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األول الجزء

العلمية النهضة أركان





األول الفصل

كلوتبك الدكتور

املرصية الديار يف الطبية اإلصالحات مؤسس

القديم الطب

كان ما عليك يخفى وال املماليك، األمراء حوزة يف عرش الثامن القرن آخر إىل مرص كانت
كان لقد حتى الناس، أموال واستنزاف والصناعة العلم وإماتة دولتهم، يف أمرهم من
وخصوًصا فيها؛ ينمو تربة أو فيه يدخل باب للعلم يكن فلم عتوِّهم، شدة من ينئُّ القطر

الدائرة. العلوم جملة من كان فإنه الطب، علم
والفصد، والكي بالحجامة يطببون املغرب؛ بالد جالية من الغالب يف األطباء وكان
املرشق. بالد من وغريها الديار، هذه من كثرية أماكن يف جاريًا يزال ال مما ذلك وغري

عىل رعاياهم، أو الحكام أولئك أذهان يف صورة لها يكن فلم الطبيَّة املدارس أما
يف يرغب من عىل أنفسهم تلقاء من دروًسا يلقون كانوا املغاربة األطباء هؤالء بعض أن
املنصوري البيمارستان يف إلقائها يف الغالُب وكان غريهم، أو البالد أهل من الصناعة تلك
التعليم ُكتُب وأما األطباء، أولئك بيوت يف أو األزهر، الجامع أروقة يف أو اسني، بالنحَّ
غريهما؛ أو الفاطميني أو العباسيني كعرص القديمة؛ اإلسالمية األعُرص يف ُكتب مما فكانت
قدماء طب هو أو اإلسالم، صدر يف األُوىل الُقُرون طبَّ عرش الثامن القرن ِطبُّ كان ولذلك

عنهم. الطب أخذوا املسلمني ألن وجالينوس؛ كأبقراط والرومان؛ اليونان
الفرنساوية الحملة زمن إىل تقدم ما عىل الديار هذه يف الطب حال زالت وما
الجنود فدخلت ١٧٩٨م، سنة السعيد الُقطر هذا عىل بونابرت نابوليون بها أغار التي
الذين العلماء من جماعة الحملة تلك جملة يف وكان مدنها، يف وأوغلوا مرص الفرنساوية



الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

بونابرت بهم جاء العالم، أنحاء سائر يف مشهورة أسماؤهم تزال وال العلم، يف اشتهروا
املرصية. الديار واستعماره مكثه بطول منه ظنٍّا االستعمار؛ ملعدات إتماًما

طبائع ودرسوا وحللوها، البالد، وتربة املرصية اآلثار يف الجمعية هذه بحثت وقد
تفاجئهم لم لو أهلها، بني العلم لواء ينرشوا أن عزمهم يف وكان فيها، والنبات الحيوان
١٨٠١م)، (سنة احتاللهم من سنوات ثالث بعد ديارهم إىل باالنسحاب الحدثان طوارئ
آثاًرا تركوا ولكنهم الصناعة، أو العلم أو اإلدارة يف فيه رشعوا كانوا مما شيئًا وا يتمُّ ولم
آثارها لعفت كامنة عليها األمد طال لو ضعيفة جراثيَم بمنزلة كانت الحديث التمدُّن من
أن فبعد باشا؛ عيل محمد له املغفور والحزم اإلصالح رجل لها قيَّض هللا ولكن وبادت،
املعالم وإحياء األحوال تنظيم يف أخذ الرقاب؛ له ودانت والسياسة، اإلدارة ة أِزمَّ عىل قبض
إنما األمة لنجاح الوحيدة الوسيلة أن علم وقد عربية، دولًة ينشئ أن بذلك أراد املرصية؛

اإلدارة. وُحسن والصناعة العلم هي
من شوراه ذوي من حوله كان من مع لها الكافل هو فكان اإلدارة ُحسن أما
فبعث معدنه، من استخراجه عن له مندوحة ال أنه فَعِلَم العلم وأما وغريهم، املرصيني
ُشبَّان أذكياء من جماعًة وأرسل والصناعة، العلم رجال يستقدمون أوروبا إىل الُوُفود
جلدتهم، أبناء بني ويبثوها يعودوا حتى أهلها؛ عن العلوم يتلقون أوروبا؛ إىل الُقطر هذا

العلمية. اإلرساليات أول ذلك وكان

بك كلوت

بك، كلوت الدكتور الشهري النطايس العلمي لإلصالح استخدمهم من جملة يف وكان
فيه، األمراض لتفيش منًعا الجيش؛ تطبيب بقصد أوروبا من استقدمه الرتجمة، صاحب
غرينوبل يف ُولد كلوت، برطلمي أنطون األصيل واسمه والنزعة، الجنس فرنساوي وهو
اليد، ذات وضيق العيش من شظف يف وربِّي فقريين، أبوين من ١٧٩٣م سنة بفرنسا
كان منذ أعماله يف تتجىلَّ الطبية ومواهبه وجهه، عىل تلُوح كانت النجابة مالمح أَنَّ عىل

طبائعها. ودرس الحرشات بترشيح ولًِعا صغره عىل كان ألنه صبيٍّا؛
الدكتور اسمه صديٌق له وكان برينول، إىل نزح أن بعد ١٨٠١م سنة والُدُه وتويف
يرافقه له، مساعًدا جعله الفقر من حاله عىل املواهب من الغالم يف ما عاين فلما سابيه،
ساعات بنفسه العلم ذلك يُطالع كلوت وكان الجراحة، يف ويتمرَّن الطبية، أعماله يف
ال — لصغرها — برينول أن رأى ثم (الفه)، تأليف الجراحة كتاب قرأ حتى الفراغ،
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بك كلوت الدكتور

التي والدته إرادة رغم مرسيليا إىل فنزح مطامعه، تروي وال نفسه، إليه تجنح بما تفي
عىل وضغط عزمه، عىل أرصَّ ولكنه لها، وحيًدا كان ألنه هذا بولدها؛ التعلق كثرية كانت
من وشيئًا الدريهمات بعض إال يملك ال وهو العلم، وراء وسعيًا للُعىل طلبًا عواطفه؛
جرَّاًحا سفينة يف يسافر أن نفسه ثته فحدَّ الخيبة، إال مرسيليا يف يالِق لم أنه عىل الثياب،
سنه، من عرشة التاسعة يف وهو لعوزه ا سدٍّ وأخطارها األسفار مشاقَّ ويتحمل لبحارتها،

السفر. ذلك يف غرقت السفينة ألن املرتجم؛ حظ لحسن ذلك وكان ربَّانُها، يقبله فلم

١٧٩٣–١٨٦٨م. بك كلوت الدكتور

بالفصد يعالج حالق إىل يختلف فصار الحالقة، مهنة لتعاطي العوز فاضطره
وتكرار عناء بعد املستشفى يف ودخل مرغًما، بلده إىل عاد ثم الصغرى، والجراحة
يزال ال كان الفقر ولكن أقرانه، بني نبغ حتى واملطالعة الدرس عىل وأكبَّ االلتماس،

يديه. بني أطنابه ضاربًا
بنفسه العلوم درس قد وكان صحيٍّا، طبيبًا َ وُعنيِّ دروسه، أتمَّ ١٨١٧م سنة ويف
ويف (بكلوريا)، العلوم يف بكلوريوس رتبة ونال القسوس، أحد عىل الالتينية اللغة وأتقن
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الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

قابًضا أصبح ولكنه البالء، ومعاناة األنُفس شق بعد الدكتورية شهادة نال ١٨٢٠م سنة
الصدقة، بمستشفى ثانيًا طبيبًا وعنيِّ مرسيليا إىل فعاد والتعيُّش، للعمل يؤهلُُه ما عىل
منصبه، من فأُقيل الحسد ذوي بعض به فنمَّ األيتام، بمستشفى جراحيٍّا ومستشاًرا
عدم عىل يربهن أن بذلك أراد العمل؛ يف ته همَّ تضاعفت بل االنتقام، يف يسَع لم ولكنه
فكتب واالجتهاد، بالسعي والسعادة الشهرة ينال إنما وأنه والوشاية، بالسعاية اكرتاثه
الجراحة، فن يف دكتوًرا صار حتى الخطرية، األحوال يف الوالدة آالت استعمال يف كتابًا

حسوده. أنف لرغم كافيًا ذلك وكان مرسيليا، يف صيتُُه وذاع
مرص، نزالة من فرنساويٍّا تاجًرا وكان تورنو، املسيو إليه اجتمع ١٨٢٥م سنة ويف
فحبَّب لجيشه، طبيب بمنصب يليق من الختيار باشا عيل محمد له املغفور به بعث
واسًعا بابًا أمامه فرأى خاطر، طيب عىل فَقِدم املنصب، ذلك يف مرص إىل املسري إليه
مفكًرا ونهاره ليله يعمل فأخذ الطبي، اإلصالح إىل البالد حاجة من علم قد ِلَما للعمل؛

املراد. إىل املؤدية الوسائل يف
— أوًال — س فأسَّ مطاليبه، ويُجيب برأيه، ويثق إليه، يركن باشا عيل محمد وكان
فرتَّبه الصحية، الوصايا وبث والتنفيذ، اإلجراء عىل بأعضائه ليستعني صحيٍّا؛ مجلًسا
املستشفيات أنشأ العسكري النظام وإلتمام الفرنساوية، الصحية املجالس مثال عىل
من َعَمَلة إىل تحتاج املستشفيات أن يخفى وال البحرية. الصحة ومصلحة العسكرية،
من ُكالٍّ يعلِّم أن فاضطر ذلك، من يشء مرص يف يكن ولم وغريهم، والتومرجية األطباء

ذلك. وغري املرىض، ومالحظة التطبيب من واجباته؛ هؤالء
قرية وهي زعبل، أبي مستشفى إشارته عىل بناء بُنيت التي املستشفيات وأشهر
بستانًا املستشفى يف وأنشأ الجند، مقرَّ وكانت القاهرة، من فراسخ أربعة مسافة عىل
أن بذلك وأراد أيًضا؛ القرية تلك يف الطبية املدرسة س أسَّ ١٨٢٨م سنة نحو ويف للبنات،
بتطبيبهم جلدتهم أبناء يفيدوا حتى البالد؛ أبناء يتعلَّمه بل الجيش، عىل الطب يقترص ال
الدروس يلقي الذي وحده هو املدرسة هذه تأسيس من األوىل السنني يف وكان وتعليمهم،
قاموس جملتها ويف ذاك، إذ عديدة ُكتب فُرتجمت لفهمهما، تسهيًال املرتجمني؛ بواسطة

الطبيعية. والعلوم والجراحة الطب كتب من وغريه الطبي، نستني
يف منكًرا أمًرا كان املوتى جثث ترشيح أن العميل الترشيح طريق يف عقبة كان ا وممَّ
من ينِجِه لم ذلك أن عىل ا، رسٍّ الترشيح له أُبيح حتى جهده كلوت فبذل املشارقة، عيون

يفز. لم ولكنه بخنجر، خلسة قتله يريد جاءه أحدهم إن حتى عليه، األهايل غضب
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بك كلوت الدكتور

هذه مدرسته تالمذة من تلميذًا ١٢ يف بك كلوت الدكتور سار ١٨٣٢م سنة ويف
وأظهروا استحسانها، فحازوا الطبية، العلمية الجمعية فامتحنتهم باريس، يف المتحانهم

التالمذة: هؤالء أسماء وهاك وبراعة؛ وذكاء نجابة كل

السبكي مصطفى الرشيدي أحمد
الشبايس محمد الرشيدي حسن
السكري محمد منصور محمد
الشافعي محمد النرباوي إبراهيم
بخيت أحمد الهيهاوي حسني

البقيل عيل محمد النحراوي عيسوي

رسوًرا بك كلوت أستاذهم لرسور موِجبًا امتحانهم يف املرصيني هؤالء نجاح كان وقد
الديار. هذه يف الصحية والوصايا الطبية الفوائد نرش يف عونًا له سيكونون ألنهم زائًدا؛
املعروفة وهي القاهرة، إىل زعبل أبي من الطبية املدرسة نُقلت ١٨٣٨م سنة ويف
أَنَّ لعلمه النساء؛ يتعلمها الِقبالة، فن لدرس فرًعا فيها أنشأ ثم العيني، قرص بمدرسة
مستشًفى لهن وأنشأ الرجال، من أطباء يد عىل النساء بوالدة تسمح ال املشارقة عوائد
يف ملبالغتهن — النساء ألن خصوًصا عظمى؛ فائدٌة الخدمة لهذه وكان بهن، ا خاصٍّ
تشخيص يف عليهن الكشف وال الوالدة، يف بمساعدتهن للطبيب يؤذن ال — ب التحجُّ
فصارت القوابل مدرسة بعد أما املعالجة! لنقص منهن يموُت كان فكْم األمراض، بعض
أنقذت وكم أنفًسا، َشَفْت فكم النساء، معالجة يف الطبيب بأعمال تقوم (الداية) القابلة

هللا! بإذن املوت من أُناًسا
بالقاهرة الطبية لالستشارة أماكن ينشئ أن — الصحية للفوائد تعميًما — رأى ثم
ملعالجة كثرية أماكن وأنشأ أجزاخانة، استشارة كل يف وجعل ففعل واإلسكندرية،
لألطفال الجدري تطعيم وأدخل القطر، يف الكبرية املدن يف وغريها كاملستشفيات املرىض؛
يموت وكان الوباء، ذلك انتشار فأوقف بمرص، ذلك قبل متداوًال يكن ولم والغلمان،
الصحية بك كلوت الدكتور إجراءات نتائج ظهرت وقد سنة، كل ألوٌف ذلك قبل بسببه

عليه. كانوا ما أضعاف إىل القطر سكان عدد ازدياد يف
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الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

املصابني ومعالجة الكولريا داء دفع يف ة الِهمَّ من ١٨٣٠م سنة كلوت الدكتور وأظهر
ذلك أثر عىل عليه فأنعم باشا، عيل محمد ذلك له َعرف وقد التاريخ، به له يشهد ما
األوروبيني من نالها من أول وكلوت قليل، نفٌر إال ينالها يكن لم رتبة وهي «بك»، برتبة

دونور. ليجيون برتبة أيًضا الفرنساوية الحكومة عليه وأنعمت نعلم؛ ما عىل
خوًفا بيوتهم يف واعتزلوا األطباء فخاف بالقاهرة، الطاعون ظهر ١٨٣٥م سنة ويف
املرىض خدمة عىل ثابروا فإنهم زمالئه، من وثالثة بك كلوت الدكتور إال العدوى، من
املرىض من الدنوِّ بمجرد معٍد غري الداء هذا أن الرتجمة صاحب رأى وقد ومعالجتهم،

الفحمية. باملادة املعروف الجدري، بالصديد نفسه م طعَّ وقد ومعالجتهم،
فبعد عرفه، من وسائر باشا عيل محمد عيون يف حسن َوْقع هذه لخدمته وكان
يقول: بذلك إليه وكتب (جنرال)، برتبة باشا عيل محمد عليه أنعم األزمة تلك انقضاء
الدولة عليه وأنعمْت جنراًال.» لذلك جعلتك فقد الفخر؛ قالدة هذا بصنيعك تقلَّدت «لقد
نياشني األخرى الدول سائر وأهدته دونور، الليجيون دي أوفيسيه برتبة الفرنساوية

الوباء. ذلك أثناء رعاياها معالجة يف لها بخدمته إقراًرا مختلفة؛ بطبقات
عىل يشتمل أحدهما تأليفه؛ من كتابني وعرض فرنسا، إىل سار ١٨٤٠ سنة ويف
إىل حملته يف باشا إبراهيم املرحوم سار ا َوَلمَّ الوبائية، الحوادث يف والثاني مرص، يف أعماله
بشري باألمري الدين بيت يف والتقى الشام، ُمُدن أكثر فزار الرتجمة، صاحُب رافقه الشام
اللبنانيني من نفٍر إدخال يف مرص عزيز لدى له يتوسط أن هذا منه فالتمس الشهابي،
ملتمسه فأجاب املرصية، الحكومة نفقة عىل الطب صناعة لدراسة العيني؛ قرص مدرسة

مرص. إىل عاد ثم
وتوىل باشا، إبراهيم ثم باشا عيل محمد تُُويف حتى وغرية بنشاط عامًال زال وما
وبقي مرسيليا، إىل بالذهاب بك كلوت الدكتور فاستأذنه ١٨٤٩م، سنة األول باشا عباس
سنة، ٦٣ وسنُّه مرص إىل بك كلوت فعاد ،١٨٥٦ سنة باشا سعيد توىل حتى هناك
سعيد فاستشار بينهما، لوحشة األول؛ باشا عباس عهد يف مرسيليا إىل رحل أنه والظاهر
وهم: األطباء؛ نوابغ من خمسًة له فاختار الطبية، املدرسة إدارة لتويلِّ يليق َمن يف باشا
رئاسَة فتباَدلوا بك، عيل ومحمد بك، وشافعي بك، وبرجري بك، وفيجري بك، كلوتيش

زمنًا. واملستشفيات الطبية املدرسة
بالحجور تتعلق نبذة ونرش ١٨٥١م، سنة يف باريس إىل عاد فإنه بك كلوت أما
ومما دونور، الليجيون دي كومندور برتبة الفرنساوية الحكومة عليه فأنعمت الصحية،
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بك كلوت الدكتور

قام لخدمٍة رومية بابا به به لقَّ روماني)، (كونت لقب أيًضا الرشف عالمات من ناله
إىل سافر ١٨٦٠م سنة ويف الرشوة، يقبل ال ملن يُعطى لقب وهو املسيحيني، نحو بها

١٨٦٨م. سنة أغسطس ٢٨ يف فيها وتويف مرسيليا،
عىل محافًظا وطنه، ألبناء محبٍّا الطويَّة، حسن العريكة، لنيِّ بك كلوت الدكتور وكان
اإلنسانية، خدمة يف مخلًصا ملهنته، متقنًا غيوًرا، نشيًطا، العمل، يف راغبًا ديانته، كرامة
والرتب، النياشني إهدائه إىل الدول تسابقت فقد ولذلك الشخصية؛ األغراض عن نزيًها
من حافل بمشهد فنصبوه ١٨٩٤م، سنة الطب مدرسة إىل تمثاله ولده أهدى وقد

الخديوية. الحكومة عن بالنيابة املعارف ناظُر يتقدمهم واألطباء، والعلماء الوجهاء
مجلدين، مرصيف عن كتابًا — الطبية املواضيع عن فضًال — الرتجمة صاحُب وألَّف
إداريٍّا مرص فيه ووصف باشا، عيل محمد برسم صدَّره بالفرنساوية، ١٨٤٠م سنة ُطبع
بما وتقويمها الطبيعي، تاريخها يف وأفاض األزمان، اختالف عىل واجتماعيٍّا وزراعيٍّا
نظًرا مرص يف ونظر وعوائدهم، وآدابهم أجناسهم واختالف وعددهم، السكان من فيها
وما الرتع، وحفر الري يف وأعمالها وجندها، وُعلُومها وصناعتها تجارتها حيث من دقيًقا

سواه. مثله عن يعجز مما ذلك غري إىل آثارها، من يُشاَهد
مدى املرصي التاريخ يف ذكرهم يُخلَّد ن ممَّ بك كلوت الدكتور أن القول وخالصة

الدهور.
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ناصيفاليازجي الشيخ

١٨٠٠–١٨٧١م.



الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

ترجمته

يف اللغوية النهضة أركان أحد ق، املحقِّ والنحوي ق، املدقِّ واللغوي املطبوع، الشاعر هو
املولد، اللبناني اليازجي، سعد بن جنبالط بن ناصيف بن هللا عبد ابن الشام، بالد
سنة نحو ذويه من جماعة مع حمص من املذكور سعد جدُّه هاجر األصل، الحميص
الجهة يف لبنان ساحل يف منهم أناس فتوطَّن الديار، تلك يف لحقهم لَحيٍْف ١٦٩٠م؛
تزال وال أخرى، مواطن يف بعضهم وتفرَّق التيم، وادي يف وآخرون بالغرب، املعروفة

واليسار. الوجاهة ذوي ِمن كبرية عشرية وهم ونواحيها، حمص يف أرستهم بقية
٢٥ يف املذكور، الساحل ُقرى من شيما، كفر قرية يف الرتجمة صاحب مولُد وكان
اإلكلريوس، جماعة يف محصورة ذاك إذ التعليم وسائُل وكانت ١٨٠٠م، سنة مارس
من والُدُه وكان شباب، بيت قرية من متَّى القس يدي عىل البسيطة القراءة ى فتلقَّ
أنه إال شاعًرا، أديبًا ذلك مع وكان سيناء، ابن مذهب عىل وقته يف املشهورين األطباء
ديوان بها قرظ أبيات شعره ومن ذاك، إذ إليه الدواعي لقلة النَّْظم؛ يتعاطى قلَّما كان
حرضة لنا رواهما بيتان إال منها يحفظ لم العرص، ذلك شعراء أحد املنري حنانيا الخوري
عليه اعتمدنا وقد الضياء، مجلة صاحب اليازجي إبراهيم الشيخ الشهري اللغوي حفيده
التقريظ: ذلك مطلع يف قوله فهما البيتان أما الرتجمة؛ هذه يف أثبتناه ما أكثر تحقيق يف

ال��دي��وان ذا ب��ن��ظ��م ُع��ن��ي��ت م��ن ي��ا وال��رض��واِن وال��خ��ي��ر ب��ال��ه��ن��ا ع��ش
ث��ان م��ن ل��ه م��ا ف��ري��ًدا ن��ظ��ًم��ا ف��وج��دتُ��ُه ط��ال��ع��ت��ه ل��ق��د إن��ي

بنفسه، واملطالعة الدرس عىل وأقبل والشعر، األدب إىل امليل عىل ولده فنشأ
وهو الشعر ونََظم الشعراء، ودواوين واللغة النحو كتب من يُدُه إليه تصل ما ح وتصفَّ

قولُُه: الصبا يف نظمه ومن عمره، من العارشة يف

وي��خ��ط��ُر ال��ع��ق��ي��ق س��ف��ح ع��ل��ى ي��م��ي��ل م��ع��ط��ف ري��ان وه��و ت��ث��نَّ��ى ��ا ول��مَّ
ي��ذك��ر ب��ال��ش��ب��ه وال��ش��ب��ه ال��ص��ب��ا ن��س��ي��ُم ي��ه��زُّه��ا ال��ري��اض أغ��ص��ان ت��ذكَّ��رت
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اليازجي ناصيف الشيخ

أيًضا: قوله ذلك ومن

م��ح��ال��ك ت��ب��ي��نَّ��ا ق��د ل��ك أب��ا ال ع��ن��ي ك��فَّ
ح��ال��ك ن��ع��رف ف��م��ت��ى وإال وع��رف��ن��اك
م��الل��ك ف��ي��ه ح��ام��ًال ع��ص��ر ب��ك ل��ي م��ض��ى ق��د
ي��ت��ه��ال��ك م��ن��ه ك��اد ج��وٌر م��ن��ك ق��ل��ب��ي ح��س��ب
اح��ت��م��ال��ك ف��اس��ت��دع م��ن��ك اح��ت��م��ل��ن��ا م��ا وك��ف��ان��ا
ف��ال��ك ال��ل��ه وي��س��يء م��نَّ��ا ال��ن��ادم س��ن��رى

يف يكن لم إذ — منها املطبوع لقلة — ميسورة العهد لذلك الكتب تكن لم وملَّا
العلمية؛ الكتب بطبع تشتغل كانت قلَّما نادرة مطابع إال املرصية وال السورية البالد
ما فمنها القديمة، واملكاتب األديار بعض من يستعريُها كتب عىل معتمده ُجلَّ كان
الكتب تلك من كثري يزال وال بخطه، ينسخها ما ومنها زبدتها، فيحفظ مرة يقرأُها
وبعضها الفارسية، القاعدة عىل الخط جميلُة وهي أُرسته، عند محفوًظا اليوم إىل باقيًا

الصفحات. من مئاٍت عدة يبلغ
يف وله مصنفاته، أشهر ودرس لُبابه، العربية علوم من علم كل من بلغ وقد
ثالثة وله املسيحية، املدارس أكثر يف التدريس عمدة اليوم هي مشهورٌة، تآليُف جميعها
األبيات سيما وال األلسنة؛ عىل محفوٌظ منها كثريٌ الشعر، عيون من تعدُّ شعرية دواوين

تُحىص. أن ِمن أكثُر شعره يف وهي منها، الحكمية
فنون من أودعها مقامة ستون وهي البحرين، مجمع باسم املشهورة املقامات وله
واآليات العرب وأمثال املنتقاة وألفاظها اللغة غريب ومن البديع وصناعات اإلنشاء
املسائل من أودعها عما فضًال وذلك محفوظه، وغزارة باعه ُطول عىل دلَّ ما الرشيفة؛

ووقائعهم. وأنسابهم العرب تواريخ من رشحها ن ضمَّ وما فن، كل يف العلمية
الجزء يف ترجمته (راجع الشهري الشهابي بشري باألمري اتصل ه أشدَّ بلغ ملا إنه ثم
سنة، عرشة اثنتي خدمته يف فلبث ليده، كاتبًا وجعله إليه فقرَّبه الكتاب)، هذا من األول
الشامية البالد من بشري األمري فيها خرج التي السنة وهي — ١٨٤٠م سنة كانت وملَّا
والتأليف للمطالعة غ وتفرَّ بها فأقام بريوت، إىل بيته بأهل الرتجمة صاحب انتقل —
واملرصي. الشامي الُقطران؛ بذكره لهج حتى األدباء، ومراسلة الشعر ونظم والتدريس
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الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

١٨٦٤م. سنة وأوالده وامرأته اليازجي ناصيف الشيخ
(سنة هللا عبد ١٨٦٥م)، (سنة فارس ١٩٠٦م)، (سنة إبراهيم سارة، وردة، األول: الصف

١٨٩٤م).
الشيخ ١٨٨١م)، (سنة الشيخ امرأة صابات حنة، ١٩٠٠م)، (سنة مريم الثاني: الصف

١٨٧٦م). (سنة نصار ١٨٧٠م)، (سنة حبيب ١٨٧١م)، (سنة ناصيف
.(١٨٨٩ (سنة خليل ،(١٨٧٩ (سنة راحيل أسني، الثالث: الصف

ويف والوزراء، العلماء وفيهم صقع كل من الزائرين ركائب إليه تتوارد وكانت
بأبيات فمدحه السلطانية، الجنود قواد أحد باشا عزت محمد منهم زاره من جملة

مطلعها: يف يقول ارتجالية،

ن��ع��ل��ه ب��وط��أة ل��س��اح��ت��ن��ا ش��رًف��ا ف��ض��ل��ِه م��ن ع��زٍة م��ح��م��د أع��ط��ى

يقول: ومنها

م��ث��ل��ِه م��ن غ��ي��ره ب��ي��ت ف��ع��ل��ي��ك ف��ت��ن��ت��ُه أراك ب��ي��ت��ي زائ��ًرا ي��ا
أه��ل��ه م��ن أك��ن ل��م ك��أن��ي ح��ت��ى أه��اب��ه ف��ص��رت ع��ن��ي أج��ل��ل��ت��ه
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اليازجي ناصيف الشيخ

عىل دلَّ بما ومدحوه مراسلته، عىل العربية األنحاء جميع من الشعراء أكابر وأقبل
العمري الباقي عبد الشيخ فيه قال ومما واألدب، الشعر يف كعبه وعلوِّ فضله وفور

ديوانه: من األوىل النبذة عىل وقف حني البغدادي،

ال��رج��ل م��وض��ع ف��ي ال��ع��ي��ن وم��ن��ي وق��ف��ت ال��ف��ض��ل ذي ن��اص��ي��ف ش��ع��ر م��ن ن��ب��ذة ع��ل��ى
ال��ن��ع��ل م��وط��ئ ال��ع��ل��ى ه��ام ألخ��م��ص��ِه ش��ام��ٍخ رأس ل��ه��ا إج��الًال وط��أط��أت

منها: يقول طويلة قصيدة وهي

وال��ن��ق��ل ال��ع��ق��ل ش��اه��د ع��ل��ي��ه��ا أق��ام ف��ت��ي��ٌة ال��ش��ع��ر ف��ي دع��واه أن��ك��رْت إذا
ش��غ��ل ف��ي ع��ن��ك إن��ن��ي ش��ع��وري ي��ق��ول ش��ع��ره ي��ب��اري أن ش��ع��ري رام وإن

مطلعها: بقصيدة اإلبياري نجا الهادي عبد الشيخ أيًضا النبذة هذه وقرَّظ

وت��ح��ش��د ال��م��ع��ان��ي ت��ج��م��ع ه��ك��ذا وت��ن��ض��د ال��آلل��ي ت��ن��س��ق ه��ك��ذا
ت��ت��وق��د ب��ف��ك��رة درٍّا ص��ي��غ ك��الٌم ال��ك��الم ه��ك��ذا ه��ك��ذا

يقول: القصيدة هذه ومن

أح��م��د م��ع��ج��ز ب��م��ث��ل ي��ت��ح��دى ع��ي��س��ويٍّ��ا ب��م��ث��ل��ه س��م��ع��ن��ا م��ا
م��ح��م��د دي��ن ب��ف��ض��ل أول��ى ك��ان ع��ي��س��وي ل��ك��ن��ه أل��م��ع��ي

الطرابليس: األحدب إبراهيم الشيخ فيه قال ومما

ال��ره��ان ي��وم ال��ف��رس��ان ج��رى إذا ال��ورى ي��ص��ل��ي م��ع��ان��ي��ه ورا
ف��الن أو ف��ٍل أح��ادي��ث ودع ل��ه أم��س��ى ال��ف��ض��ل ب��أن ص��رح

وهي عرصه، أهل من العلماء جلَّة عيون يف منزلته عىل شاهًدا القدر بهذا وكفى
إطرائه عىل الطبقة هذه مثل وأجمع الكالم، هذا بمثل مسيحي فيها ُمِدح مرة أول
هذه مجموعة يف ذلك فليطالع فيه أقوالهم سائر عىل الوقوف رام ومن وتفضيله،

الندماء. بفاكهة املسماة املراسالت
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الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

بمرض أصيب حتى والنثر والنظم والتصنيف التعليم عىل عاكًفا زال ما إنه ثم
ما ولكنه داره، فلزم األيرس، شطره عطَّل نصفيٍّا فالًجا فانفلج ١٨٦٩م، سنة عضال
املرحوم ِبكره بوفاة القدر فاجأه أن إىل واملستفيدين، السائلني ى ويتلقَّ الشعر ينظم برح
أربعني إال ذلك بعد يِعش ولم الصاعقة، وقوع عليه الحادث ذلك فوقع حبيب، الشيخ
يملك يعد لم حتى الحزن عليه غلب ثم بها، يرثيه قصيدة بنظم بدأ قد وكان يوًما،

قوله: القصيدة هذه يف نظم ومما قريحته؛ عنان

أج��ي��ب��ي دم��وع وي��ا ع��ل��ي��ه أس��ًف��ا ذُوب��ي ح��ش��اش��ة ف��ي��ا ال��ح��ب��ي��ب ذه��ب
ك��ال��ذي��ب خ��اط��ًف��ا ل��ي��ل ج��ن��ح ف��ي ج��اءه ح��ت��ى ل��ل��ب��ي��ن ربَّ��ي��ت��ه
ط��ب��ي��ب خ��ي��ر ال��ص��ب��ر ف��إن ص��ب��ًرا أج��م��ل��ي ال��ح��زي��ن��ة األم أي��ه��ا ي��ا
ال��م��ص��ب��وب ب��م��دم��ع��ي ث��راُه أس��ق��ي ق��ب��ره ج��وان��ب ع��ل��ى وق��ف��ت إن��ي
ال��م��ك��ت��وب ذل��ك م��ن ل��وع��ت��ي ي��ا ص��ف��ح��ات��ه ع��ل��ى ل��ه ك��ت��ب��ت ول��ق��د
ح��ب��ي��ب��ي ح��وي��ت ق��د ألن��ك ع��ن��دي وك��رام��ة م��ح��ب��ة ض��ري��ح ي��ا ل��َك

وفاته وكانت فجأة، فمات الدماغية السكتة عاودته أيام وبعد نظمه، ما آخر وهي
خطبه فعظم سنتني، من يقرب ما الداء لزمه بعدما ١٨٧١م سنة (فرباير) شباط ٨ يف
والعظماء الكرباء شهده حافل مأتم له وكان بذكره، سمع أو فضله عرف من كل عند

نفس. آالف عرشة عن ينيف ما جنازته يف ومىش ولبنان، بريوت من
اللغة خدمة يف منهم يخلفه ولم خاطره، ورسعة ذكاءه ورثوا ولًدا ١٢ له وُولد

الضياء. صاحب إبراهيم الشيخ إال وآدابها

صفاته

أجش الشعر، أسود حنطيه، اللون أسمر الربعة، فوق القامة معتدل هللا) (رحمه وكان
عفيف الضحك، قليل حديثه، يف متأنيًا متواضًعا، كامًال، شهًما، وقوًرا، مهيبًا، الصوت،
وال أحًدا يهُج ولم كتابته، يف وال حديثه يف ال قط؛ بذيئٌة كلمٌة له تُسمع لم اللسان،

وهما: بخيل؛ يف الفكاهة سبيل عىل قالهما بيتني غري زمانه، يف أحٌد هجاه

ح��ك��م��ه ب��ال��ح��الوة أث��ب��ت وال��ب��ع��ض ح��ام��ض خ��ب��زك إن ق��وم ق��ال ق��د
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ط��ع��م��ه ل��ي��ع��رف ي��وًم��ا ذاق��ه م��ن ط��ع��م��ه ف��ي ب��زع��م��ه��م ال��ج��م��ي��ع ك��ذب

مخلًصا، ودوًدا وكان يسمع، ال كأنه وأغىض أطرق بسوء أمامه أحد ذُكر إذا وكان
رواياته لكثرة القلوب بمجامع أخذ حدَّث إذا املدارك، متسع الذاكرة، قوي الفهم، رسيع
عىل يكن ولم بلدانهم، وأسماء أصحابها وأسماء بتواريخها القصة يروي وكان ونكاته،

وقته. أهل كأبسط كان حديثه ولكن اللفظ، يف التأنق من يشء
ينظم كان ولكنه بيتًا، بيتًا يكتبه ال الشعر نظم إذا كان أنه ذاكرته غريب ومن
دفعة أمالها ثم بيتًا عرش ثمانية مرة نظم اعتالله مدة يف إنه حتى يكتبها، ثم األبيات
مسافًرا وكان الفرس، ظهر عىل اليمامية، املقامة وهي مقاماته، إحدى ألَّف وقد واحدة،
أخذ إليها انتهى ا فلمَّ االصطياف، بقصد ١٨٥٣ سنة بحمدون إىل بريوت من بيته بأهل
سيما وال كثريًا؛ شيئًا الشعر من ويعي بتمامه، القرآن يحفظ وكان فعلقها، قرطاًسا
الشعراء وسائر الجو يف يميش املتنبي كأن يقول: وكان به، إعجابه لشدة املتنبي؛ شعر

األرض. عىل يمشون

شعره

فضًال والرتاكيب، األلفاظ اختيار وحسن واالنسجام السالسة يف النهاية فهو شعره ا أمَّ
يف رغبته قلة ومع األمثال، ورضب الحكمة، من واإلكثار املبتكرة، املعاني من له ا عمَّ

قوله: مثل الرقة، منتهى يف له الذي القليل الغزل فإن الغزل

ي��ن��ح��ال أن ع��اش��ًق��ا م��ث��ل��ي أت��ل��وم تُ��رى م��ع��ش��وًق��ا األع��ط��اف ن��اح��ل ي��ا
أوال ع��ي��ن��ي س��ف��ك��ت��ه ق��د ه��ي��ه��ات ث��ان��يً��ا ب��ع��ي��ن��ك دم��ي س��ف��ك ح��اول��ت

وقوله:

س��واك ب��ه ي��ح��لَّ ل��م ف��ؤاد ق��ل��ب ب��ك��ل ح��ل��ل��ت وق��د ح��واك
ت��ب��اك��ى ط��ل��ل ع��ل��ى ب��م��ن ول��س��ت ت��ف��ان��ى ط��ل��ل ع��ل��ى ب��ه ن��زل��ت
رض��اك��ا ع��ن ل��ك��ن ال��ق��ت��ل ي��ري��د ص��بٍّ ب��ق��ت��ل ال��ع��اذل��ي��ن أط��ع��ت
ف��داك��ا دم��ي ي��ق��ول أن ف��ت��أن��ف ذال وي��ه��ون ك��رام��ة ت��ع��ز
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وقوله:

ي��دي��ه ف��ي روح��ي أن ل��ع��ل��م��ي ب��راح��ت��ي��ه أش��ار إذا أخ��اف
م��ق��ل��ت��ي��ه م��ن س��واده ألن ف��ؤادي ن��ظ��رت��ه ع��ن��د وي��خ��ف��ق

وقوله:

ال��ح��ل��ى ت��ل��ب��س��ه ال��ج��ي��د ه��ذا ف��ب��ي��اض ت��ج��م��ال أف��اد م��ا ي��ل��ب��س ك��ان إن
ت��ك��ح��ال ب��م��ق��ل��ت��ي��ك ن��راه ف��ل��ق��د ب��ك��ح��ل��ه��ا ال��ع��ي��ون ت��زيَّ��ن��ت وإذا
ي��ن��ح��ال أن ع��اش��ًق��ا م��ث��ل��ي أت��ل��وم تُ��رى م��ع��ش��وًق��ا األع��ط��اف ن��اح��ل ي��ا

صباه: يف نظمه مما وهو — وقوله

ت��ع��ل��م ل��م ب��ص��دورن��ا وص��دورن��ا وض��م��م��ت��ه ��ن��ي ف��ض��مَّ ع��ل��يَّ أل��وى
م��ري��م ع��ف��ة وف��ي��ه ي��م��ي��ل ح��ت��ى ي��وس��ف ع��ف��ة وف��يَّ ع��ل��ي��ه أه��وي

قال العربية، البالد جيش قائد باشا أسعد بها مدح قصيدة املديح يف نظمه ومن
فيها:

ك��ال��س��رادق ف��وق��ه ع��ج��اًج��ا أق��ام راك��بً��ا ال��س��رادق ت��ح��ت م��ن ق��ام إذا
ال��ص��واع��ق ان��ق��ض��اض ك��ي��ف ب��ه��ا ع��ل��م��ن��ا خ��ي��ل��ه ت��ن��ق��ضُّ ك��ي��ف رأي��ن��ا ول��م��ا
ت��ف��ارق ل��م ق��ل��ب��ه��ا ف��ي وأص��وات��ه��ا خ��ي��ول��ه ال��ب��الد أط��راف ت��ف��ارق

مطلعها: األمثال، مجرى أبياتها جرت قصيدة منه كثري، يشء الِحَكم يف وله

واق ال��ل��ه ق��ض��اه م��م��ا وال ب��اق األرض ف��وق ل��ي��س ل��ع��م��رك

ومنها:

وث��اق ف��ي م��ن��ه��ا ب��ات م��ح��بٌّ س��ب��ي��ال ال��دن��ي��ا ف��ي ال��ن��اس أض��لُّ
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ل��ل��رف��اق تُ��ج��م��ع ال��م��ال ف��ض��ول ف��ي��ه ال��ع��م��ر ي��ض��ي��ع م��ا وأخ��س��ر

ومنها:

الف��ت��راق زم��انً��ا ل��ه��ا ج��م��ع��ت ه��الَّ األم��وال ج��ام��ع ي��ا أال
ال��س��واق��ي ف��ي ت��غ��رق ت��ك��اد وأن��ت ج��ه��ال اإلب��ح��ار ت��ط��ل��ب رأي��ت��ك
ت��راق م��ن ع��ي��ش��ك ف��وق ل��ك ف��م��ا ط��رٍّا األرض م��ال أح��رزت إذا
ط��اق ف��وق ط��اق أل��ف وت��ل��ب��س ك��ب��ٍش أل��ف ي��وم ك��ل أت��أك��ل
ده��اق ك��أس ف��ي ُص��بَّ ك��م��اء ج��زاًف��ا ذاه��ب��ة ال��م��ال ف��ض��ول

قصيدة: من وله

ال��زرد م��ن أط��واًق��ا ل��رج��ل��ي��ك ف��اج��ع��ل دول��ت��ه أي��ام ف��ي ال��ك��ل��ب ت��رى م��ت��ى
األس��د ع��ض��ة م��ن ال ال��ك��ل��ب ع��ض��ة م��ن ت��ل��ب��س��ه ال��ع��ار ع��ل��ي��ك ب��أن واع��ل��م

حادث يحدث ولم الغريب، والتفنُّن الطوىل اليد الشعري التاريخ صناعة يف وله
أبياتًا اليازجي الشيخ نََظَم إال حدوثه تاريخ حفظ يستحق املايض القرن أواسط يف هام
٢٨ يتضمنان عكاء، فتح يف قالهما بيتان الباب هذا يف نظمه ما أشهر ومن تاريخه، يف
هنَّأ قصيدة القبيل هذا من وله العزيز، عبد السلطان يف نظمهما آخران وبيتان تاريًخا،
يقول ١٢٤٨ه، لسنة تاريخني منها بيت كل ن ضمَّ عكا، بفتح املرصي باشا إبراهيم بها

مطلعها: يف

ب��اك��ي��ه��ا ال��ف��ج��ر س��ح��اب م��ن ب��ك��ى إذا أق��اح��ي��ه��ا ع��ن ن��وًرا ت��ب��س��م ال��زه��ر

مطلًقا. تركيبها يف تكلًُّفا ترى ال فيها التاريخ التزامه ومع
قوله: مديحها ومن

ت��ط��ف��ي��ه��ا إب��راه��ي��م ف��ن��ي��ران ب��ن��ا ن��زل��ت م��ت��ى ال��دن��ي��ا م��ن ال��ب��الي��ا ك��ل
ث��ان��ي��ه��ا ي��ل��ق ل��م ي��دا ه��ات وال��ج��ود ل��ه ال��ن��زال ق��ال م��ت��ى ون��ور ن��ار
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عىل باإلنفاق له أمر وقد العزيز، عبد السلطان مدح يف النوع هذا من قصيدة وله
مطلعها: الخاصة، الخزينة من كتبه بعض طبع

ال��خ��ي��م ف��ي دام م��ن ع��ل��ى س��الم وق��ل س��ل��م ذي ات��ح��اد ع��ل��ى ب��ال��م��ط��اي��ا ق��ف

خالية الكلمة أحرف تكون أن وهو العاطل؛ عاطل النظم فن يف مخرتعاته ومن
األحرف وهذه النقط، من خاليًا أيًضا هجاؤه كان الحروف اسم تهجأت وإذا النقط، من
نظم وقد والواو، والهاء والالم والطاء والصاد والراء والدال الحاء وهي فقط؛ ثمانية

هذه: وهي البحرين، مجمع مقاماته يف أبيات أربعة الجناس هذا من

ورُد ل��ل��ح��ر ل��ه ه��ل ورد ح��لَّ درٍّ ح��ول
ط��رُد ل��ل��ص��ح��و ورده وص��ل ح��ل��و ل��ح��ص��ور
ورد ص��د ول��ه وط��وٌل ح��وٌل ول��ه
ح��دُّ ل��ل��ه ل��ه ه��ل ص��دور ح��رٌّ ده��ره

يف أيًضا وهي بيتًا، عرش أربعة باالنعكاس يستحيل ال ما جناس من نظم وقد
وعكسهما مديح طردهما بيتني ونظم قبله، لشاعر املقدار بهذا يُسمع ولم مقاماته،
مما الفنون من ذلك غري فيها وله أيًضا، املقامات يف وهما مبتكراته، من وهذا هجاء،

بشهرتها. رسده عن نستغني

مؤلفاته

الكتب من فمعظمها — ومقاماته دواوينه من ذكره تقدَّم ما سوى — مؤلفاته وأما
مسلًكا والنحو، الرصف يف سيما وال فيها؛ سلك وقد األدبية، العلوم لتلقي املدرسية
بعده؛ اختصار ال الذي املخترص فمنها سن؛ كل يف الطالب حالة يناسب تدريجيٍّا
صفحات؛ ست يف والنحو الرصف فيها جمع وقد الفرد، بالجوهر املسماة كالرسالة
اإلحاطة مع العلمني، هذين يف املصنفني أقوال أشهر عىل فيه أتى الذي ل املطوَّ ومنها
علم يف الُجمانة إحداهما ى سمَّ اللتني كاألرجوزتني أحكامها؛ وتعليل قواعدهما، بجميع
وخمسمائة ألف عن يزيد ما عىل تشتمالن النحو، علم يف الفرا جوف واألخرى الرصف،
منها أُخر تآليف ذلك بني وله مستوفيًا، رشًحا بقلمه مرشوحة منهما واحدة وكل بيت،
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العلمني، هذين ألصول جامع وهو أيًضا، والنحو الرصف يف الخطاب فصل وهي بالنثر،
اإلحاطة بني فيه جمع وقد فيهما، ُوضع متن أفضل أنه عىل املدرسني إجماع وقع وقد

كلمة. عليه يُزاد وال كلمة منه يُحذف أن يمكن ال حتى واالختصار،
العروض يف الدائرة ونقطة البيان، علم يف الجمان عقد أسلوبه وعىل طبقته ويف

بقلمه. مرشوحة األربعة الكتب وهذه املنطق، يف الصناعة وقطب والقوايف،
ى سمَّ أيًضا، بقلمه مرشوحتان والنحو، الرصف يف مخترصتان أرجوزتان ذلك ومن
آخُر ومخترص اإلعراب، أصول يف الباب والثانية الرصف، أصول يف الطرف ملحة األوىل
الطراز اها سمَّ مخترصة أرجوزة البيان يف وله نثر. وهو الحمامة، طوق اه سمَّ النحو يف
وله موجًزا، رشًحا منهما كالٍّ ورشح التذكرة، سماها النطق يف أُخرى وأرجوزة املعلم،
حبيب، الشيخ املرحوم ولده رشحها وهذه والقافية، العروض فن يف مطوَّلة أرجوزة

مطبوعة. كلها التآليف وهذه
الصبح، عمود اها سمَّ النحوية، التوجيهات يف رسالة تُطبع، لم التي مؤلفاته ومن
الطب يف مخترصة وأرجوزة إلتمامها، األجل يف له يُفسح ولم فيه، املفعول إىل فيها انتهى
التي والصفات اإلنسان أعضاء يف ومعجم بقلمه، ورشحها الكريم، الحجر اها سمَّ القديم
القطوف اه سمَّ لبديعيته ورشح والصفات، األسماء يف الشتات بجمع اه سمَّ أفعل عىل

البديعية. واألنواع الجناسات جميع فيه استوىف الدانية،
الحني بعد الحني عليه يعلِّق وكان املتنبي، لديوان رشح وضع يف رشع قد وكان
الشيخ ولده بعده من ه فأتمَّ الغامضة، لألبيات سيما وال التفاسري؛ من له يعن بما
١٨٨٢م. سنة الرشح هذا ُطبع وقد الطيب، أبي ديوان يف الطيب العرف وسماه إبراهيم
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الطهطاوي رافع بك رفاعة

نسبهم ويُلحقون رافع، بن عيل بن محمد بن عيل بن بدوي بن بك رفاعة السيد هو
الزهراء. فاطمة بن الُحسني بن العابدين زين عيل بن الباقر بمحمد

يف نفسه عن كتبه مما ويؤخذ مرص، صعيد من جرجا بمديرية طهطا يف ُولد
عليهم الدهر وأخنى اليسار، ذوي من كانوا أجداده أن — ذكرها سيأتي التي — رحلته
فسار عرس، يف عائلته كانت املرتجم ُولد ا فلمَّ الزمان، بني يف شأنه هو كما بهم وقعد
بيُت لهم يُقال ِكرام قوم بني وأقام جرجا، مدينة من بالقرب النيدة منشأة إىل والده به
حتى بها ولبثا قنا، إىل نزحا ثم مدة هناك فأقاما واملجد، اليسار أهل ِمن قطنة، أبي
قد وكان طهطا إىل عاد وأخريًا فرشوط، إىل نُقل ثم القرآن، ُ يقرأ فأخذ الغالم، ترعرع
العلماء من كبريٌة جماعٌة وفيهم أخواله، عىل املتداولة املتون من كثريًا وقرأ القرآن، حفظ
فراج والشيخ األنصاري، الحسن أبي والشيخ األنصاري، الصمد عبد كالشيخ األفاضل؛

وغريهم. األنصاري،
سنة األزهر بالجامع الطلبة سلك يف وانتظم القاهرة إىل رفاعُة فجاء والده، تُُويف ثم
ولم كثريًا، شيئًا العلم من نال حتى حسنًا جهاًدا والدرس املطالعة يف وجاهد ١٢٢٣ه،
والحديث واللغة الفقه يف األعالم العلماء طبقة من صار حتى سنني بضُع عليه تمِض
حسن الشيخ العلماء من عليهم العلم ى تلقَّ َمْن جملة يف وكان املعقول، علوم وسائر
عن وميَّزه الرتجمة صاحب َفأََحبَّ األزهر، الجامع شيخ ١٢٥٠ه، سنة املتوىفَّ العطار،
فكان واالجتهاد، الذكاء من فيه آنس ِلَما منه؛ بالتقرُّب ه وخصَّ التالمذة، أقرانه سائر
ذلك. شاكل ما أو أمر، يف يستشريه أو العلوم، بعَض عنه يأخذ الشيخ منزل إىل يرتدد
قدمنا كما — وكان سنوات، ثماني زهاء األزهر بمجاورة الرتجمة صاحب وقىض
أتم ا فلمَّ ومصاغها، ُحليِّها بقايا من تبيعه مما عليه تنفق والدتُُه وكانت عرس، يف —
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بأود القيام عىل يساعده براتب الجند آاليات بعض يف إماًما ١٢٤٠ه سنة تعنيَّ دروسه
حياته.

الخديوية العائلة مؤسس باشا عيل محمد له باملغفور زاهيًا العُرص ذلك وكان
ويف السعيد، الُقطر هذا ِلشأْن تعزيًزا مرشوعاته يف آخذًا هللا) (رحمه وكان الكريمة،
العلوم لتلقي أوروبا إىل القطر هذا شبَّان من جماعة إرسال فأحبَّ العلوم، نرش جملتها
بتعيني فأمر البالد، أبناء يف العلوم تلك وبثِّ املدارس، فتح يف أعوانًا له ليكونوا الحديثة؛
سنة مرص من إليها املشار اإلرسالية فسارت والصالة، للوعظ لهم إماًما الرتجمة صاحب
املغرب، ُعلُوم إىل املرتجم نفُس فتاقت فرنسا، إىل مرصية إرسالية أول وهي ١٢٤١ه،
بها، العلوم تحصيل يف منه رغبة نفسه؛ تلقاء من الفرنساوية اللغة درس عىل فعكف

اإلمامة. مهنة من يتخلص لعله العربية إىل منها نقله أو
فهم من تمكَّن ولكنه بها، ظ التلفُّ يتقن فلم بنفسه، اللغة درسه معظم وكان
وعلوًما والجغرافيا التاريخ فأتقن الحديثة، العلوَم يُطالع وأخذ جيًدا، فهًما معانيها
«قالئد اه سمَّ كتابًا باريس يف وهو فرتجم والرتجمة، التأليف إىل ميَّاًال وكان أُخرى،
ما باشا عيل محمد له املغفور فبلغ وغريه، واألواخر»، األوائل عوائد غرائب يف املفاخر
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عظيًما رسوًرا به فُرسَّ نفسه، تلقاء ِمن العلم يف والرغبة النباهة من رفاعة السيد أظهره
بطالعه. واستبرش

الناطقة الشهادات نال أن بعد املرصية الديار إىل هللا) (رحمه عاد ١٢٤٧ه سنة ويف
التي الطبية املدرسة يف الرتجمة منصب عيل محمد ه فوالَّ والفضل، العلم من بدرجته
الشهري، بك كلوت برئاسة القاهرة ُقرب زعبل أبي قرية يف ١٢٤٢ه سنة أنشأها كان
وله سورية، أبناء من عنحوري، يوحنا املرحوم قبله بها الرتجمة رئاسة متوليًا وكان
عىل وعمل الرتجمة، فولوه السبق بقصب الرتجمة لصاحب وشهد جليلة، خدمات فيها
األصابع. عىل يَعدون كانوا ذاك إذ األجنبية اللغات عاريف وأن سيما وال البالد؛ خدمة
وهي املرشق، سائر يف عربية جريدة إنشاء بارش من أول أنه جزيًال فضًال له يعدُّ ومما
اآلن إىل تزال وال ١٢٤٨ه، سنة ومساعدته بمساعيه أُنشئت فإنها املرصية»؛ «الوقائع

املرصية. الرسمية الجريدة وهي
طرا؛ يف الطوبجية مدرسة إىل زعبل أبي مدرسة من انتقل ١٢٤٩ه سنة ويف
عزيز له املغفوُر افتتح ١٢٥١ه سنة ويف العسكرية، والفنون الهندسية الكتب لرتجمة
عند — يت وسمِّ الرتجمة، صاحب إىل بإدارتها وعهد األجنبية، لأللسن مدرسة مرص
املدرسة، هذه بإدارة القيام حق ذاك إذ رفاعة الشيخ فقام الرتجمة، مدرسة — فتحها
يف تالمذتها عدُد فبلغ القطر، جهات بسائر األرياف مدارس من التالمذة لها واختار
تجهيزيٌة مدرسٌة زعبل أبي يف وكان ،٢٥٠ صار حتى زاد ثم تلميذًا، خمسني األمر أول
ومدارس األلُسن مدرسة عن فضًال إليه إدارتها فعهدت األزبكية، جهات إىل فنُقلت للطب
واألحكام لإلدارة وأخرى للمحاسبة، وأخرى والرشيعة، للفقه مدرسة منها فرعية، أُخرى

اإلفرنجية.
األلسن، مدرسة من خرجت فرقة أول من الرتجمة قلُم تشكَّل ١٢٥٨ه سنة ويف
الرتب من يتقدمها ما نال قد وكان قائمقام، رتبة نال تشكيله من ونصف سنة وبعد
رفاعة يْدعى فصار أمرياالي، ُرتبة نال ١٢٦٢ه سنة ويف متتابعة، أوقات يف تدريجيٍّا

رفاعة. الشيخ من بدًال بك
عباس له املغفور عهد عىل أُقفلت حتى األلُسن ملدرسة ناظًرا بك رفاعة زال وما
حتى هناك زال وما الخرطوم، مدرسة لنظارة السودان إىل بإرساله فأمر األول، باشا
يشكر فعاد باشا، سعيد املرحوم وتوىل ١٢٧٠ه، سنة إليه املشار باشا عباس تُُويف
١٢٨١ه سنة إليه فعهد باشا، سعيد يدي بني فَمثُل األقطار، تلك من نجاته عىل هللا
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الفرنساوي، باشا سليمان املرحوم رئاسة تحت الصليبة، بجهات الحربية مدرسة وكالة
قلم نظارة مع نظارتها إليه فأُحيلت بالقلعة، الحربية مدرسة أُنشئت قليل وبعد
نال ذلك وعند واملعمارجية، والتفتيش امللكية والهندسة املحاسبة ومدرسة الرتجمة

املمايزة. الرتبة
سنة إىل منصب بغري بك رفاعة فبقي املدارس، هذه كل أُلغيت ١٢٧٧ه سنة ويف
وتوىل املدارس، قومسيون من عضًوا وتعنيَّ الرتجمة قلم نظارة إىل فأُعيد ١٢٨٠ه،

التأليف. عىل مثابرته مع املدارس» «روضة جريدة إدارة
من وله املثانية، النزلة بداء ١٢٩٠ه سنة هللا اُه تََوفَّ حتى املهام بهذه قائًما زال وما
وغريهم، واملهندسني واألساتذة املرتجمني من املرصية الديار مأل وقد سنة، ٧٥ العمر
الزمن «حلية اسمه خطي كتاب عىل اطلعنا وقد وتعاليمه، مؤلفاته من استفادوا ممن
وعنه الرتجمة، صاحب مناقَب فيه َد َعدَّ مجدي، بك صالح تأليف الوطن»، خادم بمناقب
عنه العلم أخذوا الذين من كبريًا عدًدا أيًضا فيه ذكر وقد هنا، ذكرناه ما معظَم أخذنا

هنا. لذكره محل ال مما وأعمالهم ووظائفهم مناصبهم وذكر واشتهروا، ونبغوا
اللون، أسمر األعضاء، متناسب الجبني، واسع القامة، قصري هللا) (رحمه وكان
املجد مراتب إىل العرس حضيض من به نهض ما وهذا وحدة، ذكاء عىل مقداًما، حازًما،

اإلنسان. بنو بأعمالهم ويَقتدي بالبنان، إليهم يُشار ممن أصبح حتى والفخر،
العربي اللباس يلبس اإلفرنجية، الديار من عاد أن إىل حياته، أوائل يف وكان
ثم — املقالة هذه صدر يف رسمه ترى كما — والقفطان والعمامة الُجبَّة من الخاص

املشهور. اإلفرنجي باللباس له بدَّ
اإلمكان: بقدر وصفها مع اآلخر، بعد الواحد مؤلفاته بذكر حاله ترجمة نختم

من شاهده ما فيه ذكر فرنسا، إىل رحلتُُه وهو النفيس: والديوان اإلبريز خالصة (١)
من حازْت وقد بذلك، يتعلق ما وكل الحديث، التمدُّن وآثار واألزياء، واألخالق، العادات،
بطبعها أمر ثم قصوره، يف تُتىل أن أمر حتى باشا، عيل محمد له املغفور لدى القبول

واألعيان. الوجهاء وبني الدواوين يف وتفريقها
الفرنساوية من ترجمه ضخم مجلد وهو الجغرافية: ملريد الشافية التعريبات (٢)
كبري. مجلد يف مرة غري ُطبع وقد املرصية، املدارس يف الجغرافية لتدريس العربية إىل

يف يبحث كبرية، مجلدات عدة من مؤلٌف كتاٌب وهو ملطربون: جغرافية (٣)
يف ُطبعت كبرية مجلدات أربعة املؤلف منه ترجم مطوًَّال، تاريخيٍّا بحثًا الجغرافية
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ألننا ذلك؛ يؤيد والواقع َعَجل، عىل ترجمها أنه مطالعِتها من ويظهر بوالق، مطبعة
١٢٦٥ه. سنة يوًما ستني يف منها مجلًدا ترجم أنه علمنا

وقد — باريس يف ترجمه واألواخر: األوائل عوائد غريب يف املفاخر قالئد كتاب (٤)
ذكره. تقدَّم

يف للتعليم أَلَّفه واحٌد مجلٌد وهو والبنني: البنات تربية يف األمني املرشد كتاب (٥)
البنات. مدرسة

االبتدائية، املدارس يف النحو قواعد لتعليم أَلَّفه النحو: يف املكتبية التحفة كتاب (٦)
حجر. طبع مطبوع

ترجمه الفرنساوية، تليماك وقائع تعريب وهو تليماك: أخبار يف األفالك مواقع (٧)
بريوت. يف مطبوٌع وهو — الترصف بعض مع — الخرطوم يف كان يوم

العرص آداب عن بحٌث وهو العرصية: األلباب مناهج يف املرصية األلباب مباهج (٨)
األمريية. بوالق بمطبعة ومطبوع وفنونه، وعلومه وصنائعه وسياسته

األصل، إىل الزيادات بعض مع املعاهد اختصاُر وهو التنصيص: معاهد مخترص (٩)
يطبع. ولم

األلسن. ملدرسة رئاسته أثناء أَلَّفه األربعة، املذاهب يف بحٌث وهو األربعة: املذاهب (١٠)
العرب. المية رشح (١١)

مطبوع. اإلفرنجي. املدني القانون (١٢)
ونرش. ُطبع ملرص، تاريخ وهو إسماعيل: بني وتوثيق الجليل توفيق كتاب (١٣)
ببوالق. ُطبع وقد العربية، إىل الفرنساوية من ترجمه ساسري: هندسة كتاب (١٤)

تطبع. لم الطب يف رسالة (١٥)
(مطبوعة). األجرومية يف سهلٌة منظومٌة وهو األجرومية: جمال (١٦)

املدارس روضة يف ُطبع مؤلفاته، آخر وهو الحجاز: ساكن سرية يف اإليجاز نهاية (١٧)
امللكية. املدارس بمطبعة

ورسائل منظومات بني العلمية املآثر من ذكره تقدم ما غري هللا) (رحمه وله
والتهذيب التعليم يف خدماته وأما بعضه. عىل وقفنا وقد يُطبع، لم كثري يشءٌ ومقاالت؛
العلوم نرش يف كربى خدمة خدم رافع بك رفاعة إن باإلجمال ويُقال البيان، عن فغنيٌة
وقلم األلسن بمدرسة األجنبية اللغات تناُول وتسهيل العربية، اللغة إىل بنقلها الحديثة

وغريهما. الرتجمة
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بطرسالبستاين

ثالث مسافة عىل صغرية قرية لبنان، جبل يف الشوف قضاء من الخروب، إقليم يف
بريوت، من ساعات وسبع صيدا، من ونصف ساعات وثالث القمر، دير من ساعات
الربوستانت، من وقليل املوارنة، طائفة من نفس خمسمائة سكانها عدد الدبية، لها يُقال
املرحوم أشهُرُهم البستاني؛ آل من جميعهم اللبنانيني، مشاهري من واحد غري فيها نشأ
صاحب البستاني، بطرس واملعلم البستاني، بطرس واملطران البستاني، هللا عبد املطران
وأثبتته وفاته، إثر عىل الشام جرائُد كتبتْه مما حياته ترجمة اقتطفنا وقد الرتجمة،

وفضله. اجتهاده آثار من بنفسنا عرفناه ومما السابع، جزئها يف املعارف دائرُة

حياته تاريخ

بن محفوظ بن شديد أبي بن شديد بن كرم بن هللا عبد بن بولس بن بطرس هو
عهد يف ١٨١٩م عام الدبية يف ُولد املارونية، الطائفة أعيان من البستاني، محفوظ أبي
والذكاء النجابة مخائل عليه وظهرْت لبنان، جبل يف الكبري الشهابي بشري األمري إمارة
الخوري املرحوم عىل والرسيانية العربية مبادئ ي تََلقِّ يف فأخذ أظفاره، نُُعومة منذ
صور عىل مطرانًا ذاك إذ البستاني هللا عبد املطران املرحوم وكان البستاني، مخائيل
ابن شبيل يدعى آخر وغالًما الغالم هذا أن إليه فنمى الدين، بيت يف يُقيم وكان وصيدا،
والفطنة بالذكاء تفرَّدا قد بعدئٍذ) البستاني بطرس (املطران البستاني يوسف الخوري
بلبنان، ورقة عني مدرسة إىل بهما بعث ثم إليه، فاستقدمهما أقرانهما، بني واالجتهاد
إذ عليه الحصوُل تيرس مما العربية اللغة آداَب أتقنا حتى سنوات عرش فيها فقضيا
الرسيانية اللغات وتناوال والجغرافيا، والحساب والتاريخ واملنطق اللغة كقواعد ذاك؛
القانوني. الحق ومبادئ والنظري األدبي والالهوت الفلسفة وتلقيا واإليطالية، والالتينية
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١٨١٩–١٨٨٣م. البستاني بطرس

الطائفة بطريرك غبطة فأراد سنِّه، من العرشين بلغ قد الرتجمة صاحب وكان
قد والُدُه وكان الدينية، الُعلُوم يف ر للتبحُّ رومية إىل رفيقه مع إرساله ذاك إذ املارونية
بأنظار مشموًال ورقة عني مدرسة يف مدرًسا فتعنيَّ إبعاده، يف والدتُُه فعارضت تويف
وكانت ١٨٤٠م، سنة إىل املصالح بعض قضاء إليه يعهد البطريرك وكان البطريرك،
باشا، وإبراهيم بشري األمري عىل العليَّة الدولة نفس يف كان ِلَما اضطراب يف الجبل حال
عىل العايل الباب تِعني سورية سواحل إىل مراكبها بعثت قد اإلفرنجية الدول وكانت
بريوت يف اإلنكليزية اللغة درس قد الرتجمة صاحب وكان منها، باشا إبراهيم إخراج
املذهب ُدعاة وكان للرتجمة، اإلنكليز فاستخدمه وبعدها، ورقة عني بمدرسة إقامته أثناء
إىل فتعرف مذهبهم، ونَْرش للتعليم ببريوت اإلقامة يف أخذوا قد األمريكان من اإلنجييل
حتى الكتب، بعض لهم ويعرِّب العربية، اللغة يعلِّمهم إليهم يختلف وجعل بعضهم،

مذهبهم. عىل ووافقهم وبينهم، بينه املودة عالئُق تمكَّنت
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مدرسة إنشاء عىل فانديك الدكتور املرحوم الخطري أُستاذنا عزم ١٨٤٦م سنة ويف
أثنائهما يف ألَّف عامني فيها التعليم فتوىل إنشائها، يف الرتجمة بصاحب فاستعان عبية،
استعماله وذاع عديدة، مراًرا ُطبع الحجاب، كشف اه سمَّ الحساب، علم يف مطوًال كتابًا

سورية. مدارس سائر يف
التأليف مبارشة مع أمريكا قنصلية يف الرتجمة منصب وتوىل بريوت َقِدم ثم
العربانية اللغتني — ُقبيله أو ذلك أثناء يف — ودرس والخطابة، والوعظ والرتجمة
إىل التوراة ترجمة بارش قد األمريكاني سميث عايل الدكتور املرحوم وكان واليونانية،
سميث الدكتور عاَجل األجل ولكن ترجمتها، عىل الرتجمة بصاحب فاستعان العربية،
بطرس املعلم أما املشهورة، األمريكانية الرتجمة وهي فانديك، املرحوم الرتجمة فأتمَّ

املحيط. محيط قاموسه تأليف يف رشع فإنه
ظهرت عربية نرشة أول وهي سورية، نفري سماها نرشًة نرش ١٨٦٠م سنة ويف
غري عربية جريدة أنشأ من أول فالبستاني جريدة؛ نسميها أن لنا جاز وإذا سورية، يف

العربية. اللغة ُقرَّاء بني رسمية
أسسها الوطنية»، «املدرسة اها سمَّ عاليًة مدرسًة بريوت يف أنشأ ١٨٦٣م عام ويف
سائر من الطلبُة إليها فتقاطر العثمانية، الوطنية الجامعة ومبدأ الدينية الحرية عىل
اآلفاق، يف صيتُها فذاع وغريها، والعراق اليونان وبالد واآلستانة ومرص الشام أنحاء
عاٍل؛ بنيشان السلطانية الحرضُة عليه فأنعمت األشهاد، رءوس عىل فضلها وظهر
رئاسة نيابة البستاني سليم املرحوم ولده توىل وقد لخدمته، ومكافأة له تنشيًطا
والصف والطبيعيات التاريخ يدرس فكان الحديثة، العلوم يف متضلًعا وكان املدرسة،
واملواعظ الخطب التالمذة عىل يلقي هللا) (رحمه والُدُه وكان اإلنكليزية، اللغة يف األول

األُسبوع. يف مرتني
أشَهر عن أخذه وقد املحيط، محيط قاموسه تأليف من فرغ ١٨٦٩م سنة ويف
بما كلها عنها يمتاز ولكنه الجوهري، وصحاح الفريوزآبادي سيما وال اللغة؛ متون

يأتي:

املجرد. الثالثي من األول الحرف باعتبار املعَجم ُحُروف عىل َرتَّبَه أنه (١)
الفصحى. باأللفاظ ها َ وَفرسَّ العامية األلفاظ من كثريًا فيه جمع (٢)

مهمًال. أو مجهوًال أصلها كان األعجمية األلفاظ أُُصول من كثريًا أوضح أنه (٣)
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الحديثة العلوم بُحُدوث اللغة يف حدثْت التي املصطَلحات من كثريًا فيه أدخل أنه (٤)
وسهولتها. عبارته بسط عن فضًال األعجمية، اللغات عن املنقولة

الخاصة، به وترىض العامة تفهمه العربية، اللغة طالب بغرض وافيًا كتابًا فجاء
منه أصغر املحيط، قطر اه سمَّ مختًرصا منه واستخرج كبريَين، مجلَدين يف طبعه
سورية أنحاء سائر يف الكتابني استعماُل فشاع املدارس، لتالمذة صه خصَّ حجًما،
ونسخًة الشاهانية، حرضة إىل املحيط محيط من نسخًة رفع طبُعُهما تم فلما وغريهما،
موقع هذا عملُُه فوقع باآلستانة، املعارف نظارة إىل وأُخرى الُعظمى، الصدارة إىل
وهي املؤلفون، ينالها التي األوىل بالجائزة السلطانية الحرضة فأجازتْه االستحسان،
— الثالثة الدرجة من املجيدي بالنيشان عليه وأنعمت عثمانية، لرية وخمسون مائتان
صدره. أعىل يف معلَّق إليه املشار والنيشان البستاني، رسم الرتجمة هذه صدر يف وترى
وعهد الجنان، اها سمَّ سياسيًة أدبيًة علميًة مجلًة أنشأ ١٨٧٠م عام أول ويف
ذلك أواسط ويف البستاني، سليم املرحوم نجله إىل األمر بادئ يف وإنشائها بإدارتها
أقدم ِمْن فهي الجنة؛ سمياها سياسية صحيفة إنشاء يف سليًما ابنه استعان العام
ابن تحريرها وتوىل الجنينة، جريدة أصدر ثم الشام، ببالد العربية السياسية الجرائد
اآلن. تصدر ال إليها املشار الثالث والجرائد اإللياذة، ناظم البستاني أفندي سليمان عمه
— رأى ولكنه الناس، مشاهري أي: لألعالم؛ قاموس بتأليف قاموسه آخر يف ووعد
العلوم لسائر شامٍل قاموٍس تأليف عىل فعوَّل هذا، مرشوعه يف ع يتوسَّ أن — بعدئٍذ
وبعض سليم ولده به يعاونه ١٨٧٥م عام فيه فرشع وأزمانها، مواضيعها اختالف عىل
العربية، اللغة يف منواله عىل ينسج لم فريٌد كتاٌب وهو املعارف»، «دائرة وسماه الكتاب،
والثامن السابع فأتم السابع، بدء يف وهو وتُُويف مجلدات، ستة هللا) (رحمه منه فأصدر
الُجزء الباقون أبناُؤُه فأصدر التاسع، يف الرشوع قبل تُُويف ولكنه سليم، املرحوم ابنه
إيقاف إىل أدت موانُع حالت ثم البستاني، أفندي سليمان عمهم ابن بمعاضدة التاسع
أفندي سليمان القاهرة َقِدم أن إىل سنوات بضع ذلك عىل ومضت بريوت، يف العمل
أفندي ونسيب أفندي نجيب عمه ابنَي مع الدائرة إتمام يف وأخذ — إليه املشار —

عرش. الحادي ثم العارش الجزء فصدر البستاني،
خرب فطار القلب، يف ِبعلَّة فجأة ١٨٨٣م سنة (مايو) أيار أول يف وفاته وكانت
من ركنًا السوري الوطن فقد بفقده ألن سورية؛ أنحاء له فاهتزت البالد، يف منعاه
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ورثاه والعلماء، الخطباء وأبَّنه واألصدقاء، األهل فبكاه األخرية، نهضته يف أركانه أقوى
والشعراء. الكتَّاب

وأعماله مآثره

علًما والتهذيب التعليم يف فأخذ مهده، يف طفًال يزال ال والعلم سورية يف البستاني نبغ
وجريدًة علميًة، مجلًة أنشأ َمن أول فهو والجرائد، املدارس وأنشأ الكتب فألَّف وعمًال،
فألَّف ثابت، بعزم األدبية املرشوعات عىل أقدم من وأول وطنيًة، ومدرسًة سياسية،

ونرشها. طبعها ل وسهَّ الكتب
الحجاب، وكشف املحيط، وقطر املحيط، ومحيط املعارف، دائرة مؤلفاته: وأشهر
عديدة ورسائل أُخرى وكتب والنحو، الرصف يف املصباح ومفتاح الدفاتر، ومسك
جرائد: ثالث وأنشأ واألدبية، الدينية الكتب ترجمة عن فضًال والتهذيب، للتثقيف

والجنينة. والجنة، الجنان،
عرش خمس بريوت يف األحد مدرسة رأس وقد الوطنية، املدرسة مرشوعاته: ومن
املسكرات، عن واإلمساك األوالد تربية إىل فيها دعا دينية، رسائل عدَة لها وترجم سنة،
عىل الَحثِّ كثري وكان باشا، داود املرحوم أنشأها التي الداوودية للمدرسة قانونًا وسنَّ
عىل تالها كثريٌة خطٌب وله بالرشق، املوضوع هذا يف خطب من أوُل وهو النساء، تعليم
وصفنا وقد فوائُد، كلها جرائده، يف نرشها جمة ومقاالت جمعياتها، ويف بريوت منابر

حياته. ترجمة أثناء يف كتبه

وأخالُقُه صفاتُُه

به عني بما القيام استطاع ما ذلك ولوال البنية، قوي سمينًا، الجسم ممتلئ ربعة، كان
مرشوع يف التفكر عن يفرت ال نشيًطا، حازًما وكان واإلدارية، العقلية املرشوعات من
العمل مواصًال بكلِّيته عليه أََكبَّ بعمل بدأ فإذا وطنه، لخدمة يعملُُه عمل أو فيه يرشع

وأوراقه. ُكتُبه بني مكتبه يف عليه عثروا نهاًرا أو ليًال افتقدوه إذا وكانوا به، للقيام
يعرتض ما مع ضجٌر وال ملٌل يأخذُُه ال األعمال، عىل قادًرا الجنان، ثابَت وكان
العزم؛ ويُضعف العزيمَة يثبِّط مما العقبات من بالدنا يف واألدبية العلمية املرشوعات
اعتاد وال والنرش، الطبع معدات فيه تتوافر لم عٍرص يف نبغ فقد أيامه؛ يف وخصوًصا
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عن يقرص أعماًال عمل فإنه ذلك ومع املؤلَّفات، عىل واإلقبال الجرائد مطالعَة الناس فيه
ويُكاتب أعماله ويُدير ويرتجم، ويعلِّم يؤلِّف فكان األقوياء؛ الرجال من عدٌة بها القيام
يقوُم كان بما ناهيك وعمًال، علًما مدرسته ويدير حساباته ويضبط وأصدقاءه، اله عمَّ
حاجاتهم، فيقيض واملستعينني، املستشريين من يَقصده ملن األدبية املساعدات من به
الزائرين يستقبل ذلك مع وهو واملواعظ، الُخطب ويقدِّم الجمعيات، اجتماعات ويحرض

وغريته. بلطفه معجبًا حامًدا شاكًرا إال يديه بني من أحدهم يرجع فال ، باشٍّ بوجٍه
لوطنه محبٍّا النية، صادق العريكة، لني األخالق، دمث الطوية، مخلَص وكان
عىل سخيٍّا وكان والرياء، للتملُّق كارًها التعصب، عن بعيًدا الخلق، كريم ودولته،
أو كان شابٍّا جليسه يسرتيض املحارضة، حسن املعرش، بسيَط األدبية، املرشوعات
أساُس العامة املصالح أن يَعتقد وكان وأخالقه، ذوقه يناسب بما ُكالٍّ ويخاطب شيًخا،

عماًدا. والنشاط شعاًرا الصدق متخذًا تأييدها يف جهده فيبذل تقدم، كل
نفسه ويف خرج إال أحٌد يجالْسه لم محرتًما، وقوًرا الجناب، رفيَع ذلك مع وكان
والتجلَّة والثناء باملدح ُقِرن اسمه ذكر حيثما فكان له، احرتام قلبه ويف إليه، انعطاٌف
الفضل وأهل الرفيعة واملقامات الوجاهة ذوي نفوس يف رفيًعا مقاًما فنال والوقار،
املرحوم الخطري أستاذنا له صداقة أشدهم من وكان ونزعاتهم، مذاهبهم اختالف عىل
أخوين مًعا كانا طويًال زمنًا وشاربه وآكله ساكنه فقد فانديك؛ كرنيليوس الدكتور
الصديق، بلسان األستاذ رثاه الرتجمة صاحب تُُويف فلما — األخوان ونعم — متصافيني

الكنيسة: يف لتأبينه وقف وقد قاله ومما الشقيق، األخ بدموع وبكاه

ي��ن��ت��ق��د ال��م��وت ك��ي��ف ال��م��وت إل��ى ان��ظ��ر ي��د ال��رج��ال ن��ق��د ف��ي ي��ك��ن ل��م إن
ي��ج��د ال��ذي ي��رض��ى وال ق��وم ك��ري��م م��ل��ت��م��ًس��ا ال��ن��اس ح��ول األرض ف��ي ي��دور

وأرغب بي يليق الذي املقام ألن خطيبًا؛ اليوم هنا بُوُقويف ملظلوٌم إني
ُخِطَف الذي وحبيبي أخي عىل نائًحا باكيًا وسطكم يف أقوَم أن هو إنما فيه
مًعا الليايل من أحيينا فكم ورفيقي، وأستاذي معلمي هو بل خطًفا، بيننا من
املقاصد اتحاد عن الصادرة املعارش وحالوة والتأليف واملطالعة الدرس يف

كئيبًا. حزينًا بجانبه أركع وال خطيبًا جثته فوق أقف فكيف واألغراض،
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ومات القضاء وقع ا َلمَّ أنه والفضل، األدب أهل بني الرفيعة منزلته عىل يدل ومما
رثاء، أعمدتها الجرائد فمألت ورثائه، تأبينه إىل والعلماء الخطباء تسابق البستاني
مآثره ويذكرون ذكراه، يرددون رضيحه عىل الخطباء ووقف حزنًا، صفحاتها وسوَّدت
وقوف والناس قربه عىل وقف إذ إسحاق، أديب املرحوم تأبينه يف قاله ما وهاك وآثاره،
وابتلَّت لونه امتقع وقد هللا) (رحمه األديب فانتصب السامعني، جملة يف وكنا خشوع،

يقول: وأخذ عيناه

ع��ذر م��اؤه��ا ي��ِف��ض ل��م ل��ع��ي��ن ول��ي��س األم��ر ول��ي��ف��دح ال��خ��ط��ب ف��ل��ي��ج��لَّ ك��ذا

ملصيبة إنها عميم، خطب الخطب هذا إن جسيم، مصاب املصاب هذا إن
نظريها يف يكثر ال عموميٌة لنائبٌة إنها الدموع، بذل مثلها يف يقلُّ وطنية
يف العمر أنفقت من يا الوطن مصيبة فيك املصيبة إن أجل، الضلوع؛ تمزيق
تبكيك أَْن بدع فال مستقيًما، متعفًفا متجلًدا صابًرا مجتهًدا مْقدًما خدمته
الفضل مثال فينا تكن أََولم الُقلُوب، لَفْقدك تنفطر أن غرو وال العيون،
العلم، خدمة يف والثبات التجلُّد وعنوان واألدب، الرباعة ونموذج واالجتهاد،
العلم وجعلت أتعابك، السبيل هذا عىل ووقفت شبابك، الخدمة هذه يف بذلت

قواًما. لذاته وكنت روًحا، لروحك فكان ُدنياك، من القصوى غايتَك
مرشوع وأي إليه، والداعي به البادئ أنت تكن ولم رأيناه أدبي أثر فأي
خطَّ من أول أََولست عليه، املعني أو فيه الشارع أنت تكن ولم شهدناه مفيد
اإليمان»، من الوطن «حب الجنان: صحف عىل ورسم الُقلُوب صفحات عىل
املصاعب تخاف ال بهمة، العلمية الجسيمة املرشوعات عىل أقدم َمْن وأول

والثبات. العزيمة صدق إال تألف وال والعقاب،
يديك أعمال ترى عني وأي تُشكر، ال ذُكرت إذا وبأيها تُذكر، ال آثارك بأي
يف اجتهادك آثار من نذكره الذي وما عليك، حزنًا دًما، بل دمًعا، تفيض وال
أربعني واألدب العلم خدمة عىل أمواظبتك عظيًما، نجده وال ارتيادك استمرار
أمحيط الوصف، عن بشهرتها الغنية وتصانيفك تآليفك أم تزيد، أو عاًما
أنواًرا، الوطن بها مألْت التي الوطنية مدرستك أم محيطك، قطر أم محيطك
من أغصانًا فيها غرست التي جنانك أم مناًرا، الصحيح لألدب فيها ورفعت
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دائرة أم القطوف، الدانية الزاهرة جنتك أم زوجان، فاكهة كل من العرفان
أبقيت فيمن األمل لوال عليها الدائرة تدور أن نخاف كدنا … التي املعارف
به فيكون الرجاء ويحقق األمنية ويتم املحبني، رجاء يحقق كريًما خلًفا لها

عزاء. للوطن
لم منَّا فمن عبًدا»، له كنت حرًفا علمني «من سادتي يا املأثور األثر يف
تصانيفه من صنوًفا؛ فوائد منه يستفد لم منا من حروًفا، الفقيد هذا يعلِّمه
كل يف معارفه آثار من الزاهرة، جرائده من الوطنية، مدرسته من فن، كل يف
ساعات يف الضجر ويغلب الفراغ، أوقات يف امللل يدفع لم منا ومن موضوع،
إلنشائه يحيي فقيدنا كان ما بتالوة األشغال، تعب بعد الفكر وينزِّه الراحة،
املصيبة نستعظم ال وكيف نبكيه، ال وكيف نرثيه، ال فكيف الطوال؛ الليايل

فيه!
مفيًدا، سعيًدا عشت لقد والرضوان، الرحمة ظالل تحت الراقد هذا أي
ثًرى يربد مما الحزن وشمول األسف ُعُموم كان وإن فقيًدا، حميًدا وقضيت
من ثراك إىل مسوقة والغفران الرضوان سحب جادتك فقد غفرانًا، ويجلب

لسان: بكل رضيحك عىل مستمطرة مكان كل

ي��دي��ك ب��ي��ن ق��دَّم��ت ب��ج��م��ي��ل ف��ق��ي��ًدا ق��ض��ي��ت م��ن ي��ا س��ع��ي��ًدا ن��م
إل��ي��ك. ال��م��م��ات ف��ي ال��ل��ه أح��س��ن إل��ي��ن��ا ال��ح��ي��اة ف��ي أح��س��ن��ت أن��ت
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مبارك1 باشا عيل

الشيخ والده واسم ١٢٣٩ه، سنة الدقهلية مديرية من الجديدة برنبال قرية يف ولد
والكتابة القراءة تعلُّم يف وابتدأ الروجي، إبراهيم بن سليمان بن مبارك بن مبارك
لهم يَِطب فلم الحماديني ناحية إىل العائلة نزحت ثم أعمى، القرية أهل من رجل عىل
والد فأنزلوا فقهاء، عندهم يكن ولم بالرشقية، السماعنة عرب إىل فارتحلوا فيها، املقام
صالًحا كان ألنه الدينية؛ األمور يف إليه مرجعهم وصار اإلكرام، منزل الرتجمة صاحب
أبو الشيخ اسمه معلم إىل تعليمه عهد ثم بنفسه، ولده برتبية فاعتنى متفقًها، تقيٍّا
بسنتني، القرآن فختم جمعة، يوم كل إال والده إىل يذهب ال برنبال، قرب مكان يف خرض

والده. عىل ُ يقرأ وجعل له رضبه لكثرة معلمه ترك ولكنه
حتى واللعب اللهو عىل الرتجمة صاحب حملت مبارك الشيخ أشغال كثرة أَنَّ عىل
عىل إجباَره فأراد تعلُّم، بغري يعيش لئال عليه؛ والُدُه فأشفق تعلَّمه، قد كان ما نيس
يريد عما فسأله والده، لدى أشقاُؤُه له فتوسط رضبه، خوف فأبى معلمه إىل العود
الكتَّاب زي ُحسن من يرى كان ِلَما الكتابة؛ يف ورغب الفقه عن العدول ل ففضَّ تعلُّمه،
إليه فعهد األخيوة، بناحية القسم يف الكتابة يتعاطى صديٌق لوالده وكان وهيبتهم،
يراه كان ما غري الداخلية حالته فرأى بعائلته، اختلط حتى وألفه به عيلٌّ فأنس تعليمه،
فرضبه «اثنني»، فأجابه والواحد، الواحد يجمع كم مرة سأله أنه واتفق الظاهر، يف منه
فغادره عيلٍّ، عىل ذلك فشقَّ الناس، من محرض يف ذلك وكان رأسه، فشجَّ البن بمقالة

بعدها. وما ٢٧ صفحة التاسع الجزء التوفيقية الخطط يف نفسه عن كتبه عما ملخصٌة الرتجمة هذه 1



الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

املنزلة جهة املطرية إىل البيت من َفَفرَّ والُدُه عليه فنقم إليه، يشكوه والده إىل وسار
هناك. له خالة إىل ملتجئًا

إىل بعضهم فحمله الطريق، يف به فأُصيب ذاك، إذ (الكولريا) الوباء انتشاُر واتفق
والده ولكن واألم، األب يتيم أنه وادَّعى شفي، حتى وعالجه الحجر، صان قرية يف بيته
ولكنهما الفرار، طلب القرية تلك يف رآُهما ا فلمَّ عنه، التفتيش يف ساعينَْي كانا وأخاه
يلبث فلم آخر، كاتٍب إىل والُدُه فسلَّمه التعليم، إىل العود عىل َوَحَمَاله ذلك بعد أمسكاه
ولم القسم، يف الكتَّاب ألحد مساعًدا فجعله والده، عىل القراءة إىل عاد ثم قليًال إال معه
لقبض يوًما أُْرِسَل أنه فاتفق قرًشا، خمسون وقدره له، املعني الراتب إليه يدفع يكن
وأرسل الراتب من استحقاقه املقبوض من معه وأبقى فقبضه القرى، بعض حاصل
به املنوط إىل به وىش العسكرية أنفار جمع اتفق إذا حتى الكاتب عليه فغضب الباقي،
محمد ذاك إذ مرص عزيز أمام والُدُه له فتوسط السجن، يف وألقوه فأمسكوه جمعهم،

رساحه. فأطلقوا باشا عيل
كبري، أبي يف الُقطن زراعة مأمور لدى كاتبًا يكون أن يف بعُضُهم له سعى ثم
الوجه، سمح لكنه اللون، حبيش هو فإذا أفندي، عنرب واسمه املأمور؛ يدي بني فحرض
يده، وقبَّل عليه، دخل ثم انرصفوا حتى فتأخر يديه، بني وقوًفا والحكام املشايخ ورأى
قرًشا ٧٥ إليه يدفع أن عىل عنده خدمته والتمس فصيح، عربي رقيق بكالم فخاطبه
املخالفة املأمور هذا لحال عجب ولكنه بذلك، عيلٌّ فُرسَّ العيش، من كفاءته مع شهريٍّا

األتراك. من إال يكونون ال الحكام أَنَّ العتقاده وجهه؛ لسواد
معلِّم أنه أخريًا علم حتى حاكًما العبد ذلك جعلت التي األسباب يتحرى زال وما
فسأل الرتكية، واللغة والحساب الخط تعلِّم املدرسة تلك وأن العيني، قرص مدرسة يف
الوسائط، ساعدته َمن يدخلها إنما له فقيل فيها، االنتظام للفالحني يجوز كان إذا
عن بُعدها عىل املدرسة تلك يف الدخول إىل بكلِّيته ومال الغرية، نار قلبه يف فاتقدت
فغادر له فأذن أبيه، بيت إىل الذهاب مدَّعيًا يوًما رئيَسه فاستأذن وسائطه، وقلة مقره
يدخلها؛ أن فأراد الخانقاه، مدرسة بتالمذة بطريقه عياض بني قرية يف والتقى البلدة،
ال أن والده فأجربه املدرسة، هذه من ينتخبونهم إنما العيني قرص تالمذة أن لعلمه
ْله يحوِّ لم ذلك ولكن املاشية، رعاية إليه وعهد بيته، إىل وحمله قهًرا واختطفه يفعل،
نهاًرا؛ وال ليًال منها يخرج ولم ودخلها املدرسة، جاء حتى ليلة ذات ففرَّ عزمه، عن

البيت. إىل به ويرجع فيختطفه والُدُه يلقاه أن من خوًفا
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١٢٣٩ه–١٣١١ه. مبارك باشا عيل

ناظُر ذلك بعد جاء ثم منه، قريبًا بقاءه يودُّ ولكنه تعليَمه، يكره والده يكن ولم
تكن ولم — العيني قرص مدرسة يف وإدخالهم التالمذة أنجب النتخاب املدرسة تلك
املدرسة تلك فدخل وفطنته، لذكائه املنتخبني؛ من عيلٌّ فكان — بعد الطب دراسُة فيها

فقط. سنة ١٢ وِسنُُّه ١٢٥١ه، سنة
فأوقع قبيًحا، تافًها والطعام ا، جدٍّ ومهينة سيئًة هناك التالمذِة معاملُة وكانت
استخراجه فأراد بذلك والده فعلم عليه، واشتد الجرب، مرض يف الرتجمة صاحب
يف البقاء ل فضَّ بل عيلٌّ، يرَض فلم بإخراجه، له يأذنوا لم ألنهم بالحيلة؛ املدرسة من

باكيان. وهما وودَّعه والده فقبَّله علمه، إتمام يف رغبة املدرسة؛
عيل محمد ولكن دروسه، إىل وعاد مرضه من نقه ١٢٥٢ه سنة التالية السنة ويف
منها العلم تالمذة فنقل الطب، صناعة لتعليم العيني قرص مدرسة تجعل بأن أمر باشا
يفهم ال كالطالسم الحني ذلك إىل لديه الرياضية العلوم وكانت زعبل، أبي مدرسة إىل
إبراهيم املرحوم املدرسة تلك ناظر فاعتنى تدريسها، طرق وسوء لتعقدها معنًى؛ لها

47



الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

صاحب قال — عبارة بأبسط للتالمذة يرشحها بنفسه، الدروس تلك بإلقاء رأفت بك
عيلَّ.» الفتوح باب هذه طريقتُُه «وكانت الرتجمة:

انتخب فيمن انتخب ثم أنواعه، عىل العلم لذة يذوق الحني ذلك من عيلٌّ وأخذ
سنوات. خمس فيها فدرس املهندسخانة، ملدرسة

فرنسا إىل أنجاله إرسال عىل باشا عيل محمد له املغفور عزم ١٢٦٠ه سنة ويف
بعضهم أُرسل ثم سنتني باريس يف فأقاموا اإلرسالية، تلك جملة يف عيلٌّ فانتخب للتعلُّم،
أيًضا هذه يف فأقاموا املالزم، رتبة منهم كلٌّ تقلَّد وقد متس، إىل — هو جملتهم ويف —

به. يتعلق وما الحرب َفنَّ فيها درسوا سنتني،
إىل اإلرسالية استقدم باشا عباس وتوىل باشا عيل محمد له املغفوُر تويف ا َلمَّ ثم
املرصي، بالجيش هو وأُلحق يوزبايش، برتبة ورفاقه الرتجمة صاحب عىل وأنعم مرص،
األول باشا عباس له املغفور انتدبه ثم الشهري، الفرنساوي باشا سليمان ذاك إذ وقائده
حق املهمة بتلك فقام األرياف، مهنديس المتحان عيَّنها التي االمتحانات لجنة يف ليكون

القيام.
االقتصاد مع للمدارس أُسلوبًا ينظم أن باشا عباس إليه أوعز ١٢٦٦ه سنة ويف
طلب ولكنه أمرياالي، برتبة ذلك بمقابل عليه وأنعم فأعجبه إليه، وقدَّمه فنظمه بالنفقة،
باإلدارة، يكتِف ولم االهتمام، أشد بذلك فاهتم بنفسه، املدارس تلك نظارة يتوىل أن إليه
لطبع حجر بمطبعة املدرسة إىل وأتى للتدريس، الالزمة الكتب بعض يؤلِّف كان ولكنه
يف وألَّف التعليم، وطرق والرتتيب النظافة من جيًدا املدارس سري يراقب وكان الكتب،

يُطبع). (لم للتعليم كتابًا العمارة
من ففصله به، إليه فُويش باشا، سعيد له املغفور توىل حتى كذلك الحال زالت وما
سنة العلية الدولة مع روسيا ملحاربة سارت التي الحملة يف به وبعث املدارس، نظارة
أُخيل من ُجملة يف كان عودته وعند سامًلا، وعاد كثرية، أهواًال وقاىس فسافر ١٢٧٠ه،
إليه يلتفت ولم شيئًا، يملك ال إليه أوى حقري مسكن إىل فعاد العسكرية، من سبيلهم

الرخاء. وقت أصدقاء له كانوا ممن أحد
والسكنى العزلة وأَِلف والرتب، املناصب أنف حتى الحال هذه يف سنني مكث
ضباط بفرز األمر صدر ذلك يف هو وفيما بلدته، إىل العود عىل وعزم الناس، عن بعيًدا
معاون منصب فتقلَّد املختارين، من هو فكان للخدمة، منهم الصالحني النتقاء الجهادية
القبيل، الوجه لنصف مفتًشا ثم التجار، ملجلس وكيًال تعنيَّ ثم الجهادية، نظارة يف
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والكتابة القراءَة ضباط والصف الضباط بتعليم وتربَّع املناصب هذه من أُقيل ثم
يف آخر وكتابًا الهندسة»، «تقريب اه سمَّ الهندسة يف كتابًا ألَّف ذلك أثناء ويف والهندسة،

املهندسني. تذكرة اه سمَّ وآخر االستحكامات،
من جانبًا فاشرتى التجارة، معاطاة عىل عزم حتى يده، ذاُت فضاقت ُرِفَت ثم
منها فربح وباعها، فاشرتاها بخسة، بأثمان للمبيع عرضتها الحكومة كانت الكتب
تغريُّ بسبب املناصب من أنظاُرُه إليه تطمح كانت مما قانًطا زال ما ولكنه حسنًا، ربًحا
١٢٧٩ه سنة باشا سعيد تويف فلما — قدمناه كما — إليه به ويش بما عليه باشا سعيد
بمعيته، باشا إسماعيل وألحقه آماله، تجدَّدت باشا، إسماعيل األسبق الخديوي وخلفه
فيها فأجرى املهندسني، إىل حاجة يف تزال ال وكانت الخريية، القناطر نظارة يف عيَّنه ثم

إجراءات. عدة
تشكَّل الذي املجلس يف الخديوية الحكومة عن للنيابة به بُعث ١٢٨٢ه سنة ويف
من به املحكوم القرار مقتىض عىل السويس، خليج رشكة حق هي التي األرايض لتقدير
وأنعمت املتمايز، برتبة إليه فأُحسن القيام، حق املأمورية بتلك فقام فرنسا، إمرباطور

دونور). ليجون (أوفيسيه بُرتبة ذلك أثناء الفرنساوية الدولة عليه
إىل للسفر الخديوي انتدبه ثم املدارس، ديوان وكالة إليه ُعهدت ١٢٨٤ه سنة ويف
واآلثار املتاحف أهم واجتىل ة، جمَّ فوائَد هذا سفره من فاستفاد مالية، مهمة يف باريس
السكك إدارة عهدته إىل وأُحيلت مريمريان، برتبة عليه أُنعم بقليل عودته وبعد واملدارس،
األوقاف، ونظارة العمومية، األشغال وديوان املدارس، ديوان وإدارة املرصية، الحديدية
األعمال هذه بكل للقيام يقتيض ما يَخفى وال الخريية، القناطر نظارة عىل بقائه مع
أثناء ويف فائتة، تفوته ال حتى ونهاره ليله يعمل فكان والقدرة، والنشاط الهمة من
تزال ال حيث القاهرة، يف الجماميز درب إىل العباسية من املدارس نقل يف سعى ذلك
من كثريًا وأنشأ الغاية، هذه إىل هناك أيًضا وهي الخديوية، الكتبخانة س وأسَّ اليوم، إىل
مدرسة وأنشأ والبحري، القبيل بالوجهني الكبرية البنادر يف املنظمة األمريية املدارس
ومعرًضا العالية، والعلوم التعليم ُطُرق ويتعلمون املعلمون فيها يتخرج العلوم، دار
فتكون التالمذُة عليها يتمرَّن لكي الرياضية؛ العلوم أدوات من وغريها الطبيعية لآلالت
فيها، كثريًا فأصلح األوقاف، إىل التفاته ه ووجَّ واالختبار، املشاهدة عىل مبنيًة معارُفُهم

حساباتها. ورتَّب أمالكها ودبَّر
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القاهرة شوارع تنظيم منها فكثرية؛ األشغال بديوان يتعلق مما أعمالُُه وأما
وميدانه، عيل محمد شارع يده عىل ُفتحت التي الشوارع ومن اآلن، هي كما وتوسيعها
اللوق، وباب ونحوها، الشوارع من بعابدين يحيط وما وميدانها، األزبكية وشوارع
عىل األسبق الخديوي بها فأنعم قذرة وآكاًما تالًال واإلسماعيلية الفجالة جهات وكانت

اآلن. نراها كما صارت حتى والحدائق القصور فيها وبنوا فمهدوها، الناس
فيها وأُنشئْت الجزيرة، وتنظَّمت املتني، الباذخ النيل قرص كوبري بُني عهده ويف
كثريٌ وأُنشئ الرشكة، بواسطة القاهرة إىل املياه وجلبت باألشجار، املحفوفة الشوارع
تولِّيه عهد ويف واإلسماعيلية، اإلبراهيمية كرتعة الُقطر؛ جهات يف والرتع الجسور من
بذلك، االحتفال لحضور امللوك وُدعي رسميٍّا، السويس قنال فتح تم أيًضا األشغال
االحتفال بعد إليه فأُهدي به، منوطة االحتفال ذلك بمعدات للقيام الالزمة األعمال فكانت
من كوردون والغران فرنسا، من كوماندور ونيشان النمسا، من كوردون غران نيشان

بروسيا.
حدث لخالف عنها فصل ثم ١٢٨٨ه، سنة إىل بيده اإلدارة تلك عهدة وبقيت
األشغال ديوان استقل ثم األهلية، للمكاتب ناظًرا وتعنيَّ ذاك، إذ املالية ناظر وبني بينه
مجلس ترتب عندما ١٨٧٧م، سنة حتى أخرى مناصب يف تعنيَّ ثم له، وكيًال فتعنيَّ
نوبار رئاسة تحت املجلس فتألَّف به، منوطة الحكومة أعمال إدارة وصارت النظار
نطاق توسيع يف جهده فبذل واألوقاف، املعارف عىل ناظًرا الرتجمة صاحب وتعنيَّ باشا،
الجهادية، ر تذمُّ حادثة كانت حتى البحري، الوجه يف كثرية مدارس فأنشأ املعارف،
الخديوي النفصال طويًال تُدم لم أخرى وزارة وتألَّفت النوبارية، الوزارة سقوط ثم
كثرية؛ إصالحات أجرى أيًضا هذه مدته ويف السابق، الخديوي املرحوم وتويل األسبق

الرَّي. يف وخصوًصا
صاحب فيها وكان العرابية، الحادثة السابق الخديوي له املغفور تويل وعقب
الرضوخ عىل الناس حثَّ وطاملا الخديوي، الجناب والء عىل املحافظني من الرتجمة
وتشكَّلت اإلنكليزي باالحتالل األزمة تلك انقضت فلما مساعيه، تنجح ولم واإلذعان
وعاد ١٨٨٢م، سنة بيكي بيكلر روميل رتبة ونال األشغال، نظارة هو تقلَّد الوزارة،
وتوزيع الرتع وحفر والحيضان الجسور بناء من به يتعلق وما الري يف اهتمامه إىل
إىل وبقيت النوبارية الوزارة بت وتنصَّ الوزارة تلك سقطت السنة تلك أواخر ويف املاء،
إىل املعارف نظارة فيها فعهدت الرياضية، الوزارة وقامت استعفت ثم ١٨٨٨م، سنة
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األعمال، اعتزل ثم ة، جمَّ إصالحات أيًضا املرة هذه املعارف يف فأجرى الرتجمة، صاحب
هللا. توفاه حتى زال وما

مؤلفاته

«الخطط كتاب منها بقي ما وأشهُر بعضها، ذكر تقدَّم مفيدٌة مؤلفاٌت الرتجمة لصاحب
عىل ومؤلَّف املقريزي لخطط تكملٌة وهو جزءًا، عرشين يف بمرص ُطبع التوفيقية»،

أجزاء. عدة يف عمرانية أدبية رواية عن عبارة وهو الدين، علم كتاب ومنها مثالها،
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السادس الفصل

كرنيليوسفانديك الدكتور

حياته ترجمة

١٣ يف بأمريكا، نيويورك والية أعمال من كندرهوك، قرية يف فانديك الدكتور ولد
منذ أمريكا إىل هاجرت عائلة من األصل، هوالنديَّا ووالداه ١٨١٨م، سنة (آب) أغسطس
مبادئ فتلقى كرنيليوس، ياه وسمَّ أصغرهم، هو بنني سبعة لهما وُولد سنة، مائتي
والالتينية، اليونانية اللغتني وأتقن والذكاء، النجابة مخائل عليه فظهرت مولده، يف العلم

اللبن. مع رضعهما اللتني والهوالندية اإلنكليزية اللغتني عن فضًال
يتعاطى والده وكان — سنٍّا منه أكرب وكلهم — رفاقه عىل السبق قصب وحاز
ساعات يعمل كرنيليوس فكان (أجزاخانة) صيدلية فيها وله القرية، تلك يف الطب مهنة
حتى بكلِّيته، اكتسابه عىل عامل بالعلم مغرم ذلك مع وهو والده، صيدلية يف الفراغ
وتعلم النواحي، تلك يف تنمو التي الربية النباتات كل فيها منبتة نفسه تلقاء من جمع
صبي وهو بأسمائها وسماها لينيوس، نظام عىل بنفسه وترتيبها وتقسيمها تجفيفها

العلم. إىل الفطري ميله عىل دليل ذلك فكان صغري،
له صديًقا كفل أنه ذلك ماله؛ كل أذهبت بحادثة فنُكب والده، عىل الدهر أخنى ثم
ما كل فاستغرق املال، دفع إىل هو فاضطر الصديق، فغدر الدفع زمن فحان مال، عىل
يف أوالده تعليم وسعه يف يعد ولم اليدين، صفر فأصبح وعقار، متاع من يملكه كان

العالية. املدارس
تدبري عن لحظة يفرت ال — العلم إىل ميله لشدة — فكان الرتجمة صاحب أما
بدريهمات باالستئجار أو باالستعارة، إما البيت؛ يف وهو الكتب عىل للحصول الوسائل
بعض إىل يتزلَّف كان ما وكثريًا بالسماع، مضمونها يحفظ أن أو األنفس، بِشقِّ يجمعها
يف األخالق، كريم طبيٌب القرية تلك يف وكان ُكتُبهم، مُلطالعة التماًسا الكتب أصحاب
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١٨١٨م–١٨٩٥م. فانديك كرنيليوس الدكتور

له وأباح إليه، ودعاه الحمية أخذته االجتهاد ذلك الغالم يف آنس فلما مكتبة، داره
للماء الظمآن اعرتاف العلم يغرتف املطالعة عىل فأكبَّ الُكتُب، من يريُدُه ما كل مطالعة
حتى فدرسه الشهري، كيفيه للعاِلم الحيوان علم يف كتاب املكتبة تلك يف وكان الزالل،

بالده. حيوان من إليه الوصول له تيرسَّ ما كل بنفسه درس ثم جيًدا، مه تفهَّ
يلقي وصار حسنًا، مبلًغا العلم من بلغ حتى عمره من عرشة الثامنة يبلغ ولم
العلم، من املقدار هذا مثله بلوغ يُستغرب وال البنات، صف عىل الكيمياء فن يف خطبًا
عىل عكف ثم التعليم، وسائل وقلة يده ذات ضيق من بالرغم نالُه أنه الغريب ولكن
ذوي بعض فرأى وعمًال، علًما الصيدلة َفنَّ أتقن قد وكان والده، عىل الطب دراسة
خدماته وبني بينه الفقر يحول أن فخافوا الثمينة، املواهب من به هللا خصه ما ُقرباه
الدبلوما نال وهناك فيالدلفيا، مدرسة ثم سربنكفيلد، مدرسة فأدخلوه اإلنسان، لبني
عىل العظيم الرجل هذا ألفضال أساًسا له هؤالء مساعدُة وكانت دكتور، لقب مع الطبية

خريًا. هللا جزاهم — بالدنا
ففارق السورية، للديار وطبيبًا مرسًال األمريكانيني املرسلني مجمع اختاره ثم
٢ يف فوصلها بريوت مدينة وجاء عمره، من والعرشين الحادية يف وهو والوطن األهل
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واردات عىل صحي َحْجر وصوله عند بريوت يف وكان ١٨٤٠م، سنة (نيسان) أفريل
اللغة من كلمة مائتي أثنائها يف حفظ يوًما، أربعني (الكرنتينا) الحجر يف فأقام أوروبا،
عائالت لتطبيب القدس إىل يسري أن إليه فأوعز بريوت يف إقامته مدة تطْل ولم العربية،
املعلم باملرحوم فتعرَّف العربية، اللغة تعلُّم يف ورشع بريوت إىل عاد ثم املرسلني، بعض
وتمكنت قلباُهما وائتلف واحدة، غرفة يف مًعا فأقاما عزبني وكانا البستاني، بطرس
اآلن. حتى الشام أهل بها يتحدث متينة بينهما الصداقُة برحت وما املودة، ُربُط بينهما
الدكتور من ُطلب وقد وفاته يوم البستاني املرحوم عىل الصالَة شهدنا أننا ونذكر
يقَو ولم العربات وخنقتْه شفتاه، وارتعشْت لسانُُه تلعثم وقد فوقف تأبينُُه، ديك فان
ممتزج بصوت مراًرا كررها صباي»، ورفيق صديقي «يا قوله: خال ما الكالم، عىل

حرض. من كل فأبكى بالبكاء
بشارة أبي عىل قرأ ثم البريوتي، فوار إلياس من أوًال العربية القراءة مبادئ فتناول
العربية الفنون أتقن ثم البستاني، صديقه عن شيئًا وأخذ الكفرشيمي، الحداد طنوس
املعدودين من صار حتى فيها فربع األسري، يوسف والشيخ اليازجي ناصيف الشيخ عىل
ظ التلفُّ وأتقن علومها، وكل ومفرداتها وشواهدها وأمثالها أشعاَرها وحفظ معرفتها، يف
ولغاتهم، أصولهم اختالف عىل اإلفرنج جالية من قبله أحٌد إليه يسبْقه لم إتقانًا بها
من حافظته يف وعاه ا عمَّ فضًال مطلًقا، الشام أهل نطق عن نطقه تميز ال نطق فإذا
اللغة أيًضا وأتقن األمثال، برضبه املثل يرضب صار حتى والعامية، الفصيحة األمثال

والرسيانية. العربانية
جوليا بالسيدة هناك واقرتن بلبنان، عيتات إىل انتقل ١٨٤٢م سنة خريف ويف
— أخالقها وُحسن بلُطفها املشهورة بريوت، يف إنكلرتا قنصل آبت بطرس املسرت بنت

١٨٥٢م. سنة الزفاف بعيد رسماهما الصفحة ويف
كان فقد أمثالها؛ وِحْفظ العامية اللغة إتقان عىل له كبريًا عونًا هذا اقرتانُُه وكان
حيٍّ بقاموس أشبه العامية األمثال حفظ يف نابغة كانت أسماء، تُدعى خادمٌة لقرينته
— منها تمكَّن حتى ويحفظها، العامية واأللفاظ األمثال عنها يأخذ الدكتور فكان لها،

تقدم. كما
ستة إال زفافه عند منزله يف يكن لم أنه بأحواله، الناس أعرف لنا حكاه ومما
أَنَّ غري طني، من وكانون مدهون، غري خشب من ومائدتان حلل، وثالث قش، كرايس

خدماته. قدر من شيئًا قلَّل وال منزلته، من يحطَّ لم كله ذلك
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قرينته.

بمعاضدة الشهرية عبيه مدرسة أنشأ وهناك عبيه، قرية إىل عيتات من انتقل ثم
فأخذ الحديثة، الفنون يف التعليمية الكتب قليلَة العربية اللغة وكانت البستاني، صديقه
واملقابلة، الجرب يف وآخر الجغرافية، يف كتابًا فألَّف للتدريس، الالزمة الكتب تأليف يف
البحار وسلك والكروية، البسيطة واملثلثات اللوغرثمات يف وآخر الهندسة، يف وآخر

مطبوٌع. الكتب هذه ومعظم والطبيعيات،
إىل املرسلني مجمع دعاه والتأليف بالتدريس سنوات أربع عبيه يف قىض أن وبعد
واالستقامة بالفضل املشهور كلهون، سمعان املرحوم إىل عبيه بمدرسة وعهد صيدا،
معلًما وتوابعها صيدا يف طمسن الدكتور صديقه مع فانديك الدكتور وبقي والتقوى،
١٨٥٧م، سنة سميث عايل املرحوم تُُويف حتى مكان، إىل مكان من جائًال ومبًرشا واعًظا

مكانه. واإلنجيل التوراة لرتجمة فانديك الدكتور فانتدب
ترجمة بارش قد وكان األمريكانيني، املرسلني أفاضل من املذكور سميث وعايل
سفر ترجمة وأتم البستاني، بطرس املعلم بمعاونة األصليتني اللغتني من الكتاب
أسفاًرا وترجم حهما وصحَّ وراجعهما منه، األخري اإلصحاح إال الخروج وسفر التكوين
عىل األولني السفرين أبقى مكانه فانديك الدكتور انتُدب فلما يراجعها، لم أخرى
التفتيش يف جزيلًة أتعابًا الرتجمة غضون يف وعانى بقي، ما وراجع وترجم حالهما،
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األمريكانية الرتجمة جعل ما العربية، عىل وتطبيقها األصلية باللغات لفظة كل أصل عن
مع وتوىل الهالل، من الثانية السنة يف التوراة ترجمات عىل كالمنا يف وصفناها كما
الحروف، عىل الحركات وزاد فيها َن وَحسَّ املشهورة، األمريكانية املطبعة إدارة الرتجمة
وبعثه ١٨٦٤م، سنة الرتجمة وأتم وأشهرها، املرشق مطابع أحسِن ِمْن صارت حتى
صحائفها وتصفيح طبعها أمر ليتوىل ١٨٦٥م سنة املتحدة الواليات إىل املرسلني مجمع
إىل وعاد العمل، هذا أَتَمَّ حتى سنتني املتحدة الواليات يف فأقام هناك، بالكهربائية

١٨٦٧م. سنة سورية
الالهوتية، يونيون مدرسة يف العربانية يدرس املرة هذه أمريكا يف إقامته أثناء وكان
تدريسها؛ ساعة يف الحضور ويأبون اللغة هذه درس يعافون الطلبُة كان ما وكثريًا
يعلمهم وجعل التدريس، أسلوب فغريَّ هو أما إلقائها، أسلوب مناسبة وعدم لصعوبتها
تحصيلها، يف ويرغب ولذة، معنًى درسها يف يجد الطالب فصار حية، كلغة إياها
أن عليه عرضت ذلك املدرسة عمدة رأت فلما عدُدُهم، وتكاثر ه صفِّ إىل الطلبُة فتقاطر
تركت «قد قائًال: قبوله عن فاعتذر كبريًا، راتبًا له وعيَّنت فيها، للعربانية أستاذا يبقى

إليها.» بالعودة إال يل لذة فال سورية، يف قلبي
من جماعة نفقة عىل بريوت يف السورية الكلية املدرسة إنشاء األثناء تلك يف وتمَّ
أمريكا يف الكربى املدرسة تلك عمدة عليه فعرضت بأمريكا، املتحدة الواليات يف الرب أهل
بنفسه، السنوي راتبه يعنيِّ أن إليه طلبْت ثم ذلك، إىل فأجابها فيها، أستاذًا يكون أن
ذلك فعل وإنما ريال؛ ١٥٠٠ عن يقل ال أساتذتها أصغر راتب أن مع ريال ٨٠٠ فكتب

أهلها. ونَْفِع البالد بخري ُحبٍّا
يوحنا الدكتور صديقه مع الطبية الكلية املدرسة تأسيس بارش بريوت وصل ا َوَلمَّ
أتعاب، عىل يحاسبان ال التعليم يف ورشعا لدروسها، نظاًما وحدهما ووضعا ورتبات،
أستاذ إىل تفتقر املدرسة أن فانديك الدكتور رأى وملا مدح. أو مكافأة إىل ينظران وال
الباثولوجيا لعلم أستاذًا َ ُعنيِّ إنما وهو تدريسها، عىل فوره من أقبل فيها الكيمياء يدرِّس

لغريه. ال
وقنينة ُزجاج ِمْن قضيٌب إال الكيمياء أدوات ِمْن — حينئٍذ — املدرسة يف يكن ولم
وأَلََّف األدوات، من يلزم ما الستحضار ماله من إنكليزية لرية مائتَي فأنفق عتيقة،
ال أنه يعلم وهو نفقته عىل وَطبََعه التالمذة، لتدريس الكيمياء مبادئ يف املشهور كتابه
ينفق متوالية سنوات ست الفن هذا يدرِّس زال وما مماته، قبل طبعه نفقات يسرتجع
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سنتني وبقي فجاء للكيمياء، أستاذًا املدرسة عمدة وعيَّنت جيبه، من التدريس لوازم عىل
بمصلحة حبٍّا مجانًا؛ مكانه يدرِّس فانديك والدكتور أجرته، ويقبض العربية يتعلم
ديك فان الدكتور ترك أشغاله الكيمياء أستاذ تولَّج ا وَلمَّ البالد، أبناء وخري املدرسة

إنكليزية. لرية مائة إال مقابله يأخذْ ولم عليها، أنفقه ما كل للمدرسة
ألن الفلك؛ علم لتعليم ثالثًا منصبًا تولَّج ولكنه ذلك، عىل األستاذ يقترص ولم
مجانًا، الفن هذا بتدريس هو فتربَّع تدريسه، بنفقة القيام وسعها يف يكن لم املدرسة
واملساحة واملثلثات األنساب كتاب طبع كما أيًضا، نفقته عىل وطبعه له كتابًا وأَلََّف

البحار. وسلك املخروطية والقطوع
مرصدها بناء يف رشعت أن لبثت فما بها، يُعتد فلكيٌة آالٌت املدرسة يف يكن ولم
عىل فيه وفرش وأثثه الخاص، ماله من إنكليزية لرية سبعمائة بقيمة آالت له ابتاع حتى
تدريس يف معاونه َخَلفه وملا واملغارب، املشارق يف باسمه املرصد ذلك واشتهر نفقته،
اآلالت، عىل الطلبة به يعلِّم وجعل العميل، الفلك يف كتابًا ألَّف الوصفي الفلك علم
األمريكانية، املطبعة إدارة يتوىل — والفلك والكيمياء الباثولوجيا تدريسه مع — وكان
املستشفى يف ويطبِّب األُسبوعية، النرشة بتأليف ويهتم الُكتُب، من فيها يُطبع ما فينتقد
يف األُلُوف عدُدُهم بلغ حتى أفواًجا أفواًجا عليه يتقاطرون املرىض وكان الربوسياني،
العلمية واالمتحانات واملطالعة والدرس والطبية العلمية الكتب تأليف عن فضًال السنة،
جماعة يعجز مما األرض، أقطار سائر يف العلماء ومراسلة النافعة الجمعيات وحضور

به. القيام عن الرجال من
سواها عما العلمية واملراسالت والرصد والتدريس التأليف بأشغال الٍه هو وفيما
فيه ألن ذكره؛ نريد وال تاريخها، شوَّه بحادٍث الكلية املدرسة نُكبت البرش، مطامع من
أظهر فانديك الدكتور إن — باإلجمال — نقول ولكننا العواطف، وتكدير األحقاد إثارَة
مصلحته ى ضحَّ ألنه الدهر؛ مدى له تُذكر ومروءًة ورشًفا وغريًة شهامًة الحادث ذلك يف
ذوي ومالم فراقها آالم محتمًال املدرسة عن فاعتزل والعدل، للحق انتصاًرا الخصوصية
لرية خمسمائة مرصدها يف ترك عما املدرسُة فعوضتْه مبادئه، عىل محافظة األغراض؛

أقساًطا. له دفعتها إنكليزية
يف البعض سعى حتى عادته جاري عىل الربوسياني املستشفى يف يطبِّب زال وما
ليحيي تركه إنما لكنه منه، رًىض غري عىل املستشفى فرتك الوطن، بني عن فؤاده صدِّ
تأسيسه يف له فكان األرثوذكسيني، الروم لطائفة جرجس مار مستشفى الوجود يف
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أدبيٍّا تنشيطه يف وسعه يف ما ويبذل فيه املرىض يطبِّب زال وما تُذكر، أياٍد وإنشائه
ذلك. يف فضله تَنىس ال األرثوذكسية والطائفة أيامه، أواخر إىل وماديٍّا

إقامته عىل عاًما خمسني بمرور سورية أهل احتفل ١٨٩٠م سنة أفريل ٢ ويف
وغريهما والعراق مرص يف املشارقة أفاضُل فيه شاركهم يوبيًال له فأقاموا بينهم،
وأمرائها سورية وجهاء من التهنئة وكتب والقصائد الرسائل عليه وتقاطرت باالكتتاب،
ومألت والنحل، املذاهب اختالف عىل ومجامعها، وأساقفتها وبطاركتها وجمعياتها
ضيق ولوال وأعماله، وأفضاله مآثره بذكر أعمدتَها واملرصي السوري الُقطرين جرائُد
بمطبعة حدة عىل مطبوع كتاب يف مجموٌع ذلك ولكن فيه، قيل ما ببعض لجئنا املقام

فليُطالْعه. التفصيل أراد من ببريوت، األمريكان

الخمسيني اليوبيل

الدكتور قدم به وطئت الذي اليوم وهو ١٨٩٠م، سنة أفريل من الثاني اليوم دنى ا َلمَّ
مذاهبهم اختالف عىل بريوت ُوُجوه من فئٌة اجتمعْت عاًما، خمسني منذ الشام أرَض
إقرارهم عىل دليًال لحرضته؛ هدية تقديم يف لتبذله املال من َ تَيَرسَّ ما تجمع لجنًة وألَّفوا

خدماته. بمقدار واعرتافهم بفضله،
واستأذنتْه، باشا) (عزيز ذاك إذ الوايل دولة إىل اللجنة سارت العمل مبارشة وقبل
ويقدِّرون بالجميل يعرتفون السوريني أرى أن «يرسني لها: قاله ومما كثريًا، طها فنشَّ
سيدنا أن ريب وال عواطفهم، ة وِرقَّ تََمدُّنهم عىل دليٌل وهو قدرها، حق الرجال خدم
اإلنسانية خدم الذي الرجل مكافأة يف األمينة رعيته مع يشرتك األعظم الخليفة وموالنا

عاًما.» خمسني جاللته بالد يف
السوريني من فآنست باالكتتاب، العمل وبارشت عزمها، اشتد وقد اللجنة فعادت
ذلك أثناء يف األعظم السلطان جاللُة وأنعم مرشوعها، تنشيط يف شديدة رغبة وغريهم
زالت وما إكرامه، يف لرعيته مشاركة الثالثة؛ الرتبة من املجيدي بالنيشان الدكتور عىل
يف فإذا اليوبيل يوم جاء حتى واملجالت الجرائد يف أعمالها وتنرش الجهات تكاتب اللجنة
فأجمع الوايل، دولة واستشارْت بها، تعمل ماذا يف فتفاوضْت لرية، خمسمائة صندوقها
بل كعادته، الخري سبيل يف يبذلها ال أن رشيطة عىل نقًدا، إليه تُقدَّم أن عىل الرأَي
واملحبة الشكر من الوطن أهل عند ملا دائمة عالمة يختاره؛ الذي بالوجه يده يف يُبقيها

له.

59



الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

الرشقي. بلباسه فانديك الدكتور

إىل اللجنة أعضاء سار ١٨٩٠م سنة (نيسان) أفريل ٢ األربعاء صبح كان وملا
بالوفود ت غصَّ قد الدار بتلك فإذا الهدية، وتقديم التهنئة بفروض للقيام األستاذ دار
القاعة صدر يف جالسان وقرينته والدكتور والنحل، األديان اختالف عىل املهنئني من
له وقدموا اللجنة أعضاء فدخل واألنس، اللطف من عليه ُجبال بما املهنئني يقابالن
بفضله، وإقرارهم نحوه السوريني إحساسات ن تتضمَّ غزال، رق عىل مكتوبة عريضة

نصها: وهاك الرئيس؛ وتالها

الفاضل: الجليل السيد أيها

ال��ح��م��د ال��س��ن ع��ن ال��ح��ال ب��ل��س��ان ك��ف��ت م��ح��اس��نً��ا ال��م��ع��ال��ي أخ��ب��ار ع��ن��ك روت

إىل حضوركم منذ الخمسني السنة نهاية بلوغكم السوريون علم ا َلمَّ
خدمُة توجبُُه مما رأوا الوطن؛ بخدمة شغلتموها أنكم وعرفوا سورية،
األيدي من لكم ما عىل الشكر عواطف من أفئدِتهم يف بما إشعاركم اإلنسانية
أرضهم وطئتم منذ أنكم يُفتهم ولم السنني، هاتيك كل يف عندهم البيضاء
ورغبتم حبها، ورشبتُم سورية، أبناء كأحد رصتُم حتى السوري املنهج نهجتم
مفيدات من كثريًا فألَّفتم سكانها، إفادة حياتكم غاية وجعلتم نفعها، يف
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تشييد يف وسعيتم وطبية، وعلمية أدبية من صنوفها، اختالف عىل الكتب
مساعيكم من فنشأ واملرىض؛ الفقراء وعلَّمتم الخري، ونوادي العلم رصوح
تالمذتكم من كثريون صار وقد القطر، هذا لشبَّان الفوائد عظيم وأتعابكم
ما أنه موقنون جميًعا وهم الشيخوخة، يف بعضهم وشارككم كهوًال، فيه

السنني. شواهد أثبتته بخلوص اإلنسانية حب سوى ذلك عىل حملكم
هذا بإدراككم لكم التهنئة يف عنهم تنوب لجنة اختاروا ذُكر، ما وعىل
بأطيب الترصيح ويف ١٨٤٠م، سنة يف سورية دخولكم ليوم املوافق اليوم
أن الكريم املثيب سؤال ويف ومآثركم، مناقبكم من بيانه سبق ملا عليكم الثناء
عىل منهم هدية وتقديم وسالم، راحة زمن أيامكم سائر ويجعل بقاكم يطيل
تكون أن عن تقترص ال يسريًا أمًرا تكن وإن وهي واملذاهب، امللل اختالف
أن (تعاىل) نسأله الختام ويف لجنابكم؛ الشكر خالص من قلوبهم يف ما آية

آمني. الجزاء، خري يجزيكم وأن أجًرا، لكم يضيع ال

قائًال: الفرح من عينيه يف تتألأل والدموع الدكتور فأجابهم

بالسكوت إكرامكم قبول بي فاألجدُر قلبي، يف عما تُعِرب ألفاظ لديَّ ليس
اليوم حاسياتي أقوى ومن تزكية، إىل شهادتُُه تحتاج ال شاهد وهو األبكم،
هللا كان وإذا االلتفات، هذا كل حرضاتكم من يستحق شيئًا أفعل لم أني
فلست سنة، ٥٠ الديار هذه يف أقيض حتى أجيل يف فسح قد وتعاىل) (سبحانه
بني أقمت أني والناس هللا قدام ح أرصِّ أني عىل جميًال، لنفيس ادَّعي أن أرى
وتخفيف وترقيته، جييل نفع غري أقصد ولم صافية، نية بكل الرشق أهل

يشاء. من يؤتيه هللا فضل من وهذا االستطاعة، قدر عىل األثقال

قال: أن إىل

يف عني تنوبوا أن وأرجو القلب، صميم من الجزيل الشكر لحرضاتكم فأقدِّم
أصحاب سيما وال االكرام؛ هذا يف شارككم َمن لكل وامتناني شكري إبالغ
املرصية: الجرائد من أي أجريتموه؛ ما عىل املعونة يف سَعوا الذين الجرائد
أعني: السورية، الجرائُد أما واملقطم، واللطائف والشفاء واملقتطف األهرام
أن أتجارس فال والتقدُّم؛ واملصباح والصفاء والثمرات وبريوت الحال لسان
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يف خري كل عني هللا وإياهم جزاكم الجوزة) يف (القاق ألن جهتها؛ من أتفوَّه
والسالم. باألمن ظله تحت رتعنا مليًكا لنا وأدام واآلخرة، الدنيا

وجهاء من وغريهم العالية املناصب وأرباب والشعراء العلماء من جماعٌة نهض ثم
ُقدِّم ما جملة ومن الهدايا؛ وتقديم حرضته تهنئة يف والخطب القصائد وتَلوا البالد،
بها يحيط البلور، من صفيحة عىل كبرية مرسومة بالفوتوغرافية صورته منها إليه
مجلدة تآليفه وفيها الجوز، خشب من مصنوعٌة ثمينٌة ومكتبٌة جميل، رشقي برواز
قدَّمته فيض قهوة وطاقم سورية، يف األمريكان املرسلون إليه قدَّمها متقنًا، تجليًدا
عمدة من (ألبوم) فوتوغرايف وكتاب األرثوذكس، للروم جرجس ماري مستشفى عمدة

ذلك. وغري الربوسياني، املستشفى

ومؤلفاته أعماله

(كما وهو سورية، يف عاًما وخمسني وخمًسا نيًفا هللا) (رحمه مة العالَّ األستاذ قىض
وال بجنابه، الئٍذ عن إال عيناه الصبح يف تنفتح ال األرثوذكس) الروم جمعية وصفته
عىل إال بابه املساء يف يغلق وال وأصحابه، أعدائه معونة إىل إال قدماه النهار يف تسري
وكتابه؛ مكتوباته عىل لينكبَّ إال غرفته ليلته يف يأوي وال بابه، يف واقف مرتٍض منِرصف
ومقدرة الشباب، وإقدام الفتوة، ومروءة الصبا، ونشاط الحداثة، بطاعة امتألت حياة
وعلم ومعرفة، ودرس وفطنة، ذكاءٌ أدوارها كل يف وهي الشيخوخة، وحكمة الكهولة،

لإلنسانية. وخدمة للقريب وحب هللا، وعبادة وإفادة، واستفادة وعمل،
أو علميٌة جمعيٌة تقم فلم واألدبية، العلمية املرشوعات بتنشيط قياَمه ذلك عىل وِزْد
فيها، بيضاء يٌد له كانت إال مدرسٌة أُنشئت وال إمشائها، يف املنشط هو كان إال أدبيٌة
األدبي، التنشيط عىل مساعدته يف يقترص وال والكنائس، املستشفيات عن ُقل وهكذا
إىل ذلك كل يف ينظر ال وعمًال، علًما الشخصية والخدمة والعطاء بالبذل يجود ولكنه
للطائفة جاورجيوس القديس مستشفى فهذا أخرى، دون طائفٍة أو آخر، دون مذهب
عاًما عرش بضعة وقىض لتنشيطه، جيبه فتح من أول الدكتور فإن ببريوت، الكاثوليكية
الجمعيُة وهذه وإيناسه، برقته أحزانهم ويلطِّف أسقامهم، ويخفف مرضاه، يطبِّب
الشام، بالد يف تأسست جمعية أول فإنها باسمه؛ مقرونًا إال اسمها يُذكر ال السورية
املجامع اسأل الرشقي، العلمي واملجمع الرب شمس جمعية اسأل ألساسها؛ الواضع وهو
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آثره بما قولك ما بل ومراسالته، وُخطبه بعظاته أفاده بما ناهيك اإلنجيلية، الدينية
وهو أخالقه من شيئًا اكتسب قد تراه أن تلبث ال يعارشه أو يجاوره من فإن بقدرته،

الوطن. وخدمة العلم اكتساب عىل فيعكف يدري، ال
كتاب ينقل أن املقتطف منشئي أحد إىل إيعازه كربى خدمة ونعدُّه له نذكره مما
كبريًا تأثريًا أثَّر قرائها بني النفيس الكتاب هذا نرش فإن العربي، اللسان إىل النجاح رس
وال مثاله، عىل واألعمال األخالق علماء يكتب لم كتاٌب ألنه بينهم؛ والعمل العلم بعثة يف
مطالعة فإن الشبان، وخصوًصا قرأوه؛ الذين إنهاض يف كبريًا سببًا كان أنه عندنا ريب
والنسج بهم االقتداء يف رغبة األحرار أنفس يف تُثري والعمل العلم رجال ِسرَي من فيه ما
الكتاب. ذلك مطالعة عن يُغني ما هللا) (رحمه أستاذنا سرية يف أَنَّ عىل منوالهم، عىل

واملرصد السورية الكلية املدرسة تأسيس يف مساعد أكرب كان أنه أعماله وِمْن
أقوى ومن سورية، يف األمريكانيني املرسلني أعمال دعامة وكان واملرتيولوجي، الفلكي
من طائفة كرامة يمسَّ أن بغري والعمل العلم روح وبث تعاليمهم نرش يف أركانهم
هو وهذا املسابقة؛ أو املناظرة قبيل من يعد مما سوًقا إليه سيق قد ما إال الطوائف،

وحبه. احرتامه عىل طوائفهم اختالف عىل الناس إجماع سبب
يف بالعربية العلوم تلك نرش من أول وهو الحديثة، العلوم أهم فتشمل مؤلفاته أما
ا وممَّ األسبوعية، النرشة يف قلمه من ينُرشُه كان عما فضًال وأجاد، فيها فألَّف سورية،
فهي: املطبوعة مؤلفاتُُه وأما التوراة، وخصوًصا الدينية؛ الكتب من ترجمه أو حه صحَّ

والعميل، النظري البرشي الطب مبادئ يف وتبحث الخاصة. الداخلية الباثولوجية (١)
ضخم. مجلد يف

والقوايف. العروض يف الدائرة محيط (٢)
مرة. غري ُطبعت األرضية، الكرة يف الوضيَّة املرآة (٣)

الجربية. األُُصول يف الزهرية الروضة (٤)
الهندسية. األُُصول (٥)

الطبيعي. التشخيص (٦)
واألرايض واألجسام السطوح ومساحة والكروية املستوية واملثلثات األنساب (٧)

األبحر. وسلك
الكيمياء. أُُصول (٨)

الدكتور. بقلم ملحق مع للرازي، الجدري رسالة (٩)
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الفلك. علم يف الهيئة أصول (١٠)
الزرقاء. القبة محاسن (١١)

من علٍم يف يبحث منها كل صغرية، مجلدات تسعة يف الحجر، يف النقش (١٢)
والفلك والنبات الطبيعية والجغرافية والكيمياء الطبيعية كالفلسفة الحديثة؛ الُعلُوم
بني نرشها أو العالية، املدارس يف العلوم هذه تعليم بها يُراد وغريها؛ والجيولوجيا

منها. شيئًا يدرسوا ولم الصناعة أو التجارة وتعاَطوا َشبُّوا الذين
املدارس. لتالمذة النفائس (١٣)

دينيَّان. وهما وبركا، شونربج قصة (١٤)

وأخالقه صفاته

أواخر يف أمىس وقد الحركة، رسيع العضل، خفيف القرص، إىل ميل مع القامة ربع كان
عىل انفك ما ولكنه الشعر، خفيف أَْشيَبَهما، والشاربني اللحية طويل هرًما شيًخا أيامه
أو املعرش، لطيف الجانب، رقيق الحديث، لطيف وديًعا، ه، باشَّ املحيَّا طلق شيخوخته،
ومروءة الشباب وإقدام الكهولة مقدرَة الشيخوخة حكمة إىل جمع قد فيه: قيل كما

الحداثة. وطاعة الصبا ونشاط الفتوة
من ناله فيما الرئييس السبب وهو عمله، يف واإلخالص الطوية، ُحسن أخالقه ومن
يجمع وال عمله يف يفوز ال املرء أن اعتقادنا ويف السوريني. قلوب من وملكه الشهرة

املراءون. يفلح وال خدمتهم، يف النية أخلص إذا إال مدحه عىل الناس
يستطيعها ال أعماًال عمل أنه — تقدَّم مما — علمَت وقد العمل، عىل اقتداره ومنها
الشام؛ بالد يف األمريكانية اإلرسالية نجاح أسباب أكرب من ذلك وكان الرجال، من جماعة
مرشوعهم؛ قيام يف منها بد ال بصفات منهم كل امتاز أفاضلهم، من بأربعة قامت فإنها
األول فامتاز فانديك، والدكتور كلهون، وسمعان طمسن، ووليم سميث، عايل وهم:
أستاذنا وامتاز والورع. بالتقوى والثالث والتدبري، بالسياسة والثاني والتدقيق، بالتأني

الفلك. علم وخصوًصا العلوم؛ كل يحب وكان والعمل، بالعلم هللا) (رحمه
يحتمل ال واملواَربة، املدالسة عن الناس أبعُد فهو وعمًال؛ قوًال الضمري حرية ومنها
واحتمل الكلية املدرسة ترك أنه ذلك عىل األدلة أقرِب وِمن اإلجحاف، يطيق وال الحق
فإنه ضمريه؛ لحرية إذعانًا الخصوصية مصلحته عن وتنازل ذاته وأنكر فراقها، َضيَْم
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القبيل هذا ومن والحق، العدل إال يطلبوا لم ُشبَّان عىل الحكم يف املشاركة يستطع لم
عىل صربه لعدم الطبع؛ حادَّ يكون أن يغلب الضمري وُحرُّ شبوبيته، يف طبعه حدة
منه تُشم ما كل وتحاشيه املدح، من استنكاُفُه أيًضا ذلك قبيل ومن واملماطلة، املدالسة

الفخر. رائحُة
حاًال، بارشه قد تراه حتى أمًرا منه تلتمس تكاد ال فإنك واإلنجاز؛ اإلقدام ومنها
كان هللا) (رحمه فاألستاذ املرشوعات؛ ونجاح األعمال قيام يف منها بد ال خلَّة وهي
مستفيد أو مستشري من منزلُُه يخلو ال واملستفيدين، للسائلني ً وملجأ للطالب مقصًدا
أقطار أربعة يف املتفرقني تالمذته ومكاتبات األدباء مراسالت عن فضًال ملتمس، أو

املسكونة.
اليوم، عمله يستطيع ما الغد إىل يؤجل ال فهو التأجيل؛ لديه األمور أكره ومن
ذلك اعتاد إنه قال وقد عامًال، نهاره طول ويقيض باكًرا، فيستيقظ عمله يف ويبكِّر
ومن أمامه، عمله ساق باكًرا استيقظ من «أن ذهنه يف غرست والدته ألن صباه؛ منذ

عمله.» ساقه متأخًرا استيقظ
يرسل فكان ذلك، عىل أنجاَله ربَّى وقد األهوال، يهاب ال فهو الجأش؛ رباطة ومنها
إىل به يبعث وقد عمره، من العارشة حوايل وهو منفرًدا الخيل ركوب أو للصيد أوالده
أن «أتُريدين أجابها: ذلك عىل والدتُُهم المتْه فإذا ا، رشٍّ عليه يخاف وال ليًال آخر بلد
منها. الجياد ويقتني الخيل يحب شبوبته يف وكان والضعف؟» الجبن عىل أوالدك يشبَّ

بأمرين: مغرًما كان أنه ومنها
وتآليفه. أشغاله األول:
وأوالده. أهله والثاني:

والطرب. باللهو يأنس وال األفراح، إىل الدعوات يحب يكن ولم
كان حتى ذلك يف بالغ وقد شديًدا، كرًها يْن الدَّ يكره فهو يْن؛ الدَّ من النفور ومنها
إليه الثوب أرسل ألنه َخيَّاطه؛ يلوم مرة سمعناه وقد ثمنه، يدفع أن قبل لباًسا يلبس ال
أمثاله: ومن البدلة!» هذه ألبس ال أن تريد «ألعلك قائًال: ثمنه، يقبض من يرسل ولم

الناس.» جميل وال بالفاس «الحالقة
بمثٍل أيَّده إال معنًى حديثه يف يرد فال والفصحى؛ العامية لألمثال حبُّه ومنها
إنه فقال ذلك، حفظ كيف فسئل شعًرا، عليه أورد إال فصيح لفظ عن تسأله وال عامي،

اليازجي. ناصيف الشيخ املرحوم من اقتبسه
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يف عوائدهم واكتساب بزيهم، والتزيِّي املشارقة، بأخالق تخلُّقه أوصافه أهم ومن
الخاص السوري اللباس يلبس عبيه يف إقامته أثناء وكان واللباس، والرشاب الطعام
الحريرية واملنطقة (العنربكيس)، البيضا البفتا من الرساويل وهو العهد، ذلك يف باألمراء
رأسه وعىل األسود، بالقبطان تطريز عليه األزرق الجوخ من وكربان الطرابلسية،

(رشابة). طويل زر ذو مغربيٌّ طربوٌش
إىل عنه العدول إىل اضطر ولكنه األمراء، من تحسبه ركب أو مىش إذا فكان
فركب عبيه، وجهاء أحد لتطبيب مرة ُدعي أنه ذلك وسبب كرًها؛ اإلفرنجي اللباس
حصلت التي الثورة يف الرشوع عودته أثناء يف فاتفق الوجيه، ذلك خادم بركابه وسار
من فظنوه اللباس بذلك الدروز بعض فرآه والدروز، النصارى بني ١٨٦٠م حادثة قبل
ذلك من وعوَّل الجهد، بعد إال أيديهم بني من ينُج ولم بقتله، وا فَهمُّ شهاب بني أمراء

اإلفرنجي. اللباس عىل الحني
املخمل من طربوًشا منزله يف فيلبس املشارقة؛ لباس إىل َميَّاًال انفكَّ ما أنه عىل
واسعة بعباءة ويلتفُّ القصب، من رشابة منه تتدىلَّ بالقصب، مطرًزا األزرق أو األسود
تخلَّق وقد املطالعة، غرفة أمام منزله يف النارجيالء يدخن وهو الرسم يف تراه كما
ومشاربهم طوائفهم اختالف عىل فالسوريون املرشق، أهل وأحب املشارقة، بأخالق
وما خدمتهم، يف وصحته عمره ببذل لهم حبه عىل برهن فقد هو أما لهم، أبًا يعتربونه

وعقًال. ونفًسا جسًدا الفئتني فخدم فقرائهم؛ عىل أنفقه أغنيائهم من كسبه
أثمن ومن وسذاجة، تسليم عن ال نظر وحسن روية عن العقيدة، حسن تقيٍّا وكان
«احذْر وهي: أيامه؛ أواخر يف له زيارته أثناء إدوار املسرت لنجله وصيتُُه به نطق ما
الذي الوحيد الركن فإنها املسيحية؛ الديانة مبادئ يف اعتقادك فيسلبك أحٌد يخدعك أن
مما املبادئ تلك وراء ما أما وشيخوختنا، وأمراضنا مصائِبنا يف عليه االعتماد يمكنُنا

وظلمة.» إبهاٌم فكله الالهوتيني اختالف موضوع هو
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معائشهم شئون ِمْن الحاجة إليه ساقتْهم ما عىل والناس األجياُل وتتواىل الُقُروُن تمرُّ قد
الطبيعُة ض تتمخَّ حتى مصريَها، وال مبدأها يدركون وال ثمينها، ِمن غثَّها يفقهون ال
رشائَع ورائه من الناس فريى اللثام، أرسارها عن يُميطون أفراًدا أبنائها من فتلد
الفالسفة ومنهم العالم، وأنواُر العلم أقطاُب هم أولئك غافلني؛ عنها كانوا ونواميَس
االخرتاع ُسبُل دوا فمهَّ الطبيعة، غوامَض وكشفوا الجهل أستاَر مزَّقوا الذين الطبيعيون
وراء املسترتة الِحكمة أرساَر استطلعوا الذين العقليون الفالسفة ومنهم واالكتشاف،
األدبية. والروابط العقلية القواعد من خليقته يف الخالق أودعه ما وبيَّنوا النواميس، تلك
الناُس فيسريُ ُقُرون، بضعة كل إال األفراد أولئك من بواحٍد تجوُد ال الطبيعة ولكن
فيهم ينُفُث بآخَر عليهم جادْت غيِّهم إىل يرجعون كادوا إذا حتى أجياًال، خطواته عىل

ثالث. يأتيهم ريثما ُرشدهم إىل ويعودون ُرقادهم، من فيهبُّون حية روًحا
وأفالطون سقراط الفالسفة أولئك ومن عمرانه، بدء ِمْن العالم شأُن كان هكذا
من وغريهم والعرب والُفرس والرومان اليونان فالسفة ِمن بعدهم وجاء تقدَّمهم، وَمن

بنرباسهم. نستيضءُ نزال ال ممن واملنقول املعقول علماء
أفراٌد األجيال بعض يف ينبُغ فقد العقول؛ تدرُكها ال حكمٌة َخْلِقِه يف هلل ولكن
لنماء تصلح ال بيئاٌت بهم فتُحيط األعمال، رجال ومواهب الفالسفة ُقوى فيهم توافرْت

منثوًرا. هباءً سعيُُهم فيذهب يغرسون، ما
نصيُب كان الفائدة، من عليه يرتتب ما بنسبة إال العمل يقدِّر ال اإلنساُن كان ا وَلمَّ
هو كما ذكَرهم التاريخ وأغفل قدرهم، حق الناس جهل األرض عظماء من كثريين
فقد هللا)؛ (رحمه األفغاني الدين جمال السيد الخطيب الفيلسوف الرشق بفقيد شأننا
يُتِمَّ ولم مات ولكنه السياسة، أركان من ُركنًا وعاش الفلسفة، أقطاب من قطبًا نشأ
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اليونان فالسفة أعظَم رأينا وقد مقامه، من يحطُّ ال ذلك أَنَّ عىل كتابًا، ألَّف وال عمًال
ودونوها فلسفتَه حفظوا تالمذته ولكن كالمه، من شيئًا يدوِّن ولم مات (سقراط)
من وتالمذته األستاذ مريدي من نحرم ال أن فعىس سلف، عن خلًفا األجياُل فتوارثتْها

ذلك. مثل يفعل

حاله ترجمة

أسعد بقرية وعلم رشف بيت يف ُولد صفرت، السيد بن الدين جمال محمد السيد هو
نسبُُه ويتصل ١٢٥٤ه/١٨٣٩م، سنة األفغان ببالد كابل أعمال من كنر ُقرى من أباد
طالب. أبي بن عيل بن الحسني اإلمام إىل ويرتقي املشهور، املحدِّث الرتمذي عيل بالسيد
األفغانيني قلوب يف عليا منزلة ولها كنر، خطة يف تُقيم كبريٌة عشريٌة البيت هذا وآل
محمد دوست منها امللك سلب حتى األفغان أرض من جزءًا تملك وكانت نسبها، لحرمة
إىل أعمامه وبعض الدين جمال السيد والد بنقل وأمر الرحمن، عبد األمري جد خان،
وتثقيفه، تربيته يف والده فعني عمره، من الثامنة يف يزال ال الدين وجمال كابل، مدينة
وأصول وفقه وحديث تفسري من الرشيعة وعلوم والتاريخ العربية العلوم مبادئ فتلقى
وتهذيبية ومنزلية سياسية عملية وحكمة منطق من العقلية والعلوم وتصوف وكالم
وهيئة وجرب وهندسة حساب من الرياضية والعلوم وإلهية طبيعية نظرية وحكمة
نُُعومة منذ فيه ظاهرًة والذكاء النجابة مالمح وكانت والترشيح، الطب ونظريات أفالك

عمره. من عرشة الثامنة يف وهو كله هذا فأتمَّ أظفاره،
بعض يف ينظر أشُهر، وبضعة سنة بها فأقام الهند بالد إىل سفٌر له عرض ثم
الحجازية؛ األقطار إىل ذلك بعد وقدم الحديثة، اإلفرنجية الطريقة عىل الرياضية العلوم
سنة يف املكرمة مكة واىف حتى آخر إىل بلد من ينتقُل سنًة فقىض الحج، فريضة ألداء
رجع ثم سياحته، يف بها َمرَّ التي األُمم عادات ِمْن كثرٍي عىل فوقف ١٢٧٣ه/١٨٥٧م،
املتقدم خان محمد دوست األمري عهد عىل الحكومة رجال سلك يف وانتظم بالده إىل
صهره شاه أحمد سلطان عىل ويملكها ليفتحها هراة إىل األمريُ هذا زحف وملا ذكُرُه،
َ تُُويفِّ أن إىل الحصار، مدة والزمه جيشه، يف معه الدين جمال السيد سار عمه؛ وابن

طويًال. زمنًا الحصار معاناة بعد املدينُة وُفتحت األمريُ
وزيُرُه عليه وأشار ١٢٨٠ه/١٨٦٤م، سنة خان عيل شري عهدها ويل اإلمارة وتقلَّد
الفتنة إىل بالناس سَعوا يفعل لم فإن ويعتقلهم، إخوته عىل يقبَض أن خاْن رفيق محمد
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ثالثٌة؛ األمري إخوة من هراة جيش يف وكان باإلمارة، لالستبداد طلبًا للفساد وألَّبوهم
ا َفَلمَّ أعظم، ملحمد الدين جمال السيد فانترص أمني؛ ومحمد أسلم، ومحمد أعظم، محمد
فذهب الواليات، يف وتفرقوا الِفرار، إىل أرسعوا الوزير ومشورة األمري بتدبري وا أََحسُّ
نرياُن واشتعلت الفتن، بهم وطاشت أبيه، ِقبل من يليها كان التي واليته إىل منهم ُكلٌّ

الداخلية. الُحُروب
عىل وتََغلَّبا الرحمن، عبد أخيه وابن أعظم محمد أمر عظم عنيفة مجادالت وبعد
أمريًا يَاُه وَسمَّ قزنة، سجن من الرحمن عبد والد أفضل محمد وأنقذا اململكة، عاصمة
أعظم محمد شقيقه بعده اإلمارة عىل وقام سنة، بعد املوُت أدركه ثم أفغانستان، عىل
به، ثقتُُه وعظمْت األول، الوزير محل فأحلَّه عنده الدين جمال منزلُة فارتفعْت خان،
أعظم ملحمد األفغان حكومة تخلص وكادت دونها، وما العظائم يف لرأيه ُ يلجأ فكان
عىل حمله مما قرابته، ذوي من باألغلب األمري ظن ُسوء لوال الدين جمال السيد بتدبري
الحنكة، من عراٌة التجربة من خلو وهم األحداث أبنائه إىل األعمال مهمات تفويض
ولم هراة، يف عيل شري منازلة عىل — قندهار يف حاكًما وكان — أحدهم الطيش فساق
سائر عىل فريفعه حظوة أبيه عند فينال يظفر أنه الفتى وَظنَّ سواها، امللك من له يكن
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جندي مائتي يف جيشه عن االنفراد عىل الجرأُة دفعتْه عمه جيش مع تالقى ا فلمَّ إخوته،
التفت ما لوال ينهزمون وكادوا قلوبهم يف الرعب فأوقع أعدائه، صفوف بها اخرتق
وأخذه عليه فكرَّ جيشه، عن منقطًعا الغالم ذلك فوجد عيل شري قائد خان يعقوب
عليها. واستوىل قندهار عىل فحمل عيل شري عند األمل وقوي قندهار جند فتشتت أسريًا،
الذهب، من قناطري له وبذلوا عيل شري اإلنكليز وعضد شبابها، إىل الحرب وعادت
وجددت عهوٌد ونُقضت أمانات فِبيعت أعظم، ملحمد والعاملني الرؤساء يف فَفرََّقها
الرحمن، عبد أخيه وابن أعظم محمد وانهزم عيل شري تغلَّب هائلة ُحُروب وبعد خيانات،
يف أشهر بعد ومات إيران، بالد إىل أعظم محمد وذهب بخارى، إىل الرحمن عبد فذهب

نيسابور. مدينة
لعشريته، احرتاًما بسوء؛ األمري يمسسه لم كابل يف فبقي الدين جمال السيد أما
االحتيال عن ينرصف لم أنه إال النبوي، البيت آلل حمية عليه العامة انتقاض وخوف
جمال السيد رأى ولهذا بباطله، حقه الناس عىل يلتبس بوجه منه واالنتقام به للغدر
يمر ال أن رشط عىل له فأذن للحج فاستأذن األفغان، بالد يفارق أن له خريًا الدين
عىل فارتحل — بعد يمت لم وكان — أعظم بمحمد فيها يلتقي ال كي إيران ببالد
وصل فلما أشُهر، بثالثة أعظم محمد هزيمة بعد ١٢٨٥ه/١٨٦٩م سنة الهند طريق
بُطول له تسمح لم أنها إال وإجالل، بحفاوٍة الهند حكومُة تلقته الهندية التخوم إىل
يُقم فلم رجالها، مراَقبة تحت إال عليه االجتماع يف للعلماء أذنت وال بالدها، يف اإلقامة
مرص فجاء السويس، إىل مراكبها أحد يف الهند سواحل من ته سريَّ ثم شهًرا، إال هناك
العلم طلبة من كثريٌ وخالطه األزهر، الجامع عىل فيها َد تََردَّ يوًما أربعني نحو بها وأقام
منه بعًضا لهم فقرأ اإلظهار، َح َرشْ لهم يقرأ أن وسألوه امليل، كل إليه ومالُوا السوريني،

اآلستانة. إىل بالسفر ل وتعجَّ عزُمُه، الحجاز عن تحوَّل ثم بيته، يف
منزلة منه فنزل باشا، عايل األعظم الصدر قابل اآلستانة ُوُصوله ِمن أياٍم وبعد
بزيِّه ذلك مع وهو ملثله، يسبق لم بما عليه وأقبل فضَله، الصدُر له وعرف الكرامة،
األمراء قلوُب — لفضله — عليه وحوَّمت العجراء، والعمامة والكساء القباء من األفغاني
أزيائهم عن غريٌب وهو وأدبه ِعْلِمِه عىل الثناء وتناقلُوا بينهم، ذكُرُه وَعَال والوزراء،
فأَدَّى املعارف، مجلس يف عضًوا َي ُسمِّ حتى أشُهر ستُة تمِض ولم وعاداتهم، ولغتهم
رفقاؤه، عليها يوافْقه لم املعارف لتعميم ُطُرق إىل أشار ولكنه آرائه، يف االستقامة َحقَّ
له فأرصد رزقه، من شيئًا تمسُّ كانت ألنها ذاك؛ إذ اإلسالم شيخ ساء ما وبينها
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يلقي أن الفنون دار مدير إليه فرغب ١٢٨٧ه/١٨٧١م، سنة رمضان كان حتى العنت
عليه فأََلحَّ الرتكية، اللغة يف بضعفه إليه فاعتذر الصناعات، عىل للَحثِّ خطابًا فيها
العالية، املناصب أصحاب من نُخبة عىل وعرضه إلقائه قبل كتبه طويًال خطابًا فأنشأ

فاستحسنوه.
له واحتفل الفنون، دار إىل الناس تسارع الخطاب الستماع املعنيَّ اليوم كان فلما
معظم الجمع يف وحرض الجرائد، وأرباب العلم أهل وأعيان الحكومة رجال من غفري جمٌّ
سحرت ببالغة أعدَّه كان ما وألقى الخطابة منرب عىل الدين جمال السيد فصعد الوزراء،
وكان اإلسالم بشيخ األمر واتصل آرائه، من شيئًا العلم مشائخ فأنكر السامعني، عقول
األمر له فصدر اآلستانة، عن إبعاده الدولة من فالتمس — علمت كما — عليه متغريًا
شاء، إن يعود ثم االضطراُب ويهدأ الخواطر تسكن حتى أشُهر بضعة عنها بالجالء
املحرم أول يف إليها فجاء مرص، إىل ل التحوُّ عىل معه كان من بعض وحمله ففارقها

١٨٧١م. مارس ١٢٨٨ه/٢٢ سنة
مناظرها من يراُه بما ج التفرُّ قصد عىل مرص إىل الدين جمال السيد قدم
باشا، رياض الدولة صاحب القى حتى بها اإلقامة عىل عزيمٌة له تكن ولم ومظاهرها،
مرصي قرش ألف مقداره راتبًا الحكومة عليه وأجرت املقام، إىل مساعيه فاستمالتْه
طلبة من كثريٌ اإلقامة بعد إليه واهتدى عمل، مقابل يف ال به أكرمته نزًال شهر كل
التدريس عىل وحملوه درٍّا، ففاض بحره واستفاضوا فأورى، زنده واستوروا العلم،
ويف وعقلية، طبيعة من النظرية والحكمة األعىل، الكالم فنون يف العالية الكتب من فقرأ
بيته، مدرستُُه وكانت اإلسالمي، الفقه أُُصول وعلم التصوف، وعلم الفلكية، الهيئة علم
وأدبه، بعلمه وأعجبوا عنه األْخذ فوائَد واستجزلُوا العلوم، طالب نُُفوس يف أمُرُه فعظم

املرصية. الدار يف صيتُُه وانترش عليه، بالثناء األلسُن وانطلقت
ألباٌب لذلك فنشطت العقول، أنوار عن األوهام ُحُجب لتمزيق عنايته ه وجَّ ثم
األدبية الفصول وإنشاء الكتابة يف العمل عىل تالمذته وحمل بصائر، واستضاءت
بسعيه، مرص يف الكتابة فن وتقدم وبرعوا، نظره عىل فاشتغلوا والدينية، والحكمية

قليلني. املختلفة املواضيع يف اإلجادة عىل القادرون وكان
مضمارهم، يوطأ وال غبارهم يُشقُّ ال كتبة املرصي الُقطر يف تالمذته من فنبغ
أحد عن أو عنه أخذ من إال منهم وما الصناعة، يف شيوخ السن يف أحداث وأغلبهم
عليه للطعن سبيًال واتخذوا أقوام عليه حسده ما هذا به، املتصلني قلد أو تالمذته،
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النظر تحريم يف املتأخرين من جماعة بقول أخذًا الفلسفية؛ الكتب بعض قراءته من
بني ذلك وأذاعوا الرجل، هذا رأي إىل الفالسفة كتب أودعته ما نسبة من فتمكَّنوا فيها،
يف يؤثر لم كله هذا أن غري مختلفة، مذاهَب من الناس من أخالٌط أيدهم ثم العامة،

بحاله. العارفني نفوس من مقامه
مرص حال يف فنظر السياسة، إىل مياًال — وفضله علمه عىل — هللا) (رحمه وكان
انتظم قد وكان أحوالها، تغري من بد ال أن فعلم األجنبي، التداُخل من إليه آلْت وما
وطنيٍّا محفًال فأنشأ الرؤساء، من صار حتى فيها وتقدَّم املاسونية، الجمعية سلك يف
نحًوا أعضاُؤُه فصار والُوجهاء، الُعلماء من ُمريديه إليه دعا الفرنساوي، للرشق تابًعا

ا. عدٍّ مائٍة ثالث من
وما — الهند يف معها حاله من تقدم كما — اإلنكليزية للدولة الكره شديد وكان
ترجموها به ناطقة فصوًال ونرش مرة، غري بذلك فجهر أبيه، أبناء عىل اعتدائهم من كان
يف الجدال أمر نفسه غالدستون املسرت تََوىلَّ حتى كثريًا بها وا واهتمُّ إنكلرتا، جرائد إىل
الحكومة، إىل به فوىش إنكلرتا قنصل الخوف داَخل محفله أمر عُظم ا فلمَّ موضوعها،
نهايَة مرص أحواُل بلغْت ذلك ِخالل ويف فساًدا، فيه فسَعوا املحفل، يف الرقباء وبثَّ
السابق الخديوي املرحوم مرص توىل وكان الساعني، ة ُحجَّ قوَّت بأُُمور ح فرصَّ االرتباك
ففارق تراب، أبو وتابعه هو املرصي القطر من بإخراجه أمَره فأصدر باشا، توفيق
َكتب وفيها الدكن، آباد بحيدر وأقام ١٢٩٦ه/١٨٧٩، سنة الهندية البالد إىل مرص

الدهريني». مذهب «نفي يف رسالته
حكومُة وألزمتْه كلكتة، إىل آباد حيدر من ُدِعَي بمرص العرابية الحوادُث كانت ا وَلمَّ
الذهاب له أُبيح ثم اإلنكليزية، الحرب وفثأت مرص أمُر انقىض حتى فيها باإلقامة الهند
أياًما بها أقام لوندرا، مدينة نزلها مدينة وأول أُوروبا، إىل الشخوص فاختار بلد، أي إىل
وكانت املرصي، عبده محمد الشيخ صديُقُه إليها فوافاه باريس، إىل انتقل ثم قالئَل
— الدار بُعد عىل — فكلَّفته الُوثقى، العروة جمعية اسمها وطنيٌة جمعيٌة مرص يف
وكلف الوثقى»، «الُعروة فأنشأ اإلسالمية، الوحدة إىل املسلمني تدعو جريدة ينشئ أن
منها فنرش اإلسالمي، العالم يف حسن وقع لها وكان بتحريرها، إليه املشار صديقه
وشددت عنها، الهند أبواب أقفلت حيث استمرارها؛ دون املوانع قامت ثم عدًدا، ١٨

يقرؤها. من إساءة يف اإلنكليزية الحكومة
جرائدها يف مقاالت أثنائها يف نرش سنوات، ثالث باريس يف الدين جمال وقىض
كثريًا إنكلرتا جرائد ترجمت ومرص، العلية والدولة وإنكلرتا روسيا سياسة يف تبحث
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واإلسالم»، «العلم يف رينان الفرنساوي الفيلسوف مع فلسفية أبحاث له وجرت منها،
رششل اللورد بإيعاز لندرا إىل شخص ثم الحجة، وقوة العلم بسعة هذا له فشهد
فرنسا إىل عاد ثم ذاك، إذ وظهوره املهدي يف رأيه عن ليسأاله سالسربي؛ واللورد

عليٍّا. مكانًا فأحلُّوه وفالسفتها، علمائها من بكثريين وتعرَّف
عىل شاه الدين نارص املرحوم ذاك إذ الُفرس شاه فاستقدمه نجد، عىل عزم ثم
فالقى السلطان ظل باألمري أصفهان يف فالتقى طهران، قاصًدا فسار لرياه، الربق لسان
الثناء من وأكثر استقبال، أحسن الشاه استقبله طهران وصل إذا حتى إكراًما، منه
يرقيه أن عىل الحربية ِنَظارة ه ووالَّ وأوالده، أهله وبني بالطه يف حتى ذكره، حيثما عليه

الصدارة. منصب إىل قليل بعد
أحوال وتََدبََّر الدول، تواريخ وعرف األُمم، أخالق درس قد الدين جمال وكان
الُفرس أمراء لدى فنال برهانه، وقوة بالغته مع واألزمنة، األمكنة اختالف عىل السياسة
رساة يؤمها علم حلقة منزله فأصبح حاله، مثل يف غريُُه ينالها أن َقلَّ منزلًة وعلمائها
أن مخافة أمره؛ من ريب الشاه فخامر حديثه، سماع إىل يتسابقون ووجهاؤها، البالد
ما الدين جمال فأدرك عليه، تغريه فأبدى سلطانه، عىل منه يخىش ما ذلك وراء يكون
فالقاه روسيا، يف موسكو إىل فسار له فأذن الهواء، لتبديل السفر يف فاستأذنه نفسه يف
بطرسبورج إىل شخص ثم شهرته، من مسامعهم إىل سبق ِلما واإلكرام بالتجلة أهلها
يف ضافية مقاالٍت جرائدها يف ونرش والسياسيني، العلماء من رجالها بأعظم وتََعرََّف
يف شديد دويٌّ لها كان واإلنكليزية، والروسية العلية والدولة والُفرس األفغان سياسة

السياسة. جو
إليها، الدين جمال فشخص ١٨٨٩م، لسنة باريس معرض فتح ذاك إذ واتفق
مرافقته، إىل الشاه فدعاه باريس، من عائًدا بافاريا عاصمة مونيخ يف بالشاه فالتقى
الناس عاد حتى طهران يصل يكد فلم فارس، إىل معيَّته يف وسار الدعوة فأجاب
أُوروبا يف سياحته كأن أمره، من يرتاُب ال والشاه بعلمه، واالنتفاع به االجتماع إىل
حكومته، مهام من كثرٍي قضاء يف طه ويوسِّ منه يقرِّبه فكان ُشُكوكه، من كثريًا محْت
الصدر وخصوًصا النفوذ؛ أصحاب عىل ذلك فشق ونحوها، القوانني سن يف ويستشريه
توافق ال فهي النفع من تخلو ال تكن وإن القوانني هذه أن الشاه إىل فأرسَّ األعظم،
الشاه يف ذلك فأثَّر سواه، إىل الشاه نفوذ تحويل من إليه ستئول عما فضًال البالد، حال
عبد شاه بلدة إىل املسري يف فاستأذنه باألمر الدين جمال فأحس وجهه، عىل ظهر حتى
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والوجهاء، العلماء من غفري جمٌّ فتبعه له فأذن طهران، من كيلومرتًا ٣٢ عىل العظيم
حتى أشُهر ثمانية تمِض فلم حكومتهم، إصالِح عىل ويستحثُّهم فيهم يخطب وكان
الدين نارص فخاف إيران، إصالح عىل عزُمُه وشاع الفرس، بالد أقايص يف شهرتُُه ذاعْت
وكان الدين، جمال عىل قبضوا فارس خمسمائة العظيم عبد شاه إىل فأنفذ ذلك عاقبَة
العثمانية، اململكة حدود إىل فارًسا خمسون يخفره وساقوه فراشه من فحملوه مريًضا،

حياته. عىل الشاه خاف حتى فثاروا إيران يف مريديه عىل ذلك فعظم

مرضه. حال يف األفغاني الدين جمال السيد

لندرا إىل فشخص صحتُُه، إليه عادت ريثما البرصة يف فمكث الدين جمال أما
وأنديتهم السياسية مجتمعاتهم إىل وَدَعْوه باإلكرام، وه فتلقَّ قبل، من اإلنكليز عرفه وقد
يف فه وترصُّ الشاه حال بيان يف معهم كالِمِه أكثر وكان حديثه، ويسمعوا لريوه العلمية
خلعه. يف السعي عىل اإلنكليزية الحكومة حث مع عهده، يف حالُها إليه آلْت وما اململكة،
رستم املرحوم بواسطة الهمايوني املابني من كتاٌب عليه ورد ذلك يف هو وفيما
شاغل يف ألنه فاعتذر؛ اآلستانة، إىل يَْقدم أن ذاك، إذ لندرا يف العلية الدولة سفري باشا
تلغرافيٍّا الدعوة فأجاب وتحريض، ثناء وفيه آخر كتاب عليه فورد بالده، إلصالح وقتي
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فطابْت ١٨٩٢م سنة اآلستانة فقدم يعود، ثم السلطان جاللة بمقابلة يترشف أن عىل
السياسة، ورجال العلماء وإكرام السلطانية الحرضة التفات من القاه ملا اإلقامُة فيها له
سنة أواخر فكه يف الرسطاُن داهمه حتى محرتًما وجيًها مكرًما معزًَّزا فيها زال وما
ودْفنه بجنازه واحتفل ١٨٩٧م، سنة مارس ٩ يف هللا فتوفاه عنقه، إىل وامتدَّ ١٨٩٦م،

طاش. نشان قرب لفي» مزار «شيخلر مدفن يف

الشخصية صفاته

اللحظ، نافذ العينني أسود البنية، ممتلئ ربعة الحجاز، أهل يشبه بما اللون أسمر كان
يستخدم لم ولكنه عينيه، من الكتاَب أدنى قرأ فإذا فيه، قرص مع النظر جذاب
تنطبق سوداء ورساويالت بجبة الشعر، مسرتسل العارضني خفيف وكان النظارات،

اآلستانة. علماء زي عىل بيضاء صغرية وعمامة الكاحلني، عىل

طعامه

بما ذلك من يفوتُُه عما ويعتاض النهار، يف مرة إال يتناولُُه ال الطعام، قليَل قانتًا كان
عقلية؛ أعماًال يعمل ملن الزمٌة الطعام يف والعفة اليوم، يف مراًرا الشاي منقوع من يرشبُُه
ولعه ولشدة الجيد، اإلفرنجي السيكار من نوًعا يدخن وكان الفطنة، تُذهب البطنة ألن
فيبتاُعُه ابتياعه يف خدمه من أحٍد إىل يركن يكن لم السيكار انتقاء يف وعنايته بالتدخني

بنفسه. هو

مسكنه

موالنا جاللة به عليه أنعم باآلستانة، طاش نشان يف بقرص أيامه أواخر يف يقيم كان
وأجرى جوادان، يجرها العامر اإلسطبل من وعربة والرياش األثاث وفيه السلطان،
األخري مرضه قبل فكان الشهر، يف عثمانية لرية وسبعون خمس مقداره رزًقا عليه
منتزه يف النفس لرتويح العربة ركب األصيل كان فإذا منزله، يف النهار معظم يُقيم

الضحى. إىل الغلس إال ينام ال القيام كثري وكان اآلستانة، بضواحي كاغدخانه
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وخطابه مجلسه

الستقبالهم ينهض طبقاتهم، اختالف عىل بزائريه االحتفاء كثري املجلس، أديب كان
إذا أكربهم زيارة من امتناعه عىل أصغرهم زيارة من يستنكف وال لوداعهم، ويخرج
بعباراٍت الُفصحى اللغة إال يتكلم ال وبالغة، عارضة ذا وكان تزلًُّفا، زيارته يف ظن
كان فإذا أوضح، بعبارة مراده ط بسَّ التباًسا سامعه من آنس وإذا جلية، واضحة

العامة. بلغة مخاطبته إىل تنازل عاميٍّا السامع
كتوًما، رزينًا املزاح قليَل وكان منه، أخطُب الرشق يف يقم لم مصقًعا خطيبًا وكان
فإذا يهمه، موضوع يف منهم كل مع فيبحث اليوم يف الناس من عرشات يخاطب قد

بشأنه. إليه هو يعود حتى املوضوع بذلك عهده آخر خروجه كان جليسه خرج

أخالُقُه

وعظمة، أنفة مع وديًعا الجانب، رقيق النفس، عفيف اللهجة، صادق الضمري، ُحرَّ كان
عن راغبًا وكان الظفر، إىل الشجاع سري إليه فيسري القتل إىل يُساق قد الجأش، ثابت
جمال أن إسحاق أديب املرحوم رواه ومما عوًزا، يخاف وال ماًال يدخر ال الدنيا، حطام
قنصل النقادي السيد فأتاه الجيب، خايل السويس يف أُنزل مرص من أُبعد ملا الدين
سبيل عىل املال من مقداًرا له قدَّموا العجم، ار تُجَّ من نفر ومعه الثغر ذلك يف إيران
الليث إن أحوُج، إليه فأنتم املال، «احفظوا لهم: وقال فرده الحسن، القرض أو الهدية

ذهب.» حيثما فريسة يعدم ال
يف قام وقد إال يديه بني من جليُسُه يخرج فال اإلقدام، عىل حاثٍّا مقداًما وكان
ال — فضله عىل — كان ولكنه سبيلها، يف السعي عىل ط منشِّ العىل، عىل محرِّض نفسه

الوشاية. عواقب من القاه ِلما األسباب أكرب من كانت ولعلها املزاج، حدة من يخلو

عقله

أرسار ويهتك الضمائر ُحُجب يكشف يكاد املالحظة، رسيع الذهن حادَّ فطنًا، ذكيٍّا كان
فال جلسائه، عىل عجيب نفوذ ذا الحجة قوي العقلية، املسائل يف النظر دقيق الرسائر،
ذاته بحد الربهان يكون ال وربما برهانه، إىل بانقياد شعر إال موضوع يف أحد يباحثه
بعضها، أو الفرنساوية اللغة تعلَّم إنه قيل حتى الذاكرة، قوي ذلك مع وكان مقنًعا،
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أشهر ثالثة من أقل يف كثريًا شيئًا مفرداتها من ويحفظ منها الرتجمة عىل يقدر وصار
يومني. هجائها حروف علمه من إال أستاذ، بال

علومه

وفلسفة القديمة الفلسفة وخصوًصا والنقلية؛ العقلية العلوم يف االطالع واسع كان
األفغانية اللغات يعرف وكان اإلسالم، أحوال وسائر اإلسالمي والتمدُّن اإلسالم تاريخ
والروسية، اإلنكليزية باللغتني إملام مع جيًدا، والفرنساوية والرتكية والعربية والفارسية
وأكثر طالعه، إال أخالقهم وفلسفة األُمم آداب يف كتاٌب يفتْه لم املطالعة، كثريَ وكان

والفارسية. العربية اللغتني يف مطالعته

وأعماله آماله

كانت الذي واملحور أعماله، نحوه يصوب كان الذي الغرض أن أحواله مجمل من يؤَخذ
العالم أقطار سائر يف املسلمني شتات وجمع اإلسالم، كلمة توحيد آمالُه، عليه تدوُر
املسعى هذا يف بذل وقد العظمى، الخالفة ظل تحت إسالمية، واحدة دولة حوزة يف
ذلك مع ولكنه كسبًا، التمس وال زوجة يتخذ فلم أجله، من العالم عن وانقطع جهَده،
مذهب نفي يف رسالًة إال أفكاره بنات من ن يدوِّ ولم فقىض أراده، ما إىل ق يتوفَّ لم
نفوس يف بث ولكنه ذكرها، تقدم قد مختلفة مواضيَع يف متفرقة ورسائل الدهريني،
وسوف الرشق، فانتفع أقالمهم، وحددْت ِهَمَمهم حركْت حية، روًحا ومريديه أصدقائه

بأعمالهم. ينتفع
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خان أمحد

الهند بالد يف األخرية العلمية النهضة ركن

الرشق يف األخرية العلمية النهضة

الحديثة؛ العلمية النهضة عُرص وهو عرش، التاسع القرن يف الرشق تاريخ يُطالع من
يف أقصاه إىل أقصاه من والرشق القرن هذا دخل فقد أصقاعه؛ سائر بني تشابًُها يرى
كانت كذلك الشقاق، عوامُل به لعبْت وقد التعصب، جنود تغشاُه الجهل، من ظلمات
أهلُُه فاستنار العلم شمس فيه بزغت قد الغرب وكان ومرص، والشاُم والعراق الهنُد
معلمني أو فاتحني إما املرشق؛ بالد ارتياَد مصالُحُهم اقتضت ثم واالكتشاف، باالخرتاع
بادئ يف املشارقُة فانبهر ذلك، نحو أو صناًعا أو تجاًرا أو مكتشفني أو مبرشين أو
بلغ ما قدر عىل يقلدونهم أخذوا أن لبثوا ما ثم التمدن، مستحدثات من رأوه ِلما الرأي؛

وغريها. واملطابع والجرائد املدارس فأنشئوا إمكانهم، إليه
نهضتهم نهضوا فاملرصيون أحوالها؛ اقتضتها خطة يف سارت منهم أمة كل أَنَّ عىل
والعلوم، اللغات لتعليم املدارس لهم أنشأْت التي فهي حكومتهم؛ بمساعدة األخرية
ذلك، وغري وتأليفها الكتب ترجمة بارشْت التي وهي عربيًة، جريدًة أنشأ َمْن أول وهي
الفضل أهل إىل عائٌد هو إنما العلم من أدركوه فيما فالفضل والعراق الشام أهل وأما
كاآلباء الرهبان؛ أو املبرشين من وغريهم واإلنكليزية والفرنساوية األمريكانية النزالة من

والفرنسيسكانيني. والعازريني والفرير اليسوعيني



الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

هللا ه خصَّ منهم، رجل إىل معظُمُه راجٌع نهضتهم يف الفضل فإن الهند، أهُل وأما
به نعني نظر؛ وُحسن إخالص مع واحد، رجل يف اجتماُعها يندر وغرية وإقدام بهمة
وهم اإلنكليز عىل الهنود فيه نقم عرص يف نشأ فقد الرتجمة، صاحب خان أحمد السيد
أيديها، يف ما عىل وغلبوها بالدها فتحوا قوًما كرهت أمة تُالم وال الفتح، عهد أول يف
يؤاكلونهم، ال شديًدا، كرًها اإلنكليز يكرهون املايض القرن أواسط إىل الهنود زال فما
ون يمسُّ وال لغتهم، يتعلمون وال ُكتُبهم، يقرءون وال يعارشونهم، وال يشاربونهم، وال
سبيل يف جهاًدا الطاعة عصا شق يف فرصة تفوتُُهم ال كانوا بل أشيائهم، من شيئًا
جهاًال، عامتهم كان طاملا عبثًا يُحاولون إنما أنهم خان أحمد السيد فأدرك االستقالل،
الناس واستحثَّ املدارس فأنشأ بالعلم، أبنائهم وتهذيب شئونهم ترقية عاتقه عىل فأخذ
ذاع حتى السبيل، هذا يف جهًدا يألو ال عاًما خمسني ذلك يف فقىض العلم، اقتباس عىل
فهو خان، أحمد السيد اسم يعرف ال قرائهم من قارئٌ يبَق ولم الهند، أقطار يف صيتُُه

حاله: ترجمة وإليك سورية؛ يف فانديك الدكتور بأستاذنا شبيٌه القبيل هذا من

حياته ترجمة

أهل من األولون أجداده فكان الرشف، يف عريقة بأرومة خان أحمد السيد نسُب يتصُل
ثم هرات، من أصله هادي، السيد أولهم املغول؛ إمرباطوري بالط يف الرفيعة املناصب
عىل الهند دولة من نال الرتجمة صاحب جد وحفيده فيها، وأقام هندستان إىل نزح
خوجه فهو ألمه جده وأما الدولة، وجواد خان عيل جواد لقب أالمجري اإلمرباطور عهد
شاه إىل سفريًا وأنفذ كبريًا، سياسيٍّا منصبًا تقلد فاضًال، رجًال وكان أحمد، الدين فريد

مرص). ولسيل (غري ولسيل اللورد أنفذه الفرس،
الدنيا اعتزل ورًعا، تقيٍّا وكان تقي، محمد السيد فهو خان، أحمد السيد والد وأما
املغول إمرباطور حال وآلت الهنود عىل اإلنكليز غلب وملا والعبادة، الصالة إىل وانقطع
يتوىل أن تقي محمد السيد إىل وبعث دهيل، يف انحرص الضعف، إىل الثاني) (أكرب
أهل ألنه الدين؛ فريد خوجه حماه يوليها أن إليه وأوعز شاكًرا، معتذًرا فأجابه الوزارة،
الوزارة، منصب وقلَّده الدين فريد خوجه واستقدم فأطاعه كلكته، يف مقيًما وكان لها،
رشيف الرتجمة صاحب فإن وبالجملة بهادر، خان امللك وأمني الدولة بمدير به ولقَّ

الجدين. من والذكاء الهمة ورث األصلني،
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١٨١٧م–١٨٩٨م. خان أحمد السيد

األُوىل نشأته

معزًزا والده كنف يف وُربِّي ١٨١٧م، سنة الهند أعمال من دهيل يف خان أحمد السيد ولد
محمد السيد والده ومقام الدين فريد خوجه جده منصب من علمت ِلَما — مكرًما
أن طفوليتهم يف كذلك فيمنيكونون ويغلب جبانًا؛ خجوًال حداثته يف كان ولكنه — تقي
ببلوغها، وتبلغ أجسادهم، بنموِّ تنمو العقلية ُقواهم كأن والدراية؛ ل التعقُّ عىل يشبُّوا
تنمو صغرهم يف الذهن حدة فيهم تظهر الذين وكان متعادلة، بقوة مًعا فيعمالن
العقلية القوى تكون حتى أشده الجسد يبلغ فال الجسد، سائر قبل فيهم العاقلة القوى
املرء يف تظهر أن فيغلب األخالق وأما معه، العمل تستطيع فال التقهُقر، إىل مالت قد
وكذلك وأحقرها، املسائل أبسط من صدقه يتبني فالصادُق اظفاره؛ نعومة منذ واضحًة

وغريها. والحلم والحقد والكرم والبخل والرياء كاإلخالص األخالق؛ سائر
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ومما حداثته، منذ الضمري ُحرَّ كان ألنه خان؛ أحمد السيد يف يُقال املبدأ هذا وعىل
أحداٍث ُجملة يف وكان — أحمد السيد نادى اإلمرباطوري البالط قيِّم أن عنه يُروى
فذكر اإلمرباطور، بجانب واقًفا والُدُه وكان يجب، فلم — لغرض هناك اجتمعوا آخرين
يدي بني فوقف فاستقدمه هناك، حاٌرض الغالم أن والده فأجاب ذلك، اإلمرباطور له
النوم.» يف غارًقا كنت «إني فقال: اسمه، ذكر عند يُجب لم ملاذا فسأله اإلمرباطور،
نفسه، عن ويعتذر الجواب يف ل يتجمَّ أن إليه وأوعزوا لجسارته، املجلس أرباب فعجب
وأنعم اإلمرباطور فضحك يقوله، آخُر عذٌر عنده وليس الصدق يقول إنما أنه فأجاب

الرأس. عىل إكليًال يضعونه اللؤلؤ من بعقد عليه
يف تعلمُه ما ليلة كل تستعيده والدته وكانت عرشة، الثانية منذ العلم مبادئ ى تلقَّ

الوالدات!). من العناية هذه أجمل (ما أقرانه بني نبغ حتى النهار،
دهيل، ملوك آخر شاه بهادر اإلمرباطور عليه فأنعم والده، تويف ١٨٣٦م سنة ويف
انتظم ١٨٣٧م سنة ويف حرب»، «أستاذ أي يونغ»؛ «عريف لقب مع ونعوته، والده برتب
منصبًا توىل التالية السنة ويف أقاربه، عن بالرغم اإلنكليز بإدارة الحكومة خدمة يف
يف «منصف» منصب تقلد عمره من والعرشين الخامسة السنة ويف دهيل، يف قضائيٍّا
وذاق املطالعة، عىل أكبَّ عودته وبعد دهيل، إىل انتقل أُخر سنواٍت وبعد بور، فتح قضاء
فيها. عضًوا امللوكية اآلسيوية الجمعية فانتخبته دهيل»، «آثار يف كتابًا فألَّف العلم، لذة
فتًكا باإلنكليز ففتكوا وغريها، دهيل يف الهند أهل ثورة كانت ١٨٥٧م سنة ويف
فرأى بجنور، يف قايض نائب منصب يف — يومئٍذ — خان أحمد السيد وكان ذريًعا،
زعمائها لبعض فنصح بوطنه، الرضر إىل آيلة أنها وتحقق أوانها، غري يف الثورة تلك
واألوالد النساء يرى أن يُِطق فلم اإلنكليز، ساعد إذا باألذى تهددوه بل إليه، يصغوا فلم
وأحاطهم املقاطعة، تلك إنكليز كل فيه ضم مكان حول رجاله فجمع ذنب، بال تقتل
لو مرة يقتلونه العصاة وكاد للخطر، نفسه عرَّض حتى عنهم، املدافعة يف وبالغ برجاله
مستديم براتب أكرموه اإلنكليز وفاز الثورة انقضت فلما هناك، شائكة غابة إىل يلجأ لم
له. قدموها كثرية هدايا عن فضًال بعده، من ِبكره يرثه الشهر، يف روبية ٢٠٠ مقداره
الثورة «أسباب يف (الهندستانية) األوردية اللغة يف كتابًا كتب ذلك أثناء ويف
وكشف اإلنكليز، أعمال من كثريًا فيه انتقد ١٨٧٣م، سنة اإلنكليزية إىل ترجم الهندية»،
كيفية عىل الثورة عىل الهنود حملت التي األسباب وبنيَّ مقاصدهم، بعض عن الغطاء
الخطأ ذكر يغفل لم أنه عىل رواتبهم، وال اإلنكليز هدايا تبهره ولم وطنيته، فيها أثبتت
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واحتياجه الهندي الشعب جهل عىل كلها أقواله فبنى الثورة، تلك يف الهنود ارتكبه الذي
الخدمة، هذه إىل االنقطاع عىل نفسه عاهد ذلك عىل وبناء يشء، كل قبل العلم إىل
مع وهو كانت، وسيلة بأي املسلمني من الهندي الشعب تعليم يف السعي دأبه وجعل
تفوته ال مصلحته بواجبات قيامه عن فضًال فكان الحكومة، مصالح يف مستخدم ذلك
وهو مجلدات، ثالثة يف للتوراة رشًحا ذلك أثناء يف وكتب السبيل، هذا يف للسعي فرصة

مًعا. واإلنكليز الهنود لدى حسٌن وقٌع له فكان الكتاب، هذا مثل ألَّف مسلم أول

العلم يف خدمته

وطنه، أبناء شئون لرتقية النفع منه يرجو فيما بصريته بنريِّ العاقل الرجل هذا نظر
وغريهم اإلنكليز أن وإقناعهم ظهرانيهم، بني من األعمى التعصب نزع من خريًا يَر فلم
تُخالف ال ونحوها كالطبيعيات الحديثة العلوم وأن مثلهم، بٌرش اإلفرنجية األمم من
«جمعية الرأي بادئ يف فأنشأ الجزيل، نفعها عن فضًال يشء، يف الدينية الحقائق
علوم تقريب موضوعها وجعل كده)، عيل يف العلمية الجمعية اآلن (وصارت الرتجمة»
الحكومة، من تنشيًطا الجمعية تلك فآنست الرشقيني، أذهان ِمن وآدابهم الغربيني
إىل اإلنكليزية املؤلفات من كثرٍي نقل من فتمكنت حمايته، تحت أركيل دوق فجعلها
سنة اإلنكليزية الحكومة من خان أحمد السيد فنال العامة، بني ونرشها الهندي اللسان
مكافأة املشهور؛ اإلنكليزي املؤرخ ماكويل مؤلفات من ونسخة ذهبيٍّا، وساًما ١٨٦٦م

الخدمة. تلك عىل له
قد محمود السيد ابنُُه وكان الهند، أعمال من بنارس إىل انتقل ١٨٦٧م سنة ويف
الشهرية، كمربيدج مدرسة يف العلم لتلقي اإلنكليز بالد إىل إرساله عىل فعوَّل ُه أَُشدَّ بلغ
فالقى بالده، خدمة يف بها االستعانة يستطيع أسبابًا هناك يرى لعله معه هو وسار
وكان وأكرموه، فأجلُّوه والسياسة، العلم أهل من كبرية بجماعٍة وتعرَّف عظيًما، ترحابًا
رشف عضو وانتخبه الهند، كوكب عضوية فمنحه للهند وزيًرا — حينئٍذ — أركيل دوق

األثينيوم. نادي يف
التعليم، ووسائل التمدن أسباب من اإلنكليز بالد يف شاهده بما هذه سفرته وكانت
إليه، يحتاج وما الهندي الشعب حال حقيقة عن له فكشف بغتة لديه انبثق نور كأنه
من والنفور األجداد، وتقاليد اآلباء عادات من بالقديم التمسك أن جيًدا لديه واتضح
أبناء عىل الجهل استيالء يف األكرب السبب هو إنما األخرى، األمم وتجنب الحديثة العلوم
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الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

إنشاء نفسه ويف وظيفته، مهام وتوىل بنارس، إىل ١٨٧٠م سنة أواخر يف فعاد جلدته،
فلبث املركب ذلك خشونة أدرك ولكنه كمربيدج، مدرسة مثال عىل الهند بالد يف مدرسة

الفرص. ينتظر مرتبًصا
االجتماعية الهيئة «مصلح اها سمَّ جريدة فأنشأ املرشوع، لذلك السبيل تمهيد يف فبدأ
الحديثة العلوم يف يطعنون الذين خطأ فيها بنيَّ ضافية مقاالت فيها نرش اإلسالمية»،
ألقواله، املؤيدة الرشعية والشواهد الدينية األدلة لهم وأورد يقتبسها، من يحرمون أو
ترجمة كتب وقد — غراهم الكولونيل قال متوالية؛ سنوات تسع الجهاد هذا يف وقىض
وكانت غريبًا، تأثريًا الهندية اإلسالمية االجتماعية الهيئة يف أثَّرت هذه كتابته «إن الرجل:
فجاءه املسلمني، من كثريين بغضب بُيل ولكنه حكامهم»، من الهنود لتقريب وسيلة خري
يجادلهم انفك ما ولكنه بالضالل، بعضهم واتهمه الحرام، البيت من والوعيد التهديد
اللهجة شديد ردٌّ اقتناعهم مكَّن ما جملة ويف إسالمه، بصدق أقنعهم حتى بالحسنى
بالهند «مسلمونا وموضوعه هنرت، وليم السري ألَّفه كتاب ضد املسلمني عن فيه دافع

اململكة». طاعة نبذ وجوب يعتقدون هم وهل
بقية أوقف الذي الغرض عن عزمه يثِن لم العقبات هذه أمثال من القاه ما أن عىل
«لجنة اها سمَّ لجنة — أوًال — فألَّف إسالمية، كلية مدرسة إنشاءُ وهو إلتمامه، حياته
بنارس، يف املدرسة تلك تكون أن عىل اإلسالمية»، اإلنكليزية الهندية املدرسة مال رأس
فيسهل هناك، اإلسالمي العالم وسط يف ألنها كده؛ عيل مدينة يف تكون أن عىل أقروا ثم

وغريها. وراجبوتانا والبهار واألود البنجاب من إليها الطالب قدوم
عن فضًال — سبيلها يف ألن الهني؛ باألمر يكن لم املدرسة تلك تأسيس ولكن
جماعة املرشوع ملصادرة فقام التعصب، عقبة هي وعرة، عقبة — الطائلة النفقات
ترصف الرتجمة صاحب ولكن بدعة، عنه الخروج ويعدون ِقدمه، عىل القديم بقاء يرون
الغرض أن الجميع أقنع تعديًال وقوانينها املدرسة بروغرام يف وعدَّل والدراية، بالحكمة
باللغات يكون فيها التعليم وأن ديانتهم، توجبُُه ما عىل وتثقيفهم املسلمني تعليم منها
املشهورين، اإلنكليز رجال من جماعة الجهاد هذا يف وساعده الرشقية، والعلوم الرشقية
يجتمع ولم مدة فمضت ُكربى، مشقًة فالَقوا الهند، مسلمي من االكتتاب جمع يف فأخذوا

الالزمة. بالنفقة يقوم ما املال من
املدة تطول أن مخافة كله املال اجتماع ينتظروا فلم ولجنته أحمد السيد أما
النقود من لديهم اجتمع ما فتناولوا الثقة، ضعف من ذلك يتخلل ما مع الهمم فتفرت
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وثوق إىل داعيًا إنشاؤها وكان ١٨٧٥م، سنة كده عيل يف صغريًة مدرسًة به وأنشئوا
انهالْت حتى أخريان سنتان تمِض ولم عليه، فأقدموا ومرشوعها، اللجنة تلك يف الناس
كده، عيل يف الكلية املدرسة وهي الكربى، املدرسة فأنشئوا واملساعدات، الهبات عليهم
إليه، فصارت كده عيل إىل هو انتقل حتى اإلنكليز رجال بعض برئاسة املدرسة وظلت
التعليم عىل وعكف ١٨٨٠م، عام منذ إليها وانقطع القضاء يف منصبه من فاستقال
وقد عاًما، ٨١ العمر من وله ١٨٩٨م سنة مارس يف هللا توفاه حتى والخطابة والتأليف
أخرى. وألقاب سري لقب مع الرشف عالمات من كثريًا ونال وقاًرا، فزاده الشيب جلله

الشخصية صفاته

واضح الرأس، عظيم كان وخلًقا، وعقًال جسًما يشء؛ كل يف عظيًما هللا) (رحمه كان
رسمه إىل النظر من ذلك يتضح كما — الشعر غليظ اللحية، كبري العينني، كبري املالمح،
مقداًما، حازًما الهمة عايل ووداعة، رقة مع الهيبة عظيم وكان — الرتجمة هذه صدر يف
يف مستهلًكا حياته من نسمة آخر إىل برح وما الوطنية، املرشوعات عىل الصرب كثري

املسلمني. شأن ورفع اإلسالم جامعة تأييد يف ساعيًا وطنه، خدمة
املتقدم — كده عيل كلية إنشاء عىل عزم ملا أنه معارفه بعض لنا ذكره ومما
أخرى، إىل مدينة من متنقًال بنفسه البالد طاف املال، جمع إىل واحتاج — ذكرها
أهلها همَّ مدينة نزل إذا فكان اآلفاق، يف طارت قد شهرته وكانت آخر، إىل بلد ومن
ألرشب، وال آلكل آِت «لم لهم: يقول فكان به، احتفاءً الوالئم وإيالم االحتفاالت بإعداد
إيلَّ ادفعوه االحتفال عىل إنفاقه تنوون فما وطني، مرشوع عىل استحثكم جئت وإنما
روبية ٤٠٠٠٠٠ السبيل هذا يف جمعه ما مقدار فبلغ إليه»، أحوج املدرسة ألن نقًدا؛
خدمتها يف سنة عرشين نحو وقىض املدرسة، عىل كلها أنفقها فرنك)، ٧٠٠٠٠٠ (نحو
استحقه راتٍب من نفسه عىل ينفق كان وإنما شكوًرا، وال أجًرا يلتمس ال ونهاًرا ليًال
قايض اآلن محمود السيد وابنه الشهر، يف روبية ٤٠٠ ومقداُرُه القضاء، يف خدمته من

أباد. هللا مدينة يف املسلمني ُقضاة
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كده عيل كلية

والعربية والفارسية الهندية اللغات فيها تعلم الهند، يف إسالمية كلية مدرسة أعظم هي
شمس صديقنا جملتهم يف كان أُستاذًا، عرش خمسة نحو أساتذتها عدد واإلنكليزية،
املحققني، العلماء كبار من وهو فيها، العربية أستاذ النعماني شبيل الشيخ العلماء
وهي وقريبها، بعيدها الهند؛ أنحاء من إليها يفدون تلميذ ٥٠٠ نحو تالمذتها وعدد
منذ الهور أهل بها واقتدى الوطنيني، نفقة عىل أُنشئت التي الُكربى الوحيدُة املدرسُة
عيل كلية ويف اإلسالم». حماية لجنة «مدرسة ْوها سمَّ مدرسة فأنشئوا عاًما، عرش بضعة
األوردية اللغتني يف أسبوعية جريدة منها تَصدر ومطبعة وجامع، نفيسٌة مكتبٌة كده
نفقات ويقدرون كده، عيل كلية جريدة أي غازت)؛ أنستيتوت (أليكار اسمها واإلنكليزية

الشهر. يف روبية آالف بستة املدرسة تلك
عن ذكُرُه يغيب أن وهيهات يمت، لم فضله ولكن مات، قد خان أحمد فالسيد
سموها جمعيًة وفاته بعد فألَّفوا قدره، حق قدروه أنهم وبالحقيقة الهند، أهل أذهان
إنشاء ذكُرُه به يحيا عمل أفضل أن فقررْت خان»، أحمد السيد ذكر إحياء «جمعية
يف املسلمني من األموال لها وتجمع باسمه، تسمى األوىل مدرسته مثل جامعٍة مدرسٍة
تزال وال جنيه، مليون نصف نحو فبلغ ذلك من لها يقتيض ما وقدَّروا الهند، أقطار

مسعاها! هللا وفق املرشوع، هذا يف آخذة الجمعية
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وُكتاباجلرائد املنشئون





التاسع الفصل

أديبإسحاق

ترجمته

العازريني، اآلباء مدرسة يف العلم مبادئ وتلقى ١٨٥٦م، سنة يناير ٢١ يف دمشق يف ولد
أقرانه، عىل ممتاًزا النباهة ظاهر حداثته عىل وكان واإلفرنسية، العربية من شيئًا فتناول
الشعر ونظم شاعًرا، أي قوَّاًال»؛ سيكون ابنك «إن ألبيه: يقول العربية يف أستاذُُه وكان
بنكبة أصيبْت أرسته أن واتفق العروض، يتعلم لم وهو العارشة، يتجاوز أن قبل
الكمرك يف الكتابة وتوىل عرشة، الحادية يف املدرسة فزايل إعالتها، إىل معها هو اضطر
يف منها الكفاية عىل فحصل الرتكية مبادئ ذلك أثناء يف ودرس الشهر، يف قرش بمائتي
تمكَّن ثم وكتابة، تكلًما بخاطره يجول عما بها التعبري عىل قادًرا وأصبح أشُهر، بضعة
الرويَّ فيها ملتزًما العزيز، عبد السلطان مقتل يف باشا كمال قصيدة ترجم حتى منها

الرتكي: األصل من مثاًال وهاك بعينه، الرتكي واللفظ والبحر والقافية

ش��ه��ي��د خ��ان��ي ال��ع��زي��ز ع��ب��د ح��ض��رة إي��ل��م��ش��ر ي��زي��د م��الع��ي��ن ب��رق��اج خ��ائ��ن��ي ودول��ت دي��ن

وتعريبه:

ش��ه��ي��د ف��ه��و ال��م��رت��ض��ى ال��ع��زي��ز ع��ب��د ق��ت��ل��وا ي��زي��د ق��وم م��ن ول��ل��دول��ة ل��ل��دي��ن خ��ي��ان��ة

ليشغله ذلك يكن ولم ترقيه، رسعة إىل الكتابة يف ومهارته الرتكية يف نجابته ودعت
ويطالع واملوشحات، القصائد فينظم الفراغ ساعات يغتنم فكان والشعر، األدب عن
السنني يف وله األدبية، املجالت ويراسل والرتكية، والفرنساوية العربية يف اإلنشاء كتب
اجتمع حتى عمره من عرشة الثانية يتم ولم وألغاز، مقاالت عدة الجنان من األوىل



الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

والرثاء والعتاب املدح يف وبعضها والنسيب، الغزل يف أكثرها بيت؛ ألف نحو نظمه من
معظمها. تشتت وقد وغريه،

١٨٥٦م–١٨٨٥م. إسحاق أديب

الربيد، خدمة يف ليعيِّنه بريوت إىل والده استقدمه عمره من عرشة الخامسة ويف
وله الزاهرة، املدينة تلك ُشبان من والشعراء األدباء من جماعة فيها وعرف إليها فقدم
الشعرية. وبديهته ذهنه د توقُّ عىل تدل والشعر األدب يف ومراسالٌت مطارحاٌت معهم

الفصحى. باللغة التكلم إىل مياًال فطرته من وكان
زايلها أن لبث وما بريوت، كمرك يف الكتابة مهنة إىل يعود أن برهة بعد واضطر
تحرير فتوىل الكتابة، بفن االشتغال إىل الُعىل نازعُة به نَزعت وقد الهمم، به تعلو ما إىل
الرنانة املقاالت يكتب وهو زمن عليه يمِض ولم األوىل، نشأتها بُعيد التقدم جريدة
وترجم عرشة، السابعة يتجاوز لم وهو ورشاقتها عبارته بطالوة الناس تحدَّث حتى
نزهة سماه كتابًا وألَّف يطبع، لم الفرنساوي املعارصين كتاب من قسًما ذلك أثناء يف
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يف كتابًا أيًضا التقدم لصاحب وترجم الثغر، وجهاء أحد إىل وقدَّمه طبعه األحداق،
اسمه. عليهما وليس — يومئٍذ — ُطبعا صحيٍّا، وكتابًا والعادات، األخالق

وكان رئاستها، توىل ثم ا، مهمٍّ عضًوا فيها وقام اآلداب، زهرة جمعية دخل ثم
القصائد. وينظم واملباحثات البليغَة الخطب فيها يُلقي

الخوري سليم املرحوم مع ملشاركته شحادة أفندي سليم انتدبه ١٨٧٥م سنة ويف
رواية ذلك خالل يف وعرَّب العام، وبعض عاًما بذلك فاشتغل األدهار، آثار إنشاء يف
فرتجمها يومئذ، فرنسا قنصل لطلب إجابة الفرنساوي؛ الشاعر راسني عن أندروماك،
اليتامى البنات فمثَّلها ليلة، ثالثني مدى يف أدوارها وعلم ألحانها ورتب أشعارها ونظم

قرش. ٣٥٠٠٠ ريعها من فجمعوا
البعض وتعريب الروايات بعض تأليف يف نقاش سليم املرحوم صديُقُه شاركه ثم
أندروماك، رواية ح نقَّ وهناك اإلسكندرية، إىل بإشارته شخص أن يلبث ولم اآلخر،
رسق ما جملة يف ُرسقت االتفاق، غرائب سماها ثالثًة رواية وألَّف شارملان، رواية وعرَّب
لها وكان مراًرا، اإلسكندرية يف الروايات هذه ُمثِّلت وقد الحدث، يف بيته من آثاره من
األقدار، يد له أعدته ما وهو ذلك، من أسمى هو ما إىل نفسه به فنزعت عظيم، وقع
وأخذ حلقته فلزم األفغاني، الدين جمال السيد املرحوم — يومئٍذ — وفيها القاهرة فجاء
عربية، جريدة إنشاء إىل نفسه فتاقت واملنطق، والعقلية األدبية الفلسفة يف دروًسا عنه
عرشون إال معداتها من عنده يكن ولم حاًال وأصدرها «مرص»، مرصوسماها يف فأنشأها
وكلهم اقتنائها إىل وتسابقوا بها، الناس أعجب حتى تظهر تكد لم ولكنها فرنًكا،
مع تحريرها يف واشرتك اإلسكندرية، إىل فنقلها وبالغتها، إنشائها بطالوة معجبون
مريُدوها، وكثر اآلفاق، يف شهرتها وطارت عظيًما، نجاًحا فلقيت نقاش، سليم املرحوم
الِحَكم يحفظون كما أقواله ويحفظون ومزاياها، أديب بعبارة يتحدثون الناس وأصبح
طا فتنشَّ والعربي، اإلفرنجي األسلوب بني والتطبيق الرتكيب بالغة من َحَوتُْه ِلَما واألمثال؛
من وكانتا أسبوعية، «مرص» وظلت «التجارة»، سمياها يومية أُخرى جريدًة وأنشآ
من منوالهما عىل ونسجوا الكتاب وتحداهما الجرائد، يف اإلنشائية النهضة أركان أعظم
األفكار يف حركة ذلك فأحدث التقييد، أو التعقيد من الخايل البسيط التحرير أساليب
جميًعا. بإلغائهما أمرها الحكومة فأصدرت قبل، من معروفة تكن لم األقوال يف وحريًة
يبايل ال مرص، جريدة فيها وأعاد باريس، إىل اإلسكندرية الرتجمة صاحب فغادر
فصوًال فيها وكتب «القاهرة»، وسماها حياته، عىل الخطر من ذلك سبيل يف يتهدد بما
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ُرسق العرص، هذا يف مرص رجال تراجم يف كتابًا أيًضا هناك وألَّف البالغة، يف متناهية
الفرنساويني من األقالم رجال من عدة باريس يف وعرف رسق، ما جملة يف أيًضا
كثرية، جلسات النواب مجلس يف وحرض السياسة، رجال من جماعة ولقي واألتراك،
مكتبة يف العربية املخطوطات من كثريًا وطالع الخطابة، عىل إقداًما البلغاء خطب فزادته
بدنًا نمائه رسعة إىل بالنظر بدنه لنحافة للمؤثرات؛ تعرضت قد صحته وكانت باريس،
سبيله يف كان ما رغم العالية املطالب من نفسه تتطلبه فيما عقله إجهاد مع وعقًال
ا مهتمٍّ يكن ولم العام، ذلك يف ا جدٍّ قارًسا بردها كان باريس نزل فلما العقبات، من
مصدوًرا، بريوت إىل وعاد الشتاء، مدة منها وتألم الصدر، بعلة هناك فأُصيب بصحته،
ذلك عىل وأقام الثانية، للمرة تحريرها فتوىل جريدته، بتحرير التقدم صاحب إليه فعهد

سنة. نحو
أصدقاؤه فودَّعه مرص، إىل عاد ١٨٨١م عام أواخر املرصية الوزارة انقلبت فلما
املعارف، بنظارة والرتجمة اإلنشاء لقلم ناظًرا فُعني القاهرة جاء ثم فراقه، عىل آسفني
إىل أعادها ثم كراس، شكل يف فأصدرها مرص، جريدة إصدار يف الحكومة له وأذنت
ذلك خالل يف ونال النواب، ملجلس سكرتريًا — نفسه الوقت يف — وُعنيِّ األول، مظهرها
ذلك مع وظل منصبه، ملهام ليتفرغ شقيقه إىل الجريدة امتياز أحال ثم الثالثة، الرتبة

منها. األكرب القسم يحرر
القطر إىل فيمنهاجر بريوت إىل أديب عاد بمرص العسكريُة الحوادُث طرأت وملا
األول، شأنه التماس يف أُخرى مرة إليها عاد إسكندرية اإلنكليز احتالل وبعد السوري،
يف نظم ساعات، بضع السجن يف أُوقف أن بعد بريوت إىل وأُبعد عليه، يحصل فلم

باشا. سلطان مدح يف قصيدًة بها ذَيََّل أبياتًا خاللها
الباريسية رواية ذلك خالل يف وطبع الثالثة، للمرة التقدُّم تحرير بريوت يف وتوىل
الصدر علُة عليه اشتدت ثم مشهورة، وهي الصبا، أيام يف َعرَّبَها قد وكان الحسناء،
له املغفور من فاستأذن بهوائها، لالستشفاء مرص إىل بالذهاب األطباء عليه فأشار
بضعة قىض اإلسكندرية، إىل عاد ثم أياًما، فيها وأقام فأتاها له، فأذن السابق الخديوي
بلبنان، الحدث يف مصيفه إىل توٍّا وانرصف بريوت إىل فعاد فائدًة يَر فلم الرمل، يف أيام
تسعة العمر من وله ١٨٨٥م سنة هللا توفاه حتى يوًما ثالثني عودته عىل تمِض ولم

عاًما. وعرشون
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وأعماله صفاته

العينني، برَّاق اللون أبيض قليل، انحناء مع والعنق، القامة طويل هللا) (رحمه كان
ذكيٍّا الحديث، لطيف الجنان ثبت اللسان، طلق الصوت جهوري بارزها، الجبهة عريض
فعدَّدوا الخطباء أبَّنه وقد القلب، سليم النفس، أبيَّ الذهن، حادَّ مقداًما، جريئًا نبيًها
كتاب مقدمة يف أقوالهم ُجمعت وقد والكتاب، الشعراء ورثاه قلمه، ووصفوا مناقبه

أقواله. منتخبات فيه جمعوا الذي الدرر
يهتز السيل تدفق خطب فإذا واإلنشاء، الخطابة يف خصوًصا هللا) (رحمه واشتهر
بحسن األلباب سحر كتب وإذا بعض، برقاب بعضها آخذة الكمات إليه وتنقاد املنرب، له
بعمره هللا أََمدَّ ولو الكتَّاب، وعمدة املنشئني قدوة وكان والبالغة، السالمة مع البيان

مثلها. الناس يستطيع أن قلَّ خدمات األوطان لخدم
نظمها طويلة قصيدة جملتها يف الرنانة، القصائد نظم بليًغا، شاعًرا ذلك مع وكان
طويلة؛ وهي وصف، أحسن الحوادث تلك فيها وصف ١٨٨٢م، سنة مرص حوادث بعد

منها: مقتطفات إليك

ال��ن��ادي ه��ذا أه��ل ت��ح��م��ل أن��ى ون��اِد ال��ط��ل��ول ت��ل��ك ع��ل��ى ب��ي ع��ج
واإلي��راد اإلص��دار ب��م��ن��اف��ع ط��ام��ًع��ا اإلس��ك��ن��دري��ة وارد ي��ا
ب��واد ال��ق��ف��ار ف��ي ل��ق��ص��ر آث��ار أم األن��ظ��ار ع��ن خ��ف��ي��ت أق��ص��وره��ا
األوت��اد ذي دار أم ع��م��رت م��ا وع��م��ورة دم��رت ق��د ت��دم��ر أم
ب��اد أو ح��اض��ر م��ن ل��ه م��ث��ل ب��دا م��ا خ��ف��يٌّ ج��ه��ل ف��أب��اده��ا
ال��وادي دون وك��ان ال��ج��ب��ال ق��م��م ف��ي وه��ي األم��ان��ي رام ال��ذي ج��ه��ل
األف��راد زل��ة ج��م��وًع��ا أش��ق��ت وط��ال��م��ا ال��ج��م��وع ب��زل��ت��ه ش��ق��ي��ت
ال��ه��ادي ض��ل ح��ي��ث وض��ل��وا زل��وا م��ع��ش��ٌر ال��غ��واي��ة س��ب��ل ف��ي وت��اله
واإلرع��اد اإلب��راق ع��ن ف��ن��ب��وا م��ب��رًق��ا ال��م��داف��ع رع��د ف��أت��اه��ُم
األج��س��اد ف��ي األرواح ب��ه زه��ق��ت ب��م��ا م��رت س��اع��ة م��ن ه��ول��ه��ا ي��ا
األع��واد ع��ل��ى أو ال��ك��واه��ل ف��وق م��ح��م��ول��ة ب��ه خ��رج��ت ح��ام��ل ك��م
والدي ق��ب��ل ق��دم��ت ل��ي��ت��ن��ي ي��ا ل��ص��ح��ب��ه��ا ت��ق��ول ن��ف��ًس��ا وم��ص��ون��ة
ب��ال��م��ي��الد ال��ع��ه��د ق��ري��ب ط��ف��ل ح��ري��ره ل��م��س ي��دم��ي��ه وم��ب��أب��أ
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وم��راد م��نً��ى م��ن ال��س��ك��ي��ن��ة غ��ي��ر ل��ه ال��دن��ي��ا ف��ي ي��ب��َق ل��م وم��ع��م��ر
ال��وادي ب��ط��ن ح��يَّ��ات ف��ك��أن��ه��ا خ��ل��ف��ه��م م��ن س��رت م��وق��دٌة وال��ن��ار
ل��ج��الد ي��ت��ج��ل��دوا ف��ل��م ف��رًق��ا ع��دوه��م ف��ن��ال ش��رده��م وال��ج��ن��د
األغ��م��اد م��ن ن��ض��ي��ت م��ا ال��ح��رب ف��ي ب��وات��ًرا ال��س��ب��ي��ل أه��ل ع��ل��ى ون��ض��وا
ب��ب��الد ع��ه��دن��ا ف��ي ي��ح��ق ل��م م��ا ع��اره��م م��ن ن��ال��ه��ا ق��د وب��الده��م

التخلص: يف ومنها

األم��ج��اد م��ن ول��دوا م��ن وب��ق��اء وم��ج��ده��م ال��س��اب��ق��ون ف��ل��وال ع��ي��ب��ت
األع��داد ع��ل��ى ب��م��ف��رده أرب��ى ع��ادل أم��ي��ر م��ل��ك وم��ؤي��ٌد
األج��ي��اد ف��ي األط��واق م��ن أب��ه��ى ف��ص��ل��ه��م ق��الئ��د ك��ان��ت وع��ص��اب��ة
ب��الدي ال��ب��الد ه��ذه ق��ائ��ل م��ن ع��زي��زة وم��ص��ر م��ص��ر ف��ي ت��ل��ق ل��م

بعضها نرش قد األصدقاء، مخاطبة يف بيانه ُحسن عىل تدل كثريٌة رسائُل وله
ثانية الدرر سيطبع إسحاق بك عوني شقيقه أن وبلغنا الدرر، يف منتخباته جملة يف

خريًا! هللا جزاه األوىل، الطبعة يف فاتهم مما كثريًا إليها ويضيف
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حياته ترجمة

ُساللة من بالشدياق، امللقب بطرس شقيق جعفر، بن منصور بن يوسف بن فارس هو
سورية يف كرسوان جبل توىل الذي املاروني، الحرصوني خاطر املقدم بن رعد املقدم

للميالد. عرش السابع القرن أوائل يف سنًة وثالثني سبًعا
بلبنان الحدث إىل والداه انتقل ثم ١٨٠٤م، سنة لبنان أعمال من عشقوت يف ُولد
فتعلم أظفاره، نُُعومة منذ النجابة مخائُل عليه ظهرْت وقد فيها فربِّي ١٨٠٩م، سنة
أسعد، أخيه يد عىل والنحو اللغة من شيئًا وتناول بلبنان، ورقة عني مدرسة يف القراءة
الفصيح، الكالم لقراءة غريزيٌّ ميٌل فيه وكان العارشة، ُحُدود يف وهو الشعر بنَْظم وبدأ
يف التي الُكتُب من يقرؤه فيما عليها يَعثر التي الغريبة األلفاظ معاني يف ر والتبحُّ
والُدُه تُُويف ثم مختلفة، ُفنُوٍن يف عديدًة كتبًا أحرز قد كان والده ألن والده؛ مكتبة
فأتقن التعيُّش، يف نفسه عىل يعتمد أن عليه يجب أنه فعلم يتيًما، فأصبح ، صبيٌّ وهو
فائدًة فيها يَر لم ولكنه باألُجرة، لغريه أو لنفسه الكتب ينسخ وجعل الخط، صناعة
يرى يكن ولم الُعىل، طلب يف والجد باألسفار الحني ذلك من تحدثُُه نفُسُه وكانت تذكر،
واستبداد الوسائل لقلة الفقر؛ حضيض من به وينهض ذلك عىل ينشطه ما حوله فيما

بالضعيف. القوي
ذكاءً عرصه نابغَة هذا أخوه وكان أسعد، أخيه عن العلم بعض ى تََلقَّ إنه قلنا
البطريرك، عليه فغضب اإلنجييل، باملذهب وتمذهب والديه مذهب خلع أنه فاتفق وفطنة،
ًكا تمسُّ إال يزدْد فلم رأيه، عن يرجع حتى ألوانًا العذاب ويسوُمُه يتهدده زال وما
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١٨٠١م–١٨٨٧م. الشدياق فارس أحمد

أهل يزاُل وال موتة، رش شبابه عنفوان يف قنوبني بدير موته إىل ذلك آل أن إىل وإرصاًرا
الغاية. هذه إىل بقصته يتحدثون ولبنان سورية

اإلقامة كره حتى أمره عليه فعظم هذا، بأخيه التعلق شديد الرتجمة صاحب وكان
أسعد، أخيه موت يف سببًا كانوا الذين وعىل عليها ناقًما فغادرها جملة، الشام بالد يف
مجيئُُه وكان باشا، عيل محمد له املغفور عهد يف املرصية الديار فجاء االغرتاب وطلب
أخرى، وأشياء وقواعدها العربية اللغة لتعليم األمريكان للمرسلني أستاذ بصفة إليها
إنما أسعد أخيه موت بأن شعروا ألنهم ببريوت؛ األمريكان املرسلون لذلك أرسله وقد
منهم جماعة إال عائلته أعضاء أكثر من مضطهًدا أسعد وكان مذهبهم، عن دفاًعا كان
كانوا ألنهم الُحكَّام؛ سطوة من خوًفا عنه؛ الدفاع يف املجاهرة يستطيعون يكونوا لم
ما يكتم يكن لم فإنه فارس أما أسعد، املرحوم بشأن أتوه بما لإلكلريوس موافقني
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ثم األمريكان فحماه حياته، عىل خطر يف فأصبح أخيه، عمل استصواب من نفسه يف
قدمنا. كما — مرص إىل أرسلوه

قرأ وقد وغريها، العربية العلوم يف دروسه أتمَّ حتى وتعلُّم تعليم بني مرص يف ولبث
الدين، شهاب محمد والشيخ الحلبي الطرابليس أفندي هللا نرص الفاضَلنْي عىل بعضها
وكان واألدب، اللغة ُكتُب من وغريهما املتنبي وديوان الجوهري صحاح كتاب وطاَلع
بالشعر الولع شديد اللغة، من الكالم مآخذ تُبني التي الرشوح قراءة يف الرغبة كثريَ
وحماسة غزل بني كثريًا شيئًا ونظم عظيًما، مبلًغا منه بلغ حتى عبابه فخاض ونظمه،
واملنطق، واالشتقاق والرصف كالنحو اللغة؛ علوم سائر من وتمكَّن وهجاء، ومدح
املرصية، الوقائع كتابة توىل حتى مرص عزيز ومعية املرصيني علماء خرية من وتقرَّب

بالعربية. زمنًا فيها فكتب فقط، الرتكية باللغة تكتب نشأتها أول وكانت
امرأته له وولدت فصاهرهم السوريني، وجهاء ِمن الصويل بعائلة مرص يف وتعرَّف
إقامته أثناء لندرا ضواحي يف ذلك بعد فتويف األول أما وسليم، فائز هما ولدين؛ هذه
اإلنكليز. بالد نزيل فارس أفندي سليم وهو وحيًدا، سليم وبقي — سيجيء كما — فيها
يدرس سنة عرشة أربع زهاء فيها وأقام مالطة، جزيرة إىل سافر ١٨٣٤م سنة ويف
يف وأخذ هناك، مطبعتهم يف يُطبع ما تصحيَح توىل وقد األمريكان، املرسلني مدارس يف
مؤلفه هو كان إال مالطة مطبعة يف مطبوٌع كتاٌب يوجد يكاد وال والتصنيف، التأليف
يف «الواسطة سماه وآخر للتدريس، كتاٌب ألَّفه ما جملة ومن مصححه؛ أو مرتجمه أو
فيه. وانتقده أبانه إال وسكانها الجزيرة تلك عن شيئًا يغادر لم مالطة»، أحوال معرفة
عىل مالطة حاكم من تطلبه لندرا يف التوراة ترجمة جمعية بَعثت ١٨٤٨م سنة ويف
قد الجمعيُة هذه وكانت العربية، إىل التوراة ترجمة يف للمساعدة خارجيتها وزير يد
فسار وضبطها، لتنقيحها الرتجمة صاحب إىل فبعثْت يل، الدكتور إىل برتجمتها عهدت
باريس، إىل الرتجمة انتهاء بعد عاد ثم أُوروبا، من كثرية بُمُدن طريقه يف وَمرَّ لندرا، إىل
أوروبا»، أحوال يف املخبَّا «كشف سماه كتاب يف هذه سياحته كتب وقد زمنًا، فيها أقام
القارئ يمل ال القلوب، بمجامع تأخذ رقيقة بعبارة دقيًقا وصًفا البالد تلك به وصف
وأخالق لندرا، وخصوًصا أوروبا؛ أُمم أحوال عن منها يستفيده عما فضًال قراءتها، من
عىل اعتماًدا وصفها يف فأوجز باريس أما بهم، يتعلق ما وكل وآثارهم وُعلُومهم أهلها
الطبعة املخبَّا كشف طبع وقد الشهري، بك رفاعة املرحوم العالمُة عنها كتبه قد كان ما
أثناء وألَّف ومتداولة، مشهورة وهي ١٢٩٩ه، سنة اآلستانة يف والثانية تونس، يف األوىل
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لفظ والفارياق الفارياق»؛ هو فيما الساق عىل «الساق سماه كتابًا أيًضا هذه سياحته
من الكالم عند الكتاب هذا وصف وسيأتي — الشدياق) (فارس اسمه من مقتطع

مؤلفاته.
مالطة، إىل يرتدد أُوروبا، أنحاء يف متجوًال سنة عرشة بضع هذه سياحته يف قىض
ذلك أثناء أتقن أنه عىل طربوشه، بدَّل وال الرتكي، لباسه من شيئًا يغري لم وهو
ونال أوالًدا، له تلد لم إنكليزية سيدة وتزوج الفرنساوية، وتعلم اإلنكليزية، اللغة أيًضا
تتوقف وال استحقها، ملن إال يمنحونها يكونوا لم ألنهم َسْعي؛ بعد اإلنكليزية الحماية

بعضها: نص وهاك بها؛ املتعلقة اليمني وحلف فنالها اإلقامة، سني مدة عىل

امللكة لجاللة الطاعة يف ومخلًصا أمينًا أكون بأني صادًقا وأُقسم أعد فالٌن أنا
عليها يتحالف َمْن جميع ضد وطاقتي جهدي بغاية عنها وأُحاِمي فيكتوريا،
وأبذل رشفها، أو تاجها أو شخصها عىل كان سواءٌ عليها؛ بسوء يهمُّ أو
الخيانات جميع يخلفها ولَِمْن ولورثتها لجاللتها أكشف أن يف جهدي غاية
استطاعتي غاية أبذل أني بأمانة وأعد عليهم، أو عليها واملتغاوين والخائنني

كذا. بحكم األحكام يف عنه املعرب التاج خالفة وأجري وأسند أحفظ أن يف

إلخ. …
باريس، مدينة زار ذاك إذ تونس والية باي باشا أحمد أن ذلك غضون يف واتفق
فنظم مقامه، إىل رجع ثم طائلة، أمواًال وغريهما وباريس مرسيليا فقراء عىل وفرَّق
ُحسن فحازت إليه، بلغها من يد عىل وبعثها بها، يمتدحه قصيدة الرتجمة صاحب
صاحب عجب وقد حربية، سفينة عىل يستقدمه إليه بعث حتى بها، الباي وفتن قبوله
للشعر ترك الدهر أن أحسب كنت ما «لعمري، وقال: اإلكرام وذلك الدعوة لتلك الرتجمة
فجاء غريه!» وال الشعر عنه يعقه لم خريًا بعبد هللا أراد إذا ولكن فيها، ينفق ُسوًقا
وهي التونيس، الرائد جريدة يف وحرَّر والسعة، الرحب عىل مدة فيها وأقام تونس

اآلن. إىل الرسمية جريدتهم
عبد السلطان له املغفور بها امتدح قصيدة نظم قد بباريس إقامته أثناء يف وكان
سفري يد عىل بها وبعث ،(١٢٧٠) والروسية العلية الدولة بني الحرب أثر عىل املجيد
يأتي بما منها نكتفي والثالثني، املائة عىل أبياتُها تزيد والقصيدة بباريس، العلية الدولة

النظم: من املرتجم قريحُة به جادْت ِلما مثاًال
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مطلعها: يف قال

يُ��دم��ُر وال��ف��س��اد يُ��م��َح��ق وال��زور ي��ع��م��ُر وال��ص��الح ي��ع��ل��و ال��ح��قُّ

ومنها:

تُ��ؤج��روا ح��ت��ى إل��ي��ه م��ت��ط��وع��ي��ن ف��ب��ادروا ال��ج��ه��اد ه��و م��ؤم��ن��ون ي��ا

ومنها:

األظ��ه��ُر ال��دل��ي��ُل تُ��ح��ب��ون م��م��ا تُ��ن��ف��ق��وا ح��ت��ى ال��ب��ر ت��ن��ال��وا ل��ن ف��ي
وذم��روا ال��ق��ت��ال ع��ل��ى ال��ج��م��ي��ل ـ��ب��ر ال��ص��ـ م��ن ال��وث��ق��ى ب��ال��ع��روة وت��م��س��ك��وا
ي��ب��ت��ر س��الًح��ا ف��ي��ه��م تُ��ع��م��ل��وا أن ع��ن وال��ت��ه��ل��ي��ل ال��ت��ك��ب��ي��ر ي��غ��ن��ي��ك��م

ومنها:

أك��ث��ُر وأن��ت��م ب��ك��م ف��ك��ي��ف غ��ل��ب��وا َل��َم��ا ن��ف��ر س��وى م��ن��ك��م ي��ك��ن ل��م ل��و

ومنها:

وي��ج��ب��ر ي��ع��ز ب��ك��م ف��ه��و ل��ل��دي��ن ف��اع��ب��دوا ��ا ح��قٍّ ال��ل��ه ع��ب��اد أن��ت��م

ومنها:

ع��س��ك��ر ط��رٍّا األرض م��لء أن ل��و ع��س��ك��ر م��ن ب��ه��م ي��ق��اوي��ك��م أن م��ا
ف��ت��ذك��روا ن��ص��ره��م ع��ل��ي��ن��ا ��ا ح��قٍّ رب��ك��م ال��م��ف��ص��ل ال��ذك��ر ف��ي ق��ال ق��د

ومنها:

ي��ع��ه��ر ع��م��ن أُح��ص��نَّ ط��ال��م��ا ق��د ل��ك��م م��خ��درة ح��رم ع��ل��ى غ��اروا
ت��ص��ب��روا أن أرى ال ال��م��ح��ارم ـ��ت��ه��ك تُ��ن��ـ ح��ي��ن ول��ك��ن م��ح��م��وٌد ال��ص��ب��ر
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ومنها:

ف��أب��ش��روا ال��ك��ت��اب ف��ي م��ب��ي��نً��ا ف��ت��ًح��ا م��ن��ك��ُم ال��م��ج��اه��د وع��د ق��د وال��ل��ه
ي��غ��ب��ر ال م��ل��ك��ه��ا ع��دن ج��ن��ات ء م��ب��وَّ خ��ي��ر ال��ش��ه��داء وي��ب��وِّئُ
ف��اس��ت��ب��ش��روا أم��ِرك��م ع��ق��ب��ى وال��ن��ص��ر ف��اث��ب��ت��وا س��ج��ال ب��ي��ن��ك��ُم ال��ح��رب

ومنها:

ي��ب��ه��ر ض��وء ع��اله ال��ه��الل ف��م��ن واق��ع ال��م��دوم ن��س��ره��م ول��ع��ل

ومنها:

��ُر َل��ُم��َظ��فَّ ف��إن��ه ال��م��ج��ي��د ع��ب��د ـ��ان��ه س��ل��ط��ـ ال��ورى ب��ي��ن م��ن ك��ان م��ن

ومنها:

أك��ف��ر ع��ل��ي��ه وط��غ��ي��انً��ا ب��غ��يً��ا وال��م��ع��ت��دي غ��ي��ره ال��م��ب��اي��ع ك��ف��ر

ومنها:

ي��ص��ور ش��اء ك��ي��ف ق��دي��ر رب ذات��ه َر َص��وَّ اإلخ��الص ج��وه��ر ِم��ن
ال��م��ت��أم��ُر ال��ح��اك��م اإلم��ام ف��ه��و م��ًع��ا وال��دن��ي��ا ال��دي��ن أم��ر ه والَّ

ومنها:

وم��ع��زز وم��ب��ج��ٌل وم��ع��ظَّ��م م��ح��ب��ب ال��ع��ب��اد ب��ي��ن ال��ذي وه��و
ال��م��ت��ك��رر ح��م��ده ال��م��ن��اب��ر وع��ل��ى ب��اس��م��ه ف��ي��ه��م ال��ض��ر ي��س��ت��دف��ع��ون
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ومنها:

س��روا ف��ق��د ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر إي��ٍه دع��ا وم��ن ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر إي��ٍه
األب��ت��ر ال��ب��غ��ي��ض وش��ان��ئ��ك م��ج��ًدا ال��ورى ك��ل ف��ائ��ًق��ا ب��ال��م��ع��ال��ي ُس��ْد

ومنها:

ت��ق��ف��ر ل��ي��س��ت ال��ف��رق��ان ع��ن ب��ق��ي��ْت م��ا وه��ي ع��رش��ك ل��غ��ي��ر ف��روق ل��ي��س��ت
ي��ت��ع��ط��ر وأُف��ق��ن��ا ال��ه��م��وم ع��ن��ا ت��ن��ج��ل��ي وص��ف��ك ب��م��دي��ح ال��ذي أن��ت

ختامها: يف وقال

ت��خ��ف��ر ح��م��اه ف��ي ع��ب��ادك زال��ت وال األع��ل��ى ج��ن��اب��ك اإلل��ه ح��رس
أب��ُح��ر ك��ج��ودك زخ��رت وم��ا ن��ج��م س��رى م��ا ال��ع��ل��ي��ة دول��ت��ك وأدام
األوف��ر ح��ظ��ي وه��و م��دي��ح��ك خ��ت��م��ي ف��ي ه��ج��ري��ي��ن ت��اري��خ��ي��ن أن��ش��دت
ي��ن��ص��ر ب��ج��د خ��ي��ر س��ل��ط��ان��ن��ا ض��ده أزك��ى ال��ل��ه ال��م��ج��ي��د ع��ب��د

إيعاز بسببها عليه فورد الشاهانية، الجاللة لدى حسن َوْقٌع القصيدة لهذه وكان
العظام الصدور بعض إليه فحبَّب باملسري َهمَّ قد وكان ملكافأته، اآلستانة إىل بالقدوم
منصب أحسن الباي حرضة إليه ووجه — تقدم كما — إليها فسار تونس، يف اإلقامة
اسمه فصار أحمد، وسمي اإلسالم، شيخ يد عىل اإلسالمية الديانة اعتنق وهناك لديه،
اآلستانة وخصوًصا اإلسالمية؛ األنحاء سائر يف ينترش صيته وأخذ الشدياق، فارس أحمد
الطباعة تصحيح وتوىل اآلستانة إىل فقدم الباي، من العظمى الصدارة فطلبته العلية،

سنوات. بضع العامرة
إنشائها يف وأجاد اآلستانة، يف الشهرية الجوائب جريدة أنشأ ١٢٧٧ه، سنة ويف
وفارس الهند فبلغت الرشقية، اآلفاق يف صيتها وذاع بمطالعتها، الناس فولع وسبكها،
يغادر لم حتى إتقانها، يف وأجاد واملغرب، والشام ومرص العرب بالد وسائر والعراق
ولوم وهزل وجد ورثاء ومدح وسياسة لغة بني يطرقه؛ لم الكتابة أساليب من أسلوبًا
العديدة واملقاالت الرنانة القصائد عن فضًال األدب، فنون وسائر وطرب وُحزن وعتاب

الجوائب». «منتخبات يف محفوًظا تراه كما — واألخالق العلم يف
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جرائد كانت حتى املغرب دخلت ولكنها املرشق، يف الجوائب منزلُة تنحْرص ولم
مستشهدة الرشق، سياسة عن الكالم يف محررها وذكر بذكرها تأتي ولندرا باريس
امللوك خاطبه وقد الصيت، الطائر واإلخباري الشهري بالسيايس تلقبه وكانت بأقواله،
الكتب من مئات وفاته بعد أوراقه بني ووجدوا العالم، أقطار سائر يف والعظماء واألمراء

وملوكهم. العالم عظماء من عليه واردة
مثل ونال والنياشني، بالرتب عليه فأنعم خاص، بنوع الشاهاني االلتفات نال وقد

األُخرى. الدول من أيًضا ذلك
إىل الجوائب بتحرير فعهد أيامه، أواخر إىل والتحرير التأليف عىل عامًال زال وما
سنة بعطلتها الحوادث قضت أن إىل قيام خريَ بذلك فقام فارس، أفندي سليم ولده

املرصية. الديار يف السودانية الحوادث أثر عىل ١٨٨٤م
لنا وأُتيح وهرم شاخ وقد الديار، هذه إىل الرتجمة صاحب قِدم ١٨٨٦م، سنة ويف
لم ولكنه ظهره، واحدودب األشياخ، قوس بحدقتيه وأحدق الكرب، عاله وقد مشاهدتُُه
رقيق العبارة، َطِيلَّ الحديث، حلو أيامه آخِر إىل وكان الذكاء، أو االنتباه من شيئًا يفقد

املجون. إىل ميل مع الجانب،
والعظماء، الوزراءُ فزاره الوفادة، ُحسن املرة هذه بمرص إقامته أثناء القى وقد
خدمته وذكر والطفه فأكرمه السابق، الخديوي له املغفور يدي بني باملثول ف وترشَّ

للرشق.
األيام، من شبع وقد املنية، وافته حتى هناك وأقام العلية، اآلستانة إىل عاد ثم
الكرباء فرثاه ودوي، رنة اآلستانة يف لوفاته وكان كوي، بقادي مصيفه يف فتويف
أفندي ظافر محمد الشيخ رشادتلو سماحتلو السلطانية الحرضة وبعثت والعظماء،
سفح يف ودفنت وفاته، قبل بوصايته عمًال سورية إىل جثته ونقلت االحتفال، لحضور

بريوت. مدينة ُقرب الحازمية محلة يف لبنان
وأعيان املأمورين كبار فيه مىش شائٌق، احتفاٌل بريوت يف جنازته لتشييع وكان
الرحمة صيب عليه واستمطروا الرتاب واروه أن إىل وأفاضلها، وعلماؤها البالد

والرضوان.
وهو الصنعة، دقيق فوتوغرايف أصٍل عن منقوًال رسمه املقالة هذه صدر يف وترى
كانت ولكنها واضحة، الشيخوخة ظواهَر فيه وترى نعلم، ما عىل عنه نُقل رسم آخر
كبري القامة، ربع هللا) (رحمه وكان األخرية، املرة القاهرة ُقُدومه عند كثريًا أوضَح
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وترى املجون، إىل ميل مع الحديث طيل وكان وحدة، بروز مع العينني واسع األنف،
فيها. ذلك يتحقق كتبه يُطالع َمن فإن كتبه، فيما الوضوح كل واضحة الصفة هذه

ورثاه واألُمراء، العلماء وأبَّنه ونزعاتها، لغاتها اختالف عىل الجرائُد َرثَتْه وقد
تلك بجمع عني وقد وسورية، مرص يف وخصوًصا العثمانية؛ اململكة أنحاء يف الشعراءُ
يف وطبعها املحاكم، جريدة صاحب آصاف، أفندي يوسف حرضة ونثر نظم من املراثي
يف أُخرى كتاباٌت وردت أنه علمنا وقد الباقي»، «هو سماه كتاب يف املحروسة مطبعة
يليق ما جانب يف قليٌل كثُر وإن الرثاء أن وبالحقيقة املجموعة، طبع تم أن بعد رثائه

الفقيد. هذا بمقام

مؤلفاته

يف ننظر أن أي قلمه؛ نصف أن — مؤلفاته وصف يف الرشوع قبل — بنا ويجمل
فنقول: الكتَّاب، أوصاف ِمن به اختص ما ونذكر ا، عامٍّ نظًرا مؤلفاته

نثر أو نظم إذا فرتاه كليهما، يف واإلجادة والنثر النظم فنَّي بإتقان املرتجم امتاز
أن عهًدا عليها وأخذ صدره، يف اللغة ألفاظ وعى كأنه وارتياح، سعة عن ذلك يفعل إنما
به، الئق اللفظ من قالب يف َسبََكه معنًى له خطر فإذا إليها، يحتاج حاملا صاغرًة تأتيه
من يشءٌ فيها ليس طبيعيًة طليًة كتاباته فرتى تردًدا، أو مشقة ذلك يف يتكلف أن بغري
ذاكرته، وقوة ذهنه، حدة ذلك يف والسبب فصيحة؛ بليغًة كونها عىل ر، التقعُّ أو التكلُّف
محاذر، غري العنان لقلمه يُطلق وكان قلمه، حرية مع محفوظه، وكثرة اطالعه، وسعة
ه وتمجُّ طباعنا منه تنفر الذي املجون من مؤلفاته ببعض نراه فيما السبب وأظنه
للطعام، امللح بمثابة هو أو أحماًضا، كان حده يتجاوز لم إذا املجون أَنَّ عىل أذواقنا،
طالت. وإن منها يمل فال املطالعة، يف املطالع يرغب مما املرتجم كتابات يف كثريٌ وذلك
بعضها املعاني وارتباط السالسُة، فارس أحمد الشيخ كتابة خصائص وِمن
مراعاة مع جزئياته إىل املوضوع وتتبع التعبري، يف ع التوسُّ مع وانتساقها ببعض،
وصف أراد فإذا املخبَّا، كشف كتابه يف واضًحا ذلك وترى إليه، والعود األصيل املوضوع
عادات من يُماثلها ما إىل منها يتطرَّق فإنه — مثًال — باريس أهل عادات من عادة
وربما العادة، هذه سبب هو وما هناك، أو هنا الخطأ وجه فيذكر األتراك، أو العرب
إال تشعر ال ثم املوضوع، عن خرج أنه لك يخال حتى بها، جاء ومن بتاريخها جاء
يف وترى البالغة، مع والطالوة السالسة بغاية ذلك وكل تكلف، بغري إليه بك عاد وقد
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تكن لم إفرنجية حديثة معاٍن عن للتعبري بها جاء العربية، األلفاظ من كثريًا مؤلفاته
اختياره. ُحسن عىل تدل الغالب يف وهي العرب، عند

السماء، عنان ممدوحه بَلَّغ مدح فإذا ُمغاٍل، أنه التعبري يف اقتداره عىل األدلة ومن
سبكها وحسن بالغتها عىل — كتاباته وترى الجحيم، دركات مهجوَّه أنزل هجا وإذا
غري عىل بذهنه يمرُّ ما كل يكتب كان كاتبها كأن والسهولة، البساطُة فيها تتجىل —
فمن النفس؛ عىل واعتماد الرأي، يف استقالل وهو قبله، الُكتَّاب لخطة مراعاة أو تكلُّف
شاكًرا، هلل حامًدا قمت «قد قوله: الفارياق كتاب يف مرص به يصف فصل بداية يف ذلك
هذا ويف ،«… إلخ باملدح الجديرة السعيدة املدينة هذه أصف حتى والدواة القلم فأين

مقال. مقام ولكل يخفى، ال ما الطالوة من األسلوب
مؤلفاته: وصف يف إذن فلنرشع

العلية اآلستانة يف كتبه تحلييل، لغوي كتاب وهو واإلبدال: القلب يف الليال رس (١)
استعماًال، وأشهر تداوًال أكثر هي التي واألسماء األفعال لرسد أوًال: مقاصد؛ لثالثة
أرسار وكشف تجانُسها، وإبداء تناُسبها إليضاح بها ظ التلفُّ إىل بالنظر وتنسيقها
مثل أو لفظ من القاموس صاحب فات ما استدراك ثانيًا: مدلوالتها، وأصل معانيها
كبري، بقطع صفحة ستمائة نحو عىل يشتمل والكتاب مادة، نسق أو عبارة إيضاح أو

١٢٨٤ه. سنة باآلستانة طبع
ترجمة يف الكتاب هذا ِذكر تقدَّم وقد الفارياق: هو فيما الساق عىل الساق (٢)
سياحته أثناء كتبه كبرية، صفحة ثمانمائة نحو عىل يشتمل الحجم، كبريُ وهو حياته،

أمور: ثالثة به أراد مؤلفه أن طالعه ِلَمن ويظهر أوروبا، يف
والثاني: حياته، أوائل يف قاساه وما الخصوصية، وأحواله أسفاره وصف األول:
يف ارتكبوه ما وتقبيح رمًزا، إال أسماءهم يذكر لم اإلكلريوس، من بجماعة التنديد
يف اللغة يف املرتادفة األلفاظ إيراد فهو األهم: وهو الثالث األمر وأما أسعد، أخيه مقتل
واملرشوب املأكول وأصناف واألدوات اآلالت كأسماء حدة؛ عىل موضوع كل مجموعات،
ذلك وغري والنساء، الرجال وأوصاف والجواهر، والحيل واملركوب واملفروش واملشموم

العربية. يف مثله نشاهد لم أُسلوب وعىل واحد، كتاب يف وجوده يتيرس ال مما
وددنا أمر إىل اإلشارة قبل الفارياق كتاب وصف من االنتقال نستطيُع ال أننا عىل
وعبارات ألفاًظا الكتاب ذلك يف أورد أنه وذلك فيه؛ النظر مئونة هللا) (رحمه كفانا لو
يف تمرَّ لم أنها لو ودَّ إال أديب يتلوها ال حتى حدوده تجاوزت ولكنها املجون، بها أراد
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الشاب قراءته من يخجل عما الكتَّاب ألقالم تنزيًها كتابه؛ يف دوَّنها وال شيخنا، ذهن
١٢٧٠ه. سنة باريس يف الفارياق طبع وقد العذراء، عن فضًال

املحيط القاموس معجم فيه ينتقد اآلستانة يف ألفه القاموس: الجاسوسعىل (٣)
مالحظات فهي املقدمة أما نقًدا؛ وعرشين وأربعة مقدمة عىل يشتمل وهو للفريوزآبادي،
صاحب ترجمة ثم الكوفيون، َقه نَسَّ ما بحسب األفعال ترتيب جملتها من لغوية، كثرية
العرب، ِلسان وصاحب املحكم وصاحب الصحاح وصاحب العباب وصاحب القاموس
يف ورد ما انتقاُدُه فهي نقًدا، والعرشون األربعُة أما اللغة، علماء فطاحل من وهم
صفحات وعدد ذلك، شاكل وما واشتقاقها ألفاظه ومعاني وخطته عبارته من القاموس

صفحة. سبعمائة زهاء الكتاب
أهل عوائد فيه وصف أوروبا، يف سياحته وهو أوروبا: فنون عن املخبَّا كشف (٤)
قال وقد وآثارهما، وباريس لندرا ومتاحف والفرنساويني، اإلنكليز وخصوًصا أوروبا؛
وقد مطوًال، وصفها إىل سبقه قد بك رفاعة املرحوم ألن باريس؛ وصف يف اخترص إنه

مرة. غري الكتاب هذا طبع
وتاريخيٍّا جغرافيٍّا مالطة جزيرة وصف وفيه مالطة: أحوال يف الواسطة (٥)

بهم. يتعلق ما وكل ولغاتهم، وأخالقهم أهلها وعوائد ومدنيٍّا،
وأمثاًال مأثورة، وِحَكًما مفيدة، كلمات فيه جمع ظريف: معنًى كل يف اللفيف (٦)

لغوية. ونكاتًا تهذيبية، وحكايات أدبية،
والنحو. الرصف علم يف مدريس كتاب وهو الراغب: وُمنْية الطالب ُغنْية (٧)

اللغتني يف األُنسية املحاورة وتليها اإلنكليزية اللغة نحو يف الشهية الباكورة (٨)
اإلنكليزية. اللغة لتعليم مدريس كتاب وهو واإلنكليزية: العربية

الفرنساوية. اللغة لتعليم كتاب وهو الفرنساوي: الرصف يف الراوي السند (٩)

ترجمة يف ِذكرها تقدم وقد سنة، ثالثني زهاء حررها التي الجوائب جريدة عدا هذا
الجوائب. منتخبات سماها كتب يف منها نخبًا فارس أفندي سليم نجله وجمع حاله،

والتقنيع فارس، أحمد إنشاء يف النفائس كتاب منها تُطبع؛ ولم أَلََّفها ُكتُب وهناك
وديوان أدبية، ومحررات رسائل وتليه ونوادر، أبيات يف النارض والروض البديع، علم يف

بيت. ألف وعرشين اثنني عىل يشتمل نظمه من شعري
العرب»، لغة خصائص يف العجب «منتهى سماه اللغة يف مطوًَّال كتابًا ألَّف وقد
أسلوبه، عىل غريه إليه يسبقه لم حديثًا نحًوا فيه نحا عديدة، سنني تأليفه يف قىض
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الحروف خصائص يف البحث وموضوعه كثرية، مجلدات بلغ حتى فيه أسهب وقد
أي واالنبساط؛ السعة الحاء حرف خصائص من إن قوله ذلك مثال العربية؛ الهجائية
الحرف؛ هذا خصائص من يشء معناها يف يكون الحاء بحرف تنتهي التي األلفاظ أن
واملفرطح واملسفوح والرحرح والحج واإلبلنداح واألبطح والرباح والبندح االبتحاح نحو

شاكل. وما … واملسطح
والثأد والتيد الربخداة نحو والغضاضة؛ والنعومة اللني الدال حرف خصائص ومن
حرف خصائص ومن وغريها، وامللد والقشدة واألملود والفرهد والرهادة والرادة والخود
جرى وما وحطم وخسم وجلم وجزم وترم إرم نحو والكرس؛ واالستئصال القطع امليم

عليها. وقس مجراها،
عىل أراده، ما عىل تطبيقها يف تساهًال منه لرأينا األمثال من أورده فيما نظرنا ولو
ُفقد ولكنه ونُرش، الكتاب ُطبع لو الجزيلة الفوائد من منه يُرجى كان ما نُنكر ال أننا
وأخربنا شديًدا. أسًفا لذلك هو فأسف اآلستانة؛ يف منزله أصاب حريٍق أثر عىل حرًقا
لم العرص مشاهري تراجم يف تآليف فارس أحمد الشيخ أوراق بني رأى أنه صديق

خربها. عىل نقف لم أخرى مؤلفات له كان وربما يُطبع،
كانت كثرية عربية كتبًا طبعت الجوائب مطبعة أن عنه اإلغضاء بنا يليق ال وما
مأثرة وهي تناولها، لت وسهَّ بالعربية، املتكلمني بني ونرشتها فأحيتْها الوجود، نادرة

األخرى. مآثره إىل تُضاف حسنة
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املايض القرن يف شعرائهم وأشعُر األتراك كتَّاب أكتَُب

توفيق الضيا أبو السعادة صاحب صباه رفيق كتبها رسالة من ملخصة الرتجمة هذه
الرتكي: الكاتب بك

جده وكان ١٢٥٦ه، سنة طاغي) (تكفور قصبة يف — إليه املشار — بك كمال ولد
الفرنساوية يف يقابله الدولة يف قديٍم ملنصٍب لقب واملحصل هناك، محصًال أمه) (أبو
املرصاع: بهذا مولده — األيام تلك شعراء أحد — أفندي عارف فأرَّخ ،(Percepteur)
الدهر هذا ترشف «فقد بالعربية: ومعناه ايله»، كمال محمد بودهره رشف «ايردي
فوالُده والنسب؛ الحسب يف عريٍق بيٍت من بك كمال تسلسل وقد كمال.» محمد بمولد
سليم السلطان لجاللة األول القرين بك، الدين شمس وجده بك، عاصم مصطفى
طوبال هذا ووالد الشعراء، نوابغ من باشا راتب أحمد القبطان جده ووالد الثالث،

املشهور. األعظم الصدر باشا عثمان
األُُمور من والنسب الحسب مزايا «إن النسب: فضل يف الرتجمة صاحب أقوال وِمن
الناس خالط َمْن فإن إليه، يُسَعى أو فيه يُرغب ال مما إنها القوُل يُستطاع ال التي
دنيء.» أصٍل من املولود من أفضُل رفيع نسٍب ِمن املولوَد أَنَّ تحقق أخالقهم واخترب

أنه فرضنا ولو فضله، تعريف يف شيئًا تزيد ال الرجل هذا أرومة طيب أن عىل
ألعقاب وإيراثهما واجتهاده، لجده واملجد؛ الفخر الكتساب كفًوا لكان دنيء أصٍل من

أعقابه.



الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

سلك يف انتظم ثم سنني، بضع فيها فقىض بيازيد، مدرسة يف دخل ترعرع فلما
١٢٦٨ه سنة منها فخرج أشُهر، بضعة إال فيها يمكث لم لكنه «الوالدة»، مدرسة تالمذة
«قارصة»، إىل بمهمة والده يسري أن األحوال فقضت عمره، من عرشة الثانية يف وهو
العلم من ذلك بعد به اشتُهر ما أن عىل دليٌل وذلك الدرس، مزاولَة يستطيع يعْد فلم

املدارس. بواسطة ال نفسه تلقاء ِمن واالجتهاد بالجد إليه بلغ إنما والفضل
القصائد فنظم الشعر؛ شبابه إبَّان يف قلبه بمجامع وأخذ بخاطره جال ما وأول
وبذكائه به ويتحدثون بها، ويتمثلون أقواله يتناقلون اآلستانة أهل وكان الِحسان،
عرشة السابعة يف وهو نظمها قصيدة به اشتُهر شعر وأول «نامق»، لقبوه حتى وظفره

مطلعها: يف قال عمره، من

دن��در ض��ي��ا ت��أث��ي��ر اش��ي��اده ه��ي��أت ت��ل��ون خ��داون��در ب��رت��ون��ور ك��ث��رت ان��ك ظ��ه��ور

من حاصًال شكًال أو لونًا االتحاد) أو الجماعة يريد (ربما للكثرة «إن معناه:
الشمس.» نور انعكاس عن ناتجٌة الطبيعة يف األشياء ألوان أن كما هللا، نور انعكاس

«نفعي املفلقني الرتكيَّني الشاعَرين خطوات عىل شعره نسق يف بك كمال وسار
يف قوله ومن والفخرية، الحماسية باألشعار ونبغ عظيًما، شأًوا ذلك من فبلغ وفهيم»،

الفخر:

زك��ي��م واج��ت��ه��اد ج��د أرب��اب ه��م��م ع��ال��ي أول ب��زا
ب��رع��ش��ي��رت��دن ج��ي��ق��اردق ب��ردول��ت ان��ه ج��ه��ان��ك��ي��ر

عظمى دولًة أنشأنا واجتهادنا وبجدنا حقرية، أمٍة من نشأنا األوىل «نحن معناه:
العالم.» فتحت

يزاول ذلك مع وكان أفكار»، «تصوير جريدة تحرير توىل ١٢٧٧ه، سنة ويف
يغادر فلم الظهور، يف وآراؤه أفكاره أخذت التاريخ هذا ومن العايل، الباب يف الرتجمة
وكانت «نامق»، من بدًال «كمال» بوه فلقَّ فيه، وأجاد طرقه إال فلسفيٍّا أو أدبيٍّا موضوًعا
واألدب، اإلنشاء حيث من الحديثة الرتكية النهضة فاتحة هذه أفكار» «تصوير جريدة
اللسان أهل انتباه استلفتت التي األدبية املناظرات يف خاضت تركيٍة جريدٍة أول فهي
حوادث»، جريدة «روزنامة جريدة وبني بينها قام ما املناظرات تلك وأهم الرتكي،

الحديث. واإلنشاء القديم الرتكي اإلنشاء بني فاصًال ا حدٍّ وكانت
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ومدَّعوها، أشياعها وكثر هناك، االنتشار يف الحديثة اآلداب أخذت الحني ذلك ومن
لدواٍع باريس إىل أفكار» «تصوير جريدة مؤسس شنايس العالمة سفر ذاك إذ واتفق
ريعان يف وكان ١٢٨١ه)، (سنة بك كمال إىل جريدته بإدارة فعهد ذلك، اقتضت
ذلك يف ما يخفى وال عنه، بالرغم السياسة إىل وانقطع والشعر، العلم فاعتزل الشباب،
مواهبهم تكييف عىل القادرون الرجال نوابغ إال فيه يفلح ال مما واملشقة التكلف من
مبلًغا منه لبلغ الشعر نظم عىل الرتجمة صاحب اقترص ولو وظائفهم. تطابق حتى
خدمة من استطاعه ما استطاع ما ذلك فعل لو ولكنه الشهري، الشاعر «نفعي» به فاق
للشعر؛ امتهانًا ذلك نقول ال ونهاره. ليله سبيلها يف يسعى كان خدمة ووطنه ملَّته
اآلداب. شأن ترقية يف التأثري من للنثر نرى ما له نرى ال ولكننا قدره، حق نقدره فإننا
أشعر فهيكو الشهريان؛ الفرنساويان العاملان وتريس» «هيكو ذلك عىل الشواهد ومن
تريس أفادها كما بنظمه أمته ينفع لم ولكنه عرش، التاسع القرن يف الفرنسيس شعراء

وسياسته. بأدبه
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الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

ركنا وهما األخالق، وعلم السياسة اىل بكليته اندفع بك كمال أن القول وجملة
أن وبعد وقلوبهم، عيونهم وفتحت طتهم نشَّ عرصية روًحا لغته أبناء بني فبث األدبيات،
والفضل واأللوف، باملئات يُعدون كتَّابهم أصبح كاتبًا عرشين األتراك بني ترى ال كنت
بما األدب إليهم وحبَّب العلم حب فيهم أحيا الذي هو فإنه الرتجمة؛ لصاحب ذلك يف
أفكار» «تصوير يف الرنانة املقاالت من آذانهم به يشنف أو ظهرانيهم بني ينرشه كان

جديدة. عرصية حلة الرتكية اللغة ألبس قد مما وغريها،
قال ١٢٨٣ه؛ سنة ُطبعت استيالء» «دور رسالة أقالمه نفثات من نرش ما وأول
الحادي اليوم يف الليل من الثالثة الساعة يف الرسالة هذه عيلَّ أمىل «وقد الضياء: أبو
أوعز فإنه اإلنشاء، عىل مقدرته بها فخربت ١٢٨٢ه، سنة املبارك رمضان من عرش
عن أتمالك فلم مقدًما»، «وقتاكه فقال: عيلَّ يُميل أخذ ثم والورق، القلم أتناول أن إيلَّ
بلفظ تبتدئ عبارة اآلن حتى أعرف ال فقلت: تكتب؟ ال بالك ما فقال: محتاًرا، التوقف
أقوله ما «اكتب وقال: م فتبسَّ الشئون! من شأن يف تخاطبني أنك أظن وكنت «وقتاكه»،
غرف يطوف وطوًرا يقف تارة وإيابًا، ذهابًا يخطر وهو عيلَّ يُميل زال وما وستعلم.»
عىل مكتوبة «كالفاتحة قيل كما فجاءت العارشة، الساعة يف الرسالة انتهت حتى املنزل،

ذلك.» بعد كتبه ما كل عىل متغلبًا ذكرها زال وما أرز»،
خطيبًا أو كاتبًا يناظر لم فإنه الحجة، وقوة اللسان حدة الخصوصية مواهبه ومن
كان فقد جديد؛ دوٍر يف الرتكية اآلداب أدخل أنه فضله آثار ومن وأفحمه. عليه ظهر إال
فجاء وإنشائهم، آرائهم يف واحدٍة خطٍة عىل سائرين سنة ستمائة منذ األتراك كتَّاب

الحديث. الرتكي النسق أساس هو تنويًعا اإلنشاء ع فنوَّ بك كمال
أو بذيئة ألفاًظا إنشائه يف أدخل وال للهجو، قلمه يستخدم لم أنه له يُذكر ومما
يفتن واضًحا تمثيًال الحقيقة مثَّل الدينية املواضيع يف كتب إذا وكان مخجلة، معانَي
كان لكنه العامة، يألفها لم لغوية ألفاًظا يستخدم وكان املعطلني، من كان ولو املطالع

فهمها. عليهم يُسهل قالب يف يسبكها
تركيٍّا كتابًا يغادر لم إنه قيل حتى والبحث، التنقيب دقيق املطالعة كثري وكان
األملانية عن ترجموه ما أو األتراك مؤلفات من مطبوٍع غري أو مطبوًعا فارسيٍّا أو
يفوق حدٍّ إىل الذاكرة قوي وكان فيه، ر وتبحَّ طالعه إال واإلنكليزية والفرنساوية
األشعار من ألوًفا عليك يتلو فقد سمعه؛ أو نظره شيئًا ينىس ال يكاد حتى التصديق،
مدرًكا الكالم، وعلم الفقه من متمكنًا وكان واإلفرنسية، والعربية والرتكية الفارسية
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الفرنساوي مة العالَّ عىل الحقوق علم طالع وقد بهما، املتعلقة الغامضة املسائل ألكثر
أكرب من كان فقد التاريخ أما والسياسة. االقتصاد فنَّي ودرس أفوال»، «إميل الشهري

وترجماته: مؤلفاته أشهر وهاك علمائه؛

وأمري والفاتح، سليم، والسلطان األيوبي، الدين صالح ترجمة األحوال: تراجم •
نوروز.

والروسية األملانية اللغات إىل تُرجمت رواية (وهي وطن وروايات: حكايات •
وجزمي. وانتباه، جوجق، وزواليل بك، وعاكف نهال، وكل والفرنساوية)،

إىل ومكتوب الحقوق، وحكمة وقانيزه، ظفر، وبارقه استيالء، دور رسائل: •
جالل، ومقدمة وتعقيب، وتخريب، يس، مؤاخذه بربزون وبه باشا، عرفان

أفكار. تصوير ومنتخبات وبهاردانش،
وحديقة، وبصرية، وعربت وحريت، ومخرب، أفكار، تصوير متنوعة: مقاالت •
وفيها أصدقائه إىل يكتبها كان التي املقاالت من ذلك وغري وصداقة، واتحاد،

واألدبية. الفلسفية الِحكم
وروح روسو)، (تأليف االجتماع رشائط اإلفرنجية: اللغات عن ترجماته •
وقسم وغريهما، وفولني باكون كتابات وبعض مونتسكيو)، (تأليف الرشائع

برش». أفكار ترقيات «تاريخ عنوان تحت كوندرسه كتابات من كبري

مطول تاريخ وهو العثماني، التاريخ بتأليف مشتغًال هذه أعماله أثناء يف وكان
له اآلن، إىل عهدها أول من األدوار، من به مرت وما الدولة هذه عظمة عن فيه بحث
من املسلمني من وقع ما كل حوت ألنها اإلسالم؛ تاريخ وحدها ى تُسمَّ أن يصح مقدمة
وأفريقيا آسيا يف الحوادث من ذلك رافق ما وكل العثمانية، السلطة ظهور إىل البعثة
الورق، من طليحة وخمسمائة ألٍف نحو عىل مكتوبة إليها املشار واملقدمة وأوروبا،
ذوي بعض لوشاية ظهورها يوم ثاني ُمنعت مطالعتها أن األسف موجبات من ولكن
هذا من تأليفه تمَّ ما مع نرشها يعاد أن نرجو الفاضل هذا آلثار فحفًظا األغراض،

القانوني. سليمان السلطان بوقائع تنتهي أجزاءٍ أربعة وهو التاريخ،
ظهر بعد فقىض أيام، عرشة إال تمهله فلم الصدري، الخناق بعلة وفاته وكانت

١٣٠٦ه. سنة األول ربيع من الثامن
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تقال بك سليم

األهرام جريدة مؤسس

واملاء، الهواء جيدة املوقع، حسنة قرية بريوت مدينة ساحل ييل مما لبنان سفح يف
مألت العلماء، من كبرية جماعة فيها نبغ شيما، كفر اسمها والغياض، البساتني كثرية
اليازجي، آل وسائر اليازجي، ناصيف الشيخ املرحوم اللغوي منهم األسماع؛ شهرتهم
شبيل الدكتور وشقيقه شميل أمني املرحوم ومنهم الكرام، شميل آل األفاضل والعلماء
الرتجمة صاحب نبغ القرية هذه ومن واألدباء. والشعراء األطباء من وغريهم شميل،

األهرام. جريدة مؤسس تقال بك سليم املرحوم
الصالح عىل والديه حجر يف وُربِّي ١٨٤٩م، سنة أواسط يف هللا) (رحمه ولد
مبادئ فتلقى أظفاره، نعومة منذ النجابة مخائل عليه وظهرت السرية، وُحسن والتقوى
إدخاله يف سعى ذلك فيه والده رأى ا فلمَّ أقرانه، ففاق القرية، تلك مدرسة يف العلوم
الخامسة دون كان من صفوفها يف تقبل تكن لم املدرسة ولكن بلبنان، عبيه مدرسة
املدرسة فقبلته إدخاله، يف ط وتوسَّ فأنجده ديك فان الدكتور فاستنجد عمره، من عرشة
يتلقى املدرسة يف فأقام واستعداده، ذهنه د توقُّ من مته توسَّ بما سنه صغر واغتفرت
يف سهولٍة مع سنه، صغر عىل له وتعقُّ بذكائه أساتذتها أعجب حتى ومعارفها، علومها

أقرانه. مسابقة يف واجتهاٍد الدرس، يف وهمٍة طبعه، يف ولنٍي خلقه،
الشام ربوع يف فانتشبت ١٨٦٠م، سنة كانت حتى وكتابته كتابه عىل مكبٍّا زال وما
بريوت، مدينة ونزل املدرسة فربح جاورها، وما بعبيه لهيبها فاتصل املعلومة، الثورة
البستاني، بطرس املعلم املرحوم الذكر الطيب أنشأها التي الوطنية املدرسة ودخل



الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

بالثبات التالمذة أقرانه بني مثاًال أصبح حتى ساهًرا ا مجدٍّ واملطالعة الدرس عىل وعكف
شأن التعليم، نفقات عىل بها يستعني أعماًال الفراغ ساعات يعمل كان ألنه واالجتهاد؛

واجتهاده. بجده العىل يلتمس من
ما بها يُعلِّم بريوت، يف البطريركية املدرسة يف أستاذًا تعني دروسه أتم فلما
ناصيف الشيخ عىل يتلقاها كان فإنه العربية، الفنون وخصوًصا فاته؛ ما ويُتقن أتقنه،
أحيانًا عليه يعتمد وكان ذهنه، وِحدة بذكائه معجبًا هللا) (رحمه الشيخ وكان اليازجي،
وسمو مباديه صحة إىل وركونه به ثقته عىل داللة طلبته؛ عىل الدروس بعض رشح يف
ووكيل أساتذتها، رأس صار حتى مدة البطريركية املدرسة يف عليه يمِض ولم مداركه،
مبتكر أسلوب عىل والرصف النحو يف كتابًا ذلك أثناء يف وألَّف شئونها، ومدير أعمالها،

البطريركية. املدرسة يف العلمني هذين تلقي يف عليه االعتماد وكان ونرش، طبع

١٨٤٩م–١٨٩٢م. تقال بك سليم

أنه رأى ا فلمَّ العىل، طلب يف والسعي الرفعة حب عىل مفطوًرا هللا) (رحمه وكان
أن له فالَح مطامعه، تروي مهنة التماس إىل مال درجاتها أعىل التدريس مهنة من بلغ
إسماعيل األسبق الخديوي له املغفور عرص يف ذاك إذ وهي املرصية، الديار إىل يَقَدم
يبذله ملا مرص؛ يف اإلقامة اإلفرنج جالية من وغريهم السوريني إىل يُحبِّب كان الذي باشا
تاريخية قصيدة فنظم األدبية؛ املرشوعات وخصوًصا مرشوعاتهم، وتنشيط ِصالتهم يف
جاء حتى املرصي للقطر قاصًدا الشام ربوع وغادر إسماعيل، الخديوي مدح يف رنانة
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من بجماعٍة وتعرَّف األسبق، الخديوي إىل — إليها املشار — قصيدته فرفع القاهرة،
والجرائد عربية، جريدة ينشئ أن له فالَح منهم، فقرَّبوه املناصب، وذوي الفضل أهل
يعرفون ال والناس جنينها، عن تنقف تكاد ال جرثومة العهد ذلك إىل تزال ال العربية
مرص بني يرتدد سنة فقىض بنرشها، اإلذن يف الحكومة تردد مع اسمها، إال الجرائد من
جريدة امتياز الحكومة فمنحته الجريدة، امتياز عىل الحصول يف يجاهد واإلسكندرية
والتحبري التحرير معدات من لديه وليس باإلسكندرية فأصدرها ١٨٧٥م، سنة األهرام
اكتسبه وما واالستقامة، الترصف وُحسن الثبات من عليه ُفطر ما إال والطبع والنرش
األهرام نرش سبيل يف فقاىس املادية؛ املعدات من يسرٍي يشءٍ مع واالختبار، العلم من
قلة مع عهدها، لحداثة للجرائد؛ ذاك إذ الناس باستهجان علمك مع جسيمًة، مشقاٍت
لنا قاله ومما سياسته. وُحسن بثباته الصعاب تلك كل ذلل ولكنه لديه؛ النرش وسائل
األهرام «أنشأُت قوله: نشأتها وتاريخ العربية الجرائد عن بيننا دار حديٍث سياق يف مرة
بدنًا عامًال والليل النهار أقيض فكنت املصاعب، من نرشها دون يَُحول بما عاِلم وأنا
أعمالها وأتوىل مشرتكيها أسماء وأكتب عملتها وأالحظ وأديرها أحررها فكنت وعقًال،

العمال.» من عرشة اآلن به يقوم مما
زمٍن بعد إال يومية نرشها يستطع ولم األسبوع، يف مرًة أوًال األهرام وصدرت
صدى اها سمَّ يومية جريدة أصدر سنواٍت ببضع األهرام إصدار بعد أنه وذلك طويل؛
يف القاه ما فوق الصدى إصدار يف فالقى كالعادة، أسبوعية تصدر واألهرام األهرام،
صدى من طبع أنه ثباته، عىل دليل وفيه القبيل، هذا من يُحكى ومما األهرام. إصدار
كجاري وأعيانه، القطر أهل نخبة عىل وزَّعها نسخة آالف أربعة األول لعدده األهرام
أن عىل منها، عرشات بضع إال إليه فرجعت صدورها، أول عند الجرائد يف العادة
بإلغائه الحكومة أمر صدر حتى إصداره عىل مواظبًا انفك ما بل عزمه، يثِن لم ذلك
وجه من الرتجمة صاحب فاسترت األسبق، الخديوي ساء أمًرا درج ألنه املطبعة؛ وإقفال
فأُفرج النفوذ أهل بعض توسط ثم باشا، بشارة املرحوم أخوه وُسجن مدة، الحكومة
تعش لم ولكنها يومية، الوقت جريدة هللا) (رحمه فأصدر وأصحابها، املطبعة عن
األهرام بجريدة استبدلها وأخريًا حاًال، فظهرت عادت ثم بإقفالها، األمر فصدر طويًال،

يومية. الحني ذلك من فصارت
الحوادث كانت حتى ورفعة، انتشاًرا إال تزداد ال العمل يف آخذة األهرام زالت وما
نزالة سائر فعل كما سوريا إىل للمهاجرة هللا) (رحمه فاضُطر ١٨٨٢م؛ سنة العرابية
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الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

األهرام، مطبعة النريان أصابت اإلسكندرية احرتقت فلما املرصيني. غري القطر هذا
الثورة تلك غياهب انقشعت فلما ومؤلفاته، وكتاباته أعماله من كثريًا شيئًا فأحرقت
اآلن، إىل تصدر زالت وما فات. عما وعوض األهرام، إصدار وأعاد اإلسكندرية إىل عاد

اإلنكليزي. لالحتالل باملقاومة ومجاهرة لفرنسا منترصة عثمانية وطنية وخطتها
اشتُهرت الدمشقيني كرام من بسيدة واقرتن دمشق، إىل سافر ١٨٨٦م سنة ويف
ويف تحريرها، ويعاني الجريدة أعمال يمارس اإلسكندرية إىل عاد ثم واللطف، بالجمال
يكاتب وكان وُقراها، مدنها من وكثريًا عاصمتها فزار فرنسا، إىل سافر ١٨٩١م سنة
األطباء عليه فأشار القلب، يف بألٍم أصيب (١٨٩٢م) التالية السنة ويف منها، األهرام
هناك، انتظاره يف كان املربم القضاء ولكن فسار الهواء، لتبديل سوريا إىل بالذهاب
يخلِّف ولم واإلكرام، التجلة من بمقامه الَق بما وُدفن اآلفاق، يف نعيه وطار فقىض

ذرية.
رقيق وديًعا، األخالق، سهل مسامًلا، مخلًصا حازًما، هماًما هللا) (رحمه وكان
وحبه أخالقه، ودماثة جانبه، رقة عىل وأثنى إال عامله أو أحد عارشه ما الجانب،
كان وقد خسارة؛ تكبَّد أو ضيًما منهم ل تحمَّ ولو الناس إرضاء يف ورغبته للمساملة،
حتى ُمطالعتها عىل الناس وإقبال األهرام نرش عىل ساعدت التي الوسائل أهم من ذلك
التي األساسية العوامل يف البحث قنا دقَّ لو أننا عىل االنتشار، سعة من بلغت ما بلغت

ثالثة: لرأيناها ونرشتْها األهرام أيدت

املساملة. إىل وميله الرتجمة صاحب سياسة حسن (١)
بعده قام ثم ذاك، إذ األهرام مدير وكان باشا، بشارة املرحوم شقيقه نشاط (٢)

جربائيل. نجله إىل األهرام فصارت ١٩٠١م، سنة هللا توفاه حتى شئونها بكل
تكاد ال درجٍة إىل طونها ينشِّ كانوا فإنهم العالية؛ املناصب أرباب بعض مساعدة (٣)
فإنها نفسها؛ الحكومة اشرتاكات عن فضًال فيها، االشرتاك عىل الناس حمل عن تقل

باملئات. تُعد كانت

األخرى، الدول وإنعامات بإنعاماتها متمتًعا العلية، الدولة لرضاء حائًزا وكان
من ونال األول، الصنف من األوىل الرتبَة العليا الرتب من وحاز العلمية، املجامع وبعض
ونيشان شفاليه، رتبة من دونور اللجيون ونيشان الثاني، املجيدي النيشاَن النياشني
ونيشان الرتبة، تلك من واألسد الشمس ونيشان كومندور، رتبة من التونيس االفتخار

ذلك. وغري أوفيسيه، رتبة من الفرنساوي العلمي املجتمع
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والده أن القبيل هذا من العارفون يذكره ومما الوعد، صادق الذمة سليم وكان
هللا أنعم فلما أوالده، من الوفاء ينتظرون يْن الدَّ أصحاب يكن ولم عليه، َديْن عن تُويفِّ
وفاء عىل مقدمتهم، يف الرتجمة وصاحب اإلخوة، اتفق الرزق أبواب لهم ل وسهَّ عليهم
الدائنني والقى الشام، بالد إىل بنفسه هو فسافر الناس، أموال من والدهم ذمة يف ما

أموالهم. إليهم ودفع

تقال. باشا بشارة

وطنه، أبناء سيما وال األشغال، يلتمسون الذين الشبان بنارص لألخذ ُمحبٍّا وكان
وماديٍّا. أدبيٍّا مساعدتهم سبيل يف وغاٍل مرتخٍص كل فيبذل

صفحات يف وقصائده مقاالته بذلك تشهد مجيًدا، وشاعًرا فاضًال، كاتبًا وكان
ديواٍن يف حدٍة عىل وُطبعت وفاته بعد ومقاالته أشعاره منتخبات ُجمعت وقد األهرام،
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كتاٍب يف ورثائه تأبينه يف ومقاالتهم األصدقاء وقصائد الجرائد أقوال وُجمعت ضخم،
آخر.

118



عرش الثالث الفصل

نديم اهللا عبد السيد

صديقه حرضة بقلم مطولٍة سريٍة من نديم هللا عبد السيد املرحوم ترجمة لخصنا قد
سمري: أفندي أحمد الويف

األوىل نشأته

الحسن أسباط من األكرب إدريس إىل نسبه وينتهي إبراهيم، بن مصباح بن هللا عبد هو
يبلغ أن قبل الكريم القرآن فحفظ ١٢٦١ه/١٨٣٤م، سنة باإلسكندرية ُولد عيل. بن
جامع مدرسة أدخله ونجابته ذكاءه رأى فلما اليسار، يف وسًطا أبوه وكان التاسعة،
واملنطق واألصول الشافعي فقه فأتقن األشياخ، أكابر عىل فقرأ باشا إبراهيم الشيخ
الرقيق الشعر يقول الحني ذلك من فأخذ املراهقة، سن يف وهو اللسانية األدب وعلوم
الكتَّاب بلغاء وتسابَق آدابه، ببدائع األمثال سارت أن لبث فما املحكم، املسجوع والنثر
فتوخى السجع عىل قارصة العهد ذلك إىل الكتابة وكانت مطارحته، إىل والشعراء
تشهد املتأخرين، وأعجز املتقدمني فيها فاق اإلنشاء، يف جديدة أساليب فيها املرتجم
أكثرها ُفقد مختلفة، فنوٍن يف مؤلٍف مائة نحو تبلغ التي ومؤلفاته األدبية رسائله بذلك

تفصيله. سيأتي كما — النيل مياه يف إغراًقا أو حرًقا أو اغتصابًا أو رسقًة
ومعاناة األخطار ركوب إىل يميل مقداًما، جريئًا ترعرع منذ هللا) (رحمه وكان
تلك من به بدأ ما أول فكان عفًوا، يُنال ال ذلك أن رأى وقد املعايل، وراء سعيًا الشدائد
بالعلم االشتغال أن له فتبني مدقق، باحٍث نظرة الوجود يف نظر أنه املعجزة املطالب
من يُتصور مما أقلَّ يف وأتقنها التلغراف صناعة فتعلَّم مقصده، بلوغ عن عاقه ربما
بضعة عليه يمِض فلم الرسعة؛ يف خاطره لتزاحم إال توجد لم الكهرباء كأن الزمن،



الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

تلغراف مكتب أهمها مختلفة؛ مكاتب يف تلغرافجيٍّا) (أو تلغرافيٍّا استُخدم حتى أسابيع
األسبق. الخديوي باشا إسماعيل له املغفور مرص عزيز عهد عىل الخاص العايل القرص

١٢٦١ه–١٣١٤ه. نديم هللا عبد السيد

من فراغه نوبة يغتنم كان فقد التحصيل؛ عن له عائقة األعمال وفرة تكن ولم
كانوا التي الدروس شبيبته رفاق بعض مع يطالع األزهر، الجامع إىل فيرتدد العمل
للغة األول املفتش هللا فتح حمزة الشيخ مة العالَّ الرفاق هؤالء وأَخص بها، يشتغلون

املرصية. املعارف بنظارة العربية
فكانت والعظماء، املقربني من بكثرٍي فاتصل الخدمة، عن انفصاله أوجب ما طرأ ثم
نظًما وطارحوه وناظروه واملنشئني، الشعراء أفاضل حرضها مشهودة مجالس معهم له

جميًعا. عليهم فظهر ونثًرا،
هنالك فأنشأ له رياضٍة خري التجارة أن ورأى للنفس، ترويًحا املنصورة قصد ثم
والربح املال رأس عىل تغلب كرمه ولكن آدابه، رواج بضاعته سوق فراجت متجًرا،
يتحدثون وكانوا األدب، رجال إليها يحج كعبة ومتجره بيته وكان جميًعا، ففقدهما

ونثًرا. نظًما ومحرراته رسائله بمعجز
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السياسية نشأته

السياسية حياته شمس أخذت وهنالك ١٨٧٩م، سنة أوائل اإلسكندرية إىل عاد ثم
أمني أفندي محمد املخلصني بصديقيه اجتمع أن السبيل هذا يف سعيه أول فكان تبدو،
سالفة كتاب جامعي أحد أفندي واصف ومحمود األهلية، أسيوط محكمة باشكاتب
األول فكان الفتاة؛ مرص جمعية مؤسيس من وقتئٍذ وكانا العدل، جريدة ومحرر النديم
أديب عليهما باملأسوف بهما اجتماعه ليلة فتعرف أرسارها، كاتم والثاني رئيسها، نائب
بكثرٍي وتعرف والتجارة، مرص جريدتي صاحبَي النقاش، أفندي وسليم إسحاق أفندي
ثم الجريدتني، تينك يف ينرشه كان بما أفكاره بث يف ورشع الجمعية، هذه أعضاء من
املشار صديقيه فأقنع الحكومة، من عليها يُخىش رسية الفتاة مرص جمعية أن رأى
إنشاء يف ذاكرهما ثم أعضائها، من كثري وتبعهما فانفصال عنها، باالنفصال إليهما
رأيه. فاستصوبا الحقيقية، باملنفعة وأهله الوطن عىل يعود فيما تسعى علنية جمعية
كثري بنفسه قليل املرء بأن علًما الثغر، أهل قلوب تأليف يف الحني ذلك منذ ورشع
باشا، إسماعيل له املغفور والية آخر يف اإلسالمية الخريية الجمعية فتألَّفت بإخوانه،
حتى األعناق، إىل األيدي وُغلَّت األلسنة خرست وقد مضطربة، واألفكار واجفة والقلوب
األفكار، وهدأت العيون فُقرَّت باشا، توفيق محمد املرحوم بوالية الفرج ساعة دنت
فربزت طلق، بلسان االجتماع فوائد األذهان يف ويبث دعوته، دعائم يُثبِّت املرتجم فقام
لالنتظام ووجهاؤه الثغر أعيان وتسارع االئتالف، ثوب يف بمساعيه الخريية الجمعية
إىل ترمي وكانت املرصي، الُقطر يف أُسست إسالميٍة جمعيٍة أول هي وكانت سلكها، يف
األخالق وتطهري األفكار لرتقية فيهم املعارف روح وبث الناشئة تربية هو واحد، غرٍض

الجهالة. دنس من
املرتجم فسعى مجانًا، الفقراء وأبناء األيتام لتعليم مدرسة الجمعية هذه فأنشأت
إذ تاجه ووريث عهده ويل رئاسة تحت فجعلها البالد، أمري عناية أكسبها حتى جهده
وزيادة رجالها لنشاط أدعى ذلك فكان — عمره هللا أطال — الحايل خديونا وهو ذاك،
العرب من املعلمني فضالء لها واستحرضوا املدرسة، دائرة توسيع يف فسَعْوا اهتمامهم،
وعلوم اإلنشاء فيها وعلَّم ُمحكًما، أساًسا لها فوضع لها، مديًرا املرتجم وأقاموا واإلفرنج،
ورتبت وجيز، زمٍن يف الثالثمائة عىل فيها الطالب عدد زاد حتى وزهت فنمت األدب،

عام. كل جنيًها ٢٥٠ املعارف نظارة لها
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أن السابق الخديوي له املغفور اسرتحم يُثمر كاد قد غرسه أن املرتجم رأى فلما
طلب. ما إىل فأجابه موقعها، وجودة التساعها البحرية؛ باملدرسة الجمعية عىل يُنعم

يبلغه لم ما املدة ِقرص عىل الصيت وبُعد الشهرة من املدرسة هذه بلغت ولقد
سمو الكريمني، ونجليه باشا توفيق املرحوم اْلتفات من ونالت متطاولة، أزماٍن يف غريها
كان ما مع ونماءً، زهًوا وزادها طها ونشَّ قدرها رفع ما شقيقه، ودولة الحايل الخديوي
يحرضها املدرسة، بهرة يف العامة الحفالت عقد يف العناية من الرتجمة صاحب يبذله
وال ينرصفون ثم تالمذته، ومن منه واملغرب املطرب فيسمعون ورساتهم، القوم كبار

القلوب. بمجامع اآلخذة العبارات من سمعوه ما ترداد إال لهم حديث
إىل الوصول يكون وكيف البالد، حالة باإلسكندرية املرتجم مثَّل األثناء تلك ويف
وتالمذته هو مثَّلهما و«العرب»؛ «الوطن» باسَمي املشهورتني بروايتيه واملروءة الشهامة
ُحسن من نفسه يف لهما فكان السابق، الخديوي الجنان ساكن بحرضة زيزينيا ملهى يف
الحسد ولكن للجمعية، مساعدًة جنيٍه مائة الخاص ماله من يدفع أن عىل بعثه ما الوقع

إدارتها. من وأُقيل الجمعية عن فُفصل بالنديم، اإليقاع إىل النفوذ ذوي بعض جرَّ
األسلوب عىل السيايس بالتحرير واشتغل األدبية الكتابة ترك قد ذلك قبل وكان
الجديد»، و«العرص «املحروسة» جريدتي يف يحرر فكان تقفية، وال سجٍع بال الحديث
ومرص»، «التجارة إلغاء عقيب بإصدارهما النقاش أفندي سليم للمرحوم َح ُرصِّ اللتني
واملطرب. باملعجب فيهما فجاء مرص، خارج إىل إسحاق أفندي أديب املرحوم وإبعاد

أفندي سليم الفاضلني الكاتبني بريوت من صاحبهما استدعى حتى كذلك زال وما
وأنشأ الجريدتني، هاتني أمر لهما فرتك الخوري، أفندي هللا فضل واملرحوم عباس
لم ما فأودعها جد، وباطنها هزل ظاهرها أسبوعية جريدة وهي والتبكيت»، «التنكيب

إليه. العرب ُكتَّاب من أحد يسبقه
العرابية، الثورة قبيل الزمانية املناسبات به قضت ما عىل «الطائف» ب استبدلها ثم
من قبلها جريدة تبلغه لم ما الشهرة من بلغت محضة، سياسية «الطائف» وكانت
غري منها له يَدعوا ولم الثورة، أثناء الجند أمراء منه اغتصبها ثم األذهان، عىل التأثري
انطفأت حتى منهم، واحٍد رد عىل يَقدر أن دون يشاءون ما فيها ينشئون فكانوا االسم،

فاختفى. الثورة تلك جمرة
ما ولغريه له الحكومة معاملة من القى أنه فسببه الوطني الحزب بنرصة قيامه أما
فأصابت الثورة، نريان ظهور واتفق الوطني، عىل لخدمتها األجنبي تفضيلها عىل يدل
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االجتماعات وتعقد اإلصالح، بطلب تنادي رجاًال سمع ألنه فتمكنت؛ الفؤاد يف هًوى منه
حزبًا مرص يف أن عىل اآلراء اتفقت حتى الصحف، أهم يف بمقاصدها مجاهرة العلنية
ترتدد العسكري الحزب رسل فكانت الخراب، وهدة من البالد انتشال إال له همَّ ال وطنيٍّا
فَوَسُموه إليهم، انضم حتى به زالوا فما ويعظمونه، يكرمونه ورؤساؤه املرتجم، عىل
ألفكارهم، ومظهًرا منهم، كثريين ألقالم مجاًال جريدته واتخذوا الوطني، الحزب بخطيب
له أظهر أخصائه من بأحٍد خال فإذا الورطة، تلك يف وقوعه من ا رسٍّ يتأفَّف كان ولكنه

الحال. تلك بمصري وأنبأه يُضمر، ما حقيقة
برضب الربق أنبأها إذ وماجت؛ القاهرة هاجت حتى أسابيع بضعة يمِض ولم
عرابي، وبني بينهم الحرب وانتشاب ١٨٨٢م، سنة يوليو ١١ يف لإلسكندرية اإلنكليز
إىل املتخلفني الجند رؤساء من وغريه البارودي سامي باشا محمود مع املرتجم فقام
صارت أن بعد الدوار كفر إىل ملغادرتها يتأهب املرصي الجيش فوجدوا اإلسكندرية،
بواقعة ونه يسمُّ ما كانت فلما املرتجم، منزل يف وسامي) (هو فباتا دوارس، معاملها
وعيل وأخوه عرابي فرَّ السحر وقت ١٨٨٢م سنة سبتمرب شهر من ١٥ يف الكبري التل
إىل توٍّا وساروا الظهر، بعد الرابعة الساعة يف القاهرة فجاءوا املرتجم، وتبعهم الروبي،
يلتمسون اإلسكندرية إىل ليسريوا وفد فتألَّف ذاك، إذ الحربية نظارة مركز النيل قرص
كفر من عاد بل اإلسكندرية، يصل لم ولكنه جملتهم يف والنديم الخديوي، من العفو
ميت بني الغربية مديرية يف مختفيًا سنواٍت عرش فقىض الحني. ذلك من واختفى الدوار
أو املغاربة بزي وطوًرا الدراويش، بزي تارة فيتنكر وغريها، والجيزة والعتوه الغرقا
الوريد، حبل من إليها أقرب وهو عليه للقبض واألرصاد العيون تبث والحكومة غريهم،
العارفون وكان جنيه، ألف مقدارها مكافأة بمكانه ينبئها ملن جعلت الحيلة أعيتها فلما
يف عليه ُقبض حتى معزًزا مكرًما فأخَفْوه والئه عىل حافظوا ولكنهم كثريين، بمكانه
حيث طنطا إىل به فجيء باشا، توفيق املرحوم والية أواخر ١٨٩١م سنة نوفمرب شهر
الجناب فعفا تقدم، عما يخرج ال بما فأوضحه اختفائه، موجب عن وُسئل أياًما. ُحبس
من يافا فاختار املرصية، غري البالد من يشاء حيث إىل بإبعاده أمر ولكنه عنه الخديوي
البالد تلك يف السياحة أزمع ثم مدة هناك وأقام بإكرام، إليها فسافر فلسطني، ثغور
املسمى الطور جبل إىل له صديٍق مع ١٨٩٢م سنة مارس يف يافا من فخرج املقدسة،
كثريٍة بأماكن ومرَّ األنبياء، من كثريين وقبور هناك، العزيز مقام وزار جارزيم، جبل

يافا. إىل عادا ثم األقىص، واملسجد لحم وبيت الخليل ومدينة نابلس جملتها من
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الثاني، باشا عباس العزيز سمو الخديوية األريكة توىل (١٨٩٢م) السنة تلك ويف
أكثر اإلسكندرية وبني بينها مرتدًدا وظل القاهرة، إىل يافا من فعاد املرتجم، عن فعفا
«األستاذ»، التهذيبية األدبية العلمية مجلته بها وأنشأ موطنًا، األوىل اتخذ ثم شهر، من
شديد تأثري لها وكان بأعوام، سواها تنله لم ما شهوٍر يف واالنتشار الشهرة من فنالت

ِنَحلها. اختالف عىل األمة أفكار يف
املرتجم وُكلِّف بعيد، غري بها العهد ألن متدبر؛ كل يعلمها ألسباب ألغيت ثم
جنيٍه أربعمائة املرصية الحكومة له ودفعت يافا، إىل ثانية فغادرها مرص، من بالخروج
الجرائد يف شيئًا يكتب ال أن رشط عىل شهر، كل جنيًها ٢٥ له ورتبت لسفره، بها يعتد
فرجع سلطانية، بإرادٍة منها أعيد ثم يافا، يف أشهر أربعة فلبث مرص، بسياسة يختص
باشا مختار الغازي الدولة صاحب خاللها يف قابل أياًما، فيها وأقام اإلسكندرية إىل
وصدرت إليها، فسافر اآلستانة إىل املسري عىل هذا فساعده العايل، السلطاني املندوب
مجيديٍّا جنيًها ٤٥ وترتيب العايل، بالباب للمطبوعات مفتًشا بتعيينه السلطانية اإلرادة
ُسبُل يف كلها ينفقها وكان املرصية، الحكومة من يتقاضاه كان ما فوق شهٍر كل له

واألصدقاء. واألقارب باألهل والرب الخريات
وأرباب الوزراء من بكثرٍي وتعرَّف الكربى، الحظوة السلطاني املقام لدى نال وقد
جمال السيد الفيلسوف مة العالَّ اإلمام واملودة باملالزمة اختص ولكنه العلمية، املظاهر
ا حسٍّ االتحاد روابط منهما وتمكَّنت األلفة، أسباب بينهما فاتصلت األفغاني، الدين
وأمىس أصبح أنه فيه اعتقاده وجميل به الدين جمال السيد تعلق بلغ وقد ومعنًى،
يف ح رصَّ حتى التحضري، يف بديهيته ورسعة والجدل، املناظرة يف حجته بقوة يعجب
القريحة، وصفاء الذهن، د توقُّ يف حياته طول النديم مثل رأى ما بأنه مجالس عدة
خطب إن معانيها بإزاء محكًما وضًعا األلفاظ ووضع الدليل، ووضوح العارضة، وشدة

كتب. أو
فداهمته ذلك؛ املنية تِتح فلم أيامه، بقية بها ليقَيض مرص إىل الرجوع يودُّ كان وقد
السلطان جاللة فأمر ١٨٩٦م، سنة أكتوبر ١١ يف الرئوي السل بداء فقىض بمخالبها
فرقتان نعشه أمام فسار الخاص، الشاهاني الجيب نفقة عىل بمشهده يحتفل أن
والكرباء الوجوه من وعدة السلطاني، املكتب وتالمذة الرشطة، من وفرقة الجيش، من
السلطان، شيخ ظافر محمد والشيخ األفغاني، الدين جمال السيد يتقدمهم والعلماء
يورِّث ولم املرتجم مات ولقد باشكطاش، يف دفنوه حتى الجزويل، الرحمن عبد والسيد
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عليه يميض فال واآلستانة، مرص من مرتبه يقبض كان ألنه والعناء؛ الحزن إال أهله
نفسه. دون واألباعد األقارب عىل توزيعه من يفرغ حتى أيام بضعة

فما يعرفهم، يكن لم ولو اده وقصَّ قرابته وذوي بوالديه برٍّا كان فإنه أخالقه أما
يلني كان وإنما قط، لعظيٍم خضع وال سائًال، يوًما رد وال به، وطالبه شيئًا أحًدا أقرض
جريئًا، فصيًحا الحافظة، قوي فطنًا ذكيٍّا وكان وأوساطهم، الناس لصغار ويتواضع

ناثًرا. وكاتبًا مطبوًعا شاعًرا

وكتاباته مؤلفاته

وشبابه نظمها بيٍت آالف أربعة نحو عىل يشتمل شعٍر ديوان الكثرية مؤلفاته ومن
والعرب»، «الوطن وروايتا بيت، آالف ثالثة نحو يف آخر وديوان املحيا، طلق الثغر باسم
رسالة عرشة أربع إىل إال منها السالفة جامعي أيدي تصل لم مسجوعة أدبية ورسائل
يف بعضه طبع الذي (وهو ويكون وكان الجزيل، العناء ومكابدة الكثري السعي بعد
رقاب االختفاء حرب أيام ألجلها قطع مختلفة، فنوٍن يف كتابًا وعرشون وواحد األستاذ)،
وهو بيت، آالف عرشة يقارب ما عىل يحتوي شعٍر ديوان منها األقالم؛ بسيوف الفراغ
والرشك االختفاء، يف واالحتفاء الرحلة، يف النخلة ومنها اآلستانة، يف عليه محجور اآلن
األصول، وجامع الفصول موحد اه سمَّ اللغة يف وآخر املرتادفات، يف وكتاب املشرتك، يف
وأمثال الشفيع، مدح يف والبديع السور، فواتح يف والدرر والآللئ العقائد، يف والفرائد

ذلك. وغري العرب،
شقيقه أن عىل اغتياًال، أو ضياًعا أو حرًقا ومنظوماته مؤلفاته من كثري ُفقد وقد
من تيرسَّ ما جمع يف ُعنيا قد واصف أفندي محمود وصديقه نديم أفندي الفتاح عبد
فمن وطبعاه، نديم»، هللا عبد السيد منتخبات يف النديم «سالفة سمياه كتاب يف ذلك

بالسالفة. فعليه خطبه أو نَظمه أو النديم كتبه ما عىل االطالع أراد
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املويلحي بك إبراهيم

الصحايف واملنشئ السيايس الكاتب

القرن أول يف االنقالب بعد بمرص ظهرت التي الكريمة البيوت من ببيت نسبه يتصل
أفندي حبيب للمرحوم كاتبًا أمره أول يف املويلحي إبراهيم السيد جده وكان املايض،
يف املواهب ذوي من سواه ارتقى كما ارتقى ثم الكبري، باشا عيل محمد له املغفور كخيا
الحديث؛ التمدُّن عرص إىل املماليك األمراء عرص من االنتقايل دورها يف مرص حال مثل
فتسابقت والقواد، الوزراء من السيادة طالب حولها وحام الدول، مطامع هددتها إذ
فارتقى فطرته؛ إليه وساقته إمكانه إليه بلغ بما كلٌّ ففاز األغراض، واختلفت العقول
غريها، أو الصناعة أو الزراعة أو بالتجارة آخرون وأثرى الحكم، منصات إىل بعضهم
أهل انغماس ومع االرتقاء. ذلك من كبري حظ املرتجم جدِّ املويلحي إبراهيم للسيد فكان
لتسلط واملالهي باملالذ واشتغالهم املالية، واملكاسب السياسية باملطامع االنقالب ذلك
األدباء من مجلسه يخلو ال لألدب، محبٍّا كان إبراهيم فالسيد معظمهم، عىل الجهل
حفظها جليلة خدًما واليته أوائل يف عيل ملحمد أدَّى وقد ويذاكرهم، يطارحهم والشعراء

سرتى. كما — ضيقه حال يف املرتجم بها فانتفع الخديوي، البيت له
والده وكان وعز، وجاهٍة بيت يف ١٢٦٢ه، سنة أوائل يف الرتجمة صاحب ُولد
طائلة، ثروة فجمع كبري، تجاري بيت فيها وله مرص، نسيج الحرير بصناعة مشهوًرا
باألدب مولًعا كان ولكنه والده، تجارة يف للعمل يتهيأ وهو ورغٍد سعٍة يف إبراهيم ونشأ
األدب سيجعل أنه لوالده وال له يخطر ولم جده، من ذلك ورث حداثته، من والشعر
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١٢٦٢ه–١٣٢٣ه. املويلحي بك إبراهيم

كهولته يف بها االشتغال إىل ساقته األقدار ولكن … الفقراء مهنة يومئٍذ وهي مهنته،
نوابغها. أعظم من فكان

يف واملرتجم ١٢٨٢ه، سنة الوالد تُويفِّ حتى سعيًدا آمنًا والده ِحجر يف إبراهيم ظلَّ
العمل يف خطته عىل وجرى ثروته، عىل وقبض أبيه تجارة فتوىل عمره، من العرشين
تحدَّث وقد الُقطر، هذا يف العهد حديثة البورصة مضاربات وكانت تقدًما، فازداد حينًا
يكتِف فلم للعىل، بًا َطالَّ إبراهيم وكان بها، اإلثراء رسعة من وبُهروا بمعجزاتها، الناس
فضارب باملضاربة، الزيادة يطلب أن نفسه ثته وحدَّ الواسع، الرزق من يديه بني بما
نشاهده ما نحو عىل التعويض، فيطلب أخرى ويخرس باملزيد، فيطمع تارة يكسب وهو
املضاربة يف يتدرج املرتجم زال فما الوخيمة، عواقبها من األكثرون يعلمه ما مع اآلن

بالديون. وأثقلته ثروته استنزفت حتى
ضاعت وال واألنفة، العز من عليه نشأ بما ينشأ لم املال من يده فروغ أن عىل
نظر البيت هذا يف يومئٍذ الخديوي باشا إسماعيل فنظر الخديوي، البيت لدى جده مآثر
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ع ووسَّ الديون فوىفَّ امللوك، هبات فوهبه أغنى، أعطى إذا إسماعيل وكان االنعطاف،
الثامنة يف وهو االستئناف مجلس يف عضًوا وعيَّنه الثانية، بالرتبة عليه أنعم ثم التجارة،
يف وأبقاه أيًضا، الرتبة بتلك باشا السالم عبد أخيه عىل وأنعم عمره، من والعرشين
لجميع أوامره أصدر لذلك وتأييًدا التجاري. املعهد ذلك عىل محافظة التجارة مزاولة
البيت، هذا صنع من املرصية األنسجة لبس عن يعدلن أن النساء من قصوره يف من
كميٍة باصطناع وأمر األنسجة، هذه غري البسة سيدة السيدات ترشيفات يف يدخل ال وأن

األيام. تلك يف فيينا معرض إىل إلرسالها منها عظيمٍة
املرحوم إىل رئاسته أفضت حتى االستئناف بمجلس وظيفته يف املرتجم زال وما
الخديوي عناية ولكن املرتجم، باستقالة انتهى شقاق بينهما فوقع يكن، باشا حيدر
عىل واملنسوجات املشغوالت تمغة مصلحة بإعطائه فأمر له، شاملة زالت ما إسماعيل
فيها كان التي املختلطة باشا نوبار وزارة سقوط ذلك أثناء يف واتفق االلتزام، سبيل
بإنشاء وا وهمُّ الوطنية، بالوزارة املعروفة باشا رشيف وزارة وخلفتها أجنبيان، عضوان
ذلك يف لالشتغال املرتجم فانتُدب الدستورية، الحكومة مبادئ لتأسيس الوطنية الالئحة
باشا راغب للمرحوم سكرتريًا بتعيينه األمر صدر ثم البكري، عيل السيد املرحوم مع

رأيه. وسداد نجابته من ظهر ملا إال الوظائف هذه يتولَّ ولم املالية، ناظر
فاتفق واإلدارة، السياسة مشاغل بني ينمو كان والشعر األدب إىل ميله أن عىل
يف الكربى املآثر وصاحب بمرص األحكام مجلس أعضاء أحد باشا، عارف املرحوم مع
النافعة الكتب نرش غرضها املعارف، بجمعية ُعرفت جمعيٍة تأسيس عىل الكتب، نرش
من وهي الكتب، تلك لطبع ١٢٨٥ه سنة باسمه مطبعة هو وأنشأ اقتنائها، وتسهيل
أخرى، مطابع يف أيًضا كتبها تطبع كانت الجمعية أن عىل املرصية. املطابع أقدم
ألنها النهضة؛ هذه تاريخ يف كبري شأن الجمعية ولهذه الوهبية، املطبعة خصوًصا
الزمان، بديع ورسائل الغابة، وأُْسد العروس، كتاج املهمة؛ الكتب من كثريًا نرشت

والفقه. واألدب التاريخ كتب من وغريها باء، وألف املمالك، وسلوك
عثمان محمد مع اتحد مطبعته إلنشاء التالية السنة ففي الرتجمة، صاحب أما
الجريدة إال يومئٍذ بمرص العربية الجرائد من يكن ولم عربية، جريدٍة إلنشاء جالل بك
لم ولكنه األفكار»، «نزهة اها سمَّ بجريدة رخصة فنال النيل، وادي وجريدة الرسمية
ذلك يف السبب عن ويقال إصدارها، دون العوائق حالت ثم عددين إال منها يُصدر
وتبعث األفكار تثري أنها من تخوُّفه باشا إلسماعيل أظهر باشا شاهني املرحوم أن
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املعارف لجمعية الكتب بطبع تشتغل املطبعة وظلت بإلغائها، األمر فصدر الفتن، عىل
نفقته. عىل كتبًا فيها طبع وقد وغريها،

يف وخدمة تجارة، بني مختلفٍة أعماٍل يف تقلَّب قد هللا) (رحمه املرتجم فنرى
العمر، من الثالثني دون وهو وغريها، الكتب ونرش والجرائد، املطابع وإنشاء الحكومة،
يف لحاجته ذلك يف السبب ولعل وذكائه؛ اقتداره مع منها واحٍد من مرامه كل ينل ولم
مثًال التجارة يف ثبت لو ألنه واحدة؛ خطٍة يف ثباته وعدم ينضج، أن قبل عمله استثمار
يف ثبت لو أو التجارات، أوسع من تجارته لكانت الحكومة خدمة يف عنها يرغب ولم
ولو املناصب، أصحاب أكرب من لكان والطباعة الصحافة إىل عنها يعدل ولم الخدمة
يكن لم ولكنه وأهمها، الصحف أكرب من صحيفته لكانت اآلن إىل الصحافة يف ثبت
يف الرغبة تقلُّبهم سبب يكون إنما عمٍل يف يثبتون ال الذين واألذكياء حال، عىل يستقر
قمة إىل الوصول استبَطئوا فإذا واحدة، دفعة األوج إىل الطلوع يريدون الرسيع، النجاح
يف العمر ضياع إىل األكثرين يف ذلك فيَئول سواه، إىل وانتقلوا تركوه عمٍل يف النجاح
الشكوى مئونة لكفاهم نوعه يكن مهما واحٍد عمٍل يف ثبتوا ولو بالهواء، القصور بناء

الزمان. معاكسات من
إسماعيل الخديوي زال وما الجانب، مرعيَّ كان ألنه ضيًما؛ يشُك لم املرتجم أن عىل
وأُبعد ١٢٩٦ه، سنة الخديوية منصب يف التغيري حدث ا فلمَّ له، خدمته صدق يذكر
معيته يف وأقام فجاءه إليه، املرتجم استقدم إيطاليا، يف واستقرَّ أوروبا، إىل الخديوي
إىل الرسائل عنه يكتب العربي)، (سكرتريه يده كاتب أثنائها يف كان سنوات، بضع
بأوروبا إقامته أثناء يف فأنشأ لنفسه، العمل من ليمنعه ذلك يكن ولم واألمراء، امللوك
كان لعله أو منهما، واحدٍة يف يثبت ولم األنباء، وجريدة االتحاد، كجريدة جرائد؛ عدة
جمال السيد املرحوم مع اشرتك إنه املؤيد وقال عطَّلها. ناله فإذا مؤقٍت؛ لغرٍض يُنشئها

الوثقى». «العروة تحرير يف األفغاني الدين
السلطان فأكرم الجرائد، تلك إنشائه أثر عىل اآلستانة إىل ذهب ١٣٣٠ه سنة يف
الشهري، العالم باشا منيف يومئٍذ وناظُرها املعارف مجلس يف عضًوا وعيَّنه وفادته،
أقام أن وبعد النظارة، شئون من كثرٍي يف عليه ل وعوَّ منه وقرَّبه قدره، حق الرجل فقدر
نضجت وقد بالكتابة االشتغال إىل وعاد مرص، إىل عاد سنواٍت عرش نحو املنصب هذا يف
أثناء يف اختربه ما مع إياها، ممارسته لطول الصحافة ملكة واكتسب اإلنشائية، مواهبه
إىل أوًال فعمد األمور؛ مخبآت عىل واطالعه السياسة، رجال كبار ومخالطته أسفاره،
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جمع ما أشهرها العمران، وقواعد واألدب السياسة بني جامعٍة بمقاالٍت الجرائد مراسلة
يرتدد وهو األسبوعية، الرشق مصباح جريدة أنشأ ثم هنالك»، «ما كتاب يف حدٍة عىل
والرتب، العطايا من السلطانية بالنعم مشموًال منها ويعود اآلستانة إىل ذلك خالل يف
العربية، الصحافة خدمة يف عامًال زال وما األول، الصنف من األوىل الرتبة بلغ حتى
باملنح يخصه وُسموُّه العايل، الجناب بمرضاة التعلق شديد الخديوي، للبيت مخلًصا

عمره. من والستني الثانية يف وهو ١٩٠٦م سنة يناير ٢٩ يف هللا توفاه حتى واملنن

صفاته

الرتجمة، هذه صدر يف رسمه ترى كما املالمح حسن الجسم، ممتلئ القامة، َربْع كان
اإلنشاء يف نابغة األسلوب، حسن الخاطر، رسيع النادرة، لطيف الحديث، حلو وكان
النقد إىل ميٍل مع وأسلوبًا، ومتانًة رشاقًة السياسة ُكتَّاب بني األوىل الطبقة ويف الصحايف
قيل: حتى قريبًا، وال صديًقا ذلك يف يراعي ال قرص أو لذع من نقده يخلو وال واملداعبة،
وذلك خطته، يف تقلُّبه عليه انتقدوا وقد يعرفه.» لم الذي إال قلمه قوارص من ينُج «لم
يف العمر قىض حتى أعماله يف تردده من قدمناه ملا معائشه؛ أحوال سائر يف لتقلُّبه تابع
ألنه مواهبه؛ من استثمارها يُرجى كان التي الفائدة وضاعت آخر، إىل عمٍل من ل التنقُّ
وكشف بخفاياها واإلحاطة األمور م تفهُّ عىل واالقتدار الذهن وحدة الذكاء يف نادرة كان

كان. ما غري الرجل هذا من لكان واألعمال املبادئ يف الثبات رافقه فلو غوامضها،
قال: اآلستانة، يف الجمعة صالة موكب يصف هللا) (رحمه إنشائه من مثاًال وهاك

بل هللا، أستغفر افتخاره، يوم يف اإلسكندر وال انتصاره موكب يف قيرص ما
وال مهابًة للقلوب أمأل عمورية من املعتصم وال القادسية من قادًما سعد ما

موكبه. يف الجمعة يوم السلطان جاللة رؤية من بهاءً للعيون
من وفرسانًا رجاًال العساكر ترد بساعتني، الظهر قبل الجمعة، يوم يف
طريق يف فينتظرون يزيدون، أو آالف عرشة بشكطاش إىل اآلستانة أطراف
جارية عادة وهي املسجد، بتعيني السنية اإلرادة صدور السلطانية الرساي
سواه، دون جاللته بصالة اختص قد الحميدي املسجد كان وإن اليوم، إىل
الرساي، باب أمام املسجد ساحة يف العساكر اجتمعت اإلرادة صدرت فإذا
تتسابق األثناء هذه ويف بعض، وراء بعضها مضاعفة صفوًفا واصطفت
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فيجلس وغريهم، السفراء من واألجانب واملشائخ والوزراء املشريين مركبات
الجيب قاعة يف اآلستانة عىل الوافدين قومهم علية من معهم كان ومن السفراء
صهيًال وال قيًال فيها السامع يسمع ال التي الساحة تلك عىل املطلة الهمايوني
إلرشاق واستقباًال وانتظاًرا وإجالًال هيبًة األنفاس؛ وترديد األسياف صليل إال
السلطانية املركبة أرشقت الصالة وقت حان فإذا السلطانية. الحرضة نور
ملسو هيلع هللا ىلص، الرسول نائب اإلمام تحمل الرساي مطلع من ضياءً كالشمس املذهبة
ون حافُّ املابني رجال وكبار واملشريون باشا، عثمان الغازي أمامه ويجلس
العظمة تلك جالل من ذلة ترهقهم األبصار ُخشع مشاة، املركبة حول من
كربًا الرومان وقيارصة الزمان أكارسة الساعة هذه غري يف وهم األمامية،
نياشني صدورهم وعىل يسبحون الذهبية املالبس أمواج يف وكلهم وجربوتًا،
الحمد يوايل ليكاد الناظر إن حتى األلباب، وتأخذ األبصار تخطف الجوهر
األمة خدمة يف الصادقني الرجال عديد من للدولة منحه ما عىل تباًعا هلل
االشتباه من يعرتيه ما لوال النياشني، فوق الناطقة الكلمات بشهادة وامللة
منها شهادًة حامله صدر عىل ووضعته الدولة كتبته عنوان والنيشان فيهم،
اختلف فإذا والحمية، الغرية فضائل من وراءه مكنون هو ما ببيان للناس
بوضعه الناس يغش كبائٍع كانت القلب يف املكنون عن الصدر عىل املكتوب

إلخ. … الورد ماء عنوان الخل زجاجة عىل
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اليازجي إبراهيم الشيخ

العلم مبادئ وتلقى فيها ونشأ بريوت، يف ١٨٤٧م سنة مارس ٢ يف هللا) (رحمه ُولد
من اكتسبه ما أكثر أن عىل وقواعدها. اللغة أصول سيما وال الكبري؛ اليازجي أبيه عىل
الشعري الخيال ورث وقد وذكائه، بجده واكتسبه نفسه عىل قرأه إنما واللغات العلوم
عدل الكهولة قارب فلما شبابه، يف النظم وزاول ، صبيٌّ وهو الشعر فنظم أبيه، عن
منزلته اشتُهرت قد وكانت باعث، أو لحادٍث ينظمه قد ما إال بسواه االشتغال إىل عنه
قصيدٍة يف يُحكمونه أو يستشريونه أو يستفتونه األدباء إليه فتقاىض النظم، جودة يف
أدباء من حلقة به فتحدق شعري، أو أدبيٍّ بحٍث من يخلو مجلسه يكن ولم مسألة، أو
أو شعٍر من فيه حكمه يصدر أو عليهم يتلوه ما تسمع آذان وكلهم ولبنان، بريوت
يستغرق كاد مما وغريهم الشعراء رسائل من الشأن هذا يف عليه يرد كان ما غري نثر،
وعلومها، وآدابها اللغة لدرس غ وتفرَّ الشعر ترك عىل فصمم سواه، عن ويشغله وقته
مشاهري أحد اليايف الدين محيي الشيخ عىل الحنفي الفقه فدرس املطالعة، عىل فعكف

بريوت. أئمة
فُعهد «النجاح»، يومئٍذ جرائدها ومن نهضتها، أوائل يف البريوتية الصحافة وكانت
الناس يعهد لم مما العرصي اإلنشاء عىل اقتداره فظهر ١٨٧٢م، سنة بتحريرها إليه
املرسلون وكان ألفاظها، ومعاني اللغة قواعد من تمكُّنه عن فضًال أبيه، املرحوم يف مثله
يف استعانوا املايض القرن أواسط يف العربي اللسان إىل التوراة نقل أرادوا ملا األمريكان
ناصيف الشيخ باملرحومني واإلعراب اللغة حيث من عبارتها وضبط مسوداتها تنقيح
الحرفية، الرتجمة التزموا ولكنهم األسري، يوسف بالشيخ ثم البستاني، بطرس واملعلم
عمد ثم ضعيفة. ترجمتهم عبارة فجاءت باألسلوب؛ ف الترصُّ للمصححني يبيحوا ولم
بالشيخ فاستعانوا كاثوليكية، ترجمة املقدس الكتاب ترجمة إىل اليسوعيون اآلباء
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١٨٤٧م–١٩٠٦م. اليازجي إبراهيم الشيخ

النحوي الضبط عن فضًال اإلنشاء، حيث من العبارة تنقيح إليه وفوَّضوا إبراهيم،
العربانية اللغة درس وقد سنني، تسع أخرى، كتٍب تصحيح ويف ذلك، فقىضيف واللغوي،
ترجمات أصح اليسوعيني ترجمة فجاءت األصل؛ عىل التعريب عبارة لتطبيق نفسه عىل
الخصوص عىل ذلك ويصدق أسلوبًا. وأجزلها عبارة، وأفصحها لغة، العربية التوراة
يف يده يطلقوا لم أنهم هللا) (رحمه أخربنا فقد الجديد العهد أما القديم، العهد يف
يف اللغة وآداب والبيان املعانَي يُعلِّم وبعده ذلك أثناء يف وكان يشاء، كما تنقيحه
بالصحافة، بعضهم اشتُهر الشبان، أذكياء من جماعة عليه فتخرَّج البطريركية، املدرسة
أو املؤلفات من كامٍل غري والده تركه ما بعض وتمم اإلدارة، أو بالتجارة وبعضهم
رشًحا املتنبي أبيات بعض عىل علَّق قد والده وكان املتنبي، ديوان وأشهرها الرشوح؛
وهو وطبعه، رشًحا، سنوات أربع يف فأتمه ١٨٨٢م، سنة إتمامه عىل هو فعكف موجًزا،

الشعري. النقد من به ألحقه وما بضبطه مشهور
املقتطف، مجلة ثم الجنان، مجلة وظهرت نمت، قد السورية الصحافة وكانت
وكان العلمية، الصحافة إىل الرجوع الشيخ فأحب منهما، استفادوه وبما بهما وتحدث
فاتحد «الطبيب»، اها سمَّ طبية مجلة بريوت يف أنشأ قد الشهري الجراح بوسط الدكتور
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القاهرة نزيل سعادة خليل والدكتور زلزل بشارة الدكتور املرحوم صديقيه مع الشيخ
زمياله يكتبه كان عما فضًال — الشيخ فيه نرش ١٨٨٤م، سنة مًعا الطبيب وأصدروا
وحجب األوىل، الطبقة من إنشاؤها وأدبيًة لغويًة مقاالٍت — والعلمية الطبية املقاالت من
البارودي، بك إسكندر الدكتور إصداره استأنف ثم التالية، السنة يف قرائه عن الطبيب

اآلن. حتى بريوت يف يصدر يزال وال
العربية اآلداب ورأى الصحافية، الشهرة تتطلب ونفسه الطبيب تحرير الشيخ ترك
عىل فعزم واألقوال؛ األقالم حرية من فيها أطلق بما مرص إىل تحولتا قد والصحافة
رشيكه زلزل الدكتور مع ذلك عىل واتفق علمية، ومجلٍة مطبعٍة إلنشاء إليها املجيء
بها أعدَّ اإلفرنج، ببالد وعرج ١٨٩٤م، سنة بريوت مدينة الشيخ فربح الطبيب، يف
املشار زميله مع وأنشأ القاهرة جاء ثم ونحوها، اآلالت من مرشوعهم يقتضيه ما بعض
وافرتقا. سنٍة بعد حجباها ثم ١٨٩٧م، سنة البيان مجلة وأصدر البيان، مطبعة إليه
صناعية صحية أدبية علمية مجلة وهي ١٨٩٨م، سنة «الضياء» بإنشاء الشيخ واستقل
تصدر زالت وما سنبينه. كما أسلوبها وبالغة عبارتها وفصاحة إنشائها بمتانة اشتُهرت
أصيب قد هللا) (رحمه وكان الثامن، عامها انقضاء بعد إصدارها دون األجل حال حتى
الشفاء استبطأ فلما أعدادها، آخر تحرير بعد املايض الصيف أواخر يف الروماتزم بداء
املطرية يف روحه ففاضت األخري، الداء أنه علم وما الداء، من يبلُّ ريثما توقيفها أعلن
يبق ولم يتزوج. ولم عمره من الستني يف وهو ١٩٠٦م سنة ديسمرب ٢٨ ظهر بعد
ومريدوه أصدقاؤه فاحتفل خليل، الشيخ أخيه ابن حبيب الشيخ إال اليازجي بيت من
إىل املطرية من خاص بقطر جثته فحملوا بمنزلته، يليق احتفاًال التايل اليوم يف بدفنه
وأوصوا والوجهاء، األدباء خاصة من كبري جمهور املحطة من جنازته يف ومىش القاهرة،
املحافل بعض تأبينه يف احتفل ثم آخر، وقٍت يف يُعنيَّ آخر يوٍم إىل التأبني يرجئوا أن
الخديوي سمو وأمر وغريها. التأبني حفالت عن فضًال واإلسكندرية، بمرص املاسونية

نصه: هذا تعزية، كتاب حبيب الشيخ إىل يكتب أن سموه ترشيفاتي رس

اليازجي: حبيب الشيخ الفاضل جناب
النتقال وآدابها العربية اللغة رزء بتعظيم العايل الخديوي جناب علم ملا
أظهر الباقية، الدار إىل الفانية الديار هذه من اليازجي إبراهيم الشيخ مة العالَّ
للعلوم الخدم بجالئل الحافلة الطيبة الحياة تلك انقضاء عىل أسفه مزيد
جنابكم أُبلغ أن الفخيم سموه وأمرني والشام، مرص القطرين يف العربية
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العربية قراء مع أشرتك وإني السامية، تعزيته اليازجية األرسة أعضاء وسائر
حرضاتكم. إىل التعزية واجب تقديم يف

الخديوي ترشيفاتي رس
زكي أحمد

نوط وعىل السلطان، جاللة من العثماني الوسام عىل حائز هللا) (رحمه والفقيد
يف الفلكية الجمعية من كلٌّ وانتدبته ونروج، أسوج ملك جاللة من والفنون العلوم

عضويتها. يف ينتظم أن السلفادور يف الجوية الفلكية والجمعية أنفرس ويف باريس

وصفاته أخالقه

الخاطر، رسيع الفؤاد، ذكي البرص، حاد املزاج، عصبي البنية، نحيف القامة، َربْع كان
األدبية للنكتة يطرب مجلسه، يُملُّ ال املفاكهة، حلو املحارضة، لطيف الذهن، حارض
أو جدٍّ يف ها مسَّ يحتمل ال كرامته، عىل الحرص شديد ذلك مع وكان لها، ويضحك
اإلشارات من املجالس أحاديث يتخلل ملا االنتباه رسيع وكان ترصيًحا، وال تلميًحا هزٍل
القلم صناعة معاناة عىل صرب ما ذلك ولوال ورشابه، بطعامه متعفًفا وكان األدبية،
كأٍس عىل عشائه يف يقترص األخرية أعوامه وقىض بنيته. نحافة مع عاًما وأربعني بضعة
يكن ولم الغداء، أكلة عىل الغذاء يف العمدة وإنما معدته، عىل التثقيل خوف اللبن من
الظهر تغدى فإذا العمل، عىل ويعكف خفيًفا طعاًما فيتناول الصباح يف وأما نهًما،
عمٍل يف أو الراحة، يف النهار بقية ويقيض ينهض ثم ونام، شيشته ودخن قهوته رشب
عىل بالنرد معارفه بعض يالعب األندية بعض يف النفس لرتويح ويخرج يُتعبه، ال
منزله إىل عاد العشاء آن فإذا واملفاكهة، باملباسطة الوقت ذلك يقيض أو التسلية، سبيل
كان كما الكتابة، أثناء يف الشيشة بتدخني مولًعا وكان العمل، ويستأنف اللبن فيتناول

الحني. ذلك يف التبغ وتدخني بالقهوة مولًعا والده
يتعلق فيما سيما وال ع؛ الرتفُّ حد إىل األنفة ظاهر اإلباء، كثري النفس، عفيف وكان
وعظم أنفته زادت ماله قلَّ وكلما تملًقا، الكسب سبيل يف الناس مجاملة يعدُّ باالرتزاق،
والتقرُّب الناس بمجاملة تقيض االرتزاق سنة أن إقناعه أصدقاؤه أراد ما وكثريًا إباؤه،
اإلباء، إىل فيعود خاطر له يعرض ثم برهة ناصحه أطاع فربما بالحسنى، كبارهم من

سعادته. أسباب أكرب من كانت القناعة ولكن وراحة، سعٍة يف لعاش ذلك ولوال
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القرائح أصحاب أغوت ما كثريًا التي اللذة لتلك التماًسا بالقلم يشتغل كان أنه عىل
له لكان االرتزاق مجرد الشيخ أراد ولو ء. أعالَّ وماتوا فقراء فعاشوا قواهم؛ واستنزفت
بعض يف منصبًا يعدم يكن لم بل سبيل، خري اليدوية الصناعة دقة من عليه ُفطر مما
١٨٨٢م سنة لبنان من زحلة مدينة عىل قائمقام يكون أن نُدب وقد الحكومة، مصالح

يقبل. فلم
يحلف ال وجوهها، اختالف عىل معاملته يف صادًقا كان أنه أخالقه وكرم إبائه ومن
صاحبه، إىل الفضل ينسب األقوال، أو اآلراء من يقتبسه أو ينقله فيما أمينًا يخلف، وال
عبارة، تنقيح أو مقالٍة تصحيح من اآلخرين مع هو يفعله فيما ذلك عكس وكان
خالل من أسلوبه لظهور عليه؛ تنمُّ كانت ديباجته ولكن لذلك، اإلنكار شديد كان فإنه

السطور.
من رشحه أو آثاره من أتمه بما شهرته يف وزاد اسمه خدم وقد بأبيه، برٍّا وكان
كله، رشحه هو أو املتنبي، رشح وأتم وقته، من كبريًا جانبًا ذلك سبيل يف فأنفق كتبه،

التتميم. فضل لنفسه واستبقى والده، إىل الرشح فنسب

ومواهبه قرائحه

أدٍب أو صناعٍة من يتعاطاه ما إتقان يف متأنًقا كان فإنه الفني؛ اإلتقان قرائحه أَظهُر
اإلفرنج عنه يعرب بما بقريحته، نظمه أو بقلمه أنشأه أو بيده اصطنعه سواءٌ شعر؛ أو
لباسه يف حتى يعمله، عمٍل كل يف ظاهرين واإلتقان التأنق ترى فكنت ،Artist بقولهم
فكان اليدوية، الصناعة يف تأنقه من فرع ذلك وكل وطعامه، وكالمه ومشيه وجلوسه
إدوار املسرت صديقنا حدثنا حداثته. منذ ذلك إىل ميله ظهر متقنًا، ًرا ومصوِّ ماهًرا اًرا حفَّ
سنة؛ وأربعني نيٍف منذ الفقيد الشيخ عرف أنه فانديك، الدكتور أستاذنا نجل فانديك،
فانديك، الدكتور بيد يومئٍذ وإدارتها بريوت، يف األمريكان مطبعة عىل يرتدد كان إذ
يف والتصحيح بمدارسهم التعليم من باألمريكان حسنة عالقة ناصيف للشيخ وكانت
ذلك من إبراهيم الشيخ يف يالحظ كان أنه — إليه املشار — صديقنا قال مطبعتهم.
ثم الغية، سبيل عىل األختام يحفر كان ما وكثريًا الحفر، لصناعة خصوصيٍّا ميًال الحني
من الحائط عىل تعلَّق عربية روزنامة يصطنع أن يوًما له وخطر والنقوش، الصور حفر
فانديك الدكتور فاستأذن بالعربية، يومئٍذ معروفة تكن ولم الشائعة، الروزنامات قبيل
فأمر العمل، لهذا الالزمة واألشكال األحرف لحفر املطبعة أدوات بعض استخدام يف
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السبيل، هذا يف إليه يحتاج شيئًا يمنعه ال أن عطا موىس العهد ذلك يف العمال رئيس
وهي يكون، ما أجمل عىل أتمها حتى وأرقامها الروزنامة حروف رسم يف الشيخ فتأنق

النوع. هذا من عربية روزنامة أول
خطه وظل حداثته، من الخط جميل فكان يده؛ خط يف أوًال ظهر تأنقه أن عىل
إعجابهم يكون ال بخطه رسالًة يقرءون والذين فارسية، وقاعدته أيامه، آخر إىل جميًال
التصوير يف تأنُّقه القبيل هذا ومن أسلوبه، ببالغة إعجابهم من أقل الخط ذلك بجمال
نجم ما وأهم منزله، يف معلقة رأيناها ناطقة، صورة املرآة عن نفسه ر صوَّ حتى باليد،

آثاره. جملة يف سنذكرها التي الحديثة الحروف اصطناع القريحة هذه ثمار من

إنشاؤه

األلفاظ، انتقاء يف ذوقه سالمة مع املرسل اإلنشاء عىل الغريب اقتداره قرائحه ومن
شبًها املقفع ابن أسلوب يشبه والسهولة، والبالغة املتانة بني جمع عبارته وأسلوب
إلينا يصل لم املقفع ابن إنشاء أن عىل بالشيخ، خاص وجوهه أكثر من ولكنه إجماليٍّا،
اللغويني قرائح ونقحته املنشئني أقالم هذبته أن بعد جاءنا ولكنه صاحبه، كتبه كما
الكاتب يعرتض بما ناهيك سواه، عبارته يمس فلم الشيخ أما قرنًا، عرش اثني زهاء
عليها، يدل لفظ املعجمات يف وليس القدماء يعرفها لم التي الجديدة املعاني من اليوم

املنشئني. طريق يف عثرة يقف مما
عبارته فجاءت سبيل، أهون عىل العقبات هذه يتخطى فكان اليازجي فقيدنا أما
موضًعا فيضعه الغريب باللفظ يأتي وقد الرتكيب، ووحيش اللفظ غريب من خالية
أو ٍر تقعُّ بال بليًغا أسلوبه فكان الفهم، ينكره وال السمع ه يمجُّ فال مألوًفا؛ يجعله
من قدمناه ما يطابق متناسًقا، متناسبًا متسلسًال ركاكة، أو ضعف بال سهًال تعقيد،
ما نرش يف التأني عىل حملته اإلتقان يف ورغبته يشء، كل يف واإلتقان التأنق توخيه
بحرٍف يكتبها ثم وتهذيبها، تنقيحها بعد إال املطبعة إىل املقالة يرسل ال فكان يكتبه،
يف إبطائه إىل ذلك فآل الخطأ؛ يف الوقوع من حذًرا الذهب؛ سالسل كأنه جيلٍّ واضٍح
ودرسه. علمه ثمار من عليه الحصول يُرجى كان ما مقدار وقلَّل أفكاره، بنات إخراج
يعرض ما انتقاد يف الوطأة شديد كان أنه التأني، يف املبالغة عىل حمله ومما
فيمنيخصص طبيعي وذلك الكتب، أو الصحف من يقرؤه فيما اللغوي الغلط من له
من نظره عليه يقع ما فيكثر دقائقه، ويدرس يستقصيه العلم فروع من فرٍع يف بحثه
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كان إذا سيما وال عنه؛ السكوت عىل يصرب فال الفرع، ذلك يف سواه يكتبه فيما الغلط
كان الصواب عن فاالنحراف فقيدنا؛ مثل واإلتقان التأنق عىل مطبوًعا املزاج عصبي
قوارص من يتخلله وبما اللهجة، بشدة نقده ويمتاز النقد، غري أمله يشفي وال يؤمله،
غريته — الغالب عىل — الشدة تلك وسبب عهًدا. وال صداقة ذلك يف يراعي ال الكلم،
نفسه؛ وال والده يستثِن لم املولدين» «أغالط كتب فلما خدمتها، يف وإخالصه اللغة عىل
من منهما السالمة ويرى السيئات، أكرب من النحوي أو اللغوي الغلط يرى كان ألنه
عىل املتنبي بشعر ويعجب الفارض، ابن شعر عىل يُثني كان ولذلك الحسنات؛ أكرب
عالم مقالة أو مطبوع شاعر شعر احتقر وربما فيهما، الغلط ذلك لقلة الخصوص؛
يف ويتأنق يكتبه ما تنقيح يف يبالغ فكان نحويٍّا. أو لغويٍّا غلًطا فيها رأى إذا كبري
والده عن الدفاع يف أخذ منذ الخصوص عىل لذلك تنبه ولعله االنتقاد، من خوًفا إتقانه
شبابه، إبان يف إبراهيم الشيخ وكان عليه. النكري وشدد فارس أحمد الشيخ انتقده ملَّا
فاعترب الحني، ذلك من والتنقيح باملراجعة الخطأ من الحذر وتعوَّد الدفاع، يف فأجاد
بليغة وعبارته صحيحة لغته تكون كم أسلوبه وجزالة اللغة بمفردات علمه سعة مع
اللغة حجة دعوناه إذا عجب فال قاعدة، وإنشاؤه حجة استعماله أصبح حتى فصيحة،
تكلًفا، تسجيعه يف تجد فال سجع وإذا سهل، مرسل يكتبه ما وأكثر اإلنشاء، وإمام

املنثور: الشعر قبيل من وهو ذلك، من أمثلة وإليك
األرض: مصري يف مقالة من قال

جوها عليه ويشتمل الجواهر، من أديمها يؤلف وما األرض يف ذلك واعترب
والحيوان الصحراء، يف القائم النبات من عليها يعيش وما العنارص، من
سلسلة هناك تجد والهواء، املاء لجتي يف والسابح العراء، وجه عىل السارح
أولها، إىل آخرها يرتد حتى بعٍض إىل بعضها ويتحول بأسفلها، أعالها يتصل
والرياح الجوارف، بالسيول تغزوها للطبيعة عرضة نفسها األرض ترى بل
صخورها، تصدع التي والزالزل ثغورها، تهاجم التي واألمواج النواسف،
الجبال فيه تنحل يوم يأتي أن إىل والنهار، الليل تعاقب ما عليها متعاقبة
يبقى ال حتى األرض وجه تسحل املياه تزال ال ثم البحار، درك يف وترسب
سطحها عاد وقد ناحيٍة كل من املاء يغمرها وحتى انحناء، وال أمت فيه
ماءٌ خلقها، أول يف كانت كما فعادت املاء، سطح كاستواء املاء تحت مستويًا
ذوات من فيه يبَق ولم والهواء، الرب عاملي من خال قد بائر، وكون غامر،

املاء. عالم إال الحياة
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ما خمود بعد ماؤها وينضب بالهرم، ذلك قبل األرض تصب لم إذا هذا
وال نبات ذلك بعد يتنفسه فال هواءها تترشب ولم الرضم، من باطنها يف
تم ما حد عىل الطريان، يف جناحه عليه يعتمد ما جناح ذو يجد وال حيوان،
ثوب من تجرد وحتى ملرتاد، وشل فيه يبَق لم حتى القمر، يف ذلك مثل من
فيه يتنفس وال شجر، عليه ينبت ال هامًدا قفًرا أصبح وحتى كاد، أو هوائه
الربد د لجمَّ املاء بخار من خاٍل وهو األرض هواء بقي لو بل برش، وال دابة
عموًدا، الشمس شعاع يقع حيث وجهه من األحياءُ وانقبض تجميًدا، سطحها
عشريٍة آخر تموت أن إىل الحقب، توايل عىل ضيًقا يزداد بساطهم يزال ال ثم
التالقي، يوم إال رممها تنكشف ال حيث الثلوج فتدفنها والسغب، بالربد منهم

الباقي. الحي سبحان األرض أديم عىل القضاء يد وتخط
فتهيم سالم، بغري برد ولكنه برًدا، نارها فتنقلب تهرب لم إذا وهذه
يبزغ ال ويومئٍذ والظالم، الزمهرير من فضاءٍ يف حولها من واألقمار السيارات
بجيشه أرجائه عىل فيخيم املساء يقبل وال املرشق آفاق فيذهب الصباح،
بلونها الزرقاء القبة تبدو وال خسوف، وال كسوف ذاك إذ يكون وال املطبق،
من بكفن التفَّ وقد باألمس، عاملها عىل حداًدا السواد تلتحف ولكنها املألوف،
ثمة يكون فال البحار تتجمد ويومئٍذ الرمس، ظلمة مثل إىل منها فآوته الثلج
وتركد يرتقرق، جدول وال يتدفق سيل وال يتبجس، سحاب وال يتنفس، موج
والربى، الوهاد عىل نسمة تجري وال َصبا، وال شمال تهب فال الهواء، حركة
هب فإذا قائم، لكل الحياة وقوام العوالم، يف الحركة مصدر والشمس وأنَّى
تدب، التي هي فالشمس النعم دبت وإذا تهب، التي هي فالشمس الريح
تنهمر؛ التي فهي الغيوث انهمرت وإذا تنترش، التي فهي الغمام انترش فإذا
وهي األطيار، يف تغرد التي وهي األنهار، يف تجري التي الشمس وهي أال
الجملة، وعىل الغياض. يف حفيفها يُسمع التي وهي الرياض، يف تُزهر التي
تعيش أن فمحال األفئدة ماتت وإذا وفؤادها، الكائنات روح هي فالشمس

أجسادها.

القمر: وصف يف مقالة من وقال

فانهزمت األفق من برز إذا واإلجالل، األبهة وآية والجمال، الرونق مثال هو بل
فأقبل السماء، عرض يف ملرِّه الكواكب وانفرجت الظلماء، جيوش وجهه من
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وإكباًرا، إعجابًا األبصار إليه فسمت وخيالء، عزة يمري وهو بينها يتنقل
وارتياًحا، نشاًطا النفوس إليه وانطلقت واستبشاًرا، ابتهاًجا إليه وانرصفت
حبيبه، وجه يتذكر العاشق إليه وخال وانرشاًحا، انبساًطا الصدور به واتسعت
سمريه فكان املسهد إليه وآوى ونسيبه، حبيبه عن فسال املحزون به ولها
جهده، ومشقة سفره مخاوف عن به فذهل رفيًقا املسافر واتخذه سهده، يف
املتعاشقان بإزائه وتساير مثله، يف الشمس مثل يتعاَطْون الرشب إليه وجلس
حتى النسيم، نسج شعاعه تخلل وقد بظله، ويسترتان بنوره يستبرصان
التحف ما ألني يف ببرص مر ما ألطف فكان النديم، بسالفة املاء اتحاد اتحد
كما النهار ألكدار الجايل وأنه األوقات، أصفى لياله أن الشاهد فأسجل برش،

الظلمات. كدورة تجىل
وبالبل الصدر هواجس ومثري األشجان، ومحرك الوحشة مبعث هو بل ال
إال يبَق ولم الحركات وسكنت األصوات، سكتت وقد ليله يف طلع إذا الجنان.
الشجر ورق بني النسائم وخفيف الصوامت، األصوات باختالف الهواء ج تموُّ
وجه عىل مرتقرًقا الفضاء، أنحاء يف سابًحا الضعيف نوره فأرسل املتخافت،
يف الشاخصة والقمم العراء، يف املنبسطة الوهاد تحته من تظهر الغرباء،
أمام املتأمل فوقف إنسان؛ نأمة تسمع وال حيوان فيها يميش ال الهواء،
عن بمعزل أنه نفسه م توهَّ حتى مشاعره عليه ملكت وقد الجمود ذلك مشهد
تخيل بل بالية، أطالًال أو خالية مجاهل األرض من حوله ما فتخيل الوجود،
وقف وقد آدمها نفسه ر وتصوَّ وتنائف، أدغال فهي ُخلقت يوم كأنها األرض
بنفسه وأحاطت العزلة، وحشة فوقه فخيمت واملخاوف؛ الدهش بني فيها
يف الذكر وهاجت ملناجاتها، فتفرع صدره يف األشجان وانبعثت الوحدة، هيبة
اللحاق إليه حبَّب ما الخواطر من عليه وتوارد تياراتها، بني فغاص نفسه
يف الرغبة إليه فثابت الطبيعة جمال من يرى ما استهواه ثم الفناء، بعالم
بما تعلق أو رأسه، فوق املاثل العالم هذا إىل سببًا اتخذ لو فتمنى البقاء؛
ومدائن غلباء، حدائق هناك أن تخيل فربما نرباسه، أشعة من إليه تدىلَّ
يف ويرتعون نعيم، يف يمرحون وأقواًما دافقة، وأنهاًرا شاهقة، وقصوًرا غناء،
سائد، وسكوت هامد، وقفر جامد، كوٌن إال يعلم لو تمت وما مقيم، خصب
وال باغم صوت يسمع وال رائح، وال غاٍد هنالك يخطر ال بائد، خلق وحطام
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يخرضُّ وال العراء، عىل حيوان يدب وال السماء، يف طائر يسبح وال صادح
وال ضباب، وال سحاب ينترش وال نسمة، أذيالها تحسب وال أكمة، وال واٍد
عوالم من وعالم داثر، طلل هنالك ما جملة ولكن رساب، وال ماء يرتقرق
املناكب، تحملها لم وإن األرض، حول بها يطاف جنازة بل الغابر، الدهر

الكواكب. عليها فرتحمت السيارات عليها صلت وقد

التاسع: القرن وداع يف مقالٍة من وقال

األيام، تجرُّ الثواني ورأى والنهار، الليل وتعاُقب األدهار، كرور تأمل من
وأزواًجا، فرادى ويمرون أفواًجا، ذلك بني يذهبون والناس األعوام، تجرُّ واأليام
نراها ثم املرشق، من تطلع الشمس بها نرى التي الحركة هذه أن ورأى
عوامل دبيب يمثل ما الكون دقائق حركات من يتخللها املغرب، يف تغيب
يف يتأمل دهًشا حائًرا وقف الهباء، عالم إىل منظور كل يرد ال حتى الفناء،
شواهد يتهم كاد حتى بالعدم الوجود عليه اختلط وقد نفسه، ويف الكائنات
وأمامه األزل، ظلمات يف أوائله تغيب ماضيًا وراءه فتمثل نظر ثم حسه،
أديم فوق التيار قذفها كنفاخة بينهما وهو األبد، بحوايش أواخره تتصل آتيًا
آخر فيه فغاصت إليه عادت حتى الشمس ضوء عليها يقع كاد فما البحر،
له جمدت ما اإلشفاق ومن أعضاؤه، له ارتعشت ما الرهب من فملكه الدهر؛
رضب الكون أن وأيقن املشوَّه، الوجود هذا من تخلَّص لو تمنَّى ثم دماؤه،
إىل املادة وهي تتحول، وأشكال تتبدل، صور هي إنما املموه؛ الزور من
يف الشمس ذرات وتتبدد واألقمار، السيارات نظام وينتثر األرض تنحل أن

األدهار. صحيفة من رسمها فيُمحى الفضاء،
تذكر وقد انقضائه، عند يومه املرء يودِّع كما عرش التاسع القرن ودعنا
ثم وصفائه، كدره حاَيل من عليه تقلَّب وما ومسائه، صباحه بني لقي ما
اآلمال، ثغور عن باسًما الغد صباح وميض املقبل ليله خالل من استشف
املواعيد، نفسه يعد فبات البال؛ ونعمة الغبطة من يومه يف فاته بما مبًرشا
عن أكثرنا ذهل وقد الوريد. حبل من إليه أقرب األوطار من بعيد كل ويرى
فإذا عمره، شطَري أطيب بعضنا من يكون وقد دهره، من شطًرا يودع أنه
ومجالس لذته أوقات له وتمثلت وشبابه، نشأته خيال رأى خلفه إىل اْلتَفت
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أبهج تذكار فيه ن ودوَّ ميالده، تاريخ عليها ارتسم التي والصفحة أترابه،
وبينها بينه حيل وقد املفارق، املحب حنني السوابق، أيامه إىل فحن أعياده؛
يوم إىل هناك فهي األبد بطابع عليها وختم الفناء، صحيفة عليها وطويت

اللقاء.

شعره

فيما ظاهرة شاعريته أن عىل كهولته، يف عنه وقعد شبابه يف الشعر نظم أنه رأيت وقد
يف رغبته مع األمثال مجرى القوم ألسنة عىل جرى ما منظوماته وبني شعره، من ظهر
كما باقيًا يزال ال وهو بنرشه، الناس عىل وضنَّ يده بخط كتاب يف جمعه إذ كتمانه؛

مطلعها: التي السينية قصيدته شعره أشهر ومن تركه؛

ال��ن��واع��س ل��واح��ظ��ه��ا وه��وى األوان��س ال��غ��ي��د م��ج��ل��س دع

مطلعها: التي وأختها

ال��رك��ب غ��اص��ت ح��ت��ى ال��خ��ط��ب ط��م��ى ف��ق��د ال��ع��رب أي��ه��ا واس��ت��ف��ي��ق��وا ت��ن��ب��ه��وا

التحريض من سوريا يف السياسية األحوال بعض اقتضتهما مهيجتان، والقصيدتان
فجاء كبري، رجل أمر أو جماعة بإشارة نظمها عىل حمل الفقيد ولعل النهوض. عىل

بليًغا. نظمهما
والغزل: النسيب يف قوله ومن

س��رائ��ري ه��ت��ك ال��ش��وق اس��ت��ب��اح إال خ��اط��ري ف��ي خ��اط��ًرا ذك��رك م��رَّ م��ا
س��اه��ر ج��ف��ائ��ك م��ن ب��ل��ي��ل ب��ات��ت ن��واظ��ر ع��ل��ي��ك وج��ًدا وت��ص��ب��ب��ْت
ون��واظ��ري ح��ش��اش��ت��ي ف��دت��ك ال أو ِص��ل أح��ب��ب��َت ف��إن م��ن��ي ال��ه��وى ب��ل��غ
زاج��ري ع��ن��ُه ك��ان وح��س��ن��ك إال زاج��ًرا أص��ادف ل��م ب��ح��س��ن��ك ق��س��ًم��ا
م��ع��اش��ري ب��ي��ن ال��ذل ك��س��ان��ي ول��ٌه الق��ي��ت��ه ال��ذي م��ن ك��ف��اك أَوم��ا
ض��م��ائ��ري اف��ت��ض��اح ب��ه خ��ش��ي��ت ح��ت��ى ال��ح��ش��ى ط��يِّ ع��ن ي��ش��ف ي��ك��اد وض��نً��ى
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ب��غ��ادر ل��س��ت ه��واك ع��ه��د وع��ل��يَّ م��وث��ًق��ا ف��ؤادي م��ن ع��ي��ون��ك أخ��ذت
م��غ��اي��ري غ��ي��ر ال��ح��ال��ي��ن ع��ل��ى ت��ه��وى م��ث��ل��م��ا م��ح��ب��ك ت��ج��د ش��ئ��ت ك��ي��ف ك��ن
ب��ص��اب��ر ل��س��ت ع��ن��ك ول��ك��ن أب��ًدا م��ط��اوع أردت ب��م��ا ع��ل��ي��ك ص��ب��ري
س��ائ��ري ف��دون��ك ِرًض��ى ب��ع��ض ف��ي��ه ل��ك ي��ك��ن وإن ب��ال��ص��دود ق��ل��ب��ي ع��ذَّب��ت
اآلخ��ر ف��ي م��ط��م��ع ع��ن��دك ص��ح إن وح��ب��ذا ب��ال��دالل ع��م��ري وأض��ع��ت
ه��اج��ري أن��ك ح��اش��اك ه��اج��ري ي��ا وت��ح��دث��وا ب��ي��ن��ن��ا ال��ت��ق��ول ك��ث��ر
ع��اذري ف��دي��ت��ك ك��ل��ف��ي ف��ي وع��س��اك ف��ع��ذرت��ه م��ع��ن��ف��ي ف��ي��ك وأط��ال
ال��زائ��ر رق��ي��ق ب��ه��ا ال��م��زور ي��م��س��ي ب��زورة م��ن��ن��ت إذا رض��اك ح��س��ب��ي

الحكم: يف قوله ومن

م��ت��ي��م ال��خ��ل��يِّ ق��ل��ب ب��ه��ا ون��اس م��ذم��م ف��ي��ه��ا ال��ع��ي��ش أس��ر ح��ي��اة
ع��ل��ق��م وه��ي ل��ذة ف��ي��ه��ا ت��وه��م م��ش��اربً��ا ي��وم ك��ل ق��ل��ب ك��ل س��ق��ت
ُح��وَّم وْه��ي ح��ول��ن��ا ال��م��ن��اي��ا أُس��ود ب��ه��ا زأرت ق��ف��رة إال األرض وم��ا
أب��ك��م وه��و م��س��م��ًع��ا ع��ل��ي��ن��ا ي��ن��ادي م��ن��ذر ك��ل ب��ي��ن��ن��ا ي��وم ك��ل ل��ه��ا
نُ��وَّم ال��ل��ه��و غ��ف��ل��ة ف��ي وأج��ف��ان��ن��ا ف��ت��ن��ث��ن��ي ب��ب��ع��ض ب��ع��ًض��ا ت��ن��ب��ه��ن��ا
ت��ع��ص��م ال��ب��ي��ن غ��ارة م��ن ل��س��اك��ن��ه��ا ت��ك��ن ف��ل��م ال��ح��ص��ون ش��مُّ دون��ه��ا خ��ل��ت
وي��رح��م ح��ي��ن ب��ع��د ع��ل��ي��ه ي��ن��اح ب��أس��ه ي��ره��ب ك��ان ق��د م��ن وأص��ب��ح
ت��ه��دم ث��م م��دة ع��ل��ي��ه��ا ت��ل��وح ص��ورة ت��ح��ت اس��ت��وى األرض م��ن ت��راب
أح��زم ف��ال��ص��ب��ر ب��ال��ح��زن ن��ن��ت��ف��ع ول��م م��رة ل��ل��ب��ل��ي��ة دف��ع��ن��ا م��ا إذا
وم��س��ل��م األس��ى ف��ي ج��زوع ل��دي��ه واس��ت��وى ش��اء ب��م��ا ال��م��ول��ى ق��در ج��رى
ي��غ��ن��م ل��ي��س م��ا ن��ب��غ��ي��ه م��ا ك��ان إذا ن��ي��ل��ه ف��ات م��ط��م��ع م��ن ل��ن��ا ول��ي��س
م��ق��دم وه��و ال��رزء ل��دي��ه ي��ه��ون م��ؤخ��ًرا م��ن��ه ب��د ال م��ا ك��ان وم��ا
م��ت��ح��ت��م وال��ق��ض��ا س��ري��ًع��ا ت��م��ر ه��ن��ي��ه��ة إال ال��ح��ال��ي��ن ف��ي ال��ف��رق وم��ا

أيًضا: الحكم يف قوله ومن

ال��ب��ش��ر ب��ه ن��اح��ت م��أت��م س��وى ل��ي��س��ت اع��ت��ب��رت إذا دار ف��ي ن��ح��ن وإن��م��ا
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ال��ح��ف��ر ت��ح��ت��ه��ا ط��وت��ه��م أن��اس ع��ل��ى ُف��ج��ع��وا ف��وق��ه��ا أن��اس ي��وم ك��ل ف��ي
ال��ص��در ك��اس��ات��ه ف��ي ال��ورد ي��م��ازج وارده��ا زال م��ا ال��ت��ي ال��ح��ي��اة ب��ئ��س
ال��ح��ذر ف��ات��ه��ا وأخ��رى ي��ل��ي��ه��ا م��م��ا ح��ذًرا م��م��ل��وءة إح��داه��م��ا ح��االن

الرثاء: يف قوله ومن

ال��م��س��ت��ه��الَّ دم��ع��ك األم��ر ج��اوز م��ه��ًال ال��م��ب��ك��ر ال��ن��ائ��ح أي��ه��ا
س��ه��ال ال��ن��ف��س ش��ف��ى ل��و ك��ان ول��ق��د ق��ل��ب ك��ل ال��ورى ق��ب��ل��ن��ا م��ن ش��ق
ي��ب��ل��ى ال��ت��رب ف��ي وذاك ي��ش��ق��ى ذاك وص��ري��ع ث��اك��ل ن��ح��ن إن��م��ا
ث��ك��ل��ى ن��وح ي��ش��ج��ه��ا ل��م س��م��اء أو دم��ع ص��وب ي��س��ق��ه��ا ل��م أرض ل��ي��س

معرض يف قالهما بيتان الذهب، بماء يكتب أن ويصح األمثال، مجرى جرى ومما
الشيخ فقال عليه، الطعن د وشدَّ والده كتب انتقد ملَّا الشدياق فارس أحمد عىل ردٍّ

إبراهيم:

ن��دي ب��ال��ح��ي��اء ب��وج��ٍه ع��ن��ه��ا أع��رض��ت ع��رض��ت ف��إن ش��أن��ي م��ن ال��وق��ي��ع��ة ل��ي��س
ب��ي��دي خ��رق��ه أت��ول��ى ف��ه��ل غ��ي��ري ب��ه ي��ل��مَّ أن ب��ع��رض��ي أض��ن إن��ي

عود: عىل ليكتب نظمه ومن

ال��م��ج��ال��س إل��ي��ه ت��ص��ف��و ب��رح��ت وم��ا ب��ظ��ل��ه ق��دًم��ا ال��ن��دم��ان ص��ف��ا وع��ود
ي��اب��س وه��و ري��ش��ُه إل��ي��ه وح��نَّ أخ��ض��ًرا األراك��ة ط��ي��ر ت��ع��ش��ق��ه

الشعرية: نكاته ومن

ت��أخ��را إن ح��ال��ن��ا ف��ي ع��ج��ٌب وال ح��ال��ن��ا ��ر ت��أخُّ م��ن ق��وم ت��ع��ج��ب
ال��ورا إل��ى ن��م��ش��ي ال��ط��ب��ع ب��ح��ك��م غ��دون��ا أرؤس وه��ي أذن��اب��ن��ا أص��ب��ح��ت ف��م��ذ

بسببه اتصلت الفلك، علم يف واسع واطالع الرياضيات يف قريحة له وكانت
املشكلة حل يف واشتغل الفرنساويني، الفلكيني كبار بعض وبني بينه مخابرات
ببضع وفاته قبل ل وتوصَّ أقسام، سبعة إىل الدائرة قسمة وهي املشهورة، الرياضية
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وال باريس، يف العلم أكاديمية إىل به بعث كثريًا، الصواب من يقرب حلٍّ إىل سنني
والرسيانية، بالعربية إملام وله الفرنساوية، اللغة عارًفا وكان أمره. إليه صار ما نعلم

الطبيعية. العلوم يف حسنة ومشاركة

وآثاره أعماله

ثمار جاءت فقد والتدقيق، التأنَي يه وتوخِّ واإلتقان، التأنق يف طبعه من قدمناه ملا نظًرا
ذهنه انرصاف عن فضًال — قدمنا كما — مثله من يُرجى كان مما مقداًرا أقل قرائحه
خدمًة الطريق هذا من العربية اللغة خدم أنه عىل والرسم، بالحفر االشتغال إىل شبابه يف
لم اإلفرنجية بالحروف الطباعة أن وذلك بريوت؛ يف العربية حروف باصطناع باٍل ذات
باصطناع هناك أصحابها اهتم حتى عرش الخامس القرن بأواسط بأوروبا تظهر تكد
ولندرا وباريس وروما بالبندقية كتبًا بها طبعوا حروًفا فاصطنعوا العربية، الحروف
ظهرت ثم اإلجمال. عىل تشابهت وإن خاص شكل تقريبًا منها ولكلٍّ وغريها، وأكسفورد
التي القاعدة ويشبه اإلسالمبويل، بالحرف يعرف وحرفها اآلستانة، يف العربية الطباعة

الصفحة. هذه يف تقرؤها
ثم رومية، حروٍف عن نقًال سوريا يف الطباعة ظهرت عرش الثامن القرن أوائل ويف
مالطة يف عربية مطبعة ولهم املايض، القرن أوائل يف سوريا إىل األمريكان املرسلون جاء
بعناية كتابًا بها وطبعوا لندن، مطابع حروف من وحروفها ١٨٢٢م، سنة أسسوها
بأربع انتقالها وبعد ١٨٣٤م، سنة بريوت إىل نقلوها ثم فارس، أحمد الشيخ املرحوم
أحد فاستخدم جديدة، حروٍف باصطناع سميث عايل املرحوم يومئٍذ مديرها اهتم سنني
األمريكانية الحروف وهي اليبسك، يف سبكها جميلة حروًفا له فكتب اآلستانة، كتبة

املشهورة.
اصطناعها يف النفقة كثرية كانت ورونقها جمالها عىل األمريكانية القاعدة ولكن
من عنها تقل لكنها القبيل، هذا من تفُضلها اإلسالمبولية والقاعدة أشكالها، لكثرة
يجمع جديدٍة قاعدٍة بصنع ١٨٨٦م سنة الرتجمة صاحب الشيخ فُعني أخرى؛ جهاٍت
مسبك يف تسبك ألنها رسكيس؛ بحرف املعروفة القاعدة وهي الحرفني، حسنات بها
يف اآلن الشائعة القاعدة وهي بريوت. يف الحال لسان صاحب رسكيس، أفندي خليل
دقٍة إىل يحتاج الحروف هذه واصطناع وأمريكا. ومرص سوريا يف العربية املطابع أكثر
إال للطبع يتمثل ال الحرف ألن الصناعة؛ هذه يعاني من إال مقدارهما يعرف ال ومهارٍة
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«األب»، الطباعة باصطالح له ويقال دقيًقا، حفًرا الفوالذ من قضيٍب عىل يُحفر أن بعد
«األم»، حينئٍذ ويسمونه النحاس، يف غائًرا يُطبع حتى رضبًا النحاس عىل يُرضب ثم
كان فالشيخ … املطابع يف املعروف الحرف فيخرج الرصاص يصبون األم هذه وعىل
أقيسة. عدة الحرف هذا واصطنع النحاسية، األم عىل ويرضبه الفوالذ من األب يصطنع
يُعرف والصغرى الكربى الحروف بني متوسط قياس عىل حرًفا صنع القاهرة جاء وملا
استعماله وشاع قوالب، له واصطنعوا القاهرة مسابك اتخذته وقد ،«٢٠ «بنط بحرف

الرتجمة. هذه طبعنا وبه مطابعها، يف
يحتاج اإلفرنجية، للحركات صوًرا مرص قدومه بعد العربية الطباعة يف وأدخل
وملَّا العربية، يف لها مقابل ال التي بها الخاصة الحركات عن التعبري يف املعرِّبون إليها
مخترصة قاعدة عىل ١٩٠٣م سنة بوالق مطبعة حروف صنع املرصية الحكومة أرادت
والرونق، بالدقة ذلك يستطيع من أقدر ألنه الشيخ؛ إىل متجهة األبصار كانت مفيدة
العربية للغة نافعا ثمًرا قريحته واستثمرت صنًعا، ألحسنت العمل هذا إليه فوضت ولو

اإلجمال. عىل
أو حه نقَّ أو ألَّفه بما باٍل ذات ِخَدًما الشيخ خدمها فقد العربية اللغة آداب أما

البيان: وإليك الجديدة، املصطلحات يف وضعه أو انتقده
مواضيع يف مقاالت وفيها مجلدات، ثمانية منه ظهر وقد «الضياء»، أكربها فمؤلفاته
حدٍة عىل طبعها يعاد أن يحسن لغوية انتقادات يف ضافية مقاالت جملتها من شتى،
هو ما بها انتقد فقد الجرائد، لغة (٢) والعرص. اللغة (١) وهي: اللسان، لهذا خدمًة
رشوط بها بنيَّ التعريب، يف مقالة (٣) اللغوي. الغلط من السيارة الصحف يف شائع
العامية اللغة (٥) القدماء. العرب أغالط (٤) اإلسالم. صدر من ذلك وتاريخ التعريب
طويل بحث وهو العرب، لسان نقد (٧) السامية. اللغات أصل (٦) الفصحى. واللغة
وقع ما فيها بنيَّ املولدين، أغالط (٨) العرب. لسان معجم من املتداولة الطبعة به انتقد
للمرحوم وقع ما ذلك جملة ويف اآلن، إىل اإلسالم صدر يف اللغوي الغلط من للمولدين
وغريها املقاالت فهذه املواضع. بعض يف الخطأ من فيه نفسه هو وقع ما ذكر ثم والده،
يف ظهر مما وغريهما العربي، اللفظ يف والنرب املجاز يف كمقالتيه اللغوية األبحاث من
فلكية مقاالت الضياء ويف صفحة، مائتي عىل مجموعها لزاد ُجمعت لو والطبيب، البيان
وما السماوية، األجرام وقياس واملشرتي، والشمس واملريخ والزهرة وحركاته، القمر يف
صفحة مائة يف يدخل مما وغريها الشمس، وسعف الشميس، العالم ن وتكوُّ نبتون، وراء
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من واملتوارد املرتادف يف الرائد» «نجعة كتاب ظهرت التي مؤلفاته ومن مائتني. أو
مجلدين. يف وتراكيبها، العربية اللغة ألفاظ

يشتمل العربية، للغة معجم وضع يف عديدة سنوات من رشع قد هللا) (رحمه وكان
واملحدثني، املولدين موضوعات من طرأ ما وعىل األولني، العرب كالم من املأنوس عىل
من الحسان «الفرائد اه وسمَّ االصطالح، يف واملحدث املولد، دون الفصيح عىل مقتًرصا
أو كلها مجموعة موادَّه نحسب وكنا إتمامه، عن العوائق شغلته وقد اللسان»، قالئد
ال متفرقة، أوراق يف املذكرات وبعض الكتب حوايش عىل تعاليق هي فإذا بعضها،

املفيد. الكتاب ذلك بظهور األمل فذهب سواه، تأليفها أو جمعها يستطيع
ذكرها، تقدم التي اليسوعية التوراة ترجمة فأهمها الكتب، من صححه ما أما
من بمطالعتها الصحيحة امللكة الكتساب املسيحيني لغة ضبط يف كربى خدمة وفيها
مدور، أفندي جميل تأليف وآشور بابل تاريخ عبارته وهذَّب صححه ومما صغرهم.
للمرحوم والناظم الناثر صناعة يف الهائم ودليل األشعار منتخبات يف األزهار ونفح
ورسالة عطية، شاهني للمعلم املخترص شواهد رشح يف الدور وعقود البتلوني، شاكر
نار كمخترص والده؛ املرحوم كتب من رشحه أو اخترصه أو صححه ما غري الغفران؛
رشح يف الطيب والعرف الفرد، الجوهر ومطالع السعد ملطالع الجمانة ومخترص القري،

وغريها. الطيب، أبي ديوان
بنقل العلمية املعاني من حدث ملا اصطالحية ألفاًظا انتقى أنه علمه آثار ومن
األلفاظ، اختيار يف الذوق سالمة من به ُعرف بما العربية اللغة إىل الحديثة العلوم

الفرنساوية: أصولها مع الهجاء أحرف عىل مرتبة ذلك من أمثلة وهاك
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Chimpanzé الشمبنزي Cravate األربة
Police الشحنة Assurance االستعهاد

Armoiries الشعار Plombagine األرسب
Brosse الشعرية Bacilles األنبوبيات
Fuseau الضلع Dot البائنة
Colonie الطارئة Milieu البيئة

Cutta-Percha الطربخي Phosphorescence التألق
Vernis الطالء Acclimatation التليد
Cadre الكفاف Balcon الجناح
Valve اللهاة Phonograph الحاكي
Vis اللولب Soupe الحساء

Tragédie املأساة Myopie الحرس
Vibrions املتمعجات Cocher الحوذي
Révue املجلة Bicyclete الدراجة
Granit املحبب Écran الدريئة

Imperméable املصلد Microcoque الذريرات
Buffet املقصف Bactèries الراجبيات

Guillotine املصقلة Rhumatisme الرثية
Douche املنضحة Torpille الرعاد
Ressort النابض Tache (du soleil) السفع

Poratonnerie الشاري

مؤخًرا، أفريقيا يف حدث الذي النوم ملرض «النوام» وضعه القبيل هذا ومن
حرصه. يصعب مما ذلك وغري املشهور، الحرب القلم و«املداد»
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خليلخوري

سوريا يف العربية الصحافة مؤسس

الشام ونصارى الحديثة العلمية النهضة يف تمهيد

القرن يف العربية اللغة آداب أصاب الذي االنتقال الحديثة العلمية بالنهضة نريد
املشاهدة عىل املبنية علومهم واقتباسنا الحديث، التمدُّن بأهل اختالطنا أثر عىل املايض
وكان التمدُّن، عوامل من وغريها والجرائد املطابع إنشاء يف آثارهم واقتفائنا واالختبار،
اليوناني التمدُّن أنقاض عىل بُني الذي القديم النمط عىل يزال ال النهضة هذه قبل العلم
ويف والزهراوي، سينا ابن عىل الطب يف معولهم فكان سنة، وألف نيٍِّف منذ والفاريس
ابن عىل النبات ويف والرازي، جابر عىل الكيمياء ويف والدمريي، الجاحظ عىل الحيوان
يشتغلون كانوا قلَّما أنهم عىل والرياضية. الطبيعية العلوم سائر ذلك عىل وقس البيطار،
كالرصف اللسانية؛ العلوم عىل الوسطى األجيال يف معولهم كان وإنما العلوم، بهذه
وال — املسلمني عىل تقريبًا قاًرصا ذلك وكان األدبية؛ العلوم وبعض والشعر، والنحو
وقد الحديث، التمدن جاءنا وملا االستمرار. سنة عىل جريًا واللغة الشعر حيث من سيما

املسلمني. من اقتباسه إىل أسبق الشام نصارى كان الغرب، نصارى إلينا حمله
يف مرت رأيناها الخصوص عىل الشام يف النهضة هذه تاريخ يف الفكرة أعملنا وإذا
وينتهي ١٨٣٢م، سنة الشام باشا إبراهيم بدخول يبدأ األول أطوار: ثالثة عىل نموها
الطوائف بني التقريب من أبيه غرض معه حمل إبراهيم ألن ١٨٦٠م؛ سنة بحادثة
الشام نصارى إىل والتفت دولته، تأييد يف وينرصوه لوائه تحت العرب ليجتمع املختلفة
إىل املرشق سائر سبقت قد مرص وكانت نرصته، يف رجالهم بعض لقيام الخصوص عىل
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األطباء من جماعة إبراهيم مع وكان الطب. سيما وال الحديث النمط عىل املدارس إنشاء
عدٍد إرسال لهم فأجاز للسوريني ذلك مثل وأراد املرصية، الطب مدرسة يف املتخرجني
ذلك جعل — حكومتها نفقة عىل فيها يتعلمون املرصية الطب مدرسة إىل أبنائهم من

قريب. عهد من إال تبطل لم متبعة قاعدة
أهلها نفوس يف وخلف ١٨٤٠م سنة منها فخرج الشام يف إبراهيم إقامة تطل لم
ْوا تلقَّ كثريون ه فأَمَّ علومه، إىل وشوًقا النيل، وادي يف ورغبة الخديوية، للعائلة احرتاًما
يف فحدثت وذويهم؛ أهليهم بني رقيهم ثمار ينرشون بالدهم إىل وعادوا وغريه، الطب فيه
يف الناس وترغيب ين، املبرشِّ من اإلفرنج جالية بعض قدوم رافقها نهضة القوم نفوس
كاليازجي والشعراء األدباء من واحٍد غري الشام نصارى من فنبغ مجانًا، أبنائها تعليم
كالدكتور العرصية بالعلوم اشتغل وبعضهم ودالل، وحسون، ومراش، وكرامة، الكبري،
مارون أيًضا الطور هذا يف ونبغ الشدياق، كطنوس بالتاريخ وآخرون بالشام، مشاقة

العربية. اللغة يف التمثيل علم واضع النقاش
١٨٦٠م، سنة الشام بالد أصابت التي املشئومة بالحوادث الثاني الطور ويبدأ
شئونها، يف فرنسا وداخلت بريوت، إىل أهلها من املصابون وانتقل جوانبها فاهتزت
الجمعيات، وألفوا الكربى، املدارس فابتنَوا املبرشين، إلنفاذ وسيلة األمم سائر ووجدت
والُكتَّاب والعلماء األطباء من طائفة فنشأت وغريها؛ الحديثة العلوم يف الكتب وطبعوا
العلوم مبعث بريوت وأصبحت لخصوها، أو نقلوها أو الكتب وألَّفوا الصحف أنَشئُوا
مؤسسو نبغ الطور هذا ويف والسياسة. األدب وُكتَّاب الصحافة رجال ومنشأ العرصية
واليازجي كالبستاني املايض، القرن يف وشعرائها الشام ُكتَّاب أشهر وفيهم النهضة، هذه
من وأكثرهم وغريهم، وخوري ومشاقة ونوفل وتقال وشميل ونقاش وأديب والشدياق
رغب وقد املرصية، الخديوية عرش عىل إسماعيل قيام ذلك ووافق اللبنانيني. املسيحيني
فيها أنَشئُوا منهم جماعة إليها فنزح األدب، أهل ونشط مرص، إىل النزوح يف الناس
باالنقالب الطور هذا وينقيض الشعر. ونظموا الكتب وألَّفوا الروايات ومثَّلوا الصحف

العرابية. الحوادث أثر عىل مرص أصاب الذي السيايس
السوريني أدباء من الوفود لتكاثر بمرص اإلنكليزي باالحتالل يبدأ الثالث والطور
أو الزراعة أو الحكومة خدمة أو التجارة أو باألدب للعمل النيل وادي إىل أثنائه يف
يف الهجرة وكانت والصحافية، واملالية العلمية الحركة يف كبري شأن لهم وكان غريها،
من جماعة منهم فهاجر املسلمني، إىل تطرقت ثم املسيحيني، عىل قارصة األمر أول
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نهضتها من الثالث الطور يف الشام فكأن هنا؛ لها محل ال ألسباب والعلماء الُكتَّاب
بنبوغ بريوت يف الطور هذا ويمتاز كانت. حيث وقفت أنها أو الوراء، إىل تقهقرت قد
والشعر. األدب عن فضًال الحديثة، والعلوم بالصحافة اشتغلوا املسلمني أدباء من طائفة
وال ثورة أو بفتح منها كلٌّ يبدأ أطوار، ثالثة عىل مرت الشام يف العلمية فالنهضة

الثالث. الطور يف نزال

الخوري خليل

مهجر بريوت إىل عائلته انتقلت ثم لبنان، أعمال من الشويفات يف ١٨٣٦م سنة ُولد
يكن ولم إبراهيم، عهد عىل املرصية الدولة حوزة يف دخولها بعد سيما وال اللبنانيني؛
األرثوذكس للروم الطائفية املدارس بعض يف العلم مبادئ فتلقى كربى، مدارس فيها
فطلب العىل تبغي ونفسه ونشاط، ذكاء فيه وكان العرص، ذلك أحوال به تأذن ما عىل
عسرية وهي الحكومة، بخدمة إال — يومئٍذ — إليه سبيل وال القلم، طريق من الرقي
اللغة وتعلم يتعلمها، فأخذ الرتكية؛ اللغة وأتقن بالعلم ه تفقَّ ملن إال املسلمني غري عىل
لالشتغال نفسه فتاقت وكتابة، تكلًما أتقنهما حتى مخصوصني أساتذة عىل الفرنساوية
جريدة فأنشأ — الشام يف ذلك فعل من أول وهو — الصحافة عىل فأقدم بالقلم،
يف وهو النهضة هذه من األول الطور انقضاء قبل ١٨٥٧م سنة األخبار» «حديقة
الجنان صدر حتى بريوت يف وحدها تصدر زالت وما عمره، من والعرشين الحادية
مراعاًة فأوقفها ١٩٠٦م، سنة إىل تصدر الحديقة وظلت ١٨٧٠م، سنة للبستاني

لصحته.
١٨٥٩م، سنة الشام إىل وشخص ١٨٥٤م، سنة باشا سعيد إىل مرص وأفضت
الذهب نثر الطرقات يف مىش إذا وكان وجهاؤها، به فاحتفل أيام، ثالثة بريوت يف وأقام
فشخص الهمام، األديب غري ذلك عىل يُْقِدم وال بلده، يف ورغبوا فأحبوه الناس، عىل
إىل رفعهما قصيدتني فنظم صباه، من الشعر ينظم وكان مرص، إىل الرتجمة صاحب
تاريخ يف كتابًا يؤلف أن إليه فعهد وذكاؤه، أدبه فأعجبه بمقابلته وحظي باشا، سعيد
دمشق يف املذابح جرت وقد أظفارها، ناشبة األهلية والحرب سوريا إىل فعاد مرص،
فؤاد العثماني مندوبها دولية، لجنة العايل الباب وألَّف وغريها، القمر ودير وحاصبيا
عىل اختياره فوقع الناس وبني بينه التفاهم يحسن رجل إىل فاحتاج الشهري، باشا
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١٨٣٦–١٩٠٧م. خوري خليل

خليل ظل فؤاد رجع وملا مهمته، يف رفيقه وكان معيته، يف فتعنيَّ الرتجمة، صاحب
املهمة. تلك من الفراغ إىل باشا قبويل بمعية

وقد ١٨٦٤م، سنة منه ففرغ مرص، تاريخ بتأليف يشتغل ذلك أثناء يف وكان
نقف ولم جنيه، بألفي فأجازه إليه الكتاب فحمل باشا، إسماعيل إىل الخديوية صارت
سوريا إىل خليل وعاد الفقيد. هذا ترجمة عن البحث قبل به سمعنا وال الكتاب ذلك عىل
أوامرها لنرش رسمية جريدته الحكومة فجعلت الدولة، رجال إعجاب موضع أصبح وقد
إليه وأوعزت بإدارتها، إليه عهدت وجريدتها سورية مطبعة أُنشئت وملا وأخبارها.
والفرنساوية، العربية باللغتني جريدته يصدر أن باشا فرنكو عهد عىل لبنان حكومة
العثمانية الحكومة إليه وعهدت شهر، كل قرش آالف ثالثة ذلك مقابل يف وبذلت
عليه توايل وهي فيها، للمطبوعات مديًرا وعينته سوريا، يف املسلمة غري املدارس بتفتيش
سوريا، والية يف األجنبية لألمور مديًرا ١٨٨٠م سنة عيَّنته ثم والنياشني، بالرتب اإلنعام

وفاته. ُقبيل املعاش عىل أُحيل حتى املنصب هذا يف وظل
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سميه مع فاشرتك وذكاؤه، أخيه نشاط فيه سليم، اسمه أديب شقيق له وكان
لكان تم لو — والجغرافية التاريخ يف مطول معجم تأليف يف شحادة سليم املرحوم
سنة الخوري سليم فتُويفِّ األدهار. آثار يَاه سمَّ — العربية اللغة آلداب ذخرية أحسن
الوفاة تلك وكانت العمل. فتوقف أجزاء، بضعة إال الكتاب من يصدر ولم ١٨٧٥م،

العربية. اللغة عىل كبرية وخسارة الرتجمة، صاحب عىل قوية صدمة

وأعماله صفاته

العينني، أشهل اللون، أبيض البنية، قوي املزاج، حيوي القامة، طويل هللا) (رحمه كان
رقيق املحارضة، حسن األخالق، دمث وكان ووقار، هيبٍة مع بشوًشا الشعر، أسود
الذهن، متوقد الصدر، رحب والبهرجة، األبهة عن بعيًدا البساطة، إىل مياًال الجانب،
الغزيل، شعره يف الخصوص عىل شعوره رقة وتظهر اإلحساس، رقيق الخاطر، رسيع
األسفار، عناء من فيه يرتاحون والوزراء، الوالة منزل بيته الوفادة، حسن وجيًها، وكان
معظم من والنياشني األوسمة ونال عندهم، نافذة وكلمته الدولة، رجال مع صداقة وله

ونياشينها. العلية الدولة رتب عن فضًال أوروبا، دول
وكان أوَّلها، من النهضة هذه فرافق والشعر، األدب والسياسة الوجاهة إىل وجمع
مطبعة أنشأ وقد السورية، الصحافة مؤسس أنه رأيت فقد عواملها؛ أكثر يف شأن له
بشعره يميل مطبوًعا شاعًرا وكان املرصي، الشعر مؤسيس من وهو كتب. عدة فيها نرش
وله وشيخوخته، وكهولته وشبابه صباه يف الشعر نظم وقد والرشاقة، السهولة إىل
للسالطني مدحه وأكثر والرثاء، والتهنئة واملديح الغزل يف أكثرها مطبوعة دواوين عدة
حسن وْقع العرصي بالشعر لطريقته وكان الدولة، شاعر وه سمَّ ولذلك الدولة؛ ورجال
املجلة يف نرشه الفرنساوية اللغة إىل منها مثاًال فنقل الفرنساوي، رينو املسترشق لدى
مؤلفاته، يف الشهري الفرنساوي المارتني وذكره وغريهما. الديبا ويف الفرنساوية اآلسيوية
صديًقا كان أنه عىل ومراسلة، صداقة بينهما وكانت به، إعجابه وأظهر عليه وأثنى
«زهر دواوينه وأشهر والعرب، والفرس الرتك شعراء من معارصيه أدباء من لكثريين
مطبوعة وكلها «والفتحات»، و«الشاديات» األمني» و«السمري الجديد» و«العرص الربى»
ديوان يف مجموعة فهي ذلك بعد منظوماته أما ١٨٨٤م، سنة إىل نظمه ما عىل وتحتوي
املقام ضيق ولوال قط، بشعره يستجِد لم أنه الشعراء سائر عن ويمتاز يُطبع، لم كبري

النسيب. يف وأحسنه منظومه، من بأمثلة ألتينا
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يف منشور أكثرها شتى، مواضيع يف ومقاالت كتب — الشعر عن فضًال — وله
ذلك بعد نظمها التي وهي املشهورة، و«حنظلة» «النعمان»، رواية ومنها جريدته،
الفرنساوية إىل وترجمها والوفاء»، «املروءة اها وسمَّ اليازجي خليل الشيخ املرحوم
إذن «وي اسمها الحديقة يف نرشها أخالقية اجتماعية رواية وله رسسق. بك ميشيل
تاريخ تتمة وهو باشا، لصبحي العرب تكملة كتاب الرتكية عن وترجم بإفرنجي»، لست
نوفل، نوفل املرحوم بها قام التي الدستور ترجمة إدارة وتوىل وطبعه. خلدون، ابن
غري بعضها كثرية خطب وله مفيدة، كتب عدة ونرش والثاني، األول مجلََّديِْه وطبع
الصحف أو املدارس أو الجمعيات من الخريية األدبية للمرشوعات منشًطا وكان مطبوع،

غريها. أو
شبابه يف أحب أنه وذلك اتفاقها؛ يندر زواجه يف غريبة حادثة الرتجمة ولصاحب
بسرتس، موىس ابنة كاتبة اسمها بسرتس، آل من فاضلة سيدة ١٨٦٠م سنة نحو
كاتبة وزفت اقرتانهما، دون أهلها حال وقد عظيم، جانٍب عىل واألدب العلم من وكانت
سنة «ظافر» إحداهما خليل فتزوج ابنتان، منها وله يت تُوفِّ ثم نوفل، آل من وجيه إىل

هللا. رحمهما — سنة إال معه تِعْش ولم ١٨٨٧م،
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احللبي اهللاحسون رزق

إىل املرتجم أشار وقد بكر، ديار يف وقيل العجم، بالد يف األرمنية حسون أرسة نشأت
قصيدة: من قوله يف هذا

أخ��رى إل��ى أب��ي ان��ت��ق��ال ق��ب��ل وط��ن��ي وأرم��ن ك��رج دي��ار

فبقي أزمري، مدينة إىل أحدهم ذهب أوالًدا وولد حلب، وسكن األعىل جدها فجاء
بهذا فيها وهم حلب)، أوالد (أي أوغيل حلب ببني ُعرفوا ثم حسون، بني أوًال أوالده اسم
وبقيت (حسون)، اسمهم تغيري قبل اآلستانة إىل أحدهم وذهب عهدنا. إىل األخري االسم
(وزيادة حسونيان البطريرك نشأ ومنهم عهدنا، إىل حسون بني باسم فيها ساللته
والعلم، الفضل رجال من وكان األرمنية)، اللغة اصطالحات من والنون واأللف الياء
األعىل الجد — حسون أوالد أحد وذهب يومنا، إىل اآلستانة يف أرسته بقية تزال وال
املرتجم ُولد أرسته ومن حلب، يف فبقي اآلخر ولده أما املرصي، القطر إىل — املذكور
سعيد سعيد الشيخ عىل الخط وأتقن القراءة، مبادئ فيها فتعلم ١٨٢٥م، سنة نحو
دير وهو بزمار، دير إىل انتقل حتى ترعرع وما خطه، بجودة الشهري الحلبي، األسود
كرسوان ساحل يف وموقعه العام، الرئيس مقر وفيه األنطونية، الكاثوليك األرمن لرهبنة
والعربية واألرمنية والرتكية الفرنسية واللغات الالهوتية العلوم فدرس لبنان، أعمال من
وهو الشعر نظم إنه حتى وذكائه، حفظه جودة يف نابغة وكان الرياضية، والعلوم
أسقًفا فيها ليُسام بزمار دير إىل عيواظ باسيليوس املطران استقدم ملا أنه وذلك تلميذ؛
قصيدة هللا رزق أنشده ١٨٣٨م، سنة فرباير ٤ يف سيامته وتمت حلب، يف األرمن عىل

عمره. من عرشة الثالثة يف وهو نظمه من
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ألن التجارة يمارس وكان حلب، رأسه مسقط إىل عاد بزمار يف دروسه أتمَّ وملا
والده كان حيث حلب يف النمسا قنصلية دار إىل يختلف كان ما وكثريًا غنيٍّا، كان والده

القنصلية. يف الرتجمة أعمال عىل فيتمرن فيها، ترجمانًا
وجاء وباريس، لندن يف وطاف أوروبا، إىل فذهب العىل طلب إىل نفسه نزعت ثم
التي الخط صناعة إىل امليل كثري باملطالعة، ولوًعا كان ألنه كثرية؛ كتبًا واستنسخ مرص

قصيدة: من بقوله ذلك إىل أشار كما بها، بيتهم ُعرف

ال��ق��ل��ُم ي��ش��ه��د ب��ف��ض��ل��ي وه��اك ف��س��ل ح��ل��ب َم��ن��ش��ئ��ي دن��يٍّ��ا ال خ��ام��ًال ال

بكر أبو الحاج واتخذه عندهم، منزلة ونال رجالها، من وتقرَّب اآلستانة إىل عاد ثم
أمواله، عىل ومؤتمنًا لشئونه، مدبًرا وأعيانها وتجارها أغنيائها كبار من القباقيبي، أغا
وتزوج الحجار، جلبي يوسف باملرحوم اتصل وقد الحكومة، يف استخدم وبواسطته

أبيات: من بقوله كرامة بطرس ذلك وأرَّخ ١٨٤٨م، سنة ابنته متيلدة السيدة

وال��رف��ُد األم��ُن ب��ردُه رغ��ي��ٍد وع��ي��ٍش ب��ص��ح��ب��ٍة ال��زم��ان ط��ول زل��ت��م��ا ف��ال
ِت��ل��ُد م��ا ب��ال��خ��ي��ر ال��ل��ه ل��رزق م��واٍف م��ؤرٌخ وال��ه��ن��اء س��ع��ي��د زف��اف

ومساجالت؛ مراسالت واآلستانة ومرص سوريا يف عرصه أدباء وبني بينه كانت وقد
وبطرس الشدياق فارس وأحمد املشهور الطرابليس هللا نرص الشاعر وطنية سيما وال
الدالل وجربائيل هللا عبد وشقيقه مراش فرنسيس مثل بعدهم جاء ممن وغريهم كرامة،
الدمشقي شحادة وديمرتي الصابونجي لويس والقس مواطنيه من هللا نرص وشقيقه

وغريهم. الخوري، وخليل األرثوذكيس صليبا أغابيوس واملطران
يف بخطه موجودة أبيات ذلك من ومدحهم، بعهده األساقفة رؤساء عرف لقد
مكسيموس البطريرك الذكر الطيب بها مدح بدمشق، الكاثوليك الروم بطريركية دار

مطلعها: ١٨٤٢م/١٢٥٢ه، سنة الشهري الحلبي مظلوم

ب��َدِد ذا ي��ن��ح��وك م��ن ص��رف تُ��رد ول��م م��ب��ت��ه��ًال ن��اج��اك م��ن ك��رب��ة ص��رف��ت
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الشهري: املاروني مسعد بولس البطريرك الذكر الطيب بها مدح قصيدة من وقال

دج��وُن س��ن��اه م��ن ب��ن��وٍر أض��اءت أم��ي��ن اإلل��ه س��ر ع��ل��ى إم��اٌم
ع��ري��ن ال��ق��وي��م ل��ل��دي��ن ول��ب��ن��ان ل��ل��ه��دى ل��ب��ن��ان أوج ف��ي ع��ل��ًم��ا ب��دا
ق��رون ط��وت��ه أس��الٍف ن��س��ج ع��ل��ى ال��ص��ف��ا ن��ع��ت��ه ال��م��ص��ط��ف��ى اإلن��اء س��م��يُّ
ج��ب��ي��ن ل��ل��زم��ان ف��ض��ل وك��ع��ب��ة ال��ح��ج��ى ذو ب��ول��س ال��ن��دب ال��ب��ط��ري��رك ه��و

بقوله: وختمها

رن��ي��ن ل��ه��ن وأل��ف��اٍظ ب��م��ع��نً��ى ف��ائ��ًق��ا ح��س��ون اب��ن ن��ظ��م ودون��ك��م

من الشهري، بشري األمري شاعر كرامة بطرس صديقه إىل به بعث ما ذلك ومن
منها: ٣٨٥ صفحة ديوانه يف ذُكرت قصيدة

ال��س��ع��ُد ي��خ��دم��ك ال��ده��ر ب��ق��اءَ ب��ق��ي��َت ال��ف��رد ب��ج��دت��ه��ا واب��ن ال��م��ع��ال��ي خ��دي��ن
وال��م��ج��د وال��ف��خ��ر اإلق��ب��ال ب��ه��ا ق��ري��ن ك��رام��ٍة أس��ن��ى ال��ع��رش رب وزادك
وال��ح��م��د ال��ش��ك��ر ك��س��ب��ه��ا أي��اٍد وي��م��ن ن��ع��م��ٍة وم��وف��ور أم��ٍن ف��ي زل��ت وال
ال��وج��د ي��ض��رم��ه��ا األش��واق م��ن ي��ك��اد وم��ه��ج��ت��ي ال��ب��ع��اد ط��ال ف��ق��د وب��ع��ُد
ال��ق��ص��د ه��و ق��دوم م��ن��ك��م ي��ك��ن ل��م إذا أل��وك��ة م��ن��ك��م ل��الط��م��ئ��ن��ان ف��أب��غ��ي

قوله: ومنها ديوانه، يف تجدها بأبيات كرامة بطرس فأجابه

ال��ود ه��و وب��ع��ًدا ق��ربً��ا ل��ك��م ودادي وإن��م��ا ب��ع��اًدا ب��ع��دي ت��ح��س��ب��وا ف��ال
وال��ص��د ال��م��ن��ع ش��أن��ه ده��ري ول��ك��ن ل��ق��اك��ُم ي��وم ك��ل ألرج��و وإن��ي
وال��س��ع��د وال��ع��ز ال��ت��وف��ي��ق وي��ص��ح��ب��ك ك��رام��ٍة خ��دن ال��ل��ه رزق زل��ت ف��ال

املتعاهدة الدول فيها وتداخلت العلية، والدولة روسيا بني القرم حرب نشبت وملا
السعادة، دار يف األحوال» «مرآة جريدة املرتجم أنشأ ١٨٥٤م، سنة دولتنا إىل منحازة
ويكتب ومواقعها، القرم حرب فيها يصف وكان فيها، عربية جريدة أول فكانت
بعلبك سيما وال بالدنا، أحوال وصف إىل ويتطرَّق حنكته، عىل الدالة السياسية الفصول
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شهرة، جريدته فذاعت األهلية، الفتن من ذاك إذ فيها يجري كان وما وحاصبيا، ولبنان
عطلها. أن إىل ذلك بعد نجاًحا وزادت

وجاء الخطب، وتفاقم الدماء وُسفكت سوريا، يف ١٨٦٠م سنة حوادث نشبت وملا
املناشري لتعريب اتخذه رجاله، من الرتجمة صاحب كان البني ذات إلصالح باشا فؤاد
يف للخارجية وزيًرا كان أيام حظوة لديه نال قد وكان للشعب. يصدرها التي واألوامر
عىل قيًِّما كان حينما بسالته عىل وأثنى املرآة، جريدته يف ومدحه القرم، حرب أثناء

القرم. حرب يف النمساوي باشا عمر بقيادة الجند
كثرية، مدائح فيه وله الشهري، الجزائري القادر عبد باألمري دمشق يف وهو واتصل
ودمشق بريوت أدباء مع املودة وتبادل له، قدمه الذي النفثات كتابه يف بعضها نرش

ولبنان.
ومن وأحرزها، القديمة، املخطوطة الكتب من كثري عىل دمشق يف وهو وعثر
سنة نسخ القلمون، جبل يف معلوال قرب التينة، عني قرية يف وجده عربي إنجيل جملتها
كان ملا الدمشقي شحادة مرتي املرحوم إىل فأهداها و٩٤٧ه/١٥٤٠م، آلدم ٧٠٤٥
دمشق يف األرثوذكسية البطريركية مكتبة يف اآلن وهو ١٨٦٣م، سنة القسطنطينية يف
نوادر عىل ووقف القديمة، دمشق مكاتب تفقد وقد جميل. كنيس وخطه ١٠٠٦ عدد
إىل ذهابه بعد املسترشقني بها يفيد كان عنها مفيدة تعاليق بعض ونسخ مخطوطاتها،

أوروبا.
سنة العظمى الصدارة منصب نائًال اآلستانة إىل باشا فؤاد عاد وملا
فؤاد يلبث ولم خاصته. من فكان لديه؛ حظوة املرتجم نال ١٢٧٨ه/١٨٦١م،
إىل وذهب صدارته، من الثانية السنة يف العدلية األحكام مجلس يف عضًوا صار أن باشا
عاد وملا معه. املرتجم فأخذ ١٢٧٩ه/١٨٦٢م، سنة عثمانيٍّا معتمًدا لندن مدينة معرض
واشتد ومناوئوه، ُحساده فكثر الدخان، جمارك نظارة إىل اه فرقَّ معه أعاده اآلستانة إىل
املستخدمني، وبعض هو الجمارك مال يف بالغلول ُرمي أنه به فُويش وبينهم، بينه األمر
وألَّف الحكومة، عىل باالنتقاد لسانه أطلق وهناك روسيا، إىل فرَّ ثم معهم، فُسجن
أنه البعض وذكر الغلول». من نفسه يربئ حسون هللا رزق من «قول بعنوان رسالة
مرآة جريدة نرش أعاد قد كان إذا إالَّ ثبت غري وذلك الغاية، لهذه فرنسا يف جريدة أنشأ
وأوالده، زوجته أي أرسته؛ إليه ترسل أن الحكومة فقبلت أمره يف توسط ثم األحوال.
فطلب عليه؛ العزيز عبد السلطان صدر فأوغر منها، مطاليبه بجميع إال يقبل فلم
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وحل غادرها بل سمًعا، لها يصخ فلم بالدولة، التنديد عن تمنعه أن الحكومة من
موظفي بعض أعمال من بالشكوى وخصها األحوال، مرآة جريدته فيها وأصدر لندن،
سنة الثاني كانون ١٨ بتاريخ عرش السادس العدد منها رأيت وقد لعهده. الحكومة
وكان بليغة، سياسية مقاالت وفيه الحجر عىل مطبوًعا الجميل، بخطه مكتوبًا ١٨٧٧م،
وعبد ل الدالَّ جربائيل املرحومان سيما وال ومواطنيه؛ عرصه أدباء من كثري فيها يكتب
عنوانها عربية مجلة أصدر قد وكان مراش، فرنسيس الشهري الشاعر شقيق املراش هللا
سنة أيار ٤ يف األول لندن؛ يف عددين منها نرش الشدياق»، فارس إىل وغساق «رجوم
املرحوم عىل ا ردٍّ وذلك ١٨٦٨م؛ سنة أيار ٥ والثاني صغرية، صفحة ١٤ يف ١٨٦٨م
الشديد، الخصام من بينهما حدث ما أثر عىل الجوائب صاحب الشدياق فارس أحمد
سنتها يف األحوال مرآة من يبيع وكان اللهجة. شديدة موجعة مناظرات يتناظران وكانا

نسخة. ٤٥٠ لندن يف األوىل
كانت ١٨٧٩م، سنة لندن يف ُطبعت عربية مجلة ونرش األحوال مرآة عطل ثم
أول وهي واملرصية»، الرشقية املسألتني «حل عنوانها مرة، يوًما عرش خمسة كل تصدر
مجلد منها فاجتمع املواضيع، هذه يف تبحث قصائد كانت ألنها شعرية عربية مجلة

صفحة. ثالثمائة من أكثر يف ربع بقطع
يف العربية الطباعة حروف بتصحيح واالشتغال النسخ إىل ذلك بعد انقطع ثم
أكثر الكتب نفائس من استنسخه ما بلغ حتى املسترشقني، من كثري ومساعدة أوروبا
وصبح والفرزدق، جرير ونقائض ة، الرُّمَّ ذي وديوان األخطل، ديوان أهمها: عرشين، من
ترجمة املقدسة واألناجيل درستويه، البن واملتمم للقلقشندي، اإلنشا صناعة يف األعىش
وال — سيجيء كما طبعه وهذا — الطائي حاتم وديوان الحلبي، الدبيس الغيث أبي
هذه بني يرتدد كان حيث وإنكلرتا، وفرنسا روسيا مكاتب يف مخطوطاته بعض تزال
منها واستنسخ مكاتبها فتفقد متنكًرا، سنوات بسبع وفاته قبل حلب وجاء املمالك،
قرية سيما وال فيها، سكناه معظم اتخذ التي إنكلرتا إىل عاد ثم النادرة، اآلثار بعض

وطبعها. كتبه لوضع تفرغ حيث وندسورث؛
الدولة إصالح يف يرغب حرٍّا، سياسيٍّا كان حسون هللا رزق فإن الجملة، وعىل
باشا مدحت ذهب وملا وأعوانه، باشا كمدحت أحرارها كبار مذهب ويذهب العثمانية،

قتله. يف سعى أنه من شاع ملا صحة وال به، ورسَّ فيها قابله لندن إىل
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فيه ينحو كثري وسجعه املتني، العايل النمط من نثره فإن األدبية، منزلته أما
األوزان يف التدقيق قليل كان ولكنه طبيعته، عىل منه كثري يدل وشعره األقدمني، نحو
إلشباعها، غ مسوِّ يرد لم التي الحروف فيشبع والنحوية، الرصفية األصول ومراعاة
الشعر». «أشعر كتابه يف ظاهر التكلف وهذا الصعبة، القوايف ويختار ويحرِّك ويسكِّن
من تُعد القوايف متينة اللفظ فصيحة املعنى بليغة فرائد قصائده بني فإن هذا ومع
يتقيد فلم املألوفة؛ الطرق عن القصائد بعض يف خرج وقد الشعر. يف العليا الطبقة
وبقي املهجورة. األلفاظ إىل يميل ما وكثريًا الشعراء»، «أشعر كتابه يف ترى كما بقافيٍة
وولده اآلستانة، يف بقيت التي أرسته عن غريبًا ١٨٨٠م سنة نحو واألقالم املحابر بني
الروايات أصح (عىل احتضاره نظم أجله بدنو شعر وملا فيها، اليوم إىل حيٌّ الوحيد ألبري

البيتني: بهذين محصتها) التي

إل��ي��ه��ا ُك��ره��ا أُس��اق ب��الد ف��ي غ��ري��بً��ا أم��وت أن ال��ل��ه ق��ض��ى ق��د
ع��ل��ي��ه��ا ال��ح��ج��اب آي��ة ن��زل��ت م��ع��اٍن م��خ��درات وب��ق��ل��ب��ي

وألمَّ اإلنكليزية اللغة بها وبرع بزمار يف نها تلقَّ التي اللغات فوق أتقن وقد
هو: ومطبوعاته مؤلفاته من البحث يد إليه وصلت ما وأهم بالروسية.

شاعر كريلوف قصص تعريب يف أولهما قسمان؛ وهو النفثات: (١)
والفونتني ودمنة كليلة يف الهندي بيدبا طريقة عىل وضعها التي الصقالبة
قصة ٤١ يف نظًما عرَّبها شاكل، وما حكاياته، يف ولقمان خرافاته يف الفرنيس
تواريخ من منظوماته من نخبة بها وألحق ربع، بقطع صفحة، ٦٩ يف تقع
فارس أحمد بالشيخ فيها عرَّض قطعة وبينها وشكوى، ومدائح وأوصاف
«كان الشهرية: عبارته فيها قال إليه انتهت ملَّا الشدياق إن حتى الشدياق،
يقع الكتاب هذا وجميع النفثات»، وله صالٍّ فأصبح رسقات، وله ا لصٍّ حسون
دمشق، نزيل الجزائري القادر عبد األمري للمرحوم وقدَّمه صفحة، ٨٤ يف

.١٨٦٧ سنة لندن يف وطبعه
بقطع صفحة، ٧٤ يف الصديق أيوب سفر نظم وهو الشعر: أشعر (٢)
(إنكلرتا)، وندسورث يف وهو ١٨٦٩م، سنة نيسان ٢٩ يف منه فرغ ربع،
الحكيم، لسليمان اإلنشاد ونشيد الجامعة، سفر ثم النبي، موىس نشيد ثم
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ها وأتمَّ ١٨٦٩م، سنة نيسان ٢٨ يف بنظمها بدأ وهذه النبي، آرميا ومراثي
املطبعة يف مطبوع وهو صفحة، ١٣٦ يف جميعه يقع والكتاب آيار، ٣ يف
أيوب إن فيها قال مقدمة أوله يف ووضع ١٨٧٠م، سنة ببريوت األمريكية
أيام يف أيوب سفر نظمه إىل وأشار الخلق، أشعر وشكسبري وهومريوس
بال القديم الشعر أسلوب عىل منه عرش الثامن الفصل نظم وأنه اعتقاله،
بعضها يف نظمه ما بني أبقى وربما بليًغا، نثًرا الفصل بعض كتب وقد قافية،
عىل يدل ما الشعرية والجوازات الركاكة من الشعر أشعر يف نثرية. فقرات
فلم األخرى؛ األسفار بعض إعداد ورسعة نظمه حني املؤلف بال اضطراب

التهذيب. خاطر فيه جال وال النقد يد تمسه
املعروفة األربعة األناجيل مزج عن عبارة وهو السيدية: السرية (٣)

صفحة. ١٩٠ يف بريوت يف األمريكان بمطبعة ُطبع بالبشائر.
ووقتًا، ماديٍّا فيها واالقتصاد العربية الطباعة يف مخترصة رسالة (٤)
بحلب األرثوذكس أسقفية مكتبة يف الجميل بخطه نسخة منها وجدت وقد

لفوائدها. قريبًا سأنرشها — فاستنسختها
قديمة، نسخة عن استنسخه بكرمه، املشهور الطائي حاتم ديوان (٥)

صفحة. ٣٣ يف ١٨٧٢م سنة لندن يف وطبعه
بطبعه سعت الربازيل، أعمال من سانباولو يف طبع املشمرات: كتاب (٦)

سنوات. بضع منذ املناظر جريدة إدارة
ُطبع. أظنه وال ١٨٥٩م، سنة تأليفه تم جديل كتاب وهو اللثام: حرس (٧)
املسيو عليه ثناءً وآخرهم املسترشقني، من كثريون املرتجَم ذكر ولقد
عىل اقترص وقد العربية، اللغة آداب تاريخ كتابه يف الفرنيس هوار كليمان
يف نشأتها يذكر ولم لندن، يف األحوال مرآة وجريدته النفثات كتابه ذكر

اآلستانة.
املقتطف
املعلوف إسكندر عيىس
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عرش الثامن الفصل

احلكيم باشا عيل حممد

جرَّاحيها وكبري املرصية الطبية املدرسة رئيس

ُولد البقيل، الفقيه محمد السيد بن البقيل الفقيه عيل السيد بن عيل محمد السيد هو
فأدخله ترعرع، حتى فيها ونشأ ١٢٢٨ه، سنة املنوفية ملديرية التابعة البقيل زاوية يف
سنِّه من التاسعة بلغ فلما القرآن، وقرأ الكتابة مبادئ فتعلم البلدة، تلك يف مكتبًا أهله
بناها قد كان التي زعبل أبي مدرسة وأدخله القاهرة، إىل البقيل أفندي أحمد به جاء
فمكث ديواني، مكتب وفيها زعبل، أبي قرية يف الكبري باشا عيل محمد له املغفور
إىل فنقله اللغوية، العلوم مبادئ بعض ى وتلقَّ القرآن، قراءة فيها أتمَّ سنني ثالث فيه
حبَّب ما واالجتهاد الذكاء من فأظهر سنني، ثالث أيًضا فيها فمكث التجهيزية املدرسة
مدرسة إىل فنقلوه العلم، يف راغبًا صفه، أبناء سائر عن ممتاًزا كان ألنه أساتذته؛ به
املرصية، الديار يف الطبية العلوم محيي بك كلوت املرحوم إدارة تحت وكانت الطب،
عيل محمد أمر صدر إذا حتى الذهن، وحدة النجابة مخائل فيه وظهرت أقرانه ففاق
كان الطبية العلوم يف ر للتبحُّ باريس إىل املدرسة تلك تالمذة من نخبة بإرسال باشا
الفنون دراسة وا أتمُّ وقد شابٍّا، عرش اثنا وعددهم املنتَخبني، جملة يف الرتجمة صاحب

اليوزباشية. رتبة نال من وفيهم الطبية،
فأوىص قرًشا، وخمسني مائة هذه سفرته عند عيل محمد السيد راتب وكان
غاية وبذل الطبية، باريس مدرسة فدخل مائة، لنفسه وأبقى لوالدته منها بخمسني
له وشهد والجراحة، الطب علوم سائر من وافًرا حظٍّا فنال علومها، تحصيل يف جهده
املدرسة تلك يف زالوا وما سنٍّا، أصغرهم كان أنه مع رفاقه سائر عىل باالمتياز أساتذته
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١٢٢٨–١٢٩٣ه. الحكيم باشا عيل محمد

الخطي، االمتحان إال عليهم يبَق ولم الشفاهية، امتحاناتهم وقدموا دروسهم أتموا حتى
األوامر عليهم فوردت األساتذة، عليهم يقرتحها الطب يف رسالة تأليف عن عبارة وهو
فأمر العزيز، علم بغري سهًوا لهم صدر قد األمر بذلك فإذا فعادوا مرص، إىل بالعودة
فامتحنوهم إليها فعادوا الطبية، الشهادة ونيل االمتحان إلتمام باريس إىل بعودتهم
لدى حسنًا وقًعا وقعت املرصي، الصديدي الرمد يف طبية رسالة املرتجم فألَّف خطٍّا،
سبقته قد شهرته وكانت ١٢٥٣ه، سنة مرص إىل وعاد الشهادة فمنحوه أساتذته،
والصغرى الكربى الجراحية للعمليات وأستاذًا جراح، باش وصوله حال فتعنيَّ إليها
ولم أغايس، صاغقول برتبة ذاك إذ باشا عيل محمد عليه وأنعم الجراحي، والترشيح

بكبايش. رتبة نال حتى مدة تمِض
أطباء بعض وبني بينه حصلت األول باشا عباس له املغفور والية كانت فلما
ليتوىل القاهرة أثمان من قوصون ثمن إىل بنقله فأمر منافسة، األوروبي املستشفى
من املرىض ل فتحوَّ الناس، بني صيته ذاع قد وكان الحكومة، نفقة عىل فيه التطبيب
وخصوًصا الطبية، بالفنون اشتهاره وزاد قوصون، ثمن إىل العيني قرص مستشفى
قائمقام، برتبة عليه فأنعم متوالية، سنني خمس الثمن ذلك يف يطبب زال وما الجراحة،
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فاعتزل قليًال، إال املنصب ذلك يف يمكث لم ولكنه السعيدية. اآلاليات ألطباء رئيًسا وتعنيَّ
للجراحة، وأستاذًا العيني، قرص لجرَّاحي رئيًسا تعنيَّ ثم سنة، منزله ولزم املناصب
برتبة عليه فأنعم القيام، حق أعماله بمهام فقام الطبية، واملدرسة للمستشفى ووكيًال
الخاص، حكيمه وجعله منه فقرَّبه باشا؛ سعيد له املغفور عهد يف ذلك وكان أمرياالي،
فلما املتمايز، برتبة إليه أحسن ثم إليها، املشار مناصبه يف بقائه مع معيته يف وأدخله

معيته. يف الرتجمة صاحب سار أوروبا إىل باشا سعيد سافر
تعنيَّ األسبق، الخديوي باشا إسماعيل له املغفور وتوىل باشا سعيد تُويفِّ وملا
من األوىل الرتبة نال ١٢٩٠ه سنة ويف الطبية، واملدرسة للمستشفى رئيًسا املرتجم
سبب يعلم ولم األعمال، عن وانقطع بيته لزم ١٢٩٢ه سنة آخر ويف الثاني، الصنف
التي املرصية الحملة يف هللا) (رحمه سار والحبشة مرص بني الحرب كانت فلما ذلك،
فخدم الخديوي، الجناب عم باشا، حسن الربنس املرحوم برفقة الحبشة إىل سافرت
فتُويفِّ الحبشة يف عاجله أَجله ولكن العارفون، له يذكرها خدًما هناك املرصية الجنود
ذلك يف لهم أن عىل رضيحه، مكان أحد يعلم ولم ١٨٧٧م ١٢٩٣ه/سنة سنة هناك
قومندان صربي أفندي مصطفى حرضة إلينا بها كتب رواية منها نذكر مختلفة، أقواًال
قال: نصها، وهاك الرتجمة، صاحب ترجمة نرش فيه اقرتح كتاب ذيل يف طوكر حملة

أن األحباش بعض من بلغني أنه وطني أبناء عليه ليطَّلع ذكره يهمني ومما
ببلدٍة بالحبشة قرب له أقيم قد — ورضوانه برحمته هللا تغمده — الفقيد
وقد تلك، من هذه إىل أقرب أنها إال وأسمرة، عدوى بني ما جراع، ى تُسمَّ
طوائفهم اختالف عىل األحباش فيها يزوره عظيمة قبة القرب فوق شيدوا
مع لذكره، وتخليًدا له تعظيًما إال ذلك وليس الدعوات، له ويقيمون ومذاهبهم،
وإن أمالكهم، سلب يف راغبًا لدمائهم، سفاًكا حياته مدة يف كان بأنه علمهم
الشكر الحبشة أهل عليها يستحق خدمة وهي آمًرا، ال مأموًرا ذلك يف يكن
من ارتشفوا الذين وخصوًصا جنسه، أبناء عنه قرص بواجٍب لقيامهم والثناء

علومه. بحر

بذله ملا مكافأة ناله الثالثة، الرتبة من املجيدي للنيشان حائًزا هللا) (رحمه وكان
الطب يف وله ١٨٦٥م، سنة األصفر الهواء حوادث يف الشهامة من وأظهره الجهد من
العربية اللغة يف وضعه الكربى، الجراحية العمليات يف كتاب منها حسنة، مؤلفات
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يف أيًضا الجراحة يف وكتاب الجرَّاح»، أعمال يف الفالح «غاية اه وسمَّ مجلدين، يف
واملصطلحات الرشعية األلفاظ يف وقانون الطب، يف قانون تأليف وبارش أجزاء، ثالثة

إلتمامها. األجل يمهله ولم السياسية،
بني واملعارف العلوم بث عىل عامًال شأنه، ترقية يف راغبًا لوطنه، محبٍّا وكان
ومما أجًرا، ذلك عىل يلتمس ال معالجتهم، يف األناة طويل الفقراء، عىل غيوًرا أبنائه،
هم بعده الطبية املدرسة رئاسة توىل ومن الطب أساتذة معظم أن العارفون له يذكره
وغريهم، املرصيني األطباء من كبرية جماعة من عليه الثناء سمعنا وقد تالمذته، من
منهم عرفنا نجباء، أوالًدا أعقب وقد الجراحية. الفنون يف خاص بنوع مهارته وامتدحوا

حمدي. باشا أحمد الدكتور
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مارييتباشا

املرصي املتحف مؤسس

املرصية اآلثار

األمم سائر من واملستطلعني الرواد ألنظار مطمًحا متطاولة أجيال منذ مرص برحت ما
الفراعنة خلَّفه ملا ويعجبون آثارها، يف ينظرون واملكان، الزمان اختالف عىل والشعوب
يكد ولم العقل، ويبهر الطرف يستوقف مما واألصنام، واملدافن واألهرام الهياكل من
وبُعد بضخامتها وأعجب املرصيني آثار ذكر إال بعده أو املسيح قبل عمومي مؤرخ يقوم
اليونان مؤرخي من وغريهما وأسرتابون هريودوتس املؤرخني هؤالء وأشهر عهدها،
خلدون وابن األثري وابن كاملسعودي منهم، كثريون ذكرها فقد العرب أما والرومان.
السادس القرن يف بنفسه املرصية الديار جاء األخري هذا ولكن البغدادي، اللطيف وعبد
ودقة بضخامتها اإلعجاب من وأكثر وصفها، يف وأفاض اآلثار تلك فتفقد للهجرة،
إليها يتقاطر كان بمن ناهيك واالعتبار»، «اإلفادة كتابه يف مفصًال تراه مما صنعها،

بونابرت. نابوليون وطئها أن بعد وخصوًصا األخرية، القرون يف اإلفرنج جالية من
مساحًة وأكرب عدًدا أكثر األزمنة أقدم يف كانت أنها هؤالء كتبه فيما الناظر ويرى
كثريًا تستخدم كانت الفراعنة بعد مرص عىل توالت التي الدول وأن اآلن، عليه هي مما
هدمها دوا تعمَّ ما كثريًا حتى والجوامع، والكنائس القصور من بنته فيما أحجارها من
فأمر الدين، صالح السلطان بن العزيز امللك فعل كما أنقاضها، من يرجونه نفع لغري
ثمانية قَضْوا والحجارين النقابني إليه فأخرج منها، بالصغري بدأ العظمى، األهرام بهدم

العمل. عن فكفوا صغريًا، جزءًا إال يهدموا فلم وأصيًال، بكرة يعملون أشهر
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فإنه الدين، صالح السلطان وزير قراقوش الدين بهاء فعله ما القبيل هذا ومن
والقاهرة. بالفسطاط يحيط سوًرا بها فبنى وغريها، األهرام أنقاض من كثريًا نقل

عما فضًال متوالية، أجياًال والنقب للهدم عرضة اآلثار تلك كانت فقد وبالجملة،
القبور فيفتحون واملطالب، الكنوز عن التنقيب من وغريهم املرصيني عامة يأتيه كان
يبيعون كانوا ما وكثريًا وغريه، النحاس من واآلنية والفضة الذهب منها يستخرجون
بقوله: ذلك يؤيد ما البغدادي ذكر وقد بخًسا. بيًعا األخرى واملحنطات املومياء قطع
الريف أهل يجلبه ا، جدٍّ فكثري مومياء ونه يُسمُّ مما وأدمغتهم أجوافهم يف يوجد ما «وأما
درهم بنصف منه مملوءة أرؤس ثالثة اشرتيت ولقد النزر، باليشء ويباع املدينة إىل
… وحشوه والبطن الصدر فيه وكان ذلك، من مملوءًا جواليق بائع وأراني مرصي،

إلخ.»
يف منها ُرسق ما وأكثر والنهب، الرسقة من بعضهم ده يتعمَّ كان بما وناهيك
غريهما أو إنكلرتا أو فرنسا فكانت اآلثار، لحفظ اإلفرنج انتباه أثر عىل القرن هذا
املومياء أو التماثيل من الهياكل جوف يف ما يستخرجون نفقاتها عىل ابني بالنقَّ تبعث
إىل األذهان نبَّه من وأول معارضهم، أو متاحفهم إىل فيحملونه غريه، أو املصاغ أو
من ذلك قبل اإلفرنج يهم يكن ولم بونابرت، حملة رافقت التي العلمية اللجنة ذلك
الكتابة لجهلهم ونحوها؛ الهول وأبي كاألهرام البناء؛ بصناعة منها يتعلق ما إال اآلثار
حل لشامبليون أتيح حتى لها، معنى ال رسوًما يظنونها كانوا وقد الهريوغليفية،
يدَّخرون ال إحرازها، إىل أوروبا دول فتسابقت اآلثار، تلك قدر الناس فعرف رموزها؛
لندرا متحف زرت وإذا لنقلوها. والهياكل األهرام حمل استطاعوا ولو ذلك، يف وسًعا
لجاء بيع لو ما وفيه كثريًا، شيئًا املرصية اآلثار فيها رأيت اآلن غريهما أو باريس أو
عيل محمد له املغفور توىل حتى تقدَّم ما عىل الحال زالت وما الجنيهات. من باملاليني
أمًرا فأصدر الفادحة؛ الخسائر من ذلك عىل يرتتب ما إىل حكمه أواخر يف فانتبه باشا،
فقيَّض خلسة، يحملونها كانوا أنهم عىل بالدهم، إىل اآلثار هذه حمل من اإلفرنج بمنع
املرصي املتحف اه سمَّ بناءٍ يف شتاتها من بقي ما فجمع باشا، مارييت املرحوَم هللاُ لها

سيجيء. كما —
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باشا مارييت

١١ يف فرنسا أعمال من سريمري بولون يف ُولد مارييت، فردينان أوغست فرانسوا هو
ينشأ أن يجب فكان الحكومة، دوائر بعض يف رئيًسا أبوه وكان ١٨٢١م، سنة فرباير
منذ لالكتشاف محبٍّا األسفار إىل مياًال نشأ ولكنه الخدمة، هذه ملثل مرشًحا مارييت
ال بولون يف األرض تحت دهليًزا دخل أنه الُحلُم يدرك أن قبل له فاتفق أظفاره، نعومة
طرفه من خرج حتى سائًرا زال فما آخره، إىل يتتبعه أن نفسه ثته فحدَّ آخره، يُعرف

اآلخر.

١٨٢١–١٨٨٠م. باشا مارييت

١٨٣٩ سنة فتعنيَّ ملساعدتها؛ العمل يف فأرسع دنياها، من ضيٍق يف عائلته وكانت
بعد، دروسه يُتم لم وهو بإنكلرتا أسرتافورد مدرسة يف الفرنساوية واللغة للرسم معلًما
لنيل بولون إىل فعاد عليه، تغلب العلم إىل ميله ولكن العميل، الرسم موهبة فيه فنمت
يقوم ما لتحصيل التعليم مهنة ملعاطاة اضُطرَّ يده ذات لضيق ونظًرا البكلورية، رتبة
وطمحت والنحو، اإلعراب تطيق نفسه تعد ولم املهنة، هذه ملَّ ولكنه التعلُّم، بنفقات
الشارح اسمها فرنساوية جريدة تحرير فتوىل الكتابة، صناعة فأحب العىل نحو أنظاره

اإلنشاء. يف األسلوب بحسن فاشتُهر ،(Annotateur Boulonnais) البولوني

173



الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

متحف إىل أهدى قد مرص إىل بونابرت حملة رفيق دينتون املسيو الرحالة وكان
التابوت عىل ما رأى أنه ملارييت فاتفق مومياء، فيه مرصيٍّا تابوتًا ١٨٤٧م سنة بولون
لشامبليون، بكتابني فاستعان رموزها، حل إىل نفسه فتاقت الهريوغليفية، الصور من
بعض فهم إىل ق فُوفِّ ألفاظها، لحل معجم واآلخر الهريوغليفية، اللغة نحو يف أحدهما
يرتدد الحني ذلك من برح فما الهريوغليف، لغة إليه حبَّبت بلذة فشعر الرموز تلك
يقنعه يعد فلم اللغة، تلك من تمكَّن حتى املرصية اآلثار بني أوقاته يقيض املتحف إىل
مهمٍة يف تعيِّنه أن الفرنساوية املعارف نظارة عىل فعرض مرص، إىل الشخوص غري
أن عىل باملسري له تأذن أن فالتمس فأبت؛ آثارها يف للبحث النيل وادي إىل بها يسري
فأذنت برخصٍة باريس إىل الذهاب يف فاستأذنها ترَض؛ فلم السفر نفقة إال يكلفها ال
ثورة كانت ثم املرصية. اآلثار من فيه ما يقرأ اللوفر متحف إىل وانقطع فسافر له،
بمنصب أصدقائه بعض له فتوسط راتبه، وانقطع األحوال فتضعضعت ١٨٤٨م، سنة
كتابًا وألَّف الهريوغليفية، اللغة يف ر التبحُّ من بواسطته تمكَّن اللوفر، متحف يف صغري

القبطية. بالكتب يتعلق
مكاتب يف يبحث لغويٍّا وفًدا مرص إىل أنفذوا اإلنكليز أن ١٨٥٠م سنة واتفق
عىل النطرون بوادي ديٍر يف فعثروا القديمة، القبطية الكتابات عن املرصية الديور
بأبحاثهم يرجون إنما وكانوا بهم، الفرنساويون فاقتدى لندرا، إىل أرسلوها كثرية أوراق
بينهم اشتُهر قد مارييت وكان اليونان، بتاريخ تتعلق جديدة حقائق عىل الوقوف هذه
فسافر فرنك، آالف ثمانية مقداره براتب املهمة هذه يف فعيَّنوه اللغة، هذه بمعرفة
ذلك إىل الذهاب يستطيع ال أنه فرأى القاهرة، جاء حتى ١٨٥٠م سنة سبتمرب ٤ يف
الوفد ف ترصُّ من غضب قد البطريرك وكان البطريرك، من بوصية إال غريه أو الدير
ريض وااللتماس السعي وبعد جربًا. القبطية الكتب من حملوه ما حملوا ألنهم اإلنكليزي
يكن لم مارييت أن عىل مقار، األنبا دير رئيس باسم توصية كتاب ملارييت يكتب أن
إىل عمد الفرصة يضيع ال فلكي يوًما؛ ١٥ ميض قبل الكتاب ذلك عىل الحصول يرجو
مستقبل يف عظيم لتغيري سببًا إليها ذهابه وكان القلعة، إىل فسار القاهرة مشاهد د تعهُّ
وأهرام الجيزة أهرام فرأى العاصمة ضواحي عىل سورها من أرشف ألنه حياته؛
وتوغل سقارة إىل فركب أجله، من جاء ما نيس وقد زيارتها إىل نفسه فتاقت سقارة،
فوقف العظمى، منف أنقاض من لقربها مهمة آثار عىل الحصول يتوقع صحرائها يف
فإذا فتأمله اإلنسان، رأس يشبه ناتئًا حجًرا فيها فرأى القاحلة، الرمال تلك يف يتفرَّس
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االكتشاف ذلك يهمه فلم قبًال، التمثال هذا أمثال شاهد قد وكان هول، أبي رأس هو
منف، آثار عن أسرتابون يف قرأه مما ذهنه إىل سبق ملا خريًا منه توسم ولكنه لغرابته،
هناك «ورأينا ترجمته: ما عنها فكتب للميالد، األول القرن يف زارها قد أسرتابون وكان
عن الرياح تقذفها برمال مغمورة بقعة يف قائم هو فإذا ،(Serapium) رسابيوم هيكل
ال بعضها إال بالرمال، مغطاة هذه زيارتنا عند الهول أبي تماثيل ورأينا هناك، أكمات
التي املشقة لنا فتمثل مكشوفة، أبدانها نصف رأينا آخر وبعًضا ظاهرة، رءوسها تزال

العواصف.» شدة من الهيكل هذا إىل طريقهم يف يقاسونها القدماء املرصيون كان
التماثيل، هذه من صفني هياكلهم أمام يجعلوا أن القدماء املرصيني عادة من وكان
إىل سيهديه رآه الذي التمثال رأس أن مارييت فتحقق الهيكل، إىل بينهما الناس يسري
اكتشف حتى بحثه يتتبع زال فما آخر، تمثال عىل فعثر غربيه يف فبحث الهيكل؛ ذلك
فكشف منحدًرا، منه بالقرب آنس والثالثني والخامس املائة إىل وصل وملا تمثاًال، ١٣٤
قنطرة إىل فوصل واألربعني، والحادي املائة التمثال إىل انتهى حتى التماثيل من فيه ما
إىل فانتهى اليمني، جهة من النقب فواصل وفالسفتهم، اليونان آلهة بعض أشباه عليها
وعجول أُسود تماثيل عىل أوائلها يف عثر األرض، تحت أروقة إىل منه استطرق دهليز
مقصًدا يزال ال إليه املشار والهيكل بضالته. عثر أنه وتحقق طربًا، قلبه فرقص وغريها،
كما — باشا عيل محمد وكان سقارة، بمدافن ويُعرف اليوم، إىل واملستطلعني للرواد
وعاد املنع ذلك أُغفل تُويفِّ فلما اآلثار، عن النقب من وغريهم اإلفرنج منع قد — قدمنا

أعمالهم. إىل الباقون
إىل فأبلغه الجيزة، بمدير خربه اتصل العظيم الهيكل هذا مارييت اكتشف فلما
عما ويتخىل العمل عن يكفَّ أن مارييت إىل فبعث ذاك، إذ مرص وايل األول باشا عباس
فأغىض فرنسا، قنصل متعلقات من ذلك عىل الجواب أن فأجاب التحف، من اكتشفه
تقاعدوا الحفر يف مارييت يستخدمهم كان الذين الَعَملة ولكن املطالبة، عن باشا عباس

شهًرا. الحفر فتوقف املدير، بإيعاز العمل عن
والبحث القبطية الكتب فنسيت فرنسا، حكومة مسامع االكتشاف هذا خرب وبلغ
باريس إىل التحف هذه نقل سبيل يف تنَفق أخرى فرنك ٣٠٠٠٠ ملارييت وبذلت عنها،
املكتشفات تلك يستطلع مندوبًا فأرسلت املرصية؛ الحكومة مسامع الخرب فبلغ ا، رسٍّ
غريًة ذلك؛ عىل الحكومة حرَّضت التي هي إنكلرتا أن واملظنون عليها. الحجز ويلقي
مارييت فأبى وغريها، ومومياء تماثيل بني قطعة ٥١٣ املكتشفات عدد وبلغ وحسًدا،
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إىل كتابًا باشا عباس عن بالنيابة بك أسطفان فكتب حكومته، من بأمر إال تسليمها
التفاقها إال النقب من أجراه عما تسكت لم املرصية الحكومة «إن فيه: له يقول مارييت
إرصاره، عىل مارييت فبقي لها.» ملًكا املكتشفة التحف تبقى بأن فرنسا قنصل مع
عىل انتهت حتى والفرنساوية املرصية الحكومتني بني الشأن بهذا املداولة ودارت
الحني ذلك إىل اآلثار من اكتُشف عما املرصية الحكومة تتخىل أن (١) اآلتية: الرشوط
الفرنساوية للحكومة يباح أن (٣) مؤقتًا. النقب يتوقف أن (٢) فرنسا. لجمهورية

ملرص. ملًكا ذلك بعد تكتشفه ما يكون أن عىل إليه، العود
يعجز ما والتحف التماثيل من فاكتشف العمل، إىل مارييت عاد ذلك عىل وبناءً
الثمينة، باآلثار مملوءًا العجيب املدفن هذا كان فقد وصفه؛ عن فضًال تعداده عن القلم
تلك من يبيع مارييت كان ما وكثريًا رشحه، يطول مما الكريمة والحجارة الذهب وفيها

الحفر. نفقات عىل يساعده بما املثمنات
أبي بشأن بلينيوس كتاب يف قرأه كالًما تذكَّر الرسابيوم هيكل كشف من فرغ وملا
هرمكيس، للملك قربًا التمثال هذا جوف يف أن مآله الجيزة، أهرام قرب األكرب الهول
فالح له، جوف ال منحوت حجر الهول أبا أن العتقاده قرأه؛ مما مرتابًا مارييت وكان
فعثر حوله، ويبحث ينقب وأخذ الهول أبي إىل فسار جواره، يف القرب ذلك يكون أن له

املرصية. الهياكل أقدم وهو بالكنيسة، يعرف هيكل جملتها يف كثرية، آثار عىل
عىل املرصية اآلثار من قطعة آالف بسبعة فرنسا إىل مارييت عاد ١٨١٤م، سنة ويف
بموجب لفرنسا املرصية الحكومة وهبته الذي العدد أن مع واألقدار، األشكال اختالف
وال املغرب، أهل رشع يف حالل املرشق آثار رسقة ولكن ،١١٣ عىل يزيد ال االتفاق ذلك

الغاية. هذه إىل بباريس اللوفر متحف يف التحف هذه تزال
وكان باشا، سعيد عمه وخلفه األول، باشا عباس له املغفور تُويفِّ السنة تلك ويف
قنال مرشوع إىل الوصول له سهلت قديمة صداقة الشهري دلسبس املوسيو وبني بينه
يتوغلون فكانوا النيل، بوادي اإلفرنج مرور كثر القنال هذا حفر تم فلما السويس.
اآلثار، من أيديهم إليه تصل ما فيحملون اإلنكليز، من وأكثرهم القطر، أنحاء يف أحيانًا
رغبته ملجرد ذلك فعل نظنه وال — مرص يف اآلثار تلك تحفظ وسيلٍة يف دلسبس فسعى
نابوليون برنس عزم ذلك أثناء يف وشاع باإلنكليز. الكيد أراد ولكنه مرص، مصلحة يف
يصلح باآلثار عالم رجل استقدام يف ودلسبس باشا سعيد فتداول مرص، زيارة عىل
الترصف له أطلق وقد مرص فجاء مارييت، عىل االختيار فوقع تجواله، يف الربنس ملرافقة

حرًجا. يخىش وال رقيبًا يخاف ال العمل يف فجد يشاء، كما آثارها يف
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باشا مارييت

إال أنيس وال الرمال، إال له سمري ال الصحاري، يف أيامه معظم يقيض فكان
فارتاد الصعيد إىل انتقل ثم جاورها، وما سقارة يف كثرية آثاًرا فاكتشف األحجار،
صان يف الرعاة آثار عن فنقب السفىل مرص إىل ونزل ودندره، وأبيدوس وأبو الكرنك

الثانية. بالرتبة ١٨٥٧م سنة أواخر يف باشا سعيد عليه فأنعم وغريها،
كان أن بعد ملرص حفظها يف يسعى فأخذ اآلثار، تلك باكتشاف مارييت يكتِف ولم
تقوية يف سعى األخرى الجهة من ولكنه باريس، إىل حملها يف يجاهد املاضية املرة يف
إىل السفر باشا سعيد إىل فحببا بذلك، دلسبس فخاطب مرص، يف الفرنساويني نفوذ
هذه سفرته من عاد وملا ١٨٦٢م، سنة خريف يف إليها فسار الزيارة، سبيل عىل فرنسا

راتبه. وزاد املتمايز رتبة إىل مارييت ى رقَّ

املرصي املتحف

وأمره منصبه، يف مارييت فثبَّت إسماعيل وخلفه باشا، سعيد تُويفِّ ١٨٦٣م سنة ويف
فيدخر إليه، الناس تردد يسهل وسًطا يكون األزبكية ساحة يف مرصي متحف ببناء
لم ولكنه بذلك، مارييت فُرسَّ املرصية، عن فضًال اإلسالمية والعربية اليونانية اآلثار فيه
السلطان الجنان ساكن أن اآلستانة من باشا إسماعيل عىل ورد حتى فيه يرشع يكد
معدات بإعداد املتحف بناء عن فاشتغل قريبًا، النيل وادي زيارة عىل عازم العزيز عبد
ريثما السلطان ليشاهدها بها يليق بناء يف املرصية اآلثار تُجعل أن وأمر االستقبال،
بوالق. يف النيل ضفة عىل رحٍب بناءٍ يف فوضعوها أخرى؛ فرصٍة يف املتحف بناء يتيرس
أصوان، جزيرة إىل مارييت فرافقه نابوليون، الربنس املرصية الديار زار السنة تلك ويف
اإلقامة عىل وعوَّل ترتيبه، عىل وعمل متحفه، إىل مارييت عاد نابوليون برنس عاد وملا
لآلثار ا عامٍّ معرًضا فرنسا أنشأت ١٨٦٧م سنة ويف وأوالده، أهله فاستقدم مرص، يف
فرنسا وأنعمت مارييت، بتدبري السبق قصب فنالت ملرص، نصيبًا فيه جعلت القديمة،

كومندور. برتبة عليه
إليه دعا احتفاًال السويس، قنال بفتح إسماعيل الخديوي احتفل ١٨٩٦م سنة ويف
متحف االحتفاء دواعي من لهم أعده ما جملة يف وكان عنهم، ينوب من أو أوروبا ملوك
فُرسَّ اآلثار، فهم عىل املشاهدين يساعد كتابًا وكتب كثريًا بذلك مارييت فاهتم اآلثار،
الحكومة وأهدته بينهما، تقتسمانها فرنك ألف بمائة ابنتيه عىل فأنعم منه، الخديوي
فازداد منها، بعًضا ألَّف قد وكان مؤلفاته، عىل مكافأة فرنك ٣٠٠٠٠ الفرنساوية
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الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

طبع أو الهواء لتبديل فرنسا إىل تقريبًا عام كل يرتدد وكان أخرى، كتبًا فألَّف نشاًطا
مارييت عىل فأنعم باشا، توفيق وخلفه باشا، إسماعيل أقيل ١٨٧٩م سنة ويف الكتب،
١٨٨٠م، عام أواخر يف هللا وافاه حتى مجتهًدا عامًال زال وما باشا، لقب مع لواء برتبة

بوالق. متحف يف وُدفن
مذ الجيزة رساي إىل املرصية الحكومة نقلته حتى بوالق يف املرصي املتحف وظل
سنة فقررت إليه، للوصول تسهيًال القاهرة إىل بإرجاعه اهتمت ثم سنة، عرشة بضع
البناء وتم ١٨٩٧م، سنة بنائه يف ورشعت النيل، قرص بجوار جديد متحف بناء ١٨٩٣م

منها. نوفمرب ١٥ يف رسميٍّا بافتتاحه واحتفلوا ١٩٠٢م، سنة

مؤلفاته

وكبري، صغري بني ٦٣ عىل عددها يزيد بالفرنساوية، كثريًة مؤلفاٍت باشا مارييت ألف
رسابيوم (١) أهمها: أوروبا، يف العلمية الجرائد يف نُرش وبعضها حدة، عىل ُطبع بعضها
اإلسالم. فتوح إىل أزمانها أقدام من مرص تاريخ ملخص (٣) سقارة. جدول (٢) منف.
هيكل وصف (٦) مجلدات. ٣ يف كتاب وهو أبيدوس، (٥) بوالق. متحف زيارة (٤)
(٩) العليا. مرص (٨) بوالق. متحف أطلس (٧) .٦ أو مجلدات ٥ يف ُطبع الكبري، دندرة
يف سياحة (١٢) البحري. الدير (١١) وتاريخه. الكرنك هيكل وصف (١٠) مالحظات.

كثري. يشء ذلك وغري العليا. مرص
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العرشون الفصل

صالحجمديبك السيد

مناصب إىل ونشاطهم بذكائهم ارتَقْوا الذين املايض القرن أواسط نوابغ من هو
النهضة قبل نادًرا صعبًا ذلك وكان والرتجمة، واإلنشاء النظم يف ونبغوا الحكومة،

األخرية.

١٢٤٢ه–١٢٩٨ه. بك مجدي صالح السيد

ى وتلقَّ للهجرة، ١٢٤٢ سنة الجيزة مديرية من رجوان أبي يف صالح السيد ُولد
يومئٍذ وناظرها األلسن مدرسة إىل انتقل ثم األمريية، حلوان مدرسة يف العلم مبادئ



الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

بقلم فألحقوه ونباهًة ذكاءً أساتذته فيه فآنس الشهري، الطهطاوي بك رفاعة املرحوم
إىل انتقل ثم عمره، من عرشة الخامسة يتجاوز لم وهو املالزم لرتبة ي وُرقِّ الرتجمة،
وكانت فيها، والفرنساوية العربية اللغتني تدريس يتوىل الخديوية املهندسخانة مدرسة
فعهدوا الفرنساوية، اللغة يف معظمها يزال ال يومئٍذ الرياضية العلوم يف التدريس كتب
إىل بها يُنتفع تزال ال ة جمَّ كتبًا منها فنقل العربي، اللسان إىل نقلها الرتجمة صاحب إىل
وآخر النظرية، امليكانيكيات يف وكتاب والجيولوجية، الطبوغرافية يف كتاب منها اليوم،
الوصفية، والهندسة الطبيعة يف وكتب اآلالت، حساب يف وآخر العلمية، امليكانيكيات يف
أرجو تأليف الفلكية، األرصاد يف ورسالة اآلبار، حفر يف كتاب عن فضًال مطبوعة، وكلها

أخرى. كتبًا وألَّف تُطبع، لم الشهري،
رتبة إىل ترقى وقد والكبورجية، املهندسني آالي إىل أحيل ١٢٧١م، سنة ويف
يرتقى وجعل العسكرية، الفنون من يعرب ما وتصحيح الرتجمة رئاسة وتوىل يوزبايش،
الرتجمة لقلم ناظًرا ١٢٧٧ه سنة صار حتى واستحقاقه بجده الحكومة مناصب يف
إسماعيل له املغفور توىل وملا العسكرية. الكتب طبع يالحظ ذلك مع وهو الجبل، بقلعة
باملعية الرتجمة قلم يف وعيَّنه الثالثة، الرتبة إىل اه فرقَّ ونشاطه ذكاؤه أعجبه باشا
سنة وتعنيَّ املدارس، ديوان إىل ثم فالداخلية، املعاونة ديوان إىل انتقل ثم السنية،
سنة ويف الثانية، بالرتبة عليه أنعم ١٢٦٨ه سنة ويف املدارس، إدارة مأمور ١٢٨٦ه
سنة بمرص املختلطة املحاكم وتشكلت األعمال، فاعتزل املدارس إدارة ألغيت ١٢٩٠ه
١٦ يف هللا توفاه حتى املنصب هذا يف زال وما القاهرة، بمحكمة قاضيًا فتعنيَّ ١٢٩٢ه

١٢٩٨ه/١٨٨١م. سنة الحجة ذي
سنة األمريية املطبعة يف ُطبع كبري ديوان يف أشعاره ُجمعت مطبوًعا، شاعًرا وكان
إىل مياًال وكان عنه، ذكرناه ما معظم عنها أخذنا مطوَّلة، له برتجمة ًرا مصدَّ ١٣١٢ه،
نظمه، من قصائد أو بقلمه مقاالت من األيام تلك جرائد من جريدة تخُل فلم اإلنشاء،

والجوائب. املدارس، وروضة املرصية، كالوقائع
كتاب ذكرها تقدم التي غري الرياضية املؤلفات من العربي اللسان إىل نقله ومما
يف وآخر الهندسية، األعمال عىل الجرب تطبيق يف وآخر الجرب، يف وآخر الحساب، يف
يف األمريية املدارس معتمد قريٍب عهٍد إىل تزال ال الكتب هذه وكانت وغريها، املثلثات
العسكرية، الفنون كتب من كثريًا املهندسني آالي يف وهو عرَّب وقد الفنون، هذه تدريس
واملقالع، باليد القنابر ورمي والقالع الحصون ميادين وكتاب واألنهر، الرتع كتاب منها
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تذكار وكتاب مطبوعة، وكلها خفيفة، استحكامات وكتاب عمومية، استكشافات وكتاب
بتحرير املرسل تذكري كتاب معرَّباته ومن قوية. استحكامات وكتاب املهندسني ضباط
أخرى كتبًا وترجم نابوليون)، (كود فرنسا قوانني ترجمة يف واشرتك واملجمل، ل املفصَّ
التي املدارس روضة جريدة تحرير يف واشرتك مختلفة، مواضيع يف شتى رسائل ونرش
عام تاريخ تأليف يف املذكور باشا عيل مع واتحد مبارك، باشا عيل املرحوم أنشأها
والرومانيني، والبطالسة واألكارسة بالفراعنة يتعلق ما منه فألَّفا املرصية، للديار ل مطوَّ
منه كتباه ما فبلغ الفتح، بعد ١٦٠ سنة إىل وتجاوزاه اإلسالم، فتوح إىل انتهيا حتى
مبارك، باشا عيل املرحوم أوراق بني والكتاب الرتجمة صاحب وتُويفِّ كراس، ٤٠٠ نحو

باشا. عيل وفاة بعد األمر إليه آَل ما ندري ال
آداب خدموا الذين العلم رجال من كان بك مجدي صالح إن باإلجمال ويقال
فإن الشعرية؛ قريحته عن فضًال والعسكرية، الرياضية الكتب برتجمة العربية اللغة
واطَّلعنا النظم، يف باعه طول عىل تدل كبرية صفحة ٤٣٠ املطبوع ديوانه صفحات
جريدة يف تُنرش كانت الرتجمة صاحب إنشاء من أدبية مقاالت فيه كتاب عىل مؤخًرا
نرشها، فمنع العهد، ذلك رجال ببعض تعريًضا فيها إن يومئٍذ قيل املدارس، روضة
يف وطبعها بمرص، االستئناف بمحكمة القايض بك، مجدي محمد نجله بجمعها فُعني

األمريية. املطبعة
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والعرشون الحادي الفصل

بسرتس سليم

اشتُهروا جماعة منهم نبغ وقد ووجاهة، غنًى سوريا عائالت أشهر من بسرتس عائلة إن
سليم املرحوم أحدهم ترجمة اليوم نذكر التجارية، الشئون يف واملهارة واإلقدام بالذكاء
ترجمة نرش إىل دعانا ومما املايض. القرن أواسط نوابغ من بسرتس موىس بن بسرتس
اكتسابه يف راغبًا العلم، إىل مياًال ووجاهته غناه عىل كان أنه خاص بنوع الرجل هذا
يحسب من وفيهم اليسار، ألهل مثاًال يكون أن يجدر فهو بالدنا؛ يف نادر وذلك ونرشه،
إىل نحتاج ال ونحن العلم ينفعنا وما قالوا تعلَّموا لهم قيل وإذا الفقراء، مهنة العلم
ننزعها، أن لنا وآن عهدها تقادم أوهام وهي يتفقان. ال والغنى العلم كأن — كسب
هو بل امللوك، وإكليل التمدن، ودعامة الغنى، زينة العلم أن يعلم وهو إال عاقل من وما

اإلصالح. ودليل العالم نور
هي: وإليك حسنة، لهم قدوة بسرتس سليم ترجمة تكون أن فنرجو

(أغسطس) آب شهر من ٢٩ يف بريوت يف ُولد بسرتس، موىس بن بسرتس سليم هو
قومه عني موىس وكان بسرتس، موىس لوالده الوحيد الذكر الولد وكان ١٨٣٩م، سنة
ممتاًزا الصدر، رحب الحسنات كثري والده وكان اتحادها. ومؤسس أرسته ورئيس
والدته، حجر يف سليم ولده فرتبى ١٨٥٠م، سنة عليه مأسوًفا تُويفِّ الصفات، بمحامد
بعض وأحرز العربية، واآلداب املعارف ل حصَّ أن يلبث ولم أخالقه، بتهذيب فقامت

رقيق. شعر له وكان األجنبية، اللغات
إليها فسافر سوريا، يف األعظم السواد لدى مجهولة فتوته يف أوروبا أحوال وكانت
السليمية، الرحلة اه سمَّ مفيًدا كتابًا رحلته يف وألَّف ممالكها، بعض وجاب ١٨٥٥م، سنة
النصائح من كثريًا نه وضمَّ أوروبا، تقدُّم أسباب طلب عىل وطنه أبناء فيه حرَّض
وبتغيري واالجتهاد، والتعاضد باالتحاد يكون «إنه األمم: تقدُّم يف قاله ومما والحكم،



الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

١٨٣٩م–١٨٨٣م. بسرتس سليم

هم الرجال أفراد وأن الرتقي، مفتاح هي إذ العمومية؛ السنن واتباع التعصب، عنارص
عدة عرَّب وقد وقدوتهم.» وكالمهم بكتاباتهم الناس بني الصحيحة اآلراء يبثون الذين
جعلها باآلداب، واالحتفاظ الصحيحة، اآلراء وبث العادات، استصالح بها قصد روايات

مطالعتها. إىل الناس يصبو أقاصيص
إىل ثانية ١٨٦٦م سنة وسافر االتجار، قصد اإلسكندرية استوطن ١٨٦٠م وسنة
وخالنه، أهله لزيارة ١٨٦٩م سنة بريوت جاء ثم ليفربول، يف تجاريٍّا بيتًا وأنشأ أوروبا
ويف زائًرا، بريوت قدم ١٨٧٢م وسنة لندن. إىل التجاري بيته انتقل إنكلرتا إىل عاد وملا
حبيب عمه ابن ابنة أدما لندن مدينة يف إليه ت ُزفَّ ١٨٧٤م سنة (سبتمرب) أيلول أول
الثاني إسكندر القيرص عرابه موىس إسكندر البكر ولدين؛ منها فُرزق بسرتس، جرجس
القيرص والد الثالث إسكندر القيرص عرابه فلديمري والثاني األسبق، روسيا إمرباطور

الرويس. البالط يف املكانة من له كان ما عىل بها يُستدل حظوة وهي الحايل،
ممالك من وغريها وإنكلرتا سوريا يف الخريية اإلحسان جمعيات يهب وكان
يوحنا القديس وجمعية ببطرسربج، امللجأ منها جمعيات؛ جملة يف عضًوا وكان أوروبا،
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بسرتس سليم

أحرز وقد وفاته، بعد لقرينته ومنحته املخصوص، وسامها فقلَّدته لندن، يف األورشليمي
اإلنكليز. وبالد سوريا يف حسنة شهرة

املجيدي الوسام فنال املعارف، وسعة والنبل بالفضل معروًفا كريًما، صادًقا كان
(القديسة آن سنت وسام روسيا إمرباطور ومنحه الشاهانية، العواطف من الشأن العايل
وفاته وكانت الثاني، ستانسالس سان ووسام األحمر، الصليب ووسام الثالث، حنة)
وقد ١٨٨٣م، سنة (فرباير) شباط ٣ يف لندن قرب فلكستن يف مصيفه يف القلب بعلَّة

١٨٨٥م. سنة فيها فُدفن بريوت، إىل جثته نُقلت
العديدة الرسائل وصور فيه الجرائد وأقوال مراثيه جمع يف بعضهم ُعني وقد
كتاب يف وطبعها الرويس، اإلمرباطور اب وُحجَّ الروس وزراء من عليه ترد كانت التي
١٨٨٥م سنة جاورجيوس القديس مطبعة يف بريوت يف ُطبع الحرسات، صدى ى يُسمَّ

الجليس. أنيس اسمه شعر ديوان وله — فيه فلرتاجع —
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والعرشون الثاني الفصل

الفلكي باشا حممود

املرصي الفلكي الريايض العالم

يكد ولم ١٢٢٠ه، سنة الغربية مديرية يف الحصة اسمها بلدٍة يف هللا) (رحمه ُولد
صباه، منذ وجهه يف تتجىل النجابة وكانت أخوه، فاحتضنه والده تُويفِّ حتى يرتعرع
وأكبَّ واملطالعة، الدرس عىل فأقبل ١٢٤٠ه، سنة اإلسكندرية مدرسة يف أخوه فأدخله
بلوك رتبة نال حتى سنوات بضع عليه تمِض فلم ونشاط، بهمة العلم اكتساب عىل
حيثما وكان املرصية، األمريية املدارس من غريها إىل املدرسة هذه من فانتقل أمني،
عيَّنته دروسه أتمَّ فلما الرياضية، الفنون يف وخصوًصا والذكاء؛ بالنباهة اشتُهر حلَّ
ذاك إذ وكانت املهندسخانة، مدرسة يف والفلكية الرياضية للعلوم أستاذًا الحكومة
له املغفور عليه بها أنعم أغايس، صاغقول رتبة إىل فيها فرتقى بك، المبري برئاسة

١٢٦٢ه. سنة الكبري باشا عيل محمد
أحد عىل تنعم ال الحكومة فكانت ذاك؛ إذ املنزلة من للرتب كان ما يخفى وال
فحصول بال، ذات بخدمٍة يقوم أو أقرانه، عن به يمتاز عظيًما عمًال يأِت لم ما برتبة
داعيًا كانت أنها عىل منزلته، ورفع همته علوِّ عىل دليل الرتبة هذه عىل الرتجمة صاحب
١٨٥١م سنة املرصية الحكومة فاختارته العلوم، يف ر التبحُّ عىل فأكبَّ تنشيطه، إىل
سنوات تسع ذلك عىل فثابر والفلكية، الرياضية علومه إلتمام أوروبا إىل به وبعثت
حتى شيئًا بها يستفيد ال فرصة يرتك ال وكان باريس، مرصد أثنائها يف الزم متوالية،
عهد يف منصوًرا ظافًرا وعاد الشهادات فنال السبق، قصب به وحاز فقدمه االمتحان، آن
املرصية، للديار خريطة رسم وكلَّفه أمرياالي، برتبة عليه فأنعم باشا، سعيد له املغفور



الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

١٢٢٠ه–١٣٠٣ه. الفلكي باشا محمود

خريطة فرسم — املرصيني من بارشه من أول وهو — العمل هذا مبارشة يف فأخذ
وهي والهندسة، التخطيط يف ومهارته باعه طول عىل يدل مدقًقا رسًما البحري الوجه
ثم وضعه، مؤلَّف أول ولعلها التدقيق، عند إليها يرجعون باسمه، مشهورة خريطة
الفرنساوية، يف وبعضها العربية يف بعضها وكتب، رسائل بني أخرى بمؤلفات أردفه

ومواضيعها: أسماءها وهاك

الرفيعة. املنزلة من نالته ما إىل أرشنا وقد ذكرها، املتقدم الخريطة (١)
قدمها أن بعد ١٨٥٥م، سنة نرشها اإلسالمية، اإلرسائيلية التقاويم يف رسالة (٢)
وهو اليهود، تاريخ ابتداء زمن تعيني موضوعها وخالصة البلجيك، يف العلوم ملجمع
الخليقة تمت الذي اليوم به ويريدون امليالد، قبل ٣٧٦١ سنة أول ترشين ٧ يف عندهم
مساءً، إفرنكية السادسة الساعة يف عندهم يبتدئ وهو يومهم، حدود يف والنظر فيه،
جزءًا، ٧٢ إىل منها كلٌّ يقسم قسًما، ١٠٨٠ إىل الساعة وتقسم ساعة، ٢٤ إىل ويقسم
مع وسنوهم، شهورهم بها تبتدئ التي واأليام وسنتهم وشهرهم أسبوعهم يف وبحث

املسيحي. امليالد بتاريخ تاريخهم ومقارنة أعيادهم، تعيني
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الفلكي باشا محمود

وضواحيها، بباريس األرضية املغناطيسية للمواد الحارضة الحالة يف رسالة (٣)
يف تجواله أثناء موادها أعدَّ وقد الفرنساوي، العلمي املجمع عىل ١٨٥٦م سنة تالها

أوروبا.
كتبه، أجلِّ من وهو ١٨٥٨م، سنة نرشه اإلسالم، قبل العربية التقاويم يف كتاب (٤)
يف ُولد أنه مآلها نتيجٍة إىل فوصل اإلسالمية، الرشيعة صاحب والدة يوم عن فيه بحث

للميالد. ٥٧١ سنة أبريل ٢٠ املوافق األول، ربيع ٩
بالحساب يعملون كانوا بأنهم فحكم اإلسالم، قبل التقويم حال يف النظر ودقق
شمسية سنة ستني فبلغ وفاته، عند النبي عمر عن أيًضا فيه وبحث ف، الرصِّ القمري
يكونوا لم جاهليتهم يف العرب أن وارتأى أيام، و٣ قمرية سنة ٦٣ أو يوًما، و٢٨
املؤرخ برسفال دي كوسني رأى وهو اليوم، إليها ينقسم التي الساعات يعرفون

وشوسن. الفرنساوي
وشاهده ١٨٦٠م، سنة يوليو ١٨ يف بدنقال ظهر الذي الكيل الكسوف يف رسالة (٥)

الفلك. علماء بني اشتهاره إىل داعيًا الرسالة تلك وكانت هناك، بنفسه هو
مستشهًدا أزمانها، أقدم يف املدينة تلك بها وصف القديمة، اإلسكندرية يف رسالة (٦)
بها أوضح بخارطة الكتاب وأرفق وأبنيتها، ومراسحها شوارعها من هو اكتشفه بما

ذلك.
الغرض له فتبنيَّ دقيًقا، بحثًا فيها بحث األهرام، أعمار عن اإليضاح يف رسالة (٧)
فلكي؛ لغرض بُنيت إنما األهرام أن رأيه ومن للشعرى، مطابقتها بنائها من األصيل
حد يف هي عبارة إيراد بي يجدر الرسالة هذه ذكر «وعىل املرصي: باشا مختار قال
أخذ يف رشوعه عند املرحوم مع موجوًدا كنت فقد شخصية، أفكار عن صادرة ذاتها
لالطِّالع وصل بأنه اليقني علم وأعلم الفلكي، التناسب من وموقعها األهرام مقاييس
عند الشعرى كوكب بالضبط يقابل رسم يف تحكيمها وجد إذ تشييدها، من الغرض عىل
العلماء، نسيم شم يوم بها يعرف مزولة يجعلها أن أراد ببنائها اآلمر فكأن طلوعه،
من عليه فيسبغ املذكور، الكوكب صعود ملوافاة فيها املدفونني جثث تعريض وألجل
وخصوًصا األقدمني، عند كان الشعرى كوكب أن بخاٍف ليس إذ وغفرانًا؛ رحمة آياته

اآللهة.» بإله بعضهم عنه عربَّ حتى املعبودات، أجلِّ من املرصيني،
ارتفاعه. قبل النيل ارتفاع عن التنبؤ يف رسالة (٨)

مرص. يف الجوية الحوادث ملراقبة مرصد إنشاء رضورة يف بحث (٩)

189



الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

الفرنساوية. باألقيسة ذلك ومقابلة وميزانها، ومكيالها مرص مقياس يف رسالة (١٠)
.«Avoir» الفرنساوي بالفعل الناقصة «كان» مشابهة يف رسالة (١١)

حال واملوت كتابتها، بارش املرصي، الُقطر يف العملة موازين توحيد يف رسالة (١٢)
إتمامها. وبني بينه

أهل نخبة إال يتقلدها ال شأن ذات مناصب هللا) (رحمه الفلكي باشا محمود وتقلَّد
١٨٧٥م سنة بباريس الجغرايف املجمع يف املرصية الحكومة عن ناب أنه منها الفضل،
فُعهدت الوزارة، مسند بلغ حتى الحكومة مناصب يف وتقلب ١٨٨١م، سنة البندقية ويف
سنة القطر هذا داهمت التي العرابية الحوادث ولكن العمومية، األشغال نظارة إليه
العمومية، املعارف نظارة إليه ُعهدت ثم طويًال، شئونها إدارة من تُمكِّنه لم ١٨٨٢
البالد وأضاءت عهده عىل املعارف فزهت أقسامها، من كثريًا ورتَّب ونظَّمها شعثها فلمَّ
هماًما كان أنه القول وخالصة مدة. الخديوية الجغرافية الجمعية رئاسة وتوىل بها،
املعارف نرش سبيل يف مجاهًدا خدمته، يف عامًال حياته سني قىض لوطنه، محبٍّا حازًما
عىل آسًفا واألوراق، بالكتب محاط وهو ١٣٠٣ه سنة فجأًة هللا توفاه حتى أبنائه، بني
الوطن أهل عىل وفاته ت فشقَّ وبينها، بينه املنون فحال إتمامها، عزمه يف كان مؤلفاٍت
قدره. حق فضله تقديرهم عىل دلَّ بما والشعراء الُكتَّاب ورثاه العلماء فأبَّنه املرصي،
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والعرشون الثالث الفصل

الطرابليس نوفل اهللا نعمة نوفل

حياته تاريخ

وكان ١٨١٢م، سنة الشام طرابلس يف ُولد األخرية، العربية النهضة رجال أحد هو
نوفل آل أن عىل بالبنان، إليهم يشار الذين املناصب أصحاب من نوفل هللا نعمة والده
يف خدمتها تولَّْوا وقد العلية، للدولة واإلخالص بالوجاهة معروفون قوم اإلجمال بوجه

يزالون. وال متنوعة مناصب يف وتقلبوا قرون، ثالثة أثناء
االبتدائية املدارس بعض فأدخله أرسته، أعضاء مثال عىل جريًا بتثقيفه والده فُعني
بعض وتناول العربية، اللغة يف والكتابة القراءة مبادئ فاكتسب طرابلس، مدينة يف
األحوال قضت ١٨٢٠م سنة ويف فيها، فربع والخط اإلنشاء وخصوًصا والده، من اليشء
عليه له وكانت باشا، عيل محمد له املغفور عهد عىل املرصية الديار إىل والده بسفر
ومرص سوريا يف قاًرصا العهد ذلك إىل العلم وكان ديوانه، يف اإلنشاء من تواله ملا دالة
عيل محمد وكان اإليطالية، أو الفرنساوية يتعلم من ويندر والرتكية، العربية العلوم عىل
ُعني حتى فيهما فنبغ بعضها، نوفل فدخل اللغتني، تينك لتعليم املدارس أنشأ قد باشا

الخاص. بالديوان التحريرات قلم يف ألبيه معاونًا بتعيينه األمر والة
الالذقية، وقضاء طرابلس لواء ملحاسبة مأموًرا سوريا إىل عاد ١٨٢٨م سنة ويف
حنا املرحوم كريمة أنجلينا، باملرحومة أثنائها يف تزوج سنني، سبع املنصب هذا يف ظل
له املغفور أن وذلك عيشه؛ نغصت بمصيبة الزمان نكبه أفراحه أوائل يف وهو غريب،
سنوات عرش فيها فقىض ١٨٣٠م، سنة — معلوم هو كما — سوريا دخل باشا إبراهيم
كان ولكنه جبل، أو بلٍد يف ثورٍة من أثنائها يف البالد تخُل لم ومهاجم، مدافع بني
وال اسمه، يخافون فباتوا السوريني قلوب يف هيبته أوقع ما ذلك االنتقام، رسيع صارًما
وشاية الناس بعض إليه فنقل والرصامة، بالعدل يرضبونه مثًال باشا إبراهيم أيام تزال
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م–١٨٨٧م. ١٨١٢ الطرابليس نوفل هللا نعمة نوفل

تقدَّم وقد طرابلس إىل إبراهيم عاد ثم بإعدامه، فأمر املرتجم، والد نوفل هللا بنعمة
األمر وأن الرجل براءة فتحقق فبحث املقتول، عن بلغه ما يتفحص أن بعضهم إليه
فأكرمه فقدم حزينًا، منزله يف معتزًال وكان الرتجمة، صاحب فاستقدم وشاية، كان
والدته، ليُعزَي معيته رجال بعض وأرسل سنية، خلًعا عليه وخلع كثريًا، ماًال إليه ودفع

فعل. وقد الكسري، لقلبها جربًا الواشني من باالنتقام ويعدها
نُقل التالية السنة ويف طرابلس، لخزينة باشكاتبًا املرتجم تعنيَّ ١٨٥٠م سنة ويف
العلية الدولة أنفذت ذلك أثناء ويف صيدا، والية إدارة مجلس يف للكتابة بريوت إىل
ويف له. سكرتريًا املرتجم وعيَّنت لبنان، جبل ملساحة مأموريها كبار أحد أفندي أمني
فيه أظهره ملا املنصب هذا يف مكثه وطال بريوت، كمرك باشكاتبية توىل ١٨٥٢م سنة
عاد ثم باشا، قبويل بمعية طرابلس إىل ه توجَّ ١٨٦٣م سنة ويف واللياقة، النشاط من
الشاقة املناصب تويل عىل تساعده ال صحته أن التالية السنة يف فرأى بريوت، إىل معه
ترجمانًا هناك فعيَّنوه النفس، لرتويح رأسه مسقط إىل وعاد الخدمة، من فاستقال
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إىل التفاته ه ووجَّ األشغال، سائر عن وانقطع مًعا، أمريكا لقنصلية ثم أملانيا، لقنصلية
يف فقىض والتنقيب، والبحث والتأليف املطالعة يف الفراغ ساعات وشغل وأمواله، عقاره
فأسف ألرملته، تركها ثروٍة عن ١٨٨٧م، سنة هللا توفاه حتى سنة وعرشين نيًفا ذلك

كتاباته. طالع من كل عليه

ومؤلفاته وفضله علمه

والرتكية، العربية اللغتني يف يقرؤه ما وأكثر املطالعة، محبي من الرتجمة صاحب كان
بني والفكاهة، والتاريخ واألدب العلم يف املجلدات من مئات فيها نفيسة مكتبة فجمع
خدمًة بريوت يف األمريكية الكلية للمدرسة وقفها أجله دنا فلما ومخطوط، مطبوع
تمضية عىل املطالعة يف يقترص يكن ولم األيام، ممر عىل له تذكاًرا تزال وال لتالمذتها،
يف والكتب والرسائل املقاالت فيكتب يطالعه، ما ثمار يجني كان ولكنه الفراغ، ساعات
ما ورسائله مقاالته فمن العربية؛ يف مثله إىل أحد يسبقه لم جديد معظمها مواضيع
عىل املطبوعة الكتب أما وغريهما. الحال لسان يف نُرش ما ومنها الجنان، مجلة يف نُرش
منها املرتجمة فالكتب تأليًفا؛ ألَّفه اآلخر والبعض الرتكية، عن ترجمة فبعضها حدة،
ومعتقدات أصل يف وكتاب املبعوثان، مجلس قررها التي البلدية املجالس قوانني كتاب
ترجمته عىل الدولة كافأته جزءان، وهو العلية، الدولة دستور وكتاب الرشكسية، األمة
جدية مواضيع يف ترى كما وكلها وغريها، األمم حقوق وكتاب عثمانية، لرية بثالثمائة

والرتكية. العربية اللغتني يف وتضلُّع علم إىل تحتاج
منواله عىل يُنسج لم مما ألنها وفضله؛ علمه عىل داللة أوضح فإنها مؤلفاته، أما
اللغات من شيئًا يعرف ال مؤلف عن لصدورها عليها يطَّلع الذي يعجب وقد العربية، يف

بعضها. مقدمة يف هو رصح كما اإلفرنجية،

مؤلفاته ومن

أبحاث وفيه ١٨٧٣م، سنة بريوت يف طبع املعارف: أصول يف الصحائف زبدة (١)
عند الفلسفة بتاريخ صدَّره فقد وحديثًا؛ قديًما املتمدنة األمم عند العلوم تاريخ يف
فرق تفصيل مع واليونان، واملرصيني والصينيني والهند والفرس والفينيقيني الكلدان
بعدهم، جاء ومن العرب إىل الفلسفة وصلت أن إىل آرائهم، وتسلسل عندهم الفالسفة
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الكالم ذلك عن ويتفرع واللغة، كاملنطق وتواريخها، العلوم أصول يف فصول ذلك وييل
الرياضية العلوم أصول ثم والشعر، والبيان والرصف اللغة فعلوم اللغات تواريخ يف
الحديثة؛ العلوم وسائر فالجغرافية، فالتاريخ، وفروعه، فالطب فالطبيعيات، والفلك،
تلذ فلسفي تاريخي ذلك كل يف وكالمه وغريها، والنبات واملعادن والكيميا كالجيولوجيا

مطالعته.
يف يبحث فهو موضوعه؛ عىل يدل واسمه املعارف: سياحة يف الصحائف زبدة (٢)
وكل مملكة كل عند اآلن إىل األزمان أقدم من األرض يف والفلسفة العلم ل تنقُّ كيفية

منه. أكرب أنه مع السابق، للكتاب تتمة الكتاب هذا ويعد دولة،
أصول يف إضافية فصول وفيه واألديان: العقائد أصول يف سليمان سوسنة (٣)
يف خصوًصا ذلك، وتفصيل اإللهية األديان إىل واملجوسية الوثنية من الناس أديان
واإلرسائيلية واإلسالمية النرصانية الفرق من حدث ما مع املشهورة، الثالث الديانات

لذيذ. سهل أسلوب عىل
سعة عىل يدل الفائدة عظيم كتاب وهو العرب: تقدمات يف الطرب صناجة (٤)
صدَّره فقد وعاداتهم، وأخالقهم وآدابهم العرب تاريخ يف املرحوم مؤلفه اطالع
وتقاطيعهم العرب أقسام يف الكالم بسط ثم العرب، جزيرة عن جغرافية بمقدمات
ومآكلهم ومالبسهم ومساكنهم ومناسكهم ومعابدهم أديانهم يف ثم وأوصافهم، وسحنهم
وإبلهم، وخيولهم وفصحائهم وشجعانهم أخالقهم يف الكالم ذلك وييل ومخاطباتهم،
العربية اللغة آداب وضع يف وأبحاث ودولهم، وحروبهم وأسلحتهم العرب جيوش ثم
ذيل ويف إليهم، وصلت أو عندهم نشأت وكيف علًما، علًما العرب عند العلوم وأصول
العباس. بني أواخر إىل الراشدين خلفاء من العرب دول عن تاريخية فذلكة الكتاب

تُطبع. لم أخرى مؤلفات وله مؤخًرا، ُطبع قد الغضنفري: عىل الرد (٥)
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مشاقة ميخائيل الدكتور

قرية يف ُولد وِهمة، وفطنة ذكاءً نوابغه من ونابغة عرش، التاسع القرن أفراد من هو
الذي برتاكي بيوسف يتصل جليل نسب ذات عائلة من لبنان، جبل أعمال من رشميا
الحرتافه بمشاقة ب ولُقِّ اليونان، ببالد كورفو من وأصله الرتجمة، صاحب جد جد هو
أمري الكبري الشهابي بشري األمري بالط يف جرجس والده وكان الحرير، مشاقة تجارة
ليكون اإلمارة مركز القمر دير إىل بيته فنقل منه، املقربني ومن ذاك، إذ لبنان جبل

عمله. مكان من قريبًا
وكان وجيزة، مدة يف القراءة من فتمكَّن الذهن، متوقد ذكيٍّا نبيًها ميخائيل وكان
الدفاتر. مسك تعلَّم ثم أبيه، عن البسيط الحساب ن فتلقَّ الرياضيات، إىل طبيعي ميل له
يهود من فسمع أحاديثهم، من ويستفيد القوم كبار يُجالس سنِّه صغر عىل وكان
استطالع إىل فمال حدوثهما، قبل والكسوف الخسوف أوان يعرفون أنهم القمر دير
من األيام تلك أهل أكثر اعتقاد مثل يعتقد وكان قلقه، فازداد يستطع، فلم ذلك كيفية

بالغيب. صاحبه ينبئ الفلك علم أن
دير إىل دمياط من الرتجمة صاحب خال النحوي بطرس قدم ١٧١٤م سنة ويف
ميخائيل فانتهز والطبيعية، الرياضية العلوم وسائر الفلك علم يف بارًعا وكان القمر،
باجتهاد، يدرسه وأخذ بطلبه فُرسَّ الفلك، علم يدرسه أن خاله إىل وطلب الفرصة تلك
بذكائه وأعجب شديدة، محبة خاله فأحبه قصرية، بمدة كبريًا جانبًا منه فاكتسب
هناك، عمه محل يف كاتبًا وتعنيَّ دمياط إىل ميخائيل ذهب ١٨١٧م سنة ويف وفطنه.
التجارة تعاطى حتى زمنًا لبث فما االستقالل، من بأقل يقنع ال النفس كبري وكان

صغرية. ثروة واكتسب بنفسه،
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١٨٠٠–١٨٨٨م. مشاقة ميخائيل الدكتور

يف فوقع وآراءه، فولني الفيلسوف سياحة كتاب ١٨١٨م سنة طالع أنه واتفق
ألفكاره. شاغًال ذلك وصار الدين، أمر من الرتدد حالة

استطالع أحب إال به يسمع أو شيئًا يرى يكن لم أنه وحميدها أخالقه غريب ومن
ما كل يتعلم أن يقدر أنه يعتقد كان ولذلك العقلية؛ بقواه تامة ثقة له وكانت كنهه،

يريده.
فسأله املوسيقى، فيه تصدح كانت دمياط مدينة يف عرًسا حرض أنه ويحكى
يعرف ال ألنه به استخفاًفا اآلخر البعض فأظهر يعرفه، هل لحن عن الحارضين أحد
ففعل املوسيقى، فن يدرس أن الساعة تلك من وعزم الحمية، رأسه يف فثارت األلحان،

آالته. سائر عىل الرضب أتقن أن بعد بديعة رسالة فيه ألَّف حتى منه، وتمكَّن
القمر دير إىل ميخائيل فرجع الطاعون، وباء دمياط يف ظهر ١٨٢٠م سنة ويف

بنفسه. واملقابلة الجرب يطالع وكان املطالعة، عن يفرت ال وهو
فأكرموا حاصبيا، أمراء عند مدبًرا ليكون الكبري بشري األمري انتدبه ذلك وبعد
القنيطرة؛ قضاء يف وقرية اللدان ونهر الحولة جهات يف واسعة بقاًعا ووهبوه مثواه
سنة بمرض أصيب ولكنه وبأعماله، به إعجابهم من كان ما مقدار عىل يدلنا وهذا
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أثنائها يف كان أشهر خمسة فتعالج للمعالجة، القمر دير إىل يعود ألن فاضُطر ١٨٢٨م
طبيعته عىل جريًا الطب صناعة يعرف أنه لو ويودُّ يتناوله، كان الذي العالج يالحظ
الكتب من يداه إليه وصلت ما مطالعة عىل عكف مرضه من نقه فحاملا قدمنا. كما —
املتقدم وكان مصطلحاتها، من كثري إدراك عن عجز ولكنه أكثرها، فهم حتى الطبية
هناك. كان إيطايل آخر بطبيب أيًضا واستعان إياها، فأفهمه القمر دير إىل عاد قد ذكره
الفتتاح بجنوده الكبري باشا عيل محمد بن باشا إبراهيم جاء ١٨٣١م سنة ويف
وقدم الحصار، ذلك يف ملعاضدته األمري فجاء تحالف، بشري األمري وبني بينه وكان عكا،
دمشق إىل ورافقها املرصية الجنود إىل انضم ثَمَّ ومن األمري؛ برفقة مشاقة ميخائيل
القمر. دير إىل رجع ثم األصفر)، (الهواء بالكولريا واملصابني جرحاها يطبِّب وحمص
للتطبيب اضُطر حتى مالية، جسيمة خسائر باشا إبراهيم حروب بسبب لحقه وقد
وجود واغتنم فيها، وأقام دمشق إىل ونزح مجانًا. يُطبب ذلك قبل وكان باألجرة،
عليه، الطب من نقصه ما فطالع املرصية، الحملة مع هناك الشهري بك كلوت الدكتور

دمشق. أطباء رئاسة الحكومة ولته حتى املهنة تلك من فتمكَّن
آخر، شيئًا نفسه طلبت الطب من تمكَّن ا فلمَّ آخر، دون بعلٍم يقنع يكن ولم
مرتجًما تعنيَّ سوريا من املرصية الجنود خرجت وعندما فيه، ع وتوسَّ املنطق فدرس

دمشق. يف إنكلرتا لدولة قنصًال أُرسل الذي وود للسري
يف الجراحية العمليات ممارسة عىل وواظب املرصية الديار قدم ١٨٤٦م سنة ويف
دمشق، إىل عاد ثم دكتور، لقب مع الطبية الدبلوما نال حتى العيني قرص مدرسة
ذهب وما املسيحية الديانة بني يرتدد فجعل دينية، حركة ذلك أثناء يف أفكاره وتحرَّكت
يهتدي لعله غريه ويف فيه يراجع فأخذ الجلية، البينة كتاب عىل وقع حتى فولتري إليه
الكاثوليك طائفتي بني جدلية كتبًا يطالع أخذ ثم الرتدد، من ضمريه يريح ما إىل
طويلة مجادالت ذاك إذ مظلوم مكسيموس البطريرك وبني بينه وجرى والربوتستانت،
تعاليمها وعن عنها املدافعني أكرب من وصار الربوتستانت، طائفة إىل بانحيازه انتهت

وكتابة. تكلًما
ويف دمشق، يف األمريكية املتحدة الواليات قنصل فيس تعنيَّ ١٨٥٩م سنة ويف
سوريا، من وغريها دمشق يف املعلومة املذبحة بل املشهورة، الثورة كانت التالية السنة
نجا ما الجزائري القادر عبد األمري مساعدة ولوال كثرية، جراٌح مشاقة الدكتور فأصاب
ُشفي. حتى جراحه فيه طبَّب مكان إىل االلتجاء من بمساعدته تمكَّن ولكنه القتل، من
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أنواع وسائر والحساب والفقه والديانة والسياسة الطب يف عامًال الرجل هذا وبقي
أشغال عن فانقطع األيمن، بجانبه بفالج فأصيب ١٨٧٠م، سنة كانت حتى العلوم

بك. نصيف لولده فأحيلت القنصلية،
اختالف عىل الزائرين من منزله يخلو يكن ولم بيته، يف العمل عن ينفك فلم هو أما
سنة بزيارته الحظ لنا أتيح وقد عنه، سمعوه ما وتحقق ملشاهدته والطبقات األجناس
العمامة يلبس الشيب، يُجلِّله ووقار هيبة ذو رجل به فإذا بدمشق، منزله يف ١٨٨٣م
بزائريه الرتحيب كثري االطِّالع، واسع الحديث، لطيف الجثة، كبري القامة، طويل والجبة،
جملة ويف املؤلفات، من يطبعه ولم كتبه مما كثري عىل اطَّلعنا وقد دمشق، أهل كسائر
حساب عىل واملعني الحساب يف ومطوَّل العربية، املوسيقية األلحان يف رسالة ذلك
الشهور أيام مطابقة عىل تحتوي سنة مائة ملدة بجداول مذيل والسنني، واألشهر األيام
لطول والقمر الشمس كسوف ومواقع والهجرية، والعربانية والقبطية والرومية العربية

وغريها. وعرضها، دمشق
اه سمَّ كتاب جملتها ويف جديل، ديني فأكثرها مؤلفاته من ُطبعت التي الكتب أما
طبعت وقد فولتري، لتعاليم تابًعا كان له لصديق جوابًا اإلنسان، ضعف عىل الربهان
األحباب»، اقرتاح عىل «الجواب مؤلفاته ومن املوسيقية. الصناعة يف رسالته املرشق مجلة

العيان». «مشهد باسم مؤخًرا ُطبع قد أيامه، وحوادث أرسته ترجمة وفيه
الشام، دمشق يف ١٨٨٨م سنة (تموز) يوليو شهر من السادس يف وفاته وكانت
اإلنسان. بني وخدمة واالجتهاد العمل يف قضاها سنة، وثمانون تسع العمر من وله
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اإلبياري نجا اهلادي عبد الشيخ

له وكان ومؤلفيهم، كتَّابهم أعظم ومن عرش، التاسع القرن يف مرص علماء أكرب من هو
املرصي. القطر يف األخرية العلمية النهضة يف كبري شأن

يكد ولم ١٢٣٦ه/١٨٢١م، سنة السفىل بمرص الغربية أعمال من إبيار يف ُولد
امليل ذلك والده فأحب واملطالعة، الدرس إىل بكليته مال حتى القراءة مبادئ يتلقى
منها فأدرك العربية، اللغة علوم وسائر األدب فعلَّمه بنفسه، العلم يلقنه فأخذ فيه،
علمائه، خرية عىل وقرأ طويلة، مدة األزهر يف جاور ثم كثريًا، شيئًا سنني بضع يف
بني ذكره ذاع حتى األمد يطل ولم وغريهما، الدمنهوري والشيخ البيجوري كالشيخ
باشا إسماعيل فاستدعاه وفضله، بعلمه القوم وتحدث طبقاتهم، اختالف عىل الناس
توفيق جملتهم ومن خاصة، أنجاله بتعليم إليه وعهد عليه، وأثنى األسبق الخديوي
ويف بيته يف واإلقراء للتدريس يتصدر املنصب ذلك يف وهو وكان السابق، الخديوي باشا
كالشيخ والفضل، بالعلم بعدئٍذ اشتُهروا الذين من كثريون عنه وأخذ األزهر، الجامع

األزهر. علماء أكابر من وغريهما البسيوني محمد والشيخ الطويل، حسن
رفيًعا، محالٍّ وأحله إليه، قرَّبه املرصية الخديوية أريكة باشا توفيق املرحوم توىل وملا
١٣٠٦ه/١٨٨٨م. سنة تُويفِّ حتى الرتبة تلك عىل فبقي ومفتيَها، املعية إمام وجعله

فضالئه، من كثريون وكاتَبه عرصه، أهل قصده الشهرة، طائر هللا) (رحمه وكان
ناصيف والشيخ فارس أحمد كالشيخ والشعراء، العلماء أكابر مع مدونة رسائل وله



الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

أربعني عىل زادت ربما كثرية مؤلفات وله وغريهم، األحدب إبراهيم والشيخ اليازجي
منها: ُطبع ما وأشهر بعضها؛ إال منها يُطبع لم مؤلًفا

باسم لغز رشح يف فنٍّا وأربعني واحًدا فيه جمع كتاب وهو املطالع: سعود (١)
سنة بوالق يف وُطبع باشا، إسماعيل للخديوي تحفة وجعله غريب، نسق عىل إسماعيل

صفحة. سبعمائة نحو صفحاتهما عدد مجلدين يف ١٢٨٣ه
تفسري وهو ١٢٧٦ه، سنة مرص يف ُطبعت الكالم: مثلثات يف اآلكام نفح (٢)

حركاتها. باختالف معاٍن ثالثة تحتمل التي األلفاظ
أدبية لغوية مواضيع يف مكاتبات هي األحدبية: الرسائل يف األدبية الوسائل (٣)

بريوت. يف األحدب إبراهيم الشيخ املرحوم وبني بينه جرت
العلمية. الضوابط نظم يف الدرية الكواكب (٤)
القسطالني. مقدمة توضيح يف األماني نيل (٥)
تصوف. الروح. أحوال ملعرفة املفتوح الباب (٦)

تُطبع: لم التي املهمة مؤلفاته ومن

حوايشالقاموس. النفوسعىل ترويح كتاب (١)
حوايشاملغني. عىل القرصاملبني (٢)

البلياني. منظومة يفرشح املعاني صحيح (٣)
األدب. يف الفواكه (٤)
اللغة. يف الدورق (٥)

كان أنه وضعه وسبب والجوائب: الربجيس بني املحاكمة يف الثاقب النجم (٦)
يف مناظرة باريس يف املطبوع والربجيس اآلستانة يف املطبوعة الجوائب صاحب بني
الشيخ فكتب طويًال، بينهما األمر ودام والتنافر، املشاحنة إىل أفضت اللغوية املسائل

بينهما. للفصل إليه املشار كتابه الهادي عبد

200



والعرشون السادس الفصل

منصور بك شفيق

وأبوه ١٨٥٦م، سنة القاهرة يف ُولد املايض، القرن يف املرصية الناشئة نوابغ من هو
مدة فأقام تعليمه يف والده وُعني والفخار، العز مهد يف فُربِّي يكن، باشا منصور
عىل والرتكية والفرنساوية العربية أتقن ثم العباسية، مدرسة يف ثم النيل، مدرسة يف

مخصوصني. أساتذة

١٨٥٦–١٨٩٠م. منصور بك شفيق



الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

عم كامل، باشا حسني الربنس الدولة صاحب مع باريس إىل ١٨٦٩م سنة وسافر
سنة والفرنساويني األملان بني الحرب النتشاب قليًال؛ إال فيها يقم فلم العايل، الجناب
ست هناك واستقر ١٨٧١م، سنة سويرسا إىل منها رجع ثم مرص إىل فعاد ١٨٧٠م،
الطبيعية العلوم ودرس إليها، امليل شديد وكان الرياضية، العلوم يف يشتغل سنوات
كان بما ثم العويصة، الرياضية املسائل بحل أقرانه بني واشتهر وافًرا، حظٍّا منها فنال
سنوات أربع فيها فأقام باريس إىل ذهب ثم املقتطف، مجلة يف القبيل هذا من ينرشه
اختص بما معارصيه، أكثر عىل وامتاز السبق قصب وحاز القوانني، علم أثنائها يف قرأ

الرأي. وسداد النظر، ودقة اللسان، وطالقة العارضة، قوة من به
قدوة يكون أن ويودون أمثاله، من مئات لها يتمنَّْون ومحبوها مرص إىل فعاد
أثر عىل ١٨٨٣م سنة اإلسكندرية حريق جنايات تحقيق لجنة تشكلت فلما لُشبانها،
االقتدار من فأظهر العمومي، للنائب وكيًال املرصية الحكومة انتدبته العرابية الحوادث
رجال وُدهاة املحامني كبار بهر ما الحجة وقوة الذمة وطهارة القانونية املسائل يف
األهلية، املحاكم تشكلت حتى برهة تمِض ولم ومطالبته، ورشوحه دفاعه أثناء يف الثورة
لنيابة ورئيًسا العمومي للنائب وكيًال صار ثم االستئناف، محكمة يف قاضيًا فتعنيَّ

االستئناف. محكمة
تنظيم يف ثمينة خدًما خدم أن بعد املنصب هذا من استقال ١٨٨٧م سنة ويف
األهلية، االستئناف محكمة يف مستشاًرا ١٨٨٨م سنة فتعنيَّ إدارتها، وتحسني املحاكم
بينه حالت عينيه يف علَّة أصابته ويحقق ويباحث ويؤلف ويطالع منصبه يف يعمل وهو
يف يعرج أن عىل ملعالجتهما، أوروبا إىل ١٨٩٠م عام ربيع يف فشخص مطامعه، وبني
أوروبا يف وهو فأصابه باشا، الحليم عبد الربنس بكريمة ويقرتن باآلستانة عودته أثناء
األمل قطعوا حتى القارة، تلك أطباء نخبة من وغريهما وبوشار شاركو فيه َحاَر داء
نال حتى عالج بدون املرض وطأة ت فخفَّ فعاد مرص، إىل بعودته فأشاروا شفائه، من
سنة نوفمرب ١٥ يف هللا توفاه حتى شفاؤه وعز داؤه انتكس أن لبث ما لكنه الشفاء،
كانوا ولِما وذكائه، لعلمه الناس فبكاه عمره؛ من والثالثني الرابعة يف وهو ١٨٩٠م

واإلدارة. للعلم وخدمه أعماله من يرجونه
انتفاعهم عن فضًال اليوم، إىل بها ينتفعون الُقطر أهل يزال ال آثاًرا ترك أنه عىل
قومه ظهراني بني يبثه كان وما وغريه، املقتطف يف أقالمه نفثات من ينرشه كان بما
والتكامل، التفاضل كتاب مؤلفاته ومن العلم. طلب يف والسعي النشاط روح من
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منصور بك شفيق

الحساب مبادئ يف كتب وله الطلبة، أفهام من يُقربه بسًطا الفن هذا قواعد فيه بسط
يف لتدريسها تأليفها عليه املرصية الحكومة اقرتحت والقوسموغرافيا، والهندسة والجرب
املختار رياض كتاب ونقل مرص. مدارس كل يف الدروس هذه عمدة فكانت مدارسها،
باشا مختار الدولة لصاحب وكالهما العربية، إىل الرتكية من التقويم إصالح وكتاب
ذلك يف وألَّف اإلفرنجية، العالمات عىل العربية املوسيقى تطبيق يف واشتغل الغازي،
املسائل بعض عىل الجرب فيها طبَّق الفرنساوية يف رسالة وله تُنرش، لم مسهبة رسالة

ذلك. وغري املدني القانون رشح يف واشتغل الفقهية،
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والعرشون السابع الفصل

يوسفاألسري الشيخ

أعمال من صيدا مدينة يف ُولد األسري، الحسيني القادر عبد السيد بن يوسف الشيخ هو
يف وهو القرآن فختم العلوم مبادئ ى وتلقَّ والده، حجر يف وُربِّي ١٢٣٠ه، سنة سوريا
العلم، عىل عكف بل التجارة، إىل هو يِمْل فلم تاجًرا، أبوه وكان عمره، من السابعة
فلما العلم، إىل أظفاره نعومة منذ مياًال وكان الرشمبايل، أحمد الشيخ عىل شيئًا فدرس
شيئًا فأخذ سنة، نحو املرادية مدرستها يف ومكث دمشق إىل شخص عرشة السابعة بلغ
إخوته، أحوال ودبَّر صيدا إىل فعاد والده وفاة خرب بلغه ثم علمائها، عن العلم من
إىل فشخص صيدا؛ يف اإلقامة له تِطْب لم بالعلم لتعلُّقه ونظًرا املعيشة. سبيل لهم د ومهَّ
جماعة ذاك إذ وفيه العلوم، يف ر يتبحَّ سنني سبع األزهر الجامع يف وأقام املرصية الديار
محمد والشيخ الدمنهوري محمد والشيخ القويسني حسن كالشيخ العلماء، فطاحل من
والنقلية، العقلية العلوم جميع يف فنبغ وغريهم، الشبيني محمد والشيخ الطندتاوي
أساتيذه، به أُعجب حتى إليه، بها يُرجع إماما وصار والتفسري، والحديث والفقه كاللغة
فيها يمدحه قصيدة بطرسبورج) يف ذاك إذ (وكان الطندتاوي محمد الشيخ إليه فكتب

وفضله. علمه عىل ويُثني
االمتحانات يحرض كان ما وكثريًا علمائها، أكابر بمرصيجالس إقامته أثناء يف وكان
فيقرتح العمومية، املدارس يف ذاك إذ مرص عزيز بحضور تجري كانت التي العمومية

مشائخه. بإشارة التالميذ عىل املسائل أكثر
لم إذ فيها؛ اإلقامة إىل يرتَح لم ولكنه صيدا، إىل فعاد الكبد مرض اعرتاه ثم
ووجهائها علمائها من فالقى الشام طرابلس إىل فسافر فضله، لنرش مجاًال فيها يجد
جماعٍة من يوًما مقامه يخُل لم سنوات ثالث بينهم فقىض والرعاية، الوفادة ُحسن
هوائها، لجودة بريوت يف اإلقامة اختار وأخريًا أفاضلهم، من كثري العلم عنه وأخذ منهم،



الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

١٢٣٠ه–١٣٠٧ه. األسري يوسف الشيخ

بريوت محكمة كتابة رئاسة ذلك أثناء يف وتوىل مريدوه، وكثر الطلبة، إليه فُهرعت
تعنيَّ ثم عكا، مدينة يف الفتوى توىل ثم أفندي، عارش مصطفى قاضيها أيام يف الرشعية
العلية اآلستانة إىل انتقل ثم باشا، داود مترصفه عهد عىل لبنان جبل يف عموميٍّا مدَّعيًا
للغة أستاذًا نفسه الوقت يف وتعنيَّ املعارف، نظارة دائرة يف التصحيح رئاسة وتوىل
رجال بني رفيًعا مقاًما باآلستانة إقامته أثناء يف ونال الكربى. املعلمني دار يف العربية
فأبى ي، الرتقِّ وعد عىل جزيٍل براتٍب الرفيعة املناصب من منصبًا عليه وعرضوا اآلستانة،
بالرجوع وهمَّ اآلستانة يف الربد وطأة عليه ثقلت ثم العلمية، خطته مواصلة يف رغبًة
عىل استعفائه َقبول يف وماطله خسارته، عىل ذاك إذ املعارف وزير فأسف بريوت، إىل
أرصَّ ولكنه صححها، التي الكتب رواج من وعاين علمه سعة من آنس ملا استبقائه أمل
طلبتها، بني العلم يبث وأخذ بريوت، يف وأقام إليها فعاد الشام، ربوع إىل النزوح عىل
الفقه يف كتابًا فألَّف واللغة، الفقه يف غالبًا اشتغاله وكان والتصنيف، التأليف عىل وأكبَّ
من كثريًا ونظم الزمخرشي، تأليف الذهب أطواق كتاب ورشح الفرائض، رائض اه سمَّ

باسمه. يُعرف ديوان يف كبري جانب منها ُطبع الرنانة، القصائد
العلم يحب املعارشة، وُحسن الجانب ولني والدعة الرقة من عظيم جانب عىل وكان
العلم حب يف األقدمني مسلك سالًكا املذهب، شافعي وكان بنارصهم، ويأخذ والعلماء،
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األسري يوسف الشيخ

فيها زاهًدا الدنيا عن راغبًا عقيدته لحسن وكان العامة، الفائدة ابتغاء نرشه يف والرغبة
بنفسه، الرضورية بيته حاجيات حمل من يستنكف ال الدين، فروض اتباع يف ثابتًا

يوم. كل سماعه أو الكريم القرآن بتالوة الشغف كثري وكان
صادق اللحية، كثَّ الشعر، أسود اللون، أسمر الجسم، معتدل القامة، َربْع وكان
ذهن من املوضوع تقريب مع كان موضوٍع أي يف أجاب ُسئل إذا الذاكرة، قوي الوعد،

العبارة. ببسيط السامع
الباشورة مقربة يف وُدفن سنة، وسبعون سبٌع العمر من وله ١٣٠٧ه سنة تُويفِّ
أسف وقد الحسن، الذِّكر سوى شيئًا لهم يرتك ولم وبنتني، ذكور خمسة وترك ببريوت،
وما عنه، العلم أخذوا منهم كبرية جماعة ألن فقده؛ عىل الشام أهل وسائر بريوت أهل

هللا. توفاه حتى وعمًال علًما للفائدة مرجًعا برح
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والعرشون الثامن الفصل

األحدب إبراهيم الشيخ

ى تلقَّ للهجرة، ١٢٤٢ سنة الشام طرابلس يف ُولد املايض، القرن يف بريوت علماء من هو
فتعلم الرفاعي، الغني عبد والشيخ عرابي الشيخ عىل القرآن وقرأ فيها العلم مبادئ
ويف اللغة، علوم وسائر والنحو والفرائض واللغة والكالم واألصول والحديث التفسري
طرابلس، يف األفاضل من جماعة تالمذته من فنبغ التدريس، عىل عكف ١٢٦٤ه سنة
بيت، ألف ثمانني نحو نظمه ما بلغ حتى الخاطر، رسعة مع شعرية قريحة ذا وكان

النظم. من القدر هذا بلغ من وندر
بأجلِّ واجتمع املرصي الُقطر جاء ثم العزيز، عبد السلطان عهد عىل اآلستانة وزار
األدبية «الوسائل ويف اإلبياري، نجا الهادي عبد الشيخ جملتهم ويف به، بوا فرحَّ علمائه،

األدبية. املراسلة من بينهم دار ما خالصة األحدبية» الرسائل يف
تعتمد لبنان جبل محاكم وكانت الحنفي، الفقه يف برباعته الرتجمة صاحب واشتُهر
وامتدح العربي، العالم أنحاء يف واألدباء العلماء وكاتَب بمقتضاها، وتحكم فتاويه عىل
دمشق، يف الشهري الجزائري القادر عبد األمري املرحوم وخصوًصا والوزراء، األمراء
سعيد استدعاه ١٢٦٨ه سنة ويف فأجازه، تونس باي باشا صادق محمد املرحوم ومدح
واألمور الرشعية األحكام يف مستشاًرا واتخذه حينئٍذ الشوف مقاطعة حاكم جنبالط بك
وعند الرشعية، املحكمة يف نائبًا وُعنيِّ بريوت إىل استُقدم ١٢٧٦ه سنة ويف العقلية.
ما املنصب هذا يف وظل املذكورة، املحكمة لكتاب رئيًسا جعل النواب تنسيقات إجراء
ورسائل مقامات فيها وله الفنون، ثمرات تحرير أثنائها يف توىل سنة، ثالثني عىل ينيف
مع املعارف مجلس يف عضًوا انتُخب بريوت والية تشكلت وملَّا حكمية، وفصول أدبية

بخطه. كتاٍب ألف نقل إنه قيل حتى الكتب، ونقل والتأليف بالتدريس اشتغاله



الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

آثاره: ومن

فصول. ثمانية عىل ورتَّبه صباه، يف نظمه شعر» «ديوان (١)
بريوت. يف ١٢٨٣ه سنة نظمه البريوتي» الشعر يف املسكي «النفح ديوان (٢)

بعده. نظمه آخر ديوان (٣)
رواياتها وأسند الدمشقي، عمر أبي لسان عىل أمالها مقامة ثمانني تبلغ مقامات (٤)

الحريري. مقامات نحو عىل الطرابليس حسان املحاسن أبي إىل
ونظًما نثًرا مقالة مائة عىل تحتوي األخالق. محاسن أجياد يف األطواق فرائد (٥)

الزمخرشي. مقامات مثال عىل
نحو يف امليداني جمعها التي األمثال فيه نظم األمثال. مجمع يف الآلل فرائد (٦)
وُعني السلطان، لجاللة خدمة وجعله مجلدين يف الكتاب هذا رشح وقد بيت، آالف ستة
كبرية صفحة تسعمائة صفحاته ضخًما، كتابًا فجاء موته، بعد الكتاب هذا بطبع ولداه
النظم سائر دون وحدها لتظهر األحمر باللون األمثال به تلونت جميًال، طبًعا مطبوعة

والرشوح.
الحكم يف فصًال ٢٥٠ فيه والبيان. الحكم فصول يف واملرجان اللؤلؤ تفصيل (٧)

واآلداب.
اإلنشاء. صناعة يف الصهباء نشوة (٨)
واألمثال. الحكم يف الآلل منظومة (٩)

الترصيف. يف البناء أبواب لفتح اإلبداء إبداع كتاب (١٠)
بريوت. يف مطبوعان وهما األدب. رس يف األرب كشف (١١)

نظًما. املنطق علم يف التهذيب مهذب (١٢)
وغريه. املستطرف بهامش ُطبع األوراق. ثمرات ذيل (١٣)

أيامه، أواخر يف الرشح هذا ألَّف الزمان. بديع رسائل عن والبيان املعاني كشف (١٤)
اليسوعيني. اآلباء بنفقة وطبع

والتدريس التأليف يف عامًال زال وما كثرية، ومنظومات ورسائل أخرى كتب وله
١٣٠٨ه. سنة بريوت يف هللا توفاه حتى

الصورة، جميل اللون، أبيض الجسم، معتدل القامة، طويل هللا) (رحمه وكان
وقد واللغة، الفقه يف االطالع واسع الوجه، بشوش الجانب، لني املجالسة، حسن وكان

ونوادرهم. وآدابهم وأقوالهم املتقدمني أشعار من كثريًا وعى
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والعرشون التاسع الفصل

باشا جودت أمحد

الرتكي العالم الوزير

أحمد بن أفندي عيل الحاج بن أغا إسماعيل الحاج بن باشا جودت أحمد الوزير هو
الحملة ضباط أحد أغا أحمد ابن املشهور لوفجة مدينة مفتي أفندي إسماعيل بن أغا
بحرب املعروفة الحرب يف الروس إمرباطور الكبري بطرس عىل ظهرت التي العثمانية

بروث.
أعيان من والده وكان ١٢٣٨ه، سنة الطونة لوالية التابعة لوفجة مدينة يف ُولد
يديهما، عىل وتهذَّب والديه، حجر يف أحمد فُربِّي مجلسها، أعضاء من وعضًوا لوفجة
نعومة منذ النجابة مخائل عليه ظهرت وقد وطنه، يف البسيطة العلوم مبادئ ى وتلقَّ
السلطان له املغفور أيام أواخر يف ١٢٥٥ه سنة العلية اآلستانة قِدم شبَّ ا فلمَّ أظفاره،
علمائها، أحسن عىل واآلداب العلوم ى يتلقَّ فيها فأقام الشهري، املصلح الثاني محمود
أنواعها، عىل والفلسفة واملنطق الكالم وعلم والتفسري والحديث وأصوله الفقه فأتقن
الرتكي اللسان وأتقن الفاريس، واللسان والتاريخ والجغرافية بفروعها، والرياضيات
فنال القضاء، درس عىل عكف ١٢٦٠ه سنة ويف جميًعا. فيها الشعر نظم حتى والعربي
املضمار، هذا يف السابقون ينالها رتبة التالية السنة يف فأحرز أقرانه عىل السبق قصب
السنية الحكومة فعيَّنته ِصيته، فذاع التأليف يف وأخذ تدريس»، رءوس «رتبة لها يقال
بالنيشان عليه أُنعَم السنة تلك ويف ١٢٦٦ه. سنة العمومية املعارف مجلس يف عضًوا
العثماني العلمي املجمع يف عضًوا ُعنيِّ التالية السنة ويف الثانية، الرتبة من املرصع
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١٢٣٨–١٣١٢ه. باشا جودت أحمد

قاضيًا ُعنيِّ التالية السنة ويف البالد، وقائع كتابة تقلَّد ١٢٧١ه سنة ويف (األكاديمية)،
الثالثة. اآلستانة أقسام أحد لغلطة

واملناصب الرتب عليه فانهالت القيام، حق بمهامه قام منصبًا تقلد كلما وكان
الرتبة من املجيدي والنيشان املكرمة مكة والية باية ١٢٧٣ه سنة فنال والنياشني؛
لرتتيب ذاك إذ املنعقد للقومسيون ورئيًسا التنظيمات، مجلس يف عضًوا وتعنيَّ الثالثة،
وقتئٍذ القومسيون هذا أعضاء جملة يف وكان باألرايض، املتعلقة والنظامات القوانني
ثم للمالية، ناظًرا ثم سوريا، عىل واليًا بعدئٍذ صار الذي شوراني أفندي رشدي محمد

أعظم. صدًرا
للتفتيش، إييل الروم إىل القربيس باشا محمد األعظم الصدر سار ١٢٧٥ه سنة ويف
والنيشان إستانبول باية إليه ُوجهت ١٢٧٧ه سنة ويف بمعيَّته، الرتجمة صاحب فسار
عىل العدلية األحكام مجلس يف عضًوا ُعنيِّ التالية السنة ويف الثانية، الرتبة من املجيدي

العدلية. األحكام مجلس إىل وإحالته التنظيمات مجلس إلغاء أثر
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فانتُدب األذهان، تشويش إىل أفىض أشقودرة جهات يف اختالل وقوع ذاك إذ واتفق
وملكيٍّا، عسكريٍّا أحوالها إلصالح خصوصية بمهمة إليها يسري أن الرتجمة صاحب

وعاد. يسرية بمدة أحكامها ورتب شئونها وأصلح إليها فسار
إليه ُوجهت سفره وقبل والهرسك، البوسنة يف مفتًشا ُعنيِّ ١٢٧٩ه سنة أواخر ويف
وكانت األوىل، الرتبة من املجيدي بالنيشان إليه وأُحسن األناضول، عسكر قايض باية
استثنائي، بنوٍع العسكرية التنظيمات من خلًوا الحني ذلك إىل والهرسك البوسنة والية
فأنعم خاص، بنوٍع العايل الباب رىض فنال أحكامها، ورتَّب التنظيمات إليها فأدخل
قبله، العلماء من أحد النيشان هذا يُحز ولم الثانية، الرتبة من العثماني بالنيشان عليه
عليها نُقش وقد والهرسك، بالبوسنة الجند يف فرقه الذي الطراز من بندقية إليه وأهدى
الهمة أجل من أفندي، جودت حرضة إىل عسكرية الرس من افتخار «تذكرة معناه: ما

العسكرية.» الخدمة عىل بوسنة شجعان تدريب يف بذلها التي
من اختل ما إلصالح سارت التي اإلصالحية الفرقة يف أُرسل ١٢٨١ه سنة ويف
املعسكر مشري باشا درويش قيادة تحت الفرقة تلك وكانت القوزاق، جبال شئون
١٢٨٢ه سنة عادا فلما الجبال، تلك أمور وضبطا األحوال فأصلحا الرابع، الهمايوني
رضاءها نيله إىل إشارة مرصعة بعلبة الرتجمة صاحب عىل الشاهانية الحرضة أنعمت
العايل، املجلس يف عضًوا ُعنيِّ ثم القوزاق، شئون إصالح يف واإلقدام الهمة من بذله ملا
وألوية وأطنة حلب إياالت ضمت ثم السامية، الوزارة رتبة إليه ُوجهت قليٍل وبعد
إليه حكومتها عهدت حلب، مدينة قصبتها واحدة والية إىل وأورفة ومرعش القوازق
مجلس انقسام كان إذا حتى سنتني، نحو ونشاٍط بهمٍة األحكام زمام واستلم فقدمها
بمجلس ُعرفتا هيئتان منه وتشكلت قسمني إىل ١٢٨٤ه سنة العايل العدلية األحكام
تحولت ثم العدلية، األحكام ديوان رئاسة هو ويلَ العدلية، األحكام وديوان الدولة شورى
لجنة رئاسته تحت وتشكلت العدلية، نظارة إىل ثم الديوان، نظارة إىل الرئاسة هذه
بمجلة املعروف وهو فألَّفه، حنيفة، أبي مذهب عىل الفتاوى يف كتاب لتأليف علمية

النظامية. الرشعية املحاكم سائر يف املعول وعليه العدلية، األحكام
ُعهدت التالية السنة ويف الدولة، شورى مجلس يف عضًوا ُعني ١٢٨٨ه سنة ويف
الهمايونية، األوقاف نظارة لتويلِّ استُقدم ثم قليًال، إال بها يلبث ولم مرعش، والية إليه
كامل صحة انحرفت التالية السنة ويف العمومية، للمعارف ناظًرا ُعني ١٢٩٠ه سنة ويف
يانيه، والية أيًضا إليه وأُحيلت عنه، نائبًا هو فُعنيِّ الدولة شورى مجلس رئيس باشا
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ُعهدت السنة هذه أواخر ويف العمومية، املعارف نظارة إليه أُعيدت ١٢٩٢ه سنة ويف
عىل بقائه مع إييل الروم تفتيش يتوىلَّ أن األحوال اقتضت ثم العدلية، نظارة إليه
املعارف نظارة إىل أُعيد يأتيَها أن وقبل سوريا، عىل واليًا ي ُسمِّ السنة تلك ويف العدلية.

العدلية. نظارة إليه رجعت أشهٍر وبعد العمومية،
سكان من جنًدا يُرتب أن إليه وُعهد الداخلية، نظارة تقلَّد ١٢٩٤ه سنة ويف
إىل الداخلية نظارة من نُقل السنة تلك أواخر ويف الهمايوني، املوكب باسم اآلستانة
فيها يقم لم ولكنه سوريا، عىل واليًا تعني ١٢٩٥ه سنة ويف الهمايونية، األوقاف نظارة
منها عائد هو وفيما إصالحه، إىل مسريه اقتىض قوزان يف ظهر اختالٍل بسبب طويًال

السعادة. دار يف والزراعة للتجارة ناظًرا وتَعنيَّ سوريا، عن ُفصل
بمهامها هو فقام الصدارة، مسند من باشا الدين خري استعفى ١٢٩٦ه سنة ويف
فاعتزل جميًعا، الوكالء تغريَّ ١٣٠٠ه سنة ويف العدلية، نظارة إليه ُعهدت ثم مؤقتًا،
الروم لقمسريية مأموًرا تَعنيَّ ١٣٠٣ه سنة ويف والتأليف، املطالعة عىل وأكبَّ األعمال
نظارة إىل فعاد ذاك، إذ السياسة جو تكدير بسبب السفر عن تأخر ولكنه الرشقي، إييل
سنة أواخر ويف االمتياز، بنيشان السلطان جاللة عليه أنعم التالية السنة ويف العدلية.
هللا توفاه أن إىل الوكالء مجلس أعضاء من وبقي العدلية، نظارة عن انفصل ١٣٠٥ه
التجهيز حاجيات تُنَفق أن الشاهانية اإلرادة وصدرت ١٣١٢ه، سنة الحجة ذي ٢ يف
العمر من وله الفاتح محمد السلطان تربة يف ُدفن وقد الهمايوني، الجيب من والدفن

وعمًال. علًما واألمة الدولة خدمة يف قضاها سنة، ٧٤
يعرف وكان والتاريخ، اإلسالمية العلوم من كثرٍي يف اشتُهر فاضًال، عامًلا وكان
بالفرنساوية إملاٍم مع وكتابة، تكلًُّما جيدة معرفة والعربية والفارسية الرتكية اللغات
الهمة، عايلَ العلم واسع متواضًعا، وديًعا الخصال، كريم الخلق سهل وكان والبلغارية،

للدولة. مخلًصا

مؤلفاته

وأكربها أشهرها مطبوع؛ وغري مطبوٍع بني والعربية، الرتكية يف فعديدة مؤلفاته أما
جليل وهو مجلدات، تسعة يف بالرتكية ُطبع جودت، بتاريخ املعروف عثمان آل تاريخ
الرتكي اللسان من نقله يف ُعني وقد العلية، الدولة لتاريخ الوحيد املرجع هو بل بابه، يف
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األول الجزء منه فنُرش بريوت، تجارة محكمة رئيس الدنا، أفندي القادر عبد العربي إىل
بريوت. يف متقنًا طبًعا مطبوًعا ١٣٠٧ه سنة

واحدة. مجموعة ُطبعت التعليقات وبعض العربية، يف عديدة رسائل مؤلفاته ومن
رشحه يف رشع قد وكان الفارسية، الدواوين يف املشهور صائب ديوان رشح تتمة وله
وهي خلدون، ابن مقدمة من الثالث القسم ترجمة وله نجازه، قبل وتُويفِّ أفندي فهيم
واملعلومات العنوان بيان وله أفندي، صائب ترجمهما األوالن والقسمان باسمه، منشورة
اسمه كتاب املنطق علم يف وله بالرتكية. مطبوعة رسائل وكلها األدوار، وتقديم النافعة
وتواريخ األنبياء روايات يف ومؤلفات سداد»، «آداب األدب علم ويف سداد»، «ميعاد
وله للتدريس. املدارس يف وشاعت ُطبعت وقد املقدس، التاريخ ترجمة مع الخلفاء،
مع عنه، املتفرع والنظام األرايض، نامة وقانون والدود، التوت تربية كيفية يف رسالة
مجلس من الصادرة القوانني وتواريخ النظامات وجميع الهمايوني، الجزاء نامة قانون
مجلة تنظيم مع تشكيلها وابتداء العدلية وظائف ترتيب يف كتاب وله التنظيمات،
املعارف نظارة يف مخصوصة تعليمات وله قدمنا. كما رئاسته تحت العدلية األحكام
بعضها أن عىل العثمانية، باللغة ذلك وجميع جديدة، سهلة أساليب عىل الطلبة لتدريس

وغريهما. العدلية األحكام ومجلة عثمان آل كتاريخ العربية، اللغة إىل تُرجم قد
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املرصي باشا حممدخمتار

حاله ترجمة

مدارس ويف األول عباس مدرسة يف العلم مبادئ وقرأ ١٨٣٥م، سنة مرص بوالق يف ُولد
الجيش خدمة يف وانتظم البوليتكنيك، مدرسة يف العسكرية الفنون ى وتلقَّ أخرى،
حتى الجهادية مناصب يف يرتقي زال وما عمره، من والعرشين الثانية يف وهو املرصي

١٨٨٦م. سنة لواء رتبة نال
فتحت فلما املهدي، ظهور قبل السودان أنحاء يف مهمة مناصب عدة وتوىلَّ
لذلك سارت التي الحملة حرب أركان الرتجمة صاحب كان هرر إقليم املرصية الحكومة
انتُدب العلمي جنوة مؤتمر ُعقد وملا السودان، حرب أركان عموم رئيس تعنيَّ ثم الفتح،

أهليته. يف الخديوية الحكومة ثقة عىل ذلك ويدل املرصي، الُقطر عن فيه لينوب
للخاصة مأموًرا الخديوي الجناب عيَّنه الحربية نظارة يف متوالية خدمات وبعد
الثاني العثماني النيشان حاز وقد ، تُويفِّ حتى املنصب هذا يف زال وما الخديوية،
نشيًطا عامًال وكان الذهبية. االمتياز وميدالية الثاني اإليطايل واململوكي الثاني واملجيدي
عليه يرتدد زال ما بمرٍض أعوامه أواخر يف وأُصيب وواجباته. مصلحته عىل ساهًرا

١٨٩٧م. سنة نوفمرب ٢٠ يف األخرية أنفاسه قىض حتى

وآثاره مؤلفاته

وهي: فلكية، رياضية أكثرها مؤلفات، عدة الرتجمة لصاحب

اإلفرنجية بالسنني الهجرية السنني ملقارنة كبري تقديم وهو اإللهامية: التوفيقات (١)
سنوية، جداول يف ُمرتبة بعدها ١٥٠٠ عام إىل للهجرة األوىل السنة من والقبطية،
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١٨٣٥م–١٨٩٧م. املرصي باشا مختار محمد

عربي، شهر كل أول يقارن ما عىل متناسقة منها سنة كل يف األشهر جعل وقد
اإلسالمية الحوادث وخصوًصا فيه، وقعت التي التاريخية الحوادث أهم شهر كل وبإزاء
تاريخيٍّا ومعجًما يوميٍّا، حسابيٍّا تقويًما الكتاب هذا يكون أن يصح بحيث واملرصية،
الثاني. باشا عباس الخديوي لسموِّ تقدمة جعله وقد هجرية، سنة وخمسمائة أللٍف

جغرايف. أطلس ومعها الجغرافية، علم يف الشافية املجموعة (٢)
والسهم، والقرياط الفدان من يقابلها ما إىل املرتية املسطحات تحويل جداول (٣)

فدان. ألف إىل وينتهي السهم، من مائٍة من جزءٍ من يبدأ
الفلكي. باشا محمود املرحوم حال ترجمة (٤)

املرصية. للحكومة وخدماته األمريكاني ستون الجنرال سرية يف رسالة (٥)
الصالة. وأوقات القديم حساب كيفية تبيني يف مخترص (٦)

(بالفرنساوية). والجاال وهرر زيلع بالد عىل الكالم يف رسالة (٧)
(بالفرنساوية). الجاديبوريس بالد يف رسالة (٨)

(بالفرنساوية). تهوم ووادي هافون رأس يف رسالة (٩)
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(بالفرنساوية). اإلسالمية السنة يف الهاللية األشهر ابتداء عىل الكالم يف رسالة (١٠)
(بالفرنساوية). الرشقي السودان يف رسالة (١١)

باملقاييس ومقارنتها املرصية، واألوزان واملكاييل املقاييس أطوال تحديد يف رسالة (١٢)
والفرنساوية). بالعربية (ُطبعت واإلنكليزية الفرنساوية

األرض. شكل لحقيقة املرصيني قدماء معرفة عىل الربهان إقامة تتضمن نبذة (١٣)
لجميع محددة ساعات أو عامة ساعة استعمال بإمكان القائلني تخطئة يف مقالة (١٤)
جنوة. يف العلمي املؤتمر أعضاء عىل قبلها والتي املقالة هذه تُليت وقد الدنيا، أقطار
الجيوروزية. القواعد قياس يف املرصية املسطرة الستعمال العلمية الطريقة (١٥)

جغرافية. طريقة ألية والعروض األطوال خطوط لرسم جدول (١٦)

العام»، اإلسالمية القبلة «دليل وهو كثريًا، املسلمني يهم فلكي اخرتاع وللمرتجم
الخديوي الجناب عىل ُعرضت دقيقة آلة وهو مثيل، لهما يسبق لم وسعة بضبط وضعه

َقبوله. وحازت
اخرتاع، أو تأليف يف التفكري عن يوًما يغفل يكن لم الرتجمة صاحب إن وبالجملة

رأيت. كما الرياضيات إليه انتباهه ه وجَّ ما وأكثر
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والثالثون الحادي الفصل

الشهاباآللويس
الشهري1 العراقي العالم

البغدادي، زادة بآلويس الشهري املفرس الثناء، أبو الدين شهاب أفندي محمود السيد هو
بغداد، يف املدرسني رئيس أفندي هللا عبد السيد الدين صالح ابن بالعراق، الحنفية مفتي
الخطيب، أفندي محمود السيد ابن األعظم، اإلمام جامع يف العظمى املدرسة ومدرس
العشاري أفندي حسني الشيخ بنت فصالحة أمه وأما الحسني، اإلمام إىل نسبه وينتهي
الشافعية. فقه يف الحرضمية رشح حاشية ومؤلف باسمه، املعروف الديوان صاحب

يف عريق بيت من وهو ١٢١٧ه، سنة شعبان يف بغداد من الكرخ جانب يف ولد
مراحل ٥ عىل الفرات نهر وسط جزيرة وهي آلوس، إىل ينسب األدب، يف ضليع النسب
بأهلها. وفتك بغداد دهم عندما الترتي هوالكو وجه من أجداده إليها فرَّ بغداد، من

صاحب وكان اآلن، حتى فيها ولبثوا بغداد إىل أبناؤه رجع سنة ثالثمائة نحو ومنذ
كثريين؛ علماء واستجاز وغريه، والده عىل العلوم فقرأ الذكاء، يف آية صغره يف الرتجمة
الرحمن عبد الشيخ الشام ومحدث املوصيل، الدين عالء والشيخ البغدادي، عيل كالشيخ
أحمد الرومية الديار ومفتي اإلسالم وشيخ اللطيف، عبد الشيخ بريوت ومفتي الكزبري،

املرشفة. املدينة يف العظمى املكتبة واقف بك عارف
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الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

خالد بموالنا املشهور الويل عىل الكالم علم يف الدروس بعض شاب وهو وقرأ
يف نبغ حتى عمره من عرشة الثالثة يبلغ ولم بغداد، ورد حينما النقشبندي الكردي
وقصده الفضالء، من كثري عليه فتخرج والتأليف، بالتدريس يشتغل أخذ ثم علوم، عدة
أن لبث وما واألدب، العلم ذوي من الغفري الجمُّ واستجازه وناٍد، صقع كل من الطلبة
١٢٤٨ه سنة وُقلد وأوقافها، املرجانية املدرسة فتوىل العراق، مة وعالَّ املفرد العلم أصبح
التأليف يف يشتغل الخطري املنصب ذلك يف وهو وظل األحناف، السادة إفتاء منصب
أنعم مما بيشء يضن وال وقته، من ساعة يضيع ال الحاجات، وقضاء العلوم وتدريس

واملال. والجاه العلم من عليه هللا به
سنة منها وعاد املجيد، عبد السلطان عهد يف الَعِليَّة اآلستانة قصد ١٢٦٢ه وسنة
نشوة دعاهما: ِسْفَريِْن، يف ن مدوَّ وإيابًا ذهابًا رحلته وتفصيل ِنيَّة، السَّ باْلِمنَح ١٢٦٧ه

منها: كثرية وتصانيف تآليف وله اْلُمدام، ونشوة الشمول

وأجلُّها شأنًا أعظمها وهو املثاني: والسبع العظيم القرآن تفسري يف املعاني روح (١)
املشكالت وأزال التفاسري، سائر يف ما خالصة فيه جمع كبار، أسفار تسعة يف َقْدًرا،
املوضوع، هذا يف الباع وطول العلم وراسخ املادة غزارة من له كان ما عىل يدلُّ ِبرَياٍع

تالمذته: أحد فيه قال وقد

وت��ب��ي��اِن ب��ت��ف��س��ي��ر ال��م��ع��ان��ي ل��ه ج��م��ع��ت ق��د ال��ل��ه ج��ار م��ح��م��ود ك��ان إن
ل��ل��ث��ان��ي ال��ف��خ��ر وك��ان ال��م��ع��ان��ي روح ل��ه ال��ش��ه��اب ال��ح��ب��ر م��ح��م��ودن��ا ف��إن

املرجانية املدرسة متويل ولده عهدة عىل ١٣٠١ه سنة بوالق مطبعة يف ُطبع وقد
الدين. خري أفندي نعمان الشيخ

اآلستانة. يف طبع وقد العراقية: األجوبة (٢)
مرص. يف طبع األشهب: الباز بها املمدوح القصيدة رشح يف املذهب الطراز (٣)

الشام. دمشق يف طبع الخواص: أوهام يف الغواص درة رشح (٤)
كربالء. يف طبع الخيالية: املقامات كتاب (٥)

بغداد. يف طبع الالهورية: األسئلة عن العراقية األجوبة كتاب (٦)
أيًضا. بغداد يف طبع اْلُمدام: ونشوة الشمول نشوة (٧)

مرص. يف طبع خالد: الشيخ يف الوارد الفيض (٨)
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اآللويس الشهاب

أيًضا طبع وجهه): هللا (كرم عيل املؤمنني أمري مدائح يف العينية القصيدة رشح (٩)
مرص. يف

العلمية واألبحاث الرجال، لرتاجم الجامعة الكربى الرحلة وهي األلباب: نزهة (١٠)
اإلسالم. شيخ وبني بينه جرت التي

شبابه. يف ألفها هشام: البن القطر رشح حاشية (١١)
أيًضا. شبابه يف ألفها االستعارة: يف عصام ابن رشح عىل حاشية (١٢)

البحث. آداب علم يف الفتح أبي مري عىل حاشية (١٣)
السلطان. إطاعة يف الربهان رشح (١٤)

الجهاد. لسفرة الزاد سفرة (١٥)
املنطق. علم يف السيالكوتي: الحكيم عبد حاشية عىل حاشية (١٦)

الشيعة. عىل ا ردٍّ األمانة: يف رسالة (١٧)

الزمان أيدي انتهبت كثرية، وتعليقات وحواٍش وفتاٍو رسائل ذكر ما عىل عالوة وله
مطبوع. غري والباقي منها، كثريًا

سنة بالطاعون املتوىف والده قرب ودفن ١٢٧٠ه، سنة القعدة ذي ٢٥ يف وتويف
يف مسجده باب من قريبًا الَكْرخي، معروف الشيخ إىل الذاهب يمني عن ١٢٤٨ه

يُزار. مشهور اآلن وقربه الشونيزية،
الجسم ريان الكراديس، ضخم العينني، واسع القامة، َربْع هللا) (رحمه وكان
كريًما الجدري، أثر بوجهه يخيل ِبُحمرة، بًا مرشَّ اللون أبيض اللحية، كث سمني، غري
ومن والعلم. الفضل ألرباب َمْجمًعا مجلسه وكان للفقراء. محبٍّا وديًعا، َوقوًرا َمِهيبًا،
الباقي كعبد العراق؛ يف الشعراء فحول دواوين عىل ووقف زمانه علماء رسائل قرأ
يرجع الذي واإلمام قصيدهم، بيت أنه ورأى األخرس، الغفار عبد والسيد الفاروقي،

والشأن. املنزلة علو من له كان ما َعِلَم — إليه
أبي مدائح يف الورود «حديقة كتاب منها ترجمته؛ يف املطولة األسفار ُكتبت وقد
بشواف املعروف أفندي الفتاح عبد املال تلميذه تأليف محمود» السيد الدين شهاب الثناء
موالنا ترجمة يف والعود الند «أريج وكتاب مجلدين، نحو يف كبري كتاب وهو زادة،
ثابت محمد للسيد وترجمة أيًضا، تالميذه لبعض محمود» السيد الدين شهاب العالمة
ديوان، يف جمع أنه نعلم ال شعر — الكثرية تآليفه عن فضًال — وله البغدادي، الدين

قوله: ذلك فمن والتصوف، والِحَكم الوَرع يف وأكثره
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الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

ع��اف��ي ه��و راح��م ه��و غ��اف��ر ه��و خ��اط��ئٌ أن��ا م��ج��رم أن��ا م��ذن��ب أن��ا
أوص��اف��ي أوص��اف��ه وس��ت��غ��ل��ب��ن ب��ث��الث��ة ث��الث��ة ق��اب��ل��ت��ه��ن

جملة ويف مناقبه، وتعداد وصفه يف الرنانة القصائد عرصه شعراء نظم وقد
الغفار عبد والشيخ العمري، الباقي عبد الشيخ مدحه يف والناظمني به املعجبني

العراق. شعراء من وغريهما األخرس،
الوسام جملتها يف رشف، عالمات املجيد عبد السلطان له املغفور من نال وقد

الشأن. العيل املرصع
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والثالثون الثاني الفصل

احلسيني حممودمحزة
الشهري1 الدمشقي العالم

حسينية دمشق، عائالت أقدم من بعائلة الحسيني حمزة محمود السيد نسب يتصل
األرشاف نقابة وتوالت قرون، منذ دمشق إىل وهاجرت حران، من أصلها االنتساب،
حسني بن إسماعيل منهم توالها من وأول النقيب، ببيت عرفوا حتى أجيال عدة فيهم
العالية الرتب ونالوا الفضل، وأهل العلماء من جماعة منهم ونبغ ٣٣٠ه، سنة النتيف
ذكر وقد أجدادهم، أحد الحراني حمزة إىل نسبة حمزة بيت سموا وقد األمر، والة لدى

النبي. إىل أنسابهم سلسلة وأورد بعضهم، تراجم املحبي
سنة الشام دمشق يف ُولد نسيب، محمد بن محمود فهو الرتجمة صاحب أما
أيامه يف املدارس وكانت واملجد، العز ربيب ينشأ كما والده حجر يف ونشأ ١٢٣٦ه،
واشتهر عرشة، الثانية يف وهو ابتدائي مكتب يف الخط وأتقن القرآن، فتعلم ضعيفة،
املطالعة عىل وأكبَّ العلم، اكتساب عىل عكف ثم الحني، ذلك من بالجمال خطه
الشيخ عن والكالم واألصول والرصف والنحو الفقه فأخذ دمشق، علماء عىل والتبحر
والتفسري الكزبري، الرحمن عبد الشيخ عن واملصطلح الحديث وتلقى الحلبي، سعيد
األمامدي، عمر الشيخ عن والبيان واملعاني العطار، حامد الشيخ عن والترصف

دمشق. تاريخ صاحب قساطيل أفندي نعمان عىل الرتجمة هذه تحقيق يف اعتمدنا 1



الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

واآلداب والوضع والحكمة الشطي، حسن الشيخ عن والعروض والحساب والفرائض
الجميع. من وأجيز الكردي، بكر منال عن

يدرك فيها، واملتبحرين علمائها أكابر من وصار فيها، وبرع الرتكية اللغة وطالع
وجهت فضله اشتهر وملَّا فضالئها، كأحسن وآدابها ومنظوماتها نكاتها ويروي أرسارها
اآلستانة إىل وسافر ١٢٦٨ه، سنة إىل ولبث ١٢٦٠ه، سنة الرشعية النيابات إليه
انتظم ثم دمشق إىل ورجع ١٢٦٦ه، سنة املوايل سلك يف انتظم أن بعد واألناضول
وكان املشهورة، الحادثة بعد ١٢٧٧ه سنة ألغي الذي الكبري مجلسها أعضاء سلك يف
به لالستعانة ألفه الذي املهمل والقاموس املهمل تفسريه ألَّف قد املدة هذه أثناء يف
املجيدي بالنيشان عليه فأنعم املجيد، عبد للسلطان تفسريه وقدم املذكور، التفسري عىل
العظيمة. األعمال أصحاب إال ينالها ال عزيزة الوقت ذلك يف النياشني وكانت الرابع،

إفتاء توىل ١٢٨٤ه سنة ويف والنظم، واملطالعة والتدريس بالتأليف يشتغل وكان
هذه وظيفته يف وظل واحدة، والية كانت سورية ألن الشامية؛ الديار إفتاء بل دمشق،
مجيدية العلية؛ الدولة وأوسمة الرسمية العلمية املراتب أسمى ونال حياته، آخر إىل
حادثة أثر عىل فرنسا إمرباطور الثالث نابوليون وأهداه الثانية، الرتبة لحد وعثمانية،
إقراًرا عاج؛ من صندوق يف ذهب بطقم جفتًا ١٨٦٠م) سنة بحادثة (املشهورة دمشق
وحصل املشئومة، الحادثة تلك يف دمشق مسيحيي بمساعدته الخري من أتاه ِلَما بجميله

وثقتهم. أوروبا عظماء واحرتام العلية الدولة رضا عىل املذكور بصنيعه
أدق يشتغل اليد، صناعة يف آية وبمنصبه به واشتغاله بالعلم تبحره مع وكان
الزمان آية كان فقد الكتابة يف وأما واالنتظام، الضبط بغاية وأتقنها اليدوية األشغال
الصنعة، بهذه تفننه عن فضًال والجمال، الضبط بغاية الخطوط جميع يكتب فكان بها،
بالعدسية الكتابة وترى فارًغا، الحبة ثلث وبقي أرز، حبة عىل الفاتحة كتب فقد
الخاتم فص بمساحة ورقة عىل كتابته ذلك من وأغرب ا، جدٍّ الخط جميلة واضحة

.٣١٧ وهم الكربى، بدر وقعة شهداء أسماء
به، وغرم إليه ومال الصيد فاختار قواه، لتجديد الرياضة إىل مال مشاغله ولكثرة
عظيًما، مبلًغا بالرماية بلغ وقد مشهوًرا، صياًدا فصار الفراغ أوقات به يرصف وكان
يشء إىل بندقيته وجه ما إنه وقيل واحدة، يف يخطئ وال رمية مائة فريمي بها، واشتهر

تعاطاه. ما كل أتقن أنه وباإلجمال ا، جدٍّ ندر ما إال وأخطأه
والنَِّحل، املراتب اختالف عىل الناس يحبه الحاجات، قضاء يف مقصوًدا وكان
لوطنه محبٍّا والفعل، القول يف صادًقا وكان واألجانب، والوالة الدولة رجال يحرتمه
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الحسيني حمزة محمود

لم أوسمته وتعداد رشفه عالمات كثرة ومع الفخفخة، يأبى متضًعا مستقيًما ودولته،
الرضورة. عند إال بها مرة يظهر

بمشاغله القيام من مكَّنه ما وهذا عمل، بال يضيعه ال ثمينًا، الوقت يعترب وكان
يعنيه. ال فيما يتداخل ال الوحدة، إىل يميل كان ولذلك الخطرية؛ وأعماله الكثرية

له حبهم بتأثري وتسابقوا الناس له وقف بطريق مرَّ إذا وجالل، مهابة ذا وكان
يف السلوك يختار كان هذا فِلدفع طبعه، ملخالفته عليهم ذلك إبائه مع يديه، لتقبيل

املارَّة. فيها يكثر ال التي الطريق
صنَّفه: ما أسماء وهاَك املفيدة، التصانيف وصنف الفريدة، القصائد نظم وقد

األرسار. دور سماه كبريين، مجلدين يف املهمل بالحرف القرآن تفسري (١)
املذكور. التفسري عىل به لالستعانة ألفه املهمل، الكالم إىل الكمل (٢)

مجلد. يف نظًما الفتاوى، كتاب (٣)
ضخمان. مجلدان الحمزاوية)، (أو املحمودية الفتاوى (٤)

قافية عىل البسيط من بيت آالف ثالثة نحو محمد، لإلمام الصغري الجامع نظم (٥)
أوله: مجلد، يف واحدة

األم��م إل��ى ال��ه��ادي ع��ل��ى ال��ص��الة ث��م وال��ك��رم اإلح��س��ان ل��ذي ج��زي��ًال ح��م��ًدا

املذكورة. والقافية البحر من ذلك نحو الفقه، أصول نظم (٦)
الفقهية. القواعد (٧)
األوقاف. قواعد (٨)

إليه. يسبق لم مثال عىل والكفالة، الحيلولة يف املقالة تحرير (٩)
للولد. بالحضانة األحق جدول (١٠)

والسجالت. املحارض خلل (١١)
املاجور. يف املهاياه عن الستور كشف (١٢)
والده. بديعية رشح وهو القناع، كشف (١٣)

طالب. أبي بن لعيل الصديق رسالة رشح وهو الطالب، غنية (١٤)
القصاص. يف ال الحدود يف اإلمضاء أن عىل الخواص تنبيه (١٥)

واملثقال. الدرهم يف رسالة (١٦)
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الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

الهداية. إصالح يف الدراية مصباح (١٧)
التناقض. يف التفاوض (١٨)

التالوة. عىل األجرة أخذ جواز عن الغشاوة رفع (١٩)
الجامع. أصول يف الالمع السوار (٢٠)

واألجري. واملأمور اآلمر ضمان يف التحرير (٢١)
بالرصاص. صيد ما حل يف الخواص فتوى (٢٢)

الدخول. بعد باملهر املرأة دعوى جواز يف النقول فصيح (٢٣)
اإلجانة. يف الغسل عن املجانة كشف (٢٤)

املتواترة. األحاديث يف الزاهرة الكواكب (٢٥)
مشيش. ابن صالة رشح (٢٦)

اإلسالمية. العقيدة (٢٧)
الواضحة. بالطريقة املسماة البينات ترجيح كتاب (٢٨)

األسانيد. عنوان (٢٩)
القضاة. أسئلة عىل املمضاة األجوبة (٣٠)

والتعديل. الجرح مخترص (٣١)
املحتار. ورد التنقيح عن األخبار صحيح (٣٢)

الناس. أعالم (٣٣)
الزانية. أجر خبث يف الدانية القطوف (٣٤)

الزمان. آخر إىل عثمان آل دولة بقاء عىل الربهان (٣٥)

عمره أواخر يف واعرتاه الفراسة، علم يف أرجوزة منها رسائل؛ عدة ذلك غري وله
بموجبها، والعمل وظيفته مالزمة مع قليًال، إال منه يخرج ولم بيته فلزم برجليه، ضعف
وعظم َخْطبه، فكرب سنة، ٦٩ عن املنية وافته ١٣٠٥ه سنة محرم من التاسع اليوم ويف
باملآذن، له وأُذَِّن اليوم، ذلك يف املدينة أشغال وتوقفت الحكومة، دوائر وتقفلت ُمصابه،

الناس. عموم واألسف الحزن وعم
عايل الوجه، طفح الشعر، أسود العضل، قوي البدن، ممتلئ القامة، َربْع وكان
اللحية متوسط األنف، دقيق النظر، حاد العينني أسود أفرقهما، الحاجبني عريض املحيَّا،
املنظر حسن باإلجمال وكان الجسم، أشعر اللون، حنطي ربعها، نحو الشيب وخط وقد

الهيبة. عظيم
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والثالثون الثالث الفصل

أمنيشميل

ترجمته

لبنان أعمال من شيما كفر يف ولد كريم، محتٍد من شميل، إبراهيم املرحوم ابن هو
العلم يف النابغني من بجماعة القرية هذه اشتهرت وقد ١٨٢٨م، سنة فرباير ٢٤ يف
الكتاب. هذا يف بعضهم تراجم وردت وقد تقال، وآل شميل، وآل اليازجي، كآل واإلدارة؛
املرسلني مدرسة عمره من عرشة الحادية السنة يف الرتجمة صاحب دخل
اللغة درس تتبع ثم اإلنكليزية، واللغة والحساب النحو مبادئ فيها فتلقى األمريكانيني،

اليايف. أفندي الدين محيي السيد منهم نذكر أفاضل، أساتذة عىل والفقه العربية
حل يف إليه يُركن رجًال صار حتى عمره من والعرشين الحادية يبلغ يكد ولم
مكسيموس البطريرك بني ١٨٤٩م سنة وقع عظيم خالف يف الفصل فتوىل املشاكل،
اآلستانة، يف وزمنًا رومية يف سنتني ذلك أجل من فقىض أغابيوس، واملطران مظلوم

أراد. ما عىل املشكل رصف حتى
املسلمني تجار أحد إىل لوندرا يف فتعرف إنكلرتا، قصد ١٨٥٤م سنة يوليو ويف
السيد فاتخذه منشسرت، يف العثمانية الدولة قنصل أدلبي هللا عبد السيد املشهورين،
فأنجزها تجارية بمهمة بريوت إىل أرسله ١٨٥٦م سنة ويف التجارية، ألشغاله مديًرا
الخاص حسابه عىل تجاري محل بفتح أدلبي هللا عبد السيد واستأذن منشسرت، إىل وعاد
١٨٦٢م سنة ويف بالتجارة، يشتغل ثمَّ من ورشع بذلك، له فأذن ليفربول، مدينة يف
فيها وفتح اإلسكندرية ثم سورية وجاء محله، حركة يدير ليفربول يف بشارة أخاه ترك
وأطلق املحل، يف ملحم املرحوم أخاه أدخل ثم أشهر، عرشة نحو فيه مكث تجاريٍّا محالٍّ

ورشكاهم. إخوان شميل اسم عليه



الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

١٨٢٨–١٨٩٧م. شميل أمني

حتى عظيًما، اتساًعا فيها تجارته نطاق واتسع ليفربول، إىل عاد ١٨٦٣م سنة ويف
إنكلرتا، إىل ومرص سورية من بضائعه لنقل الخاص حسابه عىل بواخر يستأجر كان
بعض وكلفه األقطان، أسعار ارتفعت األثناء تلك ويف القطرين، هذين إىل إنكلرتا ومن
٢٥ فيها الليربة تعدل بأسعار التسليم عىل قنطار ألف ثالثني ببيع باإلسكندرية عمالئه
عليهم، ما تسديد يف اإلسكندرية تجار وقرص بنًسا، ٣٠ إىل األسعار ارتفعت ثم بنًسا،
ألف ثمانني أخرى وخسائر كونرتاتات فرق بني ما ذلك بسبب الرتجمة رجل فخرس

جنيه.
جنيه. ألف أربعون رأسمالها أسهم برشكة التجاري محله جدد ١٨٥٩م سنة ويف
القطر وقصد املدينة تلك وترك ليفربول، يف محله أشغال صفى ١٨٧٥م سنة ويف
اثني الفالحني مع فخرس الغربية، ومديرية باإلسكندرية التجارة يف واشتغل املرصي،

جنيه. ألف عرش
عن أقعده وال عزمه، يفلَّ لم الخسارة من عليه تواىل بما التجارة يف فشله أن عىل
األخرى، العقلية مواهبه استخدام إىل فعمد عمره، من الستني يناهز يكاد وهو العمل
إليه تحتاج ما مع املحاماة مهنة فاختار العلم، من التعيُّش إىل التجارة عن فعدل
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شميل أمني

سنة وأصدر واالستنتاج، والتبحر واملقابلة املراجعة عىل والصرب التعقل من املهنة هذه
املوضوع هذا يف صدرت جريدة أول وهي الحقوق، سماها حقوقية جريدة ١٨٨٦م
وقد املحامي، الجمال أفندي إبراهيم يصدرها حية الحقوق تزال وال العربية، اللغة يف
هذه حقائق من كثري يف اعتمدنا وعليه سنة، عرشة بضع الرتجمة صاحب معاونة توىل

الرتجمة.
القضاء رجال ثقة نال حتى املحاماة يف املرتجم اشتغال عىل زمن يمِض ولم
وسالمة الَعِريكة ولِني واالجتهاد الصدق من عليه فطر بما عموًما، والناس خصوًصا
عمر يف آرثر وهما ١٨٨٦م؛ سنة يف ولديه بفقد أصابته التي املصيبة أن عىل الطَِّويَّة.
قلبه يف أسست فقط، يوًما ١٢ واآلخر الواحد وبني سنة، ٢١ عمر يف وفردريك سنة، ١٧
املتينة بنيته فقوضت ١٨٩٦م سنة أمينة البكر ابنته وفاة جاءت ثم املستمرة، األحزان

فلبَّاه. املحتوم القدر وأتاه قواه انحلت حتى

مؤلفاته

وهو كان ولكنه التجارة، يف العلمية حياته معظم قىض املرتجم أن تقدم مما ترى
القصائد وينظم الكتب يؤلف فكان والكتابة، البحث للذة التماًسا العلم يف يشتغل تاجر
التجارة رجال اشتغال أن عىل ويفيد، يلذ بما الفراغ ساعات فيقيض املقاالت، وينشئ
اتفق كما الرضورة، عند االرتزاق عىل لهم عونًا يكون ما كثريًا الفراغ ساعات يف بالعلم
مؤلفات غريه ويف فيه فكتب إليه، بكليته انصب للقضاء انقطع فلما الرتجمة، لصاحب

منها: عديدة؛

عىل تشتمل كبار، أجزاء ستة إىل ينقسمان كتابني يف الرشقية: للمسألة الوايف (١)
كبرية. صفحة ٥٥٠ نحو يف جزء منه طبع الروس، حرب إىل اإلسالم تاريخ
١٨٨٦م. سنة من الحقوق يف تباًعا نرشت علمية: تاريخية مقدمات (٢)

يطبع. لم أقسام، ثالثة وهو املخلوقات: فن يف النزهات بستان (٣)
فيها حذا الوايف، عىل املعرتضني بعض عىل فيها رد رسالة وهي املنايا: سهام (٤)

املشهورة. رسالته يف زيدون ابن حذو
مقامات تدعى مقامات خمسة عىل يشتمل بابه، يف مبتكر كتاب هو املبتكر: (٥)
وخمسني وستة ألف من مؤلفة قصيدة وعرشين وخمس واألحكام، اآلمال يف األوهام
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الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

موته إىل الرحم يف تصوره حني من السبع اإلنسان حياة درجات فيها رشح بيتًا،
مرة). غري (طبع الرتاب يف وتواريه

حرب إبَّان يف الدول حالة تمثل رمزية تشخيصية رواية وهي السيايس: الزفاف (٦)
تطبع). (لم ١٨٧٧م سنة الروس

بنك إنشاء املرصية الحكومة عىل فيها عرض رسالة الوطني: البنك مرشوع (٧)
بابها. يف وافية تفاصيل عىل تشتمل أهيل وطني

اإلنكليزية. الحكومة نظام (٨)
القضائية. املباحث يف الجلية السدرة (٩)

عرشة. الثامنة سنتها يف اآلن وهي ذكرها، املتقدم الحقوق جريدة (١٠)

والفلسفية. الحكمية القصائد من كثريًا نظم مجيًدا، شاعرا وكان

وأخالقه الشخصية صفاته

املنظر، مهيب الذقن، حليق الجبهة، أصلع اللون، أبيض العضل، ضخم القامة، َربْع كان
أشغاله، يف العناية كثري املصائب، عىل صبوًرا التعب، عىل َجلوًدا األعمال، عىل مقداًما
الطبع حاد املروءة، بادي النفس، كريم الَعِريكة، َلنيِّ عائلته، وأفراد لبَنِيه املحبة شديد
حر صادًقا، النفس، عزيز الذكاء، شديد الذاكرة، قوي الرضا، رسيع عمره، أواخر يف

األعمال. رجال وعنوان الرجولية مثال كان فقد وبالجملة واللسان، الضمري
اآلتية: األبيات منها نذكر فلسفية، بمرثاة شبيل الدكتور شقيقه رثاه وقد

ذاه��ل��ون��ا أن��ه��م ال��ن��اس ج��ه��ل م��اي��ت��ون��ا أن��ه��م ال��ن��اس ذع��ر
ش��ئ��ون��ا م��ن��ه��ا ت��ري��ك ي��وم ك��ل ح��ي��اة ال��وج��ود ف��ي ال��م��رء ح��ي��رة
ف��ان��ون��ا إن��ن��ا ب��ل ق��وم ق��ال ب��اق��ي��ات أع��ي��ان��ن��ا ق��وم ق��ال
ق��رون��ا ت��دوم آث��ارن��ا ت��ل��ك م��ن��ا ألث��ب��ت آث��ارن��ا إن
م��ج��ون��ا ذاك ي��ع��د ق��وم ث��م ي��ج��ازي خ��ل��ق ب��ي��ن ال��ن��اس ق��س��م
ال��ظ��ال��م��ون��ا وأن��ت��م أن��ت��م م��ون ف��م��ظ��ل��و ج��ن��ي��ت��م ب��م��ا دري��ت��م ه��ل
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والثالثون الرابع الفصل

العبايساملهدي1 الشيخحممد

١٢٤٧ه، سنة املتوىف األسبق، املرصية الديار مفتي املهدي، أمني محمد الشيخ ابن هو
املهدي. محمد الشيخ اإلسالم شيخ له املغفور نجل

الشيخ وأخوه ثالث، ابن وهو والده وتويف ١٢٤٤ه، سنة الرتجمة صاحب ولد
املرحوم األسبق مرص وايل مع رشكة ألبيهما وكان خمس، ابن املهدي اللطيف عبد محمد
السودانية، األقطار تجارة من وغريها أقمشة من القرص مصنوعات يف باشا إبراهيم
يف وأخوه املرتجم استمر وقد مدين. أنه باعتبار تركته املعية حرصت املرتجم والد وبعد
يف واجتهدا الرشيف، باألزهر العلم لطلب تأهال حتى ذلك بسبب عيش وضيق اضطهاد
ظهر ملا ثم الرشيدي، خليل والشيخ البلتاني والشيخ السقا الشيخ املرحوم عىل تحصيله
واستدعى الرتكة، عن أفرج املرتجم والد إدانة أمر يف باشا إبراهيم له للمغفور الحق
يف حافل بموكب ونزل والعلماء، األكابر من محفل يف اإلفتاء خلعة عليه وأسدل املرتجم

السقا. الشيخ عىل السعد مقدمة يحرض ذاك حني وكان ١٢٦٤ه، سنة القعدة ذي
أن البيت ذلك إىل العالية املناصب تلك إعادة إىل العايل الجناب أنظار استلفت ومما
املهدي أمني محمد املرحوم بنجيل باشا إبراهيم املرحوم أوىص اآلستانة يف اإلسالم شيخ
عن والحماية املعاملة وحسن األمانة من أبيهما يف يعهده كان ملا األسبق؛ مرص مفتي

الدين.

الحفني. الخالق عبد محمد الشيخ نجله بقلم 1



الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

خليل الشيخ أستاذه عني قد سنة وعرشين إحدى ذاك إذ املرتجم عمر كان وحيث
التحري إىل دعاه ما صناعته أهل من القى أيًضا ِسنه ولحداثة للفتوى، أمينًا الرشيدي

وسياسة. علًما الرفيعة املكانة بهذه عرصه أئمة أجدر أصبح حتى والتحرز،
يشهد كما الرشعية، النصوص عىل الوقائع تطبيق اخرتع أنه مقرتحاته جليل ومن

املهدية». «الفتاوى كتابه بذلك
ولني اإلدارة من له كان ِلَما اإلسالم؛ وظائف ألعظم التامة الكفاءة فيه ظهرت ثم
يف اإلفتاء مع اإلسالم شياخة عليه فأسدلت والدهاء، والحزم العلمي واالقتدار الَعِريكة
نظامها فدبر ١٢٨٧م، سنة شوال شهر منتصف يف باشا إسماعيل له املغفور عهد
اإلسالم شياخة عن فعزل العرابية، الفتنة ظهرت أن إىل مرتباتها من انحل ما لها وأعاد
الحزم من بذل أن بعد باشا، توفيق السابق الخديوي عزل طلب عىل التوقيع عن لتوقفه
مع بسوء يمسه أن من أحد يتمكن ولم األلباب، به حري ما والشهامة والسياسة والدهاء
ظل املرتجم تدبري حسن ومن ورفيع، وضيع من واالنتقام االستبداد من الفتنة تلك أهل

واألمراء. األكابر لدى محبوبًا البال ناعم
وكانت األباطيل، تلك وانجلت السياسة، سماء وراقت الثورة، نار خمدت ما بعد ثم
مقلًَّدا هكذا واستمر باالستحقاق، اإلسالم شياخة إليه أعيدت التضليل، أهل عىل الدائرة
عهد يف الغراء الرشيعة خالف فيما الحكومة ملعارضته عنهما عزل حتى الوظيفتني بكلتا
اإلمبابي، للشيخ اإلسالم شياخة وأعيدت يومئذ، باشا توفيق السابق الخديوي املرحوم

البنا. الشيخ اإلفتاء وقلد
الدين، عىل وَغرْيته العلم، يف املرتجم باقتدار الثقة شديد املذكور البنا الشيخ وكان
إال شيئا األمر يف يقول ال بأنه أعلنها مهم أمر يف يقيض أن الحكومة سألته إذا كان حتى
املفتي أنت له: وتقول الطلب، يف عليه تلح الحكومة فكانت املرتجم، عىل يعرضه أن بعد
واستمر الدين، يف القول صاحب هو أنه إال ذلك كنت وإن يجيب: فكان هو، ال الرسمي
وقد املنية، مرض اعرتاه أن إىل معه واستمر قليل، بعد املرتجم إىل اإلفتاء عاد أن إىل ذلك
واستمر حياته، بعد أصيًال ثم عنه، وكيًال النواوي حسونة الشيخ تمرضه أثناء يف عني

عبده. محمد الشيخ املرحوم وتقلده عنه وعزل سنتني، نحو
واملفتني الرشعيني القضاة تعيني يف غريه دون الحق صاحب املرتجم كان وقد
الغيورين، األَْكفاء يعني وكان وحدها)، الحق صاحبة هي الحقانية فإن اآلن؛ (بخالف
الشيخ أتاه فقد لكرامتهم؛ مساًسا فيه يرى ما كل يف حقوقهم عن يذب كان ولذا
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املهدي العبايس محمد الشيخ

أمر العرويس مصطفى الشيخ اإلسالم شيخ استصدر حينما به مستغيثًا العدوي حسن
العفو. يف له فتوسط بإبعاده، باشا إسماعيل له املغفور

عن يحيد وال الصدق، غري يقول ال الدين، يف شديًدا هللا) (رحمه املرتجم كان وقد
فأزالها العقبات من سبيله يف رأى كم املرجفات؛ تورطه وال املرهفات، تثنيه ال الحق،
األمراء هدده وكم باألمانة، فأداها املناصب أرقى عىل اؤتمن وكم الدين، هذا بسيف
ذمته لتطهري مالذًا اإلسالم تعزيز غري يََر ولم يشء، منه يُْجِدِهْم فلم والنفي بالقتل

بنون. وال مال ينفع ال يوم ربه عند له وشفيًعا
باشا عيل محمد عائلة بأيدي ما بأن ُفتيا األول باشا عباس املرحوم منه طلب
املرصيني، مال من لهم حاصل هو إذ مرص؛ مال لبيت حق هو وأمالك أطيان من األكرب
َمَلَك»، أين ِمْن املالك يُسأل «ال قال: بل يُْفِتِه، فلم به، املال بيت أحقية من الوايل ظنه ملا
ال وهو الطلب، توىل إفتاؤه الرسميات من كان وملا بعضهم، به وأفتاه ذلك جوز وقد
بها كان حيث قري، أبي إىل رمضان شهر يف بنفيه أمر أن إىل به، أجاب عما يتحول
حتى الرشع أترك أن يأبى األمري «إن أخريًا: فأجابه الطلب عليه وكرر يومئذ، الوايل
يف والقتل النفي قابل أنا ذلك ومع السمحاء، الرشيعة وأهان هللا أحكام غريَّ عني يقال
وال لدينه مخلص املرتجم وأن ُمْجٍد، غري ذلك أن الوايل رأى فلما ديني»، تعزيز سبيل
وجزاءً فعل، ما بأحقية إقراًرا عليه؛ وأنعم مرص إىل أعاده كلمته، إعالء غري له غرض
فقد بقيمته؛ عرفانهم بعد املكينة املودة األمراء وبني بينه كان وبهذا أصاب، ما عىل له
ومنحه الجزيلة، الخلع عليه وخلع املثل، بها يُرضب مودة باشا سعيد وبني بينه كان

الجليلة. املنح
العرويس والشيخ السقا الشيخ شيخه مع العلمي املجلس يف عضًوا املرتجم كان وقد
معضلة أمور صادفهم وقد باشا، سعيد الوايل عن نائبًا إسماعيل وكان البقيل، والشيخ
عن لجنوحهم عليها؛ التصديق عن املذكورين األعضاء الدين وُحماة هو توقف قد

اإلسالمية. الرشيعة نمط غري عىل والسري األغراض
إسماعيل األسبق الخديوي معرفة يف عظيًما سببًا األفاضل هؤالء عضوية كانت وقد

فؤاده. يف املرتجم مودة ثبت حتى املرتجم، وقدر الدين رجال قدر باشا
باألوقاف األهلية األوقاف إلحاق أراد أنه املذكور األمري لدى مكانته رفع ومما
وسأله معاشهم، يكلف ما أربابها يستعيض أن وأراد ناظرها، كان حينما العمومية
توالت أن إىل له، املخالفون وتجمهر املذكور، األمري لدى األمر عظم حتى بالجواز الفتيا
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ورث وما يملك مما تجرده عليه ليسهل أنه املرتجم فأعلن التهديد، وازداد الرسائل إليه
التهديد راعه أو بدينه، حابى وأنه هللا، ينزل لم بما حكم أنه يعلن أن من آبائه عن

لومة. الدين يف أخذته أو املخلوق جانب فراعى
فحرض الخالف، حقيقة عىل ليقف رئاسته تحت مجلًسا وعقد الوايل دعاه ذلك فبعد
وأقروا الجميع أجمع حتى الواحد، بعد الواحد مخالفيه مع الشيخ حديث ودار املرتجم
الرشيف، الرشع حقوق عىل ملحافظته الوايل وشكره رفعة، مكانته فازدادت بخطئهم،
أوىص حتى املهمات، يف الحكومة استشارة مورد املرتجم وصار غريه، إفتاء وألغى
يف واستشارته املرتجم، عىل باملحافظة باشا توفيق املرحوم نجله باشا إسماعيل املرحوم

والدين. الدولة رجل ألنه املعضالت؛
غري لَديْن أطيانها يف لرغبته باشا إلهامي رشكة بيع يف رشع باشا إسماعيل إن ثم
أطهر هو بما قصده ينال حتى حالٍّ سبيًال إليه وأورد املرتجم، معه فتوقف مستغرق،
الطريقة هذه الوايل رأى وقد املدين، بكريمة العهد ويل باقرتان فأشار هللا، عند وأطيب
يف خصوًصا الدين؛ عن دفاع يف عمره طول املرتجم صار وهكذا فاتبعه. وأحفظ أنسب
ثماني فاستمرت الشياخة وأما سنة. وخمسني اثنتني معه استمرت التي اإلفتاء وظيفة
اإلفتاء وظيفة وأحيلت الجمعة، فريضة ألداء يتوضأ وهو بنقطة أصيب ثم سنة، عرشة
جماعة الفريضة ألداء مالزًما كان وقد ذكر، كما عنه وكيًال بصفته الجامع شيخ إىل
١٥ األربعاء ليلة يف مات حتى سنني، أربع الزمه الذي مرضه أيام يف حتى عمره طول

العمر. من وسبعني الثنني ١٣١٥ه سنة رجب
يف مطول كتاب وهو املرصية»، الوقائع يف املهدية «الفتاوى كتاب مؤلفاته وأشهر

ومتداول. مشهور وهو أجزاء، سبعة يف بمرص طبع اإلفتاء،
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فكري أمنيباشا

عبد املرحوم والده حجر يف وربِّي ١٢٧٢ه/١٨٥٦م، سنة القاهرة يف باشا أمني ولد
مستخدمي جملة يف يومئٍذ وكان — الشعراء بني ترجمته وستأتي — فكري باشا هللا
املدارس والده أدخله ه أَُشدَّ بلغ فلما باشا، سعيد له املغفور عهد عىل ِنيَّة السَّ الدائرة
واجتهاًدا، ذكاء أقرانَه ففاق األسبق، الخديوي باشا إسماعيل املرحوم عهد عىل األمريية
إىل باشا إسماعيل أرسلهم الذين الشبان جملة يف إرساله إىل داعيًا هذا امتيازه فكان
يف بتربزه الناطقة الشهادة حامًال املدرسة من فعاد الحقوق، علم لتلقي بفرنسا آكس
مرص يف النيابة رئاسة السابق الخديوي ه والَّ ثم املختلطة، املحكمة يف فتعنيَّ الفن، هذا

١٨٨٨م. سنة
والدعة، اللطف ومثال العاملني، قدوة نشيًطا، نزيًها املنصب هذا يف عرفناه وقد
جغرافية يف مطوًال كتابًا ذلك أثناء يف فألَّف والبحث، املطالعة عن يفرت ال ذلك مع وهو
محكمة يف قاضيًا ١٨٨٩م سنة تعني ثم بابها، يف جغرافية أطول وهو والسودان، مرص
انتدبت التالية السنة ويف عليه، واعتماًدا به ثقة إال الحكومة تزدد فلم األهلية، االستئناف
أسوج عاصمة يف انعقد الذي املؤتمر يف املرصي العلمي الوفد لرئاسة والده املرحوم
ودرس أوروبا فشاهد الوفد، أعضاء جملة يف الرتجمة صاحب نجله فصحبه ذاك، إذ
أوروبا»، محاسن إىل األلباء «إرشاد وسماها هذه والده رحلة كتب عاد فلما أحوالها،

ضخم. كتاب يف ١٨٩٢م سنة بمرص طبعت
أهل من رجاًال اإلدارية مصالحها لخدمة تنتدب أن املرصية الحكومة رأت ثم
محافظة فتوىل اإلدارة، مصالح توىل من جملة يف الرتجمة صاحب فكان القضاء،
الدائرة لنظارة انتدب ثم كافة، اإلسكندرية أهل قلوب بها اكتسب مدة اإلسكندرية
يف عليه مأسوًفا فقىض املرض، داهمه حتى فيها عامًال زال وما ١٨٩٥م، سنة السنية
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١٨٥٦–١٨٩٩م. فكري باشا أمني

وعاوده آخر، بعد حينًا إليه يرتدد كان مرض أثر عىل عاًما، ٤٤ عن املايض يناير ١٧
فرحون والكل منزله، يف أشغاله أوراق مطالعة إىل وعاد حالته فتحسنت العام هذا
روحه فاضت هو فإذا فأصبحوا صدورهم، ملء واألمل يناير ١٧ ليلة فبات بصحته،

األصلية. بالعلة له عالقة ال بعارض وفاته وكانت يشعرون، ال وهم
عني أنه — األلباء إرشاد وكتاب ذكرها املتقدم الجغرافية عن فضًال — مآثره ومن
الفكرية»، «اآلثار سماه كتاب يف ورسائله منظوماته فجمع والده، املرحوم مآثر بنرش
لجاء صحة وأوتي أجله يف ُمدَّ ولو واملنظومات، الرسائل من كثري وله ونرشه، وطبعه
املنون ولكن والنشاط، الذكاء من عليه طبع بما للعمل أهًال كان ألنه ذكره؛ يخلد بما

عاجلته.
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باشا ي درِّ الدكتور

حياته ترجمة

من أحمد الرحمن عبد السيد املرحوم والده قام وقد ١٢٥٧ه، سنة القاهرة يف ولد
له املغفور زمن يف العسكرية دخل أن بعد مرص إىل (بالغربية) القنطرة عيل أبي محلة
كلوت يت الصِّ الطائر بالدكتور فيها التحق سنوات بها وأقام الكبري، باشا عيل محمد
يف اإلقامة واختار الخدمة تلك من عويف ثم والقراءة، الكتابة بمعرفة ذاك إذ المتيازه بك؛
الرتجمة، صاحب منهم بأوالد ورزق وغريها، الحبوب يف بالتجارة فيها واشتغل مرص،
لهم فكان وعمًال، علًما الطب واختاروا املدارس، يف بتثقيفهم حسنة تربية كلهم ربَّاهم

والعباد. للبالد النافع العمل بعدهم من وألوالدهم فيه
املبتديان، مدرسة أدخل (١٢٦٤ه) عمره من السابعة الرتجمة صاحب بلغ وملا
املرحوم ألغاها ثم أشهر، بضعة سوى فيها يُِقْم ولم النارصية، بمدرسة اآلن املعروفة
ينفع ما سنة أي والرباماز)؛ (الربار بسنة عرفت التي السنة تلك يف األول باشا عباس
يف وكانت التجهيزية، املدرسة إىل التالمذة من انتخبوا من مع فانتقل ينفع، ال وما
إىل املدرسة هذه تالمذة انتقل أشهر بضعة وبعد شربد، فندق اآلن ومكانها األزبكية،

كاد. أو دروسها أكمل أن إىل الرتجمة صاحب فيها فأقام زعبل، أبي مدرسة
املرحوم وناظرها مرص، بوالق يف وكانت املهندسخانة، مدرسة يف تلميذًا انتخب ثم
لنيل الفرص يرتقب فكان الطب، إىل بطبعه يميل كان أنه عىل مبارك. باشا عيل
بتالمذة فألحق وعناء، صرب بعد ١٢٦٩ه سنة إال ذلك إىل ق يوفَّ لم ولكنه مقصده،
الفرقة إىل نقل السنوي العمومي االمتحان ويف أوىل). (سنة منها الخامسة الفرقة
يعلم ال الطلب، يف يجدُّ وهو الثالثة الفرقة إىل نقل التالية السنة من مثله ويف الرابعة،
بك عيل املرحوم جاءها وقد إال املدرسة تشعر فلم التالمذة، ولسائر له القدر خبَّأه ما



الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

١٢٥٧ه–١٣١٨ه. باشا دري الدكتور

باشا، سعيد له املغفور بأمر بالقلعة الخديوي الديوان إىل جميًعا تالمذتها يدعو علوي
املرحوم إليهم خرج حتى يعلمون، ال ما ينتظرون الديوان أمام واصطفوا إليها فخرجوا
ناظر الحكيم شافعي بك محمد الدكتور املرحوم ومعه ملكه أبهة يف بنفسه باشا سعيد
أعمارهم؛ بحسب أقسام ثالثة فجعلهم بنفسه التالمذة وفرز وغريه، الطبية املدرسة
بالشوشخانة يلحقوا أن واملتوسطون املدرسة، من بطردهم أمر ا جدٍّ السن فحديثو
بلدة يف الحربية العسكرية باملدرسة ألحقهم واملتقدمون عسكرية)، (أورطة السعيدية
لهم فرصفت بالعسكرية، فألحق السن يف املتوسطني من الرتجمة صاحب وكان طره،
من املرصية املدارس وخلت الطب، مدرسة وأقفلت والجربنديات، العسكرية املالبس

واألطباء. الطب علوم
العلوم، من تعلمه ما يرتك أن ذلك مع خاطره يف يجئ لم الرتجمة صاحب ولكن
فيعيد صوابه إىل الحاكم يعود أن يف طمًعا فيه؛ بالتفكري ويتعهده يتذكره بقي بل
يعزيهم وهو رفاقه عىل اليأس وغلب علومها، ويكمل إليها هو فيعود الطبية، املدرسة
الجيش. يف (ممرضني) تمرجية وجعلهم عنهم بالعفو األوامر صدرت حتى وينشطهم،
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آالي، إىل آالي ومن أورطة، إىل أورطة من ينتقل تمرجيٍّا الرتجمة صاحب وبقي
املرىض معالجة يف فاشتغل ١٢٧٢ه سنة الهيضة جاءت ثم الجاويش، رتبة نال حتى
العهد ذلك من وابتدأ باملريض، والرفق باملرض العناية مع طويًال، زمنًا حالهم وتلطيف
رسالته يف ذلك من أكثر ونرش فيه، مشاهداته وتدوين املرض، هذا يف آرائه تأسيس يف
١٣٠٠ه، سنة يف مرص عىل الطارئة الوبائية األمراض يف الصحية باإلسعافات املعروفة

األمريية. املطبعة يف نفقته عىل طبعت مشهورة وهي
والتمس بك، كلوت الشهري الطبية مدارسها مؤسُس مرص إىل عاد ١٢٧٣ه سنة ويف
إىل فأجابه عليه، كانت ما إىل الطبية املدرسة إعادة باشا سعيد املرحوم أمرها ويل من
فعادوا املدرسة، إىل وإرجاعهم اآلالليات من تالمذتها بجمع العايل أمره وصدر ذلك،
أتم حتى املدرسة يف زال وما الثالثة، الفرقة إىل الرتجمة صاحب فعاد وامتحنوا، إليها
مساعد بوظيفة فيها وتعنيَّ فنونها، يف مدرًسا وعامًلا ماهًرا طبيبًا منها وخرج الطب،

شهر. كل يف جنيهات ثالثة قدره بمرتب الجراحة لعلم ومعيد
املرحوم إليها رحلته يف وصحبه أوروبا، إىل باشا عباس توجه ١٢٧٨ه عام ويف
سعيد غرية ذلك فحرَّك باريس، يف الجراحة فن تقدُّم فشاهد الحكيم، باشا عيل محمد
الفن هذا ليتقنوا باريس؛ إىل املرصية الطبية املدرسة يف النابغني من فريق إلرسال باشا
قريبًا بهم االنتفاع وإلمكان النفقات، لقلة التماًسا قريب زمن يف مرص إىل ويعودوا
وكان الرتجمة، صاحب وفيها ١٢٧٩ه، عام يف اإلرسالية بهذه فبعث أخرى، جهة من
املرحوم وخلفه باشا، سعيد املرحوم تويف عام من أقل وبعد ورتبة، سنٍّا أصغرهم
تلك اسرتجاع الطب مدرسة ناظر الحكيم بك شافعي عليه فعرض باشا، إسماعيل
جميًعا فعادوا بإرجاعهم، إسماعيل أمر فصدر األطباء، إىل حاجة يف مرص ألن اإلرسالية؛

سنه. لصغر الرتجمة صاحب عدا ما
الجراحني أشهر عىل والعملية العلمية معارفه بإتمام هو اشتغل رفاقه رجوع وبعد
سنتني مدة الجراحية األول عيادة والزم نيليو، والدكتور نيالتون الدكتور الوقت ذلك يف
به اإلعجاب عن األستاذ هذا يتمالك لم بحيث واملهارة العناية من فأظهر كاملتني،

به. االقتداء عىل رفاقه وحث مجيد، بمستقبل وتبشريه
شهادة نال أن إىل باريس يف والعمل العلم عىل مقبًال الرتجمة صاحب وظل
أخرى مدة بقاءه فالتمس مرص، إىل يعيده أن هناك اإلرسالية رئيس فأراد الدكتورية،
ذلك وبلغ مرص، إىل الرجوع يف الرئيس عليه فألح املستشفيات، بقية يف العمل إلتمام
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بشأنه؛ والعناية املرصي لدرِّي االلتفات «يجب يقول: هذا إىل فكتب نيالتون الدكتور
وإنني منه، يشاهده مما واالستفادة العمل عىل اإلقبال يف نظري له يوجد أن قلَّ ألنه
إىل وبعث بذلك، اإلرسالية رئيس فاقتنع الثناء»، أحسن عليه وأثني االمتنان، غاية يف

إليه. يحتاج ما بكل يخربه أن الرتجمة صاحب
نيالتون الدكتور فلقيه فرنسا، إىل باشا إسماعيل الخديوي وصل األثناء هذه ويف
ذلك عىل وساعده واجتهاده، أعماله عىل وأثنى الرتجمة، بصاحب كثريًا له وأطنب
يف الرعاية عاطفة ذلك فحرك فييش، حمامات يف كانوا الذين الحكماء من جمهور
الجراحية اآلالت وبعض كتب عدة الرتجمة لصاحب يعطى بأن وأمر إسماعيل، الخديوي
القطع به واشرتى معه، كان ما إىل عليه به املنَعم املال وضم الكل فأخذ بينتو، ومائة
إىل له أثًرا وبقيت املرصية، الديار إىل األوروبية البالد من معه أحرضها التي الترشيحية

اآلن.
وعنيِّ أغايس، الصاغقول برتبة عليه وأُنعم مرص، إىل وصل ١٢٨٦ه عام ويف
يف الجراحة لقسم ثانيًا حكيًما عنيِّ ثم اإلسكندرية، يف العطارين قسم حكيمبايش
معلًما وعنيِّ مرص إىل نقل ثم ١٢٨٨ه، عام أواخر إىل بها وبقي اإلسكندرية، مستشفى
عام إىل بها وظل العيني، بالقرص النساء إسبتالية بايش وجراح الترشيح، لعلم ثانيًا
عليه وأنعم النساء، إسبتالية بايش وجراح الترشيح، لفن أول معلًما عنيِّ ثم ١٢٩١ه،
يف زال وما أمرياالي، برتبة عليه فأنعم ١٢٩٤ه، عام إىل كذلك وبقي البكبايش، برتبة
الجراحي والكلينيك الجراحة أول وأستاذ بايش جراح بوظيفة العيني القرص مستشفى
أمري برتبة عليه أنعم ١٣١٥ عام ويف املتمايز، برتبة عليه أنعم وفيها ١٢٩٩ه، عام إىل
الحرب نيشان منها علمية، نيشانات عدة ُقلِّد املدة هذه أثناء ويف الشأن، الرفيعة مريان
حكيمبايش وعنيِّ املرصي الجيش مع أرسل قد كان فإنه والروسيا، العلية الدولة بني
فيه يشاركه لم ما باملرىض واالهتمام السفر هذا يف العمل من له وكان صوفيا، إسبتالية

سواه.
باللغة فيها التعليم جعلوا حتى العيني القرص يف للجراحة أول أستاذًا زال وما
وابن صهره بفقد ُدهم ثم الخصوصية، ألعماله فتفرغ املعاش عىل فأحيل اإلنكليزية،
عليه فتوالت صحته، عىل شديًدا تأثريًا وفاته فأثرت صدقي، بك حامد املرحوم أخيه

١٩٠٠م/١٣١٨ه. سنة يوليو ٣٠ ليلة يف هللا توفاه حتى العلل
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باشا درِّي الدكتور

وأعماله أخالقه

لقد حتى خدمتهم، يف مستهلًكا مصلحتهم، عىل ساهًرا لقومه، محبٍّا هللا) (رحمه كان
وماله عنايته رصف إىل ذلك به حدا وقد ومصريهم، أحوالهم يف مفكًرا ليله يحيي
اختيار يف ثروته معظم فأنفق يستطيعه، الذي السبيل يف بالده منار رفع يف وراحته
باريس، يف النحاس عىل كلها وحفرها وغريهم، املرصيني مشاهري رسوم وجمع الكتب
رسم يف العناية من أنفقه بما ناهيك الفضالء، ذكر إحياء إال ذلك من له غرض وال
نفسه كلف ولكنه الحد، هذا عند يقف ولم وأشكال، أجسام لها التي األمراض صور
الدرِّية املطبعة سماها األدوات كاملة مطبعة فأحرض مصلحته، لوازم من هو ليس عمًال
وراء من يستثمر يكن لم أنه عندنا ريب وال غريه، ومؤلفات مؤلفاته بعض فيها طبع
ورغبته والعلماء، العلم عىل بغريته مدفوًعا يفعله كان ولكنه والخسارة، التعب غري ذلك

ومواطنيه. وطنه خدمة يف
بها جاء ترشيحية مجموعة منزله ويف الجراحة، بفن باشا درِّي الدكتور واشتهر
قد وكنا سنة، وعرشين بضع منذ شاهدناها وقد هنا، آخر شيئًا وجمع أوروبا، من
وبيدنا أساتذتها، جملة من هو وكان العيني، قرص مدرسة يف الطب درس إلتمام جئنا
من أصدقائنا أحد منزله إىل فصحبنا بريوت، يف له صديق من باسمه توصية كتاب
اآلن)، املرصي الجيش أطباء من طحان أفندي هللا نعمة (الدكتور يومئذ القرص تالمذة
معرفتنا يمتحن أن املباسطة باب من وأحب استقبال، أحسن دري الدكتور فاستقبلنا
وسألنا ظهور، أحسن األعصاب فيها ظهرت صناعية بجمجمة فجاءنا الترشيح، فن يف
حرضنا بما فأجبناه الترشيح، مسائل أصعب من وهو وفروعه، الخامس العصب عن
التماثيل من عنده ما عىل وأطلعنا الترشيح حجرة إىل دعانا ثم ويبتسم، يسمع وهو
ذلك تحققنا وقد مهنته، يف شديد ولع ذو أنه اليوم ذلك من فعلمنا وغريها، الترشيحية

فضله. آثار من وشاهدناه عنه سمعناه مما بعد فيما
جاءه فإذا مهنته، معاطاة يف له تعرض التي للفرص االنتباه كثري مدقًقا وكان
عالجه الذي والعالج ومرضه، املريض، ذلك اسم باملرىض خاص دفرت يف ذكر مريض
جمع حياته آخر يف املعاش عىل أحيل فلما واإليضاح، بالتفصيل العلة سري وتاريخ به،
كتب وقد هناك، محفوظة تزال ال وهي العيني، قرص إىل أهداها مجموعة يف كله ذلك

الحكيم». باشا دري محمد «مجموعة عليها
من ذلك يقرتب كاد حتى اإلنذار، وصدق التشخيص بدقة األطباء بني واشتهر
بمرضاه، الذهن متعلق وكان قال، كما كان برشه أو وأنذره مريًضا شاهد فإذا اإللهام،
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الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

إما مراًرا؛ يتفقده حتى مريضه عىل باله يهدأ ال بيته إىل وعاد مهمة عملية عمل فإذا
والفقري، الغني بني ذلك يف عنده فرق وال بنفسه، هو يذهب أن وإما خاص، برسول
مواساته خاص بنوع فضله من ويذكرون بالغني، مما بالفقري عناية أكثر كان وربما
يف الخصوصية آرائه ومن ورخص، سهل بما ومعالجتهم الوافدة األوبئة أزمنة يف الناس
وأبيب، بئونة شهري يف عملت إذا سليمة عاقبتها تكون الجراحية العمليات أن الجراحة

فهي: املطبوعات عالم يف ظهرت التي مؤلفاته أما وطوبة، كيهك ويليهما

باألدوية معالجتها وطرق الهيضة وصف وفيها الوبائية: الهيضة يف رسالة (١)
البسيطة.

مزين مطول، الجراحة يف كتاب هو األقسام: جراحة يف املرام بلوغ كتاب (٢)
والرابع مطبعته، يف كلها طبعت ضخمة، مجلدات ثالث منه ظهر واألشكال، بالرسوم

الطبع. تحت يزال ال وفاته عند كان
خالصة عىل فيه جاء العلوية: املحمدية العائلة مآثر يف الدرية التحفة كتاب (٣)

أنجالهم. ورسوم رسومهم مع الخديوية العائلة أعضاء تراجم
التذاكر كل يشمل ١٣١٣ه، سنة أخريتهما مرتني طبع الطبيب: تذكار كتاب (٤)
ضخم كتاب وهو العيني، قرص مستشفى يف األطباء مشاهري يصفها كان التي الطبية

الجيب. يف حمله ويسهل صفحة، ٤٣٦ صفحاته
التوفيقية، الخطط من استخرجه مبارك، باشا عيل له املغفور حياة ترجمة (٥)

١١٣١ه. سنة مطبعته يف وطبعه

آخرين. ملؤلفني أخرى كتب مطبعته يف ظهرت وقد يطبعها، لم أخرى كتب وهناك
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والثالثون السابع الفصل

إقليميسيوسفداود السيد

الرسيان عىل دمشق أساقفة رئيس

كردستان بالد من العمادية يف ولد زبوني، عائلة من بهنام، بن داود بن يوسف هو
من الخامسة بلغ فلما املوصل، من عائلته وأصل املوصل، من مراحل ثالث مسافة عىل
من فأظهر االبتدائية، املدارس بعض يف العلوم مبادئ فتلقى إليها أبوه به عاد عمره
ويف الفضل، ذوي بعض اتفق ثم التالمذة، رفقائه مقدمة يف جعله ما والذكاء النجابة
عىل الالتني) عىل أورشليميٍّا بطريرًكا ذلك بعد صار (الذي والركا يوسف األب مقدمتهم
الكهنوت، رتبة ونيل الالهوتية العلوم يف للتبحر برومية؛ األربانية املدرسة إىل إرساله
غزير بمدرسة وقىض ببريوت فمر سنة، ١٦ العمر من وله ١٨٤٥م سنة املوصل فربح
أنواعها، عىل العلوم اكتساب عىل بكليته أكبَّ وهناك رومية، إىل سار ثم أشهر، بضعة
والرياضيات والكيمياء والطبيعيات واملنطق والبديعية والبيانية النحوية العلوم وفيها
والالهوت واألدبية العقلية والفلسفة والفلك والجغرافية واملساحة والهندسة والجرب
املقدس، الكتاب وعلم واملوسيقى البيعي والتاريخ الكنائيس والفقه والنظري األدبي
واألملانية، واإلنكليزية واإلفرنسية واليونانية والعربانية واإليطالية الالتينية اللغات وتعلم
عىل وامتيازه وذكائه نجاحه خرب وذاع والكلدانية، والعربية الرسيانية اللغة وأكمل
من أنه منها كل فادَّعت أجله، من والرسيانية الكلدانية الطائفتني بني نزاع فوقع أقرانه،
إحداهما، إىل االنحياز يف خريوه النزاع طال وملا لها، خدماته اكتساب يف رغبة أبنائها

للرسيان. قسيًسا سيم ١٨٥٥م سنة ويف الرسياني، الطقس فاختار



الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

١٨٢٩–١٨٩٠م. داود يوسف إقليميس السيد

تلك أواخر يف فوصلها املوصل، قاصًدا رومية غادر ١٨٥٥م سنة منتصف ويف
إىل خاص بنوع انتباهه ه ووجَّ ويعلِّم، يعظ وجعل الكهنوتية، األعمال واستلم السنة،
مدرسة ١٨٥٦م سنة باملوصل فأسس فضيلة، كل أساس التعليم أن لعلمه املدارس؛
بالعربية، والرصف النحو فيها يعلِّم كان الدومنكيني، املرسلني اآلباء مع باالتفاق
ثم واملوسيقى، والتاريخ والجفرافيا والرياضيات والفرنساوية اإليطالية اللغتني ومبادئ
يذكرها بفوائد فأتت األول، أستاذها هو كان عالية مدرسة الدومنكيون املرسلون أنشأ

العارفون.
تالمذة أو تالمذته من كانوا وتوابعها املوصل كهنة جميع إن باإلجمال ويقال
الالزمة الكتب تأليف إىل اضطر ذاك إذ التدريسية املؤلفات لقلة ونظًرا تالمذته،
لحظة يغفل ال ذلك كل مع وكان مؤلفاته، بني وستُذكر ذلك بعد طبعت وقد للتدريس،

وأدبيٍّا. دينيٍّا نحوهم بواجباته والقيام رعيته رعاية عن
عىل العامة النيابة إليه وعهدت الخورفسقفس، رتبة إىل ترقى ١٨٦٢م سنة ويف

األبرشية.
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داود يوسف إقليميس السيد

اللجنة يف مستشاًرا يكون أن التاسع بيوس البابا بأمر إليه أوعز ١٨٦٧م سنة ويف
اللجنات إحدى وهي وتواريخهن، الرشقية الكنائس بقوانني املتعلقة األمور إلعداد املعينة
النية يف كان الذي املسكوني الفاتيكاني للمجمع استعداًدا البابا أقامها التي الخمس
فقام والعربية، الرسيانية الخطية الكتب من يده يف يقع ما يستنسخ وأن التئامه،
وحمل فسار الفاتيكاني، املجمع إىل ١٨٦٩م سنة استدعي حتى القيام، حق بمهمته
(رحمه وكان الربوبغندا، مدرسة مكتبة إىل النفيسة الكتب من استنسخه قد كان ما معه
وقد هناك، الوحيد الرشقي العضو وهو املجمع، ذلك يف العظام الالهوتيني جملة يف هللا)
فرصة يضيع ال وكان ا، جدٍّ عظيمة شهرة هذه أعماله أثر عىل فنال فيه، ترجمانًا سمي

يطالع. أو فيها يؤلف ال
العربية التوراة ترجمة تصحيح عىل وعمل املوصل، إىل عاد ١٨٧٠م سنة ويف
عىل الحوايش وعلَّق والعربانية، والالتينية واليونانية الرسيانية الرتجمات عىل بمقابلتها
باملوصل الدومنكيني املرسلني مطبعة يف الرتجمة هذه طبعت وقد الغامضة، اآليات بعض
بأحرف املذكورة باملطبعة وطبعها البسيطة، الرسيانية الرتجمة أيًضا وراجع مرتني،

البسيطة. الرتجمة لفسدت الطبعة هذه ولوال كلدانية،
وبقيت الرسيان، عىل دمشق أسقف حلياني يعقوب املطران تويف ١٨٧٦م سنة ويف
الرتجمة صاحب انتخب ١٨٧٨م سنة ويف سنتني. أسقف بال هناك الرسيان طائفة
مهام عن االبتعاد إىل مياًال كان ولكنه البطريرك، وتحريض الطائفة بإجماع لها أسقًفا
ذلك قبل عليه عرضت ما وكثريًا التبعة، من قبولها عىل يرتتب بما لعلمه األسقفية؛
من كتاب عليه وورد املكاتبة، ملَّ حتى مدة وتردد فاعتذر املرة هذه أما يقبلها، ولم
وتسلم الجمهور، لصوت تذعن أن منك تريد البابوية الحرضة «إن فيه: يقول البطريرك
إذ ا بُدٍّ يَر فلم االنتخاب»، تقبل وأن السامية، الوظيفة لتلك تدعوك التي اإللهية لإلرادة
منصبه مهام لتويل دمشق إىل املوصل من ١٨٧٩م سنة أوائل يف فسار القبول، من ذاك
والكنائس واألخويات واملدارس والجمعيات والرفاق والخالن األهل غادر وقد الجديد،
وهناك بحلب، فمرَّ أتعابه، ثمار يجني يكد لم وهو يمينه، غرس من وأكثرها واملطابع،
إقليميس السيد يدعى الحني ذلك من فصار إقليميس، ب ولقِّ األسقفية، رتبة إىل رقي
األمنية تلك ِبنَيْل الدمشقيني فرح عن تََسْل وال دمشق، إىل حلب من وسار داود. يوسف

األسقفية. قبول عن قبًال بإبائه لعلمهم عليها؛ الحصول يرجون يكونوا لم التي
طائفيٍّا ومجلًسا األخويات، فأنشأ ونشاط، بهمة الطائفة شئون يدير فأخذ هو أما
من كثريًا وأنشأ اآلخر، البعض ورمم الكنائس، بعض وشيَّد األبرشية، أمور يف للنظر
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الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

مثلها؛ وجود يعزُّ مكتبة فجمع الكتب، جمع إىل التفاته ه ووجَّ للقرى، الصغرية املدارس
التأليف يف وأخذ وجودها، يندر التي باملرشق املتعلقة الخطية الكتب من حوته ملا

جسيمة. مشقات إصالحها يف فعانى الطقسية، الكتب وأصلح والتصنيف،
فإنه اللبناني؛ الرسيان مجمع إنشاء يف سعيه الرسيانية الطائفة تنساه ال ومما
يف ونظر ١٨٨٨م، سنة بلبنان الرشفة يف انعقد املذكور واملجمع مواده، هيأ الذي هو
الطائفة وكانت الرشعية، وقوانينها الطقسية أمورها وضبط الرسيانية، الطائفة أحوال

يده. عىل إال تنجح ولم مرة غري املجمع هذا عقد حاولت قد
جسيمة، أهواًال فيه فقاىس القلب، ِبداء هللا) (رحمه أصيب ١٨٨٩م سنة أوائل ويف
وبضعة سنة ٦١ العمر من وله هللا رحمة إىل تويف ١٨٩٠م سنة (آب) أغسطس ١٤ ويف

أشهر.

مؤلفاته

وهاك مختلفة، لغات يف مطبوع وغري مطبوع بني كثرية مؤلفات الرتجمة لصاحب
فيها: ألفها التي اللغة اسم مع طبعت التي مؤلفاته أسماء

عربية والقراءة الكتابة أصول يف مقدمتني مع النحوية، األصول يف التمرنة كتاب (١)
(مجلدين)

عربية (مجلدين) التمرنة يف التمرين (٢)
وعربية إفرنسية العربي الرشح مع إفرنيس غراماطيق (٣)
عربية رسيانية جديدة؛ بطريقة العربي الرشح مع الرسيانية، اللغة نحو يف الشهية اللمعة (٤)

خاصة العربانية واللغة العربية اللغة مع باملقابلة أي
التينية الالتيني الرشح مع الرسيانية اللغة نحو (٥)
عربية التمرنة) بكتاب (ألحقهما والشعر العروض يف نبذتان (٦)
عربية (مخترص) الحساب علم يف الطالب مدخل (٧)
عربية (مطول) الحساب علم يف الطالب تروُّض (٨)
عربية الجغرافيا علم (٩)
عربية البيعية التواريخ (١٠)
عربية البيعية التواريخ مخترص (١١)
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إفرنسية الرشفة يف ١٨٨٨م سنة املعقود اللبناني الرسيان مجمع تاريخ (١٢)
التينية تقليد من الرومانيني األحبار وخلفائه الرسل زعيم بطرس رئاسة بيان (١٣)

رومية) (طبع الرسيانية البيعة
رسيانية القدس روح انبثاق يف الرسيانية البيعة تعليم يف مقالة (١٤)
عربية آباء من بنصوص تأييدها مع الرسول بطرس رئاسة يف تاريخية خطبة (١٥)

الرسيانية الكنيسة
عربية يجاورها وما الشام ببالد تتعلق تاريخية مسائل ثالث حل يف القصارى (١٦)
إفرنسية ونافورتها الرسيانية األنطاكية البيعة طقس بيان (١٧)
إفرنسية ونافورة الرسيان عند املستعملة يعقوب القديس نافورة بني املقابلة (١٨)

عن طويل رشح (يتخللها اليونان عند املستعملة الذهب فم يوحنا القديس
والقبطية) والحبشية واملارونية واألرمنية والكلدانية الالتينية الطقوس

إيطالية التينية رومية يف وطبعها ألفها وتهذيبية طقسية شتى مقاالت (١٩)
إفرنسية أيامنا يف العربية دمشق أهل لغة بيان (٢٠)
إفرنسية األرض عىل املسيح يسوع بها تكلم التي اللغة بيان (٢١)
إفرنسية فيهما. العربية اللغة ظهور حني وفلسطني سورية أهل لغة عن بحث (٢٢)

الرسيانية اللغة كانت أنها وبيان
التينية عربية الرشفة يف املعقود اللبناني الرسيان مجمع مواد (٢٣)
رسيانية الكاثوليكية البيعة يف مستحدثة ألعياد رسيانية جديدة طقوس (٢٤)
عربية السنة مدار عىل الرسيانية للبيعة عام كلندار (٢٥)
عربية الزهور) تحفة بكتاب (ألحقه ورشقية غربية الطقوس لجميع عام كلندار (٢٦)
عربية املوصل أبرشية لكهنة البيعية القوانني من نبذة (٢٧)
عربية والزيجة الخطبة يف والنتيجة املقدمة (٢٨)

ورسيانية عربية الصهيونية الكنارة (٢٩)
ورسيانية عربية األشحيمي القداس خدمة (٣٠)

عربية السنة مدار عىل تقال التي والجديد القديم العهدين من القراءات فهرست (٣١)
الرسياني الطقس بحسب

عربية الكبري الصوم من جمعة يوم لكل املسيح آالم يف تروُّض (٣٢)
عربية والثانية األوىل الرسالتان (٣٣)
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عربية الرسائل إنشاء (٣٤)
عربية املسيحي التعليم (٣٥)
عربية العربية التصاريف (٣٦)
كلدانية الكلدانية األفعال تصاريف (٣٧)
عربية االشتقاقات كراسة (٣٨)
عربية الرسيانية القراءة تعليم (٣٩)

تطبع: لم التي مؤلفاته أسماء وهذه
أو الكتب بعض كتنقيح العلم؛ بها خدم جزيلة خدمات ذلك عن فضًال وله
الرسيانية الصلوات وكتاب املقدس كالكتاب طبع؛ قد ما ومنه ضبطها، أو ترجمتها
٣١ ضبطها أو نقحها أو ترجمها التي الكتب عدد بلغ وقد يطبع، لم وبعضها وغريهما،
وترجمة وتصنيف تأليف بني كتبه عدد فيكون مجلدات، عدة عىل يزيد بعضها كتابًا،

املسالك. وعرة مواضيع يف أكثرها مختلفة، لغات يف كتابًا ٨٢ وضبط

صفاته

واسع الجانب، رقيق الخاطر، رسيع الوجه، بشوش القامة، َربْع هللا) (رحمه كان
لغة، ١٥ اللغات من يعرف وكان والدينية، واللغوية التاريخية العلوم سائر يف العلم
الفيلولوجيا علم يسمى بما وتحليلها الرشقية باللغات خاص بنوع مغرًما كان ولكنه
«األلفاظ كتابنا طبعنا فلما قصاده، ومورد العلم هذا عمدة وكان اللغوية، الفلسفة أو
الهدية، سبيل عىل منه نسخة إليه أرسلنا ١٨٨٦م سنة اللغوية» والفلسفة العربية
الديباجة نص وهاك تنشيطنا، يف ورغبته بنا، ظنه حسن عىل يدل كتابًا إلينا فكتب

قال: ودعته؛ رقته عىل ودليًال بفضله، إقراًرا ننرشه

إلخ، … العربية األلفاظ عنوانه الذي النفيس كتابك قرأت إني فأقول بعد، أما
بكل وافيًا فنه، يف كامًال مؤلًفا فوجدته إيلَّ، بإهدائها تفضلت التي النسخة يف
من الجديد الفن هذا يف مؤلفه باع طول عىل وداالٍّ وجه، أتم عىل الرشوط
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عربية الراهنة الحجج جامع (٤٠)
عربية الرسيان تاريخ (٤١)
عربية الهندسة علم (٤٢)
عربية الجرب علم (٤٣)
عربية التي العربية الجديد العهد ترجمة أغالط (٤٤)

بريوت يف الربوتستنت أنشأها
عربية للغاية) مؤثرة (وهي الصليب درب رياضة (٤٥)
عربية الدينية مواعظه أو خطبه مجموع (٤٦)

وإفرنسية عربية األوخارستيا رس حقيقة يف مقاالت (٤٧)
رسيانية عربية املوسيقى أصول عىل رسياني حربي قداس (٤٨)

األوروبية
رسيانية عربية شتى موسيقية تصانيف (٤٩)
رسيانية التي الراعوية الرسائل أو املناشري، مجموع (٥٠)

أسقفيته حني من أنفذها
رسيانية (فوائد والتربئة االحتجاج إىل التوطئة (٥١)

مهمة) تاريخية

تبحرت كم َدرُّك! وطننا، أهل اليوم قبل إليه ينتبه لم الذي اللغوية العلوم
أهنئك أن فحقك الثمني! رِّ الدُّ من منه استخرجت وكم الصايف، الُعباب هذا يف
ما عىل إنك إذ وطننا؛ أهل سيما وال كله؛ الجمهور وباسم باسمي وأشكرك

والسالم. الجليل الباب هذا لهم فتح من أول أعهد
١٨٨٨م سنة شباط ٤ يف الشام دمشق عن

الشاكر املحب
داود يوسف إقليميس
الرسيان عىل دمشق مطران
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مبحث إىل مرجعها مختلفة، بشئون مكاتبات ذلك بعد وبينه بيننا دارت وقد
عىل عزمنا وقد لوجه، وجًها نلقاه أن تمنينا وكم هنا، لها محل ال وفلسفتها، اللغات
منتصف يف ونحن بوفاته فأنبئنا الغاية، لهذه ١٨٩٠م سنة دمشق زيارة وقصدنا ذلك

َوَطًرا. نَنَْل ولم فُعْدنا زحلة، بلدة يف الطريق
القديمة؛ الدول تاريخ يف سيما وال ُطوَىل؛ باع له كانت فقد التاريخ، يف أما
ورًعا وكان والرومانية. واليونانية والفونية واملرصية والبابلية واآلشورية كالفارسية
لِنَعم كارًها الدينية، الفروض عىل محافًظا متواضًعا، غيوًرا مخلًصا القلب، سليم تقيٍّا

عنها. راغبًا الدنيا
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والثالثون الثامن الفصل

النقاش مارون

العربية اللغة يف التمثيل فن مؤسس

إىل مياًال حداثته من وكان بريوت، يف وتربَّى ١٨١٧م، سنة صيدا يف هللا) (رحمه ولد
وأخذ واملنطق. والبيان والعروض والنحو كالرصف وغريها؛ اللسانية اآلداب فأتقن العلم،
اإلفرنجية، األصول عىل التجارية الحسابات وتعلم عرشة، الثامنة يف وهو الشعر نظم يف
وكان التجارية، القوانني أيًضا وتعلَّم بريوت، يف الفن هذا إمام فكان لكثريين، وعلَّمها
له وكان والفرنساوية، واإليطالية الرتكية اللغة وأتقن فيها، رأيه إىل يرجعون التجار
للتجارة انقطع ثم بريوت، جمرك كتَّاب رئاسة إىل عمره مبدأ يف وارتقى باملوسيقى، ولع

حياته. آخر إىل
كلها، سورية يف فساح الحني، ذلك يف صعوبته مع السفر إىل ميل فيه وكان
إىل منها وشخص عيل، محمد أيام أواخر يف ١٨٤٦م سنة ومرص اإلسكندرية جاء ثم
تمثيل فيها وحرض بالرشق، عالقة أوروبا ممالك أكثر تزال ال يومئذ وهي إيطاليا،
يراها حتى العربة بتمثيل والفائدة اللذة من ذلك يف ما فأدهشه املراسح، عىل الروايات
يف وأخذ وطنه، أبناء لفائدة العربية إىل الفن هذا ينقل أن له وخطر العني. رأي الناس
األدباء، النجباء الشبان أصدقائه من جماعة إليه فضم بريوت، إىل رجوعه حال العمل
اللغة يف أُلِّفت تمثيلية رواية أول وهي «البخيل»، رواية لهم وألَّف التمثيل، يعلمهم وأخذ
حرضها ليلة يف ١٨٤٨م سنة بيته يف ومثلوها أتقنوها، حتى أدوارها فعلَّمهم العربية،
مع التأليف وإتقان التمثيل دقة من شاهدوه بما فأعجبوا وأعيانها، املدينة قناصل
وإقداًما، نشاًطا فزاد اإلفرنجية، الصحف تناقلته حتى ذلك خرب فشاع الفن، هذا حداثة



الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

سنة أواخر يف أيًضا بيته يف مثَّلها الرشيد»، «هارون أو املغفل» حسن «أبي رواية فألَّف
— يومئٍذ — وكانوا الدولة، ورجال الوزراء وبعض سورية وايل إليها ودعا ١٨٥٠م،
ا خاصٍّ مرسًحا أنشأ عمله نجاح تحقق فلما نشاطه، عىل وأثنوا به فأعجبوا بريوت، يف
إىل موته بعد تحول وقد — سلطاني بفرمان الرساي باب خارج منزله بجانب بالتمثيل

بوصيته. عمًال كنيسة
والعربة، الفكاهة كثرية وهي السليط، الحسود رواية ص شخَّ املرسح هذا ويف
وكذلك الفن، يف حبٍّا بالتمثيل يشتغل وإنما التجارية، أشغاله يتعاطى ذلك مع وكان
ليحرضوا ويتملقونهم الناس إىل يتزلَّفون الرأي بادئ يف وكانوا املمثلني، أصدقائه سائر
كبار من جماعة ذلك بعد منهم نبغ وقد إليهم، يتقاطرون الناس صار ثم تمثيلهم،
ولكنه آخر، شأن التمثيل لفن لكان النقاش بأجل هللا مد ولو األدب، وأهل الوجهاء
لم وهو التجارية، أشغاله لبعض إليها ذهب قد وكان طرسوس، يف ١٨٥٥م سنة تويف

عمره. من والثالثني الثامنة يتجاوز
هذه يف بريوت أدباء بعض ب ورغَّ التمثيل، حب بالده أهل يف النقاش فخلف
املراسح أو الكربى املدارس أو الخصوصية املراسح يف الروايات يمثلون فجعلوا الصناعة،
املشتغلني قدماء ومن اليوم، إىل باقيًا يزال وال سورية، مرسح وأشهرها العمومية؛
جماعة سلكها يف انتظم رواية مثَّل البستاني، هللا سعد النقاش بعد سورية يف بالتمثيل

الوجاهة. وأهل العلماء من واحد غري اآلن ومنهم — يومئٍذ — الشبان نوابغ من
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والثالثون التاسع الفصل

ناصيفاملعلوف

سنة (مارس) آذار ٢٠ يف زبوغة قرية يف ُولد املعلوف، منعم إلياس بن ناصيف هو
يرافق صغري وهو كان ألنه بها؛ وشغف العلوم، إىل أظفاره نعومة منذ ومال ١٨٢٣م،
والعلماء؛ بالشعراء حافًال مجلسه وكان الكبري. الشهابي بشري األمري دار إىل والده
فكان وغريهم، الدحداح، رشيد والشيخ كرامة، وبطرس اليازجي، ناصيف كالشيخ
وهو الديوان»، هذا كتبة سلك يف فنظمه ناصيف «علم لوالده: يقولون وأوالده األمري
القديس دير يف الكهنة أحد عىل العلوم مبادئ فتلقى رغبة، فيزداد مقالهم يسمع
له يكتب فكان الريايش، أغابيوس املطران الذكر بالطيب واتصل العمودي. سمعان
واتصل بريوت. يف البنا أغابيوس الخوري عىل علومه بعض فأتم وإنشائه، خطه لحسن
املرسلني، بعض عىل واإليطالية الفرنسية اللغتني مبادئ ودرس عرصه، علماء ببعض
آماله حبل انقطع أن بعد سيما وال بالسفر؛ نفسه ثته وحدَّ معارفه، توسيع إىل ومال

سورية. من الكبري بشري األمري لخروج
لرتويج أزمري مدينة من العرقتنجي يوحنا املشهور التاجر َقِدم األثناء تلك ويف
األسقفية الدار إىل يختلف فكان التجارية، حياتها بدأت قد كانت إذ بريوت؛ يف تجارته
العرقتنجي باسيليوس املطران الذِّْكر الطيب نسيبه صديق أغابيوس السيد لزيارة
معه، السفر يف به فرغَّ العلمي، أزمري ترقي منه وعرف ناصيف، فصادقه حلب، مطران
أزمري، إىل بريوت من أبحرا ١٨٤٣م سنة (مايو) آيار من عرش التاسع اليوم كان وملا
مائة نحو سكانها وعدد املحروسة، املمالك مدن بني عمرانها يف الثانية املدينة وكانت
ألوالده مدرًِّسا ناصيف يوحنا اتخذ وصالها وملا خشبية. أبنيتها وأكثر نفس، ألف
فاغتنم الحساب، فن يف ملهارته التجارية شئونه بإدارة عليه واعتمد والفرنسية، العربية



الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

١٨٢٣–١٨٦٥م. املعلوف ناصيف

١٨٤٤م، سنة املسيحي التعليم إخوة مدرسة فدخل علومه، الستزادة الفرصة ناصيف
والرتكية. الفرنسية ومارس

التي الربوباغندة مدرسة يف الرشقية اللغات أساتذة سلك يف انتظم ١٨٤٥م وسنة
الرتكية فأتقن اللغات، بتحصيل شديدة رغبة له وكانت العازاريني، اآلباء بإدارة كانت
بعضها، يف التأليف عىل وأكبَّ منها، يعرفه كان ما فوق الحديثة واليونانية واإلنكليزية
أوجان األب سيما وال كثريًا؛ عليه فأثنوا املدرسة، تلك ورؤساء العلماء لدى منزلة فنال
وبقي التدريس، يف أسلوبه وحسن براعته عىل مراًرا أثنى فإنه الشهري، رئيسها بورة
اآلستانة بأثنائها زار وقد التآليف، بعض ويضع العلوم يلقن سنوات عرش زهاء ناصيف

ومدنها. أوروبا عواصم من وغريها ولندن وباريس العلية
السياح بعض ورافق املدرسية العطلة فرصة اغتنم ١٨٤٨م سنة صيف ويف
تموز، شهر يف زبوغة رأسه مسقط وجاء آثارها، لتفقد سورية إىل القادمني األوروبيني
أن بلغهم وفيها منه، ٢٧ يف الثالثاء يوم ملالقاتهم زحلة إىل ذهب ثم أرسته فشاهد
األرس كانت منه ٢٩ يف الخميس ويوم مرص. من قادًما حلب يف تفىش األصفر الهواء
إىل رفاقه مع ناصيف فذهب الوباء، من هربًا زحلة إىل تتقاطر دمشق من الكثرية
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املعلوف ناصيف

بلغهم حتى وصلوها فما أزمري، قاصدين وبرحوها بريوت، إىل برسعة وعادوا بعلبك،
حاجة بنفسه ناصيف اخترب الحني ذاك ومنذ آب، منتصف يف بريوت يف تفىش الوباء أن
أتقنها، التي باللغات املؤلفات بعض وضع يف فرشع الرشقية، اللغات معرفة إىل السياح

منها. بالرشقية بتضلعه واشتهر
إليه استقدمه بأوروبا، واتصلت املحروسة املمالك أنحاء يف معارفه ذاعت وملا
فلبى وروسية، العلية الدولة حرب يف املتحدة الجيوش قائد (L. raglan) ركلن اللورد
١٨٥٥م، سنة (أغسطس) آب أول يف أسفاره يف ورافقه العلية، الدولة مستأذنًا طلبه
الكبرية، الوقائع فشهد ترجمان، بمهنة التالية السنة من (سبتمرب) أيلول ٣٠ إىل وبقي

العلية. العثمانية لدولتنا إخالصه وأظهر الرتكية، اللغة الضباط يدرِّس وكان
رفيًعا، مقاًما علمائها كبار لدى فنال لندن، مدينة إىل ذهب ١٨٥٦م سنة ويف
برسالة هذه حفاوتهم لهم فشكر أعضائها، سلك يف العلمية األثينيوم جمعية ونَظمته
اإلنكليز عاصمة يف وبقي مكتبتنا. يف منها نسخة تزال ال ١٨٥٧م، سنة آب يف مؤرخة
حارضة بخارست مدينة إىل فربحها السنة، تلك من (أكتوبر) األول ترشين شهر إىل
رافقه ثم خدمته، يف وظل إنكلرتا، معتمد بلوير هنري السري إىل وانضم رومانيا، بالد
اللغة يدرِّسه له ترجمانًا وكان ١٨٥٨م، سنة (يونية) حزيران يف العلية اآلستانة إىل

الفرنيس. الرتكي معجمه إليه فأهدى الرتكية،
اإلنكليزية للدولة قنصًال األناضول بر إىل للسفر يتأهب كان بينما التايل العام ويف
األول منصبه عىل ففضله أزمري يف إنكلرتا لقنصلية األول الرتجمان منصب فرغ فيها،
(مايو)، أيار شهر يف به القيام وبارش العلية، الدولة برخصة وناله صحية، ألسباب
والغربية. الرشقية الدول من وغريهما الدولتني هاتني رىض أكسبته خدمة فخدمه
بجَلد مؤلفاته من املطبوع وتصحيح التأليف عىل ُمِكبٍّا املنصب بهذا انهماكه مع وكان
األول ترشين أول ويف ثالثًا. أو مرتني يده بخط يستنسخها كان ما كثريًا حتى غريب،
الرشق رائد جريدة يف الفرنسية باللغة سريته عرصه علماء بعض نرش ١٨٦٣م سنة

صفحة. ١٩ يف ِحَدٍة عىل طبعت ثم ،(Courrier D' Orient)
وسورية، مرص يف األصفر الهواء تفىش أن إىل والتأليف العمل عىل مثابًرا وبقي
إىل فشخص للنفس، ترويًحا أوروبا إىل يربحها أن األطباء عليه فأشار بأزمري، واتصل
قرية يف واصطاف مريًضا أزمري إىل فعاد الوباء، دابر انقطع حتى عواصمها بعض
إىل فنقل عزيبًا، غريبًا ١٨٦٥م سنة (مايو) أيار ١٤ يف فتويف ضواحيها، من كوتجة
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الذي بقويل وفاته أرَّخُت وقد خاص، برضيح اللعازاريني اآلباء كنيسة يف ودفن أزمري،
الفوتوغرايف: رسمه تحت كتب

ت��ك��دي��ُر ول��ل��ع��ل��م أله��ل��ي��ِه ول��ك��ن م��ن��ع��ٌم ن��اص��ي��ف ال��م��ع��ل��وف ب��ن��ي ف��ق��ي��د
أزم��ي��ُر وال��غ��رب ل��ب��ن��ان ف��م��ط��ل��ع��ه��ا أرَّخ��ت ك��ال��ش��م��س ال��ع��ص��ر أدي��ب ون��ف��س

مرة، السُّ إىل لونه يرضب اللون، أبيض الجسم، رقيق الطول، إىل القوام َربْعة وكان
ذائعة، شهرة معارصيه لدى نال وقد الحديث، حلو املنظر، لطيف الشعر، خفيف
بالوسام كافأتْه إذ يذكر؛ أن من فأشهر — هللا أيدها — العلية لدولتنا إخالصه أما
وتنازل ١٢٧٢ه/١٨٥٥م، سنة القعدة ذي أواسط يف سلطانية برباءة الخامس املجيدي
أعضاء سلك يف وانتظم تآليفه، هدية فقبل خان الحميد عبد السلطان الجنان ساكن
١٨٥١م، سنة اآلستانة يف أنشئت التي دانش) (انجمن الرتكية واآلداب العلوم جمعية
والرتكية العربية اللغات من وأتقن والربيطانية، الفرنسية اآلسيويتني الجمعيتني ويف

جميعها. يف وألَّف واليونانية، واإليطالية واإلنكليزية والفرنسية والفارسية
خورشيد) (شري والشمس األسد وسام العجم شاه الدين نارص له املغفور وأهداه
جرائد وفتحت ١٢٧٦ه/١٨٥٩م، سنة اآلخر ربيع يف مؤرخة برباءة الرابعة الطبقة من
والثناء مؤلفاته وتقريظ ملالقاته أبوابها واألرمنية والرتكية العربية املحروسة املمالك
وبخارست ولندن باريس يف سيما وال ومجالتها؛ األوروبية الجرائد يف اسمه وتكرر عليه.
الشهرة، الذائع الشهري وباملسترشق الرشقية، باللغات املتضلع بالعالم ولقبته ومالطة،
من نايس دي غرسان وقال أيًضا، أوروبا عواصم يف بل فقط، املحروسة املمالك يف ليس
واجتهاده». معارفه بسعة تنطق املعلوف ناصيف تآليف «إن فرنسا: علماء مشاهري

أوًال طبع الذي الرتكي الفرنيس معجمه طبع باريس يف ميزونوف الطَّبَّاع أعاد وملا
بنيَّ بمقدمة فصدَّره أوبيشيني، مة العالَّ مسوداته مراجعة توىل ١٨٤٩م، سنة أزمري يف
وال ومؤلفاته؛ مزاياه إظهار يف وتوسع صاحبه، وصف يف وأفاض الكتاب، فضل فيها
الشهادات هذه وأعظم الرشقية، باللغات وتضلعه عبارته ووضوح طريقته سهولة سيما
فرنيس معجم وضع يف املسترشقني من عني من أول وكان — بيانكي املسيو قاله ما
إىل فيها وحده نسيج وبقي أوروبا، يف مذكوًرا رواًجا فأحرز ١٨٣١م، سنة طبعه تركي
املصطلحات ذكر يف وتوسع بيانكي طريقة واحتذى معجمه، فوضع ناصيف نشأ أن
النظر وأعاد جدد بعدما سيما وال العلماء؛ رىض فنال والعلوم، واآلداب للفنون اللغوية
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عىل فيه أثنى ١٨٥٤م سنة املرتجم إىل باريس من أرسله كتاب يف بيانكي قال — فيه
األعمال؛ بهذه يشتغل رشقي أول «فأنت الرشقية: الفوائد كتابه عىل وخصوًصا تأليفه؛
والفارسية والرتكية العربية الدروس تقدم عىل ساعدت قد النافعة الكثرية مؤلفاتك ألن
كبار من وغريه (J. Reinaud) رينو الفرنيس العالمة ذلك مثل إليه وكتب إلخ»، …

العلماء.
الفرنيس الرتكي إغراماطيقه مقدمة يف بعضهم كتبه ما بالذكر جدير هو ومما
التي الكثرية الكتب «إن تعريبه: ما قوله من نقتطف ١٨٦٢م، سنة باريس يف املطبوع
فبينما واسعة، شهرة وأنالته بحفاوة، جميعها قوبلت بالطبع معلوف املوسيو مثَّلها
كتابة وبرئاسة أزمري، يف الفرنسية الربوباغندة مدرسة يف الرتكية بتدريس يشتغل كان
يف إنكلرتا لقنصلية األول الرتجمان وبأعباء العثمانيني الفرسان قومندان كاتب) (باش
عىل الرشقية اللغات درس سهلت التي تآليفه نرش يف سعيه عن قط انقطع ما أزمري،
فقط سنة عرشة اثنتي مطاوي يف وأنه ال كيف منها، الرتكية سيما وال األوروبيني؛
الرشق، يف للسياح مرشًدا كانت مصنًفا، وعرشين خمسة من أكثر بالطبع ومثَّل ألَّف

قال: أن إىل االشتقاق»، لعلماء ومرجًعا

الذي األسلوب من وأكمل أسهل أسلوب عىل اآلن حتى يعثروا لم املؤلفني إن
الطالب يمرِّن بإيضاح القواعد يرشح أن بعد فإنه معلوف؛ املسيو ابتكره
وأقوم الطرق أسدِّ من نكري بال وذلك الرساالت، مألوف من وأمثلة بمحاورات

ا.ه. إلخ. … لغة بكل التكلم إتقان إىل للتوصل املناهج

١٩٠٠م سنة باريس يف ميزونوف مكتبة لربنامج وفًقا فهي طبعت التي تآليفه أما
ومكتبة الرشقية، اليسوعيني اآلباء ومكتبة الربيطاني، املتحف يف منها وجد ما مع وغريها

يأتي: كما بريوت يف السورية الكلية املدرسة

١٨٤٦م. سنة أزمري يف طبع الرتكية: اللغة مفتاح (١)
١٨٤٦م. سنة أزمري يف وإنكليزية: وعربية فرنسية محاورات (٢)

١٨٤٧م. سنة أزمري وتركية: فرنسية محاورات (٣)
١٨٤٧م. سنة اآلستانة تركية: تمارين (٤)

١٨٤٧م. سنة اآلستانة العامية: باللغة وعربية تركية محاورات (٥)
١٨٥٩م. واآلستانة ١٨٤٧م، أزمري خوجة: الدين لنرص بالرتكية رشقية فكاهات (٦)
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١٨٤٩م. أزمري والرتكية: بالفرنسية ومحاورات لجمل جديد مجموع (٧)
١٨٤٩م. أزمري والفارسية: والرتكية بالعربية القراءة مبادئ (٨)

باريس يف وثانية ١٨٤٩م، سنة أزمري يف أوًال طبع والرتكية: بالفرنسية معجم (٩)
آالف ستة من أكثر وإضافة تنقيحه بعد مجلدين يف باريس يف وثالثة ١٨٥٦م، سنة
١٨٦٣م، سنة وحقوقية وسياسية وتجارية وصناعية وفنية علمية من إليه؛ جديدة كلمة

. مرَّ كما بلوير للسري قدمه وقد
أزمري والفرنسية: بالرتكية مخترصة وقصصية تاريخية ومنتخبات محاورات (١٠)

١٨٥٠م.
١٨٥١م. أزمري والعربية: بالرتكية الطيب الوادي (١١)

١٨٥١م. أزمري والحديثة: القديمة الجغرافية مخترص (١٢)
١٨٥٢م. اآلستانة جديد): (إنشائي الرتكية املراسالت كتاب (١٣)
١٨٥٢م. سنة أزمري بالفرنسية: العثماني التاريخ مخترص (١٤)

١٨٥٣م. أزمري والفارسية: والعربية بالرتكية املحادثات دليل (١٥)
١٨٥٤م. أزمري والرتكية: وبالفرنسية والفرنسية بالرتكية محاورات (١٦)
١٨٥٤م. أزمري والفارسية: والعربية الرتكية اللغات يف رشقية فوائد (١٧)

١٨٦٣م. باريس يف وثانية ١٨٥٤م، أزمري يف أوًال طبع العثماني: الهجاء (١٨)
١٨٥٦م. اآلستانة والعربية: بالرتكية املعلوفية املخاطبات (١٩)

والفرنسية والرتكية واليونانية اإليطالية الخمس؛ باللغات املحادثات دليل (٢٠)
و١٨٨٠م. ١٧٥٧ سنة باريس يف مرتني طبع واإلنكليزية:

والرتكية: واإلنكليزية الحديثة واليونانية الفرنسية األربع؛ باللغات املحادثات دليل (٢١)
و١٨٨٠م. و١٨٦٣ ١٨٥٩ سنة باريس يف ثالثًا طبع

باريس واإلنكليزية: والفرنسية والرتكية اإليطالية األربع؛ باللغات املحادثات دليل (٢٢)
١٨٥٩م. سنة

١٨٥٩ باريس يف مرتني طبع والرتكية: اإلنكليزية باللغتني املحادثات دليل (٢٣)
و١٨٨٠م.

باريس يف طبع والرتكية: والفرنسية اإلنكليزية الثالث؛ باللغات املحادثات دليل (٢٤)
و١٨٨٠م. ١٨٦٠ سنة مرتني

بعد ١٨٨٩م ثم ١٨٦٢م، سنة باريس يف طبع بالعربية: الرتكية اللغة غرامطيق (٢٥)
يف الثاني الروسية السفارة ترجمان ،(C. Huart) هوارت كليمان املسيو فيه نظر أن
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تاريخ كتاب مصنف وهو حاًال، الرشقية اللغات مدرسة يف ومدرس قبًال، العلية اآلستانة
بالفرنسية. العربية اللغة آداب

و١٨٦٧م. ١٨٦٣ سنة باريس واحد: بمجلد وفرنيس تركي معجم (٢٦)
باريس يف طبع والعربية: واإلنكليزية الفرنسية الثالث؛ باللغات املحادثات دليل (٢٧)

فيها. ١٨٨٠ سنة ثم ١٨٦٢م، سنة

حكايات نقل أخصها طبعها؛ وزمن أسمائها عىل نعثر لم له مؤلفات وهناك هذا
الصفحة يف سورية راشد صاحب رواه وما الرتكية، إىل الفرنسية من (Berquin) باركن

مخطوًطا. بقي عما فضًال ،١٢ بعدد وصفت التي الجغرافية ولعله ،٨٠
باريس يف املطبوع الرتكي الغراماطيق يف اسمه تحت املطبوعة ألقابه بعض وهاك
باريس يف املطبوع الرتكي الفرنيس كاملعجم األخرى مؤلفاته بعض ويف ١٨٦٢م، سنة

وهي: ١٨٥٦م؛ سنة

التآليف وواضع باريس، يف اآلسيوية الجمعية وعضو الرشقية، اللغات أستاذ
جمعية بنرشها املؤذنة وغريها، والفرنسية والفارسية والعربية بالرتكية الكثرية
قومندان وترجمان أرسار وكاتم العلية، اآلستانة يف امللكية واآلداب العلوم
الرشقية باللغات اإلنكليزيني الضباط وممتحن العثمانيني، اإلنكليزيني الفرسان
وعضو أزمري، يف بريطانية لقنصلية األول والرتجمان الرتكية، اللغة ومدرِّسهم
املجيدي الوسام وناقل وأيرالندة، العظمى الربيطانية امللكية اآلسيوية الجمعية

إلخ. … اإليراني والشمس األسد ووسام العثماني

املعلوف بني تاريخ يف القطوف دواني عن
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نوفل دي سليم

الذين سورية رجال خرية من رجٌل الروس عاصمة بطرسبورج مدينة من إلينا نُعي
والجاه الثروة من شاءوا ما فنالوا الغربة، بالد يف العمل فالتمسوا أحوالها أحرجتهم
طلب يف باألسفار يبايل ال مقدام والسوري وأمريكا. أوروبا ممالك يف الرفيع واملقام
م وتجشُّ للمهاجرة ُعرضة كان نظنه ال أننا عىل الفينيقيني. أسالفه عن ذلك ورث العىل،
إىل بالنظر العرص؛ هذا يف لذلك تعرضه مثل السالفة العصور من عرص يف األخطار

الرزق. أبواب واتساع األسفار سهولة
وفضلهم، اجتهادهم جزاء ونالوا الغربة، ديار يف حياتهم قضوا الذين جملة ويف
وأستاذ إمرباطوريتها، وترجمان الروسية، الدولة مستشار نوفل، دي سليم املرحوم
الخارجية بنظارة الرشقية اللغات قسم يف اإلسالمي والفقه والفرنساوية العربية اللغتني

الروسية.
قال: القدماء، أصدقائه أحد إلينا نقله مما حاله ترجمة خالصة وهاك

الفضل يف عريقة عائلة من الشام، طرابلس يف ١٨٢٨م سنة نحو هللا) (رحمه ولد
آداب يف الشهرية املؤلفات صاحب نوفل، هللا نعمة نوفل املرحوم ومنها والعلم، والوجاهة
املدارس بعض يف القراءة مبادئ تلقى الكتاب). هذا يف ترجمته (راجع وعلومهم العرب
ه بجدِّ ذلك بعد العلم من اكتسبه ما أكثر كان ثم العهد، ذلك يف قليلة وهي االبتدائية،
أتعابه، ثمرة نال شبَّ فلما أظفاره، نعومة من عليه النجابة مخايل فظهرت واجتهاده،
السياحة، إىل نفسه تاقت ثم الشام، طرابلس يف الروسية البواخر لرشكة وكيًال فتعنيَّ

طرابلس. إىل ورجع اإلنكليز، مملكة وخصوًصا ممالكها؛ فطاف أوروبا، إىل فخرج
يبعث أن بريوت يف قنصلها من طلبت الروس دولة أن ١٨٧٠م سنة نحو واتفق
للخدمة يتهيئون الذين الروسيني للشبان ليعلمها العربية؛ اللغة يحسن برجل إليها
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١٨٢٨–١٩٠٢م. نوفل دي سليم

ومعه بطرسبورج إىل فشخص الرتجمة، صاحب عىل االختيار فوقع الرشق، يف السياسية
الحكومة رجال وكبار البالط أهل ثقة أثنائها يف نال التدريس يف مدة وأقام عائلته،
مستشاري من صار حتى عليه ويخلعون راتبه ويزيدون ونه يَُرقُّ فجعلوا الروسية،
القيرص جاللة وانتدبه والفرنسوية، العربية اللغتني تعليم يف منصبه عن فضًال الدولة،
بشأن للمخابرة وبعضها ورومية، بباريس سياسية مهمات يف عنه لينوب مرة غري
الرشقية، واآلداب األديان تاريخ يف االطالع سعة من له كان ملا نظًرا بولونيا؛ يف الكاثوليك
يف للبحث أوروبا يف تعقد كانت التي الرشقية املؤتمرات يف للحضور مرة غري وانتدب

وآدابها. الرشقية اللغات
والرتكية والروسية واإليطالية واإلنكليزية والفرنساوية العربية اللغات يعرف وكان
باإلنشاء خصوصية مهارة له وكانت القديمة، الرشقية اللغات وبعض واليونانية
أحسن يف قًرصا فأعطته وتكرمه، جانبه تراعي الروس حكومة وكانت الفرنساوي،
منها الفرنساوية؛ يف مؤلفات عدة وله وأوالده. امرأته مع فيه لإلقامة بطرسبورج أحياء

الروسية. املعارف نظارة بنفقة ُطِبعا النبي، سرية وكتاب والطالق، الزواج كتاب
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بريم حممد

يف ُولد اإلسالم، نرصة يف تفانيًا املسلمني أكثر ومن ووجهائها، تونس علماء من هو
جاء الذي العثماني الجند قواد أحد ببريم نسبه ويتصل ١٢٥٦ه/١٨٤٠م، تونس
يكره الضمري حرَّ ونشأ الزيتونة، جامع يف ه تفقَّ ٩٨١ه. سنة باشا سنان بقيادة تونس
باشا، الصادق عهد عىل التونسية الحكومة يف الشورى مجلس إنشاء ه فرسَّ االستبداد،

باشا. الدين خري الوزير املجلس رئاسة وتوىل نرصائه، أكرب من وكان
عن والده تويف سنتني وبعد املذكور، الجامع يف مدرًسا ١٢٨٧ه سنة بريم وتعنيَّ
انحالل أثر عىل التونسية األيالة يف عمومية فتنة ذلك أثناء يف وظهرت طائلة، ثروة
الحني؛ ذلك من باشا الدين خري مع عالئقه وتمكَّنت عليه، ذلك فشقَّ الشورى، مجلس

الحكومة. عىل النقمة يف التفاقهما
بريم فجاهر تونس، يف الكربى الوزارة إىل باشا الدين خري عاد ١٢٩٠ه سنة ويف
عىل تجارس من أول وهو الجرائد. صفحات عىل السياسية بآرائه ورصح بنرصته،
١٢٩١ه، سنة األوقاف إدارة إليه فعهد وتعقله، بنشاطه الوزير وأعجب هناك، ذلك
أوروبا إىل السفر عىل حمله بانحراف التالية السنة يف وأصيب ونظمها. إدارتها فأحسن
وشاهد العام، املعرض وحرض فأكرمه. مكماهون املارشال باريس يف ولقي لالستشفاء،
مستشفاها تنظيم يف أخذ تونس إىل عاد فلما التمدن، هذا أهل قرائح ثمار من كثريًا

أوروبا. مستشفيات يف رآه ما نحو عىل
نزاع التونسية والحكومة دوسانيس الكونت فرنسا قنصل بني ذلك أثناء يف ووقع
فأرادت بها، أخلَّ رشوط عىل الخيل لرتبية إياها منحته الحكومة كانت أرض قطعة عىل
— يومئٍذ — وهو الوزير ذهب عليها وتجادله تنازعه هي وبينما فأبى، اسرتجاعها
القنصل فاغتنم أعوانه، من ُزْمرة يف َعنْوة ودخلها األرض، تلك إىل إسماعيل بن مصطفى



الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

فخاف الوزير، عزل وطلب إليها، أمره فرفع تونس، يف دولته سيادة لتمكني التعدي هذا
جانب فأخذ أعضائها، أحد بريم كان تحكيم لجنة فعينوا الرتضية، إىل وأرسع هذا
املوصلة األعصاب يف بمرض مصابًا البنية نحيف وكان قواه، بكل الحكومة عن الدفاع
فأثَّر آالمه، لتسكني املورفني يستخدم الدم، يف شديد ضعف مع والقلب، املعدة بني
حكمها فصدر اللجنة وأما لالستشفاء، باريس إىل يشخص أن واضطر صحته، يف ذلك

القنصل. ملصلحة
إىل االستبدادي الحكم من الجنوح يطلبون ذلك أثر عىل التونسيون ونهض
— يومئٍذ — البالد أمري ألن بنتيجة؛ يأِت لم حثيثًا سعيًا ذلك يف وسعوا ، وريِّ الشُّ
الحكومة أن تعتقد ألنها فرنسا؛ بتحريض كان ذلك إن ويقال مطالبهم، يعضد لم
الشورى، يف الراغبني مقدمة يف كان فقد بريم وأما هناك، مصلحتها تخالف الدستورية
له وبنيَّ مثلها يعهد لم بحرية فأجابه مطالبهم، يف األهايل تعضيده عىل األمري وعاتبه

خطأه.
تقريًرا غمبتا إىل فرفع هناك وجوده واغتنم كالعادة، باريس إىل السنة تلك ه وتوجَّ
للبالد، نافع مرشوع كل سبيل يف ووقوفه القنصل ترصف سوء فيه يشكو ُمْسَهبًا
الشورى التونسيني طلب أثناء يف واتفق ونقمة، غضبًا فزاد القنصل، إىل ذلك خرب وبلغ
يف األعظم الصدر وكان مرص، خديوي باشا إسماعيل بخلع مشغولة كانت الدول أن
الدين بخري بريم عالئق من يعلمونه ملا ونظًرا باشا، الدين خري — يومئٍذ — اآلستانة
ملداخلة السبيل فتح إال منها الغرض يكن لم التونسيني مطالب أن الفرنساويون استنتج
من استعفى الخرب بلغه وملا بذلك، الواسطة أنه الرتجمة صاحب واتهموا العايل، الباب
أصدقائه. إلحاح بعد إليها عاد ولكنه عنها، بعيًدا البقاء عىل وعزم تونس يف منصبه

كليٍّا، ا ضمٍّ أمالكها إىل تونس ضم يف فرنسا رغبة باريس يف وهو فهم قد وكان
بإنقاذ الرتجمة صاحب آمال فذهبت بالرتقي، طمًعا فماألها مصطفى الوزير أْغَرت وأنها
الرخصة بطلب فاحتال بسفره، الحكومة تأذن فلم منها، الخروج عىل فعزم بالده،
يمم ثم الحرمني، إىل منها وسافر مرص وجاء ١٢٩٦ه، سنة فخرج له فأذن للحج،
الباب إىل كتب التونيس الوزير ولكن ِوفادته، الدولة فأحسنت فالقسطنطينية، سورية
عهدته، يف كانت التي األوقاف إدارة عن حسابًا يقدِّم لم ألنه بريم؛ الشيخ بإرجاع العايل
١٢٩٨ه سنة أمالكها إىل تونس ضم لفرنسا تم وملا يسلمه. ولم الدين خري فنرصه

الخائن. معاملة وعاملته مصطفى الوزير عزلت
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وراعى والتحرير، بالكتابة اآلستانة يف إقامته أثناء يف بريم محمد الشيخ واشتغل
حال إليه آل فيما النظر وجهته وكانت للمورفني، استعماله وقلَّ كثريًا فتحسنت صحته
نفًعا. الكالم يجِد ولم ذلك، ملالفاة األدوية ووصف األجانب، طمع من اإلسالمية البالد
قريبًا يكون أن فأراد إليها، العودة من يئس بتونس فرنسا قدم رسوخ تحقق وملَّا
يف أمالكه باع وقد ١٨٨٤م. سنة الُعرابية الحوادث بعد مرص إىل فانتقل أهله، من
ثالث تصدر «اإلعالم»، اسمها سياسية جريدة مرص يف وأنشأ منها، عائلته ونقل تونس
واالستفادة اإلنجليز محاسنة خطتها وكانت أسبوعية، صارت ثم األسبوع، يف مرات
إنما وأنه تونس، يف عليه كان ما تخالف ألنها الخطة؛ هذه عليه بعضهم فانتقد منهم،

ذلك؟ عكس املرصيني يكلف فكيف األجنبي، الحكم من فراًرا هجرها
اإلنكليز محاسنة عىل حث إنما بأنه يعتذرون كانوا رأيه يرون الذين ولكن
مجافاة وأن نفًعا، يجدي ال أيديهم يف البالد وأمر معاكستهم ألن منهم؛ واالستفادة
انتهاج إىل ألجأه وقد بالدهم. إىل تونس ضم عىل ساعدتهم أسبابًا أوجدت الفرنساويني
العوامل من آنسه وما تونس، يف االستبدادي الحكم ظلم من قاساه ما أيًضا املسلك هذا
مما حكامهم عىل الناس صدور يغرون الذين األجانب بعض بإغراء مرص يف املحركة

بالرضر. يعود
وعاد فيها سياحاته فتمم أوروبا، إىل يعود أن بمرص سنتني إقامته بعد واضطر
ما وكثريًا االبتدائية، مرص محكمة يف قاضيًا ١٨٨٩م سنة الحكومة فعيَّنته مرص، إىل
وما فيه، االطالع واسع كان ألنه الرشعي؛ القضاء عىل مالحظاته كتابة الوزارة كلفته

١٣٠٧ه/١٨٨٩م. سنة تويف حتى املرض، من يعتوره ما رغم مجتهًدا عامًال زال
يف ُطبع األمصار، بمستودع االعتبار صفوة كتاب أكربها كتابية، آثاًرا خلف وقد
والحجاز والشام ومرص أوروبا يف عامة رحلة عن عبارة وهو أجزاء، خمسة يف مرص
وتونس العرب بالد عن واالجتماعية التاريخية الحقائق من كثريًا فيها وذكر وغريها،
سيما وال فيه؛ داخًال كان أو بنفسه، شاهده وأكثرها آخر، كتاب يف تجدها ال والجزائر،

والجزائر. تونس تاريخ
يف ومخترص الرصاص»، بندق صيد حل الخواصيف «تحفة رسالة ذلك خال ما وله
الرق معاملة كيفية عن فيها بحث الرقيق» شأن يف «التحقيق يف ورسالة العروض، فن
«تجريد وكتاب رشعي، الرقيق لتجارة اإلسالمية الحكومات منع وأن املسيحية، عند
ورسالة والعلم، اإلسالم يف رينان كتبه ما عىل فيه رد رينان» الخطيب عىل للرد األسنان
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املسلمني أموال تبقى حتى اإلسالمية املمالك تصدرها التي الديون أوراق ابتياع جواز يف
وألَّف عليها، الحالة هذه يف ينطبق ال وهو الربا، اشتباه عنها يحجبهم وال بالدهم، يف
لسهولة العربية باللغة انتشاره وجوب إىل فيه ذهب بمرص، التعليم شأن يف مسهبًا كتابًا

الناس. طبقات بني وتعميمه تناوله
الرتجمة صاحب أن مجملها من ويؤخذ أسمائها، عىل نقف لم أخرى كتابات وله
قد ما وإزالة الحديث، التمدن عوامل إىل املسلمني وتقريب اإلصالح محبي من كان
(رحمهما عبده محمد الشيخ يفعله كان ما نحو عىل الدينية املوانع أشباه من يعرتضهم

هللا).
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توما نقوال

الرزق. سعة من لهم كان ما يسمع وهو ونشأ والده، ثروة نفدت وقد صور، يف ولد
والده بيد واألخذ عائلته، إنهاض إىل أفكاره فانرصفت وذكاء، وهمة نشاط فيه وكان
الصغرى، املدارس ببعض العلم تلقي يف أخذ عمره من السادسة يدرك أن وقبل الشيخ.
منهم، كثريين وسبق أقرانه، بني ونبغ ذكاؤه فظهر اليسوعيني، اآلباء مدرسة يف ثم
والده ويبرشون فيه ذلك يالحظون واألساتذة الخطب، إلقاء إىل مياًال حداثته يف وكان

خطيبًا. سينبغ ابنه أن
الشهر) يف مجيدي (ريال تعليمه بأجرة القيام عن عجًزا والده من رأى وكأنه
تعليمه أجرة مقابل يف املبتدئني صفوف بعض يعلِّم أن اليسوعيني اآلباء عىل فعرض
النحوية، املسائل بعض يف يتباحثون أبيال آل من رفاقه بعض سمع أنه واتفق فأجابوه،
فأخذ والده، إىل أمره فبث املدرسة، تلك تدرسه ما فوق فيه والتوسع النحو يف فرغب
الخواجة التالمذة، أولئك عم هو املعلم أن فوجد التعليم، وأجرة املعلم عن يبحث
مجانًا، بتعليمه أبيال الخواجة فتربع عليه، ابنه رغبة وقص إليه فمىض أبيال، ميخائيل
أجرة بدون يتعلم أن عليه كرب وقد عرشة. الثانية يف — يومئٍذ — الرتجمة وصاحب
قوي وكان طاقته، جهد مصالحه جميع يف معلمه يخدم فجعل مقامها، يقوم ما أو

العروض. فدرس الشعر إىل ومال فيه، وبرع النحو فتعلم الحافظة،
بالكمرك، وظيفته من والده ُعزل حتى الدروس هذه يف سنة عليه تمِض ولم
عمًال ليعمل بريوت إىل الذهاب يف والده فاستشار الغالم ص فتنغَّ ضيًقا، ماليته وزادت
البستاني بطرس املعلم مدرسة فأدخله دروسه، يتم أن إال فأبى املعاش، عىل فيه يعينه
يف ورغبة ذكاء أخيها يف ورأت هناك، زوجها مع مقيمة كانت أخته أن واتفق بريوت. يف
راغب وهو حياطة أحسن وحاطته بيتها، يف الفرنساوية يعلمه معلًما له فرتبت العلم،
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١٨٥٣–١٩٠٥م. توما نقوال

فتقدم مرتجم، أو محرر إىل تحتاج التقدم جريدة أن سنة نصف بعد فعلم العمل، يف
يتجاوز لم وهو بالصحافة اشتغاله أول ذلك فكان زهيد، براتب فيها فاستخدموه إليها

عمره. من عرشة الثالثة
تأسيس عىل رفاقه استحثاث إىل وعمد الحني، ذلك من تظهر مواهبه وأخذت
أن بعد عائلته حال عىل قلًقا ذلك مع خاطره وكان إنشاؤها. له يتم لم وطنية جمعية
ونظم بريوت يف الشتاء فصل لتمضية سورية وايل قدوم فاغتنم وظيفته، من والده أقيل
ذلك الوايل فاستغرب فرفضها، العادة، جاري عىل بجائزة له فأمر إليه، رفعها قصيدة
منك ألتمس مديحي إليك رفعت «إني فقال: الرفض، سبب عن وسأله واستقدمه منه
والده، حديث عليه وقص عائلتي»، بأود للقيام الحكومة دوائر بعض يف تستخدمني أن
هناك والتقى صور، قائمقامية يف والنفوس األمالك قلم يف فوظفه بنباهته، فأعجب
فدرسه العلم هذا إىل بميل فأحس بالفقه، عامًلا كان الزهار، نقوال اسمه له عمة بزوج
وكان الشئون، بعض يف يستقضونه كانوا ما كثريًا حتى لنفسه، به يتبحر أخذ ثم عليه،
حتى ذلك وتعوَّد معربًا، فصيًحا تكلَّم تكلَّم فإذا كالمه، يف اإلعراب إىل مياًال حداثته من

أيامه. آخر إىل فيه َمَلكة صار
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العىل، غري ترىض ال ومطامعه املزيد، تطلب ونفسه الضيقة الحداثة تلك قىض
رئيسه، من مقاومة ورأى استخدمه، الذي الوايل استقالة فاتفق وتمنعه، تقعده واألحوال
يتوىل أن الريايش أغابيوس املطران فطلبه فأعفوه، استعفاءه وقدم بريوت إىل فذهب
حافلة مكتبة املدرسة تلك يف ووجد فأجاب. بلبنان، القش عني مدرسة يف التدريس
إىل عاد ولكنه كثريًا. مطالعتها من فاستفاد والتاريخية، والفلسفية املنطقية بالكتب
يف لإلسكندرية ونزح فاستعفى، الحالة، تلك تسعها أن من أكرب نفسه ورأى مطامعه
بمصلحة مرتجم وظيفة إىل ق فوفِّ به، يرتزق عمل عن يبحث وأخذ ١٨٧٤م، سنة آخر
فانتقده، فساًدا، املصلحة تلك يف فرأى الفراغ، أوقات يف التدريس مالزًما وظل امللح،
فيه ذكر بكتاب أرفقها باشا رياض إىل رفعها قصيدة ونظم القاهرة فأتى فعزلوه،
فاستحسن رفضه، أو بقبوله حر والوزير امللح ملصلحة مفيد نظام عرض يستطيع أنه
الحكومة، عند حسن وقع لها كان تقارير عدة فرفع طلبه، وأجاب نفسه عزة الوزير
صاحب عىل واعتمدت ١٨٧٩م، سنة امللح باحتكار أمرها فأصدرت بمقتضاها، وعملت
املديريات، يف مفتش وظيفة إىل املصلحة هذه يف وارتقى مهامها، من كثري يف الرتجمة

١٨٨٥م. سنة فاستقال املزيد، تطلب زالت ما نفسه ولكن
دوائر يف تأثري ذلك مع ولها طفلة، تزال ال — يومئٍذ — العربية الصحافة وكانت
الشهرة، سبيل يف مطامعها لسد بابًا القلم صناعة يف ترى الكبرية والنفس الحكومة،
ثم الرشق. مرآة جريدة تحرير يف يشتغل الرتجمة صاحب فأخذ الكتابة، لذة عن فضًال
والشيخ األفغاني الدين جمال السيد املرحومني هناك فلقي للسياحة، باريس إىل سافر
واطلع الفضل، رجال من عدًدا هذه رحلته يف وعرف لندن، إىل منها ورحل عبده. محمد
إىل الصحافة عن عدل وقد مرص إىل فعاد هي، كما الدنيا ورأى التمدن، حقيقة عىل
يف فاستخدمه القلم، إىل تميل تزال ال ونفسه آخرها يف فاز كربى مشقة فلقي املحاماة،
الصحافة. عالم يف حسن شأن لها وكان املرصية، األحكام مجلة فأنشأ املحاماة، سبيل

الثاني. عامها من إيقافها إىل أدت املحاماة يف أعماله سعة أن عىل
عن وامتاز رجالها، أكرب من عد حتى فيها ونبغ املهنة، تلك عىل مثابًرا وظل
يعرب القضاء مجالس بعض يف شهدناه فقد وإعرابها؛ العبارة بفصاحة زمالئه معظم
تأخذه فال فكر، واستقالل جرأة مع يتلجلج، وال يتوقف ال بليًغا فصيًحا ويلقيه الكالم
أمريًا، أو قاضيًا كان ولو أخطأت، للمخطئ يقول أن يبايل وال الئم، لومة الحق يف
ال عمل عىل فيها حاسبوه فرصة لهم سنحت إذا حتى البعض، صدور عليه فاضطغنت
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الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

آلت أخرى قرائن ذلك ورافق يسوغه، ال القانون كان وإن ذنبًا املحامني عرف يف يعد
أشاروا قد األطباء وكان الراحة، إىل الحاجة إبان يف وهو املحامني سلك من إخراجه إىل
وحام أشغاله اتسعت أن بعد أعماله تيار إيقاف يستطيع ال وهو أعوام منذ بها عليه
أنهكها أن بعد لصحته الزًما ذلك كان بالراحة عليه حكم فلما حوله، القضايا أصحاب
بعض يف لالستشفاء فذهب الفرصة، فوات بعد أتت الراحة وكأن العىل، طلب يف الجهاد
جثته وُحملت ١٩٠٥م، سنة أغسطس ٢٥ يف إفيان مدينة يف هناك فقىض أوروبا، مدن

مرص. إىل
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واألربعون الثالث الفصل

حممود باشا حسن

التأليف أسلوب يف تفاوتهم باعتبار األخرية، الطبية للنهضة الثاني الدور أهل من هو
بجده وارتقى العامة، بني من نبغ عنها، العلم تلقوا التي املصادر يف واختالفهم
طبقة إىل العامة ونبوغ ووجاهة. علًما الخاصة طبقات أرقى يف صار حتى واجتهاده
أخرى؛ إىل دولة من أو آخر، إىل عرص من االنتقال أثناء يف الخصوص عىل يكثر الخاصة
قواهم مقادير عىل منها فينالون اغتنامها يف الناس يتنازع فوىض السعادة تصبح إذ

وحظوظهم.
الطالبية، لها يقال األهرام طريق عىل صغرية قرية يف محمود باشا حسن ولد
سنة لعام العلمية اإلرسالية زمن آن إذا حتى الحربية، املدرسة يف العلم مبادئ وتلقى
يف الرتجمة صاحب وكان أملانيا، إىل أرسلوها — جومار املسيو وفاة بعد — ١٨٦٢م
أتموا ثم باألملانية، يتعلمون ميونخ يف حينًا فأقاموا الطب، يف للتفقه أعضائها جملة
سنة مرص إىل الرتجمة صاحب فعاد االنتقال، ذلك أوجبت ألسباب فرنسا يف دروسهم
مدرسة يف للترشيح أستاذًا املرصية الحكومة فعينته الطبية، الدبلومة وبيده ١٨٧٠م
وكان عليه، تتواىل واألنعام يزداد وراتبه أخرى علوم تدريس توىل ثم العيني، القرص
أستاذًا صار فلما باريس، من رجوعه قبل جمعيتني يف عضًوا فانتظم الشهرة يف راغبًا
عدة يف عضًوا وعني لعضويتها، الربازيلية األكاديمية انتدبته العيني قرص مدرسة يف
مصلحة ويف ِنيَّة، السَّ اْلَمِعيَّة ويف األمراء، بدوائر كثرية مناصب يف وتقلَّب طبية، مؤتمرات
ثم الصحة، مجلس إدارة توىل حتى ذلك يف يرتقي زال وما الطبية، واملدرسة الصحة
أنه مساعيه ومن التقدم، يف والسعي العمل يف التفكري كثري وكان الطب. مدرسة رئاسة

كثريًا. عمره يطل لم بمرص طبيٍّا مجمًعا أنشأ



الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

١٨٤٧–١٩٠٦م. محمود باشا حسن

تناقلتها وعلمية طبية مقاالت وله والتأليف، الكتابة يف االشتغال كثري ذلك مع وكان
أو منقول فأكثرها مؤلفاته أما والجمعيات. األندية بها وتباحثت واملجالت، الجرائد
ألفه كتاب أولها فيها؛ واختباراته آراءه يبث ما كثريًا كان ولكنه األملانية، عن ملخص
هذا تاريخ عىل فيه أتى الفقاع»، «داء موضوعه باريس، من رجوعه قبل الفرنساوية يف
حسن وقع له وكان أبوابه، من كثري يف رأيه وذكر اآلن، إىل الطب عهد أول من الداء

اإلفرنج. أطباء عند
الفرائد ككتاب العربية؛ يف بمرص منشور ذلك بعد الكتب من ألفه ما وأكثر
القطر يف الشائعة الجلدية األمراض من كثريًا فيه ذكر الجلدية، األمراض يف الطبية
ومعالجتها، البواسري وكتاب الباطنية، األمراض يف الطبية الخالصة وكتاب املرصي،
الدنج، حمى يف رسائل وألَّف الساري، البقري الطاعون داء يف والقاري السامع وتحفة
املقتطف؛ يف أهمها نرش كثرية ومقاالت الوافدة، والنزلة والكولريا، حلوان، وحمامات
والحشيش، النيل بوادي الزراعة يف ومقاالت املرصية، النباتات يف ضافية مقالة منها
بمرص الطبية املجالت يف قلمه من نرش ما غري والسل، والرتاخوما، املرصي، والدمل

وغريها.
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محمود باشا حسن

وسهولة طباعه رقة مع مجتهًدا، نشيًطا عامًال هللا) (رحمه كان فقد وبالجملة
إمكانه. إليه يبلغ بما وطنه خدمة يف ورغبته أخالقه
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واألربعون الرابع الفصل

املدور مجيل

اللسان هذا آداب وخدم وأدب، مجٍد ببيت بريوت يف ُولد ر، املدوَّ نخلة بن جميل هو
اإلسالم «حضارة كتابه نعني العربية، اللغة بقيت ما التاريخ له يذكرها حسنة خدمة
من العباسية الدولة إليه بلغت ما به مثل وقد الباقية، اآلثار من فإنه السالم»، دار يف
يف بغداد قِدم فاريس رحالة لسان عىل برسائل والسؤدد، والعز والرتف الثروة أسباب
سياسيٍّا الدولة تلك حال ووصف وغريهما، والرشيد املهدي فلقي الدولة، تلك أوائل
املآخذ إىل الحاشية يف وأشار مطالعته، تلذ بليغ أسلوب عىل وتجاريٍّا وأدبيٍّا واجتماعيٍّا
بيت وداخلية الخالفة دار يصف الرحالة ذلك لسان عىل قوله ذلك من عنها. نقل التي

الرشيد:

زلت ما سنني، ست من نحٌو خراسان من العودة بعد بغداد يف بي مىض لقد
وعنايتهم، ظلهم تحت الدولة يف ملقامي وحافًظا الربامكة، إىل فيها منقطًعا
داخليته يف الرشيد أحوال عىل فأقف الخالفة دور إىل خدمتهم يف أتردد وكنت
الدين، يف اإلعراق شديد السرية، صالح — هللا أعزه — فرأيته بيته، وأهل
يوم كل يف يصيل وقتها، ألول الصبح وشهود الصالة1، أوقات عىل محافًظا
العام يف حصل ملا أنه وأذكر عليه، تطرأ لعلة إال يرتكها ال ركعة، مائة وليلة
بكرس أمرهم عظيًما، اشتداًدا عليهم الكرب واشتد للناس، سعر وغالء لْزنٌَة

.٢٣٠ الفخري 1



الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

مظهٌر أو العبادة، حسن عىل فيه دليل فذلك والتوبة2؛ الدعاء وكثرة املالهي
بمناحيه. مغتبط اإلسالم أن والعلماء األئمة بإيهام الدولة تأييد منه يروم

وجدته ما فإني الجميل الترصف ذلك اململكة تدبري يف له رأيت كنت ولنئ
جعفر، أم زوجه إىل ذلك يف الرأي يرجع وإنما ومواليه، بيته أهل تدبري يف له
هاشم، بني بنات خري كانت إذ الدولة؛ يف كلمة العباسيني نساء أنفذ وهي
بزبيدة سميت فإنها إليه، اسمها يشري كما والدالل، الدعة مهاد عىل ربِّيت وقد
إىل وينظر بها4، تهلًال صها يَرقِّ جعفر أبو جدها وكان بدنها3، لغضاضة
ووجدها الرشيد، بها بنى فلما لذلك، بزبيدة فسماها ومالحتها غضاضتها
جميع قضاء يف إليها االنقياد من ا بُدٍّ يَر لم جميل، رأٍي ومصدَر حديث طرفَة
سعٍة من أنفقت املال بيوت من مكَّنها إذا حتى الحوائج5، من ترومه ما
دجلة ضفة عىل مبارًكا مسجًدا فبنت دينار، ألف ألف ثالثني عن ينيف ما
يف الُحسن سامَي ومسجًدا زبيدة6، بمسجد يسمى الخالفة دور من بمقربة
الرقيق8، دار وشارع خراسان باب بني جعفر7 أم بقطيعة املعروفة قطيعتها
كل يف ملائها الطرق ومهدت بالحجاز، املشاش بعني املعروفة العني وحفرت
إىل ميًال عرش اثني مسافة من أخرجتها حتى ووعٍر9، وسهٍل ورفٍع خفٍض
دينار11، ألف وسبعمائة دينار ألف ألف عليها أنفقت ما جملة فبلغ مكة10،
الرشيد؛ أم الخيزران إال اإلسالم يف امرأة تبارشها لم التي األعمال من وهذا

.١–٨٢ املستطرف 2
.٩–١٠٢ أغاني 3

.٢–٢٤٥ الرشييش 4
أتليدي. 5

.١–٨٣ وليلة ليلة ألف 6
.٤–١٤١ ياقوت 7

.١–٢٨٩ واملستطرف ،١–١٨٩ خلكان ابن 8
.٢–٤٠٢ املسعودي 9
.١٧٣ جبري ابن 10

.٢–٢٤٥ الرشييش 11
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ولد التي بمكة يوسف ابن دار وبَنَْت أيًضا، املساجد12 من كثريًا عمرت فإنها
الذي بلغ حتى األموال عندها وتوفرت الربكة13، جزيل مسجًدا ملسو هيلع هللا ىلص النبي فيها
يكن لم فإن درهم14، ألف ألف مائة النفقة من فيه توسعت ما مع خلفته
رأيًا بالسياسة لها فإن الجسيم القدر هذا يبلغ ما الخاصة األموال من لزبيدة

الرجال. من يكون ما كأفطن الدولة أمور يف التداخل إىل بها يسمو
خادمه مرسور إىل زبيدة بعد بيته داخلية يف األمر الرشيد صريَّ وقد
فيها يقيم دواوين الخالفة قصور يف وله مواليه16، وسيد حاجبه وهو العبد15،
الخطاب17، أبي بن زياد هو له والكاتب وغلمان، وحرس خدم من حوزته
والذي اإلنشاء، ديوان صاحب القاسم بن يوسف مجلس من بمقربة يقيم
عىل دليل ذلك ويف املسلم. عىل البيعة له أخذت حني الرشيد يدي بني قام18
يف الكلمة نفاذ من له فإن غرَو وال املرتبة، وعلو الرشف من كتابه مكان
والحارس الخالفة دور سيد كان إذ مثله؛ والحكام لألمراء ليس ما الدولة
أرى كنت ما وكثريًا وإذنه، بعلمه إال يشء منها يخرج وال يشء يدخلها ال لها،
أهل يف ليس إذ حاجاتهم؛ يف الرشيد ليخاطب إليه بالهدايا يتزلفون امللوك
إىل سؤاله عىل أحد يجرس ال ركب إذا كان حتى سواه19، عليه يتجرأ من بيته

غريه20. يذهب أين

.٢٧٦ جبري ابن 12
.١–٣٠٦ املسعودي 13
.٢–٢٠٧ املسعودي 14

وليلة. ليلة ألف 15
.٣–٢٢٣ خلدون ابن 16

.٤–٩٩ أغاني 17
.٢–١٣٢ املحارضة 18

األتليدي. 19
.٩–٩١ أغاني 20
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الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

وإنهن والقيان، بالرساري خاص هو فيما األمر الخيص هذا مرسور وإىل
من زي أحسن يف يرفلن جارية، ألفي21 زهاء يبلغن الرشيد، دار يف لكثريات
أهداهن ثالٌث عليهن املقدم أن غري … والجوهر الثياب أنواع من نوع كل
تستنطق صورة لهن الخال، ذات وخنث وضياء سحر الربيع: بن الفضل إليه
يهواهن اللواتي وهن النفس، باقتناص إال ترتد ال وعيون بالتسبيح، األفواه

قوله: ذلك ومن الشعر22؛ فيهن ويقول

ال��ثُّ��لُ��ْث وتِ��ْرب��اه��ا ق��ل��ب��ي ث��ل��ث��ي ل��ه��ا ذن��ٌب وال س��ح��ٌر أخ��ذْت
وخ��ن��ْث وض��ي��اءٌ س��ح��ٌر ه��ن وخ��ن��ث وض��ي��اءً س��ح��ًرا إن

ومعهن الستارة، وراء من له يغنني وهن مجلسه حرضت إذا وكنت
يحجبهن أن السرت يطق لم دقاق، لها يقال بنته حمدونة إىل منقطعة غانية
هو وإنما الحجاب، عىل يل صرب ال وهللا، ويقول: إليه فيخرجهن نظره، عن

النفس. هوى مع بي يميل ضعف
هاشمية ولكل بعض، يف لها اتصال ال كبرية دوائر فإنه الخالفة حريم أما
أم دائرة وأعظمها الدوائر، من سواها ا عمَّ منفردة دائرة الخلفاء بنات من
من الرشيد أوالد ودائرة الهادي، أوالد ودائرة املهدي، أوالد ودائرة جعفر،
ينتهي ما والخصيان والغلمان الخدم من جميًعا ولهن زوجه، زبيدة غري
واإلرشاق، بالزينة السلطان جمال به ويتجىل السعة، يف امللوك إرساف إليه
أنهن والرخاء الدعة مهاد عىل وتقلبهن النعيم يف انغماسهن من وحسبي
… النثري الورد من حشوها اْلِمَخدَّات ويتخذن الحرير، ُفُرش عىل يجلسن

بالذهب، املنسوج الويش يلبسن الحاشية خدم من الجواري أرى وكنت
القرص؛ نساء ت عمَّ التي الزينة هي وهذه بالجوهر. مكللة العصائب ويتخذن
جبينها، يف لعيب العصائب اتخذ من أول كانت إذ الرشيد؛ أخت ِبُعَليَّة اقتداءً
سحاء بعدها اتخذها ثم النساء، ابتدعته ما أحسن ذلك فكان بها، فسرتته

.٩–٨٨ أغاني 21
و١٥–٨١. ٥–٦٧ أغاني 22
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انطلق حتى الربامكة، مغنيات من ومنة وفريدة النديم، إسحاق جارية
ألهل يروق الذي الكالم عليها يكتبن ورصن النساء، جميع يف استعمالها

… الهوى

صححه وآشور بابل تاريخ يف كتاب وللمؤلف البديع، النسق هذا عىل الكتاب وكل
نخلة والده املرحوم من موروث واألدب للعلم الفقيد وحب اليازجي. إبراهيم الشيخ
البحرين» «مجمع كتاب بطبع العربية اللغة آداب عىل كبري فضل وللوالد املدور.
نرش يف املال فبذل كاسدة، األدب بضاعة كانت يوم نفقته عىل طبعه الكبري، لليازجي
الثناء يف — يومئٍذ — اليازجي ناصيف الشيخ فنظم العلم، نرش يف رغبة الكتاب ذلك

جملتها: يف قال قصيدة عليه

أل��ف ب��م��ق��ام واح��د ف��إن��ك ي��وًم��ا ال��ع��ص��ر رج��ال ع��دَّت إذا
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واألربعون الخامس الفصل

يوسفالدبس املطران

حاله ترجمة (1)

ثم كيفا، إىل عرش الثامن القرن أواخر يف جده وانتقل بلبنان، غزير من عائلته أصل
١٨٣٣م، سنة الرتجمة صاحب له فُولد طرابلس، زاوية من زينا كفر يف أبوه استقر
عني مدرسة أُدخل عرشة الرابعة بلغ فلما القرية، مدرسة يف العلم مبادئ فتلقى
العربية اللغات فيها فتلقى العهد، ذلك يف املارونية الطائفة مدارس أرقى وهي ورقة،
لها تقدره مما أقرص مدة يف األدبي والالهوت واملنطق واإليطالية والالتينية والرسيانية
ثالث إال فيها يمكث ولم ١٨٥٠م، سنة املدرسة يغادر أن ذلك مع واضطر املدرسة،
صبوًرا. ثابتًا الهمة عايل كان ألنه نفسه؛ عىل بالدرس العلم من ينقصه ما فأتم سنوات،
للكهانة، أو للتعليم إما الغالب عىل تالمذتها تعد كانت العهد ذلك يف لبنان ومدارس
فعمد بالكهانة انتظم الرتجمة صاحب يكن ولم الرزق. طلب يف منهم رحل من إال
الفراغ ويغتنم العربية، بها يعلِّم بطرابلس مدرسة ١٨٥١م سنة فافتتح التدريس، إىل
أبرشية مطران فاستقدمه الذهن، وتوقد بالنشاط أقرانه بني وعرف والدرس، للمطالعة

ففعل. ودحضدها، اللدع كتاب ترجمة وكلفه ١٨٥٣م سنة طرابلس
بولس البطريرك وقيام الخازن، يوسف البطريرك وفاة التالية السنة يف واتفق
يف معلًما وأقامه البطريرك فاستقدمه مطارنته، أحد مع صحبة للدبس وكانت مسعد،
فجعله خدمتها، يف انتظم إذ للطائفة؛ نفًعا منه آنس ثم مارون، يوحنا ماري مدرسة
سنة عرشة ثماني عليه يمِض فلم الكهنوت، رتب يف يرتقي وأخذ شماًسا، ١٨٥٤م سنة
أثر عىل إليه ارتقى وإنما فيه، تويف الذي املنصب وهو بريوت، عىل مطرانًا صار حتى
خطبه بما وقلمه بلسانه عنها بالدفاع خدمتها يف وسعيه الطائفة، عىل َغرْيته من بدا ما
الطائفة فارتقت السبيل، هذا يف اجتهاًدا املنصب توليه بعد وازداد ألَّفه. أو ترجمه أو



الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

١٨٧٢–١٩٠٧م. الدبس يوسف املطران

من يرونه كانوا وما الغرية، روح من فيها يبثه كان بما كلمتها واجتمعت عهده، عىل
حياضهم. عن ودفاعه مصلحتهم، عىل سهره

يف طاعن يطعن ال كان أنه خدمته، يف استهلكوا حتى أعينهم يف رفعة زاده ومما
بينه انتشبت القبيل هذا من حرب وأشهر الردود، بتأليف عنها للدفاع انربى إال املارونية
وكالهما ١٨٧١م، سنة نحو الرجلني بني الجدال احتدم فقد داود، يوسف املطران وبني
املناظرات من العرص ذلك روح يالئم بما والرد األخذ يف فأجادوا الحجة، قوي عالم
يف الرتجمة صاحب آثار من ظهر ما وأشهر الجيل. هذا أهل يعافها التي الطائفية
مرة. غري وُطبع والفرنساوية، الالتينية إىل تُرِجم وقد الردود، روح كتاب الدفاع سبيل
تحقريه يف حساده بعض سعُي تعظيمه يف وتفانيًا به تمسًكا الطائفة زاد وقد
رعاياه واحتفل مبجًال، مكرًما عاد براءته ظهرت فلما رومية، إىل رفعوها بوشاية
ونظمت الخطب، فقيلت وبريوت، لبنان من الجموع فيه احتشدت احتفاًال باستقباله
سري يف طبيعي وذلك ملثله، مثله يسبق لم بما التهنئة رسائل عليه وتواردت القصائد،
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الدبس يوسف املطران

يضاعف العقبات من طريقهم يف يقام أو املشاقِّ من يالقونه ما فإن العظام؛ الرجال
عىل وينشطهم آثارهم، وإذاعة بفضلهم املناداة عىل مريديهم يحمل ألنه شهرتهم؛
أو الذكر، خامل لظل سبيله يف أعداؤه أقامها التي العقبات لوال عظيم من ما العمل.
ثقة عىل كان إذا العاقل فالرجل األعمال، من يستطيعه ما بعض عىل جهاده يف اقترص
ألن طريقه؛ يف العقبات من اُده ُحسَّ أو أعداؤه يقيمه بما يَُرسَّ أن عليه وجب نفسه من

الشاعر: قول ذلك ويوافق الكامنة، القوى تظهر واملقاومة بالضغط

األع��اِديَ��ا ع��ن��ي ال��رح��م��ُن أبْ��َع��َد ف��ال وِم��نَّ��ٌة ع��ل��يَّ ف��ض��ٌل ل��ه��م ِع��َداَي
اْل��َم��ع��اِل��يَ��ا ف��اك��ت��س��ب��ُت ن��اف��س��ون��ي وه��م ف��اْج��تَ��نَ��بْ��تُ��ه��ا َزلَّ��ت��ي ع��رَّف��ون��ي ه��م

فاحتفلت مطرانيته، من والعرشون الخامسة السنة انقضت ١٨٩٧م سنة ويف
بإنشاء املربورة األعمال إىل فتسابقوا ِملَِّته، ألبناء حسنة قدوًة وكان بيوبيله، الطائفة
رحل وقد هللا، توفاه حتى عامًال زال وما مرشوعاته، يف بيده واألخذ الخريية، الجمعيات
الدولة أوسمة من كثريًا ونال باآلستانة، ومرَّ رومية، بها زار رحالت خمس أوروبا إىل

وغريها. وفرنسا العلية

مآثره (2)

ذكره، تخلد أعماًال أثنائها يف أتى سنة، ٣٥ بريوت مطرانية يف الرتجمة صاحب مكث
األثر من خلفه ما غري واألديرة، والكنائس كاملدارس أبنية اآلخر والبعض كتٌب بعضها
أو تأليفه من فبعضها الكتب أما وفضله. باجتهاده االقتداء من رعيته نفوس يف الحسن
كتابًا؛ ٣٥ ذلك ومجموع وهذَّبه، حه نقَّ اآلخر والبعض وبعدها، املطرانية قبل ترجمته

أشهرها: إليك

مؤلفاته:

األناجيل. تفسري يف الجليل تحفة (١)
يطبع. لم للفقه، معجم (٢)

(مدريس). بالنحو املعلم عن املتعلم مغني (٣)
(مدريس). الكبار ي ومرقِّ الصغار مربي (٤)
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الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

(رحلة). األحبار َسَفر يف األخبار ِسْفر (٥)
داوود. يوسف املطران عىل الرُّدود روح (٦)
أجزاء. ثالثة والالهوت، الفلسفة يف خطبة (٧)

مجلدات. تسعة يف بالرسوم ومزين مطوَّل سورية، تاريخ (٨)

ترجماته:

ودحضها. البدع كتاب (١)
يطبع. لم الفلسفية، الرُّسوم كتاب (٢)

مجلدات. ٤ االعتقادي، الالهوت كتاب (٣)
يطبع. لم القانوني، الحق كتاب (٤)

وطبعه: حه نقَّ ما

الباني. يوسف للقس يوحنا رؤيا تفسري كتاب (١)
القداس. (٢)

الكبري. والشحيم والحسابات واألفراميات الجنازات وكتب الرسائل (٣)
وغريها. األلباب، وذخرية الروماني، الكاتيكزمو (٤)

مرشوعاته:

وقد ١٨٧٨م، سنة بناؤها تمَّ بريوت، مدارس أكرب من وهي الحكمة: مدرسة (١)
من كبرية جماعة فيها فتخرج واللغات، العلوم تعلم وهي سنة ثالثني نحو عليها مىض

وأعمال. حفالت لها علمية جمعية وكهنتها تالمذتها من وأنشأ النهضة، هذه شبان
أنفق وقد ١٨٩٤م، سنة بنائها من فرغ بريوت: يف الكربى الكاتدرائية الكنيسة (٢)
أنفق ما مجموع فبلغ ونحوها، ومدارس أخرى كنائس وبنى لرية، ٢٠٠٠٠ نحو عليها
النفقات هذه من األبرشية يكلف ولم لرية، ٧٠٠٠٠ الحكمة مدرسة وعىل كلها عليها

أسلوبه. وحسن بسعيه يجمعه كان وإنما واحًدا، قرًشا
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واألربعون السادس الفصل

خمائيلشحادة1 سليم

والعلم، بالفضل عرف بيت يف ١٨٤٨م، سنة ديسمرب ١٤ يف الثالثاء يوم بريوت يف ولد
يف أوًال أسست (التي أقمار بالثالثة املعروفة الكربى األرثوذكسية املدرسة يف فدرس
حبالني، إلياس سيما وال عهده؛ أساتذة أشهر عىل ١٨٥٢م) سنة نحو الغرب سوق
عىل والعلوم اإلنكليزية درس ثم األساتذة، بعض عىل والعربية الفرنسية عليه فأتقن
باملؤلفات الغنية مكتبته إىل وانقطع والجغرافية، التاريخ يف وتعمق املرسلني، بعض
التاريخ يف ط وتبسَّ املعارف، يف ر وتبحَّ ،(١٠–٩٦١ املرشق (مجلة واملخطوطة املطبوعة
التي الروسية القنصلية يف شحادة مخائيل والده بمساعدة يتمرَّن وكان كافيًا، تبسًطا

١٨٦٦م. سنة يف دخلها
والفرنسية، العربية اللغتني يف ومقدرته عقله، وحصافة رأيه، بأصالة وعرف
بريوت، مدينة يف األرثوذكسية الخريية الجمعية تأسيس يف الطُّوَىل اليد والده مع وله
فنجحت سنوات، عرش نحو مدارسها شئون إدارة وتوىل سنة، عرشة سبع نحو فرتأسها
املغفور بعهد ١٨٦٨م سنة العلمية السورية الجمعية تجددت ذلك أثناء ويف وازدهرت.
املرتجم فانتظم بريوت، لواء مترصف باشا وكامل سورية، وايل باشا ناشد راشد لهما
املجمع باسم ثانية انتظامها تجدد ١٨٨٠م سنة ونحو العاملني. أعضائها سلك يف
الهجائية: الحروف بحسب نذكرهم من أعضائها أهم من وكان الرشقي. العلمي
بطرس البارودي، بك إسكندر الدكتور شقري، أسرب اليازجي، إبراهيم الحوراني، إبراهيم

بترصف. القطوف دواني من الرتجمة هذه لخصنا لقد 1



الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

شحادة، سليم البستاني، سليم ينِّي، جرجي زيدان، جرجي همام، جرجس البستاني،
نعمة البارودي، بك مراد فانديك، كرنيليوس الدكتور نمر، فارس الدكتور نوفل، سليم

وغريهم. ورتبات يوحنا الدكتور وف، رصُّ يعقوب الدكتور يافث،
رساالت منها شائقة؛ خطبًا — األعضاء زمالئه من كثري مثل — املرتجم فألقى
والتاسعة الثامنة املجموعتني يف نرشت لوسيليوس، إىل الروماني الفيلسوف سنيكا
باللغتني الخوري خليل املرحوم لصديقه األخبار حديقة جريدة نرشت وملا ألعمالها.
مترصيف ثاني باشا فرنكو له املغفور طلب حَسب ١٨٧٠م سنة والعربية الفرنسية
صاحب شقيق سليم املرحوم زميله مع الفرنيس القسم ينشئ املرتجم كان لبنان،

واإلنشاء. السياسة يف باعه بطول تشهد مقاالت فيها وله الحديقة،
يف األدهار» «آثار وضع عىل السليمان اتفق الجريدة تلك مكتب منضدة وعىل
الشهري، الكاتب إسحاق أديب املرحوم أبوابه بعض يف وساعدهما والجغرافية، التاريخ
يف السورية باملطبعة ١٨٧٥م سنة أوائل يف الجغرايف القسم من األول الجزء فطبعا
هو فبقي األصفر، بالهواء املرتجم زميل املنية هرصت ذلك أثر عىل ثم صفحة، ١٩٢
يف والثالث ١٨٧٥م، سنة نوفمرب ١٥ يف الثاني الجزء وطبع العمل، عىل وحده مثابًرا
واحد مجلد يف اآلن وجميعها والخامس، الرابع الجزأين ثم ١٨٧٦م، سنة مارس ١٢
من بحرف عمودين يف كبري بقطع صفحة ٩٨٠ وصفحاتها الباء، حرف تتجاوز لم
جميع فيه ذكر أنه فوائده ومن بلجيكا. تاريخ بعض مباحثه ونهاية الثاني، الجنس
وتاريخ عليها، تقلب وما والحديثة، القديمة إلخ، … وأمريكا وأوروبا سورية ومدن قرى
زميله واسم باسمه األجزاء جميع أبقى أنه املرتجم إنصاف ومن ومميزاتها، نشأتها

األول. الجزء إنجاز أثر عىل املنية عاجلته الذي
وحفظ صفحة، ٣٨٤ يف ١٨٧٧م سنة منه األول الجزء فطبع التاريخي القسم أما
الكتاب ورفع اإلخاء، بحقوق وفاءً سنتان؛ وفاته عىل مىض أن بعد زميله اسم فيه
العمران فلسفة يف بمقدمة التاريخي القسم وصدر السلطانية، لألعتاب خدمة بقسميه
وَمنشئه وأحواله التاريخ علم إىل اسرتسل ثم وشئونه، اإلنسان عن بالبحث صدَّرها
كبار إال به يجئ لم بما وجاء وحرفه، الكتاب بقطع صفحة ١٤ يف وتقسيمه ونتائجه

العمران. علماء
يف والجغرافية التاريخية للمعارف دائرة أول هو األدهار آثار فإن الجملة، وعىل
قامت أنقاضه وعىل املفيدة، املباحث وافية الهجائية، الحروف عىل مرتَّبة العربية، اللغة
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شحادة مخائيل سليم

ذكر ولقد سليم، وولده البستاني بطرس املرحومان أسسها التي العربية املعارف دائرة
املسترشقني. من كثريون اآلثار

أنشأ «املشكاة» مجلة اللبناني رسكيس أفندي خليل الشهري الصحايف أنشأ وملا
املقتطف يف ونرش ونوادرهم، أهله وتراجم األندلس، تاريخ يف هامة مقاالت فيها املرتجم
الفكاهة ديوان مجلة ١٨٨٥م سنة وأنشأ اإلسالم. وجغرافيي الجغرافية يف ضافية مقالة

طراد. بولس سليم املرحوم صديقه برشكة القصصية، الروائية
القنصلية يف الرتجمة توىل قومه، يف وجيًها أصدقائه، بني املنزلة رفيع وكان
١٩٠٢م، سنة الثالث حنة القديسة بوسام القيرص عليه فأنعم عديدة، أعواًما الروسية
مطول تاريخ بوضع أيامه أواخر يف واشتغل والعلم، السياسة يخدم حياته فقىض
فأثَّر ووالديه، إخوته معظم بوفاة عمره أواخر يف املحن عليه وتوالت ه، يتمَّ لم للكنيسة
الغرب، سوق يف ١٩٠٧م سنة أكتوبر ١٥ يف بحياته ذهبت قلبية بعلة فأصيب الحزن به

فيها. ودفن بريوت إىل فُحمل

289





واألربعون السابع الفصل

ورتبات يوحنا الدكتور

السورية الكلية املدرسة يف والفسيولوجيا الترشيح أستاذ

سورية يف األمريكية اإلرسالية فضل (1)

مدارسها عدا ما األمريكية لإلرساليات ولكن سورية، عىل فضل الدينية اإلرساليات لكل
والصيدلة والطب العلم يف والشابات الشبان من األلوف فيها ج تخرَّ التي العالية
فضًال األسقام وذوي املعوزين من األلوف أعالت التي الخريية ومرشوعاتها والتجارة

األخالق. تربية نعني تقدم؛ ما كل عىل االجتماعي الباحث نظر يف يربو
بال إنهم قدره؛ حق تقديره يمكن ال السبيل هذا يف األمريكان املرسلني فضل إن
الرتبية هذه إن قلنا إذا نغايل ال ولعلنا العلمية، النهضة هذه دعائم أكرب من خالف
الشباب، نفوس ترقي ألنها الدستور؛ إلعالن السبيل مهدت التي األسباب جملة يف كانت
بالرأي، واملجاهرة القول، يف والرصاحة النفس، عىل واالعتماد الفكر، استقالل وتعودهم
وينشأ أهله، بني الروح هذه فيبث بنفسه، يثق رجًال مدرستهم من الطالب فيخرج

العىل. طلب أو الرزق استدرار يف باألسفار يبايل ال مقداًما
العرص؛ هذا أوائل يف سيما وال بالقدوة؛ جوارهم من السوريون استفاده بما ناهيك
القلوب تجذب بمناقب — يومئٍذ — املرسلني بعض ولتفرد اإلصالح، إىل الحاجة ملسيس
الحسنات هذه جمعت إذا بأصحابها. واالقتداء تقليدها للنفس فيحلو العقول، وتستهوي
عمدنا وإنما األمريكية. اإلرسالية فضل تصور عليك هان هنا، له محل ال مما وغريها
املرحوم أستاذنا الرتجمة صاحب ظهور سبب إىل منه لنتطرق اآلن الفضل هذا ذكر إىل

سرتى. كما — الرسالة تلك أفضال جملة من ظهوره ألن ورتبات؛ الدكتور
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١٨٢٧–١٩٠٨م. ورتبات يوحنا الدكتور

أرمني أصله (2)

قد اإلنكليز وكان سورية، يف عملها قبل األناضول بر يف عمل األمريكية للرسالة كان
وأصبح بنارصها فأخذوا والكاتب، والتاجر والقنصل القسيس وفيهم هناك إىل سبقوها
كانوا اليسوعيني اآلباء ولكن اآلستانة. يف إنكلرتا سفري إىل شئونهم يف األمريكان مرجع
دخلوها فقد أرمينيا، يف خاص شأن ولهم هناك، والتبشري التعليم إىل الجميع أسبق
الكاثوليك، األرمن طائفة فظهرت عرش، الخامس القرن أواسط من فيها الكثلكة ونرشوا
لتفوق عزيمة؛ وأضعف علًما أقل وكانوا األرثوذكس، األرمن باسم الباقون وعرف
األرثوذكس فاضطر برومية، ارتباطهم مع الكلمة واجتماع والنظام بالعلم الكاثوليك
حماية تحت كنيستهم تزال وال فحماهم؛ الروس قيرص األكرب بطرس استنجاد إىل أخريًا

اإلسالمي. الرشق يف األرثوذكسية الكنائس سائر مثل روسيا
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والشمامسة؛ والكهنة األساقفة وهي اإلكلريوس، من طبقات ثالث األرمنية وللكنيسة
درجات: ثالث واألساقفة

األساقفة. رئيس (١)
األسقف. (٢)

لقب يقابل األصل يف وهو «ورتباد»، اصطالحهم يف ويسمونه األسقف، نائب (٣)
الالهوت». يف «دكتور

بعث حادث أرمينيا يف حدث — عرش التاسع أوائل أو — عرش الثامن القرن أواخر ففي
االناضول، بر إىل أرمينيا من نزحوا األرمني، اإلكلريوس كبار من جماعة مهاجرة عىل

أسقفان: وهم منهم؛ ثالثة أسماء إلينا وصل
ديونيسيوس. قرابيب أحدهما:
أبكاريوس. يعقوب والثاني:

ولم — «ورتبات» بالتحريف قيل ثم ذكرها، تقدم التي — ورتباد برتبة كان والثالث:
اسمه. عىل نقف

ويقال الرأي، أو املذهب يف اختالًفا السبب يكون وقد املهاجرة، تلك سبب نعلم ال
يجدوا فلم هناك، كنيسة أو دير بأموال ترصفوا أنهم عليهم ادعت األرمنية الكنيسة إن
اللورد اآلستانة يف إنكلرتا سفري إىل ولجئوا اإلنجيلية، الكنيسة إىل فانضموا ينصفهم من
إطالق يف وتوسط ينارصهم، فأخذ براءتهم، اعتقد قضيتهم تفحص فلما سرتاتفورد،
اإلنكليز قنصل إىل توصية بكتب وأرفقهم سورية، إىل بالذهاب عليهم وأشار رساحهم،
املسرت صديقنا وجدُّ فانديك، الدكتور أستاذنا حمو وهو أبوت، بطرس واسمه بريوت، يف
األوىل. ونشأته الرتجمة صاحب عائلة أصل تحقيق يف معولنا وعليه ألمه، ديك فان إدوار
بهم فرحبوا فيها، عهدهم ألول األمريكان واملرسلون سورية إىل هؤالء شخص
واشرتى أغا يعقوب وعرف بريوت، يف أبكاريوس يعقوب فأقام وتزوجوا، فيها فأقاموا
اآلن إىل يزال وال لهم، ديًرا وجعلوه األرمن اشرتاه ثم باسمه، عرف القشالق قرب منزًال

مشهورة. أبكاريوس وعائلة
وأما قرابيت. باسم بريوت يف عائلته وعرفت وأولد، فتزوج ديونيسيوس وأما
وهم أبواهم ومات ويعقوب، وكركور الرتجمة، صاحب يوحنا وأولد ج فتزوَّ ورتبات
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فلم وعلمتهم، تربية أحسن األمريكانية املرسلة هواتني مسز برتبيتهم فعنيت أطفال،
أمريكا إىل شبابه يف نزح يعقوب فأحدها أخواه وأما يوحنا، إال منهم الدين إىل يصُب
رئيًسا فأقام الكرنتينات، يف وتعاطاه اإلنكليز بالد يف الطب تعلم وكركور خربه، واختفى

فيها. ومات جدة إىل نقل ثم سنني، عدة كربالء لكرنتينة

حياته سرية (3)

املرسلني مدارس يف العلم مبادئ وتلقى ١٨٢٧م، سنة ُولد فقد ورتبات يوحنا أما
اللغة يف يشء كل يعلمونه التعليم، يف العهد حديثي يزالون ال وكانوا بريوت، يف األمريكان
العربية اللغة آداب وقرأ وتلفًظا. تفهًما اللسان هذا إتقانه عىل ذلك فساعد اإلنكليزية،
علماء من عقل الشيخ عىل والعروض باملنطق ه وتفقَّ اليازجي، ناصيف الشيخ عىل
واليونانية، والالتينية كالعربانية القديمة؛ اللغات بعض أيًضا املرسلني عىل وقرأ حلب.
ه فتفقَّ أظفاره نعومة منذ فيه ظهرت قد التقوى وكانت الالهوت. علم درسه أثناء يف

التبشري. يتعاطى أن عىل بالدين
املرحوم عىل معظمه فتلقى الطب، تعلم إذا نفًعا أكثر يكون عمله أن ورأى
شهادة، يده يف يكون أن الطب ملعاطاة بالطبيب يشرتط يكن ولم فانديك، الدكتور
أثنائها يف ج تزوَّ طويلة مدة املنصب هذا يف فأقام حاصبيا، إىل مبًرشا املرسلون فأرسله
ودرس الدينية، بالعلوم حاصبيا يف وهو واشتغل ذكره، املتقدم قرابيت، ابنه بسالومي
بمطالعة ذلك يف اإلجادة إىل ق وفِّ وقد الدرزية. وخصوًصا سورية، يف الشائعة األديان
الخلوات، بعض ينهب وهو ١٨٦٠م، سنة حادثة أثر عىل الفرنساويني ألحد وقعت كتب

املوضوع. هذا يف كثريًا منها واستفاد ورتبات، إىل الكتب هذه فوصلت
أهل من جماعات فنزل الناس، شمل تشتت إىل — إليها املشار — الحادثة وأدت
مهنة وترك ورتبات، يوحنا جملتهم ويف بريوت، إىل سورية وسائر وحاصبيا لبنان
بالد يف الطبية دروسه يتمم أن فانديك الدكتور أستاذنا عليه فأشار التعليم، أو التبشري
مدرستها. يف الطب وأتم إيدنربج، إىل فسافر الطب، من االرتزاق عليه فيسهل اإلنكليز،
طبيبًا C. M. S. التبشري جمعية فاستخدمته الطبية، الدبلوما وبيده سورية إىل وعاد

بريوت. إىل وعاد سنني، بضع فيها مكث حلب، يف ومبًرشا
تحتاج فهي العربية، اللغة يف وتعليمها نشأتها أول يف الكلية املدرسة وكانت
الرتجمة صاحب يف فوجدوا جيًدا، والعربية اإلنكليزية يعرفون األطباء من أساتذة إىل
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أن عليه فاقرتحوا التعليم، ألجل يتقنه بفن االختصاص ينقصه وإنما املطلوب، الرجل
أمريكا يف يتقنهما أن فانديك الدكتور عليه وأشار والفسيولوجيا. للترشيح يتخصص
إىل فذهب املدرسة، عمدة يف تعيينه اللجنة عىل ليسهل األمريكية؛ الدبلوما عىل ويتحصل
الكلية املدرسة عمدة فعينته سورية إىل وعاد والفيسيولوجيا، بالترشيح ه وتفقَّ نيويورك

فيها. والفيسيولوجيا للترشيح أستاذًا
تحت فتخرج التالمذة، احرتام موضع وهو سنة، وعرشين نَيًِّفا املنصب هذا قىضيف
عليه قرءوا الذين جملة يف كنا وقد َقْدره، ويِجلُّون يحبونه وكلهم الشبان، من مئات يده
هذين يف ألفهما اللذين كتابيه يف درسناهما ١٨٨٣م، سنة إىل والفيسيولوجيا الترشيح
املشاقَّ عانى وقد ممتنعة، سهلة وعبارتهما مشهوران، وهما العربية، باللغة العلمني
إيجاد يف املشقة وإنما اإلنكليزية، عن منقوًال أكثرهما كان وإن تأليفهما، يف الجسيمة
عبارة أن يعتقد وكان اللغتني. ذينك يف اإلفرنجية للمصطلحات املالئمة العربية األوضاع
ذلك، عكس يرون التالمذة وأكثر الترشيح، كتاب عبارة من أحسن الفيسيولوجيا كتاب
استغرابه. فيظهر أحسن» الترشيح كتاب عبارة «إن له: قلنا مداعبته أردنا إذا فكنا

املشهور الخالف الكلية املدرسة يف جرى حتى الفنني لهذين أستاذًا زال وما
وكان منصبه، من فانديك الدكتور واستقال ١٨٨٣م، سنة الطب وطلبة العمدة بني
حتى أي سنوات؛ أربع فعلَّمها ورتبات، الدكتور إىل بتعليمها فعهدوا الباثولوجيا، يعلِّم
اللغة يف الطب يعلمون جعلوا ثم العربية، باللغة الطب بدءوا كانوا الذين الطلبة خرج

العربية. يعرف أستاذ إىل حاجة تبَق فلم اإلنكليزية،
وابنتني؛ شبابه، يف األخري هذا تويف ووليم، وأمني هنري هم: أبناء؛ ثالثة أولد وقد
ألن أدال؛ ابنته إال أهله من منزله يف يكن لم بريوت يف تويف وملا وأدال، لومي هما:
تالمذته من وأكثرهم بريوت، وجهاء نخبة من جماعة نعيه فتوىل بعيدين، كانا ولديه
بمنزلته. يليق احتفاًال جنازته بتشييع املدينة أهل فاحتفل الناس، إىل فنعوه وأصدقائه،
وسام الرشف عالمات من وأحرز والوجهاء، العلماء بني رفيع مقام له وكان
تطبيبه بعد بريوت يف الربوسياني املستشفى أصحاب من وساعة الذهبي، االستحقاق
التي الكولريا يف خدمته عىل مكافأة العثمانية الدولة من الرابع واملجيدي سنة، ١٥ فيه

العلم. نرش يف عمله جزاء الرابع العثماني ثم ١٨٧٥م، سنة تفشت
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ومؤلفاته مناقبه (4)

الشيب وخطه وقد كهولته يف عرفناه الجسم، ممتلئ القرص، إىل ميل مع القامة َربْع كان
ما إىل الذاكرة ضعيف كان لكنه النظر، حسن الفؤاد ذكي وكان ووقاًرا. هيبة وزاد
تلقوا الذين تالمذته بأحد يلتقي فقد األشخاص، أسماء يف سيما وال التصديق، يفوق
وال املستشفى يف أخريني وسنتني األقل عىل الصفوف يف سنتني وعارشوه عليه العلم
اسمك»، أذكر ال ولكنني تالمذتي من «إنك له: فيقول صورته، يذكر وإنما اسمه، يذكر

عنه. يعرفه ما كل تذكر ى تسمَّ فإذا
إليها املشار حادثتها أثناء يف الكلية املدرسة تركنا أن بعد أننا ذلك أمثلة ومن
هذا نحو يف مطوًال كتابًا ورتبات الدكتور عند أن فعلمنا العربانية، اللغة درس يف أخذنا
الكتاب وبقي اإلنكليز، بالد إىل بالسفر دوهمنا ثم للمطالعة، منه فاستعرناه اللسان،
لم لكنه األصدقاء، بعض مع إليه وأعدناه مرص إىل عدنا التالية السنة ويف سهًوا، معنا
سنوات سبع بعد بريوت إىل جئنا أننا واتفق جاءه. أنه يعلم يكن فلم بيده، إليه يسلمه
لم لكنه عادته، عىل نسينا ألنه يخاطبنا؛ فلم األصدقاء أحد منزل يف باألستاذ فالتقينا
فأخربناه العرباني؟» بالكتاب جرى «ماذا وقال: إلينا التفت حتى اسمنا يسمع يكد

الواقع.
يف حتى يشء، كل يف البساطة إىل يميل الطوية، مخلص الرسيرة، طيب وكان
العالجات، أبسط له وصف مريض استوصفه فإذا وسريته، عرشته ويف وآرائه اعتقاده
وتبديل البارد، باملاء كاالستحمام الهيجينية؛ الوسائل عىل إال الطب يف يعول يكن ولم
املريض. عىل التهوين إىل الطبي إنذاره يف ويميل البسيطة، التغذية عىل واالعتماد الهواء،
يكون وأن املريض، يشفى أن يهمه إنما املال، جمع يهمه ال مطالبه يف قنوًعا وكان
به يستعني بما إليه أحسن فقريًا مريضه كان فإذا واملصائب، اآلالم لتخفيف وسيلة
الثاني؛ فانديك سموه ولذلك املسيحي، وغري املسيحي بني يفرق ال والدواء، الغذاء عىل

قبل. من املناقب بهذه فانديك الدكتور أستاذنا صديقه الشتهار
يف نرشت رسائل اآلخر والبعض موضوعة، كتب بعضها عديدة، مؤلفات وله
فهي: الطبية الكتب أما طبي، غري وبعضها طبي، أكثرها وكتبه ِحَدة، عىل أو املجالت

ُمَعوَّله عليه كان الرسوم، من مئات فيه كبري كتاب وهو الترشيح: أصول كتاب (١)
الكلية. باملدرسة العلم هذا إقراء يف
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ذكره. تقدم وقد — بالرسوم مزين وهو الفيسيولوجيا: كتاب (٢)
مجموع وهو األسقام، وتدبري الصحة حفظ يف العوام كفاية سماه الصحة: حفظ (٣)

الطبيب. غياب عند املرض وتدبري الصحة لحفظ عامة فوائد
أطلس ومعه الفائدة، جزيل وهو العلم، هذا مبادئ يف الصغري: الترشيح كتاب (٤)

الطب. تالمذة غري إلفادة األعضاء؛ صور فيه كبري
كالجذام خاص؛ مرض يف رسالة وكل باإلنكليزية، صدر أكثرها عديدة، رسائل (٥)

وغريها. والرتيخينيا التيفوئيدية والحمى والكولريا والطاعون

فمنها: الطب غري يف مؤلفاته أما

Researches into the واسمه اإلنكليزية اللغة يف نرش سورية، أديان يف كتاب (١)
واعتقاديٍّا، تاريخيٍّا بحثًا سورية يف الشائعة األديان يف يبحث وهو ،religions of Syria

مذهبًا. أو دينًا عرش بضعة بحثه ويشتمل
تأليفه. يف كبريًا فضًال له ولكن ابنه، إىل منسوب وهو عربي: إنكليزي قاموس (٢)

بورتر. وللدكتور له وإنكليزي، وعربي وعربي، إنكليزي قاموس (٣)
اإلنكليزية. اللغة يف العرب حكمه كتاب (٤)

يضيق وغريه، املقتطف يف نرشت وغريها، والرتبية الوصايا يف عديدة رسائل (٥)
تعدادها. عن املقام

وسيلة وكان مختلفة، مواضيع يف كثرية وترجمات اإلنكليزية اللغة يف رسائل وله
يف كتابه منها استخرج التي واألوراق الكتب منها الدينية؛ الرشقية اآلثار بعض نرش يف
فطبعها. لندن يف الكويكري بارك أوف هندرسن جان إىل دفعها فإنه سورية، أديان
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بريوت يف األمريكية الكلية املدرسة يف الجراحة أستاذ

حاله ترجمة

الجراحني، مشاهري من بوست ألفريد الدكتور أبوه وكان ١٨٣٨م، سنة نيويورك يف ُولد
ومساعيها. بأموالها األمريكية الكلية املدرسة أنشأت التي املركزية اللجنة يف وعضًوا
واشرتك ١٨٧٣–١٨٨٦م، سنة نيويورك يف اللجنة هذه سلك يف ألفريد الدكتور انتظم
فكان ريعه، من ينتج بما املدرسة هذه من الطبي القسم لتنشيط َوَقَفه بمال عملها يف
وبلغ يحفظ، منه زاد وما الطبية املدرسة سبيل يف الحاجة حسب الريع هذا من ينفق
جنيه»، ١٤٠٠٠» أمريكاني ريال ٧٠٠٠٠ نحو ينفق ولم الريع ذلك من اجتمع ما
صاحب ابنه إىل السبيل بهذا بإنفاقها وعهد الطب، سبيل يف الخري لعمل مرصودة وهي

حفيده. إىل اآلن تصري ولعلها الرتجمة،
جامعتها، يف الطب وتعلم نيويورك، كلية يف العلم بوست جورج الدكتور تلقى
من فصار الالهوت تعلم ثم ١٨٦٠م، سنة شهادتها فنال أساتذتها، من أبوه وكان
سنة ويف األهلية. الحرب أثناء األمريكية األمة خدمة يف مدة وقىض األطباء، املبرشين
اللغة إتقان يف وأخذ طرابلس، فقطن والتطبيب، للتبشري سورية إىل قِدم ١٨٦٣م
وافًرا. حظٍّا منها فنال معالجتهم، أو وتبشريهم الناس مخالطة عليه ليسهل العربية؛
غرفته جدران عىل يعلقها ألفاظها من بقوائم العربية املفردات حفظ عىل يستعني وكان
الطرابلسيني بلهجة الشبه كثرية التكلم عند لهجته زالت وما اتجه، كيفما يراها بحيث

أيامه. آخر إىل



الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

١٨٣٨–١٠٩١م. بوست جورج الدكتور

حياتهم عىل يخافون مضطهدين، يزالون ال سورية يف األمريكان املبرشون وكان
غرماء ويعدونهم بهم، الظن يسيئون كانوا هناك النرصانية رؤساء ألن القتل؛ من
أو أذى، األمريكان مبرشي من املتقدمني أصاب ما فكثريًا السيادة، عىل ينافسونهم
إىل يوًما خرج بوست الدكتور أن القبيل هذا ومن التبشري. سبيل يف إهانة بهم لحق
أحدهم فرضبه بقتله، وهموا به صاحوا بسكنتا من رجال الوعظ فحرض للوعظ، دوما
وحملوه األصدقاء بعض فأرسع فأخطأه، عليه الرصاص آخر وأطلق كتفه، عىل بالعصا

كتفه. تعطلت وقد البيت إىل
الدكتور املرحومان وكان ١٨٦٧م، سنة نيويورك إىل عاد سنوات بضع وبعد
فعينت العمل، يف وأخذا الطبية املدرسة تأسيس بارشا قد ورتبات والدكتور فانديك
إىل فعاد فيها، والجراحة الطبية واملواد للنبات أستاذًا بوست الدكتور املركزية اللجنة
العربية، اللغة يف الطب تعليم جعلوا وقد املذكورين. رفيقيه مع العمل يف وأخذ سورية
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ويلقنون بالتأليف، الفراغ ساعات يشغلون فأخذوا التدريس تالئم كتب فيها يكن ولم
منازلهم. يف ويدرسونه دفاترهم، يف فينسخونه يؤلفونه، ما التالمذة

ينسخون املدرسة هذه إنشاء من األوىل السنني يف الطب مدرسة تالمذة كان ولذلك
بالنشاط لهم قدوة كانوا أساتذتهم ألن مشقة؛ ذلك يف يجدون ال بأيديهم، الكتب
املستشفى يف ويطبب املدرسة، هذه يف يعلِّم بوست الدكتور زال وما واملواظبة، والهمة
١٩٠٨م، سنة إىل الكتب، ويؤلف املنابر، عىل ويخطب املنازل، يف ويعالج الربوسياني،
حيلة يجد ولم املرض ففاجأه مكانه، ألفريد الدكتور ابنه وعينوا فأقيل، إقالته فالتمس

عليه. مأسوًفا فمات دفعه، يف

وآثاره أعماله

املستشفى يف املرىض ويعالج املدرسة، يف وغريها الجراحة يعلِّم وهو سنة ٤١ قىض
حتى والعامة، الخاصة بني به واشتهر له نفسه خصص الذي الفرع وهو بالجراحة،
بينهم اشتهر من أول ألنه «جراح»؛ للفظ مرادًفا البعض ُعْرف يف «بوست» لفظ أصبح
والتأليف، والتطبيب التعليم عىل قاًرصا عمله يكن ولم النهضة. هذه أثناء يف الفن بهذا
كاشتغاله العمل؛ يف ورغبة بالعلم شغًفا إليها يساق أخرى بعلوم يشتغل كان فقد
وخصوًصا مهمة؛ واكتشافات آراء الحيوان علم ويف فيه وله به، مولًعا وكان بالنبات.
وسينا ومرص وفلسطني بسورية سياحاته يف أنواعه من كثريًا اكتشف فإنه النبات، يف
نبات يف كتابه ذلك أثر عىل وألَّف «بوست»، باسمه بعضها سمي وقد واألناضول،

الطبيعية. فلسطني بجغرافية ثقة وأصبح وسورية، فلسطني
الثمينة، املعارض من يعد الكلية، باملدرسة نباتيٍّا معرًضا األعوام بتوايل جمع وقد
النبات؛ يف تالمذته جمعه يف أعانه وقد فيه. الفراغ ساعات أكثر يقيض هللا) (رحمه وكان
فيختار له، ويقدمها ويجففها النبات من أمثلة يجمع أن منهم كل عىل يفرض كان ألنه
بهذا فهو ذلك، فعل من جملة يف وكنا معرضه. إىل ويضيفه منها يستحسنه ما هو
فضله عرف وقد النبات. علماء كبار من ويعد العامل، العالم لقب يستحق وحده الفن
جمعية يف عضو فهو والعلمية، الطبية جمعياتهم يف فأدخلوه وأمريكا؛ أوروبا علماء
ونال نيويورك، يف الطب أكاديمية يف وعضو النباتيني، نادي ويف لندن، يف لينيوس
األحمر والنرس السكسوني، دوكان ال ونيشان العثمانية، الدولة من العثماني النيشان
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يف خدمته جزاء األملانية؛ أورشليم فرسان جمعية من فارس ولقب أملانيا، حكومة من
بريوت. يف الربوسياني املستشفى

الطبية للمواد معارض — النبات معرض عن فضًال — املدرسة يف له وكان
املثانية كالحىص الجراحية؛ العمليات من أجراه ما آثار وفيها الجراحية، واملستحرضات

والعظام. واألورام
بعضها رسم فقد املدرسة، أبنية بهندسة فيه يشتغل فراًغا يجد ذلك مع وكان
بناءها تتبع فإنه العلم، قاعة وخصوًصا وينتقده؛ بناءها يتعهد كان ما وكثريًا بيده،
عملية رشح من بهم؛ التقى حيثما تالمذته بها يفيد ال فرصة يضيع يكن ولم بنفسه.
يعمل وهو الجأش رابط وكان املنزل. يف أو الطريق عىل حادثة تفسري أو املستشفى، يف
غائصتان ويداه االجتماع أو األدب أو السياسة يف يتحدث سمعناه ما فكثريًا العمليات،
عن فضًال بها، يشتغل التي العملية خطر من يكن مهما االرتباك عليه يظهر ال الدم، يف

العمل. يف يده خفة
الطبي، للقسم وخصوًصا للمدرسة، األموال جمع يف سعيًا أمريكا إىل يرحل وكان
العلمية، للمعارض داًرا جعلوها التي العلم قاعة إنشاء السبيل هذا يف سعيه ثمار ومن
املدرسة هذه خدمة يف األدبية آثاره ومن ،G. E. Post Science Hall باسمه سميت وقد
املواضيع يف التالمذة فيها يتباحث الكلية، الجمعية سماها جمعية الطب لتالمذة أنشأ أنه
من لكثري مثاًال كانت نظامات لها ووضع طويلة، مدة رئاستها توىل وقد املفيدة،
وفروعه، الطب يف فأهمها القلمية آثاره أما ذلك. بعد سورية يف نشأت التي الجمعيات

وهي: املقدس، الكتاب سبيل يف وبعضها

والفسيولوجيا. والهيجني الترشيح مبادئ (١)
الفقرات، ذوات سلسلة يف الحلقات نظام يف األول جزأين: يف الحيوان، علم (٢)

الطيور. يف والثاني
الطبيعية. الفصائل ووصف ووظائفه بنيته رشح ويتضمن النبات: علم مبادئ (٣)
أهم من وهو ذكرها، تقدم التي رحلته بعد ألفه الذي وفلسطني: سورية نبات (٤)

جزيلة. خدًما النبات علم فيه خدم وقد مؤلفاته،
الطبية. املواد أو األقرباذين، كتاب (٥)

العلمية. الجراحة يف مطول وهو الجراح: صناعة يف الوضاح املصباح (٦)
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املرحومان حررها ثم سنني، بضع بنفسه هو وحررها أنشأها الطبيب: مجلة (٧)
توىل ثم واحدة، سنة سعادة خليل والدكتور زلزل والدكتور اليازجي إبراهيم الشيخ
إىل بريوت يف تصدر تزال وال البارودي، بك إسكندر الدكتور املرحوم تحريرها رئاسة

اآلن.
يف الواردة األلفاظ لكل مطول أبجدي فهرس وهو املقدس: الكتاب فهرس (٨)

والزبور. واإلنجيل التوراة
كبريين. مجلدين يف املقدس، الكتاب قاموس (٩)

العلمية املجالت يف نرش مما املقاالت من ينشئه أو الخطب من يتلوه كان ما غري
وغريها.

ومناقبه أخالقه

مع العمل، عىل واملواظبة والثبات والهمة النشاط يف مثاًال كان أنه تقدم مما رأيت قد
الوقت يف اإلخالل ويغضبه رذيلة، ذلك يف التقصري يعد وكان الوقت، عىل املحافظة
ذهب رجع فلما بعيد، سفر يف كان أنه ذلك: أمثلة من ذكروا األسباب. من سبب ألي
الساعة، تلك يف عليه كان بدرس الشتغاله ولده معهم يذهب ولم ملالقاته، أصدقاؤه
السبيل.» هذا يف دريس أترك أن يرىض ال والدي «ألن فقال: تخلفه، سبب عن فسألوه

تقصري يحتمل وال لآلخرين، عليه فيما يقرص ال معامالته، سائر يف مدقًقا وكان
من حقه اقتضاء يف التدقيق من عنه أشيع فيما السبب هو وهذا حقه، يف اآلخرين
املبلغ نقص وربما العملية، أو العيادة أجرة من يشء عن يتجاوز يكن فلم مرضاه،
معوًزا، فقريًا املريض كان ولو يقبضه لم ما يتحول فال القرش بعض أو قرًشا املطلوب
الدكتور زميله أريحية مع باملقابلة مجسًما البخل هذا وظهر منه. بخًال ذلك ويعدون
بثمن بعضهم يعني مرضاه، مع التساهل كثري هللا) (رحمه كان فقد وسخائه، فانديك
قبيًحا بخًال الرتجمة صاحب تدقيق فظهر العيادة، أجرة عن فضًال والطعام، الدواء
املعاملة دقة يف طبيعته عىل جريًا ذلك يفعل كان إنما أنه والحقيقة به. الناس وتحدث
خريي مرشوع يف إلعانة ُدعي إذا كان أنه ثقة عن علمناه ما بدليل — تقدم كما —

املتربعني. قائمة يف اسمه يُذكر ال أن والتمس سواه، به يتربع ما بأضعاف تربع
باألكثر ذلك عىل بعثه ربما الظن، سوء إىل يترسع الطبع، حاد املزاج، عصبي وكان
عنه، يتكلمان أنهما ذهنه إىل سبق يتخاطبان اثنني رأى فإذا أذنيه، إحدى يف كان صمم
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تالمذته وبني بينه التنافر إىل ذلك جرَّ ما وكثريًا الشبهة، عىل يعاتب وقد بالظن. فيحكم
الطب طلبة اشتكاه حتى مرة الخالف وتجسم املدرسة. عمدة لدى التقايض إىل آل حتى
وعمدة الطلبة بني وقع الذي الخالف أثر عىل سورية يف الكربى املبرشين لجنة إىل كافة
سورية أنحاء من اللجنة تلك فاجتمعت الطلبة، أولئك من وكنا ١٨٨٢م. سنة املدرسة
الطب طلبة معظم فخرج حكمها، يف السياسة تحسن لم لكنها الخالف، ذلك يف للنظر
— هنا له محل ال طويل حديث يف لهم انتصاًرا فانديك الدكتور واستعفى املدرسة، من

وحده. هلل والكمال
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واألربعون التاسع الفصل

ْمِيص اْحلِ أمنياجلندي الشيخ

يف ُولد األلحان. عىل عها ووقَّ سورية يف الغنائية األدوار أو املقطعات نظم من أشهر هو
علمائها، عىل العلم وطلب فيها ونشأ للهجرة، عرش الثالث القرن أوائل يف ِحْمص مدينة
إىل عاد ثم الشهري، اليايف عمر الشيخ جملتهم ويف أئمتها، عىل وقرأ دمشق إىل وتردد

به. فنبغ الشعر ومارس فيه وأقام موطنه
الثاني، محمود السلطان له املغفور قبل من عامٌل ِحْمص إىل جاء ١٢٤٦ه سنة ويف
الشيخ ذلك وبلغ فيه، وطعن هجاه الجندي أمني الشيخ أن أعوانه بعض إليه فوىش
إصطبل يف وحبسوه عليه، فقبضوا رجاله، بعض طلبه يف العامل فبعث حماه، إىل ففر
قليلة أيام بعد واتفق املاء، وبعض الشعري خبز من قليًال إال الطعام عنه ومنعوا الدواب،
فارس بمائتي ِحْمص مدينة غيش باكري بن سليم له يقال الدنادشة قبيلة من رجًال أن
من أيام أربعة بعد السجن من الشيخ وأخرج عاملها، وقتل َعنْوة، ودخلها عشريته من
١٢٥٦ه/١٨٤١م، سنة هللا توفاه حتى محرتًما موقًرا وظل الناس، به وفرح سجنه،

حمص. يف ودفن
من كثريًا فيه جمع بديوانه، يعرف كتاب يف منظوماته جمع يف بعضهم عني وقد
الشام أهل ألن املثال؛ سبيل عىل األغاني بعض ننقل واملوشحات، واملقامات القصائد
أبيات: نغم عىل قوله ذلك ومن املايض، القرن معظم بمنظوماته يتغنون ظلوا ومرص

ال��ح��ج��ب ورا م��ن ت��ب��دَّى ح��س��ٍن ب��در ي��ا
رط��ب ل��ؤل��ؤ ع��ن ي��اق��وت��ه ي��ف��ت��ُر



الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

وال��ع��ج��ب ب��ال��ت��ي��ه زه��ا غ��زاًال وي��ا
ال��ه��دب أس��ه��م ل��ق��ت��ل��ي ع��م��ًدا أراش

ب��ان��ا إذا ل��ي��ًال ب��ردي��ه ف��ي ع��ط��ف��ي��ه. ع��ن ب��ن��دي��ه. س��ل
ح��م��ي��ان��ا دارت ك��ف��ي��ه. أم ل��ح��ظ��ي��ه. أم ج��ف��ن��ي��ه. م��ن

دور

ال��ح��ال��ي وال��م��ب��س��م ال��ش��ه��ب��ي ال��رض��اب ذا ي��ا
ح��ال��ي ع��ن ال��ح��ي ف��ي ت��ش��ت��ه��ي م��ن ك��ل َس��ْل

ال��خ��ال��ي الم��ن��ي إن أن��ت��ه��ي ال ب��در ي��ا
ال��خ��ال��ي ن��ق��ط��ة ف��ي ل��ل��م��ن��ت��ه��ي ح��ي��رت

ب��م��ف��ت��ون��ك وارف��ق ي��ه��واك. م��ن أه��الك. ف��ي م��والك. خ��ف
م��ح��زون��ك ق��ت��ل ف��ي أغ��راك. أو ف��ت��اك. ي��ا أف��ت��اك. م��ن

حجاز: عروض من وله

أش��غ��ل��ت��ن��ي س��واه��ا ع��ن ت��يَّ��م��ت��ن��ي ه��يَّ��م��ت��ن��ي
أس��ك��رت��ن��ي ب��ك��اٍس ال أن��س ذات ش��م��س أخ��ت
س��ل��ت��ن��ي ه��ج��راٍن ن��ار ف��ي ول��و أس��ل��وه��ا ل��س��ت
دع��ت��ن��ي ل��م��ا ل��ل��ص��ف��ا أس��ع��ى ل��بَّ��ي��ت ك��ع��ب��ة
س��ب��ت��ن��ي ف��ي��ه��ا ط��رَّة أب��دت ال��ح��س��ن ل��ن��ظ��ام
غ��زت��ن��ي راي��ات ت��ح��ت ل��ج��ي��ٍن م��ن رم��اح أم
ش��ج��ت��ن��ي أع��ط��اف ف��وق ال��س��ل��ي��م��ي ال��ش��ال ج��دل

صبا: عروض من وله

ب��ش��راي��ا ي��ا ب��ال��ق��رب ل��ي��الي��ا أن��ع��م��ت إن
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دور

األن��وار س��ن��ا ت��ه��دي األق��م��ار إل��ى ش��م��ٌس
ش��ك��واي��ا ل��ه��ا أب��دي األس��ح��ار ن��س��م��ة ي��ا

دور

األح��داِق م��ن س��ي��ًف��ا ال��ع��ش��اق ع��ل��ى س��لَّ��ت
ب��ل��واي��ا وال ف��ي��ه��ا أش��واق��ي ت��ن��ك��روا ال

رصد: لحنه قدِّ من وله

ال��ت��م��ام ك��ال��ب��در وه��و ع��ل��ي��ن��ا ال��س��اق��ي أق��ب��ل

اْل��ُم��دام ك��أس ح��ام��ًال ل��دي��ن��ا ع��ج��بً��ا وان��ث��ن��ى
�د �رق� �ف� �ال� ك�

ال��م��ن��ض��د وال��ث��غ��ر �ورَّد �م� ال� �د �خ� �ال� ب�

أس��ف��ر ب��در ك��م اي��ه اي��ه اي��ه ول��دي��ه واس��ك��ر واط��رب ق��م اي��ه اي��ه اي��ه ول��دي��ه

دور

ط��ل��ول��ك ح��ي��ت ك��ل��م��ا ط��ول��ك األغ��ص��ان ت��ح��س��د

ش��م��وس��ك ي��ج��ل��و وال��ص��ف��ا ق��وام��ك ي��ث��ن��ي وال��ه��وا
�د �ي� أغ� �ا ي�
ال��م��ه��ن��د وال��ل��ح��ظ األم��ل��د ال��ق��د ذا ي��ا

ب��ال��ج��رِّ ي��زه��و م��ال ط��ال س��ال وب��ش��ال ال��زه��ِر روِض ف��ي ع��ال ح��ال خ��ال ب��ج��م��ال
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الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

مخمًسا: وقال

ل��ه��ا ل��ح��لَّ ص��بٍّ��ا ق��ت��ل��ْت ول��و ش��وًق��ا ل��ه��ا م��ال ال��غ��ص��ن رآه��ا ل��و ال��ت��ي أف��دي
ل��ه��ا ف��ق��ال ب��س��ت��ان ب��ح��ارس م��رَّت ل��ل��ه��ا ع��اب��ٌد رآه��ا ل��و ح��وري��ٌة

ش��ج��ري م��ن ن��ه��دي��ك رم��ان��ت��ي س��رق��ِت
ال��وج��ال ت��ذه��ب ح��ت��ى ق��م��ي��ص��َي ف��ت��ش خ��ج��ًال ق��ول��ه م��ن ب��ه��ت��ت وق��د ق��ال��ت
ع��ل��ى ال��ج��ل��ن��ار وج��ن��ت��ي��ه��ا م��ن ف��ص��اح م��ه��ال م��ا ال��ن��ه��دي��ن ي��ق��ب��ض أن ف��ه��م

ث��م��ري ه��م��ا ب��ل ال ق��ام��ت��ه��ا ق��ض��ي��ب

مشطًرا: وقال

أس��ف��را ال��م��ح��اس��ن ص��ب��ح ب��ه رب��ع ع��ل��ى ت��م��رر ال ال��م��ص��ب��اح ن��اق��ل ي��ا
ب��ال��ك��رى ت��ك��ح��ل وق��د ال��ح��ب��ي��ب وج��ه ن��وره أش��ع��ة ت��غ��ش��ى ب��أن واح��ذر
ال��ع��ن��ب��را م��ن��ه ال��خ��ال م��س��ك ف��ي��ب��ث خ��ده ي��ج��رح ال��ه��دب خ��ي��ال أخ��ش��ى
م��ت��ذع��را ال��ك��رى س��ن��ة م��ن ف��ي��ق��وم ع��ذراه ن��م��ل ل��ف��ي��ه ي��دبَّ أن أو
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الخمسون الفصل

بطرسكرامة املعلم

وتأدب ونشأ ١٧٧٤م، سنة فيها ولد حمص، أعيان من كرامة، إبراهيم بن بطرس هو
كرامة أرميا املطران عمه وكان الكاثوليكية، للطائفة واضطهاد اضطراب حدث ثم فيها،
حمص، إىل املذكور أرميا السيد فقِدم ١٧٦٢م، سنة عليها ارتسم دمشق، قالية عىل

إبراهيم. أخيه عىل ضيًفا ونزل
(صدد)، من أصله الكاثوليك الرسيان من مطران حمص عىل السنة تلك يف ووفد
وأقام إبراهيم، أخيه بيت يف أرميا املطران عىل فنزل اليعقوبيون، الرسيان يقبله ولم
وأغرى صدد، شيخ ذلك من فاغتاظ الجبل، إىل سافر ثم أيام، بضعة هناك القداس
قدومه عند باشا بطل إىل يشكوه أن — يومئٍذ — حمص حاكم سويدان أغا مسعود
الكهنة سائر ويشكو كنيسة، بيته جعل كرامة إبراهيم إن له ويقول حمص، إىل
وأهانوهم وسجنوهم عليهم فقبضوا اإلجمال، عىل للكاثوليك اضطهاًدا الكاثوليكيني
اإلقامة إبراهيم فكره ودفعوه، فجمعوه دفعه، بعد إال يخرجون ال ماًال عليهم ورضبوا

لبنان. إىل ومنها بطرس، ابنه مع عكا إىل فخرج ذلك، بسبب حمص يف
ذلك وكان الرتكية، اللغة ويحسن الشعر يقول حداثته، من ذكيٍّا بطرس وكان
إىل احتاج الشهري لبنان أمري الكبري الشهابي بشري األمري أن واتفق األيام. تلك يف عزيًزا
١٨١٠م، سنة إليه فاستقدمه املذكور بطرس خرب وبلغه وأمينًا، خليًال ولديه يُعلم من
عكا إىل املسري يف قبله من معتمًدا وجعله فقربه إليه، حببه ما وتعقله كفاءته من فرأى

واليها. مخابرة الحاجة اقتضت إذا
ورتبها القوانني لها فوضع نظام، بال لبنان حكومة خزينة — وقتئٍذ — وكانت
نافذ فأصبح نائبه، أي: كتخداه؛ وجعله منزلته فرفع بشريًا، األمري أعجب أسلوب عىل
وما شهرته. وانترشت هيبته، القلوب يف فوقعت أحبه، أمٍر يف األمري يراجعه ال الكلمة،



الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

سنة بشري األمري بنفي األحوال قضت حتى وسياسة بحكمة لبنان أعمال يدبر زال
وتقرب الغربة، تلك يف تعزية أكرب له وكان بطرس، املعلم فرافقه اآلستانة، إىل ١٨٤٠
املنصب ذلك يف زال وما الهمايوني، املابني يف مرتجًما فتعني الدولة رجال من هناك

١٨٥١م. سنة تويف حتى
بليغ اللسان، فصيح الذهن متوقد املحفوظ، كثري مجيًدا شاعًرا هللا) (رحمه وكان
ثالثة يف فهي منظوماته وأما يطبعا، لم مصنفان وله الجانب، مكرم مهيبًا القول
طبع وقد اآلستانة، يف والثالث مرص، يف والثاني سورية، يف منظوم أحدها دواوين؛
سبعة نحو أبياته عدد سورية منظومات من فيه ما وأكثر ١٨٩٨م، سنة ديوان منها
األمراء من عارصه من ومدح أعماله، ووصف بشري األمري مدح يف أكثرها بيت، آالف

غزلية: قصيدة من قوله ذلك من األدباء؛ الشعراء ومكاتبة والعظماء،

ن��ط��اق أي ال��ع��ش��اق أع��ي��ن م��ن خ��ص��ره ت��م��ن��ط��ق وق��د ال��ق��ل��وب ف��ت��ن
آم��اق��ي م��ن ي��ف��ي��ض رآه ل��م��ا خ��دوده ب��ورد ي��داع��ب��ن��ي أم��س��ى
س��رَّاِق م��ن ال��ط��رف در ل��ل��ه م��ث��ل��ه ف��أب��ك��ى درٍّ ع��ن ي��ف��ت��رُّ

به: ألم رشًحا يصف وقال

وان��س��اب��ا ال��ح��ال وح��ال ف��ن��ي��ت ح��ت��ى ض��رر م��ن ال��رش��ح أش��ك��و ب��تُّ ول��ي��ل��ة
م��ي��زاب��ا ص��ار أن��ف��ي ول��ك��نَّ ك��ال ل��ه��م ف��ق��ل��ت ه��ذا ي��ا أت��رش��ح ق��ال��وا
ص��بَّ��اب��ا ال��م��اء دل��و أن��ف��ي وص��ار ه��ط��ل ف��ي ال��م��اء ع��ي��ن ع��ي��ن��ي ك��أن

ومنهل الفوار اسمه ينبوع من بشري األمري أجراها قناة به يصف موشح من وقال
الصفا: يسمى ونهر القاع بنبع يعرف

دور

م��ط��ي��ع م��ن��ق��اًدا ال��م��ج��د دي��ن ب��ي��ت إل��ى م��ج��راه ال��ل��ه ب��س��م ج��اء
ال��ب��دي��ع ال��روض إل��ى ال��س��ف��ح ذل��ك ع��ل��ى م��ن ي��ب��دو ال��ص��ب��ح ك��ان��ف��ج��ار
م��ن��ي��ع األن��ف ش��ام��خ ط��ود ك��ل ع��ل��ى ي��ع��ل��و ج��اريً��ا وت��ب��اه��ى
ال��م��ن��ب��ج��ِس ك��ال��ع��ارض داف��ًع��ا ف��ط��ًم��ا ال��س��واق��ي م��ن��ه م��ل��ئ��ت
م��ن��درس م��ق��ف��ر رب��ع ك��ل م��ن��ع��ًم��ا ي��زه��و ب��ال��خ��ص��ب ف��غ��دا
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دور

ج��وه��ري رداء ف��ي ي��ت��ه��ادى ال��ع��ري��س م��ث��ل ال��س��ن��ي دار ف��ي داَر
أخ��ض��ِر ح��ري��ر م��ن رداءٍ ف��ي ت��م��ي��س ك��ع��ش��اٍق ال��س��رو ح��ول��ه
ب��ال��ن��ظ��ر ي��م��ن��ع��ه��ا وال��ح��ي��ا ال��ن��ف��ي��س م��ح��ي��اه ل��ث��م ت��ب��ت��غ��ي
األرؤس م��ن��ع��ط��ف��ات ح��ول��ه خ��دم��ا ق��ائ��م��ات خ��ل��ت��ه��ن
ب��ال��ن��ع��ِس أع��ن��اق��ه��ا ت��ل��ت��وي ه��ي��م��ا س��اه��رات وع��ل��ي��ه

دور

ال��ع��ق��ار ص��رف أق��داح��ه ن��دا م��ن ال��ي��اس��م��ي��ن ي��س��ق��ي ال��زن��ب��ق أط��ل��ع
غ��ار ث��م ع��ل��ي��ه ال��ب��ان وان��ث��ن��ى ال��م��ب��ي��ن ب��ال��ح��س��ن ال��م��ض��ع��ف ف��اع��ت��ل��ى
ال��ب��ه��ار أن��ف ن��ح��وه ف��ت��دان��ى ال��ث��م��ي��ن ب��ال��ع��ط��ر ال��ن��س��ري��ن وش��ذا
ال��غ��ل��ِس ج��ن��ح ال��ن��وف��ر ع��ان��ق ال��ع��ن��م��ا أن ال��ن��م��ام ن��ق��ل
األط��ل��ِس ال��ش��ق��ي��ق ت��اج خ��ف��ي��ة ال��خ��زم��ا أع��ار ق��د واألق��اح��ي

دور

ال��دررا ص��ب ح��ي��ن وت��ص��اب��ى ال��ول��وع ك��ال��ص��ب ال��م��ي��زاب غ��رد
س��ح��را ج��اري��ات وت��غ��ن��ت وال��رب��وع ال��س��واق��ي ت��ل��ك رق��ص��ت
غ��ررا م��س��ف��رات ن��وف��رات ال��ن��ب��وع ت��ل��ك م��ن ال��ط��ال��ع الع��ب
ال��ق��س��ي ب��أف��راح ال��ح��زن م��وك��ب ق��س��م��ا م��ن��ه ال��ص��ف��و وس��ب��ي��ل
ي��ح��ت��س��ي ل��دي��ه ال��ب��در ش��اه��د ع��ن��دم��ا ش��وًق��ا األن��ب��وب ط��ف��ح

وهي: بمعنى منها وكل قافية، كل يف الخال لفظ تكرر خاليَّة، قصيدة وله

ال��خ��اُل م��دم��ع��ك األج��ف��ان م��ن ف��س��ح ال��خ��اُل اف��ت��ن��ك ال��وردي خ��ده��ا أم��ن
ال��خ��اُل أوم��ض ث��غ��ره��ا م��ن أم ل��ع��ي��ن��ي��ك ج��م��ال��ه��ا م��ح��ي��ا م��ن ب��رٌق وأوم��ض
وال��خ��ال ال��ت��ي��ه أع��ط��اف��ه ف��ي ت��الع��ب ي��ك��ن وإن ال��ق��وام ذي��اك ال��ل��ه رع��ى
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وال��خ��ال ال��ع��ش��ق أخ��و ي��ه��واه��ا ال��ف��ت��ك ع��ل��ى ف��إن��ه��ا ال��ج��ف��ون ه��ات��ي��ك ول��ل��ه
وال��خ��ال األص��ل ال��ط��ي��ب ع��م��ي الم وإن ووال��دي أف��ت��دي��ه��ا ب��أم��ي م��ه��اة
وال��خ��ال ال��خ��ي��زران��ة ت��ل��ك ب��روح��ي خ��ي��زران��ة ف��وق��ه ك��ث��ي��بً��ا أرت��ن��ا
وال��خ��ال ال��م��الح��ة دي��ب��اج ن��س��ي��ج��ان ب��ج��ي��ده��ا أض��ح��ى وال��در غ��الئ��ل��ه��ا
ال��خ��ال ع��ق��د ف��رع��ه��ا م��ن ق��ده��ا ع��ل��ى م��ه��ج��ة ك��ل ط��رف��ه��ا ت��ول��ى ول��م��ا
وال��خ��ال ال��م��ل��ك ال��ه��وى أه��ل ع��ل��ى ل��ه��ن ف��إن��م��ا ال��ج��م��ال أه��ل ف��ت��ك��ت إذا
خ��ال م��اج��ٌد ام��رؤ إال ل��ه ول��ي��س وال��وف��ا ال��م��روءة إال ال��ه��وى ول��ي��س
ال��خ��ال واألح��م��ق ال��ح��ب أي��ن وه��ي��ه��ات أه��ل��ه ل��ي��س م��ن ب��ال��ح��ب ي��دع��ي وك��م
ال��خ��ال ال��ف��ت��ى ف��إن��ي ال��واش��ي ات��ه��م ل��م��ا ب��ي��ن��ن��ا ال��ح��ب ت��ج��ح��دي ال م��ع��ذب��ت��ي
ال��خ��ال ي��ص��اح��ب��ن��ي ح��ت��ى ت��ص��اح��ب��ن��ي وع��ف��ًة ث��ن��اء ط��اب��ت ش��ي��م��ة ول��ي
وال��خ��ال ال��ص��ب��اب��ة رب أن��ن��ي ت��ري ال��ه��وى ي��ع��رف م��ن ك��ل غ��رام��ي ع��ن س��ل��ي
وال��خ��ال ال��س��وء ظ��ن��ه ف��ي��ن��ا س��اء ل��ق��د ف��إن��ه ال��ع��ذول ق��ول ت��س��م��ع��ي وال
خ��ال أوث��ق��ُه رج��ل��ي��ه وف��ي أش��لُّ ف��ل��ي��ت��ه ال��ح��س��ود س��ع��ي ب��ي��ن��ن��ا س��ع��ى
وال��خ��ال ال��ف��راس��ة ت��خ��ط ول��م ع��ش��ق��ت اب��ت��س��ام��ه��ا رأي��ت م��ذ ح��س��ن وظ��ب��ي��ة
خ��ال س��ي��م��ائ��ه��ا ب��در ف��ي ل��ه ف��الح وج��ه��ه��ا م��ح��اس��ن ف��ي ط��رف��ي ت��وس��م
وال��خ��ال ال��ن��ب��اه��ة س��ام��ي وي��ع��ش��ق��ه��ا ص��ب��اب��ة ال��ح��ل��ي��م ي��رن��و م��ث��ل��ه��ا إل��ى
وال��خ��ال ال��م��ط��ه��م ال��ن��ه��د ب��ه��ا ي��ب��اع ب��ب��ك��رة ال��ف��الة ي��ط��وي راك��بً��ا أي��ا
ال��خ��ال ل��ك ي��ع��ن ال��غ��رب��ي ال��ص��ب��ا م��ه��ب إل��ى ف��ع��ج ال��ش��ام ج��ئ��ت إن ب��ع��ي��ش��ك
ال��خ��ال األق��ف��ر ب��ع��دن��ا رب��اه ك��أن ع��ف��ا م��رب��ع ع��ل��ى ب��أش��واق��ي وس��ل��م
وال��خ��ال ال��م��ح��اف��ظ ف��ه��و ال��ه��وى ع��ه��ود ع��ل��ى ف��ق��ل ع��ن��ي ال��غ��ي��د ن��اش��دت��ك وإن
خ��ال ال��ج��وى وف��رط ول��ى ص��ب��ره ف��ق��ل ب��ع��دن��ا ال��ت��ص��ب��ر س��ام ه��ل ق��ل��ن وإن
خ��ال ل��ه ل��ي��س ال��ده��ر ج��م��اح ول��ك��ن ش��ك��ي��م��ٌة ت��م��ادى إن ج��م��اح ل��ك��ل
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والخمسون الحادي الفصل

العراق) (شاعر العمري الباقي عبد
البستاني سليمان بقلم

سنة باملوصل املولود الشهري الشاعر املوصيل، الفاروقي العمري الباقي عبد هو
سليمان أبيه نسب يتصل ١٢٧٨ه/١٨٦٢م، سنة ببغداد واملتوىفَّ ١٢٠٤ه/١٧٩٠م،
بالعمريني أرسته أبناء وسائر هو يعرف ولهذا الخطاب، بن عمر بالخليفة العمري
وبيتهم العراق، بالد وسائر املوصل بلدتهم يف سامية ومكانة وجاهة ولهم والفاروقيني.

واألدباء. الشعراء من كثريين أنتج وفضل، علم بيت
الشعر ونظم باألدب واشتغل والذكاء، بالحذق صغره منذ الباقي عبد اتصف وقد
أعيان وكان عمره، من العرشين يتجاوز ولم السامية املناصب وتقلَّد فتى، بعُد وهو
الوالة لدى أمره فاشتهر األمور، معضالت يف ويوجهونه املهام، لعظام ينتدبونه املوصل
الباب يقره أن قبل بغداد بوايل منوًطا األيام تلك يف املوصل وايل تعيني وكان والحكام.
بغداد، عىل باشا داود والية أثناء يف املوصل وايل انفصال واتفق واليته. عىل العايل
فسار باشا، يحيى بتعيني والتوسط بغداد، إىل للتوجه الباقي عبد املوصل أعيان فانتدب
عن وسأله فأكرمه األدب، بضاعة ومروِّجي العلم أهل من باشا داود وكان بغداد. إىل

البيتني: بهذين فأجابه قدومه سبب

ك��س��ي��را م��ن��ك ي��ع��ود م��ث��ل��ي ش��اك ح��ا أم��ن��ي��ت��ي ال��ب��الد م��ل��ي��ك ي��ا



الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

وزي��را ي��ح��ي��ى ح��م��اك ف��ي أرى أن ورج��ائ��ي وق��ت��ه ه��ارون أن��ت

أعوام وبعد باشا. ليحيى الوزارة طلب إىل وبادر ذلك، باشا داود فاستحسن
صاحب عم ابن باشا قاسم ذاك إذ املوصل وايل وكان الدولة، عىل باشا داود انتقض
عىل والقبض بغداد إىل كثيف جيش يف باملسري اآلستانة من األوامر فأتته الرتجمة،
الباقي، عبد يصحبه بغداد إىل باشا قاسم فسار جملتهم، من باشا وداود املماليك،
عسكر ورجع به، فغدروا قليل بنفر باشا قاسم أتاهم حتى الطاعة املماليك فأظهر
بغداد إىل اآلستانة من الالز باشا عيل الدولة فسريت الباقي. عبد ومعه املوصل
بذكائه أعجب الرتجمة صاحب ورأى املوصل بلغ فلما باشا، داود وقتل ثورتها لقمع
الباقي عبد أقرَّ باشا داود عىل وقبض األمر له استتب وملا بغداد. إىل معه واصطحبه
بغداد يف ثم من وبقي له، معاونًا أي: الوالية؛ كتخدا وجعله مناصبها، أسمى وقلده
وهو الخطرية، باملهام الوالة إليه يعهد الجانب، َمْرِعيَّ الكلمة نافذ وكان أيامه. آخر إىل
باآلداب، لالشتغال والفراغ العطلة أثناء يف همه يرصف حكومته بخدمة اشتغاله عىل

األعيان. ورساة باألدباء حافل ومجلسه
شعره، يف متفننًا الخاطر، رسيع البديهة، قوي مجيًدا، شاعًرا هللا) (رحمه وكان
وبغريهم بهم بارٍّا وأدبائهم، عرصه لعلماء محبٍّا البيت، آلل املدح كثري التصوف، إىل مياًال

مؤلفاته: ومن الحاجات، ذوي من

االبتكار. معاني يف األفكار أهلة ديوان (١)
العرص. فضالء تراجم يف الدهر نزهة (٢)

منشآت من الفاروقي «الرتياق وسماه املوصيل عثمان الشيخ بمرص طبعه ديوان (٣)
تقدم. ما معظم منها لخصنا ُمْسَهبة، له برتجمة وذيله الفاروقي»،

بغداد من بباخرة شخص عندما نظمها مقطوعة شعره من مثاًال نورد أن وحسبنا
طالب: أبي بن عيل اإلمام رضيح يؤم الكوفة إىل

أس��رى م��ن ف��س��ب��ح��ان ل��ي��ًال س��رت س��ب��وح ال��غ��رَّا ل��ل��ك��وف��ة ال��م��اءِ ب��ن��ات م��ن ب��ن��ا
وك��را ل��ه��ا ال��غ��ري ب��أك��ن��اف ت��روم ال��ص��ب��ا ق��وادم��ه م��ن ج��ن��اًح��ا ت��م��دُّ
أج��رى الع��ج��ه��ا ب��ال��ص��ب��ر ت��ج��م��ل��ه��ا ح��ل��ى وم��ن ال��ح��داد ث��وب األس��ى ك��س��اه��ا
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العراق) (شاعر العمري الباقي عبد

ِذْك��َرى ِم��ْن نَ��بْ��ِك ِق��َف��ا ل��ع��ي��ن��ي��ه ي��ق��ول م��وق��ٍف خ��ي��ر إل��ى ك��لٌّ ف��ج��رى ج��رت
ال��درَّا ي��ط��ل��ب م��ن ال��ب��ح��ر ع��ب��اب ي��خ��وض وإن��م��ا إل��ي��ه ُخ��ْض��ن��ا غ��م��رة وك��م
ق��درا وس��اك��ن��ه ال م��ن��ه ب��أرف��ع ع��ال وإن ال��ض��راح م��ا ض��ري��ًح��ا ن��ؤمُّ
ال��زه��را ف��اط��م��ة زوج ب��ل ال��ذرى ع��ل��يَّ ال��ش��رى أس��د ال��ق��ض��ا س��ي��ف ال��م��رت��ض��ى ح��وى
ح��س��رى ال��ع��ل��ى ع��ي��ن ردَّ ع��ل��يٍّ م��ق��ام وج��ه��ه ال��ل��ه ش��رف ع��ل��يٍّ م��ق��ام
ال��خ��ض��را ت��ح��ت��ه وم��ن ال��غ��ب��را ف��وق��ه ف��م��ن دوره خ��ال��ف األف��الك م��ع أث��ي��ر
خ��ب��را ب��ه ن��ح��ي��ط أن ف��ت��ع��ال��ى ب��ن��ا ح��ق��ي��ق��ة ال��م��ح��ي��ط وه��و ب��ه أح��ط��ن��ا
ش��ك��را ج��ام��ع��ه م��ح��راب ف��ي ف��ت��س��ج��د ب��ه ط��ائ��ف��ة األف��الك م��ن ت��ط��وف
ج��ه��را أس��م��ع��ه ك��دت ب��وح��ي ع��ل��ي��ه ب��ال��ث��ن��ا ي��ه��ت��ف ال��ع��ال��ي��ن م��ن وح��زب
ال��ج��درا ك��ع��ب��ت��ه أرك��ان م��ن وي��ل��م��س ل��ب��اب��ه ال��ح��ج��ي��ج ي��أوي ب��أن ج��دي��ر
أح��را ب��ه��ا األح��س��ن��ي��ن ال��ح��س��ن��ي��ن أب��ي س��وى وم��ا ال��ف��ي��وض ب��ت��ق��س��ي��م ح��ريٌّ
األخ��رى ف��ي ال��ش��ف��اع��ة ال��ج��ان��ي ول��ل��م��ذن��ب ل��م��ت��رب ال��ث��راء ب��ال��دن��ي��ا م��ن��ه ت��رى
ال��غ��ب��را ي��د ع��ف��رت��ه��ا وج��وه وج��رِّ أع��ي��ن وأح��داق أج��ف��ان ب��أه��داب
ذك��را أش��ه��ره��ا ال��ل��ه س��ي��وف أج��لَّ م��ذك��ر وج��ه ج��ف��ن ع��ن ال��ق��ذى أم��ط��ن��ا
ق��ب��را ل��ه ج��ل��ي��ن��ا أم ق��رابً��ا ج��ل��ون��ا ال��س��ن��ا س��ط��ع وق��د ن��دري م��ا ف��وال��ل��ه

ومحمد بك، حسني وحسني أفندي، فهيم سليمان أبناء: ثالثة الباقي عبد وخلف
وتنقال ١٢٨١ه سنة مرص قدما فإنهما األخريان وأما املوصل، يف األول أقام بك، وجيهي

املرصية. الحكومة مناصب أسمى يف أعواًما
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والخمسون الثاني الفصل

اهللامراش فرنسيسفتح

من ١٨٣٦م، سنة يونيو ٢٩ يف حلب بمدينة ولد مراش، هللا فتح بن فرنسيس هو
عليه وطأتها وثقلت الحصبة، بداء أصيب عمره من الرابعة بلغ وملا األصل. طيبة أرومة
وبرصه جسمه يف آثارها من بقي أنه إال بالشفاء، عليه هللا منَّ ثم به، تودي كادت حتى
القراءة يتلقن يفع أن إىل حلب يف ولبث العمر. مدى قواه وأوهن عيشه، عليه ص نغَّ ما
معه، واستصحبه أوروبا إىل والده فسار ١٨٥٠م، سنة كانت أن إىل العلوم، مبادئ ثم
لرضورة فرنسا يف مكثه يطيل أن والده رأى ثم السنة، عىل تنيف مدة فيها فتجول

١٨٥٣م. سنة إىل فيها وبقي حلب إىل فأرجعه ذلك، إىل دعت
عىل التعرج إىل تجارته مقتضيات دعته السنة هذه يف أوروبا من والده عاد وملا
نحًوا معه بها وأقام بريوت، إىل منها فسار حلب، من واستدعاه عليها فعرج بريوت،
يف يشتغل وأقبل مديدة، مدة التسيار عصا به وألقى رأسه مسقط إىل عاد ثم سنة. من
نظم له عرف إنه حتى صبوته، منذ به ولع قد كان الذي الفن وهو باألدب، خاللها
عىل درسه يقرص لم ولكنه ودونها، سنني تسع ابن وهو نظمه الصبيان، طريقة عىل
من عىل منها علم كل يف يتخرَّج وكان العلوم، من غريه يدرس أقبل بل وحده، األدب
يَنَِل لم ما إربًا منه أحٌد يبلغ ال الطب علم أن األمر آخر رأى وملا األساتذة. من يلقاه
صادًرا كان ما األيام تلك يف اعتباًرا اإلجازات أعظم أن وتيقن عمًال، تعاطيه يف اإلجازة
وأقام ١٨٦٧م، سنة حوايل املدينة هذه إىل ذلك طلب يف رحل باريز، مدرسة من منها
لالمتحان، واستعداًدا لدروسه إتماًما فيها الطب مدرسة عىل يرتدد سنتني من نحًوا بها
أسقام من فاعرتاه أخرى، وجوٍه من العواثر الجدود وخانته عاندته الدهر رصوف ولكن
التقدم من بمراده يظفر فلم الدرس، عىل املثابرة عن رصفه ما البرص وضعف البدن



الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

البرص ومكفوف عليل وهو حلب إىل راجًعا يقفل أن اضطر بل اإلجازة، لنيل للفحص
١٨٧٣م. سنة أواسط يف هللا توفاه أن إىل بحلب مقيًما يزل ولم يكاد، أو

١٨٣٦–١٨٧٣م. مراش هللا فتح فرنسيس

مطبوع وكالهما األحوال»، و«مشهد الحق» «غابة منها فاملطبوع تصانيفه، أما
البستاني سليم املرحوم إىل بحياته أرسله الحسناء» «مرآة اه سمَّ ديوان وله بريوت، يف
مسالك فيهما سلك فقد األوالن الكتابان أما بريوت. يف املعارف مطبعة يف له فطبعه
يف والثاني باريز يف منهما األول معظم صنف بديع، بأسلوب آراءه فيهما وبث فلسفية،
تُعَرف. لم فلذلك تطبع، لم ولكنها شتى، مواضيع يف موجزة رسائل أيًضا وله حلب.
طبعت والرشيعة، هللا بوجود الطبيعة وشهادة بريوت، يف طبعت باريس إىل رحلة وله
من وغريها الصدف، غرائب وله األسبوعية، النرشة يف نرشها بعد األمريكان بمطبعة

الرسائل.
أميل، الفلسفية العلوم إىل كان أنه إال العلوم، من كثري يف مشارًكا الجملة يف وكان
يف وملا للخواطر، املجال سعة من تلك يف ملا وغريها؛ الرياضية العلوم عىل يؤثرها وكان

320



مراش هللا فتح فرنسيس

فإنه نفسه، زناد يقتدح أن يريد من عىل والقوانني القيود وحرج املجال ضيق من هذه
ِرق من التملص يحاول كان ولذا الحيس؛ عن فضًال املعنوي األرس احتمال يطيق ال كان
اللغة قيود عن اإلغضاء إىل ينزع كان طاملا بل الترصف، حرية بحجز الجازمة العادات
أساليبه تحرير إىل االلتفات قليل صار حتى أيًضا، قواعدها وسالسل قوانينها وأغالل

اإلنشاء. أصول تقتضيه ما عىل عباراته وتنقيح
تقوم ال األحمر، كالِكْربيت هي املطلقة الحرية أن املعرفة حق يعرف كان أنه إال

يقول: أن إىل حداه ما وهذا الخارج، يف لها وجود وال الذهن، يف إال

وق��ي��وِد ب��س��الس��ٍل واق��ت��اده��م ال��ورى ك��ل ع��ل��ى ج��وى ال��زم��ان رقُّ
ب��ح��دي��ِد م��ك��ب��ًال األس��ي��ر رس��َف ب��ن��ض��اره م��ك��ب��ًال األم��ي��ر رس��َف

يقول: وأن

ال��ب��ه��ائ��م رع��اة إل��ى م��ل��وٍك م��ن س��واءٌ األن��ام ك��ل ص��دِّق��ون��ي
م��آت��م أو والئ��ٍم ف��ي ت��ن��ي ال وح��زٌن س��روٌر ل��ه��ا ن��ف��ٍس ك��ل
ن��اع��م ال��ق��ي��د ف��ي واألس��ي��ُر ب��ال��ه ي��ش��ق��ى ب��ات دس��ت��ه ف��ي أم��ي��ٍر ك��م
ت��الئ��م م��زاي��ا وذا ل��ه��ذا ًم��ا ج��ر أك��ب��ره��ا م��ث��ل ال��خ��ل��ق أص��غ��ر
ال��ض��ي��اغ��م األس��ود ف��ع��ل��ه ع��ن ت��ع��ج��ز ال��ذي ت��س��ت��ط��ي��ع ال��ن��م��ل ه��ذه
ال��دع��ائ��م ذات ال��م��ل��وك ق��ص��ور م��ن ص��ن��ًع��ا أع��ج��ب ل��ل��ن��ح��ل وال��خ��الي��ا

عن راضيًا األحوال كل يف يكن لم أنه له خيِّل تصانيفه يف النظَر أَنَْعَم َمن وكان
من كثري يف كالمه وأن كافة، واألشياء بالناس التربُّم كثري كان وأنه وأهله، الزمان
الدهر رماه رجٍل من يستغرب ال وهذا وأهلها. الدنيا من الشكوى عن يشفُّ املواطن

قال: أن إىل ذلك حداه وقد البال، كاسف كئيبًا أصبح حتى باألرزاء

س��ه��ام��ه��ا ت��ب��رى ال��ح��س��اد أع��ي��ن وم��ن ل��رم��اي��ت��ي ال��ردى أق��واس ت��وت��ر
ان��ه��زام��ه��ا ي��س��ت��ح��ي��ل ن��ف��ٌس ف��ت��ل��ق��اه خ��ط��وب��ه ج��ي��ش ال��ده��ر ع��ل��يَّ ي��ج��رُّ
وس��الم��ه��ا ح��رب��ه��ا ل��دي��ه ت��س��اوى س��ره��ا وأدرك ال��دن��ي��ا خ��بِّ��ر وم��ن
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الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

الحق»: «غابة يف أورده ما القبيل هذا ومن

وغ��راره غ��م��ده س��واءٌ ف��ع��ن��دي ��ن��ي يُ��ِم��ضُّ ل��ي��س ال��س��ي��ف وق��ع ك��ان إذا
ش��راره ي��ه��بُّ م��ه��م��ا ل��ي خ��وف ف��ال ي��ص��ي��ب��ن��ي ل��ي��س ال��خ��ط��ب ج��م��ر ك��ان وإن
ن��اره ع��ن��دي ال��ع��م��ر ن��ور ل��ذل��ك ي��روق��ن��ي ش��ي��ئً��ا األرض ف��ي أرى ال أن��ا
غ��ب��اره ي��ث��ور ال��دن��ي��ا ع��ل��ى ع��راٌك وك��ل��ه ال��زم��ان ه��ذا أي��ط��رب��ن��ي

ومخالطتهم الناس معارشة يف كان أنه إال ونثره، نظمه خالل من يلمح ما هذا
وكان األشجان. من به هللا ابتاله مما أذًى الناس يصيب أن نفسه تأبى أنيًسا، متودًدا

الشباب. رشخ يف وهو هللا وتوفاه صديق، أو كاتب عىل أماله خاطر له عنَّ إذا
قصيدة: من قوله نظمه ومن

ط��رق��ي وف��ي م��ذه��ب��ي ع��ل��ى ب��اٍق ال��خ��ل��ق م��ن أن��ا م��ا ع��ل��ى أن��ا
ال��ص��دق ل��ص��اح��ب ع��دوٍّا ي��زل ف��ل��م ال��ك��ذوب س��وى ع��دوٌّ ل��ي م��ا
ال��م��ل��ق ش��وائ��ب م��ن ف��م��ي ت��ح��م��ي ش��ي��ًم��ا ل��ي أن ال��ل��ه أك��ذب ال
ع��ن��ق��ي ع��ل��ى م��ن��ة ل��ه��ا ي��ٌد وال ع��ل��يَّ س��ط��ا ك��ب��ي��ٌر ف��ال
ب��ال��س��ب��ِق وف��زت اْل��ُه��َويْ��نَ��ا س��رت ب��ل ال��م��ف��اخ��ر ف��ي ت��س��اب��ق��ُت وال
واألرق ب��ال��ج��ه��اد ب��ل ب��ال��م��ال أح��د م��ن ال��ث��ن��اء اش��ت��ري��ت وال
ب��ال��ورق رض��ي��ت وإال أق��ط��ف ث��م��ًرا أج��د ف��إن غ��روس��ي أس��ق��ي

الجمال: وصف يف وقال

ال��خ��ي��ال ك��دوام إال ي��دوم ال ج��م��ال��ك ال��ح��س��ن رب��ة ي��ا
ك��ال��ج��ب��ال راس��خ ط��ب��ع وح��س��ن ك��ال��ه��ب��ا ذاه��ٌب وج��ه ف��ح��س��ن
ال��زوال ال��ع��دي��م ال��ح��س��ن ل��ت��ق��ت��ن��ي ال��ن��ه��ى وح��ل��ي ال��ط��ب��ع ف��ج��م��ل��ي
ان��ح��الل ق��ط ال��ب��س��ي��ط ل��ل��ج��وه��ر وم��ا ال��ب��س��ي��ط ال��ح��س��ن ه��و ه��ذا
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قوله: القبيل هذا ومن

ت��ص��وي��ر ك��رق��ع��ة وج��ه ف��ص��بَّ��ح��ن��ي ت��ب��ك��ي��ر ي��وم ب��غ��ت��ة خ��ب��اه��ا ط��رق��ت
ح��ن��ج��ور ب��ص��ب��غ��ة خ��دي��ه��ا ت��م��وِّه م��ك��بَّ��ة ك��ان��ت ال��م��رآة ع��ل��ى ه��ن��اك
ت��ح��م��ي��ر وم��ح��ل��ول ت��ب��ي��ي��ض ب��م��س��ح��وق وال��ًع��ا ك��ن��ت ال��ه��وى ف��ي أن��ي ف��أي��ق��ن��ت
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والخمسون الثالث الفصل

األخرس الغفار عبد السيد

فهو البالد، هذه يف اسمه بذكر نسمع نكاد ال كنا وإن العرص، شعراء نوابغ من هو
يتناشد والعجم، العرب بالد من جاورها وما العراق بالد يف الشهرة طائر الصيت بعيد
باألخرس امللقب الغفار عبد السيد وهو مجالسهم. يف بها ويتنافسون األدباء، أشعاره

وهب. السيد بن الواحد عبد السيد ابن بلسانه، كانت للكنة
العراق يف حياته وقىض بغداد، إىل منها ونزح ١٢٢٠ه، سنة نحو املوصل يف ولد
منذ نمى وقد والبرصة. بغداد يف كانت إنما إقامته وأكثر أخرى، إىل بلدة من منتقًال
طلب يف الهند بالد إىل فأرسله بغداد، وايل باشا داود إىل ذهنه وتوقد ذكائه خرب صباه
ينطلق أن فإما بدواء لسانك نعالج إنا األطباء: أحد له فقال لكنته، وحل لسانه إصالح

بغداد. إىل راجًعا وقفل بكيل، بعيض أبيع ال فقال: تموت، أن وإما
فعاد به، ألمَّ مرض فأقعده الحج، إىل الذهاب قصد البرصة أتى ١٢٩٠ه وسنة
العام، ذلك من عرفة يوم بها وتويف البرصة، إىل فرجع دواء، فيه ينجع فلم بغداد، إىل
قصبة خارج البرصي الحسن اإلمام مقربة يف ودفنوه البرصة، أفاضل جنازته فشيع

الزير.
يف منثوًرا فبقي كثرته، عىل وإثباته شعره بحفظ االعتناء قليل هللا) (رحمه وكان
ابن الفاروقي باشا عزت أحمد وهو آخر، عراقي شاعر بجمعه عني أن إىل حفظته أيدي
اآلستانة يف طبعها بيت آالف عرشة عىل منه فحصل العمري، الباقي عبد الشاعر اخي

األخرس». شعر يف األنَفس «الطراز سماه بديوان ١٣٠٤ه سنة العلية
مقدمة يف قال ما جملة من قوله به العراق شعراء وإعجاب إعجابه عىل يدل ومما
له وجعلها الزوراء، مدينة إىل الخرضاء املوصل رأسه مسقط من «ورد املذكور: الديوان
ترتاح العراق وأماجد لطلعته، وتشتاق تحرتمه أكابرها وكانت ومسكنًا، وعرينًا موطنًا،



الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

يقف بشعر األعالم، والفضالء الكرام، األكابر منها ومدح ورويته، ورؤيته مفاكهته، إىل
لو الرَِّيضُّ ويتمنى رحابه، فسيح إىل الوصول عن تمام أبو ويعجز أقوابه، عند مهيار
منواله إن حيث آدابه، من ثيابه، برقيق اتََّزَر لو األزري وابن أكوابه، من الحميا ارتشف
األرواح، برقته مازج وقد مثيل. أو بنظري له يأتي أن ألحد يتيرس لم الطويل العريض

انتهى. الراح.» بأقداح القراح، املاء ممازجة
باملعاني يترصف الذهن، متوقد التصور، بعيد كان أنه ديوانه مطالعة من ويؤخذ
الشعر صناعة اتخاذ من املتأخرين شعراء أكثر مسلك سلك أنه عىل حسنًا. ترصًفا
متانة بني عظيًما تباينًا ترى ولذلك والطرب، اللهو مجالس يف به والرتنم للمعاش ذريعة
فجاءت االعتناء، من فيها أكثر عامًلا أو شاعًرا مدح فإذا بأساليبها، والتفنن قصائده
هو فكأنما إليهم، للتزلف وسيلة إال الشعر يتخذ لم الذين القوم ألكابر مدحه بخالف

بضاعته. من لكل باذل
الغزل: يف قوله شعره رقيق ومن

م��س��ت��ه��ام��ا ت��رك��ت��ه ص��بٍّ ك��ل ف��ه��ام��ا رآك م��غ��رًم��ا ت��ل��م ال
وال��م��الم��ا ال��ه��وى ف��ي ال��ع��ذل ت��رك ب��ع��ي��ن��ي ي��وًم��ا ال��ع��ذول رآك ل��و
غ��الًم��ا ال��ع��ي��ون م��ث��ل��ه رأت م��ا ف��ي��ه ال��ح��س��ن ن��ه��اي��ة غ��الًم��ا ي��ا
م��رام��ا م��ن��ك أن��ال ت��ران��ي أم غ��ل��ي��ًال ف��ي��ك أب��ل أت��ران��ي
س��ق��ام��ا ال��ع��ي��ون م��ن��ك ل��ي ب��ع��ث��ت ل��ق��ل��ب��ي ب��رءٌ أن��ت ق��ل��ت ك��ل��م��ا
وغ��رام��ا ص��ب��اب��ة ل��ف��ؤادي ي��وح��ي ع��ي��ن��ي��ك س��ح��ر م��ن وب��وح��ي
األوام��ا ل��م��اك إل��ى ت��ش��كَّ��ت ى ال��ح��رَّ ك��ب��دي ه��ذه ال��ل��ه ع��م��رك
م��دام��ا ال��م��دام ك��أس ي��ري��ن��ي ال ِص��ْرًف��ا ري��ق��ك رح��ي��ق م��ن ف��اس��ق��ن��ي
ض��راًم��ا ف��اص��ط��اله��ا ف��ي��ك ف��ي ه��و ب��رود زالل ع��ل��ى خ��اٌل ح��ام
وال��س��الم��ا ب��رده��ا ن��ال ف��م��ا ـ��ك ف��ي��ـ أط��م��اع��ن��ا ف��ي��ك ف��ي أط��ع��م��ت��ه
ح��س��ام��ا ع��ل��ي��ن��ا ج��ردت ف��ق��د ـ��ي��ك ع��ي��ن��ـ س��ح��ر م��ن األم��ان ف��األم��ان
ق��واًم��ا أم ه��ززت��ه أق��ض��ي��بً��ا ت��ي��ًه��ا ت��ث��ن��ي��ت وق��د أدري ل��س��ت
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اآللويس: للعالمة أنفذها قصيدة من املدح يف وقوله

اش��ت��غ��ال��ك وف��ي ال��ع��ل��وم ف��ي ب��خ��وض��ك ف��ض��ل ك��ل غ��اي��ة أوت��ي��ت ل��ق��د
آل��ك وف��خ��ر أن��ت ال��دي��ن ف��ف��خ��ر ب��آل آٍل ب��ن��و اف��ت��خ��رت إذا
ج��الل��ك ع��ن ف��دي��ت��ك ي��ن��ب��ئ��ن��ا وح��ٌي ل��ألب��ص��ار م��رآك وف��ي
ك��م��ال��ك م��ن تُ��ج��ن��ى ال��ف��ض��ل ث��م��ار أص��ًال ط��ب��ت ال��ن��ب��وة ف��رع ف��ي��ا
م��ث��ال��ك ف��ي ظ��ف��رن��ا م��ا أن ع��ل��ى ن��رج��ي ب��م��ا ن��داك م��ن ظ��ف��رن��ا
ص��ق��ال��ك ف��ي ال��ع��ن��اي��ة ب��ج��وه��رة ص��ق��ي��ل س��ي��ف م��ن ل��ل��ه وك��م
ب��الل��ك م��ن ن��وع ال��وب��ل ألن وب��ٌل ب��ن��داك ق��ائ��ل أن��ا وم��ا
ش��م��ال��ك أو ي��م��ي��ن��ك م��ن وردن��ا أظ��م��أت��ن��ا ي��وًم��ا األي��ام إذا
ن��زال��ك ف��ي ي��روم��ك م��ن ت��ح��ام��ى ق��وًم��ا ب��ال��ب��ره��ان ج��اوزت وإن
م��ج��ال��ك ف��ي ج��م��ي��ًع��ا ج��ال��ت ف��م��ا م��ج��اٌل ول��ه م��ن��ه��م وك��ل
ب��م��ال��ك إال أق��ل��ه��م ول��س��ت ع��ل��ًم��ا ال��ع��ل��م��اء أك��ث��ر وإن��ك
رج��ال��ك م��ن ي��ك��ون��وا ل��م ول��ك��ن رج��اٌل م��ع��ال��ي��ه��م ف��ي ه��م ن��ع��م
ن��وال��ك أو ع��ل��وم��ك م��ن وي��س��أل إال ت��ل��ق��اه م��ن ال��ن��اس ف��ي وم��ا
ع��ي��ال��ك م��ن ص��ارت ال��َخ��ْل��ق ك��أن ش��خ��ص ك��ل ج��م��ي��ل��ك م��ن ف��ت��ول��ي

العتاب: يف وقوله

أم��ل��ي وم��ا ع��ل��ي��ك ي��م��ل��ي م��ا ال��ع��ت��ب م��ن ع��ال��ٌم أن��ت ه��ل ال��ده��ر ب��ق��اء ب��ق��ي��ت
ال��ج��زل ب��ال��ن��ائ��ل ال��ي��وم ق��ب��ل ال��ش��ع��ر ع��ل��ى أه��ل��ه أن��ت ب��م��ا ت��ج��زي��ن��ي ك��ن��ت ل��ق��د
أه��ل��ي ب��ه��ا وأغ��ن��ي ف��ق��ري ب��ه��ا أزي��ل دره��م أل��ف ف��ي ن��ع��م��اك ع��ن ف��أرج��ُع
ال��ذل م��وق��ف ف��ي م��ن��ك ح��ظ��ي وأوق��ف��ت ج��وائ��زي ف��ش��ي��ئً��ا ش��ي��ئً��ا ف��ن��ق��ص��ت��ن��ي
ق��ب��ل��ي أح��ٌد ق��ال��ه��ا م��ا غ��رٌر ول��ي م��دائ��ٌح ال��خ��اف��ق��ي��ن م��لء ف��ي��ك ول��ي
ب��ال��ط��ل أق��ن��ع ال��وب��ل ب��ع��د وأص��ب��ح��ت رت��ب��ت��ي أن��زل��ت أن��ت وج��ه أي ف��م��ن
ب��ال��ب��خ��ل ي��وص��ف ال��ل��ه رس��ول م��ن ف��تً��ى ق��ب��ل��ه��ا ي��َر ف��ل��م ب��خ��ٍل م��ن ك��ان ف��إن
ال��ق��ل م��ن ال��ك��رام ال��ق��وم ت��ع��ذر ف��م��ا وج��دت��ه ه��ن��اك ق��لٍّ م��ن ك��ان وإن
ف��ع��ل��ي ف��ع��ل��ه��م وال ق��ول��ي ق��ول��ه��م ف��م��ا وق��دح��ه��م ال��ع��داة ط��ع��ن م��ن ك��ان وإن
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ع��ق��ل��ي ح��ك��م��ت��ه إدراك ع��ن ف��ق��ص��ر ح��ك��م��ٌة ب��ذل��ك ل��م��والن��ا أك��ان
ج��ه��ل م��ن وح��اش��اك ظ��ل��ًم��ا وت��ج��ه��ل��ه ت��ض��ي��ع��ه م��ث��ل��ي اإلن��ص��اف م��ن ف��ل��ي��س
ال��ف��ض��ل أب��و وأن��ت م��ع��ل��وٌم وج��ودك واف��ٌر وم��ال��ك ت��ي��اٌر وب��ح��رك
م��ث��ل��ي ش��اع��ٌر ال��ورى دون م��ن وي��ح��رم م��رام��ه��ا أق��ص��ى ال��ن��اس م��ن��ك وت��ب��ل��غ

الحماسة: يف وقوله

االق��ت��ح��اُم ب��اب��ه ال��م��ج��د ف��أرى ي��وًم��ا ب��ك ن��ب��ت إذ واق��ت��ح��م��ه��ا
ال��س��ق��اُم ال��س��ق��اَم ي��دف��ع رب��م��ا ب��ش��رٍّ ع��ل��م��ت إن ال��ش��رَّ ادف��ع
ال��ع��ظ��اُم األم��ور ع��ن��ده��ا ص��غ��رت ب��أًس��ا ال��ع��زائ��م ت��ك��ب��ر ف��م��ت��ى
ص��دام رأي ب��غ��ي��ر ي��ج��دي ل��ي��س ال��م��واض��ي ق��ب��ل ب��ال��رأي وت��ق��ل��د
وال��ص��م��ص��اُم ال��س��م��ه��ريُّ ي��ف��ع��ل ال م��ا ي��ف��ع��ل ب��ال��خ��ط��ب رأي رب
ذم��اُم ب��ال��ص��دي��ق ال��غ��در ع��ن��ده ل��ئ��ي��م ط��ب��اع م��ن ال��غ��در واح��ذر
ال��ع��ظ��اُم إال األج��س��ام ت��ق��وي ال ح��رب م��ق��ال��ة ل��ل��وغ��ى وادخ��ر

طويل: موشح من قوله شعره رقيق ومن

ث��ق��ي��ل ك��ل م��ن ال��م��ج��ل��س ن��زَّه ع��ل��ي��ك وال��ك��اس ال��ط��اس ب��ح��ي��اة
ال��ق��ب��ي��ل ه��ذا وم��ن ال��ح��ك��م ول��ك إل��ي��ك األم��ر إن��م��ا وت��ح��ك��م
س��ب��ي��ل م��ن ف��ي��ه��ا ال��م��ح��س��ن ع��ل��ى م��ا ي��دي��ك م��ن ت��س��ق��ى وال��ك��اس ال ك��ي��ف
أف��ع��ل ش��ئ��ت وم��ا ك��ن��ت ح��ي��ث��م��ا ول��ن��ا ح��ف��ي��ًظ��ا ال��ل��ه ول��ك
ت��ع��دل ل��م وإن م��رض��يٌّ أن��ت وب��ن��ا ف��ي��ن��ا ال��ح��ب ح��ك��م وآج��ر

دور

وع��ج��ي��ب غ��ري��ب ك��ل ج��ام��ع م��ج��ل��س م��ن م��ج��ل��س��ن��ا ح��ب��ذا
وح��ب��ي��ب م��س��ت��ه��ام وم��ح��ب األخ��رس وش��ع��ر ال��ع��ود ن��ع��م
ال��غ��ري��ب وال��م��ع��ن��ى ال��ل��ف��ظ ب��دي��ع ف��ي األن��ف��س ح��ي��اة ي��ت��ع��اط��ون
ال��ع��س��ل واش��ت��ي��ار ه��ذا أي��ن ال��ج��ن��ى م��ع��س��ول ال��س��ح��ر ب��اب��ل��ي

328



األخرس الغفار عبد السيد

غ��زل��ي م��ن وي��ح��ك��م ه��ذا ق��ل��ت ب��ي��ن��ن��ا ن��س��ي��م م��رَّ وإذا
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والخمسون الرابع الفصل

األنيس عمر احلاج

بالصقعان. لقبُهم الشهري حسني، بن إبراهيم بن أعرابي بن ديب محمد السيد ابن هو
حسني الشيخ الحافظ عىل التجويد وأحكام القرآن وتعلم ١٢٣٧ه سنة بريوت يف ولد
يف وهو الحج فريضة وقىض الشامي، الركب مع ١٢٥٩ه سنة وتوجه املرصي. الجيزي
علماء أشهر هما اثنني؛ عن العلم تلقي عىل أكبَّ عاد وملا عمره. من والعرشين الثانية

خالد. هللا عبد الشيخ واآلخر الحوت، محمد الشيخ أحدهما املايض، القرن يف بريوت
عديدة؛ مناصب يف تقلب أنه عىل به، اشتغاله أكثر فكان الشعر، عىل مطبوًعا وكان
أرسالن أمني األمري بأمر ١٢٦٤ه سنة لبنان جبل يف النفوس نظارة تقلد أنه منها
قصائد عدة نظم سنوات أربع نحو الشويفات يف فأقام ذاك، إذ لبنان جبل قائمقام
مناصب يف تنقل ثم بريوت، إدارة مجلس يف عضًوا ١٢٧٤ه سنة وتعنيَّ مدحه، يف
بالتدريس واشتغل بلده إىل عاد ثم صيدا، قضاء ثم حيفا، قضاء مديرية فتقلد أخرى،
وايل باشا أسعد املرحوم من بطلب صور نيابة إليه وجهت ١٢٩١ه سنة ويف واملطالعة.
بضعة إال املرض يتحمل ولم بريوت، إىل مريًضا ١٢٩٢ه سنة وعاد امللغاة. صيدا إيالة

١٢٩٣ه. سنة رجب يف هللا فتوفاه أشهر،
نجله عني بديعة، منظومات وله محبوبًا، الحفظ، رسيع املنطق، عذب وكان
وطبعها أوراقه، بني من شتاتها بجمع بريوت نزيل أنيس أفندي الرحمن عبد الدكتور
نستدل أمثلة منه نقتطف بيت، ٦٥٠٠ عىل أبياته تزيد العذب، املورد سماه ديوان يف

النبي: مدح يف قصيدة مطلع من قال صاحبه. شاعرية عىل بها

خ��لَّ��ُب ال��وه��م غ��ي��ه��ب ف��ي ال��م��ن��ى وب��رق ق��لَّ��ُب ال��ف��ك��ر م��ط��م��ح ف��ي ال��ورى ق��ل��وب
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أك��ذب وال��ن��ف��س األوه��ام وأم��ال��ك ي��ق��ظ��ة وال��ح��ل��م األح��الم أم��ان��ي��ك
أخ��ي��ب ال��م��اء ق��اب��ض م��ن وص��اح��ب��ه��ا ع��ل��ل��ت ب��األم��ان��ي ن��ف��س ربَّ وي��ا
م��ذه��ب ال��خ��ي��ر ف��ي ل��ل��ن��ف��س ي��ك��ن ل��م إذا ط��ام��ًع��ا ب��ال��خ��ي��ر ال��ن��ف��س ت��ع��دن ف��ال
ت��ط��ل��ب أن��ت ال��ذي ف��ي ن��ج��اح س��ب��ي��ل إن��ه ع��ش��ت م��ا ال��م��ع��روف ص��ان��ع ف��ك��ن
أن��س��ب ث��م��ة م��ن��ك ال��ت��ن��اس��ي ف��إن ع��ن��ده ل��ك ي��ًدا ي��ذك��ر إن ال��ود وذو
ي��ت��ق��ل��ب ال��ه��وى ت��واله م��ا إذا راك��ًدا ك��ال��م��اء ال��ن��اس ق��ل��وب ف��إن
أع��ج��ب م��ن��ه وه��م ج��ه��ًال ت��ق��ل��ب��ه ف��ي ب��ن��وه ال��زم��ان ح��ال م��ن وي��ع��ج��ب
ي��ك��ذب االم��ت��ح��ان ك��ش��ف ص��دق ل��ه م��دَّع ربَّ ف��ي��ا وال��دع��وى وإي��اك
ت��ك��ذب أن��ت أو ال��ج��ه��ل أس��ي��ر ف��أن��ت ق��ائ��ل أن��ت ب��م��ا ت��ع��م��ل ل��م أن��ت إذا

حجاب رئاسة بتقلده ويهنئه بك محمد الحاج أخاه بها يمدح قصيدة من وقال
فخرية: أبيات وفيها السلطان،

أب خ��ي��ر اب��ن ي��ا ال��ت��ه��ان��ي ب��ن��ي��ل أول��ى رت��ب م��ن ن��ل��ت م��ا أن��ا أم أأن��ت
أرب م��ن ن��ل��ت ق��د م��ا أض��ع��اف ب��ن��ي��ل م��ن��ح م��ن أول��ي��َت ب��م��ا ال��م��ه��ن��ا أن��ا
وال��ن��س��ب ال��ف��خ��ر ذاك م��ف��خ��ر ف��ن��ح��ن ن��س��ب ف��ي ال��ع��ل��ي��اء ب��ن��ي ف��خ��ر ك��ان إن
ال��ك��ت��ب م��ن��زل ف��ي م��ح��ام��ده��م ج��اءت وق��د ال��رس��ول أب��ن��اء ال��م��ف��اخ��ر م��ن
وم��ك��ت��س��ب م��وروث ب��م��ج��دي��ن ح��ظٍّ��ا ت��م��ن��ع��ن��ا األق��دار ي��د وك��ان��ت ك��ن��ا
ب��ي ن��ف��س��ك ظ��ل ف��ان��ظ��ر ال��ش��م��س أن��ا إن��ي ع��وج م��ن ف��ي��ه م��ا ب��ي ظ��ن ال��ذي ذا ي��ا
أب��ي وال��ح��س��ام أم��ي ال��ي��راع��ة أن وم��ف��ت��خ��ري أص��اله س��اد ال��ذي أن��ا

حالها: لسان عن الشيشة يصف وقال

م��خ��ت��ار ال��ن��ط��ق ف��ص��ي��ح األدي��ب أن ع��ل��ى س��م��ي��ًرا ق��وم��ي اخ��ت��ارن��ي ال��ت��ي أن��ا
أس��رار ال��ح��ر ب��ف��ؤاد ول��ل��ه��وى أك��ت��م��ه م��رَّ ب��ف��ؤادي ال��ه��وى إذا
ال��ع��ار وال أه��وى م��ن ح��ب ف��ي ال��ن��ار ل��ه��م ف��ق��ل��ت ن��ي��رانً��ا ت��ح��م��ل��ت ق��ال��وا
آث��ار ال��ف��ض��ل ب��م��زي��د ول��ي ن��اري إل��ى ال��س��راة ت��ع��ش��و غ��دت ح��ت��ى ش��ه��رت
ن��ار رأس��ه ف��ي ع��ل��م ك��أن��ه ب��ه ق��ي��ل ح��ي��ث ص��خ��ر م��ث��ل أن��ا ف��ه��ا
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هالل: اسمه قهوة يف خادًما يهجو وقال

أن��ف��اس��ه ف��ي األن��ف��اس ق��ط��ع ق��د ألن��ه ال��ق��ه��وج��ي ال��ه��الل ت��ع��س
رأس��ه ف��ي ال��ع��ص��ا ي��ض��ع��وا ف��ل��م غ��ل��ط��وا وإن��م��ا ال��ه��الك ه��و ال��ه��الل ه��ذا

أبحر من فجعلها بها تفنن إليه، املشار أرسالن أمني األمري بها مدح قصيدة وله
منها: أمثلة إليك مختلفة، وقواٍف متعددة

(انتحال) وانتحبا رقَّ مستهاٍم عىل عطًفا
(انحرسا)

(أمال) أربا ينل لم لصبٍّ َمن للهوى يا
(وطرا)

وصبا وال بؤًسا شكا ما القوى واهي
(رضرا) (ثقال)

(هاطله) ساكبه الدمع مستهل املها عاني
(هامره)

(وجال) وهبا برحه من مشفًقا العنا وايف
(حذرا)

شجنا سامه غرام ذو الضنا بادي

(عذال) عتبا ملن يُصغي ال وهو املدى طول
(فرشا)

(قاتله) غالبه اآلرام وهوى الظبا يهوى
(قاهره)

(اشتعال) التهبا وجده من العج لظى أزكى
(استعرا)

عنا حملته واللواحي العدا ويح

(شعال) لهبا أنفاسه مصعًدا الحشا وسط
(رشرا)

يصاحبه دوًما يزل لم األىس جمر
(يساهره) (يواصله)

(قتال) غلبا والهوى تقاوي الجوا مضنى
(قهرا)

مرتهنا ظل قلبي ويح خوى ماذا

(عضال) صعبا داؤه وعيائي الغوى بعد
(عرسا)

(تماطله) تعاقبه تيًها والظبا اللقا يرجو
(تغادره)

(الحلال) النقبا زين جمال ذو الحىل تحت
(الحربا)

قنا قدَّ هز وغزال رشا من كم

(هزال) لعبا طاملا وبلُبي الحجا يسبي
(سخرا)

(ناحله) حاجبه األلباب فتن رنا إذا
(ناظره)
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والشطر شطرين، من مؤلف سطر كل فإن النمط، هذا عىل كلها والقصيدة
األجزاء أو مستقلة قصيدة منها تألف األوىل األجزاء تركَّبت إذا أجزاء، أربعة إىل مقطوع
قصيدة ترتكب الشطرين يف الجزأين مجموع ومن أخرى، قصيدة منها تألف الثانية
من والرابع الثالث الجزءان وأما حدة، عىل قصيدة حقل كل أسطر من ويرتكب أخرى،

بها. القوايف إبدال يصح ألفاظ فهي شطر كل
األشكال: هذه منهما يُستخرج األوالن فالسطران

(١)
وط��را) أو أم��ال (أو أرب��ا ي��ن��ل ل��م ل��ص��بٍّ َم��ن ل��ل��ه��وى ي��ا

ان��ح��س��را) أو ان��ت��ح��ال (أو وان��ت��ح��ب��ا رقَّ م��س��ت��ه��اٍم ع��ل��ى ع��ط��ًف��ا
ه��ام��ره) أو ه��اط��ل��ه (أو س��اك��ب��ه ال��دم��ع م��س��ت��ه��ل ال��م��ه��ا ع��ان��ي

ض��ررا) أو ث��ق��ال (أو وص��ب��ا وال ب��ؤًس��ا ش��ك��ا م��ا ال��ق��وى واه��ي

(٢)
ال��ق��وى واه��ي ال��م��ه��ا. ع��ان��ي ع��ل��ى. ع��ط��ًف��ا ل��ل��ه��وى. ي��ا

(٣)
أرب��ا ي��ن��ل ل��م ل��ص��ب م��ن ل��ل��ه��وى. ي��ا

ه��ام��ره) أو ه��اط��ل��ه (أو س��اك��ب��ه ال��دم��ع م��س��ت��ه��ل ال��م��ه��ا ع��ان��ي
ش��ج��ن��ا س��ام��ه غ��رام ذو ال��ض��ن��ا ب��ادي

ق��اه��ره) أو ق��ات��ل��ه (أو غ��ال��ب��ه اآلرام وه��وى ال��ظ��ب��ا ي��ه��وى

(٤)
وص��ب��ا وال ب��ؤًس��ا ش��ك��ا م��ا ال��ق��وى واه��ي وان��ت��ح��ب��ا رقَّ م��س��ت��ه��ام ع��ل��ى ع��ط��ًف��ا
ع��ت��ب��ا ل��م��ن ي��ص��غ��ي ال وه��و ال��م��دى ط��ول وه��ب��ا ب��رح��ه م��ن م��ش��ف��ًق��ا ال��ع��ن��ا واف��ي

(٥)
س��اك��ب��ه ال��دم��ع م��س��ت��ه��ل أرب��ا ي��ن��ل ل��م ل��ص��ب م��ن
غ��ال��ب��ه اآلرام وه��وى ش��ج��ن��ا س��ام��ه غ��رام ذو

(٦)
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وص��ب��ا وال ب��ؤًس��ا ش��ك��ا م��ا وان��ت��ح��ب��ا رق م��س��ت��ه��ام
ع��ت��ب��ا ل��م��ن ي��ص��غ��ي ال وه��و وه��ب��ا ب��رح��ه م��ن م��ش��ف��ًق��ا

(٧)
وان��ت��ح��ب��ا رق م��س��ت��ه��ام أرب��ا ي��ن��ل ل��م ل��ص��ب م��ن
وص��ب��ا وال ب��ؤًس��ا ش��ك��ا م��ا س��اك��ب��ه ال��دم��ع م��س��ت��ه��ل

الشكل إال مرات، ثالث ذلك تكرر القوايف إبدال اعتربنا وإذا أشكال، سبعة هذه
أخرى. أشكال استخراج أمكن وربما شكًال، ١٩ األشكال مجموع فيكون الثاني،

الدمياطي: الخرضي محمد الشيخ بها يمدح قصيدة مطلع من وقال

ال��خ��ب��ر أح��س��ن ع��ن��ي ال��غ��ي��د ه��وى ف��ي خ��ذ
ع��م��ر ع��ن ب��اإلس��ن��اد روي��ن��اه وق��ل

م��س��ل��س��ل��ة أش��ج��ان��ي أح��ادي��ث وان��ق��ل
س��ه��ري ع��ن ال��دم��ع م��ج��اري ع��ن ص��ب��وت��ي ع��ن

وض��ع��ت ف��ق��د ع��ذال��ي م��واض��ي��ع واه��ج��ر
ف��ري ح��ك��م��ه��ن م��ف��ت��ري��ات ال��ع��ذل ف��ي

ن��س��خ��ت ف��ق��د رواي��ات��ي ص��ح��اح وان��س��خ
ال��ع��ص��ر س��ال��ف ف��ي ال��ه��وى ش��رع أح��ك��ام

أث��ًرا ل��ي ال��ب��س��ام األغ��ي��د ع��ن وان��ق��ل
أث��ر م��ن ال��ع��ب��اس ع��ن ن��ق��ل��ت إذا

ت��م��رض��ن��ي ب��ال��س��ح��ر ك��م ال��ط��ْرف س��اح��ر ي��ا
ال��س��ح��ر ك��وك��ب ي��ا ب��ال��خ��ف��ا ال��س��ه��ا أن��ا

أن��ح��ل��ن��ي م��والي ي��ا خ��ص��رك ن��ح��ول
ف��اخ��ت��ص��ر ال��ه��ج��ر أط��ل��ت ق��د وط��ال��م��ا

ه��ي��ف وم��ن ل��ي��ن م��ن ب��ع��ط��ف��ي��ك ب��م��ا
ح��ور وم��ن غ��ن��ج م��ن ب��ع��ي��ن��ي��ك وم��ا

ول��ه وم��ن س��ك��ر م��ن ب��ص��ب��ك وم��ا
س��ك��ر وم��ن خ��م��ر م��ن ب��ث��غ��رك وم��ا
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ل��ه ع��الج ال ع��ل��ي��ًال رح��م��ت أال
ال��ن��ظ��ر م��ره��م إال ال��ق��ل��ب ج��ارح ي��ا

ي��م��ن��ع��ن��ي وال��ل��ح��ظ ال��ل��م��ى رش��ف أش��ت��اق
وال��ص��در ال��ورد ب��ي��ن ال��ق��ل��ب ف��ي��ظ��م��أ

البحر: شاطئ يصف وقال

م��ن��ظ��ر أح��س��ن م��ن��ه ال��خ��واط��ر ي��ج��ل��و ال��ذي ال��ب��ح��ر ش��اط��ئ م��ن��ظ��ر ح��س��ن ي��ا
اإلس��ك��ن��در ك��ط��الئ��ع أم��واج��ه ف��أرس��ل��ت ال��ري��اح ه��وج ب��ه ه��اج��ت
ال��م��ت��ح��در ك��ال��م��دم��ع م��ن��ه��ارة وت��ن��ث��ن��ي ال��ص��خ��ور ت��ل��ك ع��ل��ى ت��ط��ف��و
األخ��ض��ر ال��ح��ري��ر م��ن ب��ه��ن ن��ب��ط��ت ب��ف��ت��ائ��ل ف��ض��ة م��ن ك��س��الس��ل

باسمه: يتغزل أرسالن، أمني األمري مدح يف قصيدة من وقال

آم��ال��ه ن��ح��وي ت��ع��ت��ري��ه ال ل��م ل��ي��ن ح��رف وع��ط��ف��ه ي��ق��س��و ك��ي��ف
وص��ال��ه أن��ال ب��أن ل��ي م��ن ق��ل��ت وص��ل ه��م��زة ت��ل��ك ق��ي��ل وإذا
دالل��ه أب��دى ع��ل��يَّ م��ن ع��ط��ف��ت ف��ه��ال ع��ط��ف واو ال��ص��دغ وع��ل��ى
آل��ه ال��ق��ل��ب م��ن��ى ي��ا ل��ل��ج��م��ي��ع ف��ه��ي ق��ربً��ا ال��ش��م��ل ت��ج��ت��م��ع أن وع��س��اه��ا
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ترجمته

بيت يف بريوت يف ُولد اليازجي، ناصيف الشيخ األثر الطيب املرحوم أوالد أصغر هو
صبي وهو الشعر قال وقد اللبن، مع العربية اللغة آداب فرضع واإلنشاء، واللغة الشعر
درس وقد األدب، من َطَرًفا أخذ أن بعد إال املدارس يدخل لم أنه عىل املدرسة. يدخل ولم
الشعر. يف ونظمها فيها وبرع بريوت، يف األمريكان مدرسة يف والرياضيات الطبيعيات
األمراء لدى حظوة فنال العلم، أهل من بجماعة فيها وتعرف مرص، ١٨٨١م وقدم
الثورة ظهرت ثم أجزاء. بضعة إال منها يصدر لم الرشق»، «مرآة مجلة وأنشأ والوزراء
البطريركية واملدرسة األمريكية الكلية املدرسة فانتدبته رأسه، مسقط إىل فعاد العرابية

فيها. العالية للصفوف العربية اللغة لتعليم
فرغت وملا األطباء، مداواتها عن عجز الصدر يف علة أصابته ١٨٨٦م سنة ويف
ديوانه فيها وطبع مرص إىل فعاد النيل، وادي يف الهواء تبديل له وصفوا العقاقري حيل
هللا) (رحمه عليه طبع ما عىل وهي منظوماته، نخبة وفيه األوراق»، «نسمات املسمى

الشعرية. القريحة من
عبيه يف وأقام فعاد لبنان، إىل بالعودة عليه فأشري ذلك، أثناء يف الداء عليه واشتد
١٨٨٩م، سنة يناير ٢٣ يف هللا توفاه حتى فيها زال وما الحدث، إىل نزل ثم أشهًرا،
مطبوًعا، شاعًرا هللا) (رحمه وكان حافل. بمحفل فيها ودفنت بريوت، إىل جثته ونقلت
اإلنشاء، أساليب يف متفننًا الرواية، كثري القريحة، متوقد الذهن، حاد الخاطر، رسيع

اآلداب. وسمو املحارضة لطف مع الربهان قريب



الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

١٨٥٦–١٨٨٩م. اليازجي خليل الشيخ

مؤلفاته

تاريخية رواية وهي والوفاء»، «املروءة رواية أشهرها شعرية؛ املنشورة مآثره أكثر
أساسها باألنغام. معرفته وسعة النظم يف مقدرته عىل فيها دلَّ غنائية، شعرية تمثيلية
املروءة فضائل فيها فمثل الجاهلية، عرص يف النعمان امللك مع الطائي حنظلة حكاية
يف اتباعها يجب التي األحوال فيها بنيَّ طويلة بقصيدة وصدَّرها واضًحا. تمثًال والوفاء
بيت ألف نحو أبياتها فبلغت ١٨٧٦م، سنة نظمها أتمَّ وقد الروايات. من النوع هذا
وشهدنا ١٨٧٨م، سنة بريوت يف الرواية هذه مثلت وقد والسهولة. املتانة بني جمعت
يف طبعت وقد تمثيلها. أثناء يف املتواصل وتصفيقهم بها، البريوتيني إعجاب من كان ما

١٩٠٢م. سنة مرص ويف ١٨٨٤م، سنة بريوت
من الغريب وفرسَّ املشهور، ودمنة كليلة كتاب تنقيح يف أيًضا هللا) (رحمه وعني
الكتاب هذا نسخ أضبط فجاء طبعه، عىل ووقف الكامل، بالشكل وضبطه ألفاظه،

املعروفة.
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أكثر وفيه ذكره، املتقدم — األوراق» «نسمات ديوان قريحته ثمار من طبع ومما
— بيت ٢٦٠٠ عىل يزيد فيما وآداب وحكم ومدائح وتواريخ ومراٍث تهاٍن من نظمه ما

منها. أمثلة عىل سنأتي
ما مجموع وهو الرسائل»، إنشاء إىل الوسائل «كتاب تطبع لم التي مؤلفاته ومن
فيها يعلِّم وهو اإلنشاء، وأصول الرسائل من البطريركية املدرسة يف تالمذته عىل ألقاه
اإلنشاء. من طبقة أعىل إىل البسيطة الكتابة من الطالب فيه يتدرج أسلوب عىل الفن هذا

املذكورة. املدرسة يف خطٍّا يزال ال والكتاب
جمع مثله، إىل أحد يسبقه لم معجم وهو والفصيح»، العامي بني «الصحيح ومنها
يف يعنى وهو هللا) (رحمه رأيناه وقد الفصحى، اللغة من العامية األلفاظ مرادفات فيه
كبرية فائدة التأليف ذلك يف منا وتوسَّ الثانية، للمرة مرص جاء يوم األلفاظ تلك جمع
وطأة عليه فاشتدت للطبع بعضه مثل قد وكان إليه. خاص بنوع الكتاب حاجة لشدة
الضياء صاحب إبراهيم الشيخ شقيقه يحرمنا ال أن فتوقعنا العمل، عن فانقطع الداء،

الكتاب. ذلك مصري نعلم وال يفعل، لم لكنه إتمامه، من
قدم قصيدة من قال منه، بأمثلة نأتي أن وصفه يف يقال ما فأحسن شعره، أما

إليه: املشار شقيقه إىل إليها املشار روايته بها

ج��واه��ري ب��ع��ض ي��دي��ك ب��ي��ن أل��ق��ي��ت زاخ��ٍر ب��ح��ر م��ث��ل وج��دت��ك ل��م��ا
ف��اخ��ر ب��ل��ج��ك ُدرٍّ ل��دى ص��دًف��ا ت��ك��ن وإن ل��ديَّ ج��وه��رٌة ه��ات��ي��ك
ال��ق��ادر ال��غ��ن��ي ع��ي��ن ل��دى وف��ٍر م��ن ع��ي��ن��ي��ه ف��ي أج��لُّ ال��م��ق��ل ن��زر
م��ح��اب��ر ح��ب��ر ات��خ��ذت��ه وس��واده��ا م��ح��اب��را ال��ط��وال ل��ي��ال��يَّ ت��خ��ذت
ن��اظ��ري ب��إث��م��د ك��ح��ل��ت إذ دع��ج��اء ف��اغ��ت��دت ع��ي��ن��ي إن��س��ان ووه��ب��ت��ه��ا
ب��ح��اض��ري ل��ي��س ال��ع��ق��د إن ل��ل��ع��ق��د ف��ري��دة أق��ول ال ل��ك��ن ع��ذراء
ال��ش��اع��ر ب��ق��ل��ب م��ع��ن��اه��ا ل��ي��س إذ م��ن��وال��ه��ا ع��ل��ى ال��ش��ع��را ي��ن��س��ج ل��م
ال��دائ��ر اح��ت��ي��اط ب��ك ي��ح��ي��ط أن م��ن ح��ي��ًزا أض��ي��ق واإلط��الق ح��اش��اك
ال��ن��اث��ر ك��ن��ث��ر ت��رى ال��وج��وه ب��ع��ض م��ن وه��ي ف��ي��ه��ا ن��ث��َر ال ش��ع��ري��ة

339



الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

بالقاهرة: إسحاق أديب املرحوم صديقه إىل بها بعث قصيدة من وقال

األي��اُم ق��ت��ل��ن��ا ك��ل��ف��ت��ه��ا ق��د ف��ك��أن��م��ا م��ن��ون��ن��ا ال��ع��ي��ون ت��ل��ك
ن��ي��اُم وه��ي ت��ص��ي��ب وت��ل��ك ع��ن��ا ه��ن��ي��ه��ًة ال��زم��ان ن��ام ول��رب��م��ا
أح��الُم ان��ه��ا ول��و ب��ه ف��ت��ك��ت خ��ي��ال��ه ط��ي��ف ال��ن��وم ف��ي رأت وإذا
األدس��اُم ت��ك��ن��ه��ا ال��س��م��وم أن درت وم��ا ال��ع��ي��ون ب��خ��ض��رت��ه��ا ط��م��ع��ت
ي��ق��ام األدي��ب ث��ن��ا ف��ي��ه ك��ال��ح��ب��ر م��ودع ال��م��رارة ف��ي ح��ل��و ول��رب
ي��ن��اُم ك��ي��ف م��ن��ه ألع��ج��ب ح��ت��ى ال��ح��ج��ى ي��ق��ظ��ان األف��ك��ار م��ت��ن��ب��ه
األق��الُم ت��ف��ص��ح ف��ت��وش��ك ف��ك��ر ف��ج��م��ي��ع��ه ك��ات��بً��ا ت��روَّأ ف��إذا

قصيدة: من مرص وزير باشا رشيف املرحوم يمدح وقال

أزرُه ت��ش��دد وب��ه ال��ع��ل��ى ش��رف ف��اك��ت��س��ى ال��وزارة دس��ت ف��ي ق��ام ق��د
ب��ح��رُه ال��ت��دف��ق ي��ك��س��ب��ه ك��ال��ن��ه��ر م��ش��رٌف ال��ش��ري��ف ي��ول��ي م��ا ول��ك��ل
س��رُه ل��دي��ه م��ك��ش��وًف��ا ب��ات إذ ب��ن��ان��ه ط��وع ال��ده��ر زم��ام وغ��دا
ص��درُه ض��اق��ت ع��ن��ه م��ا ح��وى ل��م��ا ب��ك��ف��ه ال��ب��الد ض��ب��ط ال��ذي وه��و
ف��ك��رُه ي��راه أن م��ن��ه ب��ال��ع��ي��ن ي��رى م��ا ف��ي��وش��ك ب��ف��ك��رت��ه ي��رن��و

البستاني: بطرس املعلم املرحوم رثاء يف قصيدة من وقال

ح��دادِه ث��وب ال��ق��رط��اس ب��ه ف��ك��س��ا م��داده دم��ع ع��ل��ي��ك ال��ي��راع أج��رى
ودادِه ع��ه��ود ع��ل��ى ال��م��ق��ي��م ف��ه��و األس��ى م��ن ال��رث��اء ل��ك ن��خ��ط وب��ه
ح��س��ادِه م��ن ال��رم��ح ج��ع��ل��ت ح��ت��ى ه��ززت��ُه ال��ط��روس ب��م��ي��دان ف��ك��م
ب��ف��ؤادِه ح��زي��ن��ن��ا ب��ك��اك ف��ل��ق��د ب��دم��ع��ه ال��ي��راع ي��ب��ك��ي��ك ك��ان إن
ن��ف��ادِه وش��ك ن��خ��ش ل��م ب��ه ن��ب��ك��ي أن��ن��ا ل��و ال��ذي ال��ف��ض��ل ص��اح��ب ي��ا
إم��دادِه ف��ي ف��اض ف��ض��ٍل وم��ح��ي��ط وال��ح��ج��ا ال��م��ع��ارف دائ��رة ق��ط��ر ي��ا
إزب��ادِه ف��ي ي��زي��د ال��م��ح��ي��ط دون دم��ع��ه ي��ك ل��م ب��ك��اك ال��م��ح��ي��ط ف��إذا
إع��دادِه م��ن ع��ل��ي��ك ي��س��ي��ل دم��ًع��ا ل��ه م��ت��خ��ذًا ع��ل��ي��ك ال��ح��س��اب ي��ب��ك��ي
ل��ب��الدِه خ��ادًم��ا ��ى ي��س��مَّ أن م��ن ع��ن��ده أش��رف ول��ي��س ال��ب��الد خ��دم
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م��ع��ادِه أم��ر ع��ل��ي��ه ي��دور م��م��ا ي��ع��ده��ا ك��ان األوط��ان وم��ح��ب��ة

إسحاق: أديب املرحوم بها يرثي قصيدة من وقال

ع��ل��ي��ال ي��م��وت أن ن��ف��س��ك ج��ه��د ع��ن ك��ل��ي��ال ي��ب��ي��ت أن ب��ج��س��م��ك أخ��ل��ق
س��ب��ي��ال ل��ل��ف��راق ت��م��ن��ى ح��ت��ى وال��ع��ل��ى ال��م��ط��ال��ب ف��ي ن��ف��س��ك ن��ه��ك��ت��ه
وط��ل��وال وم��ح��اج��ًرا وم��ن��اب��ًرا م��ح��اب��ًرا ع��ل��ي��ه أب��ك��ى راح��ًال ي��ا
وع��وي��ال األس��ى م��ن ع��ل��ي��ك نَ��ْوًح��ا ص��ري��ره��ا ي��ك��ون أق��الٌم ت��رث��ي��ك
ص��ل��ي��ال ص��ري��ره��ن وك��ان ق��ض��بً��ا ب��ن��ان��ه��ا ب��ي��ن ك��ن ق��د ال��ت��ي وه��ي
ب��دي��ال ع��ن��ك م��ن��ك ل��ك ن��رى ح��ت��ى ع��ن��دن��ا ي��وج��د ل��ي��س م��ث��ل��ك ول��ع��ل
ط��وي��ال ث��ن��اك ف��ي ال��ق��واف��ي ص��وغ دون��ه��ا ي��ق��ص��ر ع��ن��ك م��آث��ر ي��روي
ال��ط��وال م��ن��ه��ا ال��ع��رض ف��ف��ات ق��ص��رت م��دة ف��ي أح��ص��ي��ت��ه م��ا وي��ع��دُّ
ق��ل��ي��ال ي��ع��د ال م��ث��ل��ك ف��ق��ل��ي��ل ع��ن��دن��ا ح��ي��ات��ك م��دى ق��لَّ ك��ان إن
وف��ص��وال ورس��ائ��ًال وق��ص��ائ��ًدا ج��رائ��ًدا ال��س��م��اع ب��ه م��ألت ف��ل��ق��د
ورح��ي��ال ت��غ��ربً��ا ف��ي��ه ت��أُل ل��م وم��غ��رب ال��ب��الد ف��ي ش��رق ب��ي��ن م��ا
ص��ق��ي��ال ال��ح��س��ام م��ث��ل وع��زي��م��ة ن��ف��اذًة ه��م��ة ل��ك م��س��ت��ص��ح��بً��ا
ال��م��ج��ه��وال ت��س��ت��وض��ح ن��ق��ادة وب��ص��ي��رة ��ادة وقَّ وق��ري��ح��ة

فجأة: تويف وقد البستاني سليم املرحوم بها رثا قصيدة من وقال

وأج��س��ُم أش��ج��ى األرزاء ف��ي ورزؤك أع��ظ��م خ��ط��ب��ك أن إال ال��م��وت وه��و
وأرح��ُم ه��ذا أم��ث��ال ف��ي ش��ف��ق ال أن��ه أم��رك ال��ده��ر ف��ل��ت��ات وم��ن
ال��دُم م��دام��ع��ن��ا ل��ك��ن دم م��ن ل��ه ي��س��ل ول��م ك��ال��ق��ت��ي��ل م��ي��تً��ا ال��ل��ه ل��ك
ع��ن��ك��ُم ي��ط��ال��ب م��ن وق��ال��ت رم��ت��ن��ا، ب��ث��أره ال��م��ن��اي��ا ط��ال��ب��ن��ا ن��ح��ن وإن
ي��ت��رج��ُم م��ن ل��ه م��ا س��م��اًع��ا ق��رع��ن��ا ب��ف��ع��ل��ه ال��زم��ان ع��ات��ب��ن��ا ن��ح��ن وإن
ون��ل��ط��ُم م��ن��ه ك��ان م��ا ع��ل��ى ن��ن��وح م��أم��ًال ال��ده��ر م��ن خ��ب��ن��ا وق��د ف��ع��دن��ا
ي��ت��ظ��ل��ُم ت��ف��ري��ج��ه ع��ن وق��ص��ر ه��م��ه زاد م��ن أن إال ال��ده��ر ك��ذا
أج��ذُم ف��ه��و ي��د م��ن��ه م��ض��ت ك��ج��س��م م��ك��رًم��ا ع��ض��ًوا األوط��ان ب��ن��ي ف��ق��دن��ا
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م��أت��ُم ال��ي��وم ن��وح��ه ف��ي وأوط��ان��ن��ا أس��رٌة ال��ي��وم ف��ق��ده ف��ي إن��ن��ا أال
وال��ف��ُم وال��ي��د ال��ق��ل��ب م��ن��ه ط��اب ف��ت��ى م��ث��ل��ه وه��ي��ه��ات ي��ب��ك��ى م��ث��ل��ه ع��ل��ى

يده: عىل منه شفي مرض إثر فانديك الدكتور املرحوم يمدح قال

ه��م��ى ح��ي��ن ال��غ��ي��ث وح��ب��ري ط��رس��ا وال��ج��و ق��ل��م��ا ل��ي ال��ب��رق ج��ع��ل��ت اس��ت��ط��ع��ت ل��و
وم��ن��ت��ظ��م��ا ط��وًرا م��ن��ت��ث��ًرا ع��ل��ي��ك ث��نً��ا ال��س��م��اء آف��اق أم��أل ورح��ت
وال��ك��رم��ا اإلن��ف��اق ل��زم أن��ه م��ع ل��ه ن��ف��اد ال وع��ل��م ف��ض��ل ك��ن��ز ي��ا
غ��ن��م��ا ل��م��ن غ��ن��ًم��ا ب��ي��ن��ن��ا ب��ذل��ت��ه وق��د ي��ن��ال ق��د ع��زي��ز ال��ن��ف��ي��س إن
ق��ي��م��ا ل��ه ي��دري ال ك��ان ورب��م��ا ب��ص��ٍر ذي ك��ل س��ن��اه��ا ت��ع��ط��ي ك��ال��ش��م��س
ل��زم��ا ال��ذي ن��ق��ض��ي وال ذاك ن��س��ت��ط��ي��ع ف��ال ف��ي��ك ال��ش��ع��ر ف��ي م��ب��ال��غ��ة ن��ب��غ��ي
ال��ك��ل��م��ا ال��غ��ال��ب ف��ه��و ب��وص��ف��ك إال م��ب��ال��غ��ة م��ن ف��ي��ه ب��د ال وال��ش��ع��ر
س��ق��م��ا اش��ت��ك��ت ال��الت��ي واألن��ف��س ـ��ع��ق��ول ول��ل��ـ ال��ع��ب��اد ألج��س��اد ال��ط��ب��ي��ب أن��ت
ظ��م��ا ل��ل��م��ش��ت��ك��ي��ن م��ن��ه��ًال أس��ال��ه��ا وق��د ال��ع��ل��وم أح��ص��ى ال��ذي وال��ف��ي��ل��س��وف
ك��ل��ه��م��ا ف��ي��ك ف��ص��ح��ي��ح ن��ع��ِن��ه ال وإن ال��ط��ب��ي��ب ن��ع��ِن وإن ال��ح��ك��ي��م ت��دع��ى
وال��ن��ع��م��ا ال��خ��ي��ر ج��زي��ت ل��آلخ��ري��ن م��ن��ف��ع��ة ج��ن��ب ف��ي ن��ف��س��ه م��غ��ِف��ًال ي��ا
أل��م��ا ت��ش��ت��ك��ي م��ع��ه ف��إن��ك ش��ك��ا م��ن ل��ك ع��ي��ل��ة ط��رٍّا ال��ن��اس ك��أن��م��ا

بريوت: يف أعزائه بعض إىل مريض وهو القاهرة من وكتب

غ��ال��ْب ال��ش��وق ل��ذا وح��ده وال��ض��ن��ى غ��ال��ب وال��ش��وق ال��ف��ؤاد ص��ب��ر ق��ل
م��ح��ارْب ك��ل م��ي��دان ق��ل��ب��ي ب��ات ح��ت��ى ال��ش��وق م��ن��ي ال��س��ق��م غ��ال��ب
ه��ارْب غ��ي��ر إن��م��ا ال��ش��وق وان��ث��ن��ى إل��ي��ه ب��ان��ح��ي��ازي ال��س��ق��م غ��ل��ب
الزْب ض��رب��ة ال��ف��ؤاد ط��ي ف��ه��و ب��ه��ذا ل��ي وم��ن ه��اربً��ا أق��ل ل��م
ب��ج��ان��ْب وش��وق��ي ج��ان��ب ف��ي ـ��س��ق��م ال��ـ ف��ك��ان ق��ل��ب��ي ق��س��م��ت أن��ي غ��ي��ر
ب��ص��اح��ْب ل��س��ت ف��أن��ت م��ه��ًال ـ��ع��ق��ل ال��ـ ق��ال ال��ق��ل��ب م��ن��ي ح��ن ك��ل��م��ا
خ��ائ��ْب ال��ظ��ن ذل��ك ب��ك��ث��ي��ري��ن ب��ل ب��ي ي��ص��ي��ر أن ال��ل��ه وع��س��ى
واج��ْب ه��و م��ا ع��م��ل��ت ق��د أن��ن��ي ع��ذري ق��ام ف��ق��د ي��ك��ن ل��م وإذا
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ي��ق��ارْب ال ل��ه ه��ذا ل��ب��ع��اد اب��ت��داءً ال��ب��ع��اد ه��ذا وي��ك��ون
ك��اذْب غ��ي��ر ص��ادًق��ا ك��ان رب��م��ا ف��ج��ًرا ل��ل��ي��ل��ي أرى أن��ي غ��ي��ر
ص��ائ��ْب ال��خ��واط��ئ م��ن ف��ب��ك��ل ذا وال ل��ه��ذا ع��ائ��ق م��ن ل��ي��س
ن��واع��ْب ع��ل��ي��ه وِغ��رب��ان��ه ت ال��م��و ي��رى ح��ي��ن ك��لُّ َم��ن يُ��ش��ف��ى ك��ي��ف
ون��اص��ْب وط��اوع ف��ث��ق ك��ث��ي��ر ف ال��خ��و م��ن ف��م��ات م��وت��ه م��ن خ��اف

١٨٧٥م: سنة هللا فضل اسمه غالم ميالد مؤرًخا وقال

م��ح��ض��ِر ك��ل ف��ي األن��س ب��رود ن��ش��رن��ا ب��وف��ده غ��الم ال��ط��وا ل��ب��ن��ي أت��ى
ف��أب��ش��ِر ع��ن��دك ال��ل��ه ف��ض��ل ح��ل ل��ق��د م��ؤرًخ��ا أب��اه ي��دع��و ال��ه��ن��ا ف��واف��ى

صوره: إحدى عىل وكتب

ب��م��ع��اِد ع��ن��دك��م م��ن ل��ه أط��م��ع ول��م ق��ل��ب��ي ع��ل��ى ت��م��ل��ك��ت��م ل��م��ا
وف��ؤادي ع��ن��دك��م ج��س��م��ي ب��ي��ن م��ا ت��ج��م��ع��وا ل��ك��ي��م��ا رس��م��ي أه��دي��ت��ك��م

وكتب:

أي��ن ك��ل ف��ي أث��ر ف��ي��ه��ا ل��ك ال��ت��ي ال��ع��ي��ن أث��ر م��ن��ي ل��ك
ع��ي��ن ب��ع��د م��ن أث��ًرا ي��رض��ى ل��ي��س ً ام��رأ ك��ن��ت ول��و ف��ت��ق��ب��ل��ه

وكتب:

ال��ج��س��ُم م��ك��ان��ه أن ل��و أه��وى وأن��ا ب��ع��ث��ت��ه إل��ي��ك رس��م
رس��ُم أن��ن��ي ل��و ح��ب��ذا ي��ا ي��م��ك��ن��ن��ي ل��ي��س ذل��ك ك��ان إن

وكتب:

ب��ال��وه��م ظ��ل م��ق��ل��ت��ي ف��ي وش��خ��ص��ك��م م��م��ث��ًال ش��خ��ص��ي م��وه��وم ل��ك��م ب��ع��ث��ت
رس��م��ي ي��رى وذاتً��ا ذات��ي ت��رى ف��رس��ًم��ا ح��ق��ي��ق��ًة أج��ن��ي ال��وه��م��ي��ن م��ن ل��ع��ل��ي
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عود: ضارب يف وقال

ال��ك��ف وذي ال��ب��ن��ان ت��ل��ك م��ن ب��ب��رق��ي��ن ع��ي��ون��ن��ا أزاغ ق��د ع��ود وض��ارب
ش��ن��ف إل��ى وت��ل��ك ك��ح��ل إل��ى ف��ه��ذي وع��ي��ون��ن��ا آذان��ن��ا ت��ن��ازع��ه
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والخمسون السادس الفصل

فكري باشا اهللا عبد

محمد. الشيخ بن هللا عبد الشيخ بن بليغ أفندي محمد بن فكري باشا هللا عبد هو
أخذ املذهب، مالكيَّ وكان األزهر، جامع يف املدرسني العلماء من هللا عبد الشيخ وكان
مرص يف مقيًما هللا عبد الشيخ زال وما وغريه. الفيومي العليم عبد الشيخ عن العلم
العلماء، معاملة وأساءوا عرش الثامن القرن أواخر يف الفرنساوية الجنود قدمت حتى
االشتغال عىل وعكف القاهرة إىل عاد ثم مدة، بها فأقام (املنيا) خصيب منية إىل فرحل
العلم. طلب يف جادٍّا أبيه؛ مثال عىل بليغ أفندي محمد ابنه فنشأ تويف، حتى العلم يف

العلوم مدارس وأنشئت العلوية، املحمدية بالعائلة ازدهت قد مرص وكانت
يف فانتظم منها، تمكن حتى علومها عباب وخاض فدخلها الحربية، واملدرسة الرياضية
حرب أهمها حربية؛ مواقع عدة وحرض أغايس، صاغقول رتبة إىل فرتقى الجيش خدمة
املرشفة بمكة فوضعت الحجاز، إىل بها وعاد املرتجم والدة عىل املورة يف فعقد املورة،

الرتجمة. صاحب فكري باشا هللا عبد وهو هللا، عبد أبيه باسم سماه غالًما
هللاَِّ َعبُْد إِنِّي ﴿َقاَل اآلية: جمل مجموع وافقت والدته سنة أن االتفاق غريب ومن
واشتهاره والفضل، بالعلم نبوغه ذلك وافق وقد ١٢٥٠ه، سنة وذلك اْلِكتَاَب﴾، آتَاِنَي
وتعلَّم شبَّ فلما االتفاق، بهذا أيًضا هو أعجب وقد ونظًما، نثًرا الكتابة فنون بسائر
إىل بولده بليغ أفندي محمد عاد ثم كتبه، به يختم كان له خاتم عىل اآلية هذه نقش
مفتش ثم الرشقية، باشمهندس منصب نال حتى الحكومة خدمة يف زال وما القاهرة،

١٢٦١ه. سنة وتويف والبحرية، الجيزة هندسة
حجر يف فنشأ عرشة، الحادية يتجاوز لم والده وفاة عند فكان الرتجمة صاحب أما
العلم طلب يف اشتغل ثم وجوَّده، فأتمه القرآن يتعلم بدأ قد وكان أبيه، أقارب بعض
والعقائد والتفسري والحديث والفقه كاللغة فيه؛ املتداولة العلوم وتلقى األزهر، بالجامع
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١٢٥٠–١٣٠٧ه. فكري باشا هللا عبد

وغريهم. البلتاني حسن والشيخ عليش محمد والشيخ السقا إبراهيم الشيخ عىل واملنطق،
يف الرتكي القلم يف وتعنيَّ أتقنها، حتى الرتكية اللغة تعلم يف يشتغل ذلك مع وكان
يغتنم األزهر، يف العلم طلب عىل مكبٍّا يزال ال وهو (١٢٦٧ه) الكتخدائي الديوان

منه. رجوعه وبعد الديوان إىل ذهابه قبل الفراغ ساعات
مرتجم، بصفة الداخلية إىل ثم املحافظة، ديوان إىل املذكور الديوان من انتقل ثم
الخديوي والية إىل فيها وبقي باشا، سعيد له املغفور عهد عىل ِنيَّة السَّ باْلَمِعيَّة ألحق ثم
عندما اآلستانة إىل معه فسافر َمِعيَّته يف فأبقاه ١٢٧٩ه، سنة باشا إسماعيل األسبق
خدمته يف زال وما السلطانية. للحرضة الشكر وأداء الوالية تقليد يف الرسوم إلتمام ها أَمَّ
الخديوي مع تارة الكتابة بمهمة مراًرا اآلستانة إىل فسافر رحالته، أكثر يف يرافقه
بك لقب مع الثانية الرتبة فنال أخرى، وبمهمات الخديوي، الحرم مع وطوًرا األسبق،

١٢٨٢ه. سنة
العربية وهي الرشقية، الدروس مالحظة األسبق الخديوي قلَّده ١٢٨٤ه سنة ويف
الخديوي باشا توفيق محمد لهم املغفور وهم أنجاله، بمعية والفارسية، والرتكية
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من وغريهم الخديوي، الجناب عم باشا حسني والربنس باشا، حسن والربنس السابق،
الخديوية. اللغة أمراء

أحيانًا فكان والتقدم، الفضل يف والتدرج والتعلم، التعليم يف أمرهم يبارش فقام
الدروس إلقاء ومالحظة املعلمني، من غريه بمراقبة يقوم وأحيانًا بنفسه، التعليم يبارش
الوزارة رتبة إىل السابق الخديوي ترقى أن إىل ذلك عىل يزل فلم التعليم. طريقة وتقويم
السلطان لجاللة ذلك عىل الشكر رسوم ألداء العظمى الخالفة دار إىل وتوجه واملشريية،

عاد. أن إىل معه وبقي السعادة، دار إىل املرتجم فصحبه األعظم،
النظر إليه ُعِهَد ثم عمل، بغري أياًما فأقام املالية، ديوان إىل نُِقَل ١٢٨٦ه سنة ويف
فلبث فيها، رأيه وإبداء الحكومة، ذمة عىل املحافظة ديوان يف كانت التي الكتب أمر يف
وما بيانها نه َضمَّ مفصًال تقريًرا رفع ثم الكتب. يف وينظر الديوان ذلك إىل يرتدد مدة
من يمكِّن وال يحفظها، وال يحسن ال حالتها عىل بقاءها أن فيه وذكر حالها، يف رآه
خاص محل بإنشاء إما الناس؛ بها ينتفع هيئة عىل جعلها بلزوم وقال بها، االنتفاع
املوافق، الوضع عىل به وتوضع الخزائن، من لها الكفاءة فيه ما فيه ويجعل إليه تنقل
باشا عيل املرحوم بمساعي إنشاؤها الجاري املكتبة يف لتودع املدارس عىل بإحالتها وإما
الوجه أن وأوضح وأمثالها، الكتب بهذه تضيق ال سعة عىل ذاك، إذ ناظرها مبارك
زوايا من النفيسة الكتب تلك فاستُنِْقذَْت قرره، ما عىل ذلك حصل وقد أوىل. الثاني
الخديوية الكتبخانة وهي املذكورة، املكتبة يف حسنًا ترتيبًا وُرتِّبَْت واإلهمال، الخمول

الشهرية.
جمع يف مشتغًال النظار) مجلس اآلن خلفه (وقد ذاك إذ الخصويص املجلس وكان
ذلك، يف باملساعدة الرتجمة صاحب إىل فعهد وتعديلها، وتنقيحها والقوانني اللوائح

١٢٨٧ه. سنة إىل العمل يف وأخذ الرتكية، واللوائح القوانني فاستلم
املرحوم ذاك إذ والرئيس األهلية، املكاتب لديوان وكيًال تعنيَّ ١٢٨٨ه سنة ويف
سنتني وبعد املتمايز، رتبة الرتجمة صاحب نال ١٢٩٤ه سنة ويف مبارك. باشا عىل
إليه عهد ثم الرفيعة، مريمريان رتبة ونال العمومية، املعارف لنظارة وكيًال تعنيَّ
ناظًرا تعني ١٢٩٩ه سنة ويف السابق، املنصب مع النواب بمجلس األوىل الكتابة منصب
النظار زمالئه سائر مع منصبه من أقيل السنة تلك من رجب ويف العمومية، للمعارف

مشهور. وأمرها ذاك، إذ العسكرية الثورة اقتضتها ألحوال
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يف الحكومة وأخذت انقضت فلما — إليها املشار — العرابية الثورة كانت ثم
وبعد عليهم، املقبوض جملة من الرتجمة صاحب كان بها، والقائمني زعمائها محاكمة
معاشه، عنه قطعوا ولكنهم رساحه، فأُْطِلَق براءته، ظهرت التحقيق لجنة لدى استجوابه
بقي ما عنه ليدرأ السابق الخديوي له املغفور يدي بني املثول فالتمس عليه، ذلك فشق
قصيدة فنظم أخرى، وجهة من ذلك يلتمس فعاد له، يؤذن فلم عليه، الشبهة آثار من
النابغة منحى بها نحا ساحته، براءة فيها أبان وقد الخديوية، الحرضة بها يمدح شائقة

منها: قال مقتطفات وهاك اعتذاره، يف

ال��ك��ب��را واج��ت��ن��ب واف��ي��ت إذا وك��بِّ��ر ال��ك��ب��رى ال��س��اح��ة وج��ه��ة ��ْه ت��وجَّ ك��ت��اب��ي
ع��ش��را ل��ي ال��ب��اب س��دة وق��بِّ��ل ق��ب��وًال وال��ت��م��س اإلذن واس��ت��وه��ب خ��اض��ًع��ا َوِق��ْف
وال��ب��ش��را ال��ب��ش��ر ل��ه ي��رج��و أم��ل ل��ذي ح��اج��ة ال��خ��دي��وي ال��ب��اب ل��دى وبَ��لِّ��ْغ
ال��ع��ذرا ي��ل��ت��م��س ال��زالت ع��ن ص��ف��وح م��ؤم��ل ال��راح��ت��ي��ن س��م��ح ب��اب ل��دى
ق��ه��را غ��ي��ظ��ه ل��دى ج��ه��ل ذو ط��اش إذا ل��ح��ل��م��ه ال��راس��ي��ات ال��ج��ب��ال ت��ن��وء
ُط��را ب��ه��م رف��ًق��ا األرض ف��ي م��ن ف��ي��رح��م ق��ل��ب��ه ال��س��م��وات رح��م��ن ي��راق��ب
ال��ع��م��را م��ع��روف��ه آالء أرت��ج��ي وم��ن وس��ي��دي ال��ع��زي��ز وم��والي م��ل��ي��ك��ي
ن��ك��را زوروا ب��م��ا ج��اءوا ف��ق��د ب��أم��ر ت��ق��وَّل��وا ع��ل��يَّ أق��وام ك��ان ل��ئ��ن
ال��غ��را وال��ك��ع��ب��ة وال��م��ي��زاب وب��ال��ب��اب وزم��زم ال��ح��ط��ي��م ب��ي��ن ب��م��ا ح��ل��ف��ت
ال��ش��را ع��م��ره م��دى ي��ب��غ��ي م��ن ك��ن��ت وال ي��د وال ب��اع ال��ش��ر ف��ي ل��ي ك��ان ل��م��ا
أج��رى ل��ه ال��ك��ت��اب أم ف��ي ال��ل��ه ب��م��ا ج��رى ق��د ال��م��ق��ادي��ر م��ح��ت��وم ول��ك��ن
ال��ذك��رى س��ت��ن��ف��ع��ن��ي أن ألرج��و وإن��ي ل��ي ت��ق��ول ح��ي��ن م��والي ي��ا أت��ذك��ر
ض��را ن��س��م��ة ل��ذي ت��رج��و وال ل��دي��ك ف��ط��رة ل��ل��ن��اس ال��ن��ف��ع ت��روم أراك
أح��رى ق��ادر م��ن ال��ع��ف��و إن األم��ر ع��ل��ى ق��ادًرا زل��ت ال ال��ع��ب��اس أب��ا ف��ع��ف��ًوا
م��را أط��ع��م��ه ال��ص��ب��ر ف��ي��ه��ا ت��ج��رع��ت أش��ه��ٍر ض��ن��ك م��ن م��رَّ ق��د م��ا وح��س��ب��ي
ش��ه��را ط��ول��ه ف��ي ال��ي��وم م��ن��ه��ا وي��ع��دل ح��ق��ب��ة ال��ط��ول ف��ي ال��ش��ه��ر م��ن��ه��ا ي��ع��ادل
وال��ع��س��را ال��ب��ؤس أي��ام��ك ف��ي أك��اب��د أن��ن��ي ال��م��روءة دي��ن ف��ي أي��ج��م��ل

بفضله. تشهد درر وكلها
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له وأعاد يديه، بني باملثول له وسمح محلها، وأحلَّها أجلَّها سموه عىل ُعِرَضْت وملا
اآلتية: األبيات منها نذكر بها، يشكره قصيدة فنظم عنه، رضائه عىل داللة معاشه؛

ال��م��ع��ظ��م ال��خ��دي��وي آلالء ف��ش��ك��ًرا ل��م��ن��ع��م ح��ق ال��ص��ن��ع ش��ك��ر إن أال
م��ره��م ال��س��ح��ب م��ن م��ن��ه��لٍّ ك��ل ع��ل��ى وم��ف��خ��ر ف��خ��ر ال��ج��ود ف��ي ل��ه م��ل��ي��ك
ف��م��ي م��ن��ط��ق��ي ع��ل��ى اس��ت��ول��ى أو ي��راع��ي ي��دي ع��ان��ق��ت م��ا ال��ن��ع��م��اء س��أش��ك��ره

مكة علماء من فلقي الحج، فريضة ألداء الحجاز إىل توجه ١٣٠٢ه سنة ويف
سماه كتابًا ذلك يف وكتب واإلعظام. اإلكرام من بمقامه يليق ما وأدبائهما واملدينة
نجله ومعه والخليل، املقدس بيت لزيارة شخص التالية السنة ويف املكية. الرحلة
سارا ثم بفضله، يجدر ما هناك والعظماء العلماء من فلقي فكري، باشا أمني املرحوم
منتدى فيها مقامهما كان شهًرا، فيها وأقاما الهواء، لتبديل الزاهرة بريوت مدينة إىل
بريوت يف القاه ما فيها فالقى دمشق إىل ارتحل ثم والعلماء، األدباء ومرشع الفضالء
لبنان بطريق منها وسار آثارها، فزار بعلبك إىل عرج ثم الوفادة، وحسن االحتفاء من

مرص. إىل وعاد شهرين فيها فأقام بريوت، إىل
املؤتمر يف املرصي العلمي الوفد لرئاسة املرصية الحكومة انتدبته ١٣٠٦ه سنة ويف
أيًضا الرحلة هذه يف وصحبه ونروج، أسوج عاصمة استوكهلم مدينة يف انعقد الذي
إليه أحسن إسكندرية من سفره وقبل الوفد. هذا يف عضًوا — ذكره املتقدم — نجله
عىل املذكورة وفادته يف مرَّ وقد الثانية. الدرجة من املجيدي بالنيشان الخديوي الجناب
من ولورسن إيطاليا، أعمال من وميالنو (البندقية) وفينسيا النمسا، أعمال من تريستا
املدينة بمشاهد فيها تفرَّج يوًما، عرشين من أكثر بها فأقام وباريس، سويرسه، أعمال
الفنون. وغرائب الصنائع عجائب من فيه ما فشاهد املعرض، وقت وكان وضواحيها،
أعمالها من وليدن هوالندا، أعمال من وهي نوتردام، إىل ومنها لندره، إىل برحها ثم
توجه ثم الرشقية. باملطبوعات املعروفة مطبعتها ورأى الشهرية، مكتبتها وزار أيًضا،
من فنال مأموريته، محل استوكهلم إىل ومنها الدنيمارك، عاصمة كوبنهاجن إىل منها
أُسكار وأهداه الرعاية، مزيد وخرستيانيا باستوكهلم املؤتمر لهذا املجتمعني العلماء

األوىل. الدرجة من (وازة) نيشان املهمة هذه إتمام عند ونروج أسوج ملك الثاني
النمسا، عاصمة وفيانا أملانيا، بالد عاصمة برلني عىل مأموريته من العودة يف ومر
يجمع مرص إىل عودته بعد أخذ وقد االحتفاء. من األخرى العواصم يف لقيه ما بها فلقي
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التي العواصم يف رآه وعما املهمة، عن بها وعد التي رحلته لتدوين املعدات ويعد املواد
شهر يف اعرتته التي القلبية السكتة ذلك يف السري استمرار من منعه ولكن بها، مر
ظهر بعد عاوده ولكن صحته، تمام بعد ما إىل إتمامها فأبقى ١٣٠٧ه، سنة رجب
وافاه حتى عليه وتزايد بتلحوين، أبعاديته من عائد وهو الحجة ذي ٧ يف الخميس
يوم وهو الشهر، عارش األحد يوم صباح من عربية الثانية الساعة يف املحتوم األجل
ملا ونظًرا والقلوب. املحاجر تودعه والتبجيل، الوقار هامات عىل محموًال وشيِّع النحر،
بتعزية هللا) (رحمه تعطَّف السابق الخديوي له املغفور لدى الرفيع املقام من له كان

برقية. برسالة وأوالده أهله
والشعراء الكتبة بني نبغ وقد فصيًحا، وكاتبًا مطبوًعا، شاعًرا هللا) (رحمه وكان
من الوسطى القرون مذهب إنشائه يف يذهب وكان التعليمية. الوسائل قليلة ومرص

التسجيع. إىل ميل مع اللسان، هذا أبناء
سماه كتاب يف بنرشها — ذكره املتقدم — نجله ُعِنَي فقد املؤتمر، إىل رحلته أما
وهو ١٨٩٢م، سنة بمرص طبع ضخم مجلد يف أوروبا» محاسن إىل األلبا «إرشاد
أهلها وعادات األوروبية املدن أوصاف من حواه ِلَما باالعتبار؛ حقيق باملطالعة جدير
علمية وأبحاث سواه، يف ينرش لم مما ونثره املؤلف نظم من كثري يشء وفيه وأخالقهم،

وأدبية. ولغوية
مرة، غري مرص يف طبعت الباطنية، اململكة يف الفكرية املقامة أيًضا مؤلفاته ومن
الصعيد، أنحاء يف العلوم نرش عىل فيها يحثُّه باشا سلطان املرحوم إىل مطوَّلة ورسالة
املقاالت من ذلك غري وله الكبري، باشا عيل محمد له املغفور آثار محاسن من ونبذة
الرنانة، قصائده عن فضًال سديدة، وأسانيد عديدة طرق الحديث رواية يف وله والخطب،

منها. مثاًال ذكرنا وقد
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طراد أسعد

ورجال والتجارة، الثروة أرباب من جماعة وفيها بريوت، يف شهرية عائلة طراد بيت
فيها وليس ١٨٣٥م، سنة بريوت يف ُولد طراد، أسعد شعرائهم ومن والشعراء، األدب
يف األمريكية املدرسة إىل والده فأرسله الذكر، يستحق ما — يومئٍذ — املدارس من
عىل العربية العلوم وقرأ العالية، العلوم وبعض العلم مبادئ فيها فتلقى بلبنان، عبيه
املرحوم إىل الرتداد من فأكثر حداثته، منذ الشعر عىل مفطوًرا وكان األساتذة. أشهر
من الشيخ شعر فيها تحدَّى مواضيع يف عديدة قصائد ونظم اليازجي، ناصيف الشيخ

واملتانة. السهولة
األمر أويل ثقة موضع وكان العثمانية، الحكومة مناصب يف هللا) (رحمه وتقلَّب
يتعاطى به وأقام املرصي، القطر وجاء سورية برح ١٨٧٢م سنة ويف ونشاطه. لنزاهته
أخيه ابن فعني ١٨٩١م، سنة هللا توفاه أن إىل واملنصورة وزفتى اإلسكندرية يف التجارة
وخمسمائة ألف من نحًوا فجمع قصائده، من تيرس ما بجمع طراد هللا فضل الخواجة

منه: أمثلة وهذه طراد، أفندي نجيب ورتَّبه طبعه عىل وقف كتاب يف طبعها بيت،
اليازجي: ناصيف الشيخ بها مدح قصيدة من قال

وال��ع��ت��ب��ا وال��وع��د ال��وج��د إال أَر ول��م وال��ح��بَّ��ا ال��ع��ش��ق ي��ط��ل��ب ف��ؤادي ك��م إل��ى
ذن��ب��ا ل��ه ال��م��ح��ب ي��دري وال ل��دي��ك وال��وف��ا ال��ود ي��ع��رف ال ب��أن ع��رف��ت
ال��س��ح��ب��ا ت��م��ط��ر غ��دت ق��د ع��ي��ون��ي ع��ل��ي��ه ح��م��ى ل��ه��ا ق��ل��ب��ي ب��ات أن��س غ��زال��ة
ت��س��ب��ى وال ال��ع��اش��ق��ي��ن ق��ل��وب وت��س��ب��ي ال��م��دى ع��ل��ى ت��ص��اد ال ول��ك��ن ت��ص��ي��د
ق��ل��ب��ا ال��ن��وى ي��وم ل��ل��ص��ب��ر ل��ي ت��ب��ق ول��م واج��ب ل��ل��ق��ل��ب ف��ال��ص��ب��ر اص��ط��ب��ر ت��ق��ول



الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

َص��ب��ا رح��م��ت ال��ورى ف��ي ب��خ��ود س��م��ع��ت أك��ن ول��م ب��ال��وص��ال م��ن��ه��ا أأط��م��ع
وال��ق��رب��ا ال��ت��واص��ل ع��اف ف��ق��د غ��ري��ًق��ا ب��م��دم��ع��ي ي��ب��ي��ت أن ن��وم��ي خ��اف وق��د
وال��ن��ه��ب��ا ال��س��ل��ب ت��رغ��ب ف��ؤادي وح��ل��ت وج��ه��ه��ا ال��ي��وم ن��اظ��ري ع��ن ج��زم��ت وق��د
وال��ن��ص��ب��ا وال��ج��زم ال��رف��ع ع��لَّ��م��ت��ن��ي ف��ق��د ج��زم��ه��ا ل��ت��رف��ع ق��ل��ب��ي ل��ه��ا ن��ص��ب��ت
ال��ع��رب��ا أورث ل��ل��ذي ج��ف��اه��ا س��أش��ك��و ال��وف��ا أب��دع��وا م��ن ل��ل��ع��رب ان��ت��س��ب��ت ق��د
ال��ش��رب��ا ن��ط��ل��ب ب��ح��ره م��ن ال��ظ��م��ا ك��أه��ل رك��اب��ن��ا ت��س��ع��ى ال��ي��وم ال��ي��ازج��ي إل��ى
ال��ك��ت��ب��ا ج��م��ع ص��دره ه��ذا ال��ع��رب م��ن ت��ق��دم��وا ق��د األل��ى ك��ت��ب دث��رت ل��ئ��ن
ال��ص��ع��ب��ا ل��ك ي��ح��ل أن ش��يء وأه��ون ف��ض��ل��ه م��ن��ع ع��ن��ده ش��يء وأص��ع��ب
ل��ب��ى ت��ن��ظ��ره م��ن��ك س��ؤال ف��ق��ب��ل س��ائ��ًال ج��ئ��ت ن��ح��وه ش��يء أي ع��ل��ى

باإلسكندرية: عاقل محمد الشيخ بها أجاب قصيدة من وقال

ب��اب��ال ت��ف��ت��ن ب��ال��س��ح��ر ال��ت��ي وه��ي ع��اش��ق ج��ف��ون��ك م��ن ي��س��ل��م ه��ي��ه��ات
ع��ادال ش��خ��ًص��ا ال��ح��ب ق��ض��اة م��ن ل��ي أرى وال ال��ح��ب��ي��ب أش��ك��و ل��م��ن أت��رى
ال��ع��اذال أط��اع ق��ب��ل��ي ع��اش��ق م��ن ف��م��ا م��ه��ًال ح��ب��ه ف��ي ع��اذل��ي ي��ا
ال��ق��ات��ال ذاك أخ��ف��ي��ت وب��م��ه��ج��ت��ي رض��ى ع��ل��ى ال��غ��رام ف��ي ق��ت��ي��ل إن��ي

قوله: منها نقتطف الجديدة، االخرتاعات فيها وصف رنانة قصيدة وله

م��ص��ف��ودا ب��ِخ��دره��ا ح��ش��اك م��ل��ك��ت إن��ه��ا ال��م��ال��ك��ي��ة ح��دوج وات��رك
ج��دي��دا م��ص��ر ق��ط��ر ف��ي ع��ص��رن��ا ف��ي ت��رى م��ا وال��ه��وادج ب��ال��ح��دائ��ج م��ا
ح��دي��دا ي��ج��رُّ م��اءً أرى إن��ي ل��ه وق��ل ل��ل��ب��خ��ار ل��ح��اظ��ك ��ه وجِّ
ب��ع��ي��دا م��ن��ك ك��ان م��ا ق��رَّب��ا ق��د ك��م وال��ت��ل��ف��ون ال��ب��رق ل��س��ل��ك وان��ظ��ر
ن��ش��ي��دا ال��ع��راق أه��ل بُ��ع��ده��ا م��ع ف��أط��رب��ت ال��ح��ج��از ف��ي س��ل��ي��م��ى غ��نَّ��ت
ت��أوي��دا ل��ق��ده��ا أص��ب��ه��ان ف��ي ن��رى ف��ق��د ب��م��ص��ر رق��ص��ت إن ول��س��وف
ال��غ��رِّي��دا ال��ط��ائ��ر وه��اك ع��ج��ب��ا وذا وذا ذاك ب��ذك��ر ال��ف��ؤاد أل��ِه
ب��ري��دا ال��ب��ري��د ح��م��ل ف��ك��أن��م��ا ب��وص��ف��ه ال��ب��ري��د م��ع إل��ي��ك ي��ه��دي
م��ع��دودا م��ت��ن��وًع��ا وب��ج��وه وب��ب��ح��ره ب��ب��ره ال��ب��ري��د ي��ص��ف
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وال��ت��ع��ري��دا ال��ت��أج��ي��ل ي��ع��رف ال ال��ذي ال��خ��ل ال��ص��ادق ال��ص��دي��ق ذاك
وع��ه��ودا س��ن��ة األم��ان��ة ح��ف��ظ ي��رى خ��الٍّ ب��وص��ف��ه م��ن��ه وي��ري��ك
ال��ب��ي��دا ي��ط��وي ال��ل��ه ب��ح��ول وس��رى أله��ل��ه��ا وال��ن��ض��ار ال��س��ف��ات��ج ح��م��ل
أخ��دودا ب��ه��ا م��ن��ه وك��م م��ن��ه��ا ح��ل��ة ع��ل��ي��ه ف��ك��م ال��ق��ف��ار ي��ط��وي
ص��ع��ي��دا ذاك س��ق��ي ال��ت��ج��ارة ي��س��ق��ي ك��ن��ي��ل��ه��ا م��ص��ر أرض ف��ي م��ت��ف��رع
ع��ن��ق��ودا م��ح��ط��ة ل��ك��ل ي��ه��دي ك��رم��ة ك��ص��اح��ب ب��ه��ا ي��ط��وف أب��ًدا

باملنصورة: الزاهدين شيخ حسنني الشيخ يرثي وقال

أس��رى م��ن ف��س��ب��ح��ان األق��ص��ى ال��م��س��ج��د م��ن األج��را ي��غ��ت��ن��م ال��ي��وم ال��ح��س��ن��ي��ن س��رى
أج��رى ال��ذي ج��لَّ األن��ه��ار ت��ح��ت��ه��ا ج��رت ج��ن��ة ن��ح��و ارت��ق��ى ال��ن��ي��ل ج��ان��ب وع��ن
ن��ص��را وأك��س��ب��ه��ا ل��ط��ًف��ا ع��م��ه��ا ف��ك��م ح��س��رة ال��ي��وم ال��م��ن��ص��ورة ب��ن��و ب��ك��ت��ه
ال��خ��م��را أع��ص��ر آم��اق��ه��م م��ن أران��ي وك��أن��ن��ي ال��دم��ا ي��ب��ك��ون أراه��م
ب��را ع��م��ه��م ب��ال��ف��ض��ل ع��م��ه��م وَم��ن وال��ت��ق��ى وال��ن��س��ك ال��زه��د ش��ي��خ ي��ن��وح��ون
ال��زه��را األن��ج��م أب��ك��ت ق��د م��ن��ي��ت��ه ك��أن��م��ا ح��ت��ى األف��ق ع��ي��ون ��ت وس��حَّ
وال��ق��ف��را ال��ف��ق��ر أي��ام��ه ف��ي والزم زاه��دا ال��ع��م��ر ق��ض��ى ق��د وح��ي��ًدا ف��ري��دا
ك��س��رى ب��ه اس��ت��ع��ز ع��م��ا ك��س��رة ف��ي ق��ن��اع��ة ب��ظ��ل اس��ت��غ��ن��ى ال��واب��ل ع��ن

لندن: يف املتوىف بسرتس سليم املرحوم يرثي وقال

ك��ل��م��ات��ه ي��ع��ي ل��م��ن ال��ع��زاء ودع ح��س��رات��ه ف��ي ال��ي��وم ال��ح��زي��ن خ��لِّ
ص��ع��دات��ه م��ن ع��ل��ي��ك ي��خ��اف دن��ف ع��ن ال��ي��وم ال��س��ل��و أح��ادي��ث واط��رح
ف��ت��ات��ه ص��غ��ار إال ق��ل��ب��ه م��ن ل��ه ي��ت��رك ل��م ال��ب��ي��ن غ��رام دن��ف
س��ق��ات��ه اخ��ت��الف ح��س��ب أن��واع��ه��ا ع��ل��ى ال��دن��ي��ا ن��وائ��ب ك��أس ن��ش��وان
أن��ات��ه م��ن ت��ح��وي��ه م��ا ف��ت��ع��د ص��دره ف��ي أنَّ��ة ب��ل��وى ول��ك��ل
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قال: أن إىل

ع��ف��ات��ه ل��ف��ي��ف م��ع ت��خ��ط��ر واف��ت��ه ف��ك��أن��ه��ا ب��اس��ًم��ا ال��م��ن��ي��ة الق��ى
ه��ب��ات��ه ب��ذل ع��ن��د ك��ان��ت ب��ي��دي��ه ن��ف��س��ه ال��ن��ف��ي��س��ة ت��ل��ك وك��أن��م��ا
ووالت��ه وق��ض��ات��ه ب��ذوات��ه ف��ق��ده ح��س��رة ال��ش��رق ب��ق��ل��ب ع��ظ��م��ت
ف��رات��ه ل��ق��ل��ب ت��ع��زي��ة ل��ل��ش��رق ج��رى ل��و ت��م��نَّ��ى أس��ف م��ن وال��ن��ي��ل

املوت: يخاطب باإلسكندرية كرم سمعان املرحوم بها رثا قصيدة ومن

ت��ب��ي��ان��ا خ��ط م��م��ا م��ن��ك ام��ح��ى م��ه��م��ا ول��و ال��ق��ض��اء خ��ط ي��م��ح��ي ال وي��اله
أج��ف��ان��ا ف��رَّح��ت وك��م ف��ت��ًك��ا م��وت ي��ا م��ه��ج ف��ي ب��رَّح��ت ك��م وي��اله وأل��ف
ول��دان��ا ي��ت��م��ت وك��م أخ��ي��ه ع��ل��ى أٍخ ن��واح ت��رح��م ول��م ظ��ل��م��ت وك��م
إخ��وان��ا ف��رق��ت وك��م ال��ف��راق ج��م��ع ن��ف��ر م��ن ال��ل��ح��د ب��دار ج��م��ع��ت وك��م
ت��ي��ج��ان��ا ع��ط��ل��ت وك��م ال��ج��ن��ود ب��ي��ن م��ل��ك م��ن ال��روع غ��داة أس��رت وك��م
وس��ج��ان��ا أج��ن��اًدا ال��ده��ر ن��وائ��ب م��ت��خ��ذًا األس��ر ب��دار غ��ل��ب��ت وك��م
ف��رس��ان��ا ال��خ��ي��ل ص��ه��وات ع��ن أل��ق��ي��ت وك��م ال��م��ش��اة ه��ام ع��ل��ى م��ش��ي��ت وك��م
ش��ان��ا وال ق��دًرا وال س��م��وٍّا وال ش��رًف��ا وال ج��اًه��ا وال م��ج��ًدا خ��ف��ت م��ا
ورك��ب��ان��ا ف��رس��انً��ا اإلغ��ارة ش��ن��وا ول��و ال��رج��ال ب��أب��ط��ال ت��ب��اِل ول��م
م��روان��ا ب��ن��ت ريٍّ��ا ك��ان ول��و ف��ت��ٍك ع��ل��ى ع��زم��ت ل��و ش��ف��ي��ًع��ا ق��ب��ل��ت وال
ري��ع��ان��ا ي��زداد ال��ص��ب��ا ف��ي��ك وأن��ت وم��ض��ى وان��ق��ض��ى ف��ج��ي��ٌل ج��ي��ٌل ش��اخ ك��م
وغ��س��ان��ا ب��ك��ر وب��ن��ي وت��غ��ل��بً��ا وج��ره��م��ة وش��ي��ب��انً��ا ع��اًدا أف��ن��ي��ت
ري��ان��ا ب��األرواح زل��ت وم��ا رغ��ًم��ا ت��س��ل��ب��ه��ا ك��ن��ت ن��ف��س ك��ل ف��ي وع��ش��ت
إن��س��ان��ا ي��ب��ك��ي��ك ك��ي م��وت��ك ل��ي��وم ودع ت��م��وت ال ك��م وإل��ى م��ت��ى ح��ت��ى
وج��دان��ا ال��ن��ف��س أك��س��ب��ت��ه ال��ورى م��ن رم��ق ذو ال��م��وت م��وت ي��ن��ظ��ر ه��ي��ه��ات
ه��ج��ران��ا ل��ل��م��وت ي��ج��د ل��م ي��م��ت ل��م م��ا ب��ص��اح��ب��ه ح��ي م��وت��ه ف��ح��يُّ��ن��ا
ك��ان��ا م��ا ال��م��وت وك��أن ك��أن��ه م��ع��ه ق��ض��ى م��ي��ت م��وت��ه وم��ي��ت��ن��ا
س��ل��ط��ان��ا ال��م��ل��ك س��ري��ر ف��ي ذا ب��ع��د م��ن ف��ك��ن ي��ع��اد م��وتً��ا ال ال��م��ي��ت أي��ه��ا ي��ا
خ��زان��ا ال��ك��ون ف��س��ح��ات ف��ي ص��ادف��ت ف��ق��د ال��ف��ن��اء ت��خ��َش ال ت��ب��ددت م��ه��م��ا
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ناجي املعلم

الشهري الرتكي الشاعر

حاله ترجمة

وولده تويف بك، عيل يسمى اًجا َرسَّ والده وكان ١٢٦٥ه، عام حوايل اآلستانة يف ولد
فعنيا سنٍّا منه أكرب أخ له وكان أمه، فكَفَلتْه عمره، من عرشة الحادية يتجاوز لم هذا
وقرأ ابتدائي. مكتب يف القراءة مبادئ فتعلَّم العيش، من سعة يف يكونا ولم برتبيته،
عىل عكف ثم اللغوية، العلوم ومبادئ القرآن فحفظ — إليه املشار — أخيه عىل شيئًا
تعلم ثم والفارسية، والعربية الرتكية فأتقن نفسه، تلقاء من باملطالعة العلم اكتساب
لم حاله ألن الليل؛ وسهر واالجتهاد بالجهد ذلك كل واكتسب بعدئذ، الفرنساوية اللغة
إنه حتى ونحوها، والكتب املعلمني عىل واإلنفاق املدارس نفقات تكبد عىل تساعده تكن
الكتب. وأثمان الدرس نفقات عىل بربحها يستعني خصوصية أعمال إىل اضطر ما كثريًا
(يف وارنه رشدية مدرسة يف أستاذًا تعنيَّ الصورة هذه عىل العلم من تمكَّن وملَّا
املحاكم إحدى يف وكاتبًا باشا، سعيد لدولتلو خصوصيٍّا كاتبًا أيًضا وتعنيَّ الروميل).
الوظائف ومن الواليات. إحدى مكتوبي قلم مميز صار أن إىل منها وترقى الجزائية،
معارفه بني فاشتهر أديبًا، مجتهًدا وكان الخارجية، نظارة يف الكتابة أيًضا تقلدها التي
أحمد الشهري الرتكي الفاضل من فتقرَّب اإلنشاء، وحسن النظم وجودة والرباعة باألدب

ابنته. فأزوجه وأدبه بذكائه ويعجب ناجي إىل يرتاح هذا فكان أفندي، مدحت
دوائر يف الخدمة فاعتزل العلم، إىل االنقطاع إليه حبب ما جملة من ذلك فكان
«ترجمان جريدة من األدبي القسم تحرير فتوىل املحررين، سلك يف وانخرط الحكومة
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١٢٦٥–١٣١٠ه. ناجي املعلم

بني ذكرها سيأتي انتقادية شعرية مجالت وأنشأ «سعادت»، جريدة ثم حقيقة»،
حتى سنوات بضع فيها فقىض عثمان، آل تاريخ كتابة تقلدها مهمة وآخر مؤلفاته،

هللا. توفاه
مخترص أسلوب عىل الشعر ونظم والتصنيف التأليف عىل عامًال كله ذلك مع وكان
وضعها أو عنها االستغناء يمكن كلمة عبارته يف تجد أن عليك يستحيل يكاد حتى مفيد،
آنسوه ملا ومنظوماته؛ مؤلفاته مطالعة عىل األتراك أدباء فعكف له، وضعت ما غري يف
عىل ساعده حسنًا رواًجا كتاباته وراجت والفائدة. اللذة مع والرقة الطالوة من فيها
وأهل الدولة رجال إىل وتقربه أقاربه، بني منزلته رفع يف سببًا ذلك كان ثم التعيش،

ووزرائها. اآلستانة علماء من وغريهم املابني
َمنْعاُه لخرب كان ١٣١٠ه سنة رمضان ٢٥ يف حياته أجل بانقضاء هللا أذن فلما
الخطباء، وأبَّنه الشعراء، ورثاه األصدقاء، فبكاه كافة، العثمانيني قلوب يف أليم وقٌع
بأن إرادته أصدر حتى السلطان جاللة إىل َمنْعاُه خرب وصل وما الجرائد. وترجمته
الجنان ساكن تربة يف يدفن وأن الخاص، الهمايوني جيبه من ودفنه جنازته عىل ينفق

والعلماء. العظماء مدفن الثاني محمود السلطان
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وجودة الرأي، وإصابة النظر، ودقة البيان، بحسن أفندي ناجي املعلم واشتهر
منها فيصوغ بَنانه، طوع واملعاني األلفاظ فكانت ونثًرا، نظًما الذوق وحسن القريحة،
نسًقا والنظم اإلنشاء يف واتخذ طبقاتهم، اختالف عىل املطالعني تلذ أساليب عىل شاء ما
ما اختار لكنه السلف، عليه كان ما عىل بقي وال املحدثني، اإلفرنج يقلد فلم جديًدا،
كتبه ما مطالعة يف الناس حبَّب ا ممَّ ذهنه، يف صورته خلفت حسنًا أسلوبًا ذلك بني
الغالب يف فهم والعرب، األتراك من العرص هذا كتَّاب عادة به جرت ملا خالًفا ونرشه
األصم التقليد ولكن فيه، غرابة ال طبيعي وهو يكتبونه، فيما اإلفرنج تقليد يتوخون
نظرنا فليكن فيه، إال املطالعة تلذ ال خصوصيٍّا ذوًقا أمة أو لغة لكل ألن للذوق؛ مفسد
األعرص اختالف عىل الكتاب أذواق معرفة يف التوسع يطلب من نظر اإلفرنج يكتبه ما يف

لهم. نكتب إنما الذين لغتنا أبناء ذوق يناسب ما نختار ثم واللغات،
وقع ومنظوماته ملؤلفاته فكان الخطة، هذه عىل سار الرتجمة صاحب أن فيظهر
قائًما منهاًجا الرتكي لإلنشاء يجعل أن عزمه يف وكان الرتكية، اللغة قراء عند حسن
اللسان مقتضيات يوافق بل املحدثني، الغربيني وال القدماء الرشقيني يشبه ال بنفسه،
٤٥ عن فمات إتمامه، قبل عاجلته املنية ولكن جهده، قصارى ذلك يف فبذل والزمان،

استثناء. بال الرتكية اللغة كتَّاب أكتب لكان أجله يف هللا فسح ولو عاًما،
املعارشة، حسن الحديث، رقيق القلب، سليم وفيٍّا، حازًما نشيًطا الهمة، عايل وكان

والتصنيف. التأليف إال حياته من همه يكن لم عامًال،

مؤلفاته

وهي: ورسائل، مقاالت وأكثرها مؤلفاته، من ونرش طبع ما أسماء وهذه

منظوم. آتشياره: (١)
الفاتحة، سورة من املستنبطة العقلية األرسار ترجمة ملخص وهو القرآن: إعجاز (٢)

الرازي. الدين فخر لإلمام الغيب مفاتيح كتاب يف املندرجة
املندرجة األحرف بشأن املسلمني علماء عن املنقولة األقوال ترجمة الهي: معماي (٣)

القرآن. سورة بأول
منظوم. رشارة: (٤)

منظوم. الغازان: أبي ابن موىس (٥)
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عيل. لإلمام أمثال ترجمة عىل يشتمل عيل: أمثال (٦)
نثر. املدرسة): (خواطر لري خاطرة مدرسة (٧)

نثر. سوز: صائدة (٨)
منظوم. فروزان: (٩)

تركية. أشعار عىل انتقاد معلم: (١٠)
مكاتب. بولندم: يازمش (١١)

انتقاد. دمدمه: (١٢)
مكاتيب. مخابرات: (١٣)
مكاتيب. مكتوبارم: (١٤)
نثر. األكابر: نوادر (١٥)

أيًضا. مكاتيب مجموعة بويلة: شويلة (١٦)
تياتر. هدر: (١٧)

الرفاعي. حكم (١٨)
العرب. سانحات (١٩)

وغريه. اإلفرنجي اللسان عن مرتجم ونثر أشعار مرتجم: (٢٠)
آفاق. (٢١)

مظفر. محمد (٢٢)
الرتك. شعراء لري: شاعر ترك (٢٣)
اللغة. يف كتاب ناجي: لغت (٢٤)
اآلداب. يف أدبية: اصطالحات (٢٥)

زيدون. ابن قصيدة ترجمة ترجمة: دون ترجمة (٢٦)
الكالم. أنموذج سخن: نمونة (٢٧)
ونثره. شعره بعض سنبلة: (٢٨)
أدبية. مجلة معلم: مجموعة (٢٩)
أدبية. مجلة املداد: إمداد (٣٠)
منظوم. النطاقني: ذات (٣١)

اإلخالص. خالصة (٣٢)
عبيدية. (٣٣)
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تطبع. لم أخرى آثار وله
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والخمسون التاسع الفصل

إلياسصالح

العربية اللغة يف فنبغ األمريكانية، السورية الكلية املدرسة يف العلم وتلقى بريوت، يف ُولد
بني جمع أنه قريحته غريب ومن فطنًا، ذكيٍّا الذهن متوقد حداثته منذ وكان وآدابها،

لواحد. ذلك يتفق أن ويندر واإلنشاء، الشعر
بني اشتهر قد وكان ١٨٨٨م> سنة الكلية املدرسة من البكلورية شهادة نال
املقطم إدارة فاستقدمته اإلنشاء، يف ذوقه وسالمة الشعر، يف السيالة بقريحته البريوتيني
بمعجزات ألتى أجله يف فسح ولو الشباب، ريعان يف هللا توفاه حتى فيها التحرير فتوىل
صيته طار حتى الكتاب، وعمدة الشعراء نوابغ من سنه صغر عىل كان ألنه البيان؛
رقة، بالنفوس معانيه وتمتزج سهولة، عباراته تسيل أديبًا كاتبًا وكان القطرين. يف
من شاردة أي عن سألته لو اللغة، بقواعد متضلًعا عليها، يؤخذ هفوة يهفو أن قلَّ
من خالًصا فصيًحا عربيٍّا إنشاؤه وكان أمثلة. أو مثاًال لك وأورد فوًرا ألجابك شواردها
ناصية عىل قابًضا وكان األجنبية. باللغات ومطالعته اشتغاله كثرة مع العجمة، صبغة
لك أورد إال لفظ عن تسأله فال معانيها، وظالل ومواقعها اشتقاقاتها عارًفا األلفاظ،
القاموس. من الصفحة يف منها كل موضع إىل بأصبعه وأشار ومعانيه، اشتقاقاته سائر
ال والطالوة، بالسهولة والفصاحة الرقة مع شعره يمتاز مطبوًعا، شاعًرا وكان
عن واشتغاله سنه صغر عىل نظم وقد والظرف. الذكاء عىل تدل نكتة من بيت له يخلو

األمثال. مجرى جرت ومقاطع رنانة قصائد الشعر
منه، مرادك يدرك حتى بحديثك تبدأ تكاد ال فطنًا، الخاطر رسيع ذلك مع وكان
عن ويعرب بلسانك ينطق أنه لك يخال حتى معانيك مكنونات من خفية تخفاه وال
املذاكرة أو املطارحة من مجلسه يخلو ال املعارشة، حسن الحديث، حلو وكان جنانك،
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١٨٧٠–١٨٩٥م. صالح إلياس

وإذا السياسية. أو العلمية أو األدبية املواضيع من فيه الخوض يحلو فيما املباحثة أو
اإلصابة. جانب يف أكثرها وأفكاًرا قويمة آراء منه آنست أمر يف ناظرته

أن يصح ما نه وِخالَّ أصدقائه سائر واعتداله بعفته يتحدث عفيًفا أديبًا وكان
بينهم. مثاله عىل نرى أن ويندر العرص، هذا لشبان قدوة يكون

الفرنسوية، ويحسن وكتابة، ترجمة جيدة؛ معرفة اإلنكليزية اللغة يعرف وكان
يف نظمت أنها قارئها يشك ال العربية، يف فنظمها إنكليزية قصائد عرَّب ما وكثريًا
اللطائف مجلة يف منه يشء درج املرصية، األمرية رواية من جانبًا وترجم رأًسا. العربية
إىل معانيها نقل عىل اقتداره مع اإلنكليزية من تمكُّنه عىل يدل ما وفيها مرضه، قبل

التعريب. رائحة منها يشتم ال فصيحة عربية عبارة
االهتمام عن لحظة يفرت ال ونزاهة، أنفة القلب ممتلئ عزيزها، النفس كبري وكان
جاءه فلما البدن، ونحول الجسم تعب إىل به أودى حتى ذلك يف بالغ وقد بمستقبله.
تزال ال وآماله املعايل، إىل شاخصٌة ونفُسه فقىض سبيًال، دفعه إىل يستطع لم املرض

حياته. من نسمة آخر إىل األماني بنيل عالقة
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ما منظوماته من فإن ذلك ومع قليًال، إال له يفسح لم األجل فإن آثاره، وأما
ما ومنه املقطم، جريدة يف منشور وأكثره األدب، رجال به وأعجب األلسنة، تناقلته
يف النرش يستحق يشء جمع إىل نوفق ولم محفوظهم، يف املدرسة يف زمالؤه يتناقله

الشعر. عالم من منزلته عىل داللة منها بأمثلة فنأتي حدة، عىل كتاب
شهادتها: نيل عند الكلية املدرسة بها ودَّع «الحرية»، يف فلسفية قصيدة من قال

وأم��يَّ��ْه زي��ن��ب ذك��ر واع��ت��زل م��يَّ��ة دار ف��ي ال��وق��وف ع��ن��ك خ��لِّ
وال��ج��اه��ل��ي��ْه اإلس��الم رب��وع ف��ي ش��ع��ًرا ق��ال م��ن ك��ل ال��ل��ه رح��م
غ��ن��ي��ه س��ع��اد وع��ن س��ل��ي��م��ي ع��ن ش��رف��وه��ا ب��م��ن دارن��ا إن��م��ا
ال��ن��رج��س��ي��ه ال��ل��واح��ظ خ��الل م��ن ف��ي��ه ال��زه��ر ف��ت��ح ال��روض ه��ي ب��ل
ال��ش��ق��ي��ه ال��ق��ل��وب ع��ل��ى ب��در ح��رب ال��ع��ذارى خ��دود ف��ي��ه وأق��ام��ت
ال��ع��ام��ري��ه ه��ذه ق��ي��س ف��أن��ا ب��ه��واه��ا ع��اذل��ي ي��ا ت��ل��م��ن��ي ال
ش��رع��ي��ه ح��ج��ة ف��ي��ه وم��ع��ي ق��ل��ب��ي وال��ق��ل��ب ال��م��الم وع��الَم
ال��ت��رك��ي��ه ل��ألع��ي��ن ح��ال) (ع��رض ف��ق��دم ت��دع��ي��ه ك��ن��ت ف��إذا
ال��دج��ي��ه ال��ش��ع��ور ت��ل��ك ل��ي��ال��ي ف��ي ت��دري ل��وك��ن��ت ال��ع��ش��واء وخ��ب��ط��ن��ا
ال��ح��ري��ه ال��م��س��ك��ي��ن��ة ف��ن��س��ي��ن��ا ق��ي��ًدا ال��ش��ع��ر س��الس��ل وات��خ��ذن��ا
دن��ي��وي��ه ت��ك��ن م��ه��م��ا ي��م��ت��ط��ي��ه��ا ش��ه��وات ذا اإلن��س��ان وزع��م��ن��ا
األدب��ي��ه ال��م��ن��اق��ب ج��م��ي��ع م��ن خ��ل��ق ف��ال��م��رء ص��ح إن زع��م وه��و
ال��ج��س��دي��ه ال��م��ط��ال��ب ت��ل��ك ك��ب��ح ل��ي ق��ل ج��ع��َت إن ت��س��ت��ط��ي��ع أف��ال
ال��ب��ش��ري��ه ال��ط��ب��ي��ع��ة ق��اوم��ت��ك وم��ه��م��ا ف��ت��س��ت��ط��ي��ع ح��رٌّ أن��ت
ال��دن��ي��ه األم��ور م��ن ي��م��ت��ط��ي��ه ع��م��ا ي��س��أل االن��س��ان ول��ك��ون
وروي��ه رض��ى ع��ن األم��ر ي��ف��ع��ل ح��ر ال��ده��ر م��دى أن��ه ش��اه��ٌد
م��س��ئ��ول��ي��ه ذاك ف��ي أع��ل��ي��ه��ا ف��أخ��ط��ت أن��ت اإلدارة أدرت ه��ب
ال��ك��س��ع��ي��ة ال��ن��دام��ة ون��دم��ت ص��ن��ي��ًع��ا أس��أت إذ ت��ل��ظ��ي��ت ك��م
ال��ع��ق��ل��ي��ه األدل��ة أص��ح م��ن دل��ي��ًال ف��ع��ل��ُت) (ل��ي��ت��ن��ي ف��ي إن
ال��م��ب��دن��ي��ه ال��ش��رائ��ع أث��ب��ت��ت��ه ول��ك��ن ق��ب��ًال ذاك ال��ن��اس أن��ك��ر
واألس��ب��ق��ي��ه ف��ي��ه ال��ع��ل��م ول��ك ف��اع��ل��م ال��م��رء أي��ه��ا ي��ا ح��ر أن��ت
أول��ي��ه وه��ذه ح��ر أن��ت وع��ل��م ب��ه��ذا ف��اع��ل��م ح��ر أن��ت
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أول��ي��ه ذا ال��ن��ظ��ام ول��ي��س ال ن��ظ��ام ت��ح��ت ك��ن��ت إن ع��ب��ًدا ل��س��ت
ال��وص��ي��ه وض��ع��ت ال��ذي وألن��ت ت��ت��ب��ع��ه إن ال��ن��ظ��ام ف��وق أن��ت
ال��ع��ل��م��ي��ه األدل��ة وي��ق��ي��م ع��ب��ًدا ك��ان ل��و اإلن��س��ان ي��ت��م��ن��ى
ال��ح��ري��ه ب��غ��ي��ة ال��ح��ب��ل ي��ق��ض��م ح��ي��وان م��ن رأي��ت ق��د ول��ك��م
ب��ال��ع��رب��ي��ه ال��ن��اط��ق��ي��ن م��ع��ش��ر ي��ا ب��ل ال��ف��ض��ل ذوي أم��ن��ا ب��ن��ي ي��ا
ال��ذه��ب��ي��ه ال��ح��ل��ي ال��الب��س أي��ه��ا م��ول��ى أن��ت وال أن��ا ع��ب��ًدا ل��س��ت
م��زي��ه ع��ب��ي��د ع��ل��ى ل��زي��د م��ا ط��رٍّا ال��ن��اس أي��ه��ا ال��ن��اس ه��ك��ذا

فقال: واألساتذة التالمذة وفراق الفراق وصف إىل الكالم وساق

ال��ك��ل��ي��ه س��اك��ن��ي ي��ا ب��ال��م��ع��ن��ى ف��رف��ًق��ا ع��ل��ي��ه ي��ق��وى م��م��ن ل��س��ت
ب��ري��ه ون��ف��س��ي ص��ال��ح وأن��ا ن��ف��س��ي ال��وج��د ل��ظ��ى ف��ي ت��ل��ق��ون ك��ي��ف
م��ط��ي��ه أي ل��ل��ف��راق وأم��ط��وا ع��ن��ي ال��ت��ب��اع��د رام��وا ب��دوًرا ي��ا
ال��ج��اذب��ي��ه ذي ف��أي��ن دم��وع��ي ه��ا ب��ح��وًرا ال��ب��دور ت��ج��ذب أف��ال
ال��ق��ل��ب��ي��ه ح��رارت��ي ص��ه��رت��ه ب��إذن��ي أودع��ت��م��وه درٍّا إن
ال��ك��ي��م��ي��ه ال��غ��رائ��ب ف��ت��رون ع��ق��ي��ًق��ا م��ق��ل��ت��اي وس��ت��ذري��ه

فبدأ بريوت إىل سافر قد وكان الدكتورية، برتبة املقتطف صاحبي يهنئ وقال
قال: املدح، إىل واستطرد السفينة بوصف

وم��رس��اه��ا م��س��راه��ا دم��وع��ي ع��ل��ى م��ج��راه��ا ال��ل��ه ب��اس��م ال��س��ف��ي��ن��ة ت��ل��ك
أش��ج��اه��ا األوط��ان ه��وى ك��أن م��ث��ل��ي م��وق��دة ال��ن��ي��ران ق��ل��ب��ه��ا وف��ي ت��ج��ري
ح��م��اي��اه��ا ذاق��وا إذا ف��ك��ي��ف ��ا وه��مٍّ ف��ت��س��ك��ره��م ف��ي��ه��ا ب��م��ن ت��م��ي��د س��ك��رى
ِع��ْط��ف��اه��ا ي��ه��ت��ز ج��اري��ة ف��ت��ل��ك م��رًح��ا ب��ن��ا س��ارت إذا ب��دٌع ول��ي��س
ك��ف��اه��ا ب��ال��ح��ن��اء ي��خ��ض��ب ك��ال��خ��ود خ��ض��ب��ت ق��د ب��ال��ق��ار ل��ك��ن��ه��ا ه��ي��ف��اء
رع��اي��اه��ا م��ن ج��ن��د ال��ق��وارب م��ن ب��ه��ا ي��ح��ي��ط ت��رس��و إذ ال��ب��ح��ر س��ل��ط��ان��ة
ح��ي��اه��ا وال��م��وج ل��ه��ا ال��ب��خ��ار ص��وت وش��دا أع��الم��ه��ا ن��ش��رت س��رت وإن
ت��ل��ق��اه��ا ال��س��ح��ب ه��ام ف��وق وت��ارة غ��ائ��ص��ة ال��ي��م ق��رار ف��ي تُ��َرى ط��وًرا
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م��س��س��ن��اه��ا ش��ئ��ن��ا ول��و ال��ن��ج��وم ن��رع��ى ب��م��ا وال��رف��اق ب��ت��ن��ا ل��ي��ل��ة أن��َس ل��م
وي��غ��ش��اه��ا ي��غ��ش��ان��ا ال��م��اء س��وى ش��يء وال ال��ج��ه��ات ك��ل م��ن ال��م��اء وح��ول��ن��ا
ن��ن��س��اه��ا ه��ي��ه��ات ح��اج��ة ل��ن��ا م��ص��ر وف��ي ال��ش��آم أرض إل��ى ال��رك��اب ت��زج��ي
م��س��ع��اه��ا ن��ج��ح وت��ل��ق��ى ال��ص��ح��اب ن��ف��س ب��ك��م ت��ط��ي��ب زال��ت ال ال��ن��ف��س م��ن��ى أن��ت��م
وأدن��اه��ا أق��ص��اه��ا ال��ب��ري��ة ب��ه ش��ه��دت ل��ك��م ف��ض��ل ب��ن��ا إل��ي��ك��م س��ع��ى
ذك��راه��ا واألع��داء ال��ص��ح��ب ي��ردد ط��ائ��رة األرض أه��ل ب��ي��ن وش��ه��رة
ل��واله��ا واألوط��ان األه��ل ن��ه��ج��ر ل��م غ��ال��ب��ة ال��ع��ل��م اق��ت��ب��اس ف��ي ورغ��ب��ة
ج��اه��ا ال��ورى ب��ي��ن أب��ن��ائ��ه ب��ع��ض م��ن أن��ك��م��ا ال��ش��رق ح��س��ب ال��ش��رق ب��ه��ج��ة ي��ا
أف��ن��اه��ا واإله��م��ال ال��درس م��ع��ال��م درس��ت أن ب��ع��د ف��ي��ه ال��ع��ل��م أح��ي��ي��ت��م��ا
أس��م��اه��ا ال��ف��ض��ل درج��ات م��ن ن��ال ق��د خ��ط��ر ذي غ��ي��ر ي��ن��ل��ه��ا ل��م ش��ه��ادة
ص��ن��واه��ا ال��ش��رق ف��ي أن��ت��م��ا وأن��ت��م��ا غ��ي��رك��م��ا دون ت��وأم��اه��ا ألن��ت��م��ا
ال��ل��ه واش��ك��روا وح��زت��م وح��ازت ح��زن��ا ب��م��ا ون��ح��ن ف��ل��ت��ه��ن��أ وه��ي ف��ل��ت��ه��ن��آ

فتحه: أثناء يف دورانه إىل إشارة وفيه بالقاهرة، النيل قرص جرس يصف وقال

ال��ج��س��ور ع��ن��ه ال��ف��خ��ام ف��ي ق��ص��رت ج��س��ٌر ال��م��ب��ارك ال��ن��ي��ل ق��ص��ر ج��س��ر
ي��دور ال��زم��ان م��ث��ل أي��ًض��ا وه��و ي��ف��ن��ى ه��ي��ه��ات ك��ال��زم��ان ث��اب��ت

نظمه تاريخ ذلك من الشعراء، نظمه فيما مثلها نَر لم أبيات التواريخ نظم يف وله
من معجزة يكون يكاد ١٣٠٨ه، سنة صدوره عند الحديث مرص تاريخ لكتابنا تقريًظا

نثًرا: الكتاب وصف بعد قوله وهو النظم، معجزات

م��ن��س��وخ��ا ال��ك��ت��ب ف��ي ي��ك��ن ل��م م��ا ووع��ى ح��وى ف��ق��د وب��االخ��ت��ص��ار
ت��وب��ي��خ��ا ك��ذاك ال��ج��ه��ول وي��رى ع��ظ��ة ب��ه ل��ه ال��ح��ك��ي��م ف��ي��رى
ت��اري��خ��ا ف��ي��ه ال��م��ؤرخ وي��رى ت��ف��ك��ه��ة ف��ي��ه ال��م��ط��ال��ع وي��رى
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إشارة وفيهما بطاقة، عىل خطيبته إىل كتبهما بيتان، مرضه قبل نظمه ما وآخر
وهما: إليها، أهداها ساعة إىل

وط��اع��ْه إل��ي��ه ت��دع��و ل��م��ا س��م��ًع��ا ف��أج��ب��ت��ه ح��ب��ه دع��ان��ي م��ن ي��ا
ال��س��اع��ه ه��ذه ق��ب��ل ق��دي��ًم��ا ف��ي��ه��ا راس��خ ح��ب��ك إن روح��ي ت��ف��دي��ك

يف يجعل طائر شكل عىل مرصًعا حليٍّا أهداها وقد إليها، كتبهما آخران وبيتان
وهما: الصدر، أعىل

ح��س��ن��ا م��ح��اس��ن��ه��ا ع��ي��ن��ي ف��ي ت��زي��دك ه��دي��ة م��ن��ي ال��ق��ل��ب ح��ب��ي��ب إل��ي��ك
ال��غ��ص��ن��ا ي��ع��ش��ق أن ل��ل��ط��ي��ر ع��ج��ب وال ص��ب��اب��ة إل��ي��ك ح��ن��ت وق��د أت��ت��ك

نحوية: يف قوله الشعرية النكات ومن

واع��ت��دى ج��ار ق��د ال��ح��ب ع��ل��ي��ه ح��ب��ي��ب��ي ل��ن��ا أَْع��رب��ي س��اءل��ت��ه��ا ون��ح��وي��ة
م��ب��ت��دا ك��ان إن ض��م��ي��ه ل��ه��ا ف��ق��ل��ت ك��الم��ه��م ف��ي م��ب��ت��ًدا ح��ب��ي��ب��ي ف��ق��ال��ت

وقوله:

ل��ل��س��ل��وان م��ل��ت إذ ول��ح��ان��ي ع��م��ًدا وال��ه��ج��ر ب��ال��ص��د رم��ان��ي ق��د
ت��ران��ي ب��ل ن��ف��س��ه��ا ال��ع��ي��ن ت��رى ال ت��ع��ذل��وه ف��ال ن��ف��س��ه رأى م��ا

وصفها يف قالهما بيتان الحمى، وطأة عليه ثقلت وقد مرضه، بعد نظمه ما وآخر
ليًال: عليه تشتد وكانت

ون��اس��ي أح��ب��ائ��ي وف��ارق��ن��ي ص��ح��ب��ي وغ��اب ال��ظ��الم ج��نَّ إذا
وراس��ي أح��ش��ائ��ي غ��ي��ر م��ق��اًم��ا ت��رض��ى ول��ي��س إل��يَّ ت��س��ع��ى أت��ت
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الستون الفصل

نجيباحلداد الشيخ

حاله ترجمة

املرحوم كريمة ووالدته الحداد، أفندي سليمان ووالده ١٨٦٧م، عام من فرباير يف ولد
ورضع جدَّيه، من الشعر ملكة ورث وقد األدب، مهد يف فربِّي اليازجي، ناصيف الشيخ
خليل الشيخ وشقيقه اليازجي إبراهيم الشيخ (املرحومني خاليه من والنثر النظم لبان
فنظم أظفاره، نعومة مذ األدب عىل فطر ولكنه عنهما، العلم بعض وتلقى اليازجي)،
عرشة الخامسة يدرك أن قبل نظمها أبيات من مثاًال وإليك الُحلُم، يدرك أن قبل الشعر

عمره: من

وح��ل��ى ص��م��ص��ام��ة ب��ك��ل ال��م��ع��ال��ي زي��ن وم��ن أم��ا
ك��ح��ال ال��غ��ب��ار ف��ي��ه��ا ي��ري��ك ق��ت��ام ف��ي ال��خ��ي��ل ألع��ن��ة
ك��ح��ال ال��ح��اج��ب��ي��ن م��ق��رون��ة خ��در ذات ع��ي��ن م��ن أح��ب

عام إىل األهرام جريدة يف التحرير فتوىل العرابية، الحوادث بعد اإلسكندرية وجاء
وعبده الحداد أفندي أمني شقيقه مع العرب لسان جريدة وأنشأ فاعتزلها ١٨٩٤م،
ثم وسهولتها. عبارته بمتانة اللسان فاشتهر التحرير، رئاسة هو وتوىل بدران، أفندي
إىل عاد ثم أسبوعية، وأنشأها القاهرة فجاء الجريدة، بتعطيل الصحافة حال قضت
الجريدتني يحرر فكان السالم، وجريدة الجليس أنيس مجلة تحرير وتوىل اإلسكندرية
الرنانة، القصائد ونظم وترجمتها الروايات تأليف عن ينقطع ال ذلك مع وهو وجريدته
الثانية يتم أن قبل نحبه قىض حتى دفعه يف يجاهد وهو يقعده، ويكاد ينتابه واملرض



الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

كما الذهن، متوقد الخاطر، رسيع الفؤاد، ذكي هللا) (رحمه وكان عمره. من والثالثني
ونثره. نظمه أمثلة من سرتى

١٨٦٧م–١٨٩٩م. الحداد نجيب الشيخ

مؤلفاته

الشاعر سكوت وولرت السري تأليف األصل يف وهي األيوبي: الدين صالح رواية (١)
يصح لقد حتى وبدَّل، فيها وغريَّ التشخيص قالب يف املرتجم فسبكها الشهري، اإلنكليزي
عن تغنينا واسعة شهرة فنالت مراًرا واإلسكندرية مرص يف مثلت ألفها؛ إنه يقال أن

اإلطناب.
اللسان إىل فنقلها الفرنساوي، الكاتب كورنيل مؤلفات من وهي السيد: رواية (٢)

مراًرا. مثلت وقد وانتقام»، «غرام وسماها العربي
املهدي حوادث بعض فيها مثَّل تاريخية تشخيصية وهي املهدي: رواية (٣)

السوداني.
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هوكو. لفيكتور أرنيني رواية عن عرَّبها حمدان: رواية (٤)
لشكسبري. وجولييت روميو عن عرَّبها الغرام: شهداء رواية (٥)

اليأس. بعد الرجاء رواية (٦)
معرَّبة. البخيل: رواية (٧)
البان. غصن رواية (٨)
العرب. ثارات رواية (٩)

العربية. إىل نقلها وقد دوماس، إلسكندر الشهرية الثالثة الفرسان رواية (١٠)

بني املقابلة يف مقالة منها وغريه؛ العرب لسان يف الرنانة املقاالت من كتبه عما فضًال
عن ترجماته وتمتاز بمرص. البيان مجلة يف نرشت اإلفرنجي والشعر العربي الشعر
هللا) (رحمه اشتهر وقد العجمية. شوائب من بخلوصها العرص أهل ترجمات من كثري
املرصية املراسح عىل يمثل ما وأكثر ترجمتها، أو التمثيلية الروايات تأليف يف خصوًصا

ترجمته. أو الحداد تأليف من اليوم

شعره

عىل بعضه نورد أن شعره وصف يف يكفينا األسلوب، حسن عرصيٍّا شاعًرا وكان
احرتقت التي اإلحسان سوق وصف يف نظمها قصيدة من قال فقد املثال، سبيل
املحصنات من امرأة ٢٠٠ نحو فيها ومات ١٨٩٧م، عام باريس يف الكهربائي بالنور

الباريسيات:

واألح��ش��اء ال��ق��ل��وب وأذاب دم��اءَ ال��دم��وع أج��رى رزء أي
ال��دن��ي��اء ح��زن��ه آث��ار ـ��م��ل ت��ش��ـ أن ب��اري��س خ��ط��ب ف��ي ب��دع ل��ي��س
األب��ن��اء ب��وج��ده��ا ف��أب��ك��ت ال��ده��ر أث��ك��ل��ه��ا اآلداب أم وه��ي
األب��ري��اء ق��وم��ه��ا م��ن خ��ص ل��ك��ن س��ادوم م��ص��اب ده��اه��ا ق��د
ع��زاء ت��ري��د وال ب��ن��ي��ه��ا ت��ب��ك��ي إذ راح��ي��ل م��ث��ل ال��ح��زن ف��ي ف��ه��ي
ال��ك��ه��رب��اء ألج��ل��ه ك��ره��ن��ا ق��د ل��ه��ي��بً��ا ف��ي��ه��ا ال��ك��ه��رب��اء أَْص��َل��ِت
ال��ض��ي��اء ت��الق��ي ف��م��ا أظ��ل��م��ت��ه��ا ب��ن��ار ال��ض��ي��اء ن��ور ورم��اه��ا
ب��الء ف��ي��ه ف��ك��ان ف��ق��ي��ر ع��ن ب��الءٍ ل��دف��ع أن��ش��ي م��ك��ان ف��ي
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ش��راء ف��ي��ه��ا ال��ث��وب وي��ش��رى ب��ي��ًع��ا ال��ل��ه��ى ف��ي��ه��ا ت��ب��اع بُ��رٍّ س��وق
ح��س��ن��اء وم��ن م��ح��س��ن م��ن ال��ب��ي��ض وأي��دي األي��ادي ب��ي��ض زي��ن��ت��ه��ا
ال��س��م��اء ب��ل��غ��ن وق��د إال أم��س��ي��ن ف��م��ا ال��س��م��اء ت��ب��ت��غ��ي أن��ف��س
ص��الء ال��ط��ري��ق ك��ان ول��ك��ن ـ��ل��د ال��خ��ـ ج��ن��ة م��ن ت��روم م��ا أدرك��ت
ال��ش��ه��داءَ أب��ن��اءه ل��ن��ع��ي��م ي��ؤدي ج��ح��ي��ًم��ا ق��ب��ل��ه��ا رأى م��ن
ج��زاء ال��ج��ح��ي��م ن��ار ف��ي��ل��ق��ى س ال��ن��ا ع��ل��ى ي��ج��ود م��ح��س��نً��ا رأى أو
ال��خ��ط��اءَ ال��ن��ف��وس ع��ن ف��ي��م��ح��وا ت��وا م��ا م��ن م��ط��ه��ر ذاك ك��ان أت��رى
أس��اء م��ن وم��ك��رًم��ا ل��ك��ري��م م��س��ي��ئً��ا ي��زال ال ال��ده��ر ه��و أم
ق��ف��راء ف��أص��ب��ح��ت وح��س��ن ن إح��س��ا م��ع��اه��د ك��ان��ت رب��وًع��ا ي��ا
وخ��الء ب��الق��ًع��ا ف��أض��ح��ت س إي��ن��ا م��ن��ازل ك��ان��ت ودي��اًرا
ف��ق��راء ف��أص��ب��ح��وا ل��ف��ق��ي��ر ج��ود م��ن��اه��ل ك��ان��وا وك��راًم��ا
ال��ن��داء ول��ب��وا ل��ه��م أم��ي��ًرا ه ف��أط��اع��و ال��ن��دى ن��ادى أم��راءٌ
ب��ه��اء ي��زي��ده��ن ث��وب ـ��ب��ر ال��ـ ك��أن ب��رٍّا ج��دن ق��د وِح��س��ان
واإلخ��اء وال��ن��دى وال��م��ج��د ف��ة وال��رأ ال��م��ك��ارم ت��ن��ب��ت س��اح��ة
ال��ن��س��اء ت��ب��اري ب��ه��ا ورج��ال رج��اًال ت��ب��اري ب��ه��ا ف��ن��س��اء
س��ن��اء ب��ال��ج��م��ي��ل ف��ت��زداد ه��ا م��ح��ي��ا م��ن ال��س��ن��ا ي��ش��رق أوج��ه
س��وداء ك��وال��ًح��ا إال ـ��ب��ح��ن أص��ـ ف��م��ا ب��ال��ب��ي��اض ي��زه��ي��ن رح��ن
ج��رداء وأع��ظ��ًم��ا ج��س��م رس��م إال ال��ن��ار ب��ه��ا ت��دع ل��م رح��ًم��ا
ه��ب��اء ف��ص��رن ب��ه��ا رم��ادا ـ��ب��ح��ن ف��أص��ـ ن��اًرا ف��ص��رن ن��اًس��ا ك��ن
ش��ق��اء ال��ن��ع��ي��م ت��ج��ع��ل وأن ـ��ر األم��ـ ت��ق��ل��ب ألن ل��ح��ظ��ة ك��ف��ت ق��د
ب��ك��اء ال��س��رور ذاك وأض��ح��ى وأح��زانً��ا ب��ؤًس��ا ال��ه��ن��اء ف��اس��ت��ح��ال
ال��ق��ض��اء ي��رد وم��ن ظ��ل��ًم��ا ب��رار األ ع��ل��ى ال��ق��ض��اء ص��ب��ه��ا ن��ق��م��ة
وال��ت��ع��س��اء ال��ب��اك��ي��ن وع��زى ح��ى ال��ج��ر وش��ف��ى ق��ض��ى م��ن ال��ل��ه رح��م

ومخدراتها: ومركباتها اإلسكندرية منتزهات بعض بها يصف قصيدة من وقال

ه��االت ف��ي ال��ق��ب��ع��ات وم��ن ال��م��رك��ب��ات ف��ي ت��س��ي��ر ب��دور م��ن
ال��ن��ب��ات أي��ادي م��ن ال األي��ادي ـ��ت ن��ب��ـ م��ن ال��ص��ن��ع أزاه��ر ك��ل��ل��ت��ه��ا
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ال��ب��ن��ات ب��ن��ان ب��ل ال��روض رب��ى ف��ي س��ح��اب اب��ن ح��اك��ه��ا م��ا زه��رات
ال��غ��ان��ي��ات روائ��ح ع��ن��ه ض��ن ع��وَّ ف��ق��د األري��ج ف��ات��ه��ا ي��ك��ن إن
ج��ن��ات ف��ي ال��رءوس ف��وق ف��ه��ي ج��ن��ان ري��اض ف��ات��ه��ا ي��ك��ن أو
ال��ق��ام��ات م��ن ال��رب��ى غ��ص��ون ـ��ل م��ث��ـ ع��ل��ى ف��ه��ي ال��غ��ص��ون ع��دت��ه��ا أو
ع��ج��الت ع��ل��ى ول��ك��ن��ه��ا ـ��ج��ل ت��ع��ـ ل��م ف��ه��ي ج��وال��س س��ائ��رات
وم��زدوج��اِت ب��ه��ا ف��رادى ـ��ُل ال��خ��ي��ـ ت��ن��ط��ب��ق ال��ج��م��ال م��ف��ردات
م��ف��ت��خ��رات ب��ه��ن ف��ت��ج��ري ـ��ن ب��ال��ح��س��ـ ت��ش��ع��ر ال��ج��ي��اد وك��أن
ال��س��ائ��رات ك��األن��ج��م ف��ت��ب��ارت ب��دوًرا ت��ج��ر أن��ه��ا درت ق��د
ث��اب��ت��ات م��روره��ا ف��ي ع��ت��ه��ا س��ر م��ن ال��دوال��ي��ب ت��رى م��س��رع��ات
ال��ج��اري��ات أف��راس��ه��ا ت��ب��اري ـ��د ال��غ��ي��ـ ت��ت��ب��ع ال��ع��ش��اق وق��ل��وب
ال��ب��ادي��ات ال��ه��وادج ف��خ��ل م ال��ي��و ال��ح��ض��ر ه��وادج ه��ذه ص��اح
ف��ل��وات وال ب��أح��ي��ائ��ن��ا ًق��ا ن��و ف��ال وال��ف��الة ال��ن��وق ودع
ال��ح��داة وزج��ر ع��ي��س��ه��م أل��ف��وا ل��ق��وم وال��ح��داء ال��ع��ي��س ودع
ال��ح��االت م��ب��دل وس��ب��ح��ان ل ح��ا وذي ق��دي��ًم��ا م��رَّت ح��اٌل ت��ل��ك

القمر: بها وصف غراء قصيدة من وقال

س��ف��ي��ن ك��واك��ب��ه��ا م��ن ع��ل��ي��ه��ا س��م��اء ف��ي ي��س��ب��ح ال��ب��در وس��ار
وي��س��ت��ب��ي��ن ت��ح��ت��ه��ن ف��ي��خ��ف��ى م��س��رع��ات ال��س��ح��ائ��ب ب��ه ت��م��رُّ
ال��غ��ص��ون ت��ح��ج��ب��ه��ا ث��م ف��ت��ظ��ه��ر ت��س��ع��ى ال��روض ف��ي أق��ب��ل��ت ك��خ��ود
ال��م��ب��ي��ن ال��رس��م وج��ه��ك ل��ص��ورة ف��ي��ه ف��ي��ل��وح وج��ه��ه ت��ق��اب��ل
ع��ي��ون وال ه��ن��اك م��اء وال م��اء ه��ن��اك أن م��ن��ه ف��ن��ح��س��ب
ه��ت��ون غ��ي��ٌث وال ن��س��ٌم وال ح��ي��اة وال ع��ل��ي��ه ن��ب��ت وال
أن��ي��ن وال ح��م��ل��ن أي��ٍد وال ف��ي��ه��ا ن��ع��ش ال م��ي��ت ج��ن��ازة
ال��ق��ري��ن ي��واص��ل��ه��ا ال ول��ك��ن ع��ن��ه��ا ي��غ��ي��ب ل��ي��س األرض ق��ري��ن
ي��ل��ي��ن وال ي��ج��ي��ب ف��ال ي��ف��ر ي��دن��و ح��ي��ن ول��ك��ن ب��ه ي��دور
ي��ب��ي��ن وال ال��وص��ال ي��ع��ط��ي ف��ال خ��در ذات ي��داع��ب ك��م��ع��ش��وق
ش��ئ��ون ل��م��رآه س��ال��ت وك��م ث��غ��ور ل��م��رآه ب��س��م��ت ف��ك��م
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َخ��ِدي��ُن ب��ه ال��َخ��ِدي��َن ن��س��ي وك��م ح��ب��ي��بً��ا ب��ه ال��م��ح��ب ذك��ر وك��م
ج��ب��ي��ن ح��س��د م��ن ي��ص��ف��رُّ ك��م��ا ت��ب��دى إذا ال��ن��ج��وم وت��ص��ف��رُّ
رزي��ن م��ج��ت��اٌز وه��و ن��واف��ر ج��ان��ب��ي��ه م��ن ف��ت��خ��ت��ف��ي ي��س��ي��ر
ت��دي��ن ل��ه ال��وج��وه ف��أط��رق��ت ت��اج ع��ل��ي��ه ال��م��ل��ي��ك ط��ل��ع ك��م��ا
ث��م��ي��ن ح��ج��ٌر ب��ي��ن��ه��ا ت��ب��دى درٌّ األف��الك ك��واك��ب ك��أن
ال��ف��ت��ون م��ن��ك وف��ات��ن��ا ب��ه��اه م��ن��ه ح��وي��ت ال��ح��ب��ي��ب ش��ب��ه ف��ي��ا
دون وأن��ت ال��ن��ج��وم ت��ع��ل��و وك��م م��ي��ت وأن��ت ال��ظ��الم ت��ح��ي��ي وك��م
دي��ن ال��ن��اس ف��ي ح��ب��ه إل��ًه��ا ق��وم ف��دع��اك ع��ج��ائ��بً��ا ح��وي��ت
ت��ب��ي��ن ف��م��ا ال��س��ك��وت وي��ل��زم��ك ال��ل��ي��ال��ي ب��أع��داد ت��خ��ب��ره��م
ي��م��ي��ن ن��ق��ص ذي ك��ل وع��ه��دي ط��ب��ع ال��ن��ق��ص وف��ي��ك وت��ص��دق��ه��م
ال��ي��ق��ي��ن ي��م��ه��ل��ه ل��ي��س ول��ك��ن ش��ك م��ن��ك ش��ه��ر ك��ل ف��ي ل��ن��ا
ي��ك��ون م��ت��ى وال��ف��ن��اء ق��دي��ًم��ا ك��ان��ت ك��ي��ف ال��ب��داءة ف��ي��ك ت��رى

القمار: وصف يف قصيدة من وله

ال��ق��م��ار ال��م��رء م��ع��اي��ب وش��ر ع��ار ال��ن��اس ف��ي ن��ق��ي��ص��ة ل��ك��ل
ال��دم��ار س��اح��ت��ه��ا ت��ش��ي��ي��د وف��ي ش��اه��ق��ات ال��م��ن��ازل ل��ه ت��ش��اد
ف��ان��ت��ح��ار ف��ي��أس ف��إف��الس س��ه��اٌد ب��ه��ا ال��ن��ازل��ي��ن ن��ص��ي��ب
ي��س��ار أو ال��دق��ي��ق��ة ف��ي ف��ع��دم ق��ري��ب م��ن ال��ت��ج��ارة اخ��ت��ص��روا ق��د
م��س��ت��ع��ار ي��س��اٌر ي��ع��ارض��ه��ا م��س��ت��دي��م ف��ق��ٌر ال��ع��ي��ش وب��ئ��س
ال��ي��س��ار ت��س��ل��م��ه ح��ت��ى ب��ه ي��م��ي��ن ت��ح��ظ��ى ال ال��م��ال وب��ئ��س
اص��ف��رار إال أث��ره م��ن ل��ه��م ي��ب��ق��ى ف��ل��ي��س ال��ب��ن��ان م��ن ي��ف��رُّ
ب��ه��ار خ��س��ارت��ه��م ف��ي ه��ي إذا ورًدا ال��وج��ن��ات ت��ب��ص��ر ف��ب��ي��ن��ا
ي��دار ورق ع��ي��ون��ه��م ي��دي��ر ق��ع��وًدا ب��س��ط��ت��ه��ا ح��ول ت��راه��م
ال��ش��رار أس��وده��ا ي��ض��يء ي��ك��اد ب��ع��ي��ن ب��ع��ًض��ا ب��ع��ض��ه��م ي��الح��ظ
ن��ف��ار وال ه��ن��اك ث��أر وال ث��أًرا ال��ق��وم ب��ي��ن أن ف��ت��ح��س��ب
ن��ار وال��م��ال ح��ائ��م ف��راش أدي��رت ل��م��ا ع��ي��ون��ه��م ك��أن
م��ن��ار ل��ه الَح ال��ل��ي��ل ك��س��اري ش��ي��ئً��ا س��واه ي��ب��ص��رون ال ف��ه��م
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م��زار أن��ف��س��ه��م ي��ش��وق ول��ي��س خ��ل��ي��ل ع��ل��ى ي��ع��ط��ف��ون ال وه��م
اذك��ار األم��س س��وى ل��ه��م ول��ي��س ع��ه��د ق��دي��م ي��ذك��رون ال وه��م
وث��اروا ال��دن��ي��ا ع��ل��ى ح��ن��ق��وا وك��م ظ��ل��ًم��ا األي��ام ع��ل��ى غ��ض��ب��وا ف��ك��م
ال��ص��غ��ار األص��ب��ي��ة وت��س��ع��ده��ا ت��ش��ك��و ت��ب��ي��ت ال��ن��س��اء ت��رك��وا وك��م
واالن��ت��ظ��ار ال��س��ه��اد ي��ؤرق��ه��ا وت��خ��ش��ى ت��رج��و ال��ط��وى ع��ل��ى ت��ب��ي��ت
واف��ت��ق��ار وه��ج��ر وت��س��ه��ي��د ح��زن ال��زوج��ات ع��ي��ش��ة ف��ب��ئ��س��ت
وع��ار وخ��س��راٌن وأت��ع��اٌب ه��مٌّ ال��ف��ت��ي��ان خ��ل��ة وب��ئ��س��ت

وكانت املرصية، الحديدية السكة مصلحة القرتاح إجابة نظمها أبيات شعره ومن
جائزة وفرضت بمرص، املحطة جدران عىل تنقش أبيات نظم الشعراء عىل اقرتحت قد

فهي: األبيات وأما هو، فنالها املجيد، ينالها

وف��م��ا ل��ه ث��غ��ًرا غ��دا ال��ح��دي��د ح��ت��ى اب��ت��س��م��ا ال��ع��ل��ى ب��ع��ب��اس ع��ص��ٍر ح��س��ن ي��ا
ق��دم��ا ب��ه��ا ن��ن��ق��ل ول��م ال��ب��الد أق��ص��ى ت��ب��ل��غ��ن��ا ال��ق��ط��ر ض��واح��ي ف��ي ط��رائ��ق
وال��ق��ل��م��ا ال��خ��ط ع��ل��ي��ه��ا ال��ق��ط��ار غ��دا ب��ت��رب��ت��ه��ا ق��رط��اس ك��ص��ف��ح��ة م��ص��ٌر
م��ض��ط��رم��ا ال��ن��ار ق��ط��ار أت��اه��ا ح��ت��ى م��ن��ت��ث��ًرا ال��ن��ي��ل خ��ص��ب ك��ان ب��ه��ا أرض
م��ض��ط��رًم��ا ال��ن��ار ق��ط��ار ع��ن غ��ن��ى وال م��ن��س��ج��ًم��ا ال��س��ح��ب ق��ط��ار ع��ن غ��ن��ى ل��ن��ا
م��ن��ت��ظ��م��ا ال��ج��س��م ع��روق ف��ي دم ي��ج��ري ك��م��ا ال��ب��الد ج��س��م ف��ي ال��رزق ب��ه��ا ي��ج��ري
دم��ا وال��ق��ط��ار ف��ي��ه��ا ال��ش��راي��ي��ن م��ث��ل ب��دت وال��خ��ط��وط ق��ل��ٌب ه��ي م��ح��ط��ة
ق��دم��ا ب��ال��ذي وس��ه��ًال وأه��ًال ع��ن��ا م��رت��ح��ًال س��ار م��ن ي��ا ال��س��الم��ة م��ع

لقصيدة ترجمة أحسن ينظم ملن جائزة فرضت قد الحسناء مرآة مجلة وكانت
الحداد فنظمها عليه، وجوابها خطيبته عىل خاطب اشرتطها أمور يف نظمت إنكليزية

القصيدة: وإليك الجائزة، ونال

س��أال م��ن ك��ل ي��ن��ل��ه��ا ل��م ال��ت��ي ق��ل��ب غ��ال ال��وج��ود ف��ي ش��يء أث��م��ن ط��ل��ب��َت
رج��ال وك��ن األن��ث��ى ل��ت��س��أل��ك ف��ق��ف ف��ت��ى س��ؤال أن��ث��ى وأن��ا س��أل��ت��ن��ي
ب��ل��ى ع��ل��ي��ه م��ا ح��ت��ى ال��ث��وب وأرف��أ ح��اذق��ة ال��ط��ب��خ أج��ي��د أن ت��ري��دن��ي
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ع��ل��ى ك��ال��س��م��اء ون��ف��ًس��ا ك��ن��ج��م ق��ل��بً��ا ل��ي ت��ق��دم أن ف��ط��الب��ي أن��ا أم��ا
م��ك��ت��م��ال ال��ل��ب��س ع��ل��ي��ك ي��ك��ون وأن م��ج��ت��ه��ًدا األك��ل ل��ذي��ذ ط��ل��ب��ت ف��إن
ال��ُح��ل��ال تُ��ْص��ِل��ح َص��ن��اًع��ا خ��ي��ط وذات ق��دٍر ع��ل��ى ط��ب��اًخ��ا ت��ط��ل��ب ف��أن��ت
أم��ال ب��ي ت��رج��وه م��ا ف��رق وم��ن��ي��ت��ي ل��ي س��ؤال��ك م��ن ف��أع��ل��ى س��ؤال��ي أم��ا
م��ث��ال ال��ورى ب��ي��ن رج��ًال وأب��ت��غ��ي والي��ت��ه ب��ي��ت��ي م��ل��ًك��ا أب��ت��غ��ي إذ
خ��ج��ال ي��ك��ت��س��ي ورد خ��دي ف��وق م��ن ول��ي ال��ش��ب��اب ف��ي س��ن ص��غ��ي��رة أن��ا
ذب��ال ال��ب��ه��ا ورد ت��رى ق��ري��ب وع��ن ب��ج��م��ل��ت��ه ف��اٍن ك��ل��ه ذا ل��ك��نَّ
م��ق��ت��ب��ال ك��ان ق��د م��ا م��ث��ل ال��ص��ب��ا ب��ع��د ل��ي ف��ؤادك ف��ي غ��رام ي��دوم ف��ه��ل
وج��ال وال آم��ال��ي س��ف��ن ب��ه ت��ج��ري ل��ه ق��رار ال ب��ح��ر ف��ؤادك وه��ل
األج��ال أو ال��ن��ع��م��ى إك��ل��ي��ل��ه��ا زه��ر ف��ي ح��م��ل��ت زوج��ت ف��ت��اة ك��ل ف��إن
إل��ى ت��س��ي��ر أن وإم��ا ال��ن��ع��ي��م ح��ي��ث إل��ى ت��س��ي��ر أن إم��ا ت��ع��رف ه��ن��اك
ك��م��ال ق��د ال��خ��ل��ق ب��خ��ي��ر ب��ع��ل وخ��ي��ر وم��ع��دل��ة م��س��اواة أري��د إن��ي
م��م��ت��ث��ال ال��ق��ل��ب وأت��اك ت��روم��ن��ي ك��م��ا ك��ن��ت م��ن��ك ب��ه��ذا ظ��ف��رت ف��إن
س��ه��ال ن��ي��ل��ه��ا ف��أم��ور وط��ب��خ��ه خ��ي��اط��ت��ه ت��ب��غ��ي ال��ذي ف��إن ال أو
ف��ال ال��ف��ت��اة وإخ��الص ال��ف��ت��اة أم��ا ت��ب��ذل��ه��ا ال��م��ال ب��أج��ور ت��ن��ال��ه��ا
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البارودي سامي باشا حممود

أصله

من أهلها يف طبقة من الحديثة أو القديمة عصورها من عرص يف مرص تخُل لم
أن واألرجح الفراعنة، عهد يف حتى غرباء آباء من فيها املولودون وهم «اْلُمَولَِّدين»،
نزح ممن املولدين من شتى طبقات النيل وادي يف وتواىل األصل. غرباء أنفسهم الفراعنة
والرببر والرتك والعرب والرومان واليونان الفرس وفيهم عصورها؛ اختالف عىل إليها
وعدت وطنية، نفسها عدت مكثها طال إذا فئة وكل وغريهم. والديلم واألرمن والجركس
املماليك. بقايا من واألتراك الجركس مرص يف توالدت فئة وآخر غريبة. بعدها القادمة
فيهم، ضعيًفا كان العائلة رباط ألن منشئهم؛ غموض هؤالء من املولَّدين يف والغالب
يعد فلم به، يلقبونه بلقب يعرف أو رئيسه، أو مالكه إىل ينتسب إنما منهم والرجل

فيهم. ممكنًا األصول تلك تحقيق
كانت صحيفة من ويؤخذ بمرص، الجركس مولَِّدي من الرتجمة صاحب والبارودي
أحد ولعله األرشيف، امللكي األتابكي نوروز إىل ينتسب أنه املنار، مجلة نرشتْها عنده،
النسبة هذه ثبوت ونستغرب ٩٠١ه. سنة املتويف املحمودي قايتباي األرشف رجال
ينتسب ال فإنه هذا نوروز حتى عندهم، العائلة اسم ضياع من قدمناها التي لألسباب

األرشيف». «امللكي اسمه ومنها األرشف، امللك إىل بانتسابه يعرف وإنما أبيه إىل
صاحبه؛ إىل ينتسب منهم كل االسم، بهذا يعرفون جماعة العرص هذا يف كان وقد
برسباي األرشيف التمرعالئي ونوروز املنصور، امللك إىل نسبة املنصوري نوروز مثل
البارودي عرف عمن نقًال بلغنا وقد ذلك. عىل وقس برسباي، األرشف امللك إىل نسبة
طائًال مبلًغا فبذل أصله، إىل وتتبعه نسبه معرفة عىل الحرص شديد كان أنه وعارشه



الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

١٨٤٠–١٩٠٤م. البارودي سامي باشا محمود

أهل من والسؤال النصوص، ومراجعة القطر، أنحاء يف عنه البحث سبيل يف املال من
جنيه. آالف ثالثة نحو ذلك يف أنفق إنه قالوا — والسن العلم

فضل تقدير يف دخًال فسادها أو البعيدة النسبة هذه لصحة نرى ال أننا عىل
محمود هو الفقيد أن املشهور ولكن يديه. عىل يحدث وبما بأصغريه، املرء ألن الرجل؛
املرصي، الجيش يف املدفعية أمراء من هذا أبوه وكان حسني، بك حسن بن سامي باشا
يشبه والكاشف عيل، محمد عهد أوائل يف الكشاف من الجركيس بك هللا عبد وجده
ألنها البارود؛ إيتاي إىل نسبة البارودي لفظ اسمهم أضيف وإنما اليوم، املركز مأمور

االلتزامات. عرص يف أجداده أحد التزام يف كانت

األوىل نشأته

املدارس يف العلم مبادئ وتلقى ١٨٤٠م، سنة الخلق بباب رساية يف الرتجمة صاحب ولد
سعيد والية أوائل يف ١٨٥٥م سنة املدرسة من وخرج عيل، محمد أنشأها التي الحربية
العربية اللغة آداب يف فرغب والشعر، األدب إىل مياًال أظفاره نعومة من وكان باشا.
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من والبالغة بالسهولة شعره وامتاز قريحته، ثمار وظهرت كثريًا، شيئًا منها فأحرز
النهضة أركان أقوى من فهو الحني، ذلك يف الشعراء من النابغني قلة عىل شبابه، عهد

بمرص. األخرية الشعرية
إحساسهم لرقة الشعراء يف نادر وذلك — العىل طلب يف املطامع كبري ذلك مع وكان
طلبها، يف البحار بركوب يباِل ولم — الخيال إىل قرائحهم وانرصاف مزاجهم ولف
العليا الطبقة أهل لغة وهي الرتكية، يتكلَّم وكان منصبًا. بها يلتمس اآلستانة إىل فرحل
بنظارة الرس كتابة يف فانتظم اآلن، إىل بعضهم عند تزال وال الحني ذلك يف بمرص
وشعرها أدبها يف فتبحر نهضتها، إبان يف — يومئٍذ — الرتكية اللغة وكانت الخارجية.
ونفسه وأشعارهم الفرس آداب ملطالعة الفارسية وتعلم القصائد، فيها نظم حتى
الخديوي أن فاتفق وإقليمها، ماءها ويتعود فيها يقيم من كل حنني مرص إىل تِحن
الخديوية، األريكة ارتقائه أثر عىل ١٨٦٣م سنة اآلستانة إىل شخص باشا إسماعيل
العسكرية، الخدمة إىل وعاد مرص، إىل معه ورجع بطانته، يف الرتجمة صاحب فدخل
بعض ملشاهدة الضباط من جماعة مع وانتدب بيكبايش، رتبة إىل واحدة سنة يف فرتقى
الخديوي فرقاه مرص إىل وعاد لندرا، إىل منها وسافر فرنسا، يف العسكرية الحركات

أمرياالي. رتبة إىل ثم الفرسان، آالي يف قائمقام رتبة إىل ١٨٦٥م سنة

السياسية سريته

ذهب إنه باإلجمال فنقول الكالم، بنا لطال املناصب من فيه تقلَّب ما تفصيل أردنا لو
كريد ثورة إخماد يف العلية الدولة ملساعدة مرص أرسلته الذي املرصي الجيش جملة يف
وزاده إسماعيل فأحبه (الياوران)، الخديوي بالحرس ألحق رجع وملا ١٨٦٨م، سنة
الخديوي وكان سنتني. بعد العسكرية إىل عاد ثم الخاص، رسه كاتب فجعله قربه، من
بني الحرب انتشبت إذا حتى وغريها، اآلستانة إىل الهامة األمور من كثري يف ينتدبه
يف املرتجم كان جيشها من نجدة مرص أنفذت ١٨٧٧م سنة والروس العلية الدولة

لواء. رتبة إىل رقي رجوعه وعند فرقته، مع جملتها
١٨٧٩م سنة فعنيِّ اإلدارية، املناصب يف الخدمة من العسكرية رتبه تمنعه ولم
فسبق إسماعيل، فيها أقيل التي السنة وهي يومئذ، مرص واضطربت للرشقية، مديًرا
كان وبما الوالية، عىل األمراء نفوس يف جاشت التي باملنافسة الخواطر إثارة إقالته
الرتجمة صاحب الحكومة فانتدبت اإلدارية، مرص بشئون اإلفرنجية الدول تداخل من
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له املغفور وتوىل إسماعيل أقيل فلما الخاطر. وهدأ األمن فحفظ الضبطية، لرئاسة
نظارة وقلَّده وزيًرا، فجعله اإلدارية، املناصب إىل أعاده السابق الخديوي باشا توفيق

ونظَّمها. شئونها فأصلح األوقاف،
إليه ترتاح مما ذهنه به يعلق يشء من بد وال شتى، مناصب يف يتقلب واملرء
األمري أو امللك ألن األمم؛ شئون يف كبري دخٌل امليل ولهذا ميله، إليه يدفعه أو نفسه
رغب اللهو أهل من كان وإذا شأنه، ورفع أهله ط نشَّ للعلم — مثًال — مياًال كان إذا
كان املرتجم أن تقدَّم وقد اإلدارية. املناصب سائر يف ذلك نحو ويقال املالهي، يف الناس
يف وجمعها املساجد، يف املبعثرة الكتب أمر يف فاهتم واألدب، بالعلم صغره من مغرًما
هذه كانت الخديوية الكتب دار إنشاء يف مبارك باشا عيل املرحوم أخذ فلما واحد، مكان

إليها. نقلوه ما جملة من الكتب
الرتجمة لصاحب كان العرابية، الثورة يف النفوس وهبَّت الخواطر، تحركت فلما
من كان أنه املرتجم يف رأينا وخالصة ومربِّئ. متِهم بني والناس ذلك، يف كبري شأن
تقدم كما — لألوقاف ناظًرا كان ألنه ا؛ رسٍّ مطالبهم يف الوطني للحزب املنشطني جملة
عادلة، مطالبهم أن يعتقد وهو العرابيني، مع وهواه النظار مجلس يحرض فكان —
هذه أمثال كانت ما وكثريًا الكربى، املناصب لنيل الفرص هذه يغتنمون املطامع ورجال
الرجال، وتوافرت األحوال وافقت إذا دولة إىل دولة من امللك انتقال يف سببًا الحركات

النوع. هذا من كثرية أمثلة مرص تاريخ ويف
عرابي إىل ينقل فكان وراءه، وما الوزارة منصب يف طامًعا كان فقد املرتجم أما
مما للقائه يتهيئوا أو ليحذروه بهم؛ يتعلق ما وأبحاثه املجلس ذلك قرارات من ورفاقه
النظار، رئاسة ثم الجهادية، نظارة فتوىل يؤمله، كان فيما نجح وقد رشحه، يطول
صدق عن بها وتظاهر لها تصدر فقد عرابي وأما الثورة، تلك يف األعظم النفوذ له فكان
استخدامها، أصحابها أحسن لو عمرانية سياسية نهضة بالحقيقة وهي وبساطة، نية
ولكنهم واألهايل، الحكومة عىل بالنفع لعادت والتؤدة بالحكمة فيها ترصفوا لو أو
الدرب عنها ليغفل يكن ولم العواقب، عن وغفلوا مطامعهم، وتباينت أغراضهم، اختلفت

فكان. قدر ولكن الحازم،
الرتجمة صاحب كان وحاكموهم العرابيني عىل وقبضوا مرص اإلنكليز دخل فلما
حتى هناك زال وما الثورة، زعيم مع سيالن إىل بالنفي عليهم حكم الذين جملة من
بإرجاع الخديوي الجناب واختصه أعوام، بضعة منذ أرجعوا الذين جملة يف أرجع
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وقد ١٩٠٤م، سنة ديسمرب ١٢ يف هللا توفاه حتى وذويه أهله بني وظل ورتبته، حقوقه
برصه. ُكفَّ

لألدب، محبٍّا كان أنه فمجملها األدبية سريته وأما السياسية، سريته خالصة هذه
يعرتفون وكلهم بمرص، العرص شعراء بني األوىل الطبقة من وشعره الشعر، عىل مطبوًعا
مجرى جرى ما ومنها الركبان، بذكرها سارت رنانة منظومات وله والفضل، بالتقدم له
روي عىل بيت مائة ست نحو يف تدخل النبوية السرية يف قصيدة جملتها ويف األمثال،

مطلعها: الربدة،

س��ل��م ب��ذي ح��ي إل��ى ال��غ��م��ام واح��د ال��ع��ل��م دارة ��م ي��مِّ ال��ب��رق رائ��د ي��ا

بها بعث قصيدة من الليل وصف يف قال منظوماته، من إلينا بلغ مما أمثلة وإليك
أرسالن: شكيب األمري إىل سيالن جزيرة من

م��رص��ع ب��ال��ج��م��ان ق��رط ح��ل��ق��ات ك��أن��ه��ا ال��س��م��اء ف��ي ال��ث��ري��ا وت��رى
ب��ل��ق��ع ب��أرض أدح��يٍّ ج��وف ف��ي ن��ع��ام��ة ك��ب��ي��ض ن��اص��ع��ة ب��ي��ض��اء
م��ص��ن��ع س��م��اوة ف��ي ب��ال��ك��ه��رب��اءة ن��وره��ا ت��وق��د أك��ر وك��أن��ه��ا
ال��م��ت��ل��ف��ع ك��ال��راه��ب م��س��ح��ة ف��ي ق��ائ��م ال��ح��م��ي��ة م��ره��وب وال��ل��ي��ل
م��درع ب��ال��ل��ج��ي��ن ح��ام ن��س��ل م��ن ك��ب��اس��ل ب��ال��ن��ي��رات م��ت��وش��ح
ب��إص��ب��ع ال��ه��الل م��ن ل��ه��ن ف��وح��ى أم��ره ع��ن ت��خ��ل��ف��ت ال��ن��ج��وم ح��س��ب

املرصية الجوائب صاحب مطران أفندي خليل رصيفنا بها يعزي قصيدة من وقال
باشا: حبيب عمه فقد عن

ل��واج��ِب ع��م��دت ول��ك��ن��ي ل��خ��ط��ب ع��اج��ًزا أظ��ن��ك أن��ي ال أع��زي��ك
ع��ج��ائ��ب م��ن ط��ي��ه ف��ي م��ا وأدرك خ��ب��رة ال��ده��ر ف��رى م��ن أع��زي وك��ي��ف
غ��ائ��ب ف��ج��ي��ع��ة ي��ب��ك��ي ح��اض��ر س��وى ب��واج��د ف��ل��س��ت م��ه��ًال ح��ب��ي ف��ي��ا
ص��اح��ب أك��رم م��ث��واه ع��ن ب��ان ل��م��ن ص��اح��ب أك��رم ال��ص��ب��ر ف��إن وص��ب��ًرا
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ومنها الفخريات، نظم يف كثريًا أجاد فقد الجندية إىل امليل من عليه فطر ملا ونظرا
فراس: أبي قصيدة بها عارض قصيدة من كقوله الناس، بها يتمثل أبيات

ف��ج��ُر داج��ي��ة ك��ل ح��واش��ي ف��ي ل��ه��ا س��ي��وف��ه��م ال��ذي��ن ال��غ��رِّ ال��ن��ف��ر م��ن
ال��ده��ُر وال��ت��ف��ت األف��الك ت��ف��زع��ت س��ي��ف��ه غ��رب س��ي��ٌد م��ن��ه��م اس��ت��ل إذا

أخرى: قصيدة من وقوله

ج��دي��ُر ب��ال��وف��اء وم��ث��ل��ي ب��أم��ري ف��راس��ة ال��ك��رام ظ��ن ب��م��ا وف��ي��ت
أم��ي��ُر ال��زم��ان ف��ي ن��ف��س ك��ل ع��ل��ى ك��أن��ن��ي ال��ج��الل م��ح��س��ود وأص��ب��ح��ت
ص��دوُر ب��ال��ق��ل��وب ��ت غ��صَّ ق��ل��ت وإن غ��ل��وائ��ه م��ن ال��ده��ر ك��فَّ ص��ل��ُت إذا

كريد: بجزيرة الحرب بها يصف قصيدة من قوله القبيل هذا ومن

وره��ان ك��ري��ه��ة ي��وم ل��ط��راد أرس��ان��ه��ا ع��ل��ى واق��ف��ة وال��خ��ي��ل
ال��ن��ي��ران ب��أل��س��ن ي��ت��ك��ل��م��ون وأق��ب��ل��وا ال��ص��ب��اح إل��ى ال��س��الح وض��ع��وا
م��ج��ان وب��ي��ن رب��ى ب��ي��ن ع��ي��ن��اي وارت��م��ت أس��ف��ر ال��ص��ب��ح م��ا إذا ح��ت��ى
ق��ان أح��م��ر وال��م��اء أع��ن��ة د ال��وه��ا وإذا أس��ن��ة ال��ج��ب��ال ف��إذا

فيه، أبدع وقد غصن، عىل عصفوًرا بها يصف قصيدة الوصفي الشعر من وله
قال:

َس��َح��را زارن��ي ط��ي��ف ح��ب��ال��ة ك��ان��ت س��ن��ٍة م��ن ع��ي��ن��يَّ أط��ل��ق��ْت ون��ب��أة
ال��خ��ب��را أب��ل��غ ل��ع��ل��ي ف��ق��ال��ت أذن��ي س��م��ع��ت م��ا َرْج��ع ع��ي��ن��ي أس��أل ف��ق��م��ت
وال��ب��ص��را ال��س��م��ع ي��دي��ر ق��ض��ي��ب ع��ل��ى ح��ذًرا ط��ائ��ًرا ف��أل��ف��ت اش��رأب��ت ث��م
ف��ادَّك��را ال��ع��ه��د ط��ال ال��ق��ل��ب ت��ن��زي أي��ك��ت��ه ف��وق ي��ت��ن��زى م��س��ت��وف��ًزا
ن��ف��را أن��ف��اس��ه ه��دأت ف��ك��ل��م��ا ق��دم ع��ل��ى س��اق ل��ه ي��س��ت��ق��رُّ ال
األك��را ال��دي��م��وم��ة ف��ي ال��ص��وال��ج دح��و وي��رف��ع��ه أح��ي��انً��ا ال��غ��ص��ن ب��ه ي��ه��ف��و
ح��ذرا خ��ائ��ًف��ا إال ال��ط��رف ي��ب��ع��ث ال وع��اف��ي��ة أم��ن ف��ي وه��و ب��ال��ه م��ا
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ن��ف��را أو ال��غ��دران ورد ه��وى وإن ن��اع��م��ة خ��ض��راء ف��ي ب��ات ع��ال إذا
س��رى ح��ي��ن ال��س��راء ل��ي أه��دى ك��ان ق��د غ��ان��ي��ة ط��ي��ف ع��ن��ي ��رت ن��فَّ ط��ي��ر ي��ا
س��ف��را إذا إش��راًق��ا ال��ب��در وص��ورة ن��ظ��رت إذا أل��ح��اًظ��ا ك��ال��ري��م ح��وراء
وال��س��ه��را ال��ه��م ع��ل��يَّ أح��ال ش��وق وأع��ق��ب��ه��ا ع��ن��ي خ��ي��ال��ت��ه��ا زال��ت
ال��وط��را ط��ي��ف��ه��ا م��ن ب��ه ن��ن��ال ع��ود ص��ل��ة أع��وزت إن س��ن��ة إل��ى ف��ه��ل

فمن وعلوٍّا، متانة نظمهم مثل نظمه جاء الجاهلني أو املخرضمني عارض إذا وكان
الفرس: وصف يف قوله الذبياني النابغة دالية بها عارض قصيدة

أغ��ي��ِد األس��رة وض��اح ك��ل ف��ي ب��وره ي��ل��م��ع ال��غ��ي��ث ه��ب��ط��ت ول��ق��د
أب��رد وظ��لٍّ م��ش��ارب��ه��ا ط��اب��ت م��ن��اه��ل ب��ي��ن اآلرام ب��ه ت��ج��ري
ع��س��ج��د م��ن س��ب��ي��ك��ة ال��ح��م��ي��م ب��ع��د س��رات��ه ك��أن أِرٍن ب��م��ض��م��ر
أج��رد وظ��ي��ف إل��ى ال��ب��ي��اض م��ن��ه ث��الث��ة وع��م ال��ي��م��ن��ى ل��ه خ��ل��ص��ت
م��ورد ف��ي ال��ض��ح��ى م��ن وخ��اض س��ل��بً��ا رداءه األص��ي��ل ان��ت��زع ف��ك��أن��م��ا
ال��م��رع��د ال��ح��ب��ي ك��زم��زم��ة دف��ًع��ا ص��ه��ي��ل��ه ال��ل��ه��ات ف��ي ي��ردد رج��ل
ال��م��ت��غ��رد ك��ال��ش��ارب ال��ص��ب��ا م��رح ي��ه��زه ج��ان��ب��ي��ه ع��ن م��ت��ل��ف��تً��ا
ف��دف��د ف��ي ف��دف��ًدا ال��م��ع��اه��د ي��ط��وي رأي��ت��ه ال��ع��ن��ان ل��ه ث��ن��ي��ت ف��إذا
ال��م��وق��د اإلب��اء ك��أل��ه��وب ا ش��دٍّ ب��ن��ب��أة اس��ت��ح��س إذا م��ن��ه ي��ك��ف��ي��ك
ب��ج��ل��م��د ف��ي��ه رضَّ إال ال��ش��د ف��ي ب��ج��ل��م��د ي��م��رُّ ال ال��س��ن��اب��ك ص��ل��ب
األرب��د ال��ع��ج��اج ف��ي ال��ك��ري��ه��ة ي��وم ت��ق��ل��ص��ت ال��ش��ف��اه إذا ال��ع��ت��اد ن��ع��م

هناك: حاله به يصف منفاه يف نظمها قصيدة من وله

س��ن��ي م��ن ال��ل��ب��ان��ة أق��ِض ول��م ف��ش��ب��ُت م��ن��ي ال��م��ه��ى ع��ي��ون أب��ق��ت م��ا ال��ب��ي��ن م��ح��ا
غ��ب��ن م��ن ال��ده��ر ف��ي أل��ق��اه م��ا ش��دَّ أال وغ��رب��ة واش��ت��ي��اق وي��أس ع��ن��اءٌ
ع��ن��ي ال��م��ه��ى ع��ي��ون أض��ل��ت��ه ف��ؤاٌد ب��ه��ا ف��ل��ي ال��دي��ار ف��ارق��ت أُك ف��إن
ال��ح��س��ن ش��رك ف��ي ال��م��ق��دار ف��أوق��ع��ه ل��ح��ظ��ة إث��ر ال��ن��وى ي��وم ب��ه ب��ع��ث��ُت
ب��م��س��ت��غ��ن أخ��ي��ه ع��ن ك��الن��ا ف��ل��ي��س ب��ي��ن��ن��ا ي��ج��م��ع ال��ده��ر ف��ي ف��ت��ى م��ن ف��ه��ل
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ك��ال��م��زن ال��ت��رائ��ب ف��وق م��دام��ع��ن��ا وأس��ب��ل��ت ل��ل��وداع وق��ف��ن��ا ول��م��ا
ي��غ��ِن ف��ل��م ي��ث��وب أن ح��ل��م��ي ون��ادي��ت ف��ع��زن��ي ي��ع��ود أن ب��ص��ب��ري أه��ب��ت
ال��س��ف��ن أج��ن��ح��ة ال��ح��ي ش��ط��وط ع��ن ب��ن��ا أق��ل��ع��ت ث��م خ��ط��رة إال ه��ي وم��ا
دج��ن ف��ي ال��دم��ع غ��زرة م��ن م��ق��ل��ة وك��م ل��ظ��ى ف��ي ال��وج��د زف��رة م��ن م��ه��ج��ة ف��ك��م
ال��ح��زن م��ن أق��ض��ي ك��دت ده��ت��ن��ي ف��ل��م��ا ه��ذه ق��ب��ل ال��ن��وى ج��رب��ت ك��ن��ت وم��ا
أف��ن ع��ل��ى ي��ح��وم ال رأي ال��ح��زم إل��ى وردَّن��ي ح��ل��م��ي راج��ع��ت ل��ك��ن��ن��ي
س��ن��ي ف��ائ��ت ع��ل��ى ن��ف��س��ي ق��رع��ت ل��م��ا ع��واط��ل وش��ي��ب ب��ن��ي��ات ول��وال

الروس: حرب بها يصف قصيدة من وقال

ال��ع��دُّ ي��خ��ط��ئ��ه��ا ب��ال��ب��ل��ق��ان ال��روس م��ن أم��ة غ��ي��ر أرى ال ب��ع��ي��ن��ي أدور
ي��ب��دو إذا ال��ص��ب��اح ض��وء ب��ه��ا ي��ط��ي��ر ل��غ��ارة ال��ج��ب��ال ه��ام ع��ل��ى ج��واٍث
ال��ج��ن��د واس��ت��ق��ت��ل ب��ال��م��وت ال��ق��ن��ا وص��اح ب��اس��م��ه ال��ش��ر ح ص��رَّ س��رن��ا ن��ح��ن إذا

وهي: شعرية بأبيات شعره وختم

وال��غ��وادي ال��ح��واض��ر ب��ي��ن ال��ن��وادي ال��ك��ل��م م��ص��در أن��ا
ون��اد م��ل��ح��م��ة ك��ل ف��ي ش��اع��ر أن��ا ف��ارس أن��ا
ال��ج��الد ف��ي ال��ف��وارس زي��د ف��إن��ن��ي رك��ب��ت ف��إذا
اإلي��ادي س��اع��دة ب��ن ق��س ف��إن��ن��ي ن��ط��ق��ت وإذا
ن��آِد م��ع��ض��ل��ة ك��ل ف��ي دي��دن��ي وذل��ك ه��ذا

اإلمام يف رضيحه عىل اجتمعوا فقد الشعراء نفوس يف الرفيعة ملنزلته ونظًرا
عن يقال ما إال مثيل، له يسبق لم مما وأبَّنوه ورثوه وفاته من األربعني يوم الشافعي

قربه. عىل املعري لرثاء الشعراء توافد
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الشهري املرصي املغني

رجال من مجراهم جرى ومن وخطبائها وشعرائها بموسيقيها التعلق شديدة األمة إن
ويدافعون األمة عواطف يصورون فالشعراء إحساسهم، يف الناس يشاركون ممن األدب
ومنهم — واملوسيقيون كلمتها، ويجمعون حاساتها يحركون والخطباء أعراضها، عن
الرجال، أولئك بفضل األمة شعور ويشتد صدورها. ويرشحون يطربونها — املغنون

املدنية. معارج يف التقدم من مبلغها بنسبة ضياعهم عىل أسفها ويتعاظم
وساستها وفالسفتها وعلمائها مخرتعيها قدر عرفت تمدنت إذا األمة إن نعم
الكتب وتؤلف األنصاب، لهم وتقيم التماثيل، لهم فتنحت العظماء، رجالها من وغريهم
واملوسيقيون الشعراء وأما بالجميل. بإقرارها مدفوعة ذلك تفعل ولكنها عليهم، الثناء يف
ولدها، بضياع الوالدة أو صديقه بموت الصديق شعور بفقدانهم تشعر فإنها والخطباء

صناعة. وال كلفة بال فتبكيهم
أعمالها. تسهيل يف وخادمها ساِعدها واملخرتع وحكيمها، األمة أستاذ والفيلسوف
وينعش كربها س ينفِّ واملوسيقي إرادتها، ويصور عواطفها يرتجم فإنه الشاعر وأما
النفس عىل تأثري أحدهم موت ففي كلمتها، ويجمع همتها يُنهض والخطيب روحها،
آدابها تكون املتمدنة واألمم األدبية. حياتها حياته ويف الشجون، ويهيج العواطف يثري
القرائح. تلك بأهل الناس جنَّ إذا غرو فال وموسيقيوها، وخطباؤها شعراؤها يشاء كما
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١٨٤٥–١٩٠١م. الحمويل عبده

حتى عشقوه وقد وكاتبهم، شاعرهم هيكو بفيكتور الفرنساويون فعل ما ترى أال
بفضله. ينادون واألزقة الشوارع به وطافوا حي وهو أكفهم عىل فحملوه يعبدونه، كادوا

تقدم. ما أمثال من املتمدنة األمم تبديه ما ذلك عىل وقس
جاهلية يف الشعراء كان فقد البداوة، عصور يف حتى طبيعي الشعراء إكرام أن عىل

عنها. الدفاع يف قرائحهم وتستحث القبائل بهم تتفاخر األعراض، ُحماة العرب
عىل املايض، القرن أواخر يف النيل وادي يف أينع قد الشعور ذلك نرى أن ويرسنا

االرتقاء. من مرص بلغته ما أثر
بعض يف املرصيني أدباء من جماعة أن روايته بصدق نثق صديق أنبأنا فقد
قراء من وكانوا الحداد، نجيب الشيخ املرحوم الشاعر منعى بلغهم ملا الصعيد مدن
ندبه عىل تحالفوا ولكنهم الفاجعة، ساعة والرثاء بالبكاء يكتفوا لم ورواياته، أشعاره
يف واإلرساف الدنيا ترك عىل تواطئوا حتى األسف بهم «واشتد الراوي: قال حني؛ كل يف
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ما مع والتعقل الحكمة عن القول هذا بُعد من يكن ومهما به!» يلحقوا حتى صحتهم
بشعرائها. األمة عواطف اشرتاك درجة عىل يدل فإنه الطيش، دالئل من يتخلله

الذين عىل إال يؤثر ال الشعر ألن تأثريه؛ من أعم وتأثريها الشعر، أخت واملوسيقى
منها ويتأثر فيفهمها املوسيقى وأما املتعلمني، األدباء غري ذلك يستطيع وال يفهمونه،
كاملغني معناه يف ومن فاملوسيقي طبقاته. أدنى إىل الحيوان حتى حية، نسمة ذي كل
أن ويغلب يشاء، كما بعواطفها يتالعب هو بل إحساسها، يف األمة يشارك واملنشد،
دواعي إىل حاجة األرض بالد أكثر من ومرص الهموم، وزوال الصدور انرشاح إىل يدعو
فيها جبال ال متشابهة وبقاعها الصدر، ويضيق الخمول يورث حار إقليمها ألن األفراح؛
املناظر من ذلك غري وال البرص، فيها يرسح واسعة بحار وال بمناظرها، الصدر ترشح
من بذلك يلحق وما واملحادثة باملجالسة إال ضيقه من فرًجا املرء يجد فال الطبيعية،

الطرب. بواعث من ذلك ونحو اآلالت، ورضب والغناء واملنادمة املسامرة
من التأثر شديد وأصبح الحديث، لطف عىل املرصي انطبع الطبيعي وباالنتخاب
وهو الحمويل عبده عىل املرصيون أسف إذا — هذه والحالة — غرو فال الغناء؛ ألحان
لم النيل وادي يف بلد من وما اليوم. العالم يف عربي مغنٍّ أعظم هو بل أفراحهم، بلبل
ذلك الرشقي. العالم أقطار يف شهرته من بلغ بما ناهيك عبده»، «يس غناء أهله يسمع
بك إبراهيم صديقه كتبه ما عىل ذلك يف اعتمادنا وجلُّ حاله، ترجمة نرش إىل بنا حدا ما

قال: الرشق، مصباح محرر املويلحي

حاله ترجمة

فوقع منه أكرب أخ للمرحوم وكان البن، تجارة يمارس أبوه وكان طنطا، بمدينة ولد
تعب كلما وكان الخلوات، يف به هائًما أبيه وجه من أخوه به ففر وأبيه أخيه بني شقاق
عىل وهما الغروب دنا حتى كتفه، عىل أخوه حمله سنه لصغر السري من عبده املرحوم
إليه، يلجآن أو به يأنسان أحًدا يجدان ال السري، وتعب والعطش الجوع من رمق آخر

أياًما. عنده أقاما ثم ليلتهما، يف رمقهما وسد آواهما رجًال لهما هللا سخر أن إىل
املعروفة اآللة ويرضب الغناء، بصناعة يشتغل كان الرجل أن االتفاق غريب ومن
إىل به فعاد فأعجبه، وغداته روحاته بعض يف املرحوم صوت فسمع طنطا، يف بالقانون
التعب مع واالنفراد الوحشة تلك تأثري بقي وقد وجيزة. مدة هناك معه واشتغل طنطا
فكنت رأسه، يف مرسوًما أبيه بيت من املرحوم فيها خرج التي الليلة تلك يف والجوع

385



الثاني) (الجزء عرش التاسع القرن يف الرشق مشاهري تراجم

هذه قصَّ وطاملا الغروب، آن كلما وجهه ويتقطب صدره ينقبض عمره آخر يف تراه
يف االنقباض إىل الرسور من الفجائي النقالبه يعجبون كانوا ممن خلصائه عىل القصة

امليعاد. ذلك
إىل به يحرض أن — شعبان املعلم واسمه — عنده آواه الذي الرجل ذلك رأى ثم
أشجار غابة يف أغا، عثمان بقهوة العهد ذلك يف معروفة قهوة يف معه فاشتغل مرص،
ويستميله يده من يخرج أن وخاف رزقه به فاتسع األزبكية، حديقة موضع كانت
من زواجه بعقد به يربطه أن فرأى رزقه، عليه فيضيع الصناعة هذه أهل من غريه
الصيت طائر رجل مرص يف وكان املعاملة، أسوأ يعامله وانقلب وأرسه فاستذله ابنته،
يف معه ويشتغل به ليلحقه جهده فسعى باملرحوم أعجب «املقدم»، اسمه الغناء فن يف
قطًعا زوجته وبني بينه وفصل إليه، املرحوم وجذب غرضه إىل وصل حتى «تخته»،
كانت التي الطريقة عىل يغني معه واستمر فيه، كان مما وأنقذه بصاحبه، لعالقته

العهد. ذلك يف املرصيني عند معروفة

بمرص الغناء تاريخ

حلب أهايل من رجًال أن وضعها، تاريخ من يُعلم ما عىل بمرص الغناء طريقة وأصل
األلحان فن وكان األلف، بعد األوىل املائة يف املرصي القطر إىل وفد أفندي شاكر اسمه
التالحني من الباقية البقية هي وكانت وقدود، تواشيح جملة إليه فنقل مجهوًال، فيه
عندهم وصارت بعضهم، عنه فتلقاها العربية، الدولة أهل عن حلب أهايل ورثها التي
عليها الواقفون وصار عليها، حرصهم واشتد الغري. عىل بها يضنون نفيسة ذخرية
بدون فيها يترصفون األصلية بساطتها عىل بينهم وبقيت تلقينها. من الناس يحرمون
وكانت لها، املقاربة الفروع وبعض املقامات أمهات عىل قارصة فكانت والتصوير، الشد

للكالم. بالنسبة الهجاء حروف مثل للغناء بالنسبة
عرص إىل فيها يترصفون ال البسيطة الطريقة هذه عىل مرص يف املغنون وأقام
يف سجيته دفعته ثم مدة بها وغنى أصلها، عىل منهم املرحوم فتلقاها الحمويل، عبده
الخروج وعدم األصل عىل املحافظة مع فيها، يترصف أن الغناء يف ذوقه وحسن الطرب

الجفوة. بعض عنها فأزال دائرته، عن
إسماعيل له املغفور ألحقه حتى الغناء بحسن شهرته يف املرحوم يرتقي زال وما
وجلب الرتكية. املوسيقى آالت هناك وسمع مراًرا، اآلستانة إىل معه فسافر بمعيته، باشا
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يحرض املرحوم فكان فيها، املغنني أكابر من جماعة مرص إىل عودته يف باشا إسماعيل
املزاج يالئم ما منها ينتقي وأخذ ألحانهم فاستمالته بالغناء، اشتغالهم يف دائًما معهم
وجد إذ الرتكية؛ املوسيقى يف له واسًعا املجال ورأى العربية، الطريقة ويناسب املرصي
مثل قبل؛ من آذانهم تطرق ولم بها علم للمرصيني يكن لم التي النغمات من كثريًا فيها

املرصي. الغناء إىل فنقلها وغريها، والعجم كار والحجاز النهاوند
مثل العرص؛ ذلك من املختلفة الطبقات يف الغناء مصطلحات بقية إىل التفت ثم
(الضاربني واملدَّاحني (القيان)، والعوالم (الفقهاء)، الليايل بأوالد املشهورين املنشدين
وخلطه الرتكي، الغناء من املختار مع فأضافه استنسبه ما منهم والتقط بالدفوف)،
شيوخ وفيها مرص يف وظهر به. خاصة جديدة طريقة فجعلها القديمة بالطريقة
يف طريقته استنكار إىل صنعه بما جهلهم دعاهم وقد عليهم، شيًخا فصار املغنني،
وذهب استحسانها فعمَّ وطالوتها، حالوتها ذاقوا أن الناس لبث ما ولكن األمر، أول

كثرية. أشياء التالحني من فيها وله عليهم، بحسنها وانترص استنكارها

مزاياه

عن للغناء تأديته أثناء يف طربه يقل ال الطرب، شديد كان أنه صناعته يف مزاياه ومن
حركة واستصحاب األداء حسن إىل اهتدى مرصي مغنٍّ أول وهو له، السامع طرب
مجتهًدا يسمعه، ملا الحفظ شديد وكان الحكاية. مقام تقوم التي باإلشارات الغناء
فيه القبيح يبدل أن عىل قدرة ذا معايبه، وطرح املسموع محاسن استخراج يف دائًما

بالحسن.
يف «التخت» عىل وهو نام وربما ينساه، يكاد فال بالنغم التعلق شديد ذهنه وكان
اسرتشاد أو آلة مراجعة غري من فيه كان كما الغناء إىل فريجع يستيقظ ثم الغناء أثناء
التي األصوات عليها تشوش فلم ذهنه يف رسخت الطبقة كانت كأنما معه؛ ممن بأحد
يوهم التنقل، لطيف وكان يشء. يف الغيبوبة عليه تؤثر ولم نومه، يف وهو عليه مرت
مقام إىل منه انتقل ذهنه يف ذلك رسخ إذا حتى فيه، هو ما مراده بأن غنائه يف السامع
وأكرب املزايا أعظم من وذلك عليه، كان ما إىل يعود حتى يتدرج ثم السامع، يدهش آخر

الفن. هذا يف الفضل
أن بعد مرص يف وأحياه وأبدع، فيه جدَّد املرحوم أن الغناء باب يف القول وجملة
أن فبعد واملرصي؛ الرتكي املزاجني بني التوفيق من فيه تمكَّن ثم خامًال، شيئًا كان
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املرصي للغناء يطربون ال الرتكي األصل من املرصيني يف الحاكمة الطبقة أهل كان
مقبوًال الرتكية األنغام من فيه وفقه وبما املرحوم بفضل أصبحوا إليه، يلتفتون وال
يروقهم وال الرتكي الغناء من يطربون ال املرصيون كان أن وبعد لديهم، مفضًال عندهم
الرتكية األنغام من يالئمهم ملا يطربون أصبحوا واألنني، التوجع طريقة طريقتهم؛ غري
بني املزاجني معدل مرص يف يسمى بأن الجدير فهو القديمة، طريقتهم بها أنعش التي

األمتني.
يف بالغناء عبده بينهما مزج فقد باألنساب، األجسام يف الجنسان امتزج وكما
وصل ما مثل إىل بعده، من يصل ولن قبله، من أحد يصل لم أنه فخًرا وكفاه األرواح،
وشدة الذوق لطف من به هللا ميَّزه بما إليه اهتدى الذي واالخرتاع االبتداع هذا من إليه

الكمال. درجات يف والرتقي اإلتقان ومحبة الطرب وحدة الذكاء

أخالقه

منها، الخروج يف ويسعى طبقته عن االرتفاع يحاول الهمة، عايل النفس، كبري وكان
الفن، هذا قدر بعلو املايض جيلهم يف الناس لجهل لذاته؛ بالفن االشتغال عىل مقتًرصا
املغفور أيام يف بالفعل ذلك إىل املرحوم عمد وقد الفنون. بني منزلته جالل عن وغفلتهم
إىل املغنني زمرة من وخرج الناس، بني باألجرة صناعته مزاولة فرتك باشا، إسماعيل له
تلك يف صناعته بممارسة حياله من يسيل كان الذي الذهب يف طامع غري التجار، زمرة
عرشين بمبلغ التجار بعض مع فيه واشرتك األقمشة، لتجارة محالٍّ فافتتح األوقات،
أن ثقته وحسن نيته سالمة به وانتهت إال شهًرا عرشون عليها مىض فما جنيه، ألف
عن الحياء ويحجبه الخجل يمنعه للناس، دائنًا للرشيك مدينًا اليد صفر منها خرج

الوفاء. طلب
إىل عليه، األجر طلب عن امتنع بل الناس، بني الغناء عن ذلك أثناء يف يمتنع ولم
إىل يتطلع يزل ولم أمره. أول يف كان كما صناعته مزاولة إىل العيش حاجة به عادت أن
مدته. آخر إىل بلوغه يستطع فلم دونه، يحول ودهره فعل كما عنها االنقطاع يف غرضه
ذلك يف يبايل ال الناس، وألعراض لنفسه يغار السرية، رشيف غيوًرا شهًما وكان
بإحضار ليلة ذات باشا إسماعيل له املغفور له أمر الخطوب. وفداحة املواقف بهول
يعيص ال بطشه، وشدة سلطانه عزة يف وهو قصوره، بعض يف لتغني أملز املرحومة
يف أحد يحلم وال القبور، سكنى لنفسه ارتىض من إال هواه يخالف وال أمًرا الناس له
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عبده، املرحوم فتوقف إلشارته. املمانع أو رغبته يف املعارض موقف يقف أن منامه
فعاوده بيته، من تخرج أن وأبى الغناء، ممارسة عن منعها أن بعد بها تزوج قد وكان
مأمور فأرسل القوة، استعمال إىل األمر وصل أن إىل إبائه عىل فاستمر بالتشديد، الطلب
الليث وقفة أمامهم فوقف بالقوة، منه إخراجها وأرادوا منزله إىل أعوانه بعض الضابطة
ألحد واحًدا لحنًا املرحومة تغني أن عىل النفي أو املوت ل وفضَّ العرين، أشبال يحمي

عصمته. يف وهي
فدخل إليهم، يعود ريثما برهة استمهلهم بفائدة القوة أمام موقفه يِفْدُه لم وملا
املرحوم صديقه إىل الجئًا الطريق إىل منها وخرج الجار، حائط إىل بنفسه وألقى البيت
املرحوم الشاعر هذا وكان الخطب. هول من فيه هو بما فكاشفه الليثي، عيل الشيخ
الهمة علو وأخصها الكريمة؛ واألخالق الفاضلة املزايا من كثريًا أيًضا له هللا جمع ممن
فقام صدِّيق، باشا إسماعيل املرحوم عند رفيعة مكانة ذا وكان الناس. لخري والسعي
القاهر الحاكم ذلك لدى الوساطة حسن يلتمس عليه الشيخ وتواقع الحال، يف إليه
االعتذار، يف أمكن ما له وتلطف مواله وقصد ساعته من الوزير فقام أمره، يف لريجع

لطاعته. عبده بعصيان وريض طلبه عن رجع حتى به زال وما
له تولد فقد جسمه؛ يف مصابًا نفسه يف معاًىف الحادثة هذه من املرحوم وخلص
طول يفارقه فلم الصداع، داء النازلة هذه يف قاساه ما شدة من أعصابه اضطراب من
يكاد ال اآلالم، أشد يف يتخبط رصيًعا األرض عىل ألقته نوبته اعرتته إذا وكانت حياته،
وقعها عظم من الفراش لزم أفاق فإذا فيها، بنجاته يصدق الحال تلك عىل يراه من

األطباء. معالجة الداء ذلك يف ينجع ولم طويلة، مدة
الحضور يف باملثول هناك وحظي العلية، اآلستانة إىل ١٨٩٦ سنة يف املرحوم وسافر
عطيته فأسنى له، تأديته وحسن فنه يف بمهارته املؤمنني أمري وأعجب مراًرا. الشاهاني
الهدى. أبي السيد املجلس ذلك يف للتبليغ بينهما الواسطة وكان رضائه، حسن وبلغه
لبعض األصوات من حرضته يف غنَّاه ما ن يلقِّ أن املؤمنني أمري أوامر من عنه تلقاه ومما
القيام تمام الوقت يسع ولم أمكنه، ما منه املرحوم ن فلقَّ الشاهانية، املوسيقى ضباط
«النوطة»، برابطة األصوات تلك بربط مرص إىل عودته عند سيشتغل أنه فوعد باألمر
إىل عاد فلما املوسيقى. ضباط عىل أخذها ليسهل الشاهانية األعتاب عىل يعرضها ثم
إىل رسمي طريق من وأرسلها (بالنوطة)، مربوطة (دوًرا) صوتًا عرشين أتمها مرص

آماله. يحقق ما فيها يلَق فلم اآلستانة،
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وفاته

حلوان وغادر قواه، وأضعف جسمه فأنهك السكري»، «البول بداء مصابًا مرص إىل وعاد
ذلك وظهر الجسم. ضعف يف فزادت الحياة هموم عليه تراكمت وقد مرص سكنى إىل
وأشار شفاء، منها يرجى ال التي الدرجة يف السل داء من ودخل الرئة، يف الدفني الداء
له عادت ونصًفا شهرين سوهاج يف فأقام الشتاء، مدة الصعيد بسكنى األطباء عليه
يف إال دائه كنه ما املرحوم يدرك ولم شفائه. يف أمله وتقوى قوته، بعض أثنائها يف
أسطوانات يف غنائه بوضع ليشتغل مرص إىل العودة عجل ثم غده، يف مات الذي اليوم
أصدقائه أحد نعيُّ جاءه ثم فعًال، ذلك بارش حرض وملا للعيش. طلبًا «الفونوغرافات»
لقضاء خالفهم بل أصحابه، لنصيحة يسمع ولم شديًدا، ا غمٍّ فاغتم باملنيا املخلصني
يف امليت ألهل مشارًكا أياًما هناك وأقام املدينة تلك إىل وسافر مروءته، عليه توجبه ما

بترصف). (انتهى منيته. أدركته حتى عليه املرض باشتداد عاد عاد؛ وملا أحزانهم،
لفن كبري استعداد عىل كان أنه حاله ترجمة من رأيت وقد الحمويل، عبده هو هذا
ليُطرب يغني كان كأنه الغناء من طربه شدة استعداده عىل األدلة أكرب ومن املوسيقى،
عىل واقتداره عليها انطباعه عىل يدالن بممارستها وتلذذه بصناعته املرء وشغف نْفسه،
بإطراب واشتغل فيها، أثر املوسيقى لعلم يكن لم بالد يف عاش الحمويل ولكن إتقانها،

األحوال. له تهيأْت ما إال مواهبه من يُبِْد فلم مصادره، من العلم طلب عن الناس
إىل الغناء عن وعدل أوروبا، يف أهله عىل املوسيقى فن درس لو الرجل أن وعندنا
وجعل بيننا، الصناعة هذه ضياع عىل التحرس مئونة لكفانا األلحان، وألَّف التلحني،
ألسنة عىل الشائعة األلحان وكانت وضوابط، روابط له مستقالٍّ فنٍّا العربية املوسيقى

ثابتة. قواعد عىل الكتب يف مضبوطة املغنني
بما املرصيني أكابر إعجاب شغله شبَّ فلما العامة، بني نشأ قد فإنه عليه، لوم وال
بصحته شغل قد هو كان أفاقت فلما الفن، هذا عن غفلة يف ومرص استزادته، من عنده
صوته حبس فالتمسوا بقي ما تدارك وأرادوا فات، ما عىل املرصيون فأسف وداخليته،
بعض اقتبسه ما إال تفننه آثار من يبَق ولم فضاع، أجله يمهلهم فلم الفونوغراف، يف
أخذ من تمكَّن أصدقائه بعض أن وبلغنا حياته. أثناء يف غنائه مجالس من املغنني

موته. قبل صوته من فونوغرافية أسطوانات بضع
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