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كاشف تيمور محمد السيد (1)

املوصل، والية من بكردستان بلدٌة وهي جوالن»، «بقره تسكن كانت كردية أرسٍة من هو
يشء األرسة هذه عن يُعرف وال السليمانية. بناء بعد املايض القرن يف الخراب بها اتصل
وبني بينه وقع خصاٍم إثر فارقها — اْلُمَرتَْجم وهو — أفرادها أحد أن سوى بالتفصيل

العثماني. بالجيش والتحق أخيه،
العرب مؤرِّخو أثبتَه ما عىل اعتماًدا العربي بأصلهم وتفاخٌر نَْعرٌة األرسة هذه وألفراد
نسبهم اتصال من وغريهما خلكان وابن الكلبي كابن محققوهم به وجزَم الكرد، أصل يف
قوِل يف عدنانيون أنهم أو السماء، ماء عامر ابن ُمَزيِْقياء» «عمرو نْسل من وأنهم بقحطان،

والتاريخ. اللغة ُكتُب من موضعه يف ل مفصَّ هو ما عىل آخرين
خلُفهم ينقله ما عىل الرشف جهة من آَخر بسبٍب العروبة إىل تَُمت األرسة هذه أن عىل
بلفظ مقرونة القديمة والصكوك األوراق يف أفراِدها أسماءِ وروِد ِعلَُّة وهو السلف عن
«السيد ببابها رخامٍة عىل نقش ١٢٣٠ سنة سعادة بدرب داره اْلُمَرتَْجم بنى حتى «السيد»
سبحانه وهللا كرد، عيل بن إسماعيل بن محمد أنه علمنا األوراق تلك ومن تيمور». محمد

أعلم.
فوقع الفرنسيني، نزوح بعد إليها املرَسِلني الجنود مرصمع إىل اْلُمَرتَْجم وصوُل وكان
واليته بعد أثرها ظهر أكيدٌة وصداقٌة غريٌب تآلٌف — مقدميهم أحد — عيل محمد وبني بينه
جعله حتى االرتقاء يف به وتدرَّج معه اْلُمَرتَْجم بيِد أخذ حتى يرتقي يكد لم فإنه مرص؛ عىل
بالقلعة، الجراكسة بأمراء الفتك كحادثة شئونه، من كثرٍي يف عليه واعتمد قواده، كبار من
الجندية عىل يقرصه ولم والفتن، النوازل من وجهه يف يقوم أو عليه يُقِدم كان مما وغريها
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لقُب َلِزَمه ومنها «الكشوفية»، ذاك إذ املسماة املرصية البالد أعمال من أعماٍل عدة ه والَّ بل
األعمال. تلك تْركه بعد حتى به ب يُلقَّ كان الذي الكاشف

قواده من جماعًة اختار باشا طوسون ولده بقيادة الوهابية ملحاربة جيًشا جرَّد وملا
اْلُمَرتَْجم وذهب والتشتُّت، الهزيمَة الجيش لهذا هللا فقدَّر اْلُمَرتَْجم، فيهم وكان املحنَّكني،
محمد عليهم وغضب البحر، بينبع باشا طوسون إىل رجعوا ثم املويلح، إىل ذهب َمن مع
عسكرهم وقلوب لقلوبهم تأليًفا عنهم وصفح عاد ثم ذلك، جرَّاء من شديًدا غضبًا عيل
دت ُمهِّ وملا .١٢٢٧ سنة اآلخر ربيع شهر يف إليها فوصلوا مَرص، إىل بالحضور لهم وأِذَن
عنها ُفِصل ثم سنوات، خمس بها وبقي الرسول، مدينة إمارة اْلُمَرتَْجم ُويلِّ الحجاز أمور
وأقام كافيًا، مرتبًا الحكومة له فوظَّفت الهرم أعجزه وكان املرصية، للمناصب يَُعد ولم
وُدفن عمره، من الثمانني ناهز وقد ،١٢٦٤ سنة هللا اه توفَّ أن إىل العبادة عىل مقبًال بداره

الشافعي. اإلمام مقام من بالقرب وألرسته لنفسه ه أعدَّ الذي مْرَقده يف
عزيز فيه يستشريه كان ما إال الفرتة تلك يف الحكومة أمور من شيئًا يتعاطى يكن ولم
ذهابه عند عجلته يف معه يُرِكبه أو بشربا قرصه إىل فيدعوه يفعل كان ما وكثريًا مرص،
تعدَّت وقد الرفيق. أو األخ أي «أرقداش» بلفظ إال يخاطبه ال كان أنه ِبرِّه من وبلغ إليه.
كثريًا فكان العزيز؛ نجل باشا إبراهيم وبني بينه فاتصلت الولد إىل الوالد من املحبة هذه

يريد. حيث إىل ويصحبه سعادة بدرب بداره عليه يمر أو معه مر للسَّ يدعوه ما

وأخالقه ِحْليَته (1-1)

والُجبَّة، الواسعة الرساويُل لباُسه أشيبها، اللحية كبري الوجه، أبيض الِقَرص، إىل َربْعة كان
البكاء كثري التقوى، من كبري جانٍب عىل وكان مماته. إىل ها يغريِّ ولم الكبرية والعمامة
ذلك حكَّام عىل الغالبة الشدة من يشءٍ مع حكومته يف عادًال صالة، كل عقب واالستغفار

الزمن.

أوالده (2-1)

عائشة السيدة من له املرزوق إسماعيل ولِده غريُ منهم يَِعش لم وبنات، بنني عدة له ُولِد
فيما ذلك خربُ (وسيأتي السلطاني الديوان كتَّاب أحد أفندي، الرحمن عبد بنت الصديقية

ييل).
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لقبه (3-1)

أيًضا فيه يقولون واألتراك الحديد، معناه تركيٌّ لفٌظ األرسة هذه به بة امللقَّ «تيمور» لفظ
بل األتراك»، للسان «اإلدراك كتابه يف النحوي حيان أبو العالمة يذْكره ولم ودمور»، «دمري

وتمر. دمر
الرتكية املعاجم يف ضبْطه يف نصٍّ عىل نَِقف ولم أوَّله. َفتُح اليوم األلسنة عىل والدائر
للمعروف مطاِبق وهو األول، كُرس فيه الصواب أن زعم الِعلم بعضأهل أن إال بأيدينا، التي
عىل تعليقاته يف اللكنوي الحي عبد محمد مة العالَّ أيًضا ضبََطه وبه األرسة، هذه أفراد عند
علَّقه فيما فقال نيَّة»؛ السَّ «التعليقات ب اة املسمَّ الحنفية» تراجم يف البهية «الفوائد كتابه
التاء بكرس «هو ه: نصُّ ما الشهري تيمورلنك ذاكًرا الجرجاني الرشيف السيد ترجمة عىل
أن إىل وراء.» مضمومة ميم بني ساكنة وواو التحتية املثناة الياء وسكون الفوقية املثناة

ا.ه. أخرى» تارًة وتمرلنك تارًة تمور اسمه يف يقولون «والعرب قال:
قالوا رأيناهم أننا عىل Tamerlan فيه اإلفرنج قول منشأ الثاني القول ولعل قلت:
آِخره يف الفارسية الكاف وإثبات قدَّمنا ما عىل أوَّله بكرس أي Timour-leng أيًضا: فيه
املنثورة» املنتخبات «الدرر يف نصَّ حفيد محمد املوىل لكن املرصية، كالجيم بها يُنَطق التي

لساِنه. يف ِثَقٌة وهو ل. األوَّ بفتح أنه عىل
فكرس، بفتٍح «تَِمر» فيه يقولون بل بتيمور، ينطقون يكادون ال مرص يف والعامة
عربَّ وبه تامر؛ أخرى: وتارة تمور. يقولون: وتارة تمري. فقالوا الكرسة أشبعوا وربما

:١٢٢٦ سنة الحجة ذي حوادث يف فقال تاريخه، يف اْلُمَرتَْجم عن الجربتي

وآخرون؛ باشا، وايل بيك وحسني كاشف، تامر فهم املويلح إىل ذهبوا الذين فأما
رجوعهم. عدم أو مرص إىل رجعوهم يف الباشا إذن انتظار يف فأقاموا

:١٢٢٧ سنة اآلخر ربيع حوادث يف وقال

حرضوا كانوا الذين وهم أغا؛ هللا وعبد بيك ومحو كاشف حرضتامر عارشه ويف
طوسون عند البحر ينبع إىل ذهبوا ثم مدة، به فأقاموا الهزيمة، بعد املويلح إىل

الباشا. بدعوة األيام هذه يف حرضوا ثم باشا،
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:١٢٣٥ سنة األوىل جمادى حوادث يف وقال

بيك محو وخرج الربيع، يف الخيول حيث القليوبية ناحية إىل الباشا خرج وفيه
والنُّحاسوآالت بالُفُرش لًة محمَّ كثريًة وجماًال خياًما وأخرج بقلقشندة، لضيافته
ثالثة وأضافه ذلك، وغري والسكر والحطب والزيت والعسل والسمن واألرز الطبخ
شيخ شديد ابن ضيافة أحرضله وكذلك وغريه، الناحية كاشف تامر وكذلك أيام.
ولداه الباشا صحبة وكان عرس، وابن قليوب كبري الشواربي وابن الحويطات

باشا. وحسن باشا وإسماعيل باشا إبراهيم

األلسنة، عىل املشهور فيه تابع باشا مبارك عيل التوفيقية الخطط صاحب وكذلك
إسماعيل األمري «ودار سعادة: درب شارع يف الدُّور عىل كالمه عند اْلُمَرتَْجم والد عن فقال
عىل فيه لغتان وهما تيمور، آَخر موضٍع يف ولقبه كبرية.» جنينة بها الكاشف تمر باشا
هو بما ذْكره املقام هذا مثل يف به األجدر كان ولكن استعمالهما، من حرج وال تقدَّم، ما
ومريديه. أصدقائه أحد كان الذي املؤلف سيما وال الخاصة، وعند الحكومة يف به معروف
عيل محمد أمر صدر أنه ١٢٤٥ سنة األول ربيع ٨ بتاريخ املرصية الوقائع ونرشت
املرصية األقاليم مأموري ومن بالقاهرة، والعلماء املناصب أدباء من مجلٍس بجْمِع باشا
فيه وورد وبعده، املذكور ربيع ٣ يف واجتمع الحكومة. أمور يف للمشاورة البالد ومشايخ

الرشقية. نصف مأمور أغا تيمور أعضائه من أن
نصه: ما ١٢٤٥ سنة اآلخر ربيع ٢ يف الصادر الوقائع عدد ويف

قال املشورة مجلس إىل تقريًرا قدَّم الرشقية يف الرابع القسم مأمور أغا تيمور
طايفة من املأموريات من الصيارف تُرفع بأن املجلس يف ُحكم سابًقا إنه فيه:
الحكم وبهذا واليهود. املسلمني من بدلهم آخرين بصيارفٍة ويُؤتى والروم األرمن
ولدى شهريته، منهم لكلٍّ اآلن يرصف فكم بموجبها، واستُخدموا خالصة نُرشت
لكلٍّ يكون بأن حكم إليه املشار األغا ذكرهم الذين الصيارفة إن قالوا املذاكرة
خالصة، نُرشت ذلك وبموجب السوية، عىل شهرية قرًشا وخمسون مائتان منهم
حرضة من أمٌر ويُحرَّر ُحكم، ما موجب عىل شهريتهم تُرصف أن إذًا فينبغي
استقر كما بذلك، له إخباًرا إليه املوَمى األغا إىل الخديو الديوان مأمور األفندي
ربيع شهر من عرش الرابع اليوم يف العايل القرص يف املنعقد املجلس يف الرأي

األول.
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نصه: ما العدد هذا يف جاء ثم

نصبت قائًال: شفاًها العايل املجلس يف قرَّر الرشقية نصف مأمور أغا تيمور
القرى من املبارشون أخذ فإن املبارشين، بكفالة واستخدمت األقسام صيارفة
دامت ما ألنه الفعل؛ ذلك فيخفى االختالس مطية وارتكبوا خفية مبلًغا الصغرية
عن ببعيٍد ليس وهذا ذلك، يظهرون فال املبارشين بكفالة مستخدمًة الصيارفة
قالوا املذاكرة، ولدى منهم؟ صدرت إن الشبهة هذه إلزالة املناسب فما املالحظة،
فينبغي الطريق، هذه إىل جانحون املبارشين ألن صائبة؛ أغا تيمور مالحظة
يعطوا كيال تأكيد؛ بكل الصيارف عىل ينبِّهوا أن األقسام ولنظَّار للمأمور
ذلك عن ويبحثوا املأموريات خزائن إىل تَِرد التي املبالغ من شيئًا املبارشين
حرضات إىل الخديو الديوان مأمور األفندي حرضة من أمر ويُحرر انقطاع، بعد
القرص يف املنعقد املجلس يف الرأي استقر كما بذلك لهم إشعاًرا الكرام؛ املأمورين

األول. ربيع شهر من عرش الرابع اليوم يف العايل

نصه: ما ١٢٤٥ سنة األوىل جمادى ١١ السبت يوم الصادر عددها يف الوقائع يف ونُرش

املشورة، مجلس إىل القصاصني ناحية يف كبري أبو قسم ناظر من جرنال ورد
بالرصاص َب ُرضِ الناحية هذه أهايل من الرحمن عبد أخا عمر أحمد أن مضمونه
عليه املدَّعى دعوى بأن رسموا املذاكرة ولدى به، متأثًِّرا ومات النخل شجر بني
ذلك محكمة يف الرشيف الرشع نهج عىل مأمورهما أغا تيمور بمعرفة تُرى
من أمر ويُحرر به، الطرفان يسكت حتى الحق؛ الوجه عىل ويحقق القسم،
اليوم يف الرأي استقر كما بذلك، إشعاًرا إليه املوَمى األغا إىل الخديو الديوان

اآلخر. ربيع شهر من عرش الحادي

توفيق بك محمود (2)

يف الليل نصف بعد الرابعة الساعة يف هللا رحمة إىل تُويفِّ التيمورية، عائشة السيدة ابن
محمد َجدِّه قْرب يف وُدفن ،١٩١٤ أغسطس ٦ املوافق ١٣٣٢ رمضان من ١٤ الخميس ليلة

الشافعي. اإلمام بقرافة كاشف تيمور
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اإلستانبويل أفندي الرحمن عبد السيد (3)

سليم السلطان أيام السلطاني الديوان كتَّاب من كبري وكاتب نسبه، ة بصحَّ معروف رشيف
وقعت فلما عليه. ل وعوَّ فقرَّبه فيه آخذًا كان الذي لإلصالح ميًال مواله فيه رأى الثالث،
ا بُدٍّ يََر فلم الطلب عليه واشتد اْلُمَرتَْجم اختفى القتل ثم الخلع من السلطان هذا كائنة
محمد مرص عزيز وأكرم لقيه، ما هول من عليًال إليها فسافر مرص واختار الهرب، من
املقام به يَُطل ولم قيام. خري بضيافته وقام القلعة قصور أحد يف وأنزله ِوَفادته، عيل
فأرسل سليم، أعوان دولة وعادت محمود، السلطان وتوىلَّ مصطفى السلطان ُخلع حتى
لتفاقم يستِطع فلم كان، كما الديوان يف منصبه ليتوىلَّ مرص من اْلُمَرتَْجم يدعو السلطان

مرص. والية من يُنَقده له مرتٍَّب بتوظيِف وأمر فأعفاه له، مرص جو وموافقة ِعلَّته
املرصية بعضاملناصب بمرصعرضعليه االستقرار عىل اْلُمَرتَْجم عْزَم العزيز رأى وملا
التمس ولكنه معه، بًا تأدُّ السلطان مع منه كان ما بعد يَْحُسن ال ذلك وبأن باملرض، فاعتذر
وأفهمه وأمهما؛ عائشة السيدة وابنته بك قدري ولده وهم السلطنة، دار من أهله إحضار
من أهله طلب يف أيًضا أرسل العزيز وكان بها. يكِرمه َمْكُرمة خريُ بمْلتََمسه إسعافه أن
وصولهم وكان بالقلعة، وأُنزلوا واحدة سفينة يف فحرضوا معهم، بإحضارهم فأمر «َقَوَله»

.١٢٢٤ سنة الثاني ربيع شهر يف
يختاره بَمن ابنته وتزويج اْلُمَرتَْجم إكرام يف بالزيادة للعزيز سلطاني أمر ورد ثم
السيدة بتزويج باألمر مقرونًا األمر هذا (وكان الدولة نفقة عىل وتجهيزها رجاله من
استيالء بعد مرص إىل هاجرت األرسة هذه ألن الجزائر؛ وايل باشا حسني بنت خانم فاطمة
فصدع باإلسكندرية)، باشا إبراهيم ولده بقرص العزيز فأنزلها الجزائر، عىل الفرنسيني
العزيز فأمر زفافها، قبل مات أباها ولكنَّ كاشف، تيمور محمد عىل اختياره ووقع باألمر

سارية. لسيدي املنسوب املقام بجوار بالقلعة بدفنه

(الكبري) باشا تيمور إسماعيل (4)

كما ١٢٣٠ سنة الحجة ذي ٧ يوم من التاسعة الساعة يف ُولد كاشف، تيمور محمد ابن
به ولقَّ له، يُوَلد َمن تواريخ عليها يقيِّد كان الربدة قصيدة من نسخٍة ظهر عىل والده قيَّده
زاده؛ بتيمور الحكومة يف قديًما وُعرف عليه، غلب األرسة لقب ولكن برشدي، والدته يوم

تيمور. ابن أي
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فتأدَّب واآلداب؛ بالعلوم االشتغال إىل ِصَغِره من ومال العيش، من بَُلْهِنيٍَة يف نشأ
الرتكية يف وتخرَّج املؤدبني، من والده له اختارهم َمن عىل اإلسالمية والعلوم العربية يف
العثمانية الدولة وزراء من ذلك بعد صار (الذي باشا سامي الرحمن عبد عىل والفارسية
عىل الخط أنواع وأتقن سنوات)، تسع بنحو تلميذه وفاة بعد أي ١٢٩٨؛ سنة ومات
براعًة الرتكي اإلنشاء يف وبرع الشهري، مؤنس أفندي محمد أبي مؤنس» أفندي «إبراهيم
يعرض ا خاصٍّ كاتبًا واتخذه عيل محمد العزيز به فأُعجب أقرانه، من أحد فيها يَُداِنِه لم
وكيًال جعله ثم الديوان، رؤساء إىل فيها أوامره ويبلِّغ األوراق، من للعرض يحتاج ما عليه
كان ولكنه القطر، واليات أكرب الغربية آخرها كان لبعضمديرياٍت فمديًرا الرشقية ملديرية
عزم حتى عليه سبيلها عزَّ وقد الديوان، مناصب إىل والعود بالقاهرة الكلف شديد هذا مع
مديريته، قاعدة بطندتا حلوله ب فرتقَّ أعمالها عىل لإلرشاف بالده يف التجوال عىل العزيز
واستنجد بمراده اْلُمَرتَْجم فكاشفه املشهور الشاعر باشا كامل صهره العزيز مع وكان
يُْفَهم مضحكة قصًة نها ضمَّ ح املوشَّ تشبه تركية أبياتًا نََظَم أن منه فكان لوالده؛ بصداقته
منها فضحك وانرشاًحا، ًطا تبسُّ فيه منه آنس وقٍت يف العزيَز أنشدها ثم الغرض، منها

الديوان. إىل بنقله فأمر اْلُمَرتَْجم، نفس يف ما وَعِلم
باشا، إبراهيم ولده وتويلِّ الحكم، عن عيل محمد العزيز تخيل من حدث ما حدث ثم
أُنشئت كانت التي الحقانية) (الجمعية الجمعية عىل القضايا وتراكم املشاكل تزايد فرأى
الحقانية «الجمعية اه سمَّ آَخر مجلٍس بتأليف فأمر لألحكام، عاٍل كمجلٍس ١٢٥٨ سنة
يوم بعدد املرصية الوقائع يف بصدده جاء ما وهاك له. رئيًسا اْلُمَرتَْجَم وجعل الثانية»

:١٢٦٤ سنة القعدة ذي ٢٦ االثنني

القضايا فصل قصِده ُجل وكان العباد، براحة ملتزًما الداوري الجناب كان ملا
تنظيم حصل الخلق؛ راحة جميع واستحصال والدعاوى املشاكل من يقع ما وحل
حرضة رئيسه وُجعل الثانية، الحقانية بجمعية ُمعنَون مجلسيفمرصاملحروسة
الذي القائمقام رأفت أفندي إبراهيم من: كلٌّ وأعضاؤه زاده؛ تيمور بيك إسماعيل
الجفالك ديوان وكيل القائمقام كامي أفندي وحسن املدارس، ديوان وكيل كان
بديوان القضايا قلم ناظر كان الذي البيكبايش سعيد أفندي ومحمد سابًقا،
وواحد الرشقية، جفالك وكيل كان الذي البيكبايش رسي أفندي وحسن املالية،

امللكية. اإلدارة فنَّ لوا حصَّ الذين األفندية من
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ذاك، إذ ديواٍن أكرب وهو كتخدا» «ديوان وكالة إىل باشا عباس والية بعد ُرقي ثم
بعد الحكومة رجال أكربُ الخديو الديوان مأمور أو األفندي أو بالكتخدا عنه املعربَّ ورئيسه

اآلن). الوزراء (رئيس النظَّار رئيس يشبه فهو فروعها؛ كافة عىل اإلرشاف وله الوايل،
تبنيَّ ريثما داره يف أياًما وبقي مناظريه، بعض بوشايِة الديوان وكالة عن ُعزل ثم
«الدائرة ب اة املسمَّ ته خاصَّ عىل ناظًرا وأقامه الرضاء له وأظهر فدعاه الوايش، َكِذُب للوايل

باشا. عباس وفاة إىل فيها وبقي األول، منصبه دون تكن وإن فَقِبَلها، اآلصفية»
«ديوان ب متوليها عن املعربَّ وهي ١٢٧٥ سنة ديوانه رئاسة ه والَّ باشا سعيد والية ويف
طويلة بقصيدٍة النجاري سالمة مصطفى الشيخ السعيدية األرسة شاعر وهنَّأه أفندي»،

مطلعها:

وع��د غ��ي��ر م��ن ب��ال��م��ن��ى وواف��ى ق��ص��د ب��ك��ل ج��اء ال��ده��ر س��ع��ود

تاريخان: وفيه تاريخها وبيت

أف��ن��دي دي��وان ازده��ى ل��رت��ب��ة ف��رًدا ت��ي��م��ور ب��ك إس��م��اع��ي��ل س��م��ا

ديوانه، رجال عىل فاشتد — الغضب رسيع وكان — الوايل أغضب ما حدث ثم
اْلُمَرتَْجم، لها يتحمَّ لم منهم ومسمٍع مرأًى عىل كلماٌت منه وبدرت وصغريهم، كبريهم
أياًما وبقي أرص، ولكنه يُْعِفه، فلم منصبه من يستعفيه وأرسل متأثًِّرا بينهم من فخرج

أعفاه. حتى مستعفيًا الرسول يرد وهو إليه يرسل والوايل
الوقفة تلك وقوفه رأوا ملا فيه أصدقاءه أن الديوان يف معه كان َمن بعُض حدَّث
يُْجِد فلم املعاندة، بمغبَّة وذكَّروه باالمتثال، عليه وأشاروا ليًال فزاروه البطش، عليه خَشوا
أيها نصحناك إنما وقال: فوقف تأثَّر منهم واحًدا ولكن أتَوا، كما وخرجوا فيه نصحهم
ملا مثلك عرشة فينا كان لو فوهللا لعملك، مستحسنون وكلنا مهجتك، عىل إشفاًقا األخ

هذا. غري شأٌن املناصب لهذه ولكان أقدارنا، ديست
بعيًدا حكمه من شطًرا فبقي باشا، إسماعيل الخديو دولة يف حظٌّ لْلُمَرتَْجم يكن ولم
له؛ ُطلب كلما االستخدام عن معتذًرا وِضياعه ُكتُبه بني متنقًال الحكومة، مشاغِل عن
مرًة صادفه حتى منه الخديو نفس يف يعلمه كان وليشءٍ نظره، يف أهم هو ملا تفضيًال
بالسالم إليه وأشار فالتفت له، تنبَّه ثم الناس عىل يُسلِّم كما فسلَّم الجزيرة، متنزه يف
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َمثُل فلما صنيعه، عىل لشكره مقابلته والتماس قرصه إىل موكبه اتباع إال يََسْعه فلم مراًرا
يف املشهور املفتش صديق باشا إسماعيل دخل ثم ُمنْتََظر، غريَ إقباًال عليه أقبَل يديه بني
ممازًحا: له فقال ذلك، منه الخديو وَلَحَظ تجاهله، أو اْلُمَرتَْجم َجِهَل وكأنه مرص تاريخ
شيطان، بينهما يدخل ال االسم يف متفقان اثنان اجتمع إذا أنه اآلن األلسنة عىل «يُشاع

به. العهد وطول القدوم بدهشِة إليه فاعتذر به عرَّفه ثم ثالثة؟!» كانوا إذا فكيف
ويل ة لخاصَّ ناظًرا اختاره ثم باشا، برتبة عليه أنعم حرضته ِمن خرج أن وبعد
ذاقت أن بعد االستخدام َسِئمت كانت نفسه ألن متورًِّطا؛ فَقِبَلها باشا توفيق محمد العهد

الكتب. ومنادمة العزلة حالوة
عىل ورئاستي للحكومة خدمتي «أبَْعَد األمر: بلغه عندما قال أنه من أُشيع وما

بصحيح. فليس لألطفال؟!» مربِّيًا ُعمري آِخِر يف أُْجَعل الديوان
يوم غروب بني أجلُه فاجأه حتى أشهر ستة فيها عليه يمِض لم أنه هللا وقدَّر
العهد ويل بقْرصِ املغرب من األخرية الركعة يصيل وهو ١٢٨٩ سنة شوال ٢٥ الخميس
السيدة ابنته وَرثَتْه والده. بجوار التايل اليوم يف وُدفن داره، إىل ساعته من فنُقل بالقبة،

مطلعها: ديوانها يف مثبتٍة بقصيدٍة عائشة

ال��ظ��ل��م��اء ف��ي ال��ب��دُر ت��وارى ��ا ل��مَّ ال��َغ��بْ��راء ب��ن��ي ع��ل��ى ال��ع��زاءُ ع��زَّ

زمنه، من ق نتحقَّ لم ما منها تركنا وقد ها، توالَّ التي مناصبه يف َخَربِه مجمُل هذا
نهتِد لم أننا كما التجارة؛ مجلس ورئاسة الداخلية، ووكالة األحكام، مجلس يف كالعضوية
عيل الشيخ ديوان يف مدحه يف قصيدٍة عىل وقْفنا أننا إال ذكْرنا ما تواريخ يف تفصيٍل إىل

مطلعها: يف يقول العلوية األرسة شاعر الدرويش

دل��ي��ل ال��ث��ن��اء ُح��س��ِن م��ن وع��ل��ي��ه رون��ٌق ل��إلم��ارة ع��ل��ي��ه��ا ذاٌت

ومنها:

إس��م��اع��ي��ل رق��ى ت��ي��م��ور ن��ج��ل أرخ��وا ف��ي��ه ال��س��ع��د ي��ق��ول ف��خ��ر

الثاني. البيت شطر من يُؤخذ كما منصب، أو برتبة تهنئته أراد أنه يف ريب وال
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وأخالقه ِحْليَته (1-4)

جهوري أيامه، أواخر يف الشيُب َوَخَطها وقد اللحية مستدير الوجه، أبيَض َربْعًة كان
التقاليد لقراءة مرات عدة انتُدب ولهذا اللسان، يف وطالقة العبارة يف فصاحٍة مع الصوت
بتالوتها ويُْحتَفل جديد، أمٍر تقريِر أو واٍل بوالية تَِرد كانت التي السلطانية والعهود
ُمولًعا منهم، مجلسه يخلو ال والعلماء بالعلم شغوًفا وكان واألعيان. الكرباء من مأل عىل
مع مسألة، تحقيق أو كتاب قراءة يف يقضيها التي الساعَة أوقاته أسعد يرى باملطالعة،
ُروي حتى باملطالعة، عليها واإلقبال واستنساًخا، رشاءً النفيسة، الكتب اقتناء يف املغاالة
هو ما مع هذا أطالعه.» وال كتاب يدي يف يقع أن ألستحي «إني يقول: كان أنه عنه
تَنَْزع ملا وأوفقها عليه األيام أبرَك عْزله أيام فكانت ومشاقها؛ الدولة أمور من به مشغول
الغريب ومن كان. ما غري العلم يف شأٌن له لكان باالستخدام يشغل لم ولو نفسه، إليه
األسماء فهرس إال منه يبَق ولم موته بعد وتفرَّق تشتَّت الكتب من جْمعه يف تَِعَب ما أن
راغب سفينة به محاكيًا مطالعاته خالصَة وأودعه بتأليفه ُعِنَي الذي كتابه حتى فقط،

أوراقه. من ذهب ما مع ذهب باشا،
وُحببت الخمول، أَِلَف االقتضاء، عند واملضاء الشدة مع والتواضع فالِحْلم ُخلُقه: أما
املناصب بهرج يبهره يكن ولم أيامه، أواخر يف خصوًصا الناس عن والبُعد الُعْزلة إليه
وقفاٍت عىل النُّصح يف إخالصه حمله حتى نفسه، عىل سلطانًا الحق لغري يرى وال والرُّتب،
ومرءوسيه. أقرانه عن ره تأخُّ يف سببًا وكانت به، تودي كادت عرصه حكام لبعض وقفها

أوالده (2-4)

التيمورية. عائشة السيدة كرباهما وابنتني واحٍد ابٍن عن مات

التيمورية عصمت عائشة (5)

تيمور كاشف محمد ابن تيمور باشا إسماعيل بنت عصمت عائشة السيدة واملرحومة
حياتها بدأت وقد األصل، جركسية والدٍة من القاهرة بمدينة هجرية ١٢٥٦ سنة ُولدت
تميل كانت ولكنها الفن، هذا لتعليم أدواٍت والدتها لها فاستحرضت التطريز، فن بتعلُّم
من اثنني لها فأحرض امليل هذا والدها منها آنس وقد والكتابة، القراءة تعلُّم إىل بفطرتها
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يُدعى واآلخر والفقه، والخط القرآن يعلِّمها وكان مؤنس أفندي إبراهيم أحدهما األساتذة،
الفارسية. واللغة الرصف علم يعلِّمها وكان رجائي أفندي خليل

ويف األدبية، الكتب مطالعة إىل نفُسها تاقت الكريم القرآن حفظ ت أتمَّ وبعدما
الغزلية التشبيهات ملعاني التصورات َمَلكة عندها تربَّت حتى الشعرية، الدواوين مقدمتها
والدها رأى سواها؛ إليها يسبقها لم مبتَكرة بمعاٍن تجود قريحتها أصبحت وملَّا وسواها.
العروض، يف وافٍر بسهٍم رضبن الالتي السيدات فضليات من أساتذًة لها يستحرض أن
بك محمود نجل بك توفيق محمد الرشيف السيد من لزواجها تسعْفه لم الظروف ولكن
سابًقا، باآلستانة همايوني ديوان كاتب اإلسالمبويل أفندي هللا عبد السيد ابن اإلسالمبويل
بعدما سيما وال البيت، وتدبري الزوجية للشئون فتفرَّغت هجرية ١٢٧١ سنة يف ذلك وكان
كان بنٌت لها َكِربت حتى الحال ذلك عىل وبقيت وبنات، بنني من صالحٍة بذريٍة هللا رزقها

منزلها. بزمام إليها فألقت توحيدة، اسمها
إملاٌم لهما اثنتني لنفسها فأحرضت هللا، رحمة إىل قضيا قد وزوجها والدها وكان
وصارت الطبالوية»، «ستيتة والثانية األزهرية»، «فاطمة تُدعى والعروضإحداهما بالنحو
تنشد وصارت الشعر، وأحسنت بُحوَره وأتقنت برعت حتى والعروض النحو عنهما تأخذ
معانيها. عىل أحد يسبقها لم التي البديعة واملوشحات املنوعة واألزجال املطولة القصائد
رشعت وحني والفارسية. والرتكية العربية هي لغات بثالث دواوين ثالثة جمعت وقد
من عرشة الثامنة يف وهي إليها املشار توحيدة كريمتها يت تُوفِّ الدواوين هذه طبْع يف
حتى سنني سبع نحو والعلوم والعروض الشعر وتركت الحزن، عليها فاستوىل عمرها
حتى ونوحها بكائها من فت وخفَّ الناصحني قول سمعت وأخريًا عينيها، رمُد أصابها
الرتكية باللغة ديواٍن يف أشعارها من عليه عثرت ما فجمعت العيون، مرض من هللا شفاها
الطراز». «حلية ته سمَّ العربية باللغة آَخر ديواٍن ويف اآلستانة، يف طبََعتْه «كشوفة» ته سمَّ
تابعت ثم األحوال»، «نتائج ته سمَّ كتابًا فألَّفت التأليف، عىل قادرة نفسها رأت ثم

واالنتشار. اإلقبال جميُعها لقيت وقد ذلك، بعد وشعًرا نثًرا مؤلفاتها نرش
مطلعها: يف جاء التي القصيدة املشهورة املعروفة قصائدها ومن

أت��راب��ي ع��ل��ى أس��م��و وب��ع��ص��م��ت��ي ح��ج��اب��ي ع��زَّ أص��ون ال��ع��ف��اف ب��ي��ِد
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وسالمه: عليه هللا صلوات — األعظم الرسول بمدح التغنِّي يف وقولها

أض��م م��ن األش��واق ه��اج��ت نَ��س��م��ة أم ال��ظُّ��َل��ِم ِح��نْ��ِدس ف��ي َس��رى وم��ي��ٍض أََع��ن
س��ل��م ب��ذي أح��ب��اب��ي ن��ح��و وش��اق��ن��ي م��ض��ى ب��ال��غ��رام ع��ه��ًدا ل��ي ف��ج��دَّدت

ومنها:

ال��ن��دم ب��اع��ث خ��لِّ��ي ن��ف��س ي��ا وق��ل��ت غ��واي��ت��ه ع��ن ع��ن��ان��ي رددت إن��ي
رم��م م��ن ال��ن��اس ف��ت��ح��ي��ا ال��م��ن��ادي ي��دع��و إذ ال��ش��ف��اع��ة ربِّ ب��ال��م��ص��ط��ف��ى ولُ��ذْت
وال��ك��رم ال��رش��د س��ن��اء ال��وج��ود وج��ه ب��ع��ث��ت��ه إش��راق ك��س��ا ق��د ال��ذي ط��ه

الرائعة: القصيدة هذه ختام يف وجاء

األم��م ب��ع��ث��ة ف��ي ح��ج��ت��ن��ا م��ص��ب��اح رح��م��ت��ن��ا م��ش��ك��اة ال��م��ص��ط��ف��ى م��ح��م��د
ال��وس��م م��ف��ج��وم��ة ن��اص��ي��ة أب��دي��ت إذا ال��زح��ام ي��وم أق��ت��دي ب��ه َم��ن ي��ا
ال��ل��م��م ذك��رة أن��َس��ت ال��ك��ب��ائ��ر إن خ��ج��ل ف��ي ال��ح��ش��ر أواف��ي ح��ي��ن أق��ول
ل��دم��ي َوا ال��ق��س��ط وض��ع ي��وم زل��ت��ي وا م��ددي ت��ك��ن ل��م إن أرت��ج��ي َم��ن خ��ي��ر ي��ا
ال��ع��دم م��ن ال��دن��ي��ا أب��رز م��ا ل��والك ل��ه ال��ح��ب��ي��ب أن��ت ال��ذي ب��ح��ب ف��اش��ف��ع
ب��م��خ��ت��ت��م ول��ت وم��ا ده��ر أدوار اف��ت��ت��ح��ت م��ا ال��ل��ه ص��الة أزك��ى ع��ل��ي��ك

صفر شهر من ١٧ األحد يوم يف طويل مرٍض بعد هللا رحمة إىل قضت وقد
١٩٠٢م. سنة ١٣٢٠ه / يونيو

تيمور أحمد (6)

بأحمد والدته يوم والده اه وسمَّ ١٢٨٨ سنة شعبان ٢٢ يف ُولد تيمور، باشا إسماعيل ابن
أبيات: من تاريخه يف أخته قالت ولهذا توفيق؛

ش��ق��ي��ق��ي ال��ب��ن��ات م��ص��اب��ي��ح ح��ي��ا ح��بَّ��ذا ال��ش��ق��ي��ق��ة ل��وال��ده ق��ال��ت
ب��ال��ت��وف��ي��ق بُ��ْش��راك ال��م��ن��ى وج��ه ت��اري��خ��ه ب��دا ب��م��ول��وٍد ف��اه��ن��أ
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القراءة: يف ابتدائه عند وقالت

ت��وف��ي��ق ال��ع��ال س��ور ل��ن��ا وت��ال ال��ت��وف��ي��ق وأس��ف��ر ال��س��ع��ود الح

والدته عىل يمِض ولم قبل، من أبيه لقب عىل غلب كما عليه غلب األرسة لقب ولكن
العربية مبادئ بها ى فتلقَّ داره يف دراسته وبدأ يتيًما. فنشأ أبوه مات حتى وشهران سنة
الحديثة العلوم بها ى فتلقَّ املدارس دخل ثم الفارسية، من وشيئًا والرتكية والفرنسية
جملة، عنه وانرصفت االستخدام إىل نفسه ه تتوجَّ لم دراسته أتم وملا الفرنسية. يف ع وتوسَّ
العربية العلوم من فيه بدأ فيما النظر وإعادة كتبه ومسامرة ِضياعه بمشارفة فاكتفى
أحد املخلالتي، محمد رضوان الشيخ األول أستاذه عىل فيها ع فتوسَّ األدبية؛ والفنون
عليه فأعاد الطويل، حسن الشيخ واملعقول املنقول مَة عالَّ َصِحب ثم العرص، أفاضل
معه يزل ولم القديمة، الفلسفة من ُطرًفا عليه وقرأ وغريها، والبالغة واملنطق الرصف
محمود محمد الشيخ اللغة إماَم بعده فَصِحب ،١٣١٧ سنة هللا اه توفَّ أن إىل خاصٍّ كتلميٍذ
التي العرب دواوين من وكثريًا ودرايًة روايًة السبع املعلقات عليه فقرأ الشهري، الشنقيطي
باللغة االشتغال إىل رصفتْه ًة جمَّ فوائَد منه واستفاد اللغوية، الرسائل وبعض يرويها كان
يوم غروب قبل تُويفِّ حتى له مصاحبًا يزل ولم والتاريخ، األدب عىل مقتًرصا كان أن بعد

.١٣٢٢ سنة شوال ٢٣ الجمعة
عىل الداخلية ناظر باشا رشيد أحمد الحميم والده صديق صاهَر ١٣٠٧ سنة ويف

ومحمود. ومحمد، إسماعيل، بنني: بثالثة وُرزق ابنته،
اهتمت ثم الثانية، بالرتبة العبايس الجناب عليه أنعم ١٣١٥ سنة صفر ٢ ويف
الخديوية الكتب دار شئون يف للنظر املعارف ناظر يرأسه عاٍل مجلٍس بإنشاءِ الحكومة
عىل ١٩١١ سنة يوليو أول يف النظار مجلس وأقر العربية، اآلداب إحياء عىل واإلرشاف
سنة١٣٣٠ / نوفمرب القعدة ذي ٢٦ األربعاء يوم منه استقال ولكنه فيه، عضًوا انتخابه
عنه َوِرث كما والده من السجية هذه َوِرث وكأنه العزلة، إىل وجنوحه أشغاله لوفرة ١٩١٢
بقويسنا التي َضيْعته يف بكتبه منفرًدا أوقاته غالَب يقيض فرتاه الكتب؛ اقتناء يف املغاالة

سمريًا. عليها ل يفضِّ وال صغريًا، وال كبريًا يخالط ال
النظار مجلس ُعِقد ١٩١٩ سنة أكتوبر ١٣٣٨ / ٨ سنة محرم ١٣ األربعاء يوم ويف
الباشاوية رتبة منْحه عىل وأقرَّ فؤاد السلطان العظمة صاحب برئاسة باإلسكندرية

اليوم. هذا يف بذلك اإلرادة وصدرت
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ملكي مرسوم صدر ١٩٢٤ سنة فرباير ١٣٤٢ / ٢٣ سنة رجب ١٨ السبت يوم ويف
املجلس من استقال إذ املنصب؛ هذا يف طويًال يَُدم ولم الشيوخ، بمجلس عضًوا بتعيينه

ذلك. بعد
بقرص املنعقد الوزراء مجلس قرَّر ١٣٤٢ رجب ١٩٢٤ / ٥ فرباير ١١ األحد يوم ويف
األعىل الكتب دار بمجلس عضًوا تعيينه مرص ملك األول فؤاد جاللة برئاسة العامر عابدين

ثانية. مرة

خزانته (1-6)

خزانة منها فجمع بالكتب؛ الَولُوع عىل باشا تيمور أحمد له املغفور مة العالَّ الفقيد ُفِطر
أصبحت حتى والزمن السن مع فيها ع توسَّ ثم املال، من يده إىل يصل كان بما صغرية
حيث من وأما واألزهرية، الخديوية الكتب َداَرِي بعد العدد حيث من بمرص خزانٍة أكرب

لها: مجمًال وصًفا وهاك فيهما. ليس ما فيها ُوِجد فقد والغرابة النفاسة
أكثر يف تقع كتابًا ٧٠٦٨ ،١٩١٣ سنة ١٣٣١ / سبتمرب شوال آِخر إىل فيها ما بلغ
ُكتبت التي القديمة املخطوطات من وبينها ،٣٥٠٥ منها املخطوط مجلد، آالف ثمانية من
محمد بن عيل الحسن أبي رشح من األول الجزء أقدُمها كتابًا، ٥٢٧ الهجري األلف قبل
مهران بن الحسني بن أحمد بكر ألبي وعللها العرش القراءات يف الغاية عىل الفاريس
سنة املتوىفَّ حموش بن ملكي القرآن إعراب ويليه ،٤١٣ سنة ُكتب فإنه ٣٨١؛ سنة املتوىفَّ
وثالث الخمسمائة بني ُكتبت كتابًا عرش وسبعة ونيف ،٤٩٠ سنة كتابته تاريخ فإن ٤٣٧
بخطوط كتابًا ١١٦ أيًضا وبينها .٩٩٩ سنة أي ذلك بعد والباقي الستمائة، من وثالثني

املؤلفني. بخطوط و١١٤ خطوطهم، عليها أو املشهورين واألمراء العلماء بعض
٧١٣٤ خزانته يف ما مجموع بلغ قد كان ١٩١٤ سنة ١٣٣٢ / فرباير األول ربيع ويف
وأُْفِرَد امَلَلكية الكتب دار إىل املكتبة تلك ت ُضمَّ وقد مخطوًطا، كتابًا ٣٥٦١ بينها مجلًدا،

القلعة. يف أخريًا أُنشئت التي الجديدة الفاروقية املكتبة يف خاصٌّ مكاٌن لها
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باشا تيمور إسماعيل (7)

سنة املكرم رمضان شهر من ٣ املوافق األحد يوم يف باشا تيمور إسماعيل املرحوم ُولِد
واملعرفة العلم بيت يف وترعرع شبَّ وقد ١٨٩١م، سنة مايو شهر من ١٣٠٨ه/١٢
والعالية، والثانوية االبتدائية دراسته خالل البارز أثره ذلك لكل وكان والتأليف، والكتابة
وكان ١٩١٧ سنة امللكية الحقوق بمدرسة الفرنيس القسم من الليسانس بإجازة فاز حتى
فرباير ١٧ يف بنها نيابة يف للنيابة مساعًدا تعيينه إىل دعا مما عظيًما وتفوُّقه باهًرا نجاحه
(املغفور العظمة «صاحب أمر صدر ١٩١٩ سنة يوليو شهر من ٢١ ويف .١٩١٨ سنة
بالرساي السلطانية الترشيفات ديوان إىل بنها نيابة من بنقله األول» فؤاد السلطان له)
وسلَّمه البكوية برتبة ١٩١٩ سنة من يوليو ٣٠ يف عليه وأُنعم ترشيفاتيٍّا، وأُلحق العامرة
النيل بوسام عليه اإلنعاِم َ نبأ أُبلِغ وملَّا الرتبة. تلك براءَة الكريمة بيده السلطان» «َعَظمُة
املثوَل — هللا رحمه — التمس ،١٩٢٠ سنة من فرباير شهر آخر يف الرابعة الطبقة من
لألعتاب رفع الكريمة يده لثم وبعدما له. فأذن فؤاد» السلطان له) «(املغفور يدي بني

السلطاني. العطف هذا عىل بالدعاء مقرونًا شكره السلطانية
له) (املغفور الجاللة صاحب حرضة تعطَّف ١٩٢٩ سنة فرباير شهر من ٢٧ ويف
لفضله تقديًرا التالية بالنياشني التوايل عىل فاز ثم الرابع، األمني لقب فمنحه فؤاد امللك
النيل، نيشان من الطبقة وبهذه إسماعيل، نيشان من الثالثة الطبقة وهي: وأدبه وِعْلمه
وبالطبقة إيطاليا، تاج نيشان من وبها (األفغان)، أسطور نيشان من الثانية وبالطبقة
من الرابعة وبالطبقة (الحبشة)، أثيوبيا نجمة نيشان من وبها بلجيكا، نيشان من الثالثة

(فرنسا). دونور لوجيون نيشان من الخامسة وبالطبقة (بلجيكا)، ليوبولد نيشان
للقرص َل أوَّ أمينًا وُعني الباشاوية برتبة عليه أُنعم ١٩٤٤ سنة يناير شهر من ٢٠ ويف
العرش لصاحب والئه عىل أمينًا القرص خدمة يف عمله يف وفيًا كذلك وظلَّ العامر، امللكي

املفدَّى.
وأحوالهم الناس بشئون خبريًا العلم واسع ربه، من هًدى عىل — هللا رحمه — وكان
السجايا وكريم الخلق ُحْسن من به اتصف ما عىل عالوة وأخالقهم، وعاداتهم وميولهم
حقَّ وتقديره شأنه ورفع رأيه احرتام يف سببًا ذلك كل فكان العريكة، ولني الحديث وحلو

قْدره.
خصاله وجميل بحسناته مذكوًرا ١٩٤٧ سنة أبريل أول يوم يف هللا رحمة إىل وقىض

ووداعته. جانبه ة وِرقَّ
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تيمور بك محمد (8)

١٩٢١م، سنة فرباير يف بها وتُويفِّ ١٨٩٢م، عام القاهرة يف بك تيمور محمد املرحوم ُولد
إلتمام أوروبا إىل قصد ثم واألمريية، املرصية باملدارس والثانوية االبتدائية علومه وأتم
يف الفقيد كان عندما ١٩١٤م سنة الحرب أُعلنت وملا أعوام. ثالثة فيها فرصف علومه،
الزراعة مدرسة فدخل دروسه، إلتمام العودة يستِطع لم الصيف إجازة يُْمِيض مرص
بالحقوق دروسه يُتِمَّ أن يستِطع لم وكذا األدبية، ميوله توافق لم ألنها تركها؛ ثم العليا

لهما. والتأليف والتمثيل املرسح ناحية إىل محًضا أدبيٍّا اتجاًها فاتجه الفرنسية،

حياته أطوار (1-8)

واملدرسة املنزل طور األول: الطور

يف املنزلية بيئته أثَّرت وكيف أبيه، عن َوِرثها التي األدبية ميوله بظهور الطور هذا يمتاز
امليول. هذه ازدهار

منذ واملرسح باألدب كبريًا شغفه وكان الدور. هذا يف ونََمت مواهبه تكوَّنت وقد
الصحف يف مقاالت له ظهرت وقد العارشة، سن يف وهو الشعر يَنِظم أن فاستطاع الصغر،
تحرير يف العطلة أوقات فرصف للصحافة محبٍّا وكان االبتدائية، املدرسة يغادر لم وهو

املنزلية. الجرائد
واملعري كاملتنبي املتقدمني الشعراء دواوين من كثريًا فقرأ بالشعر مشغوًفا وكان
من الكرة بالعبي الرتحيب يف رشيقة طلية قصائده وبدت شعره، فارتقى نواس وأبي
العام، آِخر بهم واالحتفال املدرسني تكريمه ويف باملدرسة، كرة العَب كان فقد املدارس؛

الخديوية. املدرسة بشاعر الحني ذلك يف وه سمَّ وقد
جوارحه الفن هذا عليه ملك فقد َغر؛ الصِّ منذ قوية فكانت بالتمثيل عالقته أما
حجازي سالمة الشيخ «جوق» عىل تردُّده وازدهاًرا نموٍّا هذا ميَله وساعد قلبه، واستهوى
هو كان عائلية تمثيلية فرقة ألَّف أن الفن بهذا تعلُّقه شدة من وبلغ رواياته، ملشاهدة

التمثييل. ومؤلِّفها بطلها
اجتماعية موضوعاٍت يتضمن األسلوب حسن حياته من املرحلة هذه يف نثره وكان
سلسلة املقام هذا يف ننىس وال والتحرير، الكتابة عاَلم يف باهٍر بمستقبٍل تنبئ وأخالقية
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فيه يتَّبع فكان شعره أما السيئة، لعوائدنا االنتقادية مقاالته وكذا الوطنية، يف مقاالته
املتقدمني. أسلوب

أوروبا) يف (حياته االنتقال طور الثاني: الطور

ثم خاصة، لظروٍف تركه ولكنه الطب، لتعلُّم الثانوي التعليم بعد «برلني» الفقيد قصد
للقانون دراسته وكانت وليون. باريس بني سنني متنقًال القانون يدُرس فرنسا إىل سافر
ونْظًما. نثًرا الفرنسية األدبية املطالعات يف وقته يقيضُجلَّ فكان وأمياله؛ مشاربه توافق ال
واتجاهه النفيس تكوينه يف أثَّرت أوروبا يف تيمور قضاها التي القليلة السنون وهذه
الرأي يف االستقالل بيئة يف واملساواة، والديمقراطية الحرية بيئة يف عيشه كان فقد األدبي؛
ممزوجة الصحيح والنقد والعلم الفكرية الثورة بيئة يف النفس، عىل واالعتماد والعمل
ونْظًما. نثًرا كتاباته يف التأثري هذا ظهر وقد قبل. من يأَْلْفها لم التي الرائعة املناظر بتلك
اللغة آداب يف املطالعة إىل شديد بشغٍف انرصافه الفكرية ثورته قيام عىل ساعده ومما
املرصي؛ واألدب املرصي املرسح إصالح عىل غيوًرا الوقت ذلك يف قلبه كان وقد الفرنسية،
أدبنا بني العظيم والفرق الهائل النقص يحس وجعله أعجبه ما فرنسا يف رأى حيث
وهذا بخطئها، أيقن التي القديمة مذاهبه من كثريًا غريَّ فقد ولذا الغربي؛ واألدب املرصي
مذهبه يخالف قديمة آراءٍ من فيها ما ألن األول؛ طوره يف كتاباته يهمل جعله داٍع أكرب

الجديد. الناضج تفكريه مستوى يف ليست وألنها انتقاله، طور يف الجديد
املرصية بالصبغة تفيض وجْعلها اآلداب» «تمصري بتحقيقه يحلم كان ما وأهم
ظهور من النثرية وِقَطِعه املرسحية رواياته يف نراه ما ذلك عىل ودليلنا املحلية، واأللوان

واضحة. بينًة املرصية الروح

الثالث الطور

يستِطع فلم العظمى الحرب أُعلنت إذ الصيف؛ إجازة بها يُميض بمرص الفقيد كان وبينما
دروسه. ليتم العودة

األستاذ املرحوم مع التمثيل أنصار جمعية إىل بانضمامه التمثيل يف مجهوده بدأ وقد
حفالت وكانت املذكور. ومؤسسها رئيسها وفاة بعد الجمعية هذه َّس ترأ وقد الرحيم، عبد
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نْظمه، من تمثيليٍة منولوجاٍت بإلقاء فيها فظهر بدئها، يف األهيل النادي يقيمها التي السمر
كممثل. عمله بدء هذا فكان

فكان قلبه؛ يمأل كان غرامه ولكن رقيقة، نْظميَّة مقطوعات يَنِظم بدأ ذلك بعد
النادي يف السمر حفالت وكثرت أهم. التمثيلية منولوجاته بنْظم وعنايته أكرب إليه التفاته
منولوٍج من منها حفلة تخلو ال فكانت الحكومة؛ موظفي ونادي املوسيقى ونادي األهيل
السهل اللفظ اختيار عدا — صياغتها يف طرق وقد وإلقائه. نْظمه من للفقيد ديالوج أو
املذهب؛ هذا م ترسُّ يف العذر وله ومقاالته. مفاجآته الرومانيسيف املنهج — املؤثِّر واملوضوع
أو (املأساة) الدراما منهج اختط فلو الحني؛ ذلك يف املرصية الجماهري أميال يوافق ألنه
نراه لذا يفلح؛ ولم يده يف ألسقط الحقيقة) ثوب الالبس الهزل (أي الحقة» «الكوميديا
مشاربهم أمام جارٍف تياٍر إىل فجأة أميالهم ل يحوِّ أن يود ال كان ألنه الجمهور يساير

الِقَدم. منذ فيهم الراسخة
ديمقراطيته ذاك إذ تجلَّت وقد به، والقائمني التمثيل هواة بني اشتهر أن وكان
ل يسهِّ حوله يشء كل كان ولقد فرنسا، يف ونََمت الثانوية املدارس يف بدأت التي العظيمة
راٍض غري كان والده ولكن الشخصية. والحرية والشغف الثراء املرسح: تيار يف االندفاع له
ميله يف له والده معارضة من يعلمه بسبٍب أليمًة ليايلَ محمد قىض وطاملا ولده، هوية عن

املرسح. إىل
كانت إذ املرسح؛ ارتقاء عىل لتيمور دافٍع أكرب األخرية التمثيلية النهضة وكانت
الراقية املتعلمة الطبقات من كثري انضمام ذلك عىل وساعد األول، دورها يف جذابة عظيمة
يف يرى ألنه رأسها؛ عىل ويكون فرقة يؤلِّف كمحرتٍف امليدان تيمور ينزل ولم املرسح. إىل
عىل زاهٍر التمثييل للفن ومستقبٍل خالٍد أدبيٍّ بمجٍد ى فضحَّ والده، طاعة عن خروًجا ذلك

األبوية. الطاعة سبيل يف يديه
روايتني: يف ممثًِّال املرسح خشبة اعتىل ولقد

ولف، لبيري «العرائس» والثانية: رمزي. إلبراهيم الخليفة» بنت «عزة رواية األوىل:
املحامي. وهبي بك إسماعيل األستاذ وترجمة

توفيق. أكرب تمثيله يف ًقا موفَّ وكان
آداٍب إيجاِد سبيِل يف بالنجاح املكلَّل املتواصل مجهوُده اإلعجاب إىل يدعو ومما
صورة لنا وترسم وعوائدنا أخالقنا عن تعربِّ آداب صحيحة، محلية بألواٍن بحتٍة مرصيٍة
وِقَطعه املرسحية رواياته وما ونقائص. فضائَل من البيئة هذه يف بما بيئتنا عن صحيحة
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أوَّل به وضع الذي الكبري املجهود هذا عىل ساطع برهان إال العيون» تراه «ما القصصية
الحديث. الوطني ومرسحنا الجديد املرصي أدبنا يف دعامة

عمره، من الثالثني يبلغ ولم ١٩٢١ سنة فرباير شهر يف تيمور محمد املرحوم تُويفِّ
جريئة، حية وأفكار ناضجة آراءٍ من فيه بما غنيٍّا صالًحا فنيٍّا تراثًا بعده من ترك ولكنه
ت اختُصَّ فنيٍة مقدرٍة عىل يدل اذ أخَّ سلس فكاهي وأسلوب النقد، يف أدبنا يَْعهدها لم وُطُرٍق
النفوس تصوير يف براعته لنا يفرسِّ وهذا الدقيقة، بمالحظته يمتاز وكان سواه. دون به

ومشاربها. مناحيها اختالف عىل الحياة ومناظر البرشية

مؤلَّفاته (2-8)

وهي: أعوام، ستة يف مؤلَّفاته جميع ألَّف
عىل: ويحتوي الروح» «وميض واسمه األول: الجزء

منظوماته. مجموعة وهو تيمور، ديوان (١)
املنثور. الشعر من األدبية ِقَطعه مجموعة وهو الوجدان، كتاب (٢)
واالجتماعية. األدبية مقاالته مجموعة وهو واالجتماع، األدب (٣)

املرصية. أقاصيصه مجموعة وهو العيون، تراه ما (٤)
خواطر. (٥)

باريس. مذكرات (٦)

اآلتية: الكتب ويشمل التمثيلية»، «حياتنا كتاب وهو الثاني: الجزء

ومرص. فرنسا يف التمثيل تاريخ (١)
والالفني. الفني التمثيل (٢)

التمثيلية. الروايات مؤلِّفي محاكمة (٣)
املمثلني. نقد (٤)

التمثيل. عن عامة مقاالت (٥)
والديالوجات). (املنولوجات التمثيلية القصائد (٦)

فصول. ثالثة يف أخالقية مرصية دراماتيك كوميدي «الهاربة»، رواية (٧)
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اآلتية: الروايات عىل ويحتوي املرصي»، «املرسح كتاب وهو الثالث: الجزء

فصول. أربعة يف أخالقية مرصية كوميدي القفص: يف العصفور (١)
فصول. أربعة يف أخالقية مرصية كوميدي أفندي: الستار عبد (٢)

تيمور بك محمود (9)

تأثريٌ اآلتية للعوامل كان وقد األمريية. باملدارس وتعلَّم ميالدية، ١٨٩٤ سنة بالقاهرة ُولِد
كاتبًا: تكوينه يف كبري

ذلك فيه هذَّب محمد وشقيقه والتأليف. املطالعة يف وحبَّبه األدب، حبَّ أورثه فوالده
يف هته وجَّ التي هي الخاصة مطالعاته ثم له. وقعت التي الحوادث وبعض وأذكاه. الحب

األدبية. حياته يف اآلن ينتهجها التي الوجهة تلك الحياة
يت تُوفِّ وملا الكتب. بجْمع الغرام وكذا والده، عن واملطالعة األدب حبَّ محمود َوِرث
لوالده وكان صباه. أيام أطيَب محمود بها فقىض شمس» «عني إىل والده انتقل والدته
وغريهما الكبري الشنقيطي والشيخ عبده، محمد الشيخ مع عظيمٌة علٍم مجالُس هناك
معَجبًا اإلمام، بأحاديِث مستمتًعا قليل، غري وقتًا الجو ذلك يف فعاش العلماء؛ كبار من

الشنقيطي. بفصاحة
اشتد فلما حياتها، أخريات يف الشاعرة التيمورية عائشة السيدة ته عمَّ أدرك ولقد
البنتها، مرثيتها وحفظ شعرها من الكثري قرأ مه ويتفهَّ الشعر يتذوق أن واستطاع عوده

كبريًا. بشعرها إعجابه وكان
«ألف وخصوًصا رغبته، منها يُشِبع الروايات عىل فأقبَل املطالعة؛ إىل ميله زكا وقد

بعد. فيما القصيص اتجاهه يف البواعث أهم من تكون قد التي وليلة» ليلة
طرائَق الُكتَّاب فاتبع املحافظة عليه تتسلَّط ذاك إذ فيه يعيش الذي العرص كان وقد
للخالفة مدًحا إال غالبًا الكتابة تكن ولم التعبري، يف وأسلوبهم الفكرة يف الصالح السلف
اإلمرباطورية عن أحيانًا يُقال ما إال وطنيٍة أو قوميٍة يف يفكِّر أحٍد من يكن فلم بها؛ وتعلًُّقا

القديمة. العربية
واألدب اللغة يف التجديد إىل تدعو جديدة نهضة ُوِجَدت أوروبا إىل البعثات اتسعت وملا
عبده ومحمد سعد زعماؤها فكان باالستنكار؛ ُقوبلت ولكنها والدين، والسياسة واالجتماع

وتالميذه. السيد لطفي ثم أمني وقاسم
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نزعته فكانت املنفلوطي؛ مؤلَّفات قراءة عىل بشغٍف أقبََل املطالعة يف ذوقه تهذَّب وملا
للمطالعة غ وتفرَّ يسحره. ِلس السَّ وأسلوبه مشاعره، عليه تملك الحلوة «الرومانتيكية»
من ذلك يتبع وما األرسة بزعامة اضطلع قد «إسماعيل» أخاه إن حيث إليها؛ ميله وأشبع
الشعر نصيب وكان رسميَّات. من تستلزمه وما العائلية التقاليد عىل املحافظة إىل اتجاٍه
وكان — املعارصين شعر وخاصة واإلفرنجي العربي بنوعيه الشعر — مطالعاته يف كثريًا

الخيال. يف ُمغِرق خيايل هو ما ل يفضِّ
«األجنحة فقرأ باملهجر؛ ورفاقه «جربان» مها تزعَّ التي األمريكية املدرسة استهوته وقد
«الرومانتيكية». النزعة ذي املنثور الشعر من وُجلُّها كتاباته، أوىل به وتأثَّرت املتكرسة»،
عن خارًجا األدب من جديًدا لونًا وجماعته لجربان «الفنون» مجلة يف «محمود» قرأ وقد
«املتأمرك»، األدب هذا يف كبريٌ نصيٌب للقصة كان وقد والقالب. الفكرة يف التقليد نطاق

عنَّا. غريبًة تكون تكاد بضاعٌة العهد ذلك حتى وهي
آراءً املبعوثون ونرش املدرسة، هذه نفوذ َضُعف أوروبا إىل البعوث بْعث ازداد وملا
«محمد أخوه وكان الحرب. إبان ذلك وكان األدب، حتى يشء كل يف للتجديد جديدًة
مًعا. والحذر اإلعجاب من كبرٍي يشءٍ يف أخيه آراءَ «محمود» فقابل املبعوثني، من تيمور»
نفوسنا صميم من مادته يستوحي مرصيٍّ أدٍب إقامِة يف رغبتَه أخيه من عرف وقد

وبيئتنا.
ولزمه «التيفوئيد» بمرض ُعُمره من العرشين يف وهو «محمود» مرض أن وحدث

بدأها. قد كان التي العليا دراسته إتمام عن فعطَّله شهور، ثالثة
إىل الرتدُّد َدور من فنقله األدبية؛ حياته يف جديد طور بداية الحادث هذا كان وقد
إىل ميله بازدياد شعر وقد فيه، اإلغراق َدور إىل التحصيل يف الهوادة َدور ومن اليقني،

منظَّمة. دراسة له ص فخصَّ شفائه، بعد األدب
«حديث إىل فأرشده «محمد»، شقيقه بهدي مطالعته يف الوقت ذلك يف يستهدي وكان
من جديًدا لونًا فيهما فرأى هيكل، للدكتور «زينب» ورواية للمويلحي، هشام» بن عيىس

فيه. غارًقا كان الذي والرومانتيكي الرمزي اللون يخالف الواقعي األدب
كثريًا، به وتأثَّر له فقرأ الفرنيس األقصويص الشاعَر «موباسان» أخوه له وامتدح
فقرأ الرويس القصص إىل انتقل ثم األوروبي. القصص يف ذلك بعد مطالعاته واتسعت
واإلنسانية، والبساطة الصدق بعنارص الناحية هذه من فتأثَّر وتورجنيف، لتشيخوف

وكتابته. تيمور أدب يتسم وبها الرويس األدب يف بارزة وهي
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باللون األدب اصطبغ القومية نزعُة املرصيني يف وثارت أوزارها، الحرب وضعت وملا
شعراء الكتَّاب كان أن بعد عمليني فأصبحنا الواقع؛ نحو املرصيون واتجه الصارخ، املحيل
االبتكار، وبدأ االقتباس، وانترش منه، الهزيل وخاصًة املحيل، املرسح شاع وقد خياليني.
نحو فيها نحا العيون» تراه «ما أقاصيصه تيمور» «محمد وألَّف الرتجمة. وتضاءلت
«الشيخ القصصية األوىل قطعته غرارها عىل وألَّف محمود، بها فأُعجب الواقعي، املذهب
كتابته يف الواقعي املذهب متَِّبًعا وسار البوسطة»، يف «يُحفظ بقطعة وأتبعها جمعة»،
بتصوير احتفاله باألسلوب يحفل يكن ولم املنثور، الشعر تارًكا الجديد بالجو متأثًِّرا

الواقع.
تصبو كانت ما استكماِل إىل به يدفع دافًعا أحسَّ تيمور» «محمد أخوه تُويفِّ وملا
١٩٢٥ سنة حتى عنده ع فتجمَّ يكتب، وبدأ التأليف ميدان إىل فتقدَّم شقيقه؛ نفس إليه
أردَفه ثم أخرى»، وقصص جمعة «الشيخ عنوان تحت كتاٍب يف طبََعها القصص من مادٌة

بغريه.
األدب إىل ينظر بدأ نصابها؛ يف األمور واستقرت الحادة املرصية نزعة هدأت وملا
فيهما تفرَّغ عامني من أكثر بها وقىض أوروبا إىل وقتئٍذ فسافر وأشمل؛ أوسَع نظرًة
هزَّت مرئياٌت هناك فطالعته مباًرشا؛ اتصاًال الحديث األوروبي باألدب واتصل للقراءة،
فرتك الرفيع األدب نظريات ودرس لها، ومعرفته بالحياة خربته وازدادت ومشاعره نفسه
غري سجيتها، عىل روحه ُمْطِلًقا منازعها ر يصوِّ البرشية النفس نحو واتجه املحيل اللون
النقاد، وضعها منطقية مقاييس إال هي ما األدبية املذاهب أن معتقًدا بمذهب، متمذهب

األدباء. بها يتقيَّد أن يجب فال
له. املرتَجم حياة من األول الدور ر يصوِّ موجٌز هذا

باللغة القصيص اإلنتاج جميع تتويَج العربية للغة األول فؤاد مجمع قرَّر وقد
١٩٤٧م. لسنة القصة جائزة ومنْحه بك تيمور ملحمود الفصيحة

الجمعية بدار ١٩٤٧م سنة أبريل ٥ يوم أقامه حفٍل يف هذا قراره املجمع وأعلن
عضو حديد أبو بك فريد محمد األستاذ العزة صاحب حرضة هو املقرِّر وكان الجغرافية،

يأتي: ما فيه جاء بحثًا فألقى املجمع،

الكبري األستاذ القصة يف امُلَربِِّزين بني من العام هذا يف اللغوي املجمع اختار
اعرتاًفا ثم املعنى، هذا إىل منه إشارًة القصِة جائزة فأهداه تيمور، بك محمود

الحديث. أدبنا يف القصة يف محموٍد أثٍر من الكبري لألستاذ بما
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بعضها كتابًا، وعرشين خمسة نحو بك تيمور محمود األستاذ ألَّف فقد
روايات والبعض تمثيلية، قصص وبعضها قصرية، قصص من مجموعات
العربي، األدب يف مستحَدٍث نحٍو عىل الرحالت يف كتاب ومنها مطوَّلة، قصصية
القصص فن أصول يف وآَخر املجتمع، نقد يف ساخرة مقاالت كتاب كذلك ومنها
روايته الفضية اللوحة عىل منها ُمثِّلت «سينمائية» قصًصا كذلك وألَّف ودقائقه.

الخيالة. عالم يف قة موفَّ مرسحيًة فكانت «رابحة»،
القصة: من نوعني إىل يظهر كما متجهة بك تيمور األستاذ جهود فأكثر

… القصرية والقصة التمثيلية،
االتجاه بها يقصد ال الكتابة يف أسلوبًا عنده التمثيلية القصة كانت وقد
من آَخر نوًعا تكون أن إىل أقرُب «تيمور» فتمثيليات املسارح؛ عىل التمثيل إىل

القصرية. القصة
محاورات األشخاصعىل تصوير يف تعتمد التمثيلية أن النوعني بني والفرق
األشخاص تصوير يف األكثر عىل تعتمد القصة أن حني عىل وحركاتهم، أحاديثهم

أعمالهم. من يبدو وما مواقفهم ووصف هيئاتهم وصف عىل
آِخرها وكان محدود، عدد إال املرسح عىل «تيمور» تمثيليات من يخرج ولم

التوفيق. من حظٍّ أكربُ لها كان التي الخالدة» «حواء تمثيلية
التحدُّث وال فنه، يف بك» «تيمور لطريقة التعرُّض سبيل يف هنا ولسنا
نحو يتجه آثاره كل يف أنه إىل نشري أن وحسبنا القصة، يف مذهبه عن تفصيًال
فن إن نقول: أن يمكن ثَمَّ ومن محدود. إطار يف يعرضها الواحدة الفكرة إبراز
ُخصَّ الذي الجانب هو القصرية؛ املرسحيات من بها يتصل وما القصرية القصة
يف جوركي» و«مكسيم «تشيكوف» يشبه الحديث أدبنا يف فهو اآلن؛ إىل فنه به

الفرنيس. األدب يف و«موباسان» الرويس، األدب
األوىل آثاره بني واضًحا الفْرق يرى أن إال «تيمور» آلثار املتتبع يملك وال

األخرية. وآثاره
يف فنِّه روح لنا تمثِّل التي هي الصغري» «فرعون قصصه مجموعة ولعل
حتى براعٍة يف األشخاص يرسم — عادته عىل — فيها يسري وهو األول، العرص
الشباب حماسة ولكن جريانه، من عرف َمن بعَض فيهم يلمح القارئ يكاد
ما تبلغ لقد حتى حركته وتشتد صوته، يعلو ففيه أسلوبه؛ يف واضحة تبدو
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عن ينم ما يظهر وقد املفاجأة، من يشءٍ إىل أحيانًا يعمد هو ثم العنف، يشبه
الخلقية. األحكام أو الحنق

يرسم فهو التعبري؛ أسلوب يف محسوس ٍ تغريُّ عن تنم األخرية آثاره ولكن
منخفض مرتفًقا هادئًا يتحدَّث ولكنه براعة، يف يرسمهم أن اعتاد األشخاصكما
اإلنسان. عىل عطًفا مملوء قلبه أن عباراته كل يف تحس الحركة، رقيق الصوت
مرتبًة األخرية قصصه بعض يف بلغ قد إنه ثقٍة، يف نقول أن نستطيع وإنا
«شفاه مجموعة من هللا» «ويل ته قصَّ يف فهو بها؛ نفاخر أن لنا ُحقَّ عاليًة
ما هناك أن لنا ر يصوِّ عندما اإلنساني القلب من جانب أسمى ر يصوِّ غليظة»
وداعٍة يف لنا يرسم بك» أسعد «كلب قصة ويف القوانني. عدالة من أعىل هو
ر يصوِّ «البديل» قصة ويف البرشي. الحطام يف واإلسفاف السمو اجتماِع صورَة
املجتمع ُعرف يف كان وإن اإلنسان كلب يف العواطف أسمى تنطوي كيف لنا
إذا رائًعا «تيمور» فن يظهر القصص هذه مثل ففي للزراية؛ موضًعا الجامد

العاملي. األدب يف القصص آثار بأعىل قيس
مجاراته نحو قصصه بعض يف اتَّجه قد بك» «تيمور األستاذ كان وإذا
فنََحا بفنِّه أَْوَىل الصحيحة العربية اللغة وجد قد أنه فالظاهر الدارجة، الكتابة
اعرتاف هذا ولعل والسهولة، والسالمة ة الصحَّ يجمع منًحى أسلوبه يف أخريًا

فنه. من العربية اللغة تنتظر بما منه
قصصه يف بك» «تيمور األستاذ طريقة به تمتاز ما نُْجِمل أن أردنا فإذا

بثالث: يمتاز إنه األدباء، وصف يف القدماء طريقة عىل نقول أن لنا كان
سهولة يف الحياة وتلمح أنفاسهم، لتحس إنك حتى األشخاص يرسم أنه

حركاتهم.
معانيه. من شيئًا تحجب ال سلسٍة لغٍة يف يكتب وأنه

وصٍف يف حرارًة معه تحس ال اإلنسانية من وديٍع روح فيه يشيع فنَّه وأن
اإلنساني. الضعف إليك يحبِّب ليكاد حتى

هو كأنما عاطًفا يتحدَّث َضْعفهم يف الناس عن يتحدَّث إذ «تيمور» إن
اإلعجاب يجعل أن بغرِي معجبًا سموَّهم ويصوِّر العيوب، من فيهم ِلما يحبهم

الحب. عن يخدعه
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يف يراهم كما الناس عن تحدَّث إذا وأحىل يكون ما أبرُع أنه نعتقد ولهذا
ناحيتني: من األدب يخدم ذلك يف وهو طريق، عابر كأنه قصرية ملحاٍت
البارعة. صوره يف لنا ره ويصوِّ اإلنساني األعىل َمثَله إىل يشري أنه األوىل:

من معلم فهو املرصي؛ مجتمعنا من يعرفه الذي بالجانب يعرِّفنا أنه والثانية:
بأنفسنا. تعريفنا عىل القوية العوامل من عامل وهو الجيل، هذا معلمي

للقصص كان وإذا وفنانوه، فنُّه واألسطوري الرمزي للقصص كان وإذا
هو «تيمور» فن فإن وفنانوه؛ فنُّه الثائر للنقد كان وإذا وفنانوه، فنُّه الطويل

لإلنسان. محبًة اململوء اإلنساني الواقعي القصري القصص
املرسحية وتمثيلياته قصصه بروائع األدب يُتِحف بك تيمور األستاذ يزال وال

والسينمائية.
أسبوعية صحيفة أو مجلٍة من فما مشكور؛ مجهود الصحافة ميدان يف وله
مبتَكر نحٍو عىل االجتماعية ومقاالته القصصية آثاره فيها تلمح إال يومية أو
يف األصيل والنقد املداعبة من ساخر روح فيه الجدَّ ويخالط إصالًحا، يفيض

ونواحيه. جنباته يف الفن يشيع ثوٍب
له راجيٍّا إليه، الثناء توجيه يف اللغوي املجمع عن أنوب أن ليرشفني وإنه
للعربية ن تتكوَّ حتى عنده من بروٍح يمدَّه أن هللا سائًال والسمو، التوفيق اطراد
الذين القصة فن يف امُلَربِِّزين من أنداده وإنتاج إنتاجه ثمار من ثروٌة الرشيفة

العروبة. بهم تعتز
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