من السهل التغلب عىل اإلحساس بأنه كان لدهيا » أمل بعدم وجود حاجة إلرسال أي محلة، 
كوننا قتلنا«. بالنسبة إيّل شخصيًا، ال أكن أي ضغينة إزاء ذلك، لكنني أعرتف بأنني ال أود 
التظاهر بأنني أحب رجاالً، كائنا من كانوا، يترصفون بتلك الطريقة املاكرة، وال أعتقد أن 
عىل املرء لعب دور املنافق يف التظاهر بأنه يكن هلم الود. لو ترصف صبي يف مدرسة إيتون 
أو هارو1 جتاه زميله بطريقة مماثلة فأظنه كان لرُيكل خارجها، وأنا واثق أنه يستحق الطرد. 
ال أعرف ما يوازي هذه القصة إىل حد ما يف التاريخ سوى قصة داوود وأوريا احلثي 2، لكن 
ر أيضًا أنني ال  حتى يف هذه القصة كان هناك حواء، وال أعلم بوجود واحدة يف حالتنا. تذكَّ
أحكم هنا عىل مسألة التخيل عن احلاميات من عدمه: ما أحكم عليه هو تردد احلكومة. مل 

1  مدرستا النخبة من أبناء الطبقات األرستقراطية يف إنكلرتا. أسس األوىل )Eaton( امللك هنري السادس 
Har�( 1440، وأنشأ اإلنجليز مدرسة شبيهة هلا يف السودان هي مدرسة وادي سيدنا؛ وأسس الثانية  عام

row( جون ليون عام 1572، وأنشأ اإلنجليز مدرسة شبيهة هلا يف السودان هي مدرسة حنتوب )م(.

2  حسب اإلصحاح احلادي عرش من سفر صموئيل الثاين، دفع امللك داود قائده أوريا احلثي إىل مرصعه 
للتغطية عىل عالقته مع زوجته بثشبع بنت أليعام التي صارت زوجة امللك داود الثامنة )م(.  
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جترؤ عىل القول »ختل عن احلامية«، فمنعتني من الذهاب إىل خط االستواء، مع التصميم 
عىل عدم إخالئي واألمل )حسنًا، لن أقول ماذا كان أملهم( )»مارس، أبريل... أغسطس، 
مِلَ كل هذا التأخري! كان ينبغي أن يكون قد استسلم، هو نفسه قال ستة أشهر«( –هذه نقطة 
شكواي األوىل. النقطة الثانية »كذبة« أن احلكومة املرصية هي التي حتكم مرص، وهي كذبة 
سخيفة ألن اجلميع يدرك حقيقتها. هل يمكن للمرء أن يتخيل مهزلة أكرب من أن يطلب 
اللورد نورثربوك من توفيق »مساعدة احلكومة املرصية عىل تنفيذ هذا األمر أو ذاك«؟ أتوقع 
أن االثنني انفجرا ضحكًا عليها )آسف أنني ال أستطيع تقديم رسم للمشهد(. )برينغ ما كان 

ليضحك قط، فهو أمر خطري جدًا، أشبه بالتهريج يف كنيسة(.
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9 نوفمرب 

جاءنا اليوم من عند العرب أربعة جنود ومخسة عبيد، منهم امرأتان. وظل يصلنا صوت 
إطالق نار متقطع من العرب وعليهم يف ُأْم ُدْرَماْن وخطوط النيل األبيض. 

القتال  يف  يرغب  ال  املهدي  إن  يقول  بك.  سالطني  عبد  كان  القادمني  الرجال  أحد 
مبارشة، لكن اخلليفة والعرب يريدون ذلك، فبعض رجاهلم قتل يف ُأْم ُدْرَماْن. لدى العرب 
كمية كبرية من الذخائر، وسالطني بيك ما يزال يف السالسل. أحرض هؤالء الرجال بنادقهم 
النهر  ي، ووصلت بعض اجلثث الطافية أسفل  ُبرِّ معهم. تعرض العرب خلسائر كبرية يف 
اليوم. جاءنا جندي آخر من عند العرب، ونزل بعض العرب وأطلقوا النار عىل حصن ُأْم 

ُدْرَماْن وجرحوا أحد العبيد. 

إذا حاولُت املغادرة سيفكر الناس هنا عىل النحو اآليت: »أتيَت إىل هنا، ولو مل تفعل لربام 
استطاع بعضنا اهلرب إىل القاهرة، لكننا وثقنا بك لتخليصنا. عانينا ونعاين مشقة كبرية يف 
الدفاع عن املدينة، ولو مل تأِت لكنا استسلمنا يف احلال وحصلنا عىل عفو؛ اآلن، بعد دفاعنا 
العنيد، ال نتوقع أي رمحة من املهدي الذي سينتقم منا عىل كل الدماء التي ُسفكت حول 
اخلرطوم. أخذَت أموالنا ووعدَت بسدادها، وكل هذا سيذهب هباء إذا ختليت عنا؛ واجبك 
يلزمك البقاء معنا ومشاركتنا مصرينا؛ وإذا ختلت عنا احلكومة الربيطانية فذلك ليس سببًا 
وجيهًا ألن تفعل أنت اليشء نفسه بعد أن وقفنا معك«. لذلك أعلن قطعيًا وهنائيًا للجميع 
بأنني لن أغادر السودان حتى تتاح الفرصة لكل من يريد النزول أسفل النهر أن يفعل، إىل 
حني يتم تنصيب حكومة تعفيني من مسؤوليايت. ولذلك، إذا جاءين أي مبعوث أو خطاب 
يأمرين بالنزول فلن أطيعه، وسأظل هنا أواجه مجيع املخاطر حتى أسقط مع املدينة. هذه 
املالحظات نتاج ثقة العرب االستثنائية يب، باإلضافة إىل... مالحظات أخرى مهمة وردت 
يف أوراق الصحف التي أرسلها يل كتشنر –محلة إنقاذ غوردون– وأتوقع أن كتشنر يعرف 
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أكثر مني، و»ذلك ‘األكثر’ هو أن احلملة جاءت ألجيل شخصيًا«. إذا وصلت األمور فعاًل 
إخراج  )بعد  املكان  هذا  إىل  بالعودة  بواخري  تؤمر  أن  آمل  احلملة،  ورجعت  األسوأ  إىل 
150.000جنيه إسرتليني الذي وعدين به برينغ! )أو قدر ما  اجلنود الفالحني(، مع مبلغ 
أريد(، وأكرب قدر من املؤن التي يمكن توفريها، ومدفع بدل الذي فقد )أو قيل إنه فقد( 
عىل الباخرة »عباس« أثناء حماولة التواصل مع أوروبا والقاهرة. ما مل يكن الزبري مطلوبًا 
بشدة يف القاهرة، أود أيضًا حضوره إىل هنا، أو )حفاظًا عىل املظاهر( السامح له بالفرار إىل 
هنا. كذلك آمل أن يتم االنتقام ملوت ستيوارت املفرتض، إن كان غياًل، عىل نحو الفت يف 

الطريق أسفل النهر.

أرس ولد خالل مسألة األبقار يف ُأْم ُدْرَماْن، لكنه قال إن والده مع العرب فرتكته يرجع.

عام  منه  والواردة  السودان  إىل  املرسلة  األوروبية  الربقيات  كل  عىل  اآلن  حصلت 
ستاندارد  صحيفة  تدفع  ترى  كم  املهمة.  باألمور  ومليئة  ممتازة  –جمموعة   1884-1883
 لقاءها؟ مع ذلك، أعتقد أنه بمقدوري أن أكون كرياًم وأرسلها لك مع هذا املجلد السادس 

من اليوميات.

استوىل حصن ُأْم ُدْرَماْن هذا املساء عىل 21 بقرة. ممتاز –واحد وأربعون بقرة يف يومني. 

الوثيقة األصلية الوحيدة التي احتفظت به هنا، وكدت أعطيها لستيوارت، هي الفرمان 
إذا كان  السودان1.  توفيق عن  للتو، وأرسله طيًا مع هذا اجلزء، ويعلن ختيل  الذي ذكرته 
معرفة  دون  أريته،  ألنني  به،  علم  يكون  قد  أنه  مع  يتبجح،  فسوف  عليه  حصل  املهدي 
جيدة بمحتواه، حلسني باشا خليفة )انظر يوميات ستيوارت التي أرسلتها وأنتقد فيه نفيس 
إلقدامي عليه(. شعرُت بميل إلعطائه إىل ستيوارت، لثقتي بأنه سيصل ]إىل مرص[، وألنني 
بالتخيل  توفيق  األمر من  لديك  للعجب!  »يا  املهدي:  يقول  فقد  لو وجد معي  بأنه  ظنت 
عن البالد ومل تفعل«. لكنني فكرت بام أنني سُأقتل قبل أن يستويل املهدي عىل املدينة، فال 
فرق كبري إن بقي هنا أو ذهب مع ستيوارت فاحتفظت به. ألفُت االنتباه هنا إىل حقيقة أن 

1  أحد فرماين اخلديوي توفيق ويعلن فيه التخيل عن البالد وسحب قواته، وتسلمه غوردون يف 24 يناير.



267 اللاء اليادثا اجلدا: في الزرزول 

كل وثيقة )باستثناء الربقيات املذكورة أعاله، التي أخذ ستيوارت نسخًا منها( ذهبت معه 
أنه وباور سيتمكنان من الوصول ]إىل مرص[،  ُتْظِهر مدى ثقتي يف  )ستيوارت(، وسوف 
وإال بخالف ذلك، لو كانت لدَي أي شكوك، ملا فرّطت بتعلياميت األصلية. ليست لدي 
اآلن وال ورقة واحدة، وال أستطيع االقتباس حرفيًا: كلها ذهبت مع ستيوارت، وأعطيتك 
إىل  نظرًا  وباور.  بستيوارت  تتعلق  أكتب أي رسالة  مل  ذاكريت.  لدي  الربقيات، لكن  حتى 
آرائي ومعتقدايت1، ال أجرؤ عىل القول إن موهتم، إن صح، عمل رشير. أعرب عن أسفي 
ألصدقائهم وأقارهبم. كان ستيوارت رجاًل نبياًل وشجاعًا ومنصفًا ومستقياًم، وهل يمكن 
نبياًل وشهاًم وشجاعًا ورشيفًا، وهل يمكن  أكثر من ذلك؟ وباور كان رجاًل  للمرء قول 
للمرء قول أكثر من ذلك؟ وأحببت هريبني كثريًا، كان سيدًا فرنسيًا يف غاية اللطف والنبل 
رجاًل  وجدته  لكنني  الئقة،  غري  أسامء  تسميه  الدبلوماسية  الربقيات...  إحدى  والذكاء. 
منصفًا إىل حد كبري، طبعًا مع حتيز فرنيس. من ناحيتي، ال أستطيع رؤية الرضر الذي يمكن 
أن يلحقه الفرنسيون بنا إذا كان هلم صوت يف الشأن املرصي، بل أرى كثريًا من اخلري يف 
ذلك. وأعلن أنه لو كان هلم صوت يف مرص ملا آل الوضع إىل ما هو عليه اآلن. إذا كنَت ال 
جتد الفروسية يف بيتك، فاألفضل أن تقرتضها من جارك. أطلقنا البارحة 41.000 رصاصة 

ريمنغتون، وهذا أقل مما أطلقه علينا العرب.

1  أي معتقداته الدينية.
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10نوفمرب 

اقرتب أربعون عربيًا من حصن ُأْم ُدْرَماْن وأطلقوا النار عليه صباح اليوم –غاضبني من 
االستيالء عىل أبقارهم مساء أمس. 

جاء جندي وعبد من عند العرب إىل حصن ُأْم ُدْرَماْن اليوم. وعرب سبعة رجال عرب 
استطالعية  تكون هذه مجاعة  أن  َحْلَفاَية. أخشى  نحو  األزرق  النيل  اجلامل من جهة  عىل 
أحد  فيه  يصلنا  أن  توقعت  الذي  اليوم  هو  هذا  هناك.  موقعًا  إقامتهم  إمكانية  تستكشف 
احلني  ذلك  ومنذ  نوفمرب،   22 أو   21 يف  هيكس  هبزيمة  القاهرة  عرفت  اإلنقاذ.  محلة  من 
– أشخاص  تسعة  مستوى  عىل  تعزيزات  سوى  تارخيه(  )حتى  املكان  هذا  إىل  تصل  مل 
املسؤولية  كامل  استقالليتها(  كذبة  )حسب  وحدها  املرصية  احلكومة  »تتحمل  أمر   وهو 

واللوم عليه«! 

مات الرجل الذي جرح بانفجار اللغم. لو عرف اإلنسان ما سيحمله املستقبل لعاش 
بائسًا إىل أبعد احلدود. انظر إىل الربقية املرسلة يف ديسمرب 18831 عىل الطرف املقابل ]من 
الصفحة[. لن أقرأ هذه الربقيات أو يوميات ستيوارت طوياًل، فهي جتعلني أفكر يف األوهام 
التي ظللنا نعتاش عليها كل تلك الشهور. جاء جندي وعبد من عند العرب يف ُأْم ُدْرَماْن، 
ُأطلق رساح  يقولون  اليوم.  من  عبيد يف وقت الحق  وثالثة  آخرون  مخسة جنود  وتبعهام 
سالطني بك، وهناك شائعات بأن محلة اإلنقاذ ستتقدم مبارشة من الدبا إىل اخلرطوم، وأن 
الكاهنني لوجيي ويوسف ما يزاالن يف األَُبيِّْض بعد رفضهام اعتناق اإلسالم، وأن العرب 

1  أرسلها يف ديسمرب 1833 الكولونيل كوتلوغون إىل الكولونيل فريزر فلوير يف وادي حلفا: »ال أخبار 
جديدة. ننتظر التعزيزات بقلق«. كتب غوردون أسفل هذه الربقية: »لو أن كوتلوغون علم آنذاك بأن ليس 

هناك نية إلرسال تعزيزات )إضافة إىل الرجال التسعة( لعام )تقريبًا(!«.
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السري  ملاذا مل خيربين كتشنر1 بخط  يتعذر تفسري  ي أول أمس.  ُبرِّ فادحة يف  تكبدوا خسائر 
الذي ستتخذه احلملة، ألن ذلك ما كان ليتسبب بأي رضر حمتمل، فجواسيس املهدي يف 
كل مكان، وكان من السهل أن يصوغ كتشنر تلك املعلومات بعبارات أفهُمها أنا وال يمكن 

أن يفهمها املهدي...

1  مل يكن كتشنر نفسه يعرف خط سري الرحلة.
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11 نوفمرب 

تقدم 200 عريب إىل شامل حصن ُأْم ُدْرَماْن يف السادسة صباحًا وأطلقوا النار عىل قرية 

توتيو وعىل احلصن الذي رد عليهم فرتاجع املشاة. أجربهم الفرسان العرب عىل العودة 

وثالثة  امرأة  جرحت  انسحبوا.  النهاية  ويف  مرات،  مخس  أو  ألربع  وهكذا  أخرى،  مرة 

جنود، أحدهم فقط جراحه خطرية. ال بد أن العرب أطلقوا مخسة آالف رصاصة اليوم، 

لكن يبدو واضحًا أهنم ال يرغبون بالقتال كثريًا. جاء تسعة عرش عربيًا من الضفة اليمنى 

للنيل األبيض جهة َحْلَفاَية إىل الُقبَّة واستولوا عىل محار. لكن حتى الَشاْيِقَية مل يتقبلوا ذلك، 

فخرج يف إثرهم عىل ما أظن مئة شخص ومخسة عرش فارسًا. جرت بينهم مطاردات عرب 

املطاردات  تزال  ُقتلوا، وال  العرب  أو مخسة من  أربعة  أن  القرص  السهل، ويبدو من أعىل 

التسعة  الرجال  أولئك  ألن  بأنفسهم،  كبرية  ثقة  لدهيم  العرب  أن  تتخيل  أن  لك  جارية. 

عرش كانوا عىل بعد عرشة أميال عىل األقل من معسكرهم يف الصحراء.... مخسة عىل األقل 

من أولئك العرب متكنوا من اهلرب. سريجع العرب بالتأكيد لالنتقام هلذا. الظهرية. ينزل 

العرب من معسكرهم. تستعد الباخرة »اإلسامعيلية« لإلبحار أعىل النهر. تقارير احلصن 

الشاميل )؟( »االستيالء عىل 3 بنادق ريمنغتون، و3 رماح، و3 سيوف، ومقتل 20؟ وهرب 

5؟«. تمَّ إيقاف العرب عند التالل الرملية. جاء مخسة جنود وامرأة من عند العرب إىل ُأْم 

ُدْرَماْن، وأفادوا أن »ماسورة وعربة املدفع العريب حتطمتا. العرب يفرون. شائعات عن تقدم 

احلملة. املناوشات مستمرة. سالطني مقيد بالسالسل«. يقول الَشاْيِقَية إهنم قتلوا عرشين 

 عربيًا، لكنهم يقولون إهنم استولوا عىل تسعة بنادق، وهذا يعني أن أحد عرش رجاًل كانوا 

غري مسلحني!
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يبدو أن 93.000 أقة + 166.000 أقة = 259.000 أقة بسكويت1 رُسقت العام املايض. 
اكتشفت ذلك اآلن فقط، لكن لدينا اآلن ربع مليون أقة تكفينا لشهر أو نحو ذلك. ويبدو 
أن أكثر من ثالثني من كبار التجار شاركوا يف رسقة البسكويت املذكورة أعاله. العملية 
»بايش  الَشاْيِقَية،  هؤالء  مع  التعامل  كيفية  ستكون  املشكالت  أكرب  وإحدى  بعد،  تنته  مل 
بوزوق« القاهرة هؤالء، ومع اجلنود الفالحني املساوين هلم يف الشجاعة –لعل الشايقية 
هم من ارتكب الرسقة. األبقار العرشون التي ذكرت أن رجال حصن ُأْم ُدْرَماْن استولوا 
عليها )ما جيعل املجموع واحدًا وأربعني بقرة( ساقها إىل الداخل مخسة جنود هربوا من عند 
العرب وليس أرسى. اللصوص ال يتورعون عن الكذب )ويشبهون من هذا الناحية أناسًا 
أقة بسكويت غنيمة كبرية، حوايل مليوين   259.000 أعرفهم يف مناصب رفيعة(. رسقة 
ونصف رطل، تساوي قيمتها 26.000 جنيه إسرتليني حاليًا، أو 9.000 جنيه إسرتليني 

يف األوقات العادية.

1  يقصد هبا خبز البحارة ويصنع من الدقيق واملاء وامللح وهو أقرب إىل الكعك )م(.
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12 نوفمرب

دخل ثالثة عبيد إىل حصن ُأْم ُدْرَماْن الليلة املاضية، وأخربونا الساعة 11 لياًل أن العرب 
يعتزمون اهلجوم اليوم عند طلوع الفجر. ُنقل اخلرب إيّل، لكن كاتب الربقية اختار أال يبلغني 
ُدْرَماْن أيقظنا الساعة  ُأْم  7 صباحا اليوم. وكان قصف عنيف عىل حصن  به حتى الساعة 
5.30 صباحا. خرج العرب بقوة كبرية، وبام أنه مل يتم حتذيري مل تكن البواخر مستعدة. كر 
العرب وفروا باستمرار من 5.30 إىل 8.30 صباحًا. خرج مجيع الفرسان للقتال، وكانت 
التفاصيل  النهر.  أو مدافع عىل ضفة  العرب مدفع  لدى  هائلة.  املستخدمة  الذخائر  كمية 

الحقًا كون إطالق النار ما زال مستمرًا. 

مستمرًا.  يزال  وال  جمددًا  عاد  ثم  ساعة،  لنصف  النار  إطالق  هدأ  صباحًا.   10.20
أنه مل تلحق هبا أرضار جسيمة. »احلسينية«  بقذيفة، لكني سمعت  أصيبت »اإلسامعيلية« 
ة(. 11.15 صباحا. هدأ إطالق  جنحت )أشعر بحاجتي املاسة إىل بواخري األخرى يف املَتمَّ
النار. كان كثيفًا جدًا يف ثالثة أرباع الساعة املاضية، من »اإلسامعيلية« ومن العرب. أصبح 
يا هلا من  تزال جانحة، و»اإلسامعيلية« راسية.  يتوقف. »احلسينية« ما  متفرقًا اآلن ويكاد 
ست ساعات قلق بالنسبة إيّل. ختيل مشاعري وأنا أرى القذائف من العرب تسقط يف املاء 
قرب الباخرتني! لدينا اآلن نقدًا 831 جنيهًا إسرتلينيًا يف عملة مسكوكة، و42.800 جنيهًا 
إسرتلينيًا يف عملة ورقية، وهناك 14.600 جنيهًا اسرتلينيًا يف عملة ورقية يف املدينة! أصف 
للجنود  ندين  أشهر.  ثامنية  من  أكثر  دام  حصار  بعد  سيئًا«،  »ليس  بأنه  املايل  الوضع  هذا 
بالكاد يمكن أن يسمى دينًا، ألين منحتهم مؤونة  بمرتبات نصف شهر، لكن حتى ذلك 
بام يتجاوز املخصصات املقررة هلم. الظهرية. يسعدين القول إن إطالق النار توقف. عشت 
سنني طويلة يف هذه الساعات األخرية! لو فقدُت »اإلسامعيلية«، لكنت خرست »احلسينية« 
)اجلانحة(، ثم حصن ُأْم ُدْرَماْن واحلصن الشاميل! ثم املدينة بأكملها! الساعة 1 بعد الظهر. 
هو  هذا  ولعل  جانحة،  تزال  ال  »احلسينية«  الباخرتني.  عىل  مدفعيهم  نريان  العرب  يطلق 
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السبب. توقف إطالق النار اآلن. الساعة 1.30 بعد الظهر. أصيبت »اإلسامعيلية« بثالث 
قذائف، وُقتل رجل واحد وجرح 15 رجاًل كانوا عىل متنها. أبلت »اإلسامعيلية« بالًء حسنًا 
فعاًل. صفعت كاتب الربقيات لعدم إعطائي الربقية الليلة املاضية )بعد أوامر متكررة بأال 
حيول أي اعتبار دون جميئه إيّل(، لكن ضمريي وخزين بعد قليل فأعطيته 5 دوالرات. قال 
إنه ال يامنع إن حتى قتلُته –فأنا أبوه )شاب أسمر بلون الشوكوالته يف العرشين من عمره(. 
أعلم أن كل هذه قسوة –»تدفع إىل اجلنون« كام يسميها هانسل –لكن ما الذي يمكن للمرء 
فعله؟ إن خصمت رواتبهم، ترض بعائالهتم. أنا من أنصار العقاب الوجيز الرسيع الذي 
البواخر عبأت  ال يؤمل إال املخطئ. لو كان هذا الكاتب حذرين قبل طلوع الفجر لكانت 
بخارها واستعدت. لدينا مدفع كروب يف حصن املقرن. قال فرج اهلل باشا إنه فكك أحد 
مدافع العرب وأعاد تركيبه. قدم العرب استعراضًا بأربعمئة فارس، بقوا بعيدًا عن مرمى 
نريان احلصن. الرسائل الربقية كانت وما تزال متقطعة بني هذا وحصن ُأْم ُدْرَماْن )ومل يعرف 
بعد ما إذا كان بسبب الرصاص أو غري ذلك(. بام أن مدفع العرب اجلبيل قادر عىل إحداث 
ثقوب بعرض قدمني مربعني يف هيكل الباخرة، وقد أحدث بعضها فعاًل، ال يستغرب مدى 
القلق الذي أصابني )أشعر كام لو أين مشيُت ثالثني مياًل(. أطلقنا عىل العرب من حصن 
املقرن ثالثًا وثامنني قذيفة من مدفع كروب، وثالثة وأربعني صاروخًا. أطلق العرب من 
مدافعهم ثالثمئة وسبعني قذيفة عىل بواخرنا. أما بالنسبة إىل ذخائر )ريمنغتون(، فقد أطلقنا 
من البواخر واحلصون وغريها مخسني ألف طلقة؛ وأعتقد جازمًا أن العرب أطلقوا قدرًا 
مماثاًل. حصن ُأْم ُدْرَماْن بالتأكيد كان »متحمسًا أكثر من اللزوم يف إطالق النار عىل العدو« 
يف ساعات الفجر األوىل، وبالتايل أهدر الكثري من الذخرية. هذا ينهي أكرب معركة )حتى 
اآلن( يف حصارنا الثاين. يقول جواسيس )الليلة املاضية( إن اهلجوم علينا نّفذ ضد رغبة 
املهدي، وقام به خليفته أو وزيره الذي أقنعه بالسامح بشنه. خالل عملية إطالق النار، مل 
حيرك عرب اجلنوب والرشق ساكنًا ويمكن للمرء الظن بأهنم، مثل الصينيني، لن يساعدوا 

بعضهم بعضًا قط. 
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كانت هذه أول مواجهة لنا مع قوات املهدي الشخصية. يتقلب املرء يف نوم مضطرب 
الساعة 3 صباحًا. يرضب طبل –دوم! دوم! دوم! تأيت الرضبات وكأهنا يف حلم، لكن بعد 
حلظات قليلة يعي املرء أكثر ويتكشف للذهن أنه يف اخلرطوم. االستفسار التايل من أين تتأتى 
هذه الدمدمة املستمرة. يتمنى لو تتوقف وتتالشى. إطالقًا، بل تستمر وتزداد حدة. ختطر له 
الفكرة، »هل لدهيم ما يكفي من الذخرية؟« )وهو عذر اجلنود اخلائبني(. يرهُق املرء نفسه. 
أخريًا، ال فائدة، جيب عليه أن ينهض ويذهب إىل سطح القرص، ثم تتواىل الربقيات واألوامر 
والشتائم واللعنات حتى حوايل التاسعة صباحًا. للرجال أن يقولوا ما يشاؤون عن احلروب 
املجيدة، لكنها بالنسبة إيّل إزعاج مروع )إن جاز القول عن أي يشء إنه إزعاج يلم بنا(. 
رأيت ذلك الكائن الصغري املسكني، »احلسينية« )وهي أصاًل قارب يف هنر التيمس(، تنكفئ 
بقسمها اخللفي بفعل النريان اهلائلة من مدافعها خلفية االرتداد. شاهدت قذيفة ترضب 
املاء قرب مقدمتها، فرأيتها تتوقف وتنفث البخار. أعطيت املنظار للصبي، مشمئزًا إىل حد 
املوت. أعرتف أن أفكاري للحظة حتولت إىل ------ أكثر من أي يشء شخص آخر، ومل 
تكن خرّية جتاهه. قال صبيي )وهو يف الثالثني من عمره(: »احلسينية مريضة«. كنت أعرف 
ذلك، لكن قلت هبدوء: »انزل وأبرق إىل املقرن، هل احلسينية مريضة؟«  اجلواب، »ال«. 

سألت ثانية؛ اجلواب »ال«. ثم قالت برقية: »لقد جنحت«.

لكنها  بعيدًا،  »احلسينية«  سحب  »اإلسامعيلية«  حاولت  الظهر.  بعد   2:45 الساعة 
علقت هي أيضًا مرتني، باإلضافة إىل املرات الثالث آنفة الذكر، حتت القذائف، فأقلعت 
املقرن  يف  كروب  مدفع  أمرت  ولذلك  »احلسينية«،  عىل  النار  العرب  يطلق  املحاولة.  عن 
باستهداف مدافع العرب، وسأنتظر حتى الليل لسحب »احلسينية«. هي أقرب إىل الضفة 
اليرسى منها لليمنى، وليس واضحًا ما إذا كانت جانحة أم نصف غارقة )كالمها مشكلة(. 
الساعة 3:30 بعد الظهر. حيرض العرب مدافعهم إىل مواقع أقرب من »احلسينية« اجلانحة 
أو نصف الغارقة. أفادت »اإلسامعيلية« أن القذيفتني األخريتني مل تلحقا هبا رضرًا جوهريًا. 
العرب اآلن ثالثة مدافع تصوب نرياهنا عىل »احلسينية«.  لدى  الظهر.  4:30 بعد  الساعة 
مساء.   7 الساعة  لياًل.  »احلسينية«  ُأخرج  أن  آمل  النار.  إطالق  توقف  مساء.   6 الساعة 
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يستأنف العرب إمطار »احلسينية« بالنريان، وأسمع أن قذيفتني أحدثتا فجوتني فيها، وأن 
القدر  أظهروا  اليوم  العرب  إن  القول  عيّل  جيب  القبطان.  فيهم  بمن  جرحى،  ستة  هناك 
األعظم من الشجاعة، إذ عادوا مرة بعد مرة للهجوم رغم إغراقهم بنريان البنادق من أبراج 
أحيانًا  هيامجون  كانوا  ألهنم  فادحة؛  خسائر  تكبدوا  بد  ال  أظنهم  احلصينة.  »اإلسامعيلية« 
بجامعات كثيفة. أعتقد أننا، بالنظر إىل قتال العرب اليوم، نفهم كيف ُأرس جنودنا النظاميون 
الليلة إن استطعنا. ليس  ُكْرُدَفاْن ودارفور إلخ... سنعمل عىل إخراج »احلسينية« هذه  يف 
هناك باخرة يف سالح البحرية امللكي يمكن هلا أن تبيل أحسن مما أبلته »اإلسامعيلية« اليوم، 
فقد مرت وعاودت املرور أمام مدافع العرب أكثر من عرشين مرة، يف حني أن قذيفة واحدة 
يف حملها كانت لتغرقها. ال هيم إذا ما كان طاقم الباخرة يعرف تلك احلقيقة أم ال. أنا أعرفها، 
ولذلك شعرت بالراحة لنجاهتا. مل تكن مدافع العرب تبعد عنها إال 1.200 ياردة، وحتى 
أقل أحياًنا، وأصابتها مخس مرات بقذائف يف مواضع خمتلفة. تذّكر أن »اإلسامعيلية« ليست 
البائسة عيار  أكثر من قارب فائق صغري، وأن مدفعها اجلبيل املرصي متفوق عىل مدافعنا 
سبعة أرطال بنسبة توازي من حيث املدى والتأثري تفوق مدفع هاوتزر عيار اثني عرش رطاًل 
عىل مثيله عيار ثالثة أرطال. يريد املرء مدفعًا حيدث فجوة حقيقية ال ثقب مثقاب، وهو ما 

حتدثه هذه املدافع عيار سبعة أرطال، ويا له من عمل شاق محلها.

بلون  السمراء  البرشة  ذو  الربقيات  عامل  سببه  إنسانية(  ناحية  )من  القلق  هذا  كل 
النيل  عىل  العرب  أن  عىل  املساء  هذا  خطرية  إشارات  هناك  حيذرين.  مل  الذي  الشكوالته 
ي، لكن أبعدهتم طلقتا  األزرق كانوا عىل علم بمشكالتنا مع »احلسينية«. جاؤوا مقابلة ُبرِّ
مدفع. عند الساعة 4 بعد الظهر أطلق العرب عىل اجلانب األيمن من النيل األبيض اثنتي 
عرشة قذيفة عىل خطوطنا، وفتحوا نريان البنادق لفرتة قصرية، لكنها مل تتسبب بأرضار. 
دفعت مرتب نصف شهر لطاقمي »اإلسامعيلية« و»احلسينية«، ودوالرين للرجال الذين 
مساء(   8 )الساعة  هناك  جانحة.   بل  غارقة  نصف  ليست  وهي  األخرية،  لسحب  ذهبوا 
املعسكر  إىل خندق  العرب  َحْلَفاَية. دخل  ُقبالة  األبيض  للنيل  اليرسى  الضفة  حريق عىل 

احلصني يف ُأْم ُدْرَماْن، الذي صار هلم اآلن...
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يزالون  وال  النهر،  ضفة  عىل  مدافعهم  ينصبون  العرب  يزال  ال  مساء.   8:15 الساعة 
يطلقون النار عىل »احلسينية« التي أحاول برجايل حتريرها. من الواضح أهنم ليسوا خائفني؛ 
ألهنم عمومًا يعيدون مدافعهم إىل معسكرهم يف الليل. التقرير من »احلسينية« 10:20 لياًل: 

6 جرحى، و3 قتىل، واملحاوالت حتى اآلن غري جمدية الستعادة الباخرة.
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13 نوفمرب

سوف نتخىل عن »احلسينية«.  2 صباحًا.  الساعة  أصيبت »اإلسامعيلية« بقذيفتني )؟( 
النار  يطلقون  العرب  بدأ  صباحًا،   5.30 الساعة  يف  وتركناها.  وطاقمها  مدفعها  أخرجنا 
ي، ويف السابعة أرى أهنم أتوا إىل الُقبَّة جيرون مدفعًا معهم. العرب يف ُأْم  عىل خطوطنا يف ُبرِّ
ُدْرَماْن هادئون. من اجلهة املقابلة، أطلق العرب النار من مدفعهم مخس مرات عىل حصن 
ُدْرَماْن. نصب العرب مدفعهم خارج قرية الشيخ عيل، قرب هناية خطوطنا عىل النيل  ُأْم 
األبيض، ثم أطلقوا قذائفهم عليها. انقطعت مساء أمس خطوطنا الربقية مع حصن ُأْم ُدْرَماْن 
وال يمكن إصالحها )8 صباحا(، ألن العرب يقصفون احلصن. نصب العرب مدفعهم يف 
اجلانب الشاميل عىل التالل املنخفضة، عىل بعد نحو 4.000 ياردة وبدأوا يقصفوننا. يتواصل 
ي. أخرج العرب مدافعهم الليلة املاضية للدفاع عن الطريق إىل  إطالق نار البنادق عىل ُبرِّ
القيادة يف »احلسينية«  »احلسينية«. نعمل عىل إصالح »اإلسامعيلية«. أصيب مرتاس ربان 
بقذيفة. رفعنا ساترًا عىل ضفة النهر لصد أي تقدم للعرب باجتاه »احلسينية«. كان لدى ُأْم 

ُدْرَماْن حتى األمس ربع مليون طلقة –ريمنغتون.

إقامة  اخلطأ  ُدْرَماْن. كان من  ُأْم  واملاء يف حصن  الغذاء  هناك مؤونة شهر ونصف من 
احلصن بعيدًا عن النهر إىل هذا احلد. مل يرفع احلصن علمه باألمس، واليوم رفعه. أرسل 
القرص  من  قريبة  كانت  التي  حوجيل  حلة  تدمري  بعد  لكن  الُقبَّة،  إىل  رجاًل   250 العرب 
وتسويتها باألرض، صاروا بعيدين جدًا بحيث ال يستطيعون إحلاق أي أذى بنا. هناك خرب 
يف املدينة بأن العرب سيقتحموهنا غدًا ويؤدون صلواهتم يف املسجد يوم اجلمعة. العرب يف 
الُقبَّة هيدرون ذخائر )ريمنغتون( كثرية، لكن رصاصاهتم ال تصلنا. سيواجهون مشكلة يف 
املياه، ألننا سددنا مجيع آبار البلدة. الساعة 9:15 صباحًا. تراجع العرب عن الُقبَّة. الساعة 
ي عىل  10 صباحًا. قاموا بحركة التفاف طويلة، ووصلوا إىل امتداد خطوطنا الطويلة يف ُبرِّ
الضفة اليمنى للنيل األزرق، حيث يطلقون النار بكثافة. أتوقع أن نكون أطلقنا 50.000 
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رصاصة باألمس، والعرب عددًا أكرب إىل حد ما، بينام يطلقون اليوم كميات كبرية جدًا من 
الرصاص. نقّدر أننا فقدنا مع جيش هيكس 1.000.000 طلقة، وهذا قبل عام من اآلن. 
أثناء تلك الفرتة، وبمعدل إطالق العرب هناك ويف أماكن أخرى خالل عام، ال بد أن ثلثي 
ذلك املليون استهلكا، وعىل اعتبار أنه ال سبيل هلم للحصول عىل ذخائر جديدة، فال يمكن 

أن يكون لدهيم أكثر من 300.000 طلقة اآلن. 

غادر العرب اآلن )11 صباحا( اجلهة املقابلة لرُبِّي، بعد أن أطلقوا الكثري من الرصاص 
ُأْم ُدْرَماْن مقطوعًا عنا... تفوق العرب علينا  ومل يصيبوا أحدًا يف احلصن. ال يزال حصن 
بالتأكيد البارحة، لكنهم باعتقادي دفعوا الثمن. يبدو أن »احلسينية« جنحت بسبب خطأ 
احتامل  توقعت  احلظ،  حلسن  الريس.  به  أخربه  ما  يفعل  ومل  الحقًا  جرح  الذي  القبطان، 
انقطاع االتصال بحصن ُأْم ُدْرَماْن وزودته بمؤونة. إذا كانت احلملة ستأيت عىل اإلطالق، 
فينبغي أن تكون هنا قبل وقت طويل. جرح عندنا مخسة عرش رجاًل باألمس، ثالثة منهم 
إال حني  املعارك  أي من  بالقلق حيال  أشعر قط  ما، وقتل سبعة. ال  نوعًا  يف حالة خطرة 
تشارك فيها البواخر، وعندها أعرتف بأنني أظل قلقًا طوال فرتة خروجها. الساعة 1 بعد 
الظهر. نصب العرب أربعة مدافع عند الضفة ويطلقون النار عرب النهر عىل حصن املقرن، 
الذي يرد بمدفع كروب والصواريخ. لسنا حمظوظني بالبواخر الصغرية التي أحرضهتا من 
أجزاء خمتلفة يف إنجلرتا. فقدنا »احلسينية«، آنيًا عىل أي حال، والباخرة األخرى، »عباس«، 
ال أدري أين هي اآلن؟ واستوىل العرب عىل الثالثة، »حممد عيل«، عىل النيل األزرق. أطلق 
العرب نريان مدافعهم األربعة عىل اخلطوط القريبة من النيل األبيض هذا الصباح )أطلقوا 
النهر بني رجالنا  البنادق عرب  نار  الظهر( إطالق  3 بعد  ستني قذيفة(، ويتواصل )الساعة 
أننا سنكمل عامًا عىل هذه  أننا ُتركنا يف أقىص درجات الشدة، وأعتقد  والعرب. ال ريب 
احلال، من الوقت الذي َسِمَعْت فيه القاهرة هبزيمة هيكس إىل وقت وصول محلة اإلنقاذ 

إىل هنا!!!  أنا واثق من أنه إذا أجري حتقيق، فسوف ُيَعدُّ بحيث ال يلقى اللوم عىل أحد.

لدى العرب ثامنية عرش قاربًا تستخدم عبَّارات من ضفة النيل األبيض إىل األخرى. قد 
حياولون بتلك القوارب االستيالء عىل »احلسينية«، أو الصعود إليها، حيث ال يوجد يشء 
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سوى بعض أكياس البسكويت. لكن بام أن الباخرة عالقة، يصعب طرد العرب منها إذا 
متكنوا من الصعود إليها، ما مل نغرقها، ألهنم سيجدون البسكويت وسيكون لدهيم ما يكفي 

لألكل. سقطت 15 قذيفة عىل املدينة هذا الصباح، لكنها مل تلحق أي أذى. 

كل القوة العربية التي جاءت اليوم عىل اجلانب الشاميل تقريبًا كانت من العبيد، ومعهم 
ربام أربعون فارسًا عربيًا. يف النهاية سيكتشف العرب عدم جدوى هؤالء املامليك. أطلقت 
اليوم أربع رصاصات عىل القرص –من عىل بعد 2800 ياردة –وجاءت بقوة دفع جيدة. 
اشتكى أحد سكان اخلرطوم من أنه مل يكن لديه يشء يأكله هو وعائلته ألربعة أيام، لكنهم 

وجدوا ثامنية أرادب ذرة يف منزله؛ ووجدوا يف منزل آخر أربعني إردبًا. 
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14 نوفمرب 

ي الساعة  ُبرِّ النار عىل  النيل األزرق إطالق  بدأ العرب عىل جانبي  8 صباحًا.  الساعة 

5.30 صباحا، وال يزال مستمرًا حتى اآلن. حافظوا عىل إطالق نار مستمر ألكثر من ربع 

ساعة وأهدروا الكثري من الذخائر الثمينة. جاؤوا بأحد مدافعهم وأطلقوا عدة قذائف، ومل 

ي حتى اآلن.   يصب أحد يف ُبرِّ

َعرَبَ رجالن من ُأْم ُدْرَماْن، وأفادا بأن فرج اهلل باشا عىل ما يرام وليس بني رجاله جرحى 

يف احلصن. واصل العرب هذا الصباح إطالق نريان مدافعهم عىل احلصن.

حاول أحد العرب السباحة إىل »احلسينية« ورجالنا )يقولون؟( إهنم قتلوه....

1. سوف يستحيل عىل جنود احلملة حال وصوهلا إىل ُدْنُقال  أجادل عىل النحو التايل: 

ة أو إىل جوار َبْرَبر. 2. سوف جيدون البواخر بانتظارهم فور وصوهلم  عدم التقدم إىل املَتمَّ

يتعني عليهم بمجرد  3. سوف  التواصل مع اخلرطوم.  بالتايل  َبْرَبر، وعليهم  أو  ة  املَتمَّ إىل 

تواصلهم مع اخلرطوم االضطالع بمسؤولية حكم ذلك املكان )وطبعًا، حاملا يتولون هذه 

التلكؤ  4. سوف يستحيل عليهم  ما سيفعلونه عىل عاتقهم(.  القرار بشأن  يقع  املسؤولية 

5. سوف يستحيل عليهم، بسبب  ة.  الدبة( واملَتمَّ ُدْنُقال )أو  لفرتة طويلة عىل الطريق بني 

اخلرطوم.  حول  املوجودين  العرب  مع  االصطدام  جتنب  املاضية،  القليلة  األيام  أحداث 

حتول  لدرجة  املدينة  من  جدًا  قريبون  اآلن  العرب  لكن  أسبوع،  قبل  ممكنًا  ذلك  كان  ربام 

دون ذلك. وبام أن حصن ُأْم ُدْرَماْن مقطوع فذلك حيتم عليهم اختاذ إجراءات إلعادة فتح 

االتصاالت معه. قد هيرب العرب، لكن بطريقة ما، منذ بضعة أيام، أشك يف ذلك.

جاء هذا الصباح جندي من عند العرب يف احلصن الشاميل.   



281 اللاء اليادثا اجلدا: في الزرزول 

كذبة أخرى –أخربوين أهنم أخرجوا كل يشء من »احلسينية« ما عدا البسكويت: يبدو 
أن الذخرية أيضًا ال تزال بداخلها.

ال استعراضات عىل الضفة اليمنى للنيل )الَكاَلْكَلة(، لكن يقام واحد يف اجِلَرْيْف عىل 
الرجال  وأن  املاضية،  الليلة  »احلسينية«  إىل  ذهب  القوارب  أحد  أن  يبدو  األزرق.  النيل 
املقرن  إىل  نزلُت  قارهبم.  تاركني  املاء  فقفزوا يف  القارب خافوا عندما واجههم رجالنا  يف 
ووجدت أن »اإلسامعيلية« أصيبت بسبع قذائف، وأهنا مليئة بثقوب الرصاص. يصطفَّ 
العرب )نحو 400 بندقية( عىل امتداد خندق طويل مقابل »احلسينية«، وقد أقمنا ساترًا عىل 
نار متقطع منها،  العرب أربعة مدافع يواصلون إطالق  املقابلة هلا. لدى  جانبنا من اجلهة 
منه. رصاصنا  جدوى  بنادق ال  بإطالق رصاص  العرب  ويستمر  بأرضار.  التسبب  دون 
أقل كثافة، لكنه كام أتوقع عقيم بالقدر نفسه؛ ألن العرب يبقون خمتبئني خلف حتصيناهتم. 
أطلق العرب رشقات رصاص منتظمة، أكثر من مخس رشقات، عندما كنُت هناك: يبدو 

أن صخب الرصاص يبهجهم... 

جتثم »احلسينية« قرب هناية اخلنادق مقابل معسكر ُأْم ُدْرَماْن احلصني.

مؤخرة الباخرة جلهة العرب. 

جاء جندي من عند العرب إىل احلصن الشاميل عىل النيل األزرق، وذكر أن رجاًل حيمل 
رسائل قدم الليلة قبل املاضية إىل حصن ُأْم ُدْرَماْن ونادى عىل احلراس، لكن العرب قبضوا 
ُأْم  التواصل مع حصن  أمتكن من  أن  آمل  إدخاله.  يستطيعوا  أن  قبل  الرسائل  عليه ومعه 

ُدْرَماْن بواسطة أصوات البوق هذه الليلة. 

لة بالرسقات )يغريون القائمة كل يوم(: 172.000 أقة بسكويت. لدينا يف  قائمة معدَّ
أقة   1000 بتوزيع  أمرت  ذرة.  أردب  و1.326  بسكويت،  أقة   240.000 اليوم  املخزن 

بسكويت، وبيع 4000 أقة. 

حصن ُأْم ُدْرَماْن سيئ املوقع، إذ ال يكشف امتداد األرض نزوالً حتى النهر، ويبعد مسافة 
1.200 ياردة عنه. يبلغ عدد العرب عىل الضفة اليرسى للنيل األبيض مقابل »احلسينية« 
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أي  عن  جدًا  بعيدون  وهم  السابقني(،  جنودي  من  مجيعًا  يكونوا  أن  )أتوقع  فرد  مخسمئة 
احتياطي، ما يسهل سحقهم قبل وصول أي دعم هلم، لو جترأنا عىل املحاولة، وهو ما ال 
نفعله. كنُت يف حصن املقرن لنصف ساعة، وخالل ذلك الوقت أطلق العرب، بحسايب، 
مخسة عرش قذيفة و8000 طلقة، دون أن متس أيًا منا. يف الواقع مل أستطع رؤية أو سامع أين 
ذهبت طلقاهتم. ال خمزون ذخرية يستطع حتمل هذا اهلدر، وقد بقوا يطلقون نريان بنادقهم 
ومدافعهم حتى الغروب. لكن ال خسائر يف ُبّري رغم كل تلك النريان الكثيفة، وقد يبلغ 

ما أطلقناه معا من رصاص هذا اليوم 80.000 طلقة.

أفادت تقارير وردت من جانب العرب يف أوقات خمتلفة أن املهدي أحرض محولة 200 
مجل )البعض يقول 120 مجاًل( من الذخرية )رصاص ريمنغتون( من األَُبيِّْض –لنقل 200، 
ولنقل إن كل مجل محل صندوقني حيوي كل منهام 1000 طلقة، وبذلك يكون لديه قبل أن 
يبدأ 800.000 طلقة. ال بد أنه أطلق يف األسبوع املايض ما بني 250.000 إىل 300.000 
طلقة، وبقي لديه 550.0000 أو 500.000 طلقة. ال أتوقع أنه بقي لديه 200.000 طلقة، 
وهو جمموع استهالكه األسبوعي، إن استمر عىل املعدل احلايل. نحن نطلق وسطيًا 40.000 
طلقة يف األسبوع، وهو أكثر من احتياجاتنا بكثري. عندما أنظر عرب تلسكويب إىل املدفعيني 
العرب ال يبدو يل أهنم يكلفون أنفسهم قط عناء التصويب، بل يلقمون ويطلقون ال أكثر. 
طبعًا خيتلف الوضع عندما تدخل البواخر املعركة. جرح ضابط القيادة يف حصن املقرن يف 
ذراعه عند الغروب، ومات قبطان »احلسينية« اليوم. نفرتض أن الرجال الذين ذكرت أهنم 
قفزوا من القارب الليلة املاضية بعد أن تصدى هلم احلراس ما يزالون عىل متن »احلسينية«، 
وكذلك اجلندي من حصن ُأْم ُدْرَماْن الذي سبح إليها ومعه رسائل من قائد احلصن فرج 
اهلل باشا. لذلك سنرسل قاربا إىل »احلسينية« ألخذهم. جرح أحد عامل ترسانة األسلحة 
ي، عىل بعد 2300 ياردة. النار التي يطلقها العرب عىل  اليوم بقنبلة )جلَّة( ُأطلقت من ُبرِّ
ي ذاهتا، إذ تسقط القذائف بكثافة كبرية  ي جتعل حميط القرص أكثر خطورة بكثري من ُبرِّ ُبرِّ
حول مبنى املديرية القريب من هنا، ما اضطر القنصل اليوناين إىل البقاء بعيدًا بعض الوقت 
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حتى توقف إطالق النار: تبعد املديرية 2500 إىل 3000 ياردة من القرص إىل املكان الذي 
يطلق منه العرب النار.

وضعنا مدفع الباخرة »اإلسامعيلية« عىل ضفة النيل لتغطية االقرتاب من »احلسينية«. 
يقول القنصل اليوناين إن »القنابل )اجلَُلل( تسقط مثل املاء«1 عىل الطريق املؤدي إىل القرص. 
أومن إىل حد كبري بجدوى رصاص البنادق الساقط، إن توفرت لديك الذخرية، حتى من 
مسافة ثالثة آالف ياردة. القنابل )اجلَُلل( التي سقطت عىل القرص مسطحة متامًا، ما يظهر 
أن فيها ما يكفي من احلياة لتقتل. تواصل الربوجية بأصوات األبواق مع حصن ُأْم ُدْرَماْن، 
وهم مجيعًا بخري. الساعة 8 مساء. سنتواصل غدا بإشارات األعالم. رب ضارة نافعة –لو 
وكان  عليها،  تركيزه  بدل  احلصن،  عىل  اهتاممهم  ركزوا  العرب  لكان  »احلسينية«  جتنح  مل 
احلصن سيعاين كثريًا ألنه معزول. يف الوضع احلايل ظل احلصن ساملًا مل يمسسه سوء. سقط 
الرصاص كاملطر عىل املشفى أمس واليوم، لكنه مل يسبب أي أرضار! أحسب أن يف هيكل 

»اإلسامعيلية« آثار ألفي رصاصة.

1  يسخر من أخطاء اللغة اإلنكليزية التي يرتكبها القنصل اليوناين الذي يقصد أن يقول »تسقط القنابل 
مثل املطر« وليس »املاء« )م(. 
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الليلة املاضية قاربًا إىل »احلسينية«، وأخذنا جندي فرج اهلل بك الذي جاء من  أرسلنا 
الليلة السابقة.  ُدْرَماْن، وكذلك الرجال العرشة الذين قفزوا يف املاء من قارهبم  ُأْم  حصن 
أيام،  ثالثة  قبل  طلقة   230.000 لديه  كان  الذخرية!!  ويطلب  بخري،  أنه  اهلل  فرج  يكتب 
ويقول إن لديه اآلن 150.000 طلقة، ومعه جنود نظاميون، 470 جنديًا، لدى كل منهم 
100 طلقة، أي 47.00 طلقة؛ وجنود غري نظاميني، 170 جنديًا، مع كل منهم 200 طلقة، 
بمجموع 34.000 طلقة. هناك 150.000 طلقة يف مستودع احلصن، ومع الرجال 82.000 
طلقة، أي جمموع الذخرية الكيل يف احلصن 231.000 طلقة، لكنه مع ذلك يطلب املزيد 
من الذخائر!!! أخذ هيكس معه 1.000.000 طلقة. تواصلنا بشكل جيد مع احلصن يف 
الثانية لكنهم مل جييبوا، وكنا  الناحية  ُدْرَماْن. ثم حتدث الربوجية مع جنود املهدي عىل  ُأْم 

دعوناهم لالنضامم إلينا.

مل ير العرب »الفلوكات« اخلمس التي أجلت الرجال من عىل متن »احلسينية«. أرسلُت 
مهندسًا لنزع صاممات البخار من »احلسينية«. أخذت »الفلوكات« هذه املرة كل األشياء من 
»احلسينية«، البسكويت والذخرية الخ، إلخ. يبدو أن العرب الذين كانوا يراقبون »احلسينية« 

ذهبوا إىل كرري قبالة احلَْلَفاَية، لكن ذلك يبقى موضع شك.

ي يف حماوالهتم املعتادة التي ال طائل منها،  فتح العرب عند الفجر نريانًا كثيفة عىل ُبرِّ
وأطلقوا نريان املدافع والبنادق عىل حصن ُأْم ُدْرَماْن أيضا.

بلغ عدد الضحايا يف حصن أ م درمان يف األيام القليلة املاضية أربعة قتىل وستة عرش 
جرحيًا.

جانحة  ألهنا  أرضارًا  حتدث  مل  لكنها  باألمس،  »احلسينية«  العرب  من  قذيفة  أصابت 
ي بنريان العرب. أصاًل. ال جرحى اليوم يف ُبرِّ
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يف  يرقد  كان  اليوم.  مات  األمس  مساء  ذراعه  يف  أصيب  الذي  )الرائد(  البمبايش 
»عنقريبه«1 عندما أصيب، ظنًا منه أهنا مكان آمن.

واصل العرب من جهة ُأْم ُدْرَماْن من النهر إطالق نار متقطع من املدافع والبنادق طوال 
اليوم. ازدادت كثافة النريان عند الغروب، وإذا استمر إطالق العرب عىل هذا املنوال عدة 

أيام فستنفد ذخرية املدافع والبنادق عىل حد سواء...

أظنني مل أكن منصفًا بعض اليشء جتاه اجلندي الفالح، فمع أنه ليس شجاعًا بام يكفي يف 
امليدان، فقد أدى عماًل جيدًا عىل البواخر، وقد قتل وجرح عدد كبري من ضباطهم وجنودهم 
يف معارك ال تعنيهم )بسبب السياسات املتبعة يف أماكن أخرى(. هذه املالحظات جاءت 
الفالحني  اجلنود  جرحى  من  الكبري  العدد  ورأيُت  اليوم،  هبا  قمُت  للمشفى  زيارة  نتيجة 
الذين وضعُتهم عىل البواخر كي ال يفروا عند االشتباك، يف حني أبقيت اجلنود السود عىل 
–عىل  ميتًا  رجاًل  رأيُت  اليوم،  املشفى  أغادر  كنت  عندما  اخلطوط.  عن  للدفاع  األرض 
ثبتا  حارسان  يرافقهم  حمكومون(،  )سجناء  بالسالسل  مقيدين  رجال  أربعة  حيملها  حمفة 
حربتي بندقيتيهام –يف طريقه ليقرب مثل كلب! هذا جزء من أجماد احلرب! وفق مقتضيات 
الذخرية، نطلق 40.000 طلقة يف اليوم. يطالب الضباط بتوفري بنادق ريمنغتون جديدة، 
ألن التي بحوزهتم تتعطل بفعل اإلطالق املستمر. أشعر بالمباالة تامة، ألننا، إذا مل تصلنا 
للذخرية  استهالكنا  استمر  وإذا  األغذية،  من  مؤونتنا  فستنتهي  شهر،  خالل  اإلنقاذ  محلة 
حتى باملعدل أعاله، فلن يبقى لدينا رصاص يكفينا إال مخسني يومًا. أودُّ أن أموت برشف 
وأعالمنا خفاقة. ما يستهلكه العرب من املؤن والذخرية يساوي متاما ما نستهلكه، وليس 
لدهيم احتياطي ذخرية، أو وسائل إلصالح أسلحتهم. سأطلق عىل الباخرة اجلديدة اسم 
»الزبري«، عىل اسم الزبري باشا رمحة. أهل املدينة يريدوين أن أسميها باسمي، لكنني قلت 

هلم: »لقد سجنت معظمكم، وتنمرت عليكم، وال أخشى نسيانكم يل«.

1  أي فراشه.
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أن رجاله  اكتشف  املهدي  أن  أتوقع  املقرن.  قليلة عىل  نريانًا  يطلقون  العرب هادئون، 
هيدرون ذخريته برسعة لدرجة أنه حتى أنا الحظت ذلك. جيري هذا الصباح استعراض 

مجاعي صغري قرب معسكر املهدي. 

نقل العرب عند غروب أمس معسكر املهدي إىل مكان أبعد يف الداخل. هل انكفاؤهم 
املقابل  املعسكر  تقلص  فعلوا.  لو  رائعًا  سيكون  البحث؟  بساط  عىل  مطروح  أمر  كلّية 
العرب  يبق أكثر من مخس أو ست خيام. ذهب  خلطوطنا جهة اجلنوب إىل حد كبري، ومل 
هناك إىل اجِلَرْيْف والَعْيَلُفوْن عىل النيل األزرق، وفيام عدا نريان مدافع العرب عىل حصن 
املقرن، ورد مدافعنا، كل يشء هادئ اليوم. أطلق العرب خالل ساعتني ست عرشة قذيفة 
دون أدنى تأثري.  ال بد أن ذخرية مدافعهم عىل وشك النفاد. أصيبت امرأة بجرح طفيف 
السود.  األرسى  اجلنود  مع  ثابت  مبدأ  وفق  العرب  يتعامل  الصباح.  هذا  ي  ُبرِّ منطقة  يف 
غذائية  حصص  عىل  فيبقوهنم  استطاعوا،  إن  فرصة  أول  يف  إلينا  سيهربون  أهنم  يعرفون 
خمفضة ويعدوهنم بحصص كاملة إذا قاتلوا ضدنا. ثم جيربوهنم عىل االشتباك معنا، )بداية( 
النار  ونطلق  معنا  يشتبكون  وعندما  املظاهر.  عىل  وحفاظًا  كاملة  حصص  عىل  للحصول 
طوعًا  ويقاتلون  علينا  فريدون  فيهم  األسود  الدم  محية  ذلك  يثري  بعضهم،  ونقتل  عليهم 
وبمحض إرادهتم هذه املرة، بتشجيع من العرب الذين يقولون هلم: » اآلن بعد أن أطلقتم 
النار عىل قوات حكومية انتهى أمركم؛ لن تعفو عنكم احلكومة قط«، وهكذا ال نحصل عىل 
ي، فقبل أن نطلق النار عىل العرب كان  مزيد من اجلنود الفارين. حدث اليشء نفسه يف ُبرِّ
هناك الكثري من الفارين، لكننا حني وجهنا إليهم رضبة قوية مل يعد يأتينا املزيد. تورطوا يف 
قضية املهدي، وصاروا خيشوننا إن جاؤوا إلينا. كان جنود اإلنكشارية أبناء آباء مسيحيني 
أرسوا يف طفولتهم، ثم قاتلوا املسيحيني برشاسة متناهية عندما كربوا. يقال إنه نادرًا ما يكون 

العريب احلقيقي يف الصف األول يف املعركة، فاجلندي األسود واألجنبي دائاًم يف املقدمة.   
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لدينا اآلن تسعون رجال يف املشفى، أربعة ومخسون منهم جرحى. ُقتل لنا رجل وُجرح 
بأن  املدينة  تقارير  تفيد  البارحة.  املدينة  يف  النساء  إحدى  وجرحت  املقرن،  يف  اليوم  آخر 

سبعني من جنودنا األرسى هربوا ودخلوا حصن ُأْم ُدْرَماْن. 

بعدما أكد يل ضباطي أن الذهاب إىل ضفة النهر قرب »احلسينية«، حتى يف الليل، خطر 
رهيب بسبب نريان بنادق العرب، ونظرًا ألين مرتاب إىل أبعد احلدود بام حدث يف املايض 
مت يل عذرا ًا لعدم فعل أي يشء بشأن سحب »احلسينية«  )إذ اعتربُت املعلومات التي ُقدِّ
منذ الليلة األوىل التي جنحت فيها، وأيضًا يف حماولة لتأكيد إقدام وجرأة أولئك اجلنود الذين 
متكنوا الليلة قبل املاضية من أخذ الذخرية وأشياء أخرى منها(، خرجُت هذه الليلة يف الساعة 
11.30 ووجدت أن كل ذلك خرافة، وأن باستطاعتي لو أردت إخراج »احلسينية« دون أي 

خطر. لكن طاملا أهنا اآلن هدف يشغل اهتامم العرب بحيث يرتكون حصن ُأْم ُدْرَماْن وشأنه 
بسببها، فسوف أتركها عىل حاهلا. طبعًا، ال حاجة للقول إين وجدت كل الضباط املسؤولني 
غائبني: ذهبوا إىل بيوهتم للنوم! لكني لست منزعجًا، فهم عموما »أضعف الوبار«1 وما من 
يشء يغري طبيعتهم. »احلسينية« ترقد قرب نقطة التقاء النيلني األزرق واألبيض، ويمكن 

القول إهنا داخل خطوطنا.

أجرؤ عىل القول إن هذا مكرور، لكن إن ُقيض لنا اخلروج من هذه الورطة فستكون 
العامل  أن  مع  وتقاعسًا،  بالدة  أكثر  ضباط  جمموعة  قط  ستجد  أظنك  ال  ألنني  معجزة، 

الرديء يشتكي دومًا من أدواته، والعامل اجليد ينتج عماًل جيدًا بأردأ األدوات.

لكن  َضِعيَفٌة«  »َطاِئَفٌة  والعنكبوت(  واجلراد  النمل  )مثل  »اْلِوَباُر«  املقدس:  الكتاب  قول  إىل  إشارة    1
»حكيمة« )األمثال 30: 26(. )م(
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من الطريف حقًا أن جيد املرء )يف وقت بالكاد يستطيع ذلك املرء القول إن حياته ملك 
يده( خادمه، املتزوج لتوه من زوجة واحدة )وهو ما يراه معظم الرجال كافيًا(، يأيت ويطلب 
إجازة ثالثة أيام كي يتزوج امرأة ثانية. لكن هذا ما حدث فعال قبل بضعة أيام مع واحد 

من خدمي.

ي والنيل األبيض وُأْم ُدْرَماْن، ويواصلون  أطلق العرب هذا الصباح نريان مدافعهم من ُبرِّ
إطالق نريان البنادق. كان لدهيم استعراض يف معسكر املهدي اليوم. أعتقد أهنم يستثريون 
محاستهم وعصبيتهم. لدى العرب مدفع نوردنفيلد قبالة الباخرة الصغرية »احلسينية«. أهل 
املدينة سعيدون بتسمية الباخرة اجلديدة »الزبري«، مع أنه سيثري غضب مجعية مكافحة الرق. 
لو كان الزبري حترك قادمًا إلينا لكان ينبغي أن يصلني خرب بذلك منذ وقت طويل. يبدو من 
السخف حقًا أال نكون استخدمنا هذا الرجل يف هذه احلملة، خصوصًا حني تكون سياستنا 
الظاهرة تسليم السودان إىل املهدي، وهو ومن معه صيادو عبيد أكثر من الزبري بام ال يقارن. 
هناك نحو مئتي شخص يف جزيرة تويت، ومع ذلك أتى باألمس عريب وقتل رجاًل وأخذ 
ثالثة محري. هؤالء ال يستحقون اسم رجال. كيف سيستنهض الزبري هؤالء األشخاص؟ 
البد أنه سيذهب إىل تويت ويرضب كل واحد منهم بني عمر ثامنية عرشة إىل مخسني سنة عىل 

األقل ثالثني جلدة كرباج. أما أنا فمكره عىل االكتفاء بالتفجع والرثاء...

»قلَت إنه أمر فظيع جدًا، فام الذي تقوله إذا أخربُتَك أن ستيوارت رسم رسمني هزليني 
لك ويل؟ وأنه، وهذا مروع قوله، وضعهام يف يومياته شبه الرسمية. وال يمكننا فعل أي يشء 
عىل اإلطالق، ألنه إن تعرض للنقد واهلجوم باعتباره ضابطًا بريطانيًا ]ال حيق له السخرية من 
رؤسائه[، فسيقول إنه رسم الرسمني ليصور احلاكم العام ]املرصي[، والعكس بالعكس«.
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برصف النظر عن أسفي عىل ستيوارت، فإن ضياع يومياته حيزنني؛ ألن فيها أشياء كثرية 
مثرية لالهتامم. ]عىل سبيل املثال[ املذكرة املؤثرة التي تناشد مجيع قوى العامل )بام فيها البابا، 
إلخ.. ووقف  إلخ...  بيكر،  بقيادة  إنجلرتا وفرنسا( حشد قوة مساعدة لإلنقاذ  وباستثناء 
النداءات  هذه  كانت  إذا  ما  أدري  ال  أيضًا.  السلطان  ناشدت  الدراويش.  تعصب  موجة 
وصلت، لكن ستيوارت نسخها مجيعها يف دفرت يومياته. جعلته جمموعة األحداث وخطابايت 
وأحاديثي مؤخرًا رشسًا مثيل تقريبًا. ال بد أن أذيّن برينغ كانتا تلتهبان بالطنني، ففي األشهر 
الثامنية املاضية ظللنا نتحدث عنه بالسوء وننتقده مجيعًا )وباور يساعدنا(. إذا كان هريبني، 
القنصل الفرنيس، وصل إىل مرص فال بد أن برينغ قىض وقتا صعبًا معه، ألن هريبني يقول 
إن الوزير الفرنيس بارييه ذهب إىل برينغ قبل مغادرة هريبني، ومل خيربه برينغ بأي يشء عن 
إخالء السودان. طبعًا، سيدافع برينغ عن نفسه بذريعة »الكذبة« بأنه، كوزير بريطاين، ال 
عالقة له بأمور السودان. يا هلا من مهزلة، وكم كانت لتثري الضحك لو أهنا مهزلة ال تتعلق 

بحياة رجال.

يشعر املرء حقا بالرثاء لبرينغ والشفقة عليه، حني يتأمل كيف يعمل بجهد يفوق جهد 
عبيد التجديف يف السفن لتحقيق مثل تلك النتائج البائسة. 

 أرسلت 150 فردًا من هؤالء اجلنود الفائقني )الَشاْيِقَية( إىل جزيرة تويت، بعد االنتهاك 
الفظيع )الذي ال أقبل به إطالقًا، فمن السخف أن يأيت رجل ويقتل رجاًل آخر، ويأخذ ثالثة 
محري يف قارب صغري( الليلة املاضية. لكن يبقى جنود الَشاْيِقَية أكثر أمنًا يف جزيرة تويت من 
ي من الضفة اليرسى  ُبرِّ النار عىل  جاء العرب وأطلقوا  7 مساء.  الساعة  احلصن الشاميل. 
قلت:  النار؟«  بإطالق  الرد  »أعليه  صنعي(:  من  )عقيد  الضابط  يسألني  األزرق.  للنيل 
»األفضل أال تسألني هذا السؤال، ما مل ترغب بأن تطلق النار عليك أنت«. الساعة 7:15 
مساء. يطلق حصن ُأْم ُدْرَماْن النار بغزارة. أزعم أنني قدت جنودًا جبناء أكثر من أي رجل 
آخر يف العامل، لكن جتربة 1884 هذه تتفوق عىل كل التجارب السابقة. أسوأ ما يف األمر 
أنك ال تستطيع تصديق كلمة واحدة يقوهلا الضباط. بشأن الرائد الذي غاب عن حصن 
املقرن الليلة املاضية، يقول إنه كان يف مكتب الربيد، وهو ادعاء كاذب متامًا. مع ذلك، مل 
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أفعل له أي يشء أكثر من وصفه بالكذاب، وهو ربام يعترب ذلك إطراء. قال يل رائد مساعد 
من نوع ما كنت حتملته لفرتة طويلة كذبتني رصحيتني يف يومني متتاليني فرميت به خارجًا. 
هل يستغرب، بعد تسعة أشهر وأكثر من هذا النوع من القلق العسكري، واملدين أيضًا، أن 
أشعر باالشمئزاز من كل قلبي من القضية برمتها؟ حتى عىل فرض أنني لن ُأكره عىل أن 
أكون )ولن أكون( طرفًا يف انسحاب مذٍر، فينبغي أن أكون سعيدًا باخلروج من هذا املكان. 

أطلق العرب 15 قذيفة عىل حصن ُأْم ُدْرَماْن، ويبدو أن واحدة فقط أصابت اهلدف. يف 
حصن املقرن جرح رجل واحد بشظية قذيفة. ال بد من أن تكون عربات مدفع العرب يف 
حالة سيئة وبحاجة لإلصالح، ألن نجارينا يعملون باستمرار عىل صنع عربات جديدة، 
إساءات  واملحذوفة1  املشطوبة  األجزاء  كل  ذلك....  لعمل  وسيلة  العرب  لدى  وليس 
لبرينغ. قال أحدهم: »إذا كنت تشعر بالغضب، فاكتب رسالتك الغاضبة ثم مزقها«. من 
املؤكد أن الكتابة عام يكدر املرء تريح العقل، ومن اجليد أيضًا حذفها، ألين أجرؤ عىل القول 
بالتأكيد أكثر وطنية، إن كانت الوطنية  إن برينغ يؤدي واجبه عىل نحو أفضل مني. وهو 

إطاعة أوامر احلكومة القائمة لوطن املرء. 

ي، وسقط بجوار  يذكر الطبيب أن كل قذائف ورصاص العرب هذا الصباح جاء من ُبرِّ
املستشفى دون أن يتسبب بأذى.

1 ُشطب اثنا عرش سطرًا من اليوميات هنا.
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كل يشء هادئ يف مجيع األماكن. أطلق العرب بضع قذائف من مدافعهم عىل اخلطوط 
القريبة من النيل األبيض. 

11.30 صباحًا. حترك العرب عىل الضفة اليمنى للنيل األزرق باجتاه الشامل،  الساعة 
وأتوقع من عدد احلاملني أهنم سيبنون معسكرًا يف الشامل...

ثم  القرص،  ُقبالة  املايض)!(  مارس  يف  احتلوه  الذي  القديم  املعسكر  يف  العرب  استقر 
أخلوه يف أغسطس. سيمنحنا اقرتاهبم املزيد من اجلواسيس الذين افتقرنا إليهم حتى اآلن. 
يف  خيامهم  نصبوا  فقد  اإلنقاذ،  محلة  تقدم  من  مرتاعون  أهنم  تظهر  ال  األعامل  هذه  مثل 
يومًا. خالل تلك   251 –قبل  فيه خيامهم اآلن  ينصبون  الذي  املكان  12 مارس يف ذات 
الفرتة تبادلنا األعامل العدائية ليل هنار، وكنا مضطرين إىل أن نظل يف حالة تأهب مستمر 

»بسبب؟«، »بسبب؟«–»بسبب ماذا؟« أظن أن اجلواب صار مكرورًا وباليًا. 

تطلق مدافع العرب من جهة ُأْم ُدْرَماْن النار عىل املقرن منذ الساعة 1:30 ظهرا. استهلكوا 
يطلقون  زالوا  ما  3:30 ظهرًا.  الساعة  املاضية.  القليلة  األيام  املدافع يف  الكثري من ذخرية 
النار، ويمكن متييز قذائف مدفع نوردنفيلد. أذكر عندما غادر هيكس إىل السودان كيف 
كتبت الصحف عن التأثري العظيم ملدافع نوردنفيلد عىل العرب، وشبهته بتأثري رشاشات 
النار  العرب  أطلق  الظهر  بعد   4 الساعة  عند  الفرنسية-الربوسية.  احلرب  قبل  الفرنسيني 
برسعة ملدة ربع ساعة. تسببت بذلك مخس بقرات اقرتبت من احلصن فقتل رجاله ثالثًا 
منها )ما يعني أهنم سيأكلون اللحم هذه الليلة(. أطلق العرب مخس عرشة قذيفة واحدة تلو 
األخرى عىل احلصن، انتقامًا لالنتهاك املروع ملمتلكاهتم وأبقارهم. سيتحتم عيلَّ نقل تلك 
القوات الفائقة )الَشاْيِقَية( من احلصن الشاميل، ألن اقرتاب العرب أفزعهم، وقد اعتدت 
نقلهم من كل مكان يقرتب منه العرب. من السخف حقًا أن يضطر املرء إىل أن يدفع مرتبات 
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ملثل هؤالء اجلنود أو أن حيتفظ هبم. أعرتف أن فرج اهلل باشا )مهام كان مزعجًا يف بعض 
إنني لست  القول  أمثال هؤالء، ويؤسفني  التعامل مع  دائاًم، خصوصًا يف  نبيل  النواحي( 
كذلك، مع الغضب الذي يتملكني حني تتعلق األمور بقضايا الدولة ومصاحلها. جاءت 
امرأة من اجلبهة اجلنوبية، وتقول إن الرجال الذين يقاتلون عىل الضفة اليرسى لنهر النيل 
مجيعهم من جنودي القدامى، وإهنم خرسوا كثريًا يوم جنحت »احلسينية«. سأنقل هؤالء 
الَشاْيِقَية إىل اخلطوط الدفاعية؛ ال فائدة من تعريضهم للهجوم. العرب عىل اجلبهة الشاملية 
الذين  العبيد،  شيخ  رجال  سابقًا  كانوا  كام  وليس  املهدي،  رجال  هم  اآلن  للقرص  مقابل 
الليلة  بنا  أحاطت  للخرطوم عن طيب خاطر.  الثاين  احلصار  معركة  أهنم دخلوا  يبدو  ال 
املاضية قوات العرب من كل جانب، ونحن حمارصون متامًا، لكن املدينة ال تكرتث البتة، 
بقشيش  الورقية  بالعملة  هلم  أدفع  ألين  األجور،  مسائل  حول  معي  يتصارعون  وسكاهنا 

الشهور الثالثة املاضية الذي وعدهتم به.

الرائد الذي ُأصيب عندما كان يرقد عىل »عنقريبه«، والذي تويف متأثرًا بجراحه، كان 
3000 ياردة من العرب. ال نعرف بعُد تأثري رصاص البندقية الساقط. عرضُت  عىل بعد 
األمر بإصدار مبالغ كلية بقيمة 120 و130جنيهًا إسرتلينيًا لدفع بقشيش الثالثة أشهر، لكن 
اجلنود رفضوا قبوهلا. يريدون العملة الوقية النظامية، فأصدرت 10.000 جنيه إسرتليني 
أخرى من فئة الـ 50 جنيهًا إسرتلينيًا. وأعلنُت أنني مسؤول شخصيًا عن سدادها، ويمكن 
ألي شخص رفع دعوى ضدي بصفتي الشخصية السرتداد قيمتها املالية، مع أن ثمة شك 
فيام إذا كانت )السلطات يف القاهرة( ستمتنع عن دفع األوامر املالية التي أصدرها. ال يمكن 
اآلن رشاء العملة الورقية بسعر خمفض. حاول البعض رشاءها وفشلوا. أعترب هذه تسوية 
مرضية جدًا لديون املرء. لن حتتاج حكومة صاحبة اجلاللة، وكذلك الشعب السوداين، إىل 
فيه.  كثريًا  ما أشك  لذلك، وهو  بميل  ليذكروين، حتى وإن شعروا  باسمي  باخرة  تسمية 
سنحصل اآلن عىل الكثري من اجلواسيس بعد أن حارصنا العرب. يف هذه الصحارى إذا 
تركَت بقعة أرض دون حراسة فسرتى عىل الفور شخصًا ما حيتلها أو يستخدمها؛ لكنك 
إن حوّطتها كلّية فسيكون هناك الرواح والغدو وتفاوضات املرور املعتادة، وبالتايل تسلل 
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اجلواسيس. ال أعتقد أنه تمَّ إدراك ما ترتب عن هزيمة هيكس قبل عام، إذ هلك من العطش 
خالل يومني 10.000 جندي، بمن فيهم 2.000 من الفرسان، و4.000 من أتباع املعسكر، 
1700 بندقية، و1.000.000طلقة ريمنغتون،  و7.000 من اهلجانة؛ وتمَّ االستيالء عىل 
و7 مدافع كروب، و6 مدافع نوردنفيلد، و29 مدفعًا جبليًا، و500 قذيفة لكل مدفع. لعل 
املضيف أبقى عىل حياة 300 رجل، لكن قتل 8 رجال إنجليز و8 رجال أملان، وحسب كل 
الروايات، كانوا منهكني إىل حد أهنم مل يستطيعوا احلراك. بذل ستيوارت جهودًا مضنية 
من  هرمًا  العرب  أقام  لقد  يومياته.  يف  وكتبها  ذلك  حول  التفاصيل  مجيع  عىل  للحصول 
احلصن.  يف  )التلغراف(  الربق  حمطة  يف  نائاًم  كان  املقرن  يف  أصيب  الذي  الرائد  اجلامجم. 
وجد املكان حارًا وخرج فأصيب ومات. إذا ذهبت إىل حصن املقرن، فستقول )عند رؤية 
املوقع الذي يطلق منه العرب النار( إنك آمن هناك كام لو كنت يف شارع رجينت ]يف لندن[. 
كان هذا الرجل جبانًا جدًا، وجتنب أداء أي مهمة فيها أقل درجة من اخلطوة: ال فائدة حقًا 
من مقارعة مصريك. وصف يل الطبيب هذه الليلة حال املدينة قبل سنة، عندما سمع األهايل 
هبزيمة هيكس. يقارن املرء بني وضعها آنذاك ووضعها الراهن، ويمكنه القول إن هناك ثقة 
كاملة تسود املدينة اآلن، وإن كل َمن فيها خيلد إىل فراشه براحة –إنه درس وعربة لإلنسان 

بأال ييأس قط.
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نزل العرب الساعة 7 صباحا إىل الُقبَّة، مقابل القرص، وأطلقوا النار لكن مل يتسببوا بأي 
أرضار. يبدو أهنم هيدمون منزل السيد حممد عثامن الذي مل يصب بأذى حتى اآلن. مل جيرؤ 
الليلة املاضية. لدى  التي قتلت  فرج اهلل عىل اخلروج من احلصن إلدخال األبقار الثالث 
العرب أحد بروجيينا يف الُقبَّة؛ رضب نداء »الفوج األول!« ثم أوقف عىل ما يبدو، ورضب 
املرَسلة من  الربقيات األوروبية  بعد ذلك نداء »نحن أقوياء! نحن أقوياء!«. مجعت »كل 
1883–1884«، ووضعتها يف صندوق معنون »إىل رئيس  السودان واملستلمة فيه لعامي 
هيئة األركان، قوات محلة إنقاذ السودان«، وأرسلت الصندوق مع هذا اجلزء من اليوميات. 
ُأْم  حصن  أسفل  األبيض  للنيل  اليرسى  الضفة  يف  التحصينات  عىل  مدفعًا  العرب  نصب 

ُدْرَماْن، وذلك ملنع الدخول إىل اخلرطوم من جهة الشامل. 

ُدْرَماْن باألعالم، وهو عىل ما يرام. ال يطلق العرب النار اليوم  ُأْم  تواصلنا مع حصن 
)منذ الساعة 8.30 صباحًا(. جيب أن يمر اثنا عرش يومًا قبل استحقاق خمصصات اإلعاشة 
–نحو  كلّية  الفائدة  عديمو  اجلنود  أولئك  أن  املساء  هذا  إيلَّ  ُنقل  لكن  للجنود،  الشهرية 
حد  إىل  ذهبوا  بل  يأكلونه،  يشء  وجود  لعدم  العويل  –بدأوا  بوزوق  البايش  من  مخسني 
إلقاء أسلحتهم. هذا يتجاوز احلدود، ألهنم يستلمون حصص اإلعاشة الكاملة للجنود، 
وأيضًا مرتبات الرجال الذين يفرتض أن يدفعوا ثمن خمصصاهتم. من ثّم فإن إعطاءهم أي 
خمصصات عىل اإلطالق يندرج يف باب اهلدية املجانية، ويفرتض يب إن أعطيتهم حصص 
إعاشة أن أقتطع سعرها من مرتباهتم. القضية أنني أعطيتهم حصصًا غذائية كاملة للشهر 
الذي ال يزال هنالك اثنا عرش يومًا النقضائه.  ال أعرف إن كانت محلة اإلنقاذ ستأيت قط إىل 
هنا، وال أعرف السياسة التي ستتبعها، لكن هناك يشء واحد أعتقد أنني حمق يف طلبه، وهو 
ترسيح قوات هؤالء البهائم، الذين أعطيتهم يوم أمس فقط مخسني دوالرًا مكافأة إلنشاء 
حتصيناهتم –وهو عمل غري رضوري وال مربر إطالقًا من جهتي. بالطبع لو كان بإمكاين 
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تسليم احلكم إىل قائد محلة اإلنقاذ، فليس لديَّ ما أقوله، يمكنه أن يفعل ما يشاء. لكن ما 
يزعجني هو أن كل ضابط هنا يساعد يف إذكاء خالف كهذا وحيرض عليه، وكونه وصل 
إيّل يعني أن الضباط مل جيرؤوا عىل اختاذ قرار يف هذا اخلالف. وطبعًا، يف وضعنا احلايل، ال 
بد من إدراك أنه إذا أخذ أحد الفيالق خمصصات شهر واستهلكها يف أسبوعني، ثم حصل 
عىل املزيد، فذلك يعني عمليًا إعطاء خمصصات مضاعفة لكل القوات؛ ألنك إذا أعطيت 

أحد أقسام اجليش فسوف تريده كل األقسام الباقية. 
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األبيض  النيل  ضفة  إىل  ة  املَتمَّ جهة  من  مجاًل  وعرشين  رجل   300 من  قافلة  جاءت 
 2000 أرسل  »املهدي  إن  العرب  عند  من  أتى  جندي  يقول  صباحًا.   7 الساعة  اليرسى. 
ة حتسبًا لتقدم محلة اإلنقاذ التي وصلت قواهتا قرب َبْرَبر«... أتوقع أن تكون  رجل إىل املَتمَّ
القافلة التي رأيناها اليوم حتمل األموال من َبْرَبر. تذكر تقارير يف املدينة أن قوات محلة اإلنقاذ 
صدت العرب ثالث مرات. العرب صامتون جدًا اليوم، لكن مدفعهم نوردنفيلد بقي ينخر 
بشكل متقطع هذا الصباح. أربعة جنود من قوات الَشاْيِقَية النفيسة )أحدهم بايش بوزوق( 
فروا إىل العرب. مل ُأبلغ قط بذلك، ولدي شك بأن عددًا أكرب هرب. تواصلنا مع حصن ُأْم 
ُدْرَماْن بإشارات العلم، ومجيعهم عىل ما يرام. أطلق العرب نار مدافعهم عىل خطوطنا يف 

النيل األبيض، وأطلقوا كذلك عدة طلقات من جانب ُأْم ُدْرَماْن هذا املساء.

من املدهش إىل حد ما أن نجد أن اخلالف حول املخصصات يف الليلة قبل املاضية أثاره 
بايش بوزوق القاهرة الذين ذهبوا إىل حد إلقاء أسلحتهم! مع أهنم حتت رمحتنا متامًا، ألن 
العرب لن يقبلوهم وال حتى ينظروا إليهم قط. قيلت يل جمموعة أكاذيب حول هذه القضية، 
يف حماولة ملنعي من سامع احلقيقة. لكنني وصلت إىل جوهر القضية وعرفت من هم أصدقائي. 
كان لتاجر هنا رشيك ذهب إىل العرب قبل ثامنية أشهر ومعه 3.000 جنيه إسرتليني يملكها 

هذا التاجر، الذي طالبني بكل برود أن أدفع له مبلغ 3.000 جنيه إسرتليني!
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ال أعتقد أن شخصًا واحدًا مات من اجلوع خالل الـ 8 أشهر و11 يومًا التي حورصنا 
لكنني  230.000 رصاصة،  لديَّ  »نعم،  أن  ُدْرَماْن  ُأْم  اهلل بك يف حصن  فرج  أشار  فيها. 
دون  يطلق عرش رصاصات  أنه  أعتقد  كذبة خرقاء، ألين ال  يوم«. هذه  الكثري كل  أطلق 
معرفتي الشخصية. أقّدر استهالكه من الذخرية بأقل من 2000 طلقة يف اليوم. أتوقع أنه 
بذلك يريدين أن أفتح الطريق إليه، والذخرية جمرد ذريعة. لكنني ال أريد املخاطرة هبزيمة أو 
نجاح مؤقت يسقط فيه الكثري من اجلرحى )لدينا ستون جرحيًا يف املشفى اآلن(. مرت سنة 
اليوم عىل وصول نبأ هزيمة هيكس إىل اخلرطوم التي غادرها يف 3 سبتمرب. وصف القنصل 
اليوناين والطبيب اليوناين حلظة وصول اخلرب إىل اخلرطوم عىل النحو التايل: جاءت الباخرة 
»بوردين« من النيل األبيض يف الليل وعىل متنها كوتلوغون1. كان القنصل اليوناين يف بيته، 
وأتاه القنصل الفرنيس ماركيه وقال له: تعال إىل منزيل قرب احلديقة. فذهب القنصل اليوناين 
إىل منزل ماركيه ووجد حسني باشا رسي وإبراهيم باشا حيدر وكوتلوغون وباور وهانسل. 
قيل له: »هيكس انتهى«. أرسل القنصل برقية إىل ]اخلديوي[ توفيق: »هيكس انتهى«. ردَّ 
توفيق بربقية تقول إنه سريسل تعزيزات يف تلك الليلة. كان توفيق يقيم حفلة كبرية يف قرص 
عابدين، وكانت التقارير مليئة بإشاعات عن أن شيئًا سيئًا حدث، لكن أحدًا مل يعرف ما 
هو. منذ ذلك اليوم مل تصل أي مساعدات إىل السودان. سمعت أن اثنني من الرقباء فرا 
إىل العرب أول أمس )أحدمها كان قد جاء من عند العرب أصاًل( مع مخسة جنود وكاتب، 
ومجيعهم جنود سودانيون. مل أبلغ بذلك قط، وأتوقع أن يكون الضباط سلبوهم ما معهم.

تواصل معنا فرج اهلل بك من حصن ُأْم ُدْرَماْن باإلشارات، وأبلغنا أنه مل يبَق لديه سوى 
أنه يكذب ويدعي كي  230.000 طلقة، وأنا متأكد من  43.000 طلقة. هذا من جمموع 

1  انظر يوميات 29 أكتوبر، هامش رقم 9.
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وأحد  لديه مخسة وعرشين جرحيًا  إن  يقول  فعله.  أحاول  لن  ما  نجدته، وهو  جيربين عىل 
ي  عرش قتياًل. تستمر االستعراضات يف كل مكان طوال اليوم. أطلق العرب النار عىل ُبرِّ

وتويت هذا الصباح.

األحوال  من  بحال  يمكن  وال  القديم،  كاتبي  رشدي،  هبا  قام  رسقة  اليوم  اكتشفُت 
عند  من  امرأة  جاءت  البكوية.  رتبة  إىل  ترشيحه  إللغاء  وكتبت  فطردته  فيها،  التشكيك 
العرب، وقالت إن محلة اإلنقاذ غادرت َمَرِوي متجهة إىل َبْرَبر، وإن حممد أمحد ]املهدي[ 
سيحاول االستيالء عىل حصن ُأْم ُدْرَماْن يوم االثنني 24 نوفمرب. هذه أخبار سيئة! لكنني 
أنه ال يوجد  إيّل  بالنسبة  املؤمل  فعلت ما بوسعي، وليس للمرء سوى األمل اآلن. الوضع 
شخص واحد يمكنني االعتامد عليه. وال شخص واحد أيضًا يرى أن عليه فعل أي يشء 
غري واجبه الروتيني. نحن منذ أشهر حتت احلصار اآلن واألوضاع حرجة، ومع ذلك ال 
يف  أرسل  أن  عيّل  كان  ومساعده.  الكتبة  رئيس  باستثناء  اليوم،  مرؤويس  من  أحد  حيرض 
تتوقع  أن  املعقول  غري  ومن  مجعة  »اليوم  يقولون:  يأتوا.  حتى  ساعة  ربام  وأنتظر  طلبهم، 
وجودنا يف املكتب«. يكاد صربي ينفد من هذه املحنة املستمرة التي يبدو أن ال هناية هلا. ال 
توجد إدارة واحدة ال جيب عيلَّ األرشاف عليها عن قرب كام لو أين مديرها املبارش. مل خيربين 
الضابط املسؤول عن املوقع الذي فر منه الرجال، لكنه يقول إنه أبلغ فرج اهلل باشا، وفرج 
اهلل باشا ينكر ذلك، وهكذا يستمر األمر –نسيج من األكاذيب. واألنكى من ذلك أهنم مل 
يعودوا يكرتثون بانكشاف أمرهم. عمل بائس فعاًل، مع أهنم عوملوا بأكرم الطرق يف كل 
جمال. جيب عيّل تكرار كل أمر تقريبًا، ما مل يكن يف مصلحتهم، مرتني أو حتى ثالث مرات. 

يمكنني القول حقيقة إنني سئمت حيايت –قلق متواصل لياًل هنارًا وهنارًا لياًل.

حتصيناتنا يف تويت تزعج العرب قرب ُأْم ُدْرَماْن. جاءنا جندي من عند العرب ومل يكن 
اجلنود  أولئك  أعطيت  تويت.  جزيرة  عىل  الُقبَّة  جهة  مرتاسًا  أقمنا  يقوله.  مهم  يشء  لديه 
15.000 أقة بسكويت. آمل خملصًا أال أجد نفيس حمارصًا مع مثل هذه احلامية  املرسفني 
مرة أخرى. جاء أحد العبيد وأبلغنا أن قوات من َكَساَل استولت عىل َبْرَبر، وأن حاكم َبْرَبر 
العريب وصل إىل معسكر املهدي قبل يومني )ربام القافلة التي رأيناها باألمس(. أخربنا أيضًا 
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أن أربع بواخر ذهبت إىل َبْرَبر، إحداها انعطبت أو جنحت أو غرقت! إذا كان احلال كذلك 
فال بد أن ذلك احليوان نزار بك أو باشا )الذي يبقى متخفيًا( خالف أوامري املتكررة »بعدم 
تعريض البواخر للمدافع، والبقاء هادئًا يف َشنْدي بانتظار احلملة«. آخر أمر أرسلته له كان 

أنني »سألغي تعيينه باشا إذا جترأ عىل عصياين مرة أخرى«. لكن ما جدوى كل ذلك؟
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22 نوفمرب

ي والُقبَّة هذا الصباح. هرب جندي إىل العرب الليلة املاضية  إطالق نار خفيف عىل ُبرِّ
مع بندقيته.

أكثر من  العرب  إىل  الذين فروا  الَشاْيِقَية  أن  العرب. يظهر  جاء جندي وعبد من عند 
أو حتى معرفة  اكتشاف احلقيقة  املستحيل متامًا  أنه من  يبدو  الذين ذكرهتم، لكن  األربعة 

عدد الَشاْيِقَية.

أنا قلق للغاية عىل حصن ُأْم ُدْرَماْن، وأحاول ابتكار سبل إلشغال العرب عنه ورصف 
انتباههم إىل مكان آخر. يشري حصن ُأْم ُدْرَماْن إىل أهنم عىل ما يرام، ولدهيم رجل آخر أصيب 
بجروح. مررت عىل املشفى ولدينا 242 جرحيًا حتى اآلن. هناك أيضًا )بني 17 مارس و22 

نوفمرب( 1800 إىل 1900 قتيل.  

ال يشء أفضل من أن يكون املرء دقيقًا هذه األيام، ومعرفة أفكار املرء مسبقًا توفر الكثري 
من الكالم.  إذا جاءت محلة اإلنقاذ إىل هنا قبل سقوط املكان )وهو أمر مشكوك فيه(، وإذا 
كانت التعليامت تقيض بإخالء املكان فورًا، والتخيل عن َكَساَل وِسنَّار، إلخ، فسأستقيل وال 
السودان. ويل كامل احلق يف ذلك، ولن  أو بحكم  املدينة  تكون يل أي عالقة بحكم هذه 
واحدة عني. سوف  كلمة  قول  أو شعبه،  السودان  جيش  حتى  وال  أحد،  بمقدور  يكون 
يعتمد ما أفعله عىل الظروف يف كيفية أداء مهمتي يف خدمة حكومة صاحبة اجلاللة )التي 
لدهيا، حتى يف  أي وظيفة حكومية مستقبلية  قبول  إمكانية  أرى  كثريًا، وال  أمتسك هبا  ال 
وإذا  االستقالة،  ضابط  حق كل  من  أن  أعترب  عيّل(.  واحدة  لعرض  جدًا  املستبعدة  احلالة 
استقال لن يكون خاضعًا ألي أوامر عسكرية، وسيكون حرًا يف الذهاب متى يشاء وحيث 
يشاء. يمكن اجلدال بأنني عينت حاكاًم عامًا »كي أنفذ عملية إخالء السودان، وأنني ملزم 
بتنفيذها، وهو أمر صحيح متامًا، لكني عينت إلخالء السودان« )وهو أمر ليس يل ما أقوله 
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ضده(، وليس اهلرب من اخلرطوم وترك احلاميات يف األماكن األخرى تواجه مصريها. إذا 

اختذ قرار حاسم بعدم االهتامم باحلاميات، وعدم إقامة نوع من احلكومة املؤقتة يف السودان، 

فاملسار الذي جيب اتباعه عندها هو تسمية حاكم حيل حميل يوم وصول احلملة، والعمل مع 

ذلك احلاكم عىل تنفيذ تلك السياسة التي سبق وقلت )مع تنحية مجيع االعتبارات األخرى 

جدًا،  أناين  منظور  من  األمر  إىل  وبالنظر  شخصية،  ناحية  من  اخلطورة.  بالغة  إهنا  جانبًا( 

ينبغي أن أكون مرتاحًا جدًا هبذه النهاية )عىل اعتبار أنني بذلت قصارى جهدي ملنع اتباع 

هذه السياسة، وكوين ال أحتىل بالصرب الالزم ملعارضتها(، ألنني جيب أن أكون يف بروكسل 

يف 20 يناير. 

وزعت 6.000 رطل من البسكويت عىل الفقراء )أتوقع أن نصفها سيرسق(، وسأبيع 

غدًا 90.000 رطل لسكان املدينة. أنا مصمم عىل أال جيد املهدي يف البلدة إذا سقطت إال 

القليل جدًا ليأكله. أمسك جنديان برأس قذيفة صاروخية أطلقها العرب، وملا مل يكن لدهيام 

يشء أفضل يعمالنه، عكفا عىل فتحه، فانفجر وجرح أحدمها وكاد يقتل –نتائج الفضول!
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23 نوفمرب 

جاء جندي من عند العرب إىل احلصن الشاميل وذكر أن محلة اإلنقاذ استولت عىل َبْرَبر، 
وأهنا تتقدم، وأن العرب يريدون مهامجة جزيرة تويت.

أطلق العرب هذا الصباح النار من الُقبَّة عىل حتصينات تويت. ذكر اجلندي أن صديقي 
النبيل نزار باشا أبقى كل البواخر ساملة يف َشنْدي، ومل يساعد يف التدخل بأي طريقة يف َبْرَبر. 

يتجمع العرب )هكذا قال اجلندي( عند َحْلَفاَية للقاء احلملة، لكني ال أظن ذلك. 

جاءت ثالث نساء من عند العرب إىل احلصن الشاميل ليلة البارحة، وكن ُأرسن خالل 
الغارة التي شنها العرب عىل الَشاْيِقَية قبل عدة أيام.

أحرض اجلندي الذي جاء إلينا بندقيتني وحزامي ذخرية.

أبلغنا فرج اهلل بك من حصن ُأْم ُدْرَماْن باإلشارة أنه »عىل ما يرام«.

باخرة  وأن  مرتني،  العرب  وواجهت  ة  املَتمَّ إىل  وصلت  اإلنقاذ  محلة  بأن  تقرير  جاءنا 
ُأرسلت إلبالغي لكن مدافع العرب أرغمتها عىل العودة. يقولون إن هذا التقرير وصل 
إىل البلدة عن طريق رجال لدهيم أصدقاء يف معسكر املهدي، وإهنم شاهدوا بعض العرب 
شامل  املعسكر  يف  العرب  من  جدًا  قليل  عدد  هناك  أيام.  مخسة  عمره  اخلرب  هذا  جرحى. 
يعرفون  كانوا  وهنبه.  إليه  بالذهاب  هلم  السامح  مني  وطلبوا  الَشاْيِقَية  جاء  لذلك  القرص، 
جيدًا أنني إذا أعطيتهم اإلذن فلن يذهبوا، وهكذا كان األمر تطوعًا آمنًا من جانبهم. أتت 
قافلة إىل معسكر العرب هذا الصباح قادمة من الشامل. لدى العرب مدفع واحد فقط عىل 
جانب ُأْم ُدْرَماْن اآلن، وأتوقع أهنم أخذوا بقية املدافع ملواجهة احلملة. بقي لدينا 541 قذيفة 
فقط من ذخرية مدفعي كروب. ذهبُت إىل املقرن ومارست الرماية عىل »بيت العرب« حيث 
يوجد مدفعهم، عىل مدى 1600 ياردة. أصبناه بثالث قذائف غادر بعدها العرب موقعهم. 



303 اللاء اليادثا اجلدا: في الزرزول 

استعداد.  وأبقيت »اإلسامعيلية« عىل  ُدْرَماْن،  ُأْم  متوجسًا من هجوم عىل حصن  ال زلت 

لن  الذين  العرب  سيزعج  هذا  هناك.  من  إلطالقها  املقرن  إىل  ناريًا  سهاًم  ثالثني  أرسلت 

يعرفوا كيف يفرسوه، ويظنوا أن أخبارًا مهمة جدًا وصلتنا. أعرف أنه لو حدث ذلك وأنا 

أعد هلجوم، فسوف أتردد قبل القيام به بعد رؤية تلك األلعاب النارية.
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الساعة 6 صباحًا. نزل العرب من الُقبَّة وأطلقوا النار عىل جزيرة تويت. يقول فرج اهلل بك 
من ُأْم ُدْرَماْن إن كل يشء عىل ما يرام. جرح رجل آخر ومات آخر. جاء عبد من عند العرب 
عىل اجلبهة اجلنوبية، ويقول إنه ال توجد أخبار عن احلملة يف معسكر َوْد النُُجُوِمي. 12:15 
مساء. يرتاجع العرب بجوار حصن ُأْم ُدْرَماْن من موقعهم قرب باخرتنا الصغرية وحيرقون 
أكواخ القش. يطلق رجالنا النار عليهم لكنهم ال يردون. انزلقت »احلسينية« اليوم من تلقاء 
نفسها نحو املياه العميقة، وسأرسل »اإلسامعيلية« أسفل النهر لالستطالع. مل يطلق العرب 
تراجع  سبب  هذا  ولعل  غرقت،  »احلسينية«  أن  يبدو  ُدْرَماْن.  ُأْم  يف  مدفعهم  نريان  اليوم 
العرب. أتوقع أن املهدي احتاج إىل قواته التي كانت حترس »احلسينية«، وهلذا أرسل رجاالً 
إلغراقها ليلة البارحة، وهذه قصة انسحاهبم. ذلك يبعث عىل االرتياح إىل حد ما بالنسبة 
إيّل؛ ألين أظنه يظهر أن العرب لن يشنوا هجومًا عىل حصن ُأْم ُدْرَماْن. لعل ألعابنا النارية 
الليلة املاضية عىل طول خطوطنا جعلت املهدي يعتقد أن لدينا بعض األخبار العظيمة التي 
ال يعرفها. أطلقنا بالتزامن مخسة عرش سهاًم ناريًا يف السامء من مخسة أماكن يف حلظة واحدة. 
تلك كذبة،  أن  أتوقع  لكني  »احلسينية«،  قبل غرق  انسحبوا  العرب  أن  املقرن  يبلغونا من 
وأهنم مل يرتاجعوا إال بعد أن أغرقوها، فمن غري املنطقي إطالقًا أن تكون غرقت دون أن 
يمسسها أحد يف هنر منخفض املنسوب، ويف الوضع الثابت واملستوي الذي كانت عليه. 
احلقيقة، كام أتوقع، أن الرجل املوكل بمراقبتها كان نائاًم، وأن العرب الذين كانوا حياولون 
االستيالء عليها سحبوها إىل املياه العميقة عندما ترسبت املياه إليها عرب فجوات القذائف. 
وفتحت  واألبيض  األزرق  النيلني  مقرن  إىل  »اإلسامعيلية«  نزلت  ظهرًا.   1.30 الساعة 
انسحبوا  العرب  كان  إذا  أرسلت لالستفسار رسًا عام  فعادت.  عليها  النار  العرب  مدافع 
قبل غرق »احلسينية« أم بعدها. أطلق العرب مخس قذائف عىل »اإلسامعيلية«، ثم عادوا إىل 
متاريسهم عندما ظهرت، ولدى رجوعها رجعوا هم أيضًا. لو مل يكن هناك فجوات قذائف 
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يف »احلسينية« لكان العرب استولوا عليها، لكن بام أنني نزعت منها صاممات البخار مل يكن 
أهنا  ويبدو  مستو،  بشكل  غرقت  إذا  انتشاهلا  بإمكاننا  يكون  قد  استخدامها.  باستطاعتهم 

غرقت عىل هذا النحو ألن مدخنتها فوق سطح املاء.

أتوقع أن العرب كلفوا عبدًا صبيًا بإدارة مقبض مدفع نوردنفيلد، ألنه يظل ينخر طوال 
اليوم عىل فرتات متقطعة تفصل بينها أنصاف ثوان، لكنه ال يسبب أرضارًا. 
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من  ساعة.  لنصف  تويت  جزيرة  عىل  النار  وأطلقوا  الصباح  هذا  الُقبَّة  إىل  العرب  جاء 
املؤكد أهنم تسببوا بإغراق »احلسينية« وانسحبوا بعدها يف حني كان احلراس يف خطوطنا، 
كام افرتضت سابقًا، نائمني. يفيد فرج اهلل بك من حصن ُأْم ُدْرَماْن بأن كل يشء عىل ما يرام؛ 
مات رجل آخر متأثرًا بجراحه. وعدت فرج اهلل بك بأجر ثالثة أيام عن كل يوم يقضيه هو 
ورجاله حتت احلصار. الساعة 1:15 ظهرًا. البواخر يف األفق. رآها الطبيب أوالً. البواخر 

تطلق النار، وال تظهر إال واحدة فقط يف األفق.

نصب العرب ثالثة مدافع يف احلَْلَفاَية ملواجهة البواخر القادمة. الساعة 2:30 بعد الظهر. 
النوردنفيلد  بمدفعهم  ينخرون  العرب  القادمة.  الباخرة  لتغطية  »اإلسامعيلية«  أرسلُت 
ويطلقون النار منه. يستهدفهم حصن املقرن بمدفع كروب، وجزيرة تويت بمدفعها اجلبيل. 
كان إطالق العرب نار املدافع والبنادق عىل الباخرة املتقدمة األشد رضاوة خالل نصف 
الساعة املاضية، ونرد عليهم. يسعدين القول، بعد هذا االستقبال احلار، إن الباخرة وصلت 

ساملة إىل املقرن.

إذا كان هنالك أي ضابط من محلة اإلنقاذ عىل متن الباخرة فسوف يدرك معنى أن تكون 
عىل ظهر زورق صغري حتت نريان املدافع. وصلت الباخرة »بوردين«؛ لدهيا سبعة جرحى. 
ال يوجد عرب يف الَسَبلوقة وال )بالتايل( مدافع. اجلرحى أصيبوا بشظايا قذيفتني أطلقهام 
ُأْمَبكول )وهو خرب سار(1. لدى العرب أربعة  َحْلَفاَية. قوات محلة اإلنقاذ يف  العرب من 
مدافع يف َحْلَفاَية. ُقتلت امرأة عىل متن الباخرة »بوردين«. الرسائل التي تلقتها »بوردين« 
ليست ذات أمهية كبرية، ألهنا ال ختربين عن الطريق الذي ستسلكه احلملة، وقد تلقيت بريدًا 

أحدث –وصلني بتاريخ 14 أكتوبر.

1  كانت احلملة تبعد عن اخلرطوم 185 مياًل أكثر مما قدره غوردون.
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جرح رجالن يف املقرن اليوم. حسب تقرير الرجلني اللذين جاءا من ُدْنُقال، االستيالء 
عىل الباخرة »عباس« ليس أكيدًا.

أرفق طيا برقية ال يمكننا فك شيفرهتا. أتصور أن العقيد ستيوارت لديه مفتاح الشيفرة 
التي قد تكون شيفرة وزارة اخلارجية. 

ألغى توفيق بربقية فرمانه الذي يتخىل فيه عن السودان، والذي كنت مزقته سابقًا، لكنني 
أرفق الربقية. 

تقول برقية توفيق إىل العلامء: »برينغ« قادم مع اللورد ولزيل.
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26 نوفمرب 

عىل  قذائف  ثالث  العرب  أطلق  انسحب.  ثم  رصاصتني  وأطلق  الُقبَّة  إىل  رجل  جاء 
حصن ُأْم ُدْرَماْن. يفيد احلصن أن اجلميع عىل ما يرام. يقول نصحي باشا1 إن األموال يف 
َبْرَبر ُأخذت إىل املهدي. يرسل أربعة جرحى، ويقول إن احلملة تتقدم عىل ثالث مراحل: 
ة، والثالثة من ُأْمَبكول إىل الَسَبلوقة.  األوىل إىل َبْرَبر من ُأْمَبكول، والثانية من ُأْمَبكول إىل املَتمَّ
ُكتبت هذه الرسالة قبل ستة أيام. وصلت قافلة من الشامل إىل معسكر املهدي اليوم. عرب 
ة إىل َشنْدي وتوغلوا إىل الداخل. هرب أربعة جنود فالحني من نصحي باشا  العرب يف املَتمَّ

وانضموا إىل العرب جراء سوء معاملته عىل ما أتوقع.

هناك ثالث برقيات طويلة بالشيفرة ال يمكنني قراءهتا، ألصقتها عىل الصفحة املقابلة.

تلقيُت رسالة تفيد بأن احلكومة منحت كتشنر تفويضًا تامًا بدفع 20.000 جنيه إسرتليني 
للمهدي لقائي، لكنها تضيف أن »الكاتب ال يعتقد أنني سأقبل مثل هذا العرض«، وهو 

حمق متامًا، ولن يقبله املهدي أيضًا.

أحب وصف بيكر لكتشنر2.

الدوام أعلق  الذي ظللُت عىل  الرجل  امللكي هو  املهندسني  »الرائد كتشنر من سالح 
آمايل عليه، وهو واحد من قلة قليلة من الضباط الربيطانيني املتفوقني جدًا، ممن يتحلون 
بربودة أعصاب وصفاء ذهن وبنية صلبة ممزوجة بحيوية ال تعرف الكلل. شق هذا الرجل 
طريقه إىل ُدْنُقال، وأثبت أن املدير ]غوردون[ جدير بالثقة. وكان األخري سلمه رسالة تلقاها 
منك يسأل فيها عن التعزيزات، ويقول إن لديك 8.000 جندي يف اخلرطوم، وإن ِسنَّار ما 

تزال يف قبضة القوات احلكومية«.

1  قائد أسطول السفن البخارية قرب َشنْدي، وأشري إليه سابقًا يف اليوميات باسم نزار باشا. كانت هذه 
الرسالة املعلومة الوحيدة التي نقلتها الباخرة »بوردين« عن تقدم قوة احلملة. 

2  يف رسالة وصلت للتو عىل متن الباخرة »بوردين«.
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ال بد أنه كانت هناك ضحكة خافتة عندما سمعت اخلرطوم أن برينغ يتعثر دربه1 صعودًا 
إىل هنا؛ ألن هذا ما نقرأه يف برقية توفيق – انتقام عادل!

أنا واثق أننا نحرم أنفسنا من متعة كبرية نتيجة عدم قدرتنا عىل فك شيفرة الربقيات املطولة 
التي أرشت إليها يف الصفحة السابقة! من املمتع أيضًا عدم وجود كلمة جماملة مهذبة من أي 
شخصية رسمية عدا كتشنر. ذلك يرحيني إىل حد كبري )عيلَّ أن أستثني أيضًا توفيق الذي كان 

لطيفًا ومهذبًا يف مراسالته(. من الواضح أنني اآلن يف حالة خزي وعار! ويا خلويف!

واستسلم  بصخرة،  »عباس«  الباخرة  اصطدمت  باألمس،  جاء  الذي  الرجل  حسب 
قارباها املرافقان للعرب. ليس لدى شك يف أن العرب استولوا عىل »عباس«، ألن زعيمهم 
يف َبْرَبر أرسل إىل خشم املوس طبعة اخلتم الذي كنت فيام مىض استعمله هنا وأرسلته مع 
ستيوارت. يستحيل أن يكون عرف ذلك ما مل يكن اخلتم بحوزته؛ ألين ال أظن أن ستيوارت 
نفسه يعرف. لدى العرب يف أم درمان صبي عبد ال ينفك يطلق علينا نار مدفعهم نوردنفيلد. 
أرسلت أحد رشاشاتنا الفرنسية األربعة ليطلق النار عليه. إذا تدبر برينغ دربه إىل هنا بصفته 
حالنا.  حقيقة  ندرك  قلام  له.  وأغفر  أخطائه  عن  كّفر  أنه  أعترب  سوف  الربيطاين،  املفوض 
إلخ... سنفقد أسنانًا  بعد عرش سنوات من اآلن، برينغ واللورد ولزيل وأنا وإيفلني وود 
سيظهر  ودنا.  وخيطب  يأيت  أحد  ال  املايض.  خملفات  من  عتيقًا  سيصبح  بعضنا  ونطرش. 
»برينغات« ولوردات ولزيل جدد يسموننا »اخلرفني« و»املهذارين«. »أوه! بحق الرب تعال 
هنرب، إذن! أهذا الشخص املضجر إىل حد مروع قادم؟ إذا مر بجانبك فستعلق لنصف 
ساعة من الثرثرة«. هذا ما سيقوله نقيب شاب من أبناء الزمن احلارض عندما يراك تدخل 
النادي. وهو مهني جدًا لنا، ألن كل واحد منا يظن نفسه خالدًا خملدًا. ذلك اجلنرال العجوز 
املسكني-----2 الذي عاش لسنوات حياة خاملة يف بيته عند هناية شارع ---- قرب 
النوادي! هل زاره يومًا أحد؟ رصاصة يف الرأس خري من أن تذوي وتنطفئ، مثله، دون أن 

يعبأ بك أحد.

1  كونه جاء عىل ظهر مجل.
2  حذوفات غوردون.
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سيقهقه اخلديوي السابق عىل رحلة برينغ إىل السودان. أختيله وهو يغمز بعينيه الصغريتني 
عىل القصة. جاء توفيق يف شبابه إىل ُدْنٌقال مع عمه إسامعيل باشا، وكان شابًا رشيقًا. حليم 
)الوريث الرشعي للخديوية بعد إسامعيل( أيضًا كان هنا حاكاًم عامًا لثالثة أسابيع، لكنه 
قفل راجعًا دون إذن من سعيد باشا، نائب اخلديوي آنذاك. لو أن اخلديوي السابق إسامعيل 
استطاع فقط دفع ماليت1 وفيفيان2 وكولفني3 لالنضامم إىل الرحلة لكان تسامح عىل ما أظن 
مع خلعه عن العرش. نرشُت برقية توفيق املوجهة يل ولألعيان )الحظ أن توفيق يقول يف 
هذه الربقية –وإن يكن متأخرًا عامًا كاماًل –إنه آسف عىل دمار جيش هيكس!( والتي تقول 
إنه سيحتفظ بالسودان. لكن برصف النظر عمن سيأيت إىل هنا، من األفضل له تعيني الرائد 

كتشنر حاكاًم عامًا، فاملؤكد بعدما حدث أنني شخص »مستحيل«. )ويا هلا من راحة!(

1  السري أوكالند كولفن، املراقب العام واملستشار املايل للخديوي توفيق أثناء ثورة عرايب.
2 معايل هـ.. س. فيفيان، القنصل العام يف القاهرة 1876- 1879.

اَن الثورة العربية سنة 1881. 3  املراقب العام يف مرص إبَّ
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ي زهاء ساعة هذا الصباح. كام أطلقوا ثالث  أطلق العرب نريان املدافع والبنادق عىل ُبرِّ
قذائف عىل حصن ُأْم ُدْرَماْن، لكن احلصن أشار إىل أنه »عىل ما يرام«.

جاءنا عبدان اليوم، يقوالن إن العرب تنقصهم الذخائر. ال أستغرب ذلك، عىل النحو 
الذي يواصلون فيه إطالقها دون توقف. يقوالن أيضًا إن املهدي رأى يف الوحي أن األتراك 
اقرتبت  انتهائها.  ثانية عند  يأيت  ثم  أعوام، وأنه سينسحب  ثامنية  البالد  سيواصلون حكم 
املاضية  الليلة  اجِلَرْيْف  من  عيل«،  »حممد  العرب،  عليها  استوىل  التي  الصغرية   الباخرة 

ثم عادت.

إذا احتل كتشنر هذا املكان فسيكون هو الشخص األفضل ملنصب احلاكم العام. لكن 
أظن أن عيلَّ أن أعرتف بأن حتمل مسؤولية هذه البالد، مع واقع تشكيلة حكومتنا، سيكون 
عبئًا ثقياًل عىل حكومة صاحبة اجلاللة، واحلل الوحيد هو أن يتوالها السلطان مع مينائي 

ْع، لقاء إعانة مالية... َسَواِكْن وُمَصوَّ

هناك مساران يمكن حلكومتنا اتباعهام. األول أن تعني كتشنر أو أي شخص آخر حاكاًم 
عامًا، وأن تكون عىل استعداد إلعطائه 500.000 جنيه إسرتليني سنويًا ملدة عامني؛ ألنه لن 
يستطيع حتصيل أي رضائب تستحق الذكر. كام جيب أن تكون عىل استعداد لتجديد املخازن 
والعتاد احلريب وما إىل ذلك، وختصص 6.000 جندي إضايف للسودان. ثانيًا، تسليم البالد 

إىل السلطان مع إعطائه مليوين جنيه إسرتليني واملرفأين.  

أي  من  لألبد  اجلاللة  صاحبة  حكومة  وخيلص  واألرسع  األفضل  هو  األخري  املسار 
مسؤوليات جتاه السودان. إذا اختذ املسار األول فأعتقد أن الرشط الذي ال غنى عنه لنجاحه 

هو تسوية اخلالف مع فرنسا بشأن األوضاع يف مرص.
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ثمة خيار آخر يتوسط بينهام، وأعني الزبري، مع 100.000 جنيه إسرتليني سنويًا وإعادة 
ملء املستودعات وجتديد املوارد.

نافذيت يرصخن طلبًا للطعام، يسعدين أن أفكر يف  بعد أن جتمعت أربعون امرأة حتت 
اهلدية التي تنتظر برينغ عندما يصل إىل هنا )إن يومًا وصل(. ال أظن أن هناك 500 عريب 
يف املعسكر عىل الطرف الشاميل، وال خيالة، مع أن أكواخ القش متتد إىل أبعد مما كانت عليه 
يف احلصار األول. دشنت الباخرة » الزبري« اليوم. يمكن القول بالنسبة إىل قوات العرب 
عىل الطرف الشاميل: »إذا كانت قليلة إىل هذا احلد، ملَ ال هتامجها«؟ لكن عىل فرض أين كنُت 
املدينة، ولذلك   خمطئًا وكانوا أكثر عددًا مما ظننت، فإن أي هزيمة سوف تتسبب بسقوط 

لن أجازف.

اليوم  جاؤوا  وتقصريه.  مخوله  عن  فيها  يعتذر  توفيق  من  برقية  واألعيان  العلامء  تلقى 
ومتنوا إرسال رد، ووافقت عىل طلبهم. فعلوا ذلك بمحض إرادهتم ودون حتريض كثري 
)شيخ  جاءوا  الذين  العلامء  من  اثنان  مقعده.  من  يقفز  توفيق  ستجعل  الربقية  هذه  مني. 

اإلسالم والقايض( كنت سجنتهام سابقًا.
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نوفمرب 28

حصن ُأْم ُدْرَماْن عىل ما يرام. مات رجل آخر من اجلرحى. جاء جنديان من عند العرب. 
املخزن  يف  اليوم  لدينا  املعتاد.  من  حجاًم  أكرب  لكن  األزرق  النيل  ناحية  صغري  استعراض 
174.000 أقة بسكويت و1165 إردبًا من الذرة، وهو خمزون ال بأس به بعد 261 يومًا من 
احلصار. جاء عبد إىل احلصن الشاميل، ويقول إن العرب يتوقعون وصول أربع بواخر. آمل 
أن خييل الضابط املكلف بالقيادة منطقة َحْلَفاَية قبل متابعة التقدم إىل هنا، فقد تصيب قذيفة 
من العرب يف ُأْم ُدْرَماْن إحدى بواخره. ال أود املخاطرة بإرسال »بوردين« بمفردها إلعطائه 
هذا التحذير. إذا أتت البواخر فعاًل، ومل تتأت هلا حكمة التوقف يف َحْلَفاَية، فسأعمل عىل 
حتذيرها بإطالق نار هائل عىل العرب يف ُأْم ُدْرَماْن. يكمن اخلطر عند الرأس، أو األنف، يف 
مقرن النهرين. نحن نحمي »بوردين« بتغليف صندوق البخار فيها باخلشب. لكن األمر 
الصائب إخالء معسكر َحْلَفاَية من العرب قبل املتابعة إىل هنا. يمكن بعد ذلك التواصل مع 

اخلرطوم برًا، وتفادي احلاجة إىل حتدي مدافع العرب بقوارب صغرية.

عىل  معسكرهم  إىل  األمس  صباح  أتى  رجاًل  إن  تقول  العرب.  عند  من  امرأة  جاءت 
الطرف الشاميل وقال إن احلملة احتلت َبْرَبر، وإن أربع بواخر يف طريقها إىل هنا، وإن العرب 
أرسلوا رجاهلم للتأكد إن كان ذلك صحيحًا، وإن جنودي هم الذين يقاتلون ضدهم اآلن.

صغرية  قوارب  معها  ستقطر  البواخر  أن  فالبد  صحيحًا،  َبْرَبر  سقوط  خرب  كان  إذا 
)هناك مخسون منها يف َبْرَبر( ولن تكون هنا قبل عدة أيام. الساعة 2 ظهرًا. أظن أن العرب 
يفتحون كوة يف حصن الُقبَّة هبدف قصف القرص. أستطيع رؤية ذلك بمنظاري. إن فعلوا 
فلن يؤذينا، وسوف يبعد رجاهلم ومدافعهم عن النهر، ومدافعهم فقط تشكل خطرًا عىل 
البواخر. من املسيل نوعًا ما مالحظة »شخصانية«1 بطاريات املدفعية العربية. املدى من هنا 

1  أي الطريقة التي يستهدف فيها القصف اجلزء من القرص الذي يشغله غوردون شخصيًا.
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2.200 ياردة، لكن بام أننا ال نصيب قط هدفًا عىل مثل هذا البعد فأظنني سأبقى آمنًا يف 

قرصي من نريان العرب. ثم إن قذائف املدافع اجلبلية لن خترتق اجلدران عىل ذلك البعد، 
كام نعرف من قذيفة أصابت احلصن الشاميل قبل فرتة. أتوقع أهنم سيبارشون العمل صباح 
الغد مع رشوق الشمس. أطلقُت ثامن أو عرش قذائف عليهم، ما دفعهم للخروج ورؤية 
ما حيدث، وكانت فرصة جيدة لو أن بندقية ريمنغتون تطاهلم عىل ذلك املدى. كان املرء 
ليقلق عىل القرص فيام مىض لكن ذلك تالشى اآلن. ولن تكون تلك املرة األوىل التي تطلق 
فيها النار عيّل، حتى من قبل جنودي، فقد فعلها يف الصني جنديان من الكتيبة 31 فّرا من 
معركة تايتسان، فقتل أحدمها وأرس اآلخر بعد إصابته بشظية قذيفة. »يا سيد غوردون! 
يا سيد غوردون! ال تدعني ُأقتل«. قلت »خذوه إىل النهر وأطلقوا الرصاص عليه«، ويف 
تعليق جانبي بصوت خفيض قلت: »ضعوه يف قاريب ودعوا الطبيب يعتني به، ثم أرسلوه 
إىل شانغهاي«. وأرسل فعاًل إىل شانغهاي وحكمت عليه حمكمة عسكرية بالسجن ثالثة 
أو ستة أشهر بتهمة الفرار من اخلدمة. أجرؤ عىل القول إنه ال يزال حيًا يرزق. كان اسمه 

هارجريفز، وال أعرف رقمه العسكري.

أفظع آالم، كل عظمة يف جسدي ختلعت  بعد  ة! أخريًا،  –»املَتمَّ يقول برينغ إلغرتون 
بسب تلك اجلامل املتوحشة البغيضة. وجدت هنا يومياته، ويبدو منها أن ذلك األخرق، 
املهدي، ثار أخريًا، لكنه متأخر جدًا عىل ما أعتقد.  أما بالنسبة إىل أسلوب اليوميات، فهو 
بكل بساطة بائس مستهجن )وأرجوك ال تذكر هذا ألحد( فقد رسم صورة هزلية )هيئ 
نفسك لتتحمل هوهلا( لكاهننا األكرب. أعذرين عىل عدم ذكر املزيد، فأنا، مع كدمات اجلمل 

وفسق هذا املستهزئ، ميت أكثر مني حي.«... 
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العرب. فعاًل هذه احلياة ال حتتمل:  ُدْرَماْن بخري، لكن ثالثة جنود فروا إىل  ُأْم  حصن 
الضباط ينهبون خمصصات األفراد الغذائية، وأمني املخزن يغشهم يف الوزن. يشعر املرء أنه 
عاجز كلية عن التعامل مع هذه األمور، وما مل تصل محلة اإلنقاذ رسيعًا سينهار املكان بفعل 
دناءة هؤالء الناس. وهم يعلمون أنني ال أستطيع بحال من األحوال كشف أفعاهلم املشينة 

فيكتمون ضحكهم عليها. العرب ما يزالون يعملون بجد عىل بطارية مدافعهم يف الُقبَّة.

 من الغريب أن رسقة احلصص الغذائية ال تتفشى يف أوساط اجلنود الفالحني املرصيني 
املكروهني، بل حرصًا بني الضباط واجلنود السود. الساعة 1 ظهرًا. أسمع أن اجلنود كمنوا 

للنسوة الاليت أعطيتهن البسكويت ورسقوه منهن!

فرمان من  تنبه إىل رضورة إحضار  اللورد ولزيل  برينغ وال  بأن ال  اعتقاد راسخ  لدي 
توفيق باشا يعطيهام صفة قانونية أعىل من صفتي يف السودان. إذا صح اعتقادي )وأبقينا 
عىل كذبة كون توفيق احلاكم األعىل( فإن تسمية احلاكم العام تقع عىل عاتقي، وأشعر بميل 
قوي إلعالن بيان يصدر عند وصول احلملة )إن وصلت يومًا( أختىل بموجبه عن احلكم 
للضابط الذي يقود قواهتا. بالطبع سيكون الوضع خمتلفًا إذا استصدر فرمان رسمي، لكن 
إذا مل يصدر واستمر احلفاظ عىل كذبة توفيق، فلدي حق مطلق يف التخيل عن احلكم وتعيني 
من أشاء، رشط املوافقة النهائية من توفيق باشا. قد يعرتض قائد احلملة، لكن ذلك لن يعفيه 

من حتمل املسؤوليات املنوطة به رسميًا يف حال سقطت املدينة.

يبقى السؤال الكبري: »هل لدى أي موظف، مدين أو عسكري، فرمان من توفيق؟« إذا 
كانت اإلجابة بالنفي، فليس هناك أدنى شك يف أين، بحكم القانون، امتلك سلطة تسمية 
َمْن أشاء )إال يف حال أعلن موظف مدين أو عسكري للشعب أن احلكومة الربيطانية ضمت 
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العسكري يف هذا، فام عالقة قوة أجنبية  إليها(. وال عالقة ملسألة االنضباط  مرص رسميًا 
بموظفي توفيق املدنيني، ما مل تكن تلك القوة قد انتزعت صالحياته )توفيق(. 

فر جنديان آخران اليوم. الساعة 8 مساء. وصل العرب إىل أنقاض قرية مقابلة وأطلقوا 
النار عىل القرص. أرسلت الربوجية إىل سطح القرص، وقالوا يف روايتهم إهنم قتلوا اآلالف، 
وانسحب العرب. أصبحت معتادًا عىل سامع صوت الرصاص إىل حد أنني أستطيع التمييز 
حني يكون اإلطالق من العرب عىل جزيرة تويت أو القرص أم من رجالنا يف تويت أو احلصن 
أم رجالنا يطلقون عليهم من  ي  ُبرِّ أو  املقرن  العرب يطلقون عىل  الشاميل. كذلك إن كان 
هذين املكانني، تبعًا الجتاهات فوهات البنادق وبالتايل اختالف أصوات الرصاص. أظنني 
لصوص  ضباط  أو  مدنيني  سكان  وجود  دون  لكن  حقيقي،  حصار  يف  أكون  أن  أحب 
. إغارة بخمسني رجل هذه الليلة كانت لتلقن العرب درسًا لن ينسوه. لكن  رون عىلَّ يتنمَّ
ال جدوى من ذلك اآلن، ألننا غري قادرين عليه. قال الربوجية إهنم قتلوا جمتمعني ثالثني 

رجاًل من العرب )!(.
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حصن ُأْم ُدْرَماْن بخري. جاء إليه الليلة املاضية عبد من عند العرب. أطلق العرب )الساعة 
10:30 صباحا( قذيفتني من البطارية )»الشخصانية«( يف الُقبَّة، لكن املقذوفني مل يصال إىل 

القرص.  

أسمُع أن إحدى القذيفتني وصلت إىل املدينة وسقطت وراء القرص. أطلق العرب ثالث 
قذائف أخرى ثم اهنار املنزل الذي كانوا يضعون مدفعهم فيه، وهم حيفرون اآلن إلخراجه. 
أتوقع أن حاملة املدفع بحاجة إىل إصالح ألن جدران املنزل كانت عالية. الساعة 11:15 
صباحًا. البد أن العرب لدهيم مدفع آخر غري الذي اهنار عليه املنزل، أو أن ذلك املدفع مل 
يترضر باهنياره، ألهنم أطلقوا للتو قذيفة أخرى عىل احلصن الشاميل. الساعة 12 ظهرًا. أطلق 
العرب ثالث قذائف أخرى عىل احلصن الشاميل. انفجرت القذائف يف اهلواء وذهب العرب 
اآلن إىل الغداء. فر جندي آخر إىل العرب، وكان قد فر إلينا سابقًا من عند العرب. وجد يف 
البلدة اثنان من املجموعة التي قيل إهنا فرت. أطلق العرب يف الُقبَّة )ال أظن عددهم أكثر 
من أربعني!!!( ثالث قذائف من مدفعهم هذا املساء. أشعر بميل جارف ألن أذهب إليهم 
بنفيس مع مئة رجل )ضد أربعني!( وأهامجهم غدًا. هذه الالمباالة التي يظهروهنا ببساطة 
يبعدون عىل األقل  الظاهر من اخلارج،  الرجال األربعون، وهو عددهم  سخيفة، فهؤالء 

أربعة أميال عن أي عون يمكن أن يقدم هلم، وهذا مؤكد ألن املكان مسطح ومكشوف.
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القرص  الفجر عىل  الليل، وأطلقوها عند  املدينة يف  نريان مدافعهم عىل  العرب  أطلق   
من  املهدي  إىل  قافلة من سبعة عرش مجاًل  اليوم  ي. وصلت  وُبرِّ واملقرن  الشاميل  واحلصن 
ُدْنقال. بقي مدفع نوردنفيلد )يف ُأْم ُدْرَماْن( صامتًا يف األيام الثالثة املاضية. حصن ُأْم ُدْرَماْن 
عىل ما يرام. الساعة 10:40 صباحًا. أطلق العرب للتو قذيفة واحدة سقطت يف املاء أمام 

القرص، ثم أطلقوا واحدة أخرى انفجرت يف اجلو.

الساعة 11 صباحًا. أرسلُت الباخرة »بوردين« إلغراء العرب بإهدار ذخريهتم، وهذا 
ما يفعلونه اآلن. 

توضحت برقية توفيق يل عىل نحو أكمل اليوم، وأفهم أنه يقول إن اللورد ولزيل والسري 
برينغ يف طريقهام إىل هنا، وإهنام سيسويان مسألة السودان. أجبته بأن ذلك قد يكون مالئاًم له 
)توفيق(، لكن القضية ال حتل ما مل يكن لدى هذين املسؤولني فرمان منه خيوهلام الصالحية. 
الربقية ضمنًا إىل أن عيلَّ  تابعني له. تلمح  وهذا لن حيدث، ألنه جيعلهام عمليًا مرؤوسني 
ترتيب أمر السودان مع هذين املسؤولني، وهي تسوية رائعة بالنسبة إىل توفيق لكنها ليست 
عاتقه  عىل  يقع  املسؤولني  هذين  مع  األمور  ترتيب  بأن  أجبته  لذلك  إيّل.  بالنسبة  كذلك 
)توفيق(، وأن عليه إرسال الرتتيبات التي توصل إليها معهام عىل شكل فرمان رسمي إىل 
هنا. من املؤكد أنه ال توجد سلطة قانونية يف السودان سوى تلك التي يفوضها توفيق، وما 
مل يمتلك هذان املسؤوالن تفويضًا منه فلن تكون هلام سلطة يف السودان. أما إن كان لدهيام 

تفويض من توفيق فهام بالتايل خاضعني ألوامره.

»األكذوبة« لن تصمد يف السودان. كنت حمبطًا ومكتئبًا يف األيام القليلة املاضية، لكني 
ال أملك إال أن أضحك عىل الورطة املرعبة التي نعيشها مجيعًا. توفيق حاد الذكاء مثل أبيه، 
ويريد أن حيملني هبدوء عبء اخلالف، وحيتفظ لنفسه بحق النقد. لكني ال أريد حتمل ذلك 
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العبء، ولربام سأعني برينغ حاكاًم عامًا، رشط قبول توفيق، ثم أقفل هاربًا. قد يقول برينغ 
ال أقبل التكليف، لكن لن يكون له خيار؛ ألنه إن مل يفعل يتخىل عن املكانة القانونية التي 
يتمتع هبا. يمكنه من جهته تسمية شخص آخر، لكن هذا شأنه ومشكلته. هديف بالطبع فتح 
السبب يف تعريض  أكون  أن  إن استطعت )دون اإلرضار بوطني، ودون  مسارات للحل 
قواتنا ألدنى خطر(، وترك العبء عىل عاتق برينغ والوزارة. ال أشعر بميل جارف لتوفيق 
بحيث أخوض معاركه هنا نيابة عنه، ومن الواضح أن هذا ما يسعى إليه. وال أود اإلساءة 
لنفيس ولسمعتي بمساعدة برينغ. قلُت إن احلل الوحيد املمكن هو السلطان، بغض النظر 
عن قيمة اإلعانة املالية. حقيقة األمر أن محلة اإلنقاذ تأيت إىل هنا بوصفها حليفة توفيق )ما 
مل تقل حكومته إهنا تأيت كقوة مستقلة(، وبحكم أهنا حليفة توفيق فهي بكل معايري املنطق 
خاضعة له فيام يتعلق الشؤون املدنية. وال حيق ملوظفي احلملة إصدار أوامر إال باسم توفيق، 
باستثناء األوامر املتعلقة بالعمليات العسكرية. احلاكم العام الذي يتحىل باللطف والكياسة 
حيل هذه املشكلة دون إثارة نزاع. أنا لن أفعل ذلك، ألين معنّي جدًا بالشعب السوداين، وإن 
كنت )مثل فأر( أريد أن أترك البيت قبل أن ينهار. لذلك يبقى احلل األفضل يف هذا السياق 
بعد ذلك  توفيق«. سيفعل كتشنر  أن تشري عيّل: »عني كتشنر حاكاًم عامًا، رشيطة موافقة 
كل ما تريده وبطريقة قانونية، وستكون سعيدًا. ما مل يكن لديكم فرمان أسمى من فرماين، 
لن تستطيعوا تعيني كتشنر حاكاًم عامًا )ولو كان لديكم عرشة ماليني جندي(، ما مل تعلنوا 
أنفسكم حكام السودان، وهو ما لن تفعلوه بسبب دين التسعني مليون إسرتليني املرتتب 
وضعُت  لذلك  القرص،  عىل  أخريني  قذيفتني  العرب  أطلق  مساء.   5 الساعة  مرص.  عىل 
الربوجية الثالثة عىل السطح ليامرسوا الرمي عليهم. يقولون إهنم قتلوا مخسة عرش رجاًل. 
أمتنى أن أعرف ما حوته برقية اللورد ولزيل إيّل، وكذلك الربقيات املشفرة من نوبار وبرينغ، 
لكنني لن أحظى بتلك املتعة ألين ال أتوقع قط أن يعاد يل دفرت اليوميات هذا، أو إذا أعيد 
أن أحصل عىل كتب فك الشيفرة لقراءهتا. أطلق العرب هذا املساء قذيفتني عىل القرص، 
سقطت واحدة يف املاء أمامه وسقطت األخرى يف احلديقة. سقطت أيضًا قذيفتان أطلقهام 

ي قرب املشفى.   العرب عىل ُبرِّ
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بالرعايا  للعناية  اسميًا  اإلنقاذ  محلة  تأيت  اجلاللة:  صاحبة  حكومة  فكرة  هذه  أن  أظن 
الربيطانيني، لكنها يف احلقيقة تسعى إىل تسوية مسألة حكم السودان مستقبال، حتت ذريعة أن 
توفيق حيكمه. أبرق يل توفيق بأن »املوظفني الربيطانيني سيحددان املكانة املستقبلية للسودان 
سيقرتحان  الربيطانيني  املسؤولني  أن  فكريت  لكن  خمطئًا،  أكون  قد  رسًا!!«  معي  بالتشاور 
االحتفاظ بِسنَّار واخلرطوم وَبْرَبر وُدْنُقال، وعدم التدخل بشؤون املهدي... وترك املحافظات 
االستوائية لتواجه مصريها وما إىل ذلك. كل ما يقرتحه املوظفان الربيطانيان سيوافق عليه 
توفيق، لكن يأيت هنا اعرتايض، كوين ال أعّد ذلك االقرتاح مقبوالً )ألن السالم مستحيل 
طاملا بقي املهدي، وبالقدر الذي يبقى فيه موجودًا، يف السودان(، ولن أقبل به، وسأترك 
شخصًا ما ممثاًل عني وعن توفيق لتنفيذ االقرتاح )»ومن بعدي الطوفان«(. ولن يلومني أحد 
عىل هذا ألنني سأكون وغدًا إذا قبلت أي اقرتاح يسبب مشكالت لوطننا يف هناية املطاف.
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9 صباحًا.  الساعة  أثر يذكر.  القرص، دون  أربع قذائف عىل  الفجر  العرب عند  أطلق 
وضعت  قلياًل.  –مرتفعة  حجريت  قرب  إحداها  انفجرت  أخرى،  قذائف  أربع  أطلقوا 
مدفعني قرب القرص للرد عىل العرب. تفيد تقارير املدينة أن رجال َوْد النُُجُوِمي يعربون 
ُأْم  يفيد حصن  اليرسى.  الضفة  املهدي عىل  إىل معسكر  األبيض  للنيل  اليمنى  الضفة  من 
القرص،  النار جمددًا عىل  العرب  فتح  11 صباحًا.  الساعة  يرام.  ما  األمور عىل  بأن  ُدْرَماْن 
ونرد عليهم. لدى العرب اآلن مدفعان يطلقان النار علينا. هناك تقرير بأن عرب املهدي 
الظهر. أسكتنا أصدقاءنا عىل اجلهة  للنيل األبيض(.  يتجهون شامالً )عىل الضفة اليرسى 
املقابلة، بعدما رّكزنا نريانًا كثيفة عليهم. كدت أفقد عينّي هذا الصباح وأنا أطلق النار عىل 
العرب، إذ انفجرت القاعدة النحاسية للطلقة وأرسلت اللهب إىل وجهي. هذا عيب بنادق 

ريمنغتون؛ ال جيب أن يستخدم املظروف املعدين للطلقة مرات كثرية.

ينبغي قطع رؤوس بعض الناس إن كان للهدوء أن يعم السودان. أتساءل كيف حلكومتنا 
النظر عن مدى رضورة قطع تلك  أن تسمح بفعل ذلك حتت سمعها وبرصها، فبرصف 
الرؤوس من أجل مستقبل السالم يف السودان، بالكاد يمكن تسمية أصحاهبا عصاة؛ ألن 
بإمكاهنم القول إهنم ُأجربوا عىل التمرد نتيجة عجز احلكومة عن مساعدهتم، وألهنم سمعوا 
أيضًا بأن احلكومة ختلت عن السودان. الساعة 3 عرصًا. معركة أخرى )!( مع عرب يف الُقبَّة 
لكن ليس لدهيم مدافع –إطالق نار هائل. 30: 15 عرصًا. انتهت املعركة وانترصنا. العرب 
صامتون. الساعة 3:30 عرصًا. بدأ العرب جمددًا إطالق النار من مدفعهم. الساعة 3:38 
الرتاب  املعركة، وهناك عريب )أو األرجح أحد رجايل( يقف اآلن ويرمي  انتهت  عرصًا. 
يف اهلواء )مثل شمعي وهو يرمي الرتاب عىل داود –»أهيا الرجل الدموي«. سفر صمويل 
الثاين1(. البد أن العرب استهلكوا كثريًا من الذخائر ألهنم حافظوا عىل إطالق نار كثيف، 

1  النص احلريف للقول: »وهكذا كان شمعي يقول ]للملك داود[ يف سبه اخرج اخرج يا رجل الدماء«. 
ولعل »دموي« أقرب إىل املعنى )م(.
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مع أن أحدًا مل يستطع أن يرى أين ذهبت طلقاهتم. القرص واحلصن الشاميل ومبنى املديرية 
كلها مباٍن مرتفعة ولذلك تصلهم طلقاتنا، لكن ال يبدو أن طلقاهتم تصل إىل النهر. لدى 
العرب حتصينات نظامية ملدفعيهام، وأحدمها مصوب إىل القرص واآلخر إىل احلصن الشاميل. 
عملوا ليومني عىل إنشائها مع سواتر يف األمام، وهو عمل حيسب هلم. أثناء حرب القرم 
يتجنبه ]كونه ال يكرتث  املرء أن  للنريان يعد سلوكًا جبانًا عىل  تفاديًا  الرأس  كان خفض 
برفيق السالح ويعرضه للخطر[. كان يقال »أنت أنقذت نفسك، لكنني رب أرسة«، ويقال 
أيضًا »رعديد حيني رأسه أمام كل تقرير« ]من رئيسه[. من جانبي، أعتقد أن تفادي النريان 
احلكيم ليس عيبًا، فأنا أذكر أنني رأيت يف مناسبتني قذيفتني مثل هذه »●« أمام عيني، وأنا 
متأكد من أيًا منهام كانت لتطيح برأيس )وكانت وزارة اخلارجية قالت: »إىل اجلحيم، خلصنا 
منه«( لوال أنني خفضته. أكتب هذه املالحظات باإلشارة إىل طلقات بنادق العرب. يمكنك 
رؤيتهم باملنظار يصوبون مبارشة عىل جناح القرص الذي أقيم فيه ثم يطلقون النار. يسمع 
املرء بعد ذلك صوت ارتطام مكتوم مع سقوط الرصاصات يف املاء. تعودت عليها متامًا 
اآلن. وضعنا مدفعنا الرشاش )من طراز غيتلنغ( فوق مبنى املديرية، وقد أخرج العرب 

من ملجأهم هذا املساء. سقف القرص عىل الشكل التايل –

هيكل القرص

موقعي
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إذا أصابت قذيفة النقطة )x( سينهار السقف، لذلك عندما يطلق العرب النار ال يشعر 
 40 القرص عىل األقل  ارتفاع  اهلواء حتى تسقط.  تئز يف  القذيفة  بالراحة وهو يسمع  املرُء 
اخلديوي  إذن  بناه دون  باشا(،  )ممتاز  القرص  أشاد  الذي  الباشا  فقط.  بطابقني  لكنه  قدمًا، 
العجوز، بعد أن استوىل عىل مال ال حق له به. مل ير اخلديوي العجوز القرص، وإسامعيل 
باشا أيوب1، الذي كان سجينًا هنا، وشى بممتاز باشا فحوكم داخل القرص، ويقولون إنه 
سمم. حل حمله إسامعيل أيوب، الذي أرسل إىل هنا ألنه مل يعامل إحدى الزوجات التي 
خلعها اخلديوي العجوز )وكان أجرب عىل الزواج منها( باالحرتام الواجب، فدبرت مكيدة 

حريم نفى إسامعيل عىل إثرها إىل هنا. 

كان إسامعيل وغدًا كبريًا، بغض النظر عن سبب نفيه. حتدر أصاًل من كردستان وعمل 
بروجيًا يف فرقة سعيد باشا، وكان موسيقيًا جيدًا وتعلم الفرنسية واألملانية. اعتدت أن أقول 
له إنه غريب يف هذه البالد بقدر ما أنا غريب فيها. مات اآلن، لكن عندما كنت هنا أعتقد 
الداخلية  وزير  منصب  أيوب  شغل  اإلطالق.  عىل  السودان  عرفه  إداري  أفضل  كان  أنه 
زمن اللورد دفرين2، وكتب الرسالة الشهرية حول عدم جدوى استخدام الكرباج، وهو 
الذي اشتهر باستخدامه عىل أوسع نطاق يف اخلرطوم )!(، وكان يقهقه مع رشيف وتوفيق 
ضاحكني عىل القضية؛ ألن اللورد دفرين نقلها بكل جدية إىل اللورد غرانفيل، الذي أجرؤ 
أيوب.  رسالة  عىل  ساندرسون  السيد  مع  نفسه  بالقدر  أعامقه  من  ضحك  إنه  القول  عىل 
عام  القاهرة  يف  املصائب  به  أملت  لكن  عرفته،  وغد  ألطف  كان  أيوب!  إسامعيل  مسكني 
1883 عندما كان وزيرًا للاملية. أرسل الربوجي »أملاس« برقية إىل زمالئه قال فيها إنه قتل 

اليوم عرشين عربيًا!! 

العبيد عندما كان غوردون حاكم  أيوب حاكاًم عامًا يف اخلرطوم، تورط يف جتارة  باشا  كان إسامعيل    1
املنطقة االستوائية عام 1876، وخلفه غوردون يف حكم اخلرطوم عام 1877.  

2  أرسل اللورد دفرين، الحقًا نائب امللك يف اهلند، إىل مرص لتقديم املشورة حول السياسة املستقبلية بعد 
ثورة عرايب باشا عام 1882.
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أطلق العرب علينا اليوم ثامين قذائف وردينا عليهم فأصابت إحدى قذائفنا حتصيناهتم. 
غادر عدد من العرب معسكر املهدي متجهني شامالً. يف الليل، أطلق العرب تسع قذائف 
حديقة  يف  أيضًا  اجلنوبية  اخلطوط  من  قذيفة  سقطت  اجلنوبية.  اخلطوط  من  املدينة  عىل 
القرص. قذيفة أخرى من العرب يف الُقبَّة سقطت يف احلديقة، ما يظهر االهتامم الكبري الذي 

يولونه للقرص. 

سقطت عرشون قذيفة عىل املدينة باألمس، لكن مل حتدث أي منها أرضارًا. 

أعتقد أن هذا هو الربنامج املستقبيل، ولعله الطريق األقرص للخروج من الورطة، برغم 
أخالقيته امللتبسة: »تأيت احلملة الربيطانية حرصًا إلنقاذ الرعايا الربيطانيني من حمنتهم، ال 
ليشء آخر؛ جتد أحد رعاياها يؤدي دور احلاكم؛ تأخذه بعيدًا، لكنه عند خروجه يعني الزبري 
باشا حاكاًم، رشيطة موافقة توفيق، بعد أن ُسمح للزبري بالقدوم إىل اخلرطوم كمواطن عادي 

للعناية بأرسته«.

من يستطيع قول أي يشء ضد احلكومة الربيطانية ]يف هذا السيناريو[ اآلن؟ فهي مل يكن 
توفيق. جاءت فقط إلنقاذ رعاياها، و»غوردون  أو بحكومة  الزبري،  بتعيني  هلا أي عالقة 
مسؤول كلية عن تعيني الزبري«. »حتى توفيق ليس مسؤوالً؛ ألن غوردون ترصف من تلقاء 
حكومة  ساحة  تربئ  فهي  ممتازة،  مراوغة  خدعة  ستكون  اخلاصة«.  مسؤوليته  وعىل  ذاته 
صاحبة اجلاللة من أي لوم، وتنحو بالالئمة عيّل وحدي، ويف خضم العاصفة التي تثريها 
ستكون صفحتي اسوّدت فعليًا إىل حد أن اجلميع ينسى –حسنًا! لن نقوهلا بكلامت مبارشة 
)األفضل عد األشهر(، بل سنسميها –»التأخري«. أتوقع يف احلقيقة أن عامة الناس تفضل 
لوم احلكومة إلرساهلا أي محلة إنقاذ عىل اإلطالق ملثل هذا النوع من الرعايا الربيطانيني. 
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واحلكومة سوف تقهقه فرحة بذلك، وحتافظ عىل الكذبة بأن ليس هلا عالقة من قريب أو 
بعيد ال بالسودان وال بمرص.   

ستثور ثائرة املعارضة متامًا لرؤية الوزارة خترج من الورطة، بام يمكن للمرء أن يسميه يف 
 . الواقع »مصداقية«، يف حني تصب مجعية مكافحة الرق وأوروبا عمومًا جام غضبهام عيلَّ
توفيق وباشاواته سوف يفركون أيدهيم بحرية ويبدون قلقهم علنًا من مثل هذا الترصف. 
أوسمة الرشف  أٍي من  لن أحصل عىل  له! من جهتي،  مثيل  و----- سينعم بمجد ال 
البائسة؛ ألن الوزارة ستكون يف غاية الرسور بقوهلا: »ال يمكننا، كام تعلمون، أن نسبغ عليه 
أي ألقاب رشف بعد مثل ذلك السلوك املشني«، وهم يعلمون بام فيه الكفاية أنني ما كنت 
. وبام أين لن أذهب إىل إنجلرتا ثانية، ولن أقرأ الصحف، فلن أبايل  ألقبلها لو ُعرضت عيلَّ
كثريًا باإلساءات. أعتقد أنه برنامج ممتاز. سوف يمنح الزبري 200.000 أو 300.000 جنيه 
إسرتليني سنويًا ملدة عامني، مع إعادة متوين املخازن واملستودعات بكافة أنواعها، وحصوله 
عىل مجيع قوارب وبواخر احلملة، إلخ. إلخ.، وعىل مساعدات تقدم له خالل شهرين عرب 
200.000 جنيه إسرتليني  150.000 إىل  محالت صغرية، باإلضافة إىل مبلغ يرتاوح بني 
يناله الزبري فورًا عالوة عىل الـ 200.000 أو 300.000 جنيه إسرتليني التي حيصل عليها 

سنويًا ملدة عامني.

أنا جيب أن أخرج من البالد، موسومًا باخلزي والعار، ملنع أي مظهر من مظاهر التواطؤ 
أن يشجبها، رسميًا. ال  ينبغي  أو  التي سيشجبها،  الرتتيبات،  من جانب----- يف هذه 
أعتقد أن الزبري سوف يكرتث بمديرية خط االستواء، وسيوافق عىل التخيل عنها. سيوافق 
بالنسبة  1877 ملكافحة الرق1، ويقهقه وهو يفعل ذلك. أما  التمسك بمعاهدة  أيضًا عىل 
ملنطقة بحر الغزال فأتوقع أن تؤول إىل املهدي، وإن حدث ذلك فسينتقل أنصاره إىل هناك 

عندما يستعيد الزبري بسياساته منطقة األَُبيِّْض. 

1  انظر اهلامش رقم 37، يوميات 19 سبتمرب.
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ويا له من نزاع مروع سينشب. أعرف رجاًل سوف يكتب: »أفضل، يا عزيزي غوردون، 
الصواب والرصاط  بعيدًا إىل هذا احلد عن جادة  أفضل بكثري أن تكون متَّ من أن حتيد 
»هذه  لك«.  سعيد  ميالد  وعيد  فعلتك.  يربر  أن  يمكن  إطالقًا  يشء  ال  يشء،  ال  القويم؛ 
األخبار من السودان مرضية للغاية؛ أنا أسميها نرصًا عظياًم؛ ألهنا ال خترجنا فقط من ورطة 
التأخري«. وسوف  كربى، بل تطمئن أصدقاءنا، وتبطل مفعول أي يشء قد يقوله1 بشأن 
ينظر إىل أي عمليات عسكرية يتم القيام هبا بعد إعالن تكليف الزبري عىل أهنا »إجراءات 
رضورية جيب اختاذها لتأمني عودة محلة اإلنقاذ ساملة«. الساعة 5 مساًء. جتري مبارزة بني 
مدفعينا ومدفع العرب. تسديدنا سيئ للغاية. القذائف التي يطلقها العرب من مدفع كروب 
تصل إىل حديقة القرص، لكن ال نسمع دوي مدفعهم. تسقط القذائف التي يطلقها العرب 
رؤيتهم  )بعد  تعقبها  ترقب  برهة  هناك  القرص.  من  ياردة   200 حوايل  بعد  عىل  الُقبَّة  من 
القذائف.  تنفجر  أن  إىل  فأكثر  أكثر  يقرتب  خافتًا  أزيزًا  خالهلا  املرء  يسمع  النار(  يطلقون 
النار عىل  وأطلقوا  النهر  إىل  العرب  نزل  اليوم(.  )الثالثة  أخرى!  معركة  مساء.   7 الساعة 
القرص، وهو أمر ال نستطيع حتمله. الساعة 7:10 مساء. انتهت املعركة. نحن عىل حالنا، 
7:20 مساء. بدأت املعركة جمددًا؛ ألن الربوجية عزفوا  الساعة  ناقص بعض اخلراطيش. 
»سالم أفندينا«، والعرب هيدرون الذخائر. الساعة 8 مساء. يطلق العرب النار من الناحية 
اجلنوبية عىل مدفعنا كروب املنصوب عىل سطح القرص. يبعدون )أي العرب( عىل األقل 
4000 ياردة، وبمقدور املرء سامع القذائف تنفجر، لكن ليس دوي مدفعهم. وصلوا إىل 

النهر قرب القرص.

1  أي غوردون.
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يف  صغرية  معركة  جرت  باألمس.  رجل  عندهم  جرح  يرام.  ما  عىل  ُدْرَماْن  ُأْم  حصن 
ُبرى هذا الصباح. العرب يف الُقبَّة هادئون بعد جهود البارحة املرهقة. سمع إطالق نار )يف 
الناحية الشاملية( باجتاه الَسَبلوقة الليلة املاضية. يقول تقرير يف املدينة إن البواخر قريبة من 

هناك ]الَسَبلوقة[. 

 إذا اعتمدت ترتيبات الزبري، تأيت مسألة األعامل العسكرية خالل الشهرين التاليني، إذ 
ينبغي أن تكون قوات محلة اإلنقاذ قد عادت أدراجها يف هناية تلك الفرتة. سيكون إبعاد 
ْيم شامل القرص أمرًا عاجاًل فور وصول القوات. سيتمسك العرب  العرب عن معسكر الدَّ
بمنطقتي الَعْيَلُفوْن واجِلَرْيْف، لكنهم سيخلون املنطقة القريبة من حصن ُأْم ُدْرَماْن. سيتعامل 
اجِلَرْيْف ثم الَعْيَلُفوْن، لكن  1000 رجل مع اجِلَرْيْف والَعْيَلُفوْن، بدعم من رعاعنا. أوالً 
يف الوقت الذي حيدث فيه ذلك، جيب قطع طريق تراجع العرب إىل ُكْرُدَفاْن عند القطينة، 
بواسطة البواخر و1000 رجل آخرين. سيرتاجع املهدي إىل الَرَهْد وستتحرر املدينة، وتتوفر 
مجيع القوات املدافعة عن اخلطوط. ثم تأيت مسألة التوغل يف الداخل ومهامجة قوات نجل 
َية. أعتقد أن  شيخ العبيد، عىل بعد ساعتني ونصف، أو ربام متابعة التقدم ومهامجة املَسَلمِّ
مجاعة شيخ العبيد ستستسلم بمجرد أن يتم طرد العرب من الَعْيَلُفوْن )مسألة ساعة بإذن 
اهلل(. حاولت استدراج عرب الُقبَّة إىل معركة هذا املساء، لكنهم مل ينجروا واكتفوا بالرد 
علينا بقذيفتني فقط سقطتا يف النهر. أطلقنا عليم نار املدفع الرشاش وجعلناهم حيركون 
مدفعهم، ثم أطلقوا قذيفتني أخريني سقطت إحدامها يف النهر قرب القرص. مع رشاش جيد 
ورام ماهر ورؤية باملنظار، ال يمكن ختديم أي مدافع عىل مدى 2000 ياردة دون دفع الثمن، 
الوقت عىل  الكثري من  املدفعية؛ ألن هنالك  الرشاش ضد نريان  يف حني يمكن استخدام 
ذلك املدى للمراوغة واالختباء بعد رؤية وميض القذيفة وقبل وصوهلا. صعدت الفرقة 
املوسيقية إىل سطح القرص للعزف )يأتون دائاًم عشية سبتهم، أي يوم اجلمعة(، وتتألف من 
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العرب وأطلقوا عليهم  الدفاعية. سمعهم  الرجال عىل اخلطوط  أساسًا ألن  صبية صغار 
نار  تبادل إطالق  فألقوا آالهتم غاضبني وهرعوا إىل أسلحتهم. جرى  رشقة من نرياهنم، 
منتظم لبضع حلظات، بدعم ناري من مواقع أخرى. يعزف الربوجية للعرب اآلن »تعالوا 
إلينا، تعالوا إلينا«. )احلكومة املرصية تعتمد النداءات املوسيقية الفرنسية، ويمكن جلنودها 
التخاطب بواسطة األبواق، وال أظن ذلك متوفر لدينا(. يف الليلة املاضية، رد علينا بروجي 

درويش منشق يف صفوف العرب بعزف النداء نفسه: »تعالوا إلينا، تعالوا إلينا«.
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جتري استعراضات صغرية. جاءت هذا الصباح من الشامل ثالث قوافل كبرية نوعًا ما 
إىل معسكر حممد أمحد. أتى إلينا هاربان من عند العرب. حصن ُأْم ُدْرَماْن بخري. لدينا يف 

املخزن 737 إردبًا من الذرة و121.300 أقة بسكويت.  

سنقوم بمحاولة لنجدة حصن ُأْم ُدْرَماْن )تبدو األمور فعاًل سوداء جدًا(. يقول الرجالن 
اللذان جاءا إلينا إن املهدي تنقصه الذخائر. أطلق العرب ثالث قذائف عىل القرص بعد ظهر 
اليوم، سقطت مجيعها يف النهر. فر اليوم رجل منا إىل العرب. الساعة 5 مساء. أطلق العرب 
قذيفتني عىل القرص سقطتا يف املاء )لو عرفوا فقط بأهنم إذا خفضوا اجلزء اخللفي من عربة 
نطلق  6:30 مساء.  الساعة  متامًا(.  املدفع فسيصيبوننا! مدفعهم منصوب عىل خط مستٍو 
النار عليهم منذ الساعة 3 بعد الظهر، وهم يطلقون علينا، مع أنه جمرد هدر للذخرية، فرغم 
أن طلقاتنا تصل إليهم، قلة من رصاصاهتم تصلنا. حسب الرجلني اللذين جاءا من جانب 
العرب، الفصيل املواجه للقرص هو الكتيبة األثرية للمهدي. ال يزيد عددها عن مئة رجل، 
وهم أساسًا جنودنا السودانيون. ختليت تقريبًا عن فكرة إنقاذ املدينة. هذه املحاولة لفتح 

الطريق إىل حصن ُأْم ُدْرَماْن مالذنا األخري.
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)كل مكان حمصن جيب تزويده بالتأكيد بمئة منظار جيد(. نزلت البواخر وأطلقت النار 
عىل العرب يف ُأْم ُدْرَماْن. لدينا 150 جنيهًا إسرتلينيًا نقدًا يف اخلزنة. تكبدنا يف اشتباك اليوم 
ثالثة قتىل وستة وثالثني جرحيًا يف البواخر. قال فرج اهلل بك أن مخسة أصيبوا يف حصن ُأْم 

ُدْرَماْن. نزل العرب بقوة كبرية وال بد أهنم خرسوا الكثري أيضًا.  

ختليت هنائيًا عن فكرة العبور إىل ُأْم ُدْرَماْن؛ ألن ليس لدينا القوة الكافية للقيام بذلك. 
لنا رجالن  والبواخر. جرح  املقرن  باجتاه  العرب مخسًا وأربعني طلقة من مدافعهم  أطلق 
غدًا  ويقتلون.  جيرحون  املساكني  الناس  هؤالء  أن  جدًا  املحزن  من  آخر.  وُقتل  املقرن  يف 
وقلقًا مستمرين.  بؤسًا  انقطاع  بال  فيها  أشهر( حتملنا   9( يومًا   270 علينا  مر  قد  سيكون 
400 عريب عىل األقل ُقتلوا أو ُجرحوا  300 أو  يقول اليونانيون الذين كانوا يف املقرن إن 
يف اشتباك اليوم. أصيبت »اإلسامعيلية« بأربع قذائف، و»بوردين« بقذيفتني، لكن ليس يف 
أجزاء حيوية. زرت الباخرتني، وشعرت بالسأم لسامع شكوى الرجال من رسقة الضباط 

خمصصاهتم الغذائية.
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اليوم هو اليوم 270 من سجننا. أطلق العرب 8 قذائف من مدافعهم يف الُقبَّة، سقطت 
إحداها يف املدينة قرب القرص لكنها مل تتسبب بأي أذى. تفيد ُأْم ُدْرَماْن بأن احلصن عىل ما 
ُدْرَماْن يف الليلة  ُأْم  يرام، لكن جرح رجل آخر هناك. رشدت قوة كبرية من العرب قرب 
املاضية وغادرت عند الفجر. قتل الديك الرومي أحد رفاقه، والسبب جمهول )قد يكون 
التخابر مع املهدي، أو خيانة زوجية ما مع احلريم.(. هناك تقرير يف املدينة إن َبْرَبر استسلمت 
دون قتال. آمُل ذلك. سنرسل البواخر ظهر الغد مرة أخرى ملهامجة العرب يف ُأْم ُدْرَماْن. 
أطلقوا مخس  القرص.  رميهم عىل  أخرى  مرة  وبدأوا  ي  ُبرِّ قذائف عىل  تسع  العرب  أطلق 

قذائف، اقرتبت إحداها من السقف.

َبْرَبر.  القوة االستطالعية استولت عىل  إلينا. يقول إن  العرب وجاء  هرب جندي من 
الُقبَّة ثالث قذائف عىل القرص هذا املساء،  فر جنديان إىل العرب اليوم! أطلق العرب يف 
املشفى.  يف  سقطت  بري  يف  العرب  قذائف  إحدى  املاء.  يف  وواحدة  قربه  اثنتان  سقطت 
اجلدار عىل  للقرص، وعلقت يف  املجاور  املبنى  اليوم  العرب مساء  قذائف  أصابت إحدى 
ارتفاع حوايل 9 أقدام. جاء رجل من العرب يقول إن قوة االستطالع تقرتب. رأيت اليوم 
جمموعة فرسان تذهب برسعة كبرية من الَعْيَلُفوْن إىل الشامل. هناك ثامنون ثقب رصاص يف 
هيكل »اإلسامعيلية« عىل مستوى املاء، وهناك مخسة وسبعون ثقبًا يف جسم »بوردين«، متامًا 
كام يف االشتباك السابق. سدت هذه الثقوب بالرباغي اخلاصة هلذا الغرض. أما عالمات 

الرصاص يف األماكن األخرى من جسمي السفينتني فال حتىص.

أعتقد أن حركة املهدي ستكون هناية الرق يف السودان. يضع العرب عبيدهم دومًا يف 
الشجعان يف ساحة  املقاتلون  بأنفسهم أهنم هم  العبيد رأوا  املقدمة ويسلحوهنم، وهؤالء 
املعركة، يف حني جيبن أسيادهم العرب ويتهربون من القتال: أيرجح أن يقدم هؤالء العبيد 

مستقباًل فروض الطاعة والوالء ملثل هؤالء السادة كام فعلوا حتى اآلن؟
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ي، ومخس قذائف عىل  أطلق العرب من مدافعهم هذا الصباح اثني عرش قذيفة عىل ُبرِّ
احلصن الشاميل والقرص. جاء رجالن من عند العرب يقوالن إن العرب مل ينزلوا إىل َبْرَبر. 
هناك تقرير يف معسكرهم عمره أربعة أيام بأنه تمَّ االستيالء عىل َبْرَبر. الساعة 10 صباحًا. 
البواخر يف طريقها للهجوم. يفيد حصن ُأْم ُدْرَماْن بأن »األمور عىل ما يرام«. الساعة 10:30 
بفتحات رمي  العرب بطاريتا مدفعية مزعجتان  البواخر االشتباك. لدى  صباحًا. دخلت 
نظامية عىل الطريقة األوروبية متامًا )أشك يف أهنا من تصميم سالطني بك(. رغم أننا محينا 
الُقبَّة  العرب يف  القلق.  أن يكون شديد  إال  املرء  يملك  القوارب، ال  البخارية يف  املراجل 
صامتون. جاء جندي آخر من عند العرب وذكر أن هناك تقارير عن تقدم قوات احلملة 
بواخري  عىل  قلقي  شدة  من  قلبي  يرف  مدافع  إطالق  أسمع  كلام  الرب.  طريق  عن  اآلتية 
الصغرية. الساعة 11:30 صباحًا. انتهت املعركة وعادت بواخري الصغرية ساملة. احلمد 
هلل! )ليس بالكالم فقط بل من صميم قلبي(. لدينا جرحيان عىل متن »بوردين« وال جرحى 
عىل »اإلسامعيلية«. نفكر يف شن هجوم بـ 500 رجل عىل الـ 50 عريب يف الُقبَّة مع مدفعهم. 
أصيبت »بوردين« بأربع قذائف، و»اإلسامعيلية« بقذيفتني دمرت إحدامها كبينا. ليس لدى 
العرب كثري من رصاص البنادق، لكنهم أطلقوا عددًا كبريًا من القذائف. كانت لدهيم ستة 
ي، وأطلقوا  مدافع تطلق قذائفها عىل البواخر. أطلق العرب عند الظهر مخس قذائف عىل ُبرِّ
يف املساء ثالث قذائف عىل القرص من جهة الُقبَّة، لكنها سقطت يف املدينة. لو مل نغّلف مرجل 
»اإلسامعيلية« البخاري باخلشب النفجر بإحدى القذائف. قوة بنادق العرب يف الُقبَّة تافهة 
متامًا. ال نسمع حتى صوت رصاصاهتم، مع أن طلقاتنا تصلهم؛ ألن بإمكاننا رؤية الغبار 
الذي تثريه وألهنم ال يستطيعون البقاء يف األماكن املكشوفة. أرسل يل َوْد جبارة، أحد أمراء 
املهدي عىل اجلانب الشاميل، رسالة يطلب مني فيها االستسالم، ويقول إن كل ما يصلني عن 
احلملة جمرد أكاذيب. من الواضح أن املهدي شعر باإلهانة من ردي املقتضب والفظ عىل 
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آخر رسائله، وهلذا فإن قداسته لن يكتب يلَّ مبارشة مرة أخرى. كلام حققنا ما نعتربه انتصارًا 
نطلق بعض األلعاب النارية من املواقع الرئيسة يف خطوطنا، األمر الذي يغضب العرب 
وأطلقوا  كبرية  بأعداد  فنزلوا  الليلة،  هذه  الغضب  شديدي  كانوا  السبب.  جلهة  وحيريهم 
الثالثة بالصعود إىل السطح ففروا. وصلتني  عدة رشقات عىل القرص. أمرت الربوجيني 
إىل  أبرقت  الشاميل.  احلصن  إىل  جاءت  امرأة  طريق  عن  جبارة  َوْد  هبا  بعث  التي  الرسالة 
الضابط: »افتح الرسالة وأخربين بمحتوياهتا«. فعل، وأجبته: »أرجع املرأة إىل األمري لتقول 
له اذهب إىل اجلحيم، إلخ«. أتوقع أن هذا أزعج األمري الذي أمر رجاله بالتقدم، وبالتايل 

إهدار مزيد الذخائر.
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اليوم جمموعة من ستني رجاًل، مع ذخرية ومجال  املهدي صباح  ديم  غادرت معسكر 
وبعض الفرسان، متجهة شامالً. العرب عىل الضفة اليمنى للنيل األبيض جاؤوا إىل الضفة 
اليرسى للنيل األزرق، وقاموا ببعض األالعيب  ، لذلك نفرتض أن شيئًا ما حيدث. جرح 
البارحة رجل يف ُأْم ُدْرَماْن، التي يفيد احلصن أهنا بخري.... مل يطلق العرب باألمس رصاص 
بنادقهم املحلزن املعتاد، بل رصاصًا مستديرًا ال بد أهنم حصلوا عليه يف األَُبيِّْض، ما يدل عىل 
نفاذ ذخريهتم النظامية. يبدو أن ما استدعى رسالة َوْد جبارة نرشة كنت أصدرهتا يف املدينة، 
حني تلقيت برقية توفيق بأنه سيحتفظ بالسودان وأعطيتها لرجل يوصلها إىل العرب. لو 
كان اللورد باملرستون1 عىل قيد احلياة، )أو فورسرت2 رئيس وزراء(، ما كان ليرتك السودان 
قط دون إعالن حترير العبيد. لينكولن أعلن إلغاء الرق يف الواليات املتحدة يف 18 ديسمرب 
1862، وسيكون هذا يومًا مناسبًا إلصدار مثل هذا اإلعالن يف السودان. رسالة َوْد جبارة 
ختاطبني بلقب »باشا اخلرطوم«، وتقول إنني صممت أذين لكل مناشداهتم. غادر ستيوارت 
ي.  هذا املكان قبل ثالثة أشهر من تاريخ اليوم. جرح رجل بنريان أطلقها العرب عىل ُبرِّ
12 قذيفة من هذه املدافع عىل احلصن. أشعر بالثقة بأن سبب جميء املهدي  أطلقوا أيضًا 
إىل هنا هو حصوله عىل نسخة من يوميات القنصل الفرنيس هريبني، املكتوبة بروح نقدية 
عدائية اعتقد املهدي أهنا صحيحة فتحرك من الرهد. أتوقع أن القنصل النمساوي هانسل 
كتب أيضًا بأسلوب التفجع والرثاء، وهو أيضًا أرسل يوميات مع الباخرة »عباس«. من 

1  هنري جون متبل باملرستون )1784-1865( رجل دولة ورئيس وزراء بريطانيا مرتني عندما كانت يف 
أوج توسعها االستعامري )م(.

وليام إدوارد فورسرت )1818-1886(، سيايس ليربايل، وزعيم املعارضة الربيطانية، واحلاكم العام    2

آليرلندا الحقًا. عرف بسياساته الوحشية ضد املناضلني الوطنني اآليرلنديني و»عصبة األرض« التي أجاز 

استخدام »القوة املميتة« لقمعها )م(.
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الغريب أن كل اجلهد الذي بذلته للفت انتباه أوروبا انقلب ضدنا عىل هذا النحو. ختليت 

ُدْرَماْن أكثر أمهية، وأتوقع أن  ُأْم  الُقبَّة، ألن  يف الوقت احلارض عن اهلجوم عىل العرب يف 

العرب هناك سحبوا مدفعهم، إذ مل يطلق علينا )حتى الساعة 2 ظهرًا( قذيفة واحدة اليوم. 

أود أن أسأل املهدي – مع التسليم جدالً بأنه املهدي–ما الغاية األسمى لعمله؟ ألن املؤكد 

النار لياًل هنارًا عىل خملوقات اهلل، ال يثري اإلعجاب. استمر  أن عمله احلايل، وهو إطالق 

حالتهم،  يف  احلصار.  من   271 الـ  يومنا  يف  اآلن  نحن  يومًا.   326 سيفاستوبول1  حصار 

كانت االتصاالت دائاًم مفتوحة، وتعاملوا مع عدو يعرتف بقوانني احلرب وحقوقها، بينام 

الروس، كانوا متحدين، ومل يكن لدهيم سكان مدنيون  نحن لسنا يف وضع مماثل. وهم، 

عليهم التعامل معهم. مع ذلك ال أظن أن باستطاعتي القول إننا تفوقنا عىل أبطال عظام 

)واحلقيقة الواقعة أنه لو حلل املرء العظمة اإلنسانية لوجد أن تسعة أعشارها، وربام تسعة 

وتسعني باملئة منها، هراء(. ال تقل مدة حصارنا عن حصار سيباستوبول إال بـ 57 يومًا، 

ومل ننعم بفرتات راحة أو هدنة، كام فعل الروس خالل شتاء 1854-1855. وال كان لدينا 

]القيرص[ نيقوال أو ألكساندر نراهن عليهام ونأمل منهام )حسنًا، لن نقول رصاحة ماذا نأمل 

لكن سنكتفي بالقول( »عد الشهور« ]إلهناء احلصار[. بالطبع، سوف ينظر إىل املقارنة بني 

ينبغي  بينهام كام  حصاري سيفاستوبول واخلرطوم عىل أهنا عبثية وسخيفة، لكن لو وازنا 

فأحدمها ال يقل نوعية عن اآلخر. كان لدى الروس املال، ومل يكن لدينا أي منه؛ كان لدهيم 

ضباط مهرة، ومل يكن لدينا أي منهم؛ مل يكن لدهيم سكان مدنيون، ولدينا أربعون ألفًا منهم؛ 

كان لدهيم طريق مفتوح وتصلهم األخبار، ومل نحَظ بأي منهام.

حصارها  واستمر  األسود،  البحر  عىل  الرويس  األسطول  ومركز  القرم  عاصمة  سيفاستوبول،  كانت   1
1855، ونفذته بريطانيا وفرنسا والدولة العثامنية، وانتهى بسقوط املدينة  1854 إىل سبتمرب  من أكتوبر 

وخسارة الروس حرب القرم. )م(.
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جاء إلينا اليوم عبد كان مرافقًا لسالطني بك. يقول إن سالطني ال يزال يف األغالل، وإن 
هناك متردين يف ُكْرُدَفاْن، وشائعة رائجة بأن قوات محلة اإلنقاذ قريبة. حصن ُأْم ُدْرَماْن عىل ما 
يرام. يقول العبد ليس لدى العرب الكثري من الذخائر. أطلق العرب اليوم إحدى وثالثني 
ي، وجرحوا أربعة رجال )كانت جراح أحدهم، الرائد سليامن عفيف، مميتة(.  قذيفة عىل ُبرِّ
أو  اليوم  مدفعهم  من  النار  يطلقوا  ومل  هادئة،  الُقبَّة  اليوم.  احلجارة  علينا  يطلقون  العرب 
العبد الذي جاءنا إن طريق عودة  النهر. يقول  أنزلوا املدفع إىل ضفة  األمس. أتوقع أهنم 
التمرد يف مؤخرة جيشه. رصنا نحن وهو مثل فأرين  ُكْرُدَفاْن مقطوعة بسبب  املهدي إىل 
أمرت  خمتلفة[(.  بطريقة  ]ويفكر  الصندوق!  من  خيرج  أنه  لو  )وأمتنى  واحد  صندوق  يف 
أرهقتني  )حقيقة  مزعجًا  اهتاممًا  يولوهنا  العرب  أن  يبدو  التي  ي،  ُبرِّ يف  بالبقاء  الباخرتني 
مسألة الطعام إىل أبعد احلدود، فهي مطلب مستمر ال يتوقف(. فّر مخسة رجال اليوم إىل 
العرب. ينحت العرب احلجارة التي يطلقوهنا عىل شكل قذائف مدافعهم، وسوف يفسدون 

آلية إطالق تلك املدافع رسيعًا إن استمروا يف ذلك.
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يف  القذائف  إحدى  وسقطت  مرات،  ثالث  الُقبَّة  يف  مدفعهم  من  النار  العرب  أطلق 
ي، وأعطيت احلامية  املاء أمام القرص –ومرت اثنتان فوقه. وضعت املزيد من األلغام يف ُبرِّ
بأكملها مرتب شهر إضايف عالوة عىل األشهر الثالثة التي تلقوها من قبل –لن أتردد )إن 

شاء اهلل( بإعطائهم 100.000 جنيه إسرتليني إذا اعتقدت أهنم سيحتفظون باملدينة. 

جاء ثالثة جنود من عند العرب وأفادوا بتقدم محلة اإلنقاذ نحو َبْرَبر. أطلق العرب أربع 
ي. يقول الضباط إن هنالك أوروبيًّا يوجه مدافع العرب  عرشة قذيفة من مدافعهم عىل ُبرِّ
هناك )أتساءل عام إذا كان ذلك الرجل الفرنيس الذي جاء من ُدْنُقال وظننت أنه قد يكون 
رينان(. ِسنَّار ال تزال صامدة بقوة )هكذا يقول اجلنود الثالثة( وكذلك َكَساَل. تغري مظهر 

ديم املهدي، ويقال إنه أرسل عائالت أنصاره إىل الداخل.

سقطت  الُقبَّة.  من  القرص  عىل  قذائف  ثالث  العرب  أطلق  الظهر.  بعد   3:30 الساعة 
اثنتان يف املاء ومرت واحدة فوق القرص. هذا دائاًم يزعجني؛ ألنه شخيص جدًا ومن جنود 
املرء نفسه! كذلك ال ُيرَسُّ املرء كثريًا بأن يشعر أن قذيفة ستدخل غرفته يف أي حلظة؛ ألن 
تلك املخلوقات تطلق النار عىل مدار الساعة. أطلقت البواخر هذا الصباح نريان مدافعها 
ي، وأصابت قذيفة للعرب إحدى البواخر. أصابت قذيفة أخرى صندالً  عىل العرب يف ُبرِّ
نضعه هناك حلامية خارصتنا، لكن أيًا منهام مل تتسبب بأي أرضار. فر جنديان اليوم إىل العرب 
قذيفة  املساء  هذا  العرب  أطلق  إلينا.  فروا  ثم  أصاًل  العرب  عند  كانوا  عمومًا  –اهلاربون 

أخرى عىل القرص انفجرت يف اجلو. 
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من  مشاهدته  علينا  سيتعني  ما  آخر  يكون  أن  خملصا  وآمل  صغري،  استعراض  جرى 
 600 540 قذيفة مدفع كروب؛  1.796.000 طلقة ريمنغتون؛  استعراضات. لدينا اآلن 
املسكوكة؛ و18.000 جنيه  بالعملة  نقدًا  140 جنيهًا اسرتلينيًا  قذيفة مدفع جبيل؛ ولدينا 
يف  الورقية  بالعملة  إسرتليني  جنيه  و60.000   )!( اخلزينة  يف  الورقية  بالعملة  إسرتليني 
املدينة؛ ولدينا 110.000 أقة بسكويت و700 أردب ذرة. قيلت يل هذا الصباح قصة مطولة 
ة، وحول كيفية استسالم َبْرَبر  امر قرب هنر َعْطرَبَ عن تقرير حول وصول محلة اإلنقاذ إىل الدَّ
إلخ. عندما حتققت منها وجدهتا كذبة أشاعها أحد كبار العلامء يف املدينة لتشجيع األهايل. 

الساعة 3:30 بعد الظهر. أطلق العرب قذيفتني عىل القرص. انفجرت إحدامها يف اهلواء، 
بعد  عليها، عىل  أجلس  التي كنت  النافذة  من  مبارش  املاء عىل خط  األخرى يف  وسقطت 

حوايل مئة ياردة.

الساعة 3:40 بعد الظهر. أطلقوا قذيفة أخرى سقطت عىل بعد مخسني ياردة فقط من 
القرص، وقذيفة أخرى انفجرت يف اجلو. أرسلُت الربوجية إىل السطح ليوقفوا هذا التدريب 
عىل الرمي. كل هذه القذائف تتجه يف خط واضح إىل اجلناح الغريب الذي يعلم العرب أنني 
أقف فيه. أطلقوا ما جمموعه سبع قذائف يف هذا االجتاه، لكن رغم أن العرب أطلقوا علينا 

ما يزيد عن ألفي قذيفة، ال أظن أننا فقدنا بنريان مدفعيتهم أكثر من ثالثة رجال. 
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بعد  يومًا  التأخري  أن هذا  املؤكد  ي )من  ُبرِّ العرب يف  النهر وهامجت  البواخر  صعدت 
يوم دفع اجلميع إىل أقىص حدود اليأس واإلحباط، فهذا هو اليوم 276 من قلقنا املستمر(. 
أحدًا  العرب  جيرح  مل  ي.  ُبرِّ يف  املعايري  بكل  فادحة  خسائر  اليوم  تكبدوا  العرب  أن  يبدو 
منا اليوم، لكن أصيب رجل بجرح يف عنقه نتيجة انفجار عبوة فاسدة، وهو السبب نفسه 
الذي كاد يودي ببرصي قبل عدة أيام. سنرسل الباخرة »بوردين« بعد غد، ومعها سأرسل 
هذه اليوميات. إذا مل ُيبذل جهد كاٍف قبل عرشة أيام، ستسقط املدينة. ال يمكن تفسري هذا 
التأخري إطالقًا. إذا كانت قوات محلة اإلنقاذ وصلت إىل النهر والتقت ببواخري، فكل ما 

نحتاجه مئة رجل يظهرون أنفسهم هنا.

وضعت  املدينة.  سقطت  إذا  بإنقاذها  كبري  أمل  لدي  ليس  ألنه  اليوميات  هذه  أرسل 
الرتتيبات الرضورية التي سأقوم هبا مع الزبري باشا بشأن مستقبل احلكم يف السودان. يبدى 
سقطت  لو  حتى  برأيي،  به.  له  أقر  أو  منه  أتوقعه  مل  احليوية  من  قدرًا  فعاًل  باشا  اهلل  فرج 
املدينة حتت سمع وبرص قوات محلة اإلنقاذ، فذلك ال يربر ختيل حكومة صاحبة اجلاللة عن 
ِسنَّار وَكَساَل، أو املديرية االستوائية. كل ما يتحتم عىل قوات احلملة فعله إرسال مخسني 
جنديًا عىل متن إحدى البواخر واملجيء إىل َحْلَفاَية كي ُيْشِعروا اجلميع بحضورهم. هذا 
ليس مطلبًا كبريًا، لكن جيب حتقيقه عىل الفور، وإال )كالعادة( سيكون تأخر الوقت وفات 
للربوجية، كوهنم قصار  العرب. وضعنا  إىل  الشاميل  اليوم جندي من احلصن  فرَّ  األوان. 
القامة، صناديق يصعدون عليها ملساعدهتم عىل إطالق النار من فوق حاجز السطح. سقط 
الصخب  كثرة  من  مات  ظنناه  كبرية.  بجلبة  وتسبب  البندقية  ارتداد  بفعل  اليوم  أحدهم 
الذي أحدثه بسقوطه. يطلق العرب نريان مدافعهم كروب باستمرار عىل املدينة من اجلبهة 
اجلنوبية، لكن ال يكرتث هبا أحد. أطلق العرب يف الُقبَّة قذيفة واحدة عىل القرص انفجرت 

يف اجلو.
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الذرة  من  إردبًا   546 املخزن  يف  بقي  الصباح.  هذا  القرص  عىل  قذيفتني  العرب  أطلق 
و83.525 أقة بسكويت! الساعة 10:30 صباحًا. نزلت البواخر إىل ُأْم ُدْرَماْن واشتبكت 
أصيبت  البواخر.  عادت  صباحًا.   11:30 الساعة  القلق.  شديد  بالتايل  وأنا  العرب،  مع 
النهر  بطاريتها، ولدينا جريح واحد فقط. سنرسل »بوردين« أسفل  بقذيفة يف  »بوردين« 
غدًا مع هذه اليوميات. لو كنت قائد قوات محلة اإلنقاذ املكونة من مئتي رجل، وهم كل 
ما هو رضوري للتحرك، لكنت رسوت حتت احلَْلَفاَية بقليل، وهامجت العرب هناك قبل 
أن آيت هنا إىل اخلرطوم. ينبغي يل بعد ذلك التواصل مع احلصن الشاميل والترصف حسب 
الظروف. انتبه اآلن إىل قويل هذا: إذا مل تصل محلة اإلنقاذ خالل عرشة أيام، وأنا ال أطلب 
أكثر من مئتي رجل، فقد تسقط املدينة. لقد بذلت كل ما يف وسعي من أجل رشف وطني. 

وداعًا.

تشارلز. جي. غوردون.

أنت ال ترسل يل أي معلومات، مع أن لديك الكثري من املال.

تشارلز. جي. غوردون.
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تونجي 121، 161، 240

ث

91 )Thermopylae( ثريموبيالي

ج

جبل طارق 18، 168، 218
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جبل نوبار 170
اجلريف 154، 212

Royal Geogra� ــة  ــة امللكي ــة اجلغرافي )اجلمعي
144  )phic Society
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ح
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احلتانة 163
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حسن السنجق 150
حسن بك 40

حسني أفندي 116
حســني باشــا خليفــة 90، 143، 163، 170، 

295 ،264 ،247 ،234-233 ،217
حسني بك 112، 121 
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-233 ،228 ،207 ،195 ،181 ،177
-278 ،270 ،268 ،258 ،239 ،235
 ،312-311 ،300 ،289 ،287 ،279
 ،331-330  ،320  ،316-315

338-337
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خ

اخلديوي السابق 73، 308

خديوي مرص 14
خشــم املوس 61، 108، 117، 140، 199، 
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اخلليج الفاريس 101

خوجيل 7، 190، 206

د

دارفور 14، 59، 119، 131، 214، 273
111 )Mr. Dicey( داييس، السيد

الدبــة 6، 31، 44، 82، 85، 97، 99، 104، 
 ،166 ،153 ،151 ،139 ،133 ،117
 ،209 ،198 ،196 ،183 ،171-170
 ،246 ،233 ،230-229 ،227 ،225

278 ،248
321  )Lord Dufferin( دفرين، اللورد

112 )River Dinder(الدندر، هنر
ــال 6، 25، 28، 31، 37، 51، 59-58،  دنق
-89  ،86-85  ،77  ،69  ،63-62
 ،118  ،113  ،107  ،98-97  ،90
 ،151 ،143 ،140 ،136 ،130-129
 ،215 ،206 ،166 ،163 ،158-157
 ،258 ،249 ،233-232 ،222-221
 ،318 ،316 ،306-305 ،278 ،260

335
الدويم 6، 40، 57-56، 145، 213-212

 63 )Charles Dickens( ديكنز، تشارلز
 )Sir Charles Dilke( ــارلز ــري تش ــك، الس ديل

 76  ،48  ،20

ر

الرهد 6، 38، 80، 116، 325، 332
101 ،14 ،11  )Russia( روسيا

رؤوف باشا 129
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14 )Marquis of Ripon( ريبون، املاركيز
335 ،170 ،145-144 )Renan( رينان

ز

الزبــري باشــا 21-18، 27، 60، 68، 70، 
 ،123 ،102-101 ،99 ،90 ،76-74
-216 ،208 ،193 ،176 ،166 ،137
 ،286 ،283 ،264 ،258-257 ،217

337  ،325-322  ،310
69 )Zanzibar( زنزبار

س

116 )Samuda( ساميودا 
 321 ،252 ،92 )Sanderson( ساندرسون

 ،150  ،121  ،88-87  ،49  ،46 الســبلوقة 
 ،304 ،228 ،221 ،168 ،154 ،152

325  ،306
 242 )H. M. Stanley( .ستانيل، هـ. م
22 )Lytton Starchey( سرتايش، ليتون

66 )Stokes( ستوكس
 Sir Herbert( ســتيوارت، الســري هريبــرت

28  )Stewart

 )Colonel Stewart( ســتيوارت، الكولونيــل
-40 ،37 ،33 ،31-27 ،25 ،21 ،19
 ،77 ،75 ،66-63 ،60-58 ،50 ،41
-107  ،93-91  ،89  ،87  ،85  ،82
 ،135-134 ،129 ،115-114 ،108
 ،162 ،160-159 ،150 ،147 ،141
-195 ،190 ،183 ،179 ،177 ،170
-223 ،218 ،210-209 ،203 ،196
 ،252-245 ،241-240 ،233 ،225

 ،291 ،287-286 ،266-264 ،261
332 ،307 ،305

 ،40 ،29-28 )Slatin Pasha( ســالطني باشــا
 ،170  ،163  ،143  ،132  ،50-48
 ،199 ،192 ،190-189 ،187-186
 ،236 ،233 ،218 ،209 ،204-203
 ،253 ،260 ،256 ،254 ،247 ،240
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337 ،335 ،318 ،306 ،298 ،260
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133 )mons

ش
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 232 )Fowler( فاولر
فــرج اهلل باشــا )بــك( 117، 120، 150، 
 ،219 ،199 ،189 ،171 ،168 ،155
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332

 The Honourable H.( .فيفيــان، معايل هـــ. س
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 ،163-162 ،158 ،134 ،115 ،104
 ،251 ،248 ،240 ،238 ،229 ،165
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295 ،266 ،224
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 Sir Auckland( أوكالنــد  الســري  كولفــني، 

308  ،207  ،66  ،48  )Colvin

168 )Collingwood( كولينغوود
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15 )Belgian Congo( الكونغو البلجيكي
 ،190  ،117  ،29  ،16  )Congo(الكونغــو

242  ،216
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 ،205 ،48 ،30 )Lupton Bey( ــك ــون ب لوبت
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 Leopold, King( ــي ــك البلجيك ــد، املل ليوبول
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م
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 ،291 ،289-287 ،285-284 ،280
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 ،194 ،192 ،186 ،181 ،153-152
 ،232 ،228 ،219 ،213-212 ،208
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ــي 40، 45، 48، 54، 80، 106،  ود النجوم
 ،171-170 ،168-167 ،156 ،132
 ،212-211 ،208 ،200 ،198 ،177
 ،302 ،236 ،228 ،226 ،221 ،217
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