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حرف ال�ساد

35ال�سابئ ]حارة[ بق�سم اللبان

38�سابوجني )الدكتور( ]�سارع[ بق�سم الرمل، فالجنا �سابًقا

38ال�ساحب ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

38�سادق بك �سليم ]�سارع[ بق�سم الرمل

39�سادق عمارة ]ممر[ بق�سم العطارين، ممر �رشيف �سابًقا

40�سالح با�سا ]�سارع[ بق�سم الرمل

41�سالح بك احلديني ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

41�سالح علي ]�سارع[ بق�سم الرمل

42ال�ساحلي ]حارة[ بق�سم العطارين

43�سبحي اإبراهيم ن�رش ]�سارع[ بق�سم حمرم بك، اإ�سماعيل خمتار  �سابًقا

43ال�سحن ]حارة[ بق�سم اجلمرك

43�رشوف )الدكتور( ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

43�رشيع الغواين ]�سارع[ بق�سم الرمل

43ال�سفدي ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل

47�سالح �سامل ]�سارع[ بق�سم العطارين، �رشيف با�سا �سابًقا

48�سالح م�سطفى )ال�سهيد( ]�سارع[ بق�سم العطارين، ال�سلطان ح�سني كامل �سابًقا

48�سالح م�سطفى )ال�سهيد( ]�سارع[ بق�سم حمرم بك، ال�سلطان ح�سني كامل �سابًقا

48ال�سوري ]�سارع[ بق�سم العطارين

فهر�س احلروف
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حرف ال�ساد

51ال�سبي ]�سارع[ بق�سم الرمل

51�رشغام ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

حرف الطاء

55طارق ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي

57طارق بن زياد ]�سارع[ بق�سم العطارين، فنتورا �سابًقا

57الطحاوي ]�سارع[ بق�سم كرموز

59الطرطو�سي ]�سارع[ بق�سم اجلمرك

59الطغرائي ]�سارع[ بق�سم اللبان

66طلحة ]�سارع[ بق�سم اجلمرك

68طمازين ]حارة[ بق�سم اجلمرك

69طمازين ]�سارع[ بق�سم الرمل، روتاكر �سابًقا

69طموم )ال�سيخ( ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل

69طنطاوي جوهري )ال�سيخ( ]�سارع[ بق�سم كرموز

69طنطاوي جوهري )ال�سيخ( ]�سارع[ بق�سم العطارين

69طه حمادي ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي، ابن ي�سار �سابًقا

70الطهطاوي ]حارة[ بق�سم كرموز

70طه حممد )ال�سيخ( ]�سارع[ بق�سم اجلمرك، ابن اأبي حامت �سابًقا

70الطوايلة ]حارة[ بق�سم اللبان

71الطو�سي ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي
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71الطو�سي ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل

71الطو�سي ]حارة[ بق�سم املن�سية

حرف الظاء

ا 79الظافر ]حارة[ بق�سم حمرم بك، الدكتور حممد �سفوت حاليًّ

80ظافر احلداد ]حارة[ بق�سم مينا الب�سل

حرف العني

89عائ�سة التيمورية ]�سارع[ بق�سم العطارين، �سالويا �سابًقا

94عادل م�سطفى �سوقي ]�سارع[ بق�سم املنتزه، اأندريا رو�سانو �سابًقا

94عارف ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

95عارف با�سا ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

95العا�سد ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

96عامر ]حارة[ بق�سم مينا الب�سل

96العامري ]�سارع[ بق�سم الرمل

96العبادي ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل

99عبد احلميد اأبو هيف )الدكتور( ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي، امل�سيني �سابًقا

99عبد احلميد بدوي )الدكتور( ]�سارع[ بق�سم العطارين، ال�سلطان عبد العزيز �سابًقا

99عبد احلميد بدوي )الدكتور( ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي، ال�سلطان عبد العزيز �سابًقا

100عبد احلميد ال�سنو�سي ]�سارع[ بق�سم العطارين، بزموث �سابًقا

106عبد اخلالق ثروت ]�سارع[ بق�سم الرمل
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108عبد الرحمن ]�سارع[ بق�سم اجلمرك

108عبد الرحمن با�سا ر�سدي ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي، طريق قناة ال�سوي�س حاليًّا

109عبد الرحمن �رشف ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

109عبد الرحمن زهدي ]�سارع[ بق�سم الرمل

110عبد الرحمن عودة )الدكتور( ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي

110عبد الرازق ال�سنهوري )الدكتور( ]�سارع[ بق�سم الرمل

110عبد ال�سميع بك ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

111عبد العاطي با�سا ]�سارع[ بق�سم الرمل

113عبد العزيز اأبو غنيمة ]�سارع[ بق�سم حمرم بك، الهكاري �سابًقا

114عبد العزيز الب�رشي ]�سارع[ بق�سم العطارين، فليبيد�س �سابًقا

118عبد العزيز عجمية ]�سارع[ بق�سم الرمل، مونكريف �سابًقا

119عبد الفتاح كريمِّ ]�سارع[ بق�سم الرمل

120عبد القادر بك الغرياين ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

121عبد القادر با�سا حلمي ]�سارع[ بق�سم الرمل

123عبد القادر حمدي ]�سارع[ بق�سم املنتزه، وليم هود �سابًقا

124عبد القادر املازين ]�سارع[ بق�سم حمرم بك، لوكيا�س �سابًقا

126عبد الكري ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل

126عبد الكري اخلطابي ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي، فدريجو با�سا �سابًقا

135عبد اهلل بن عمر الأن�ساري ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي

136عبد اهلل اأفندي ]حارة[ بق�سم اجلمرك

136عبد اهلل مبارك ]�سارع[ بق�سم العطارين

137عبد اهلل يو�سف )الدكتور( ]�سارع[ بق�سم العطارين، فرينيه �سابًقا

137عبد املجيد الزيات )الدكتور( ]�سارع[ بق�سم العطارين، ماريت با�سا �سابًقا
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137عبد املجيد اللبان )ال�سيخ( ]�سارع[ بق�سم اجلمرك

137عبد املح�سن احل�سيني )الدكتور( ]�سارع[ بق�سم املنتزه

137عبد املعطي اخليال )الدكتور( ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي، كليماك �سابًقا

138عبد املنعم الدبة )الدكتور( ]�سارع[ بق�سم اجلمرك، وكالة اخل�سار �سابًقا

138عبد النور ]زقاق[ بق�سم الرمل

139عبده احلامويل بك ]�سارع[ بق�سم املن�سية

148عبد الهادي اإ�سماعيل ]زقاق[ بق�سم الرمل

148عبد الوهاب ]�سارع[ بق�سم الرمل، بيجافيتا �سابًقا

149عبد الوهاب ]�سارع[ بق�سم اجلمرك

150عبيد ح�سن البديني ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل، التلعفري �سابًقا

150عتمان حلمي ]�سارع[ بق�سم املنتزه

159عثمان اأباظة ]�سارع[ بق�سم اللبان

159عثمان اأباظة ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل، اإبراهيم الأول �سابًقا

161عثمان با�سا راأفت ]�سارع[ بق�سم الرمل

162عثمان با�سا �سربي ]�سارع[ بق�سم الرمل

162عثمان غالب ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل

163عثمان القا�سي ]زقاق[ بق�سم الرمل

164العراقي ]�سارع[ بق�سم اجلمرك

164عرفان با�سا ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

164عرفان با�سا ]�سارع[ بق�سم كرموز

165عريف با�سا ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي

165العرو�سي ]�سارع[ بق�سم العطارين

166عز الدين املوجي ]�سارع[ بق�سم اأبي قري
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167عزيز اأنطون ]�سارع[ بق�سم الرمل

ال ]حارة[ بق�سم كرموز 168الع�سَّ

169الع�سقالين ]زقاق[ بق�سم اجلمرك

170عطارد ]حارة[ بق�سم املن�سية

171عقباوي ]�سارع[ بق�سم الرمل

172العلقمي ]�سارع[ بق�سم اجلمرك

174علم الدين ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

174علي اإبراهيم ]�سارع[ بق�سم املنتزه

175علي الإ�سكندراين ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

175علي اأغا ال�ساعر ]حارة[ بق�سم اجلمرك

176علي با�سا ذو الفقار ]�سارع[ بق�سم الرمل

176علي با�سا فهمي ]�سارع[ بق�سم الرمل

176علي با�سا مبارك ]�سارع[ بق�سم العطارين

180علي بك ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

180علي بك ح�سني ]�سارع[ بق�سم الرمل

181علي بك رامز ]�سارع[ بق�سم العطارين

181علي بك ريا�س ]�سارع[ بق�سم الرمل

181علي اجلارم ]�سارع[ بق�سم الرمل، بوكوك �سابًقا

183علي ر�سا با�سا ]�سارع[ بق�سم الرمل

184علي �سالح ال�سهيد ]�سارع[ بق�سم حمرم بك، الأمرية نعمت �سابًقا

184علي عبادي با�سا ]�سارع[ بق�سم الرمل

184علي حممود )ال�سيخ( ]�سارع[ بق�سم الرمل، كرياليو �سابًقا

184علي حممود طه ]�سارع[ بق�سم الرمل، األ�سو �سابًقا
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186علي هيبة ]�سارع[ بق�سم الرمل

186علي يو�سف )ال�سيخ( ]�سارع[ بق�سم اللبان، �رشيجو �سابًقا

187عمر بن عبد العزيز ]�سارع[ بق�سم العطارين

187عمر بن عبد العزيز ]�سارع[ بق�سم املنتزه

190عمر علي ]�سارع[ بق�سم الرمل

191عمر لطفي ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي، الأمري اإبراهيم �سابًقا

193عمر املختار ]�سارع[ بق�سم الرمل، راللي �سابًقا

196عمر مكرم ]�سارع[ بق�سم العطارين

204عمرو النجومي ]�سارع[ بق�سم املنتزه

205العمري ]�سارع[ بق�سم كرموز

207العيدرو�سي ]�سارع[ بق�سم كرموز

حرف الغني                                                                    

213الغابة ]�سارع[ بق�سم كرموز

124غامن عبد الرحيم ]�سارع[ بق�سم الرمل

215الغدير ]�سارع[ بق�سم كرموز

215الغرفة التجارية ]�سارع[ بق�سم املن�سية، �سعيد الأول �سابًقا

215الغرفة التجارية ]�سارع[ بق�سم العطارين، �سعيد الأول �سابًقا

220الغرناطي ]حارة[ بق�سم كرموز

220الغرناطي ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل، الثناء حاليًّا

222الغرياين ]زقاق[ بق�سم اجلمرك

222الغرياين ]�سارع[ بق�سم اجلمرك
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222الغزالة ]حارة[ بق�سم اللبان

223غزة ]�سارع[ بق�سم الرمل

223غزة ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

228الغ�سون ]�سارع[ بق�سم كرموز

228غطا�س ]حارة[ بق�سم املن�سية

228غنيم ]عطفة[ بق�سم اجلمرك

حرف الفاء

231فابريقة الكربيت ]�سارع[ بق�سم كرموز  

231الفارابي ]حارة[ بق�سم اللبان

231الفارابي ]حارة[ بق�سم حمرم بك

232فاطمة الزهراء ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

235فاطمة ليو�سف ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي، بلزوين �سابًقا

237فايد با�سا ]�سارع[ بق�سم الرمل

237الفايز ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

238فتيحة  بهيج ]�سارع[ بق�سم الرمل، اأوتيل بو�سيحور �سابًقا

238الفخر الرازي ]زقاق[ بق�سم اجلمرك

242فخري با�سا ]�سارع[ بق�سم العطارين

243الفرارجي بك ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

243فران�سوا دا�سيز ]�سارع[ بق�سم الرمل

244فرج ]�سارع[ بق�سم العطارين

244فرج ال�سيد اإ�سماعيل ]حارة[ بق�سم العطارين، تاجر بك �سابًقا
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244الفرح ]حارة[ بق�سم كرموز

245فرح )الدكتور( ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

245فرحات ]�سارع[ بق�سم العطارين

245فردي ]�سارع[ بق�سم العطارين

249فرغلي ]حارة[ بق�سم اجلمرك

250فرومانتني ]�سارع[ بق�سم حمرم بك، ابن اإ�سحاق حاليًّا

252فريد بك ]�سارع[ بق�سم الرمل

252ف�سبازيان ]�سارع[ بق�سم حمرم بك، الفاكهي حاليًّا

252الف�سحة ]�سارع[ بق�سم الرمل، اإلهامي ح�سني �سابًقا، والرئي�س عبد ال�سالم عارف حاليًّا

252الف�سحة ]�سارع[ بق�سم الرمل، جليمونو بولو �سابًقا، والرئي�س عبد ال�سالم حاليًّا

252الف�سحة ]�سارع[ بق�سم الرمل، الأمري حيدر فا�سل �سابًقا، والرئي�س عبد ال�سالم عارف حاليًّا

253الف�سحة ]�سارع[ بق�سم الرمل، اأحمد با�سا يحيى �سابًقا، والرئي�س عبد ال�سالم عارف حاليًّا

253الفقيه ]�سارع[ بق�سم اللبان

253الفّل ]�سارع[ بق�سم كرموز

253الفنان حممد ح�سن ]�سارع[ بق�سم حمرم بك، جميلة �سابًقا

254الفنان حممود �سعيد ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي

257الفنون ]حارة[ بق�سم كرموز

258الفهد ]حارة[ بق�سم كرموز

258فهمي عبد املجيد ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

267فوؤاد اخلطيب ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

267فوؤاد ن�رش هندي ]�سارع[ بق�سم اأبي قري

268الفواطم ]�سارع[ بق�سم حمرم بك، عبد املنعم خليل حاليًّا

305الفواكه ]�سارع[ بق�سم كرموز
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305فوزي بك ]حارة[ بق�سم حمرم بك

306فوزي فهمي جندي ]�سارع[ بق�سم حمرم بك، مارك اأنطوان �سابًقا

306فيجري بك ]�سارع[ بق�سم العطارين، النهرواين حاليًّا

306الفريوز ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

306فيالدلف ]�سارع[ بق�سم حمرم بك، ابن رافع حاليًّا

حرف القاف

315قا�سم اأمني ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

318قا�سم اأمني بك ]�سارع[ بق�سم اجلمرك

318قا�سم با�سا ]�سارع[ بق�سم العطارين

320القا�سمي ]�سارع[ بق�سم الرمل

320القا�سمي ]زقاق[ بق�سم اجلمرك

320القا�سي ]زقاق[ بق�سم املن�سية

320القا�سي �سند ]�سارع[ بق�سم اللبان

322القا�سي �رشيح ]حارة[ بق�سم الرمل

323القا�سي �رشيك ]حارة[ بق�سم مينا الب�سل

324القائد جوهر ]�سارع[ بق�سم املن�سية

324القائد جوهر ]�سارع[ بق�سم اللبان

325قائد اأ�رشاب حممد اأبو زيد ]�سارع[ بق�سم املنتزه

325القائم باأمر اهلل ]حارة[ بق�سم اجلمرك

326القائمقام اأحمد عبد العزيز ]�سارع[ بق�سم الرمل، ال�رشدار �سابًقا

332القبطان ]زقاق[ بق�سم اجلمرك
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333القبة ]�سارع[ بق�سم كرموز

333القبلة ]عطفة[ بق�سم اجلمرك

334قبو الغربي ]�سارع[ بق�سم اجلمرك، حممود م�سطفى ع�سل حاليًّا

334قبو الك�سار ]حارة[ بق�سم اجلمرك، عبد احلافظ ال�سيد حاليًّا

335قبو املالح ]�سارع[ بق�سم اجلمرك

335قبو املالح ]حارة[ بق�سم اجلمرك

335القبودانات ]�سارع[ بق�سم اجلمرك، جالل رم�سان حاليًّا

335قدري با�سا ]�سارع[ بق�سم العطارين

335قدري با�سا ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

336قراقي�س ]حارة[ بق�سم اجلمرك

336القرباتي ]حارة[ بق�سم اجلمرك

337قرة ]حارة[ بق�سم اللبان

337قرة ]حارة[ بق�سم اجلمرك

338قرة قول اللبان ]�سارع[ بق�سم اللبان

338قرة قول املن�سية ]�سارع[ بق�سم املن�سية

338قرة قول مينا الب�سل ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل

338قرة قول فلمنج ]�سارع[ بق�سم الرمل

338القرنفل ]�سارع[ بق�سم كرموز

338ق�سطنطني خورميي ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي، ع�سام حلمي امل�رشي حاليًّا

339الق�س ميخائيل اأبادير ]�سارع[ بق�سم الرمل، تيمر مان�س �سابًقا

340الق�سي�س ]�سارع[ بق�سم املنتزه

340ق�ستم ]حارة[ بق�سم العطارين

340الق�سريي ]حارة[ بق�سم اجلمرك
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341ق�رش راأ�س التني ]�سارع[ بق�سم اجلمرك، ال�سلطان �سليم �سابًقا

341ق�رش راأ�س التني ]�سارع[ بق�سم اجلمرك، الطريق امللكي �سابًقا

343ق�رش املنتزه ]�سارع[ بق�سم املنتزه

347الق�ساعي ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

350القطاوي بك ]�سارع[ بق�سم الرمل

350القطائع ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

351القطب ]�سارع[ بق�سم كرموز

ا�س ]حارة[ بق�سم اللبان 351القفَّ

ال ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل 351القفَّ

352القفطي ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

352القفطي ]حارة[ بق�سم حمرم بك

354قالدة ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

355القلعة ]�سارع[ بق�سم العطارين، الدكتور ح�سني ف�سايل حاليًّا

355قي�رش ]�سارع[ بق�سم العطارين

حرف الكاف

ا 361الكاب ]�سارع[ بق�سم حمرم بك، ال�سيخ حممد اخلليجي حاليًّ

361الكاتب ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

363الكارة ]�سارع[ بق�سم كرموز

363كارتاريجيا ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي

364كارفر ]�سارع[ بق�سم الرمل، الطيار اأحمد �سعود اأبو علي حاليًّا

365الكازينو ]�سارع[ بق�سم الرمل، عبد ال�سالم فتوح حاليًّا
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365كازينو هانوفيل ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل بالدخيلة

365كافور ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي

366كامل مر�سي )الدكتور( ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي، فيلون �سابًقا

366كبلر ]�سارع[ بق�سم الرمل، اأ�سامة بن زيد حاليًّا

366الكّتاين ]�سارع[ بق�سم اجلمرك

366كت�سرن ]�سارع[ بق�سم الرمل، اأحمد �سوقي بك حاليًّا

369كردوت�سي جوزيه ]ميدان[ بق�سم العطارين، ابن العميد حاليًّا

369الكردي ]حارة[ بق�سم كرموز

369الكردي ]�سارع[ بق�سم الرمل، ابن فرح الأ�سبيلي حاليًّا

369كرموز ]�سارع[ بق�سم كرموز

370الكعبي ]حارة[ بق�سم اجلمرك

371الكعكي ]حارة[ بق�سم اللبان

371الكفاح ]�سارع[ بق�سم العطارين، �سي�سليا �سابًقا

371كفر عبده ]�سارع[ بق�سم الرمل، اللنبي �سابًقا

373كلر ]�سارع[ بق�سم حمرم بك، حممد الكلزة حاليًّا

373كلوت بك ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

377كليار با�سا ]�سارع[ بق�سم املن�سية

377كليماك ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي، الدكتور عبد املعطي اخليال حاليًّا

377كمال الدين �سالح ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي

377كنج عثمان ]�سارع[ بق�سم العطارين

378الكني�سة ]زقاق[ بق�سم العطارين

378كني�سة الأروام ]�سارع[ بق�سم الرمل

379كني�سة الأقباط ]�سارع[ بق�سم العطارين
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381كني�سة العذراء ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي

382الكواكب ]حارة[ بق�سم اللبان

382الكواكب ]حارة[ بق�سم كرموز

388الكوبري ]�سارع[ بق�سم حمرم بك، طريق قناة ال�سوي�س حاليًّا

388الكوبري ]�سارع[ بق�سم الرمل

388كوخ ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

392الكورانتية ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل

392الكورني�س ]طريق[ بق�سم املنتزه

393الكورني�س ]طريق[ بق�سم الرمل

395الكورني�س )املك�س( ]طريق[ بق�سم مينا الب�سل

395الكورني�س )الدخيلة( ]طريق[ بق�سم مينا الب�سل

396كورينثية ]�سارع[ بق�سم العطارين، فكتور با�سيلي حاليًّا

396كورينثية ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

397كولوت�سي با�سا ]�سارع[ بق�سم املن�سية، مباين الغرب ثم ال�سحافة حاليًّا

398كومود ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

398الكومي ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل

399كوندي ]�سارع[ بق�سم الرمل، جابر مبارك حاليًّا

399الكيَّال ]حارة[ بق�سم اجلمرك

400كرياليو ]�سارع[ بق�سم الرمل، ال�سيخ علي حممود حاليًّا
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حرف الالم

403لجيه ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

403ل�سكاري�س ]�سارع[ بق�سم الرمل

403للُّو )�سيدي( ]حارة[ بق�سم اجلمرك، انظر �سيدي للُّو

403لن ]�سارع[ بق�سم الرمل

404لنكريت ]�سارع[ بق�سم الرمل، الدكتور اإبراهيم �سالمة حاليًّا

404لب�سيو�س ]�سارع[ بق�سم العطارين، �رشم ال�سيخ حاليًّا

404لطفي ال�سيد ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي، تراجان �سابًقا

410لطيف ]حارة[ بق�سم الرمل

410لطيف ]حارة[ بق�سم حمرم بك

412اللواء ]�سارع[ بق�سم اجلمرك

412اللواء اأحمد علي ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي، حمطة كليوباترا �سابًقا

412اللواء مف�سل اأبو زيد ]�سارع[ بق�سم حمرم بك، بوالينو �سابًقا

414اللواء ي�رشي قمحة ]�سارع[ بق�سم الرمل، دومريكو �سابًقا

415لينان با�سا ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل، ممر مثال حاليًّا

حرف امليم

ا 419مارك اأوريل ]�سارع[ بق�سم حمرم بك، اأحمد قمحة بك حاليًّ

421املازين ]حارة[ بق�سم اجلمرك

422ما�سبريو ]�سارع[ بق�سم حمرم بك، ال�سالم حاليًّا

422املاأمون ]�سارع[ بق�سم حمرم بك
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431املاوردي ]حارة[ بق�سم كرموز

433املربد ]�سارع[ بق�سم الرمل

434املتحف ]�سارع[ بق�سم العطارين

447املتنبي ]�سارع[ بق�سم املن�سية

447املتنبي ]�سارع[ بق�سم اجلمرك

452املتويل ]�سارع[ بق�سم العطارين

452املتويل ]�سارع[ بق�سم اللبان

452جمد الدين ]حارة[ بق�سم مينا الب�سل

453املجديل ]�سارع[ بق�سم الرمل

453املجديل بك ]�سارع[ بق�سم الرمل

454املجذوب ]�سارع[ بق�سم العطارين

455املحت�سب ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

456حمرم بك ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

456حمرم بك ]�سارع[ بق�سم العطارين

461حم�سن با�سا ]حارة[ بق�سم اجلمرك

461حم�سن با�سا ]�سارع[ بق�سم كرموز

462حمطة فيكتوريا ]�سارع[ بق�سم املنتزه، حمطة ترام اجلالء حاليًّا

463حممد اإبراهيم )اخلطاط( ]�سارع[ بق�سم املن�سية والعطارين، ملبار �سابًقا

463حممد اأبو زيد )قائد اأ�رشاب( ]�سارع[ بق�سم املنتزه

463حممد اأبو �سادي ]زقاق[ بق�سم الرمل

464حممد اأبو العز ]�سارع[ بق�سم املنتزه

465حممد اأبو العنني ]�سارع[ بق�سم الرمل

465حممد اإ�سماعيل ]�سارع[ بق�سم حمرم بك
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465حممد اإ�سماعيل ]�سارع[ بق�سم الرمل

466حممد اإقبال ]�سارع[ بق�سم الرمل، لوران �سابًقا

468حممد اأمني ]�سارع[ بق�سم الرمل

468حممد با�سا �سعيد ]�سارع[ بق�سم الرمل

469حممد با�سا حم�سن ]�سارع[ بق�سم الرمل

470حممد بك اأمني ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

470حممد بك بدر ]�سارع[ بق�سم الرمل

471حممد بك را�سد ]حارة[ بق�سم حمرم بك

472حممد بك �سامل ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

472حممد بك عثمان ]�سارع[ بق�سم الرمل، �رشاي الرمل �سابًقا

473حممد البّنا )ال�سيخ( ]حارة[ بق�سم الرمل

474حممد بك فريد ]�سارع[ بق�سم الرمل، وجنت �سابًقا

476حممد بهجت ]�سارع[ بق�سم الرمل

477حممد البيومي ]حارة[ بق�سم اللبان، خو�سقدم �سابًقا

477حممد تاج الدين )ال�سيخ( ]�سارع[ بق�سم العطارين

اد ]�سارع[ بق�سم املنتزه 477حممد جالل حمَّ

478حممد حجاب )الدكتور( ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي، اأر�ستاك �سابًقا

478حممد ح�سن ]�سارع[ بق�سم الرمل

478حممد ح�سن )الفنان( ]�سارع[ بق�سم حمرم بك، جميلة �سابًقا

478حممد ح�سني ]�سارع[ بق�سم الرمل

478حممد حلمي ]�سارع[ بق�سم الرمل

479حممد خ�رشو ]�سارع[ بق�سم الرمل

480حممد اخلليجي )ال�سيخ( ]�سارع[ بق�سم حمرم بك
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480حممد درى با�سا ]�سارع[ بق�سم الرمل

481حممد راأفت )الدكتور( ]�سارع[ بق�سم العطارين، برييرا �سابًقا

481حممد رم�سان ]�سارع[ بق�سم كرموز

481حممد ريان ]حارة[ بق�سم حمرم بك

482حممد �سامل عبد ال�سالم ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي، اإب�سالون �سابًقا

482حممد �سعيد ]�سارع[ بق�سم الرمل

482حممد ال�سيد ]زقاق[ بق�سم الرمل

483حممد ال�سافعي بك ]�سارع[ بق�سم العطارين

483حممد �سفيق غربال ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي، اأر�سميد�س �سابًقا

485حممد �سنن بك ]�سارع[ بق�سم العطارين

486حممد �سالح اأبو يو�سف ]�سارع[ بق�سم الرمل، بيرتي �سابًقا

486حممد �سدقي با�سا ]�سارع[ بق�سم الرمل

489حممد �سفوت ]�سارع[ بق�سم كرموز، باب �سدرة �سابًقا

489حممد عبا�س ر�سوان ]حارة[ بق�سم املن�سية، الهماميل �سابًقا

489حممد عبد احلميد )الدكتور( ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

489حممد عبد الفتاح ]حارة[ بق�سم الرمل

490حممد عبد املنعم ال�رشقاوي )الدكتور( ]�سارع[ بق�سم اللبان، باب الكر�سته �سابًقا

490حممد عبده )ال�سيخ( ]�سارع[ بق�سم اجلمرك

490حممد عبيد ]�سارع[ بق�سم الرمل، روزاليني �سابًقا

491حممد عز العرب ]�سارع[ بق�سم الرمل

492حممد علي ر�سا ]حارة[ بق�سم حمرم بك

492حممد عمر ]�سارع[ بق�سم الرمل

492حممد حمفوظ )الدكتور( ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي، بارا�سكيفاه �سابًقا
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493حممد خمتار ]�سارع[ بق�سم الرمل

493حممد مراد ]حارة[ بق�سم حمرم بك

493حممد مرعي ]�سارع[ بق�سم الرمل

493حممد م�سطفى ال�ساّلمي )الدكتور( ]�سارع[ بق�سم الرمل، امل�سحة �سابًقا

493حممد مظهر با�سا ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

494حممد مو�سى ]زقاق[ بق�سم الرمل

494حممد مو�سى ]�سارع[ بق�سم العطارين، الدكتور بوتى �سابًقا

494حممد املويلحي ]�سارع[ بق�سم اللبان، لوران �سابًقا

500حممد ناجي ]�سارع[ بق�سم الرمل، جار�ستني �سابًقا

503حممد نافع ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

504حممد ن�سحي با�سا ]�سارع[ بق�سم كرموز

505حممد وكيع )�سيدي( ]حارة[ بق�سم اجلمرك

505حممد ياقوت عطية ]�سارع[ بق�سم حمرم بك، اأفرانيو�س �سابًقا

505حممود اأبو العال ]�سارع[ بق�سم �سيدي جابر، �سولت �سابًقا

507حممود اأبو الن�رش ]زقاق[ بق�سم الرمل

507حممود با�سا �سدقي ]�سارع[ بق�سم الرمل

508حممود با�سا الفلكي ]�سارع[ بق�سم العطارين

512حممود بك اإبراهيم ]�سارع[ بق�سم الرمل

513حممود بك الباجوري ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي

514حممود ر�ساد ]�سارع[ بق�سم الرمل

515حممود فرغلي ]�سارع[ بق�سم الرمل، نكيتائد�س �سابًقا

516حممود فهمي النقرا�سي ]�سارع[ بق�سم اجلمرك، امليدان �سابًقا

516حممود فهمي النقرا�سي ]�سارع[ بق�سم املن�سية،  امليدان �سابًقا
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519حممود فوزي )الدكتور( ]�سارع[ بق�سم �سيدي جابر

519حممود �سعيد )الفنان( ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي

519حممود خمتار ]�سارع[ بق�سم العطارين، جريل �سابًقا

521حممود نافع ]�سارع[ بق�سم الرمل

521حممود نامي با�سا ]�سارع[ بق�سم الرمل

522مدحت املليجي )املقدم( ]�سارع[ بق�سم الرمل

522مدوره ]�سارع[ بق�سم اجلمرك

523مراد ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل

523مراد يو�سف ]�سارع[ بق�سم الرمل

524مراك�س ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

527املزين ]حارة[ بق�سم مينا الب�سل

527امل�ستعني باهلل ]�سارع[ بق�سم الرمل

528امل�ستكفي ]�سارع[ بق�سم باب �رشقي، الراك�سي حاليًّا

532امل�ستن�رش ]�سارع[ بق�سم حمرم بك

533م�سجد اأبو علفة ]حارة[ بق�سم مينا الب�سل

534م�سجد اأبو ناجي ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل )الدخيلة(

534م�سجد اأبو طا�سة ]�سارع[ بق�سم مينا الب�سل )الدخيلة(
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اللبان بق�سم   – حارة   – ال�سابئ   –813
زهرون  بن  اإبراهيم  بن  هالل  بن  اإبراهيم  اإ�سحاق  اأب�   )1
اين: كان من �ل�صابئة، وقد ولد يف �خلام�ض من رم�صان  احلرَّ
عام 313هـ )925م(، وكان �أبوه هالل طبيًبا ماهًر� يف خدمة 
على  �إبر�هيم  و�صّب  )935م(  324هـ  عام  وتويف  توزون، 
در��صة �لعلوم �لتي در�صها �أفر�د �أ�رصته، وكانو� مهرة يف �لطب 
و�لفلك و�لريا�صيات، وو�صع �ل�صابئ �إ�صطرلبًا يف حجم قطعة 
�لعملة �لف�صية �لكبرية للمطهر بن عبد �لله وزير �لأمري �لبوهي 
ع�صد �لدولة، ولكنه �أقلع عن هذه �ملقا�صد و�أ�صبح كاتًبا يف 
ديو�ن �لإن�صاء فربز فيه عندما �أر�صل ُمعّز �لدولة �لبوهي �ملتوفى 
عام 356هـ )966م( ر�صوًل �إىل �لوزير �ملهلب يطلب �ملبادرة 
ج �بنته  �إىل �إر�صال كتاب �إىل حممد بن �إليا�ض و�إىل كرمان ليزوِّ
من �لأمري جنيتار �لذي ُعرف فيما بعد بالأمري عز �لدولة، وعال 
�صاأن �ل�صابئ عند معّز �لدولة بعد ذلك، فعينه كبرًي� للكتاب يف 
�إ�صحاق  �أبي  وفاة  �إثر  )960هـ(  349هـ  عام  �لإن�صاء  ديو�ن 
ليدخله يف  �جلهد  غاية  �لدولة  عز  �لوزير  بذل  وقد  ثو�به،  بن 
�لإ�صالم ولكنه �أبى وظّل على عقيدته حتى وفاته، ومن �لغريب 
�أن هذ� �لرجل كان على خلق كرمي و��صتجاب قدر �مل�صتطاع 
�إىل �ل�صنن �لإ�صالمية و�صام �صهر رم�صان، وكان على معرفة 
تامة بالقر�آن ي�صت�صهد به يف كثري من �لر�صائل �لتي كان يكتبها، 
و�حتفظ مبن�صبه بعد وفاة �لوزير عز �لدولة. وملا ح�رص عم عز 
عام 364هـ )974م(،  بغد�د  �إىل  �لدولة  ع�صد  وهو  �لدولة 
كتب �ل�صابئ �تفاًقا يحدد مركز ع�صد �لدولة من عز �لدولة، 
�أقاربه  وقد دعاه ع�صد �لدولة �إىل �صري�ز فاأبى خ�صية �أن يعتنق 
�لدولة  عز  بني  �لن�صال  وقام  �لإ�صالمي،  �لدين  غيبته  يف 
وعمه ع�صد �لدولة، وملا تويف عز �لدولة عام 367هـ )977م( 

ودخل ع�صد �لدولة بغد�د، كاد ي�صع �ل�صابئ حتت �أقد�م �لفيلة 
حيث  �ل�صجن،  يف  به  و�ألقى  فيه  �لعظماء  و�صاطة  قبل  ولكنه 
ظل يذوق مر�رته عدة �صنو�ت، و�صدر �إليه �أمر ع�صد �لدولة 
بعنو�ن  فاألفه  بويه،  بني  �أ�رصة  تاريخ  يكتب  باأن  �صجني  وهو 
�مللة«،   »تاج  وهو  �لدولة  ع�صد  للقب  ن�صبة  �لتاجي«  »كتاب 
�ل�صابئ،  يكتبه  ما  على  تعديالت  يدخل  �لدولة  ع�صد  وكان 
فلما �صاأله �أحد �أ�صدقائه عن �صريه يف �لتاأليف قال: »�أباطيل �أمنقها 
فكاد  �ل�صابئ  قاله  مبا  �لدولة  ع�صد  وعلم  �ألفقها«،  و�أكاذيب 
ياأمر بقتله، ومل ينج من هذ� �مل�صري �إل مبوت ع�صد �لدولة يف 
ذلك �حلني. وملا توىل �رصف �لدولة �مللك �أطلق �رص�ح �ل�صابئ 
يف  مات  �أن  �إىل  عزلة  يف  فعا�ض  )981م(  371هـ  عام 
13 من �صو�ل عام 384هـ )994م( عن 71 عاًما، وقد رثاه 
�ل�رصيف �لر�صي بق�صيدة، �إذ كان �صديقه �حلميم، وملا عوتب 
على رثاء رجل كافر �أجاب باأنه بكى فيه خالله �لر�صية. ومن 
�ل�صابئ ب�صفة  �أ�رصته، وتعتمد �صهرة  تاريخ  موؤلفاته �لأخرى: 
خا�صة على »�لر�صائل« �أي �لكتب �لر�صمية �لتي كان يدبجها، 
وقد جمعت، وبع�صها خمطوط مبدينة ليدن، ووردت مناذج 
لياقوت،  �لأريب«  �لدهر«، و»�إر�صاد  يتيمة  كثرية منها: »يف 
و»�صبح �لأع�صى« للقلق�صندي، وهذه �لر�صائل هامة من �لناحية 
�لتاريخية لأنها تكمل �ملعلومات عن عهد ��صمحالل �خلالفة، 
و�أ�صلوب �ل�صابئ ِخْلٌو من �ل�صجع و��صح �ملعاين ر�ئق �ل�صياق، 
ولل�صابئ �أ�صعار توجد بع�صها يف كثري من دو�وين �ل�صعر وهي 
يف �ملدح على �لأخ�ض وبع�ض �ملر�ثي، وفيما يلي �أمنوذج من 

�صعره يف �لهجو و�أمنوذج من نرثه:

يا جامًعا خِلالٍل  
قبيحٍة لي�ض حُت�صى  
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نق�صَت من كلِّ ف�صلٍ 
ا فقد تكاملَت َنْق�صَ  

ا  لو �أّن للجهِل �صخ�صً
ا لكنَت للجهل �صخ�صَ  

ومن ر�صالة له يف �ل�صكر:

بغامِر  ًحا  مو�صَّ بِّرك،  بلطيف  م�صحوًنا  كتابك  »و�صل 
ك،  ُودِّ خلو�ض  عن  �صادًقا  عهِدك،  ب�صحة  ناطًقا  ف�صلك، 
�ملخ�صو�ض  �صكر  �صالمتك  على  تعاىل  �لله  و�صكرت  وفهمته 
�إليه  بها، ووقفُت على ما و�صفته من �لعتد�د بي، وتناهيت 
من �لتقريظ يل، فما زدَت على �أن �أَعْرَتني ِخالَلك، ونَحْلَتني 

ِخ�صاَلك، لأنك بالف�صائل �أوىل وهي بك �أحرى«. 

2( هالل بن املح�سن ال�سابئ: وهو حفيد �إبر�هيم هالل، ولد 
يف �صو�ل عام 359هـ )969م(، كان من �ل�صابئة على غر�ر 
�أ�رصته، و�أمه �أخت �لطبيب و�ملوؤرخ ثابت بن �صنان بن قرة، 
وهو �أول فرد من �أ�رصته خرج عن دينه �ل�صابئية ودخل �لإ�صالم 
كاتب  هالل  وكان  ر�آه،  حلم  �إثر  )1008م(  399هـ  عام 
�رص فخر �مللك �أبي غالب حممد بن خلف، �لذي كان حني 
دينار، وخ�صي هالل  �ألف  ��صتودعه ثالثني  �لوفاة قد  �أدركته 
�ملوؤيد  �لوزير  �لأمر  يتدخل يف  �أن  �ملال خمافة  هذ�  ي�صتغل  �أن 
علم  �ملوؤيد  �أن  غري  )1038م(،  عام 430هـ  �ملتوفى  �حل�صن 
بالأمر و�صمح لهالل با�صتبقائه، ولكنه مل ي�صتغله فرتكه لولده 
وقد  )1056م(،  448هـ  عام  هالل  وتويف  �لنعمة،  غر�ض 
�صاعت موؤلفاته �لت�صعة عد� فقر�ت طبعها �مل�صت�رصق »�أميدروز 
)1322هـ(،  1904م  عام  ليدن  يف   »H. Amedroz

�لتاريخ، و�صري �لوزر�ء  وت�صمل هذه �ملوؤلفات على كتب يف 
بعنو�ن »كتاب �لأعيان و�لأمثال«، ويف �لبالغة، ور�صائل عن 
�مللوك و�لوزر�ء، وكتاب يف ر�صوم د�ر �خلالفة، وكتاب يف 
ماآثر �أهله وهو تاريخ �أ�رصته، وكتاب يف �ل�صيا�صة، ويف كتابه 
»ر�صوم د�ر �خلالفة« و�صع �لعاد�ت يف مقابلة �لنا�ض ومعاملتهم 
ومر��صم �لحتفاء بهم يف �أمور �ل�صيا�صة ومقابلة �مللوك وعظماء 

�لدول.

3( اأب� اإ�سحق اإبراهيم زهرون ال�سابئ: كان طبيًبا ماهًر� قِدم 
من �لرقة �إىل بغد�د وتويف فيها يف 20 من �صفر عام 309هـ 

)921م(.

4( هالل بن اإبراهيم بن زهرون ال�سابئ )وكنيته اأب� احل�سن(: 
وكان طبيًبا بارًعا خدم �لأمري توزون.

ا  �أي�صً هو  وكان  ال�سابئ:  زهرون  بن  اإبراهيم  بن  ثابت   )5
عام  بغد�د  �إىل  �لدولة  ع�صد  قدم  عندما  م�صنًّا  وكان  طبيًبا، 
364هـ )974م(، وقد �أجرى عليه ع�صد �لدولة معا�ًصا ومات 

يف 11 من ذي �لقعدة عام 365هـ )975م(.

نقل  �لذي  وهو  ال�سابئ:  علي  اأب�  اإبراهيم  بن  املح�سن   )6
�ملح�صن  بن  هالل  و�لدة  �صقيق  قرة  بن  ثابت  بن  �صنان  كتب 

�صاحب �لرتجمة يف �لبند �لثالث.

ال�سابئ: وهو  النعمة  اأب� احل�سن غر�ض  7( حممد بن هالل 
�بن �ملوؤرخ هالل )�لبند �لر�بع( ولد عام 416هـ )1025م(، 
وورث عن �أبيه �لرثوة �لكبرية وعا�ض عي�صة هادئة، ومَنَّى ثروته 
حتى بلغت عند وفاته عام 480هـ )1087م( �أكرث من 70 �ألًفا 
من �لدينار�ت، و�رصعان ما بدد �أبناوؤه هذه �لرثوة وبوفاته �نتهى 
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جمد �أ�رصة �ل�صابئ، وقد �أن�صاأ مكتبة �صغرية ت�صم 400 جملد 
وجعل �بن �لأق�صا�صي �أميًنا لها، فباع هذ� �لأمني �أكرث كتبها.

وقد عمل غر�ض �لنعمة ردًحا من �لزمن يف ديو�ن �لإن�صاء 
يتم  �أن  وحاول  �ملادة(،  هذه  )�نظر  �لله  باأمر  �لقائم  للخليفة 
�لتاريخ �لذي و�صعه �أبوه ولكنه مل يكتب �صوى جملد �صغري، 
ولعّل �ل�صبب يف ذلك �أنه مل يكن ي�صتطع كتابة كل ما ينبغي �أن 

يقال من �لناحية �لتاريخية �ل�صادقة.

مركزة  نبذة  معرفة  �ملقام  هذ�  يف  �ملفيد  من  يكون  وقد 
عن عقيدة �ل�صابئة، فهي عقيدة �أطلقت على فرقتني �إحد�هما 
�ل�صبوة، وهي فرقة يهودية ن�رص�نية متار�ض �صعرية �لتعميد يف 
حّر�ن  �صابئة  و�لأخرى  �ملعمد�ن(،  يوحنا  )ن�صارى  �لعر�ق 
ولها  �لإ�صالم،  ظل  يف  طوياًل  زمًنا  بقيت  وثنية  فرقة  وهي 
من  �صفوفها  من  خرج  ملا  �صاأنها  ولها  مبادئها  بحكم  �أهميتها 
علماء، و�لو��صح هو �أن �ل�صابئة �لذين ذكرهم �لقر�آن �لكرمي 
هم �ليهود و�لن�صارى من �أهل �لكتاب، وي�صلكهم �ل�صهر�صتاين 
مع �لروحانيني، وبخا�صة روحايّن �لكو�كب �لكربى، وهم 
عاذميون  �لفيل�صوفان  �لنبيان  هما  �لأولني  معلميهم  �إن  يقولون 
�صيث  هو  عاذميون  �إن  ويقال  وهرم�ض،  �لطيب(  �لروح  )�أي 
�أنبيائهم،  من  ا  �أي�صً هو  و�أورفيو�ض  �إدري�ض،  هو  وهرم�ض 
عن  مقد�ًصا  حكيًما  فاطًر�  �صانًعا  للعامل  باأن  يقول  ومذهبهم 
�صمات �حلدثني، نعجز عن �لو�صول �إىل جالله و�إمنا نتقرب �إليه 
�ملقد�صون  �ملطهرون  �لروحانيون  وهم  �إليه،  �ملقربة  بالو�صائط 

جوهًر� وفعاًل وحالة.

�جل�صمانية،  �ملو�د  عن  �ملقد�صون  هم  عندهم  و�جلو�هر 
�ملربوؤون عن �لقوى �جل�صدية، �ملنزهون عن �حلركات �ملكانية 

و�لتغري�ت �لزمنية، فهم �لأرباب و�لآلهة و�لو�صائل �لتي ت�صفع 
�أنهم يطهرون نفو�صهم عن  لهم عند رب �لأرباب. ويّدعون 
دن�ض �ل�صهو�ت �لطبيعية ويهذبون �أخالقهم عن عالئق �لقوى 
�لأ�صباب  هي  �لتي  بالروحانيات  ليت�صلو�  و�لغ�صبية  �ل�صهو�نية 
�لو�صيطة يف �لخرت�ع و�خللق وت�رصيف �ل�صوؤون من حال �إىل 
حال وهي ت�صتمد �لقوة من �حل�رصة �لإلهية �ملقد�صة وتفي�ض من 
في�صها على �ملخلوقات �ل�صفلية وتوجه �ملخلوقات �إىل �لكمال، 
ومن �لروحانيات مدبر�ت �لكو�كب �ل�صيارة يف �أفالكها وهي 
هياكلها، ولكل هيكل فلك ون�صبة �لروحاين �إىل ذلك �لهيكل 
�لذي �خت�ض به ن�صبة �لروح �إىل �جل�صد، وكان �ل�صابئة ي�صمون 
ومن  �أمهات،  �لعنا�رص  وي�صمون  �آباء،  �أحياًنا  �لكو�كب 
كالرياح  �لطبيعية  �لظاهر�ت  مدبر�ت  و�لكو�كب  �لروحانيات 
ا مدبر�ت �لهد�ية �ل�صائعة يف  و�لعو��صف و�لزلزل، وهي �أي�صً

جميع �لكائنات وهي ت�صبه يف طبيعتها �ملالئكة.

و�صفها  و�صعائر  و�أوثان  هياكل  لهم  �لوثنيون  و�ل�صابئة 
�لدم�صقي، فذكر �صكل هذه �لهياكل ولون حليها و�ملادة �لتي 
ت�صنع منها و�لأ�صاحي �لتي تقدم لالأوثان، وقال بع�ض �ملوؤرخني 
ل�صريهم �أنهم قد يقدمون �لب�رص بني �لأ�صاحي لأوثانهم، وقد 
ذكر �لفيل�صوف �ليهودي �بن ميمون )�نظر هذه �ملادة( �أنه ر�أى 

�أوثاًنا ت�صبه �لأوثان �لتي حتدث عنها �لدم�صقي.

ثالًثا،  �صلو�ت  جميًعا  لل�صابئة  �أن  �ل�صهر�صتاين  وي�صيف 
�خلنـزير  �أكل  ويحرمون  جثة،  لم�صو�  �إذ�  يغت�صلون  وهم 
ول  �حلمام،  وكذلك  �ملخالب  ذ�ت  و�لطيور  و�لكالب 
يختنون ول يبيحون �لطالق �إل بحكم من �لقا�صي، وينهون 
عن تعدد �لزوجات، وكانو� يف �أول �أمرهم مبعرثين يف �لعر�ق 
ومركزهم �لأكرب حّر�ن )كاريا �لقدمية(، وميار�صون �صعائرهم 



موسوعة اجلزايريل ألمساء شوارع اإلسكندرية

38

مز�ياهم  �أن  غري  �إبادتهم  يف  �ملاأمون  وفكر  �ل�رصيانية،  باللغة 
و��صطهدهم  �صمحة  معاملة  فعوملو�  لهم،  ت�صفعت  �لعقلية 
�خلليفة �لقاهر و�أجرب �صنان بن ثابت على �لإ�صالم عام 364هـ 
)975م(، ويف عام 424هـ )1033م( مل يبق من هياكلهم 
��صتوىل  وقد  حّر�ن،  يف  كقلعة  كان  �لذي  �لقمر  هيكل  �إل 
علوّيو م�رص على هذ� �لهيكل يف ذلك �لتاريخ، وبعد منت�صف 
لهم  يبق  ريحهم يف حّر�ن، ومل  ذهبت  �حلادي ع�رص  �لقرن 
�لقرن  نهاية  حتى  بغد�د  يف  جندهم  لنز�ل  كنا  �أننا  على  باقية 

�حلادي ع�رص �مليالدي.

و�لفلك  بالهند�صة  �لعامل  قرة  بن  ثابت  �أعالمهم  ومن 
و�لعامل  �لطبيب  �صنان  بن  وثابت  و�لفيل�صوف،  و�ملرتجم 
ن  �ملح�صَّ بن  وهالل  �صنان  بن  وثابت  �جلوية،  بالظاهر�ت 

�ملوؤرخان وغريهم.

�لديانات  �أقدم  من  �ل�صابئة  �أن  �ملوؤرخني  بع�ض  ويوؤكد 
�لتي عرفها �لب�رص، وعلى �لرغم من عبادتهم للكو�كب وعلى 
يعرتفون  فاإنهم  �ل�صبعة  و�لكو�كب  �لقطبي  �لنجم  �لأخ�ض 
�ملدبرة  �ملتعددة  �لقوى  على  �ملهيمن  هو  و�أنه  �لله  بوحد�نية 
ثّم  ُتغتفر ومن  �لعزوبة جرمية ل  �أن  يرون  �لكون، وهم  لهذ� 
�صبع  من  �لتزوج   – معينة  حالت  يف   – �ل�صابئي  ي�صتطيع 
غري  من  �لزو�ج  لأن  �صابئيات  يكن  �أن  ب�رصط  فاأكرث  ن�صاء 
بد�أ  من  �لدنيا  عمر  �أن  �ل�صابئة  ويزعم  كفًر�،  يعد  �ل�صابئية 
نحو  عمرها  من  �لباقي  و�أن  عام  حو�يل 475.000  �خلليقة 
113.000 عام، ولل�صابئة ثالث �صلو�ت يف �ليوم وهم ل 
بالطهارة  �لذي يكون مرهوًنا  �لو�صوء  بعد  �إل  �ل�صالة  يقربون 
من �جلنابة و�حلي�ض و�لغت�صال من ماء نهر جاٍر �أو نبع غزير، 
وي�صومون �أياًما خمتلفة من �ل�صنة قد ت�صل �إىل 36 يوًما، ومن 

تقاليدهم غ�صل �ملحت�رص وتكفينه قبل �أن ميوت لعتقادهم �أن 
فاإذ�  طاهر،  وهو  �جل�صد  من  تخرج  �أن  يجب  طاهرة  �لروح 
مل ميت �ملحت�رص خالل ثالث �صاعات �أعيد غ�صله وتكفينه من 
بعد م�صّي ثالث �صاعات على  �إل  �مليت  يدفنون  جديد، ول 

موته، وهم يحرمون �لندب و�لبكاء على �ملوتى.

 – �سارع   – )الدكتور(  �سابوجني   –814
بق�سم الرمل )فالجنا �سابًقا(

�طلب ترجمته يف )�لدكتور �صابوجني(.

815– ال�ساحب – �سارع – بق�سم حمرم بك
بال�صاحب،  �مللقب  عبَّاد  بن  �إ�صماعيل  �لقا�صم  �أبو  هو 
عام  �لري  مدينة  يف  و�ملتوفى  )938م(  326هـ  عام  �ملولود 
385هـ )995م(، وقد تقدمت ترجمة حياته يف »�بن عّباد« 

فاطلبها يف هذ� �ل�صم.

816 – �سادق بك �سليم – �سارع – بق�سم الرمل
�صنن  �أغا  خليل  �صنن  �صليم  بن  �صادق  �لكامل  ��صمه 
�بن ح�صني كتخد�ي �صنن، تعلم يف مد�ر�ض م�رص ثم �ختري 
�لر�بعة  �لتعليمية  �لبعثة  �أع�صاء  �أحد  ليكون  �لدر��صة  �إمتام  بعد 
و�أحلق  )1260هـ(،  1844م  عام  فرن�صا  �إىل  �أر�صلت  �لتي 
يف  بباري�ض  علي  حممد  �أن�صاأها  �لتي  �مل�رصية  �حلربية  باملدر�صة 
ذلك �لعام نف�صه، وبد�أ در��صته يف 10 من يونية عام 1845م 
�لدر��صة  مدة  طو�ل  �ل�صهري  مرتبه  وكان  )1261هـ(، 
250 قر�صا، وظل بهذه �ملدر�صة �إىل �أن �ألغيت، فاأحلق مبدر�صة 
�أخرى بفرن�صا، و�أمت در��صته هناك وعاد �إىل م�رص عام 1857م 
)1274هـ( يف عهد �صعيد �لأول، وبعد �أن �صافر �إىل �لآ�صتانة 
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عاد، و�صغل منا�صب حكومية ثم عني ناظًر� ملدر�صة �ملبتديان 
ويف  )1292هـ(،  1875م  عام  نوفمرب  �صهر  يف  بالنا�رصية 
�إبريل عام 1876م )1293هـ( توىل نظارة �ملدر�صة �لتجهيزية 
بدرب �جلماميز، ثم ُعني ناظًر� ملدر�صة �ملهند�صخانة يف �إبريل 
عام 1887م )1305هـ( وظل ي�صغل هذه �لوظيفة �إىل 15 من 

يوليو عام 1888م )1306هـ(.

وقد �صارك �صادق �صليم �إ�صماعيل با�صا �لفلكي )�نظر مادة 
�إ�صماعيل �لفلكي( يف ترجمة كتاب �لتحفة �ملر�صية يف �ملقايي�ض 

و�ملو�زين �ملرتية( من �للغة �لفرن�صية �إىل �للغة �لعربية.

ويظهر �أنه تويف بعد عام 1888م بقليل.

817– �سادق عمارة – ممر – بق�سم العطارين 
)ممر �رشيف �سابًقا(

�لكوم  �صبني  مبدينة  ولد  عمارة،  عامر  �أحمد  �صادق  هو 
مبحافظة �ملنوفية يف 13 من مار�ض عام 1907م )1325هـ(، 
على  وح�صل  �ملدينة،  بهذه  و�لثانوي  �لبتد�ئي  تعليمه  وتلقى 
وبكالوريو�ض  )1347هـ(  1928م  عام  �لبكالوريا  �صهادة 
يناير عام 1932م )1351هـ(، ولأنه كان من  �لتجارة يف 
�أو�ئل دفعته كان على و�صك �ل�صفر �إىل �خلارج يف بعثة علمية 
ل�صتكمال تعليمه �لعايل، غري �أن �لظروف �ل�صيا�صية يف ذلك 
�حلني حالت دون ذلك، ومن ثم �لتحق ببنك م�رص يف وظيفة 
وكيل قلم بفرع �ملحلة �لكربى، ثم تدرج يف وظائف �لبنك، 
�مل�رصي،  �لقطر  من  عدة  بجهات  فروعه  مر�كز  يف  فتنّقل 
وكلما كان يتوىل �أمر �أحد �لفروع حتقق ميز�نيته �أرباًحا، بعد 
�ل�صابقة، وتنفيًذ�  �ل�صنو�ت  �لعجز قد طر�أ عليها يف  �أن يكون 
ا لفرعه بال�صود�ن،  لتو�صية من �حلكومة عينه �لبنك مديًر� عامًّ

بي�ض،  �لأُ مبدن  هناك  قامته  �إ ثناء  �أ فروع  فتح  يف  فاأفلح 
�ملركزي يف  �لفرع  �صود�ن، و�أم درمان، عالوة على  وبور 
�لتجارية،  غرفتها  �إد�رة  مبجل�ض  ع�صًو�  عني  �لتي  �خلرطوم 
وكان �لع�صو �مل�رصي �لوحيد يف هذ� �ملجل�ض �لذي كان ي�صم 
)1380هـ(  عام 1960م  �لإجنليز، ويف  وبع�ض  �ل�صود�نيني 
بالقاهرة  عقد  �لذي  �لتجارية  �لغرف  موؤمتر  يف  �ل�صود�ن  مّثل 

بو�صف كونه ع�صًو� يف غرفة �خلرطوم �لتجارية.

عني  �صنو�ت،  خم�ض  �ل�صود�ين  بالقطر  ق�صى  �أن  وبعد 
�لوقت  يف  وعني  بالإ�صكندرية،  م�رص  بنك  لفرع  ا  عامًّ مديًر� 
نف�صه ع�صًو� بفرقة �لإ�صكندرية �لتجارية، ولقد كنت يف ذلك 
�حلني �أتوىل من�صب �ملدير �لعام للفرقة بالإنابة، بعد طلب �إحالتي 
�لبلدية عام 1951م )1371هـ( وتقلبي يف  �ملعا�ض من  على 
وظائف �لغرفة حتى ندبت لتلك �لوظيفة، و�صاهدت عن كثب 
�ملجال  من خدمات يف  عمارة  �صادق  �لأ�صتاذ  يوؤديه  ما كان 
�لقت�صادي بالغرفة، وما كان يبديه من �آر�ء نا�صجة وما كان 
�لهامة  بامل�صائل �لقت�صادية  تتعلق  �لتي  �ملناق�صات  ي�صرتك به يف 
من حلول و�قرت�حات تدل على �أ�صالة �لإدر�ك وح�صن �لتفكري 

و�لتدبري.

ولقد �أر�صلته �إد�رة بنك م�رص �لعامة �إىل نيويورك باأمريكا 
عاملية  م�رصفية  ندوة  لال�صرت�ك يف  )1382هـ(  عام 1962م 
��صتمرت �أربعة �صهور فمثل م�رص يف جل�صات هذه �لندوة خري 
متثيل، و�إىل جانب مهامه �لكثرية �ل�صاقة بالبنك بالإ�صكندرية 
ولدى  �لقت�صادية،  وجلنته  �لقومي  �لحتاد  يف  �لع�صوية  با�رص 
وع�صًو�  �ملحافظة،  مبجل�ض  ع�صًو�  عني  �ملحلي  �لنظام  تطبيق 
مبجل�ض �إد�رة �لنقل �لعام، وع�صًو� مبجل�ض �إد�رة نادي �لتجارة، 
وع�صًو� باللجنة �لفنية لحتاد �لبنوك �لذي كان ير�أ�صه �ملرحوم 
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�لأ�صتاذ حممد �أمني �صهيب )�نظر هذه �ملادة(، وع�صًو� باللجنة 
بور�صة  لقوم�صيون  ونائًبا  �لإ�صكندرية،  جلامعة  �لقت�صادية 
�ملالية  �لأور�ق  بور�صة  �إد�رة  مبجل�ض  وع�صًو�  �لب�صل،  مينا 
�لإ�صعاف،  جمعية  �إد�رة  مبجل�ض  وع�صًو�  �لعقود،  وبور�صة 

وم�صت�صفى مينا �لب�صل وم�صت�صفى �ملو��صاة.

�ملهام �لقت�صادية �جل�صيمة  �أن كل هذه  وما من �صك يف 
كانت لبد �أن توؤدي �إىل �لتاأثري على كيانه �ل�صحي �لعام، �إذ 
على  عالوة  �ل�صاق،  �لذهبي  �ملجهود  تتطلب  �أعمال  جميعها 

ع�صويته يف �لحتاد �ل�صرت�كي �لعربي �لعام.

وكان - رحمه �لله - ُيعّد كتابًا يف �لقت�صاد، مبنيًّا عن 
جتاربه �لو��صعة �لنطاق، ولكن �ملنية مل متهله حتى يقمه، فاأ�صيب 
بنوبة قلبية حادة �أثناء عمله فنقل �إىل م�صت�صفى �ملو��صاة، حيث 
فا�صت روحه �إىل بارئها بعد �أن �أدى �صاحبها و�جبه نحو وطنه 
1964م  عام  مايو  من   24 يف  وفاته  وكانت  وطنه،  و�أهل 

)1384هـ( بالًغا من �لعمر 57 عاًما.

وللفقيد مكتبة ت�صم من �ملجلد�ت �لقت�صادية �لهامة حو�يل 
800 جملد.

عمارة  �صادق  حممد  �لأ�صتاذ  �أكربهما  ولدين  وخّلف 
�أحمد  و�لآخر  �لعربي،  �لتجاري  بالأ�صطول  �لأول  �ل�صابط 

�صادق عمارة وماز�ل طالًبا باملرحلة �لثانوية.

وكان �صقيقه �ملرحوم �أحمد �أحمد عامر عمارة من علماء 
�لتدري�ض بالأزهر �ل�رصيف. 

�أما ��صم �ملمر �لقدمي فاطلبه يف »ممر �رصيف«.

818– �سالح با�سا – �سارع – بق�سم الرمل
بعد  �ختري  ثم  �مل�رصية  باملد�ر�ض  تعلم  هو �صالح �رصمي، 
فرن�صا  �إىل  �أر�صلو�  �لذين  �لطالب  �صمن  مب�رص  در��صته  �إمتام 
باملدر�صة  فاأحلق  )1260هـ(،  1844م  عام  تعليمية  بعثة  يف 
�حلربية �مل�رصية �لتي �أن�صاأها حممد علي يف تلك �ل�صنة بباري�ض، 
له حق تعيني ناظرها  وجعله وزير �حلربية �لفرن�صية رئي�ًصا لها وخوَّ
و�أ�صاتذتها، وقد بد�أ �صالح در��صته بهذه �ملدر�صة يف 10 من 
يونية عام 1845م )1261هـ(، وكان مرتبه �ل�صهري طو�ل 
�لتحق  علي  حممد  لرغبة  وتنفيًذ�  قر�ًصا،   250 �لدر��صة  مدة 
�لإد�رة  علم  ودر�ض  نف�صها  باملدر�صة  �ملدين  بالق�صم  �صالح 

�مللكية )�حلقوق(، وعاد �إىل م�رص بعد �أن �أمت علومه.

ويت�صح من �صرية حياته �لعملية �أنه كان مديًر� لأ�صيوط، 
ثم عني عام 1866م )1283هـ( ماأموًر� للوركو )�أي عو�ئد 
�لأمالك(، بعد �أن �صغل وظيفة حمافظ دمياط بع�ض �لوقت، 
ثم رئي�ًصا ملجل�ض �ملن�صورة �لذي كان قد �أن�صئ حديًثا، ويف 
طنطا،  مدينة  ملجل�ض  رئي�ًصا  كان  )1286هـ(  عام 1869م 
�أن عاد رئي�ًصا ملجل�ض  �لقاهرة، وبعد  ثم عني وكياًل ملحافظة 
�ملالية،  وكالة  عليه  �أحيلت  )1288هـ(  1871م  عام  طنطا 
رتبة  ومنح  �لكربى  �حلكومية  �لوظائف  يف  ذلك  بعد  وترقى 

�لبا�صاوية.

ول يعرف تاريخ ومكان وفاته.

من  كان  با�صا«،  ثابت  »�صالح  يدعى  �آخر  رجل  وهناك 
رجال �لقانون �مل�صهورين، وقد قمت بتدوين حياته يف »ثابت 
با�صا« �لذي يحمل ��صمه �صارع بق�صم �للبان، فاطلب ترجمته 

يف مادة »ثابت با�صا«.
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819– �سالح بك احلديني – �سارع – بق�سم 
حمرم بك

بك  عمر  و�لده  نزح  وقد  يني،  �حَلدِّ عمر  بن  �صالح  هو 
�لقرن  من  �لأخري  �لربع  يف  �لإ�صكندرية  �إىل  يني  �حَلدِّ
�لثامن ع�رص، �أي يف حو�يل عام 1790م )1205هـ( )�نظر 
ين �لتابعة ملركز  مادة حديني بك(، وي�صتق لقبه من بلدة �حَلدِّ
كوم حمادة مبحافظة �لبحرية، ومن ثم فاإن �صحة �للقب هي 

يني )بفتح �حلاء ولي�ض بك�رصها( كال�صائع على �لأل�صن. �حَلدِّ

عام  حو�يل  يف  �جلمرك  بق�صم  يني  �حَلدِّ �صالح  ولد  وقد 
1825م )1241هـ( ب�رص�ي �حلديني �لتي �أقامها و�لده، وقد 
�أزيلت يف �متد�د �صارع �صفر با�صا لي�صل يف �متد�ده �إىل خليج 
�لتي  و�رص�يته  بك  �صيمي  مطحن  خلف  وكانت  �لأنفو�صي، 

�صارت �لآن �صينما با�صم »�صينما ر�أ�ض �لتني«.

�لأرز  يف  �لجتار  ز�ول  �أ�صده  يني  �حَلدِّ �صالح  بلغ  وملا 
و�ل�صمن �حلديني على غر�ر و�لده و�تخذ لتجارته وكالًة ب�صارع 
�لآن  حتى  تعرف  ماز�لت  �ملادة(  هذه  )�نظر  �لطباخني  �صوق 

يني«. »بوكالة �حَلدِّ

�لتجار  �رِصِّ  �أ�صبح  حتى  �لتجاري  ن�صاطه  نطاق  و�ت�صع 
باملدينة،  �حلديني  و�ل�صمن  �لأرز  يف  �لجتار  ميار�صون  �لذين 
ب�صفة  �ل�صام  بالد  من  ي�صتورد  �ل�صمن  من  �لنوع  هذ�  وكان 
»�صيخ  �لتجار«  »�رِصّ  لقب  �صاحب  على  يطلق  وكان  خا�صة 

�صهبندر �لتجار«.

يني ن�صاط خملوط بالن�صبة �إىل �لأعمال  وكان ل�صالح �حَلدِّ
مكانة  له  جعل  مما  بالإ�صكندرية،  تتم  كانت  �لتي  �خلريية 

و�مل�صاكني  �لفقر�ء  من  �حلاجات  لذوي  �لرّب  يقدمون  من  بني 
و�ملعوزين.

وتوىل �إد�رة �لوكالة بعد وفاته عام 1905م )1323هـ( 
�نتخب  وقد  �حلديني،  وعمر  �لعزيز  عبد  �ملرحومان  ولد�ه 
عبد �لعزيز �حلديني عدة مر�ت ع�صًو� يف �ملجل�ض �لبلدي عن 
هذ�  ع�صو�ن يف  لهم  �لذين كان  و�لو�رد�ت  �ل�صادر�ت  جتار 
�لتجارة  �صئون  يف  ح�صيفة  �صائبة  �آر�ء  له  وكانت  �ملجل�ض، 
�خلارجية و�لد�خلية خلربته �لو��صعة �لنطاق يف هذين �ملجالني، 
بالإ�صكندرية  �لأوقاف  فقد ظل ع�صًو� مبجل�ض  �أخوه عمر  �أما 

طو�ل 32 عاًما.

�لرتجمة  هذه  �صاحب  يني  �حَلدِّ بك  �صالح  عن  ويذكر 
�أنه ُدِعَي ذ�ت يوم حل�صور وليمة بق�رص ر�أ�ض �لتني )�نظر هذه 
�لر�صيدي  �لأرز  بني  �لفرق  عن  �خلديوي  �صاأله  وعندما  �ملادة( 
و�لأرز �لر�جنوين )�أي �مل�صتورد من ر�جنون بالهند �ل�صينية( قال: 
»�لأرز �لر�صيدي يا �أفندينا له طعم لذيذ ونكهة عندما تاأكله، 
فابت�صم  تبًنا«،  بتاأكل  تاأكله كاأنك  فعندما  �لر�جنوين  �لأرز  �أما 
نية وطلعت  بح�صن  منه  �لتي �صدرت  �لعبارة  لهذه  �حلا�رصون 

�لنكتة عفو �خلاطر.

وكان قد بلغ �لثمانني من �لعمر عند وفاته عام 1905م 
)1323هـ(.

820– �سالح علي – �سارع – بق�سم الرمل
حتى  �حلكيم  علي  بك  �صالح  با�صم  علي  �صالح  ��صتهر 
�أ�صبحت �أ�رصته تعرف �إىل �لآن مبدينة �لقاهرة باأ�رصة �حلكيم، 
ا  عو�صً �حلكيم  كلمة  �لنا�ض  ��صتعمال  �إىل  يرجع  �للقب  وهذ� 
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مهنة  يز�ولون  من  لكل  »�لطبيب«  �ل�صحيحة  �لكلمة  عن 
ي �لطبيب  �لطب، وذلك جرًيا على �لتعبري �لرتكي �لذي ُي�صمِّ
حكيمبا�صي، ومن �لغريب �أن �صالح علي مل يكن طبيًبا و�إمنا 

كيميائيًّا.

وهو �بن �ل�صيد مو�صى من مز�رعي حملة �صبك �لعوي�صات 
وقد  حاليًّا(،  �ملنوفية  )حمافظة  �ملنوفية  مبديرية  �أ�صمون  مركز 
ولد عام 1826م )1242هـ( بهذه �لقرية وتعلم مبكتب منوف 
�لعال ثم باملدر�صة �لتجهيزية، و�لتحق بعد ذلك مبدر�صة �لطب 
وظل  )1258هـ(،  1842م  عام  مايو  يف  �ل�صيدلة  بق�صم 
�إذ  �أكتوبر عام 1845م )1261هـ(،  �إىل  يدر�ض يف كنفها 
كان قد �أمت در��صته ونال رتبة �ملالزم �لثاين وُعني يف �لب�صمخانة 
ب�صرب� )ولعلها �إد�رة �لب�صمات( مبرتب 290 قر�ًصا، وبعد ب�صعة 
�أ�صهر عني مدر�ًصا مبدر�صة �لطب و�صيدليًّا يف م�صت�صفاها وذلك 
�بتد�ًء من �صهر يونية عام 1846م )1263هـ(، وظل ميار�ض 
ورقي  )1272هـ(  1855م  عام  يونية  �صهر  �إىل  �لوظيفتني 
�صيدليًّا  و�صار  )�ملقدم(،  �ليوزبا�صي  رتبة  �إىل  �لأثناء  هذه  يف 
�صمن  فرن�صا  �إىل  لل�صفر  ذلك  بعد  و�ختري  فقط،  بامل�صت�صفى 
�أكتوبر  يف  فو�صلها  �لأول  �صعيد  عهد  يف  �لثالثة  �لبعثة  طلبة 
بباري�ض،  �ل�صيدلية  علومه  لإتقان  )1279هـ(  1862م  عام 
�إبريل  �أو�خر  �إىل م�رص يف  عاد  ثم  قر�ًصا،  مرتبه 750  وكان 
)�لر�ئد(، وعني  �ل�صاغ  رتبة  عام 1863م )1280هـ( ونال 
�صيدليًّا بامل�صت�صفى ومدر�ًصا مبدر�صة �لطب، وبقي كذلك �إىل 
مبدر�صة  �أ�صتاًذ�  ذلك  بعد  وظّل  )1292هـ(،  1875م  عام 
�لطب للكيمياء و�لطبيعة حتى عام 1880م )1298هـ(، ثم 
نقل �إىل م�صلحة �ل�صحة �إىل عام 1882م )1300هـ(، ومن 
1883م )1301هـ( نقل �إىل ديو�ن �ملعارف ونال رتبة �لبكوية 

�أغ�صط�ض  �آخر  �لتقاعد يف  على  �أحيل  ثم  �لثالثة،  �لدرجة  من 
عام 1885م )1303هـ(، ويف 13 من يونية عام 1886م 
)1304هـ( نال �لبكوية من �لدرجة �لثانية، وتويف يف 2 من 
�صنة،   75 �لعمر  من  بالًغا  )1329هـ(  1911م  عام  �أكتوبر 
�ل�صيخ  �لإ�صالم  �صيخ  مدفن  بجانب  �ملجاورين  بقر�فة  ودفن 

عبد �لله �ل�رصقاوي )�نظر مادة �ل�صيخ �ل�رصقاوي(.

�أثناء حياته لمتحان تالميذ  وكان �صالح بك علي يندب 
لهذين  �أ�صتاًذ�  وُعني  و�لطبيعة،  �لكيمياء  علوم  يف  �ملد�ر�ض 
�لعلمني يف مدر�صة �لقبة يف عهد �خلديوي توفيق، وكان من 
�أخل�ض �لأوفياء له ولذلك كان مغ�صوبًا عليه من �لثو�ر �لوطنيني 
و��صتنجد  خان  �لذي  توفيق  باخلديوي  �لوثيقة  ل�صلته  �لعر�بيني 

بالإجنليز حلماية عر�صه فاحتلو� �لبالد.

طب  تعلمت  �صيدة  �أنبغ  مترهان  �ل�صيدة  زوجته  وكانت 
ثم  علي،  حممد  �أن�صاأها  �لتي  �لولدة  مبدر�صة  و�لقبالة  �لن�صاء 
�صارت تدر�ض هذ� �لعلم بهذه �ملدر�صة، وُرِزَق منها بال�صيدة 
جليلة �صالح مترهان �لتي تعلمت على يد و�لدتها وخلفتها يف 
�لعلمية  �لآثار  من  وتركت  �لذكر،  �لآنفة  باملدر�صة  �لتدري�ض 
عام 1869م  طبع  �لقبالة«  �أعمال  �لدللة يف  كتاب »حمكم 

)1286هـ(.

بدرب  �ل�صابوجني  بعطفة  علي  بك  �صالح  منـزل  وكان 
�صعادة بالقاهرة.

821– ال�ساحلي – حارة – بق�سم العطارين
هو عبد �ل�صمد �ل�صاحلي موؤلف كتاب »هدية �لعبد �لقا�رص 
�مللك  �ل�صلطان  بن  حممد  �ل�صعاد�ت  �أبي  �لنا�رص  �مللك  �إىل 

�لأ�رصف«، وي�صم هذ� �لكتاب بع�ض �لرت�جم.
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 – �سارع   – ن�رش  اإبراهيم  �سبحي   –822
خمتار  )اإ�سماعيل  بك  حمرم  بق�سم 

�سابًقا(
ولد �صبحي �إبر�هيم ن�رص مبدينة �لقاهرة يف 9 من �أكتوبر 
�أكتوبر  من   29 يف  �لبحرية  بالكلية  و�لتحق  1929م،  عام 
بكالوريو�ض  على  ح�صل  �أن  بعد  منها  وتخرج  1948م  عام 
يف �لعلوم �لع�صكرية يف �أول �إبريل عام 1956م، وكان من 
�أو�ئل �حلا�صلني على در��صات خا�صة يف �لطوربيد نظريًّا وعمليًّا 
كما كان من �ملتفوقني يف فرقة تكتيك �لهجوم بالزو�رق �لتي 

عقدت خالل �صهر �صبتمرب عام 1956م.

ويف 4 من نوفمرب عام 1956م كان قائد جمموعة زو�رق 
�لد�صوقي،  جالل  �ملقدم  �لعامة  قيادتها  توىل  �لتي  �لطوربيد 
وكان �صبحي يتوىل �إد�رة �لزورق رقم 227 وهو برتبة نقيب، 
وكان يتوىل �إد�رة �لزورق 228 �لنقيب �إ�صماعيل عبد �لرحمن 
علي  �صالح  علي  �أول  �ملالزم   220 رقم  و�لزورق  فهمي، 
�ملالزم  رقم 220  و�لزورق  فهمي(  �لرحمن  عبد  مو�د  )�نظر 
�أول علي �صالح علي )�نظر مو�د �ل�صهد�ء: جالل �لد�صوقي، 
و�إ�صماعيل عبد �لرحمن فهمي، وعلي �صالح( ويف ذلك �ليوم 
فيها  و��صُت�صِهد  �لبطولية  �لفد�ئية  �لربل�ض  معركة  حدثت  نف�صه 

�صبحي �إبر�هيم ن�رص بالًغا من �لعمر حو�يل 27 عاًما.

وتف�صيالت هذه �ملعركة �لبحرية �طلبها يف ترجمة »جالل 
�لد�صوقي«.

و�طلب ترجمة �صاحب ��صم �ل�صارع �لقدمي يف »�إ�صماعيل 
خمتار«.

اجلمرك بق�سم   – حارة   – ال�سحن   –823
تاجًر� يف عهد حممد  �ل�صحن كان  م�صطفى  �ل�صيخ  هو 
كان  �لتي  �لتجار  بني  �مل�صاحلات  جلنة  يف  ع�صًو�  وكان  علي 

�ل�صيد �أحمد �لغربي رئي�ًصا لها.

و�أ�رصة �ل�صحن من �لأ�رص �لعريقة يف �لإ�صكندرية وماز�ل 
�أفر�دها ي�صكنون �أحياء �ملدينة �ملختلفة ومنهم من رحل �إىل مدن 
ي�صغل  من  ومنهم  �لقاهرة،  ول�صيما  �لأخرى  �مل�رصي  �لقطر 

�لآن وظائف هامة يف �لدولة.

�لقرن  �أو�ئل  وكان يل �صديق حميم يف هذه �لأ�رصة يف 
�لع�رصين �حلايل، وكان منزل عائلته بغيط �لعنب بق�صم كرموز 

بالقرب من قنطرة )كربى( ر�غب با�صا.

824– �رشُّوف )الدكتور( – �سارع – بق�سم 
حمرم بك

�طلب ترجمته يف )�لدكتور �رصُّوف(.

825– �رشيع الغواين – �سارع – بق�سم الرمل
م�صلم  يف  ترجمته  )�نظر  �لأن�صاري  �لوليد  بن  م�صلم  هو 

�بن �لوليد(.

826– ال�سفدي – �سارع – بق�سم مينا الب�سل
ن  يحمل لقب �ل�صفدي �ثنان من موؤرخي �لعرب �لذين دوَّ

�لتاريخ �صريهم وترجمة حياتهم وهما:

1( احل�سن بن اأبي حممد عبد الله الها�سمي ال�سفدي: وتبني 
ندمًيا  كان  �أنه  م�صنفاته  ذكرت يف  �لتي  �لتدوينات  بع�ض  من 
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لل�صلطان �مل�رصي �لنا�رص بن قالوون )�نظر مادة �بن قالوون(، 
�لتي  �ملوؤلفات  يف  حياته  �صرية  عن  مف�صل  �صيء  ُيعرف  ول 
يف  �مل�صجلة  �حلو�دث  ومن  فيه،  عا�ض  �لذي  �لزمن  تناولت 
كتاب �لتاريخ �لذي و�صعه يت�صح �أن تدوينها كان خالل عام 
711هـ )1312م(، ويظهر �أنه توىل من�صًبا يف مكتب �لوزير 
�بن �خلليلي، �إذ يقول �أنه تلقى �لأمر من هذ� �لوزير باأن يحقق 
حالة رجل من �آكلي حلوم �لب�رص خالل �لقحط �لذي تف�صى يف 

م�رص �أثناء عام 694هـ )1294م( و�لعام �لذي يليه.

»نزهة  عنو�نه  موجًز�  تاريًخا  �ل�صفدي  �حل�صن  وقد كتب 
�مللوك«  من  م�رص  من ويل  �صرية  و�ململوك يف خمت�رص  �ملالك 
هذ�  ويت�صمن   ،1706 رقمه  باري�ض  مبكتبة  خمطوط  وهو 
�ملوؤلف موجًز� عن ولة م�رص �لأولني، وف�صائل م�رص �لطبيعية 
ومز�ياها �لأخرى، كما ي�صتمل على �لنو�در و�أهم ما ورد به 
ففي  �لأتر�ك،  �ل�صالطني  عن  �حلديث  يتناول  �لذي  �لف�صل 
�لتي  �لدقيقة  و�لوقائع  �لتو�ريخ  �ل�صفدي  يو�صح  �لف�صل  هذ� 
�ل�صابع  �لقرن  من  �لأخرية  بالأعو�م  �ملتعلقة  �ملعلومات  تكمل 

�لهجري.

و�لذي  �لربيطاين  باملتحف  �ملوجود  �ملخطوط  وي�رصد 
795هـ  عام  حتى  �حلو�دث  �ملتوكل  �مل�رصي  للخليفة  كتب 
�أمور  على  �إل  معظمه  �ملوؤلف يف  هذ�  ي�صمل  ول  )1392م( 
تتعلق باخلليفة �ملتوكل، فيذكر �ل�صفدي قائمة باأولده �لذكور 

و�لإناث وتاريخ ميالد كل منهم وتاريخ وفاتهم.

ومل يذكر موؤرخ �ل�صري تاريخ وفاة �حل�صن �ل�صفدي ول 
�ملكان �لذي �صم رفاته.

ال�سفاء  اأب�  الله  عبد  بن  اأيبك  بن  خليل  الدين  �سالح   )2
ولد  �إنه  فقالو�  مولده  عام  يف  �لرو�ة  �ختلف  وقد  ال�سفدي: 
عام  �أو يف  – 1297م(  �أو 697هـ )1296  عام 696  يف 
694هـ )1294م(، ولقبه �ل�صفدي ين�صب �إىل بلد يف �جلليل 
�لأعلى على م�صرية ثالثني مياًل �رصقي مدينة عكا �صمال �رصقي 
بحرية طربية، ويرجع ن�صب �صالح �لدين �ل�صفدي �إىل �أ�صل 
تركي، ويذكر هو نف�صه �أن �أباه مل يتح له �لقدر �لو�جب �لتعليم 

ف�رصع يف �لتح�صيل عندما بلغ �لع�رصين من عمره.

وكانت �صفد �لذي ينتمي �إليها �صالح �لدين مركز �إقليم 
بقلعتها  تتميز  وكانت  �لثامن،  �لقرن  يف  �لأطر�ف  و��صع 
و�لنا�رصة  طربية  منها  ولية  ع�رصة  �إحدى  وتتبعها  �حل�صينة 
�ل�صافعي،  �ملذهب  على  �أهلها  معظم  وكان  وعكا،  و�صور 
وقد ن�صطت فيها �حلياة �ل�صناعية و�لعلمية وكرثت فيها حلقات 
�لتي  �لرتجمة  �ملثقفني، ومن  من  فيها كثري  �لتدري�ض وتخرج 
كتبها �صالح �لدين لنف�صه يف كر��صتني يت�صح �أنه تعلم يف �أول 
�أمره �صناعة �لر�صم على �لقما�ض، وكانت فنًّا ر�قًيا يف �صفد، 
فاأتقنها وبرع فيها، وكان �أبوه يبغى �أن يتوفر على �إتقانها ويكتفي 
من �لعلم بقدر حمدود، ويقنع مبا تعلمه على يد �صيوخ بلده من 
مبادئ �لنحو و�لفقه و�لتف�صري، و�أل يرحل عن �صفد يف طلب 
لري�صى  ما كان  �لدين  �أن طموح �صالح  ويرتكه، غري  �لعلم 
مبا ر�صمه �أبوه مل�صتقبله، فعندما بلغ �لع�رصين من عمره وكان 
خطه بديًعا يت�صح من توقيعاته �لعديدة �لتي ماز�لت موجودة يف 
�ملكتبات �لعاملية، بادر �إىل �لرحيل يف طلب �ملعرفة و�ل�صتز�دة 
�لتثقيف، فذهب يجوب بلد�ن �ل�صام وم�رص طلًبا لرجال  من 
�لعلم، وكان ع�رصه هو ع�رص �لذهبي، و�بن تيمية، و�لتقي 
و�ل�صفي  �جلياين،  حيان  و�بن  �مل�رصي،  نباتة  و�بن  �ل�صبكي 
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على  فتتلمذ  حممود،  و�ل�صهاب  �لنا�ض،  �صيد  و�بن  �حللي، 
لقاء  من  و�أفاد  و�لآد�ب،  �لعلم  عنهم  و�أخذ  جميًعا  يديهم 
نباتة  و�بن  و�ل�صبكي  �لذهبي  مو�د  )�نظر  غريهم  �لكثريين 
و�بن �صيد �لنا�ض(، ثم غد� �صديًقا حميًما للكاتبني �مل�صهورين 
�أخذ  �ل�صبكي، ويف دم�صق  �لدين  �لذهبي وتاج  �لدين  �صم�ض 
على  �لآد�ب  وتلقى  �لتف�صري،  علوم  من  �لكثري  تيمية  �بن  عن 
�حلافظ  يد  على  �لتاريخ  ودر�ض  حممود،  �ل�صهاب  �ملعمر  يد 

�لذهبي وعندها حتدد ميله نحو �لتاريخ و�لأدب.

وبلغت به رحلته يف طلب �لعلم مدينة حلب ثم عاد �إىل 
726هـ(   –  724( عامني  بها  و��صتقر  �صفد  ر�أ�صه  م�صقط 
)1323 – 1325م( توىل خاللهما من�صب �لكاتب بالديو�ن 
�بن  �لقاهرة و�صاحب  �إىل  ف�صافر  �لعلم  �إىل  ثم عاوده طموحه 
�صيد �لنا�ض مدة عامني �آخرين، و�صمع منه �صعره و�طلع على 
كتبه ثم در�ض على يديه �حلديث، وكان يف هذه �لأثناء يرتدد 
�بن حّيان  �بن حّيان �جلّياين )�نظر مادتي  �لنحوي �ملف�رص  على 
�لنا�ض كثرًي� من  �صيد  �بن  �ل�صفدي على  قر�أ  و�جلّياين(، وقد 
�ملعري  �لعالء  لأبي  ند  �لزَّ و�صقط  �حلريري  ومقامات  �لأ�صعار 
وبع�ض ديو�ن �حلما�صة لأبي متام )�نظر هذه �ملو�د(، ومن جهة 
�أخرى تتلمذ �ل�صفدي على يد �أ�صتاذ ثالث هو �بن �لأكفاين )�نظر 
و�لهند�صة  �لهيئة  �لبارع يف علوم  �لريا�صي  �حلكيم  �ملادة(  هذه 
و�حل�صاب، وقد قر�أ عليه �ل�صفدي موؤلفاته وجزًء� من كتاب 
�لدين  �صالح  �أن  يت�صح  �لدر��صات  هذه  كل  ومن  �إقليد�ض، 
و�أنفعها، عالوة  �لفو�ئد  �أكرب  �لقاهرة  �إىل  رحلته  من  �أفاد  قد 
على �ت�صاله بكثري من �أهل �لعلم و�ملعرفة وحفظه معظم �أ�صعار 
�بن نباتة و�ل�صفّي �حللّي، وكان �ل�صفّي تاجًر� فتنقل بني �ل�صام 

وم�رص وماردين ميدح �مللوك يف تنقالته.

�لوظائف  بحبال  تعلق  �ل�صام  �إىل  �ل�صفدي  عودة  ولدى 
وكان خري جمال ملو�هبه هو ديو�ن �لإن�صاء، وقد مار�ض وظيفة 
�صغرية يف �صفد ثم نقل �إىل مثل وظيفته بالقاهرة وظل بها من 
عام 732 �إىل عام 737هـ )1331 – 1336م( ي�صتزيد من 
�لعلم و�ملعرفة، وُعني بعد ذلك كاتًبا بحلب ورحبة مالك بن 
�إىل دم�صق  للديو�ن بحلب، ثم عاد  �أن ُعني رئي�ًصا  �إىل  طوق 
يف  م�رص  �إىل  �أخرى  مرة  ��صتدعي  �أن  �إىل  زمًنا  بها  و��صتقر 
�لأيام �ل�صاحلية، �أي يف مدة من عام 753 �إىل عام 754هـ 
)1352 – 1353م( حيث ُرتب يف جملة كّتاب �لإن�صاء، 
ويف �أو�خر عام 754هـ )1353م( عاد �إىل دم�صق حيث توىل 
وظيفة كاتب للد�صت ووكياًل لبيت �ملال مًعا، وكان �صيته قد 
�أنه  �لفكرية  �لع�رص«، ومن مو�هبه  يلقَّب »باأديب  عال و�أ�صبح 

كان من م�صاهري من نظمو� �ملو�صحات �لأندل�صية. 

وكان هذ� �لأديب �ل�صاعر ر�صي �خللق، كرمي �ل�صفات، 
حميد �ل�صجايا، وقد �أ�صيب بال�صمم يف �أخريات �أيامه وتويف 
بدم�صق يف �ليوم �لعا�رص من �صهر �صو�ل �صنة 769هـ )1367م( 
�إ�صابته  �إثر  وفاته  وكانت  عاًما،   75 �أو   73 �لعمر  من  بالًغا 

بالطاعون �لذي �جتاح �لديار �ل�صامية يف تلك �ل�صنة.

�إىل حد مذهل، وقد ذكر  �ل�صفدي كاتًبا مكرًث�  وكان 
متالأ خم�صمائة جملد  م�صنفاته  �أن  بقلمه  كتبها  �لتي  �صريته  يف 
و�أن ما دبَّجه قلمه وهو يتوىل من�صب �لكاتب ميالأ �صعف هذ� 
بدم�صق  ��صتقر�ره  وطو�ل  �لأقل،  على  �ملجلد�ت  من  �لقدر 
�حلائط  عند  و�لتدري�ض  �لوظيفة  يف  �لعمل  بني  ير�وح  كان 
يقروؤون  �لطلبة من حوله  فاحت�صد  �لأُموي،  باجلامع  �ل�صمايل 
عليه موؤلفاته، وكان من �صفاته �لتو��صع و�صخاء �ليد وح�صن 

�ملعا�رصة و�صدق �ملودة يف ميل �إىل �لدعابة �أحياًنا.
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ت�صمنته  �لذي  �ل�صعر  من  �ل�صخم  �لقدر  جانب  و�إىل 
دو�وينه وم�صنفات �لكتَّاب �ملعا�رصين له و�لذين �صبقوه، بقيت 
�ل�صري  يف  كبري  معجم  وهو  بالوفيات«  »�لو�يف  موؤلفاته:  من 
وي�صتغرق ثالثني جملًد�، ويف هذ� �مل�صنف يجد �ملطلع كثرًي� 
�ملماثلة،  �لأخرى  �مل�صنفات  عليها يف  يعرث  �لتي ل  �ل�صري  من 
نت �صريهم،  كما يجد فهر�ًصا كاماًل لأ�صماء �لأعالم �لذين دوِّ
�حلجم،  كبري  ملجلد  مادة  يكون  �أن  �لفهر�ض  هذ�  وي�صلح 
كتاب  ثم  �صرية،   14.000 على  بالوفيات  �لو�يف  وي�صتمل 
»�أعيان �لع�رص و�أعو�ن �لن�رص« وهو مقتطف من معجم �لو�يف 
وي�صتمل على �صري �ملعا�رصين، وقد رجع �بن حجر �لع�صقالين 
)�نظر هذه �ملادة( �إىل هذ� �ملقتطف يف كتابه »�لدرر �لكامنة يف 
�لكتاب مبكتبة  �لثامنة«، وماتز�ل خمطوطات هذ�  �ملائة  �أعيان 
�لأ�صكوريال باإ�صبانيا ومبكتبة برلني، وتوجد بع�ض جملد�ت من 
كتاب »�لو�يف« مبكتبة �آيا �صوفيا بالآ�صتانة، وكتاب »م�صالك 
�لأب�صار يف ممالك �لأم�صار« وهو كتاب يف �جلغر�فيا، ويوجد 
ذوي  »حتفة  وكتاب  بتون�ض،  �ل�صادقية  �ملكتبة  يف  خمطوط 
�لألباب« وي�صتمل على �أرجوزة يف �صالطني م�رص حتى زمنه، 
خل�صت من م�صنف لبن ع�صاكر )�نظر هذه �ملادة(، وكتاب 
�لعميان  �صرية  ويت�صمن  �لعميان«  نكت  يف  �لهميان  »نكت 
�مل�صهورين، هذ� �إىل جانب موؤلفات �أخرى عديدة ودو�وين 
و»ك�صف  �لبا�صم«،  و�لثغر  �لنا�صم  »�لرو�ض  منها:  �ل�صعر  من 
و�صف  يف  �لزلل  و»ر�صف  و�لت�صبيه«،  �لو�صف  على  �لتنبيه 
وكان  �خلمر«،  يف  مقامة  وهو  �لرحيق  و»ر�صف  �لهالل«، 

�ل�صفدي من �ألد �أعد�ء �بن �لعربي، وقد حكم بكفره.

�لذي  �لتايل  �لأمنوذج  �ل�صفدي  �لدين  �صالح  نرث  ومن 
ي�صف به �أحد �لب�صاتني:

وفا�صت  وتزيَّن،  زخرَفه  �أخذ  قد  ب�صتاٍن  �إىل  »فو�صلنا 
جو�نبه  جد�ول  تن�صاب  ن،  وتلوَّ نازليه  من  غريًة  عيونه 
ُق �لنهُر لرق�ِض �لغ�صوِن على غناء �حلمائم،  فِّ كالأر�قم، وُي�صَ
تطاول  قد  بدنانري ودر�هم،  �لزهر  ُطها من  فينقِّ �لن�صيم  ويهب 
كلُّ  �لورد  من  فيه  وخِجَل  خمطوف،  َقدٍّ  كلُّ  �لبان  من  فيه 
و�أحد�قه،  عينيه  على  �لَنَْج�ُض  فاأْجل�َصنا  مو�صوف،  َخدٍّ 
و�لأزرق  �لأبي�ض  منثوره  وَحيَّا  �أور�قه،  ب�صائر  �لُغ�صن  وظّللنا 
فر وهو منا غري�ن فاقع، وجرى  بالأ�صابع، وفتح كفوفه �ل�صُّ
مبنقاره  ْحرور  �ل�صُّ و�صبَّ  ب�صجوده،  متو��صًعا  �أيدينا  بني  �لنهر 
وجذب  ور�ق،  ن�صيمه  رّق  قد  عوده،  على  �لهز�ز  تغنَّى  ملا 

�حلمائم �إىل �لغناء بالأطو�ق«.

�إىل �أن يقول �صعًر�:

ا   �نظر �إىل �لرو�ِض �لن�صرِي كاأمنَّ
ُن�رصْت عليه ُمالءٌة خ�رص�ُء  

�أنَّى �رَصحَت بلحِظ عينك ل ترى 
�إل غديًر� جال فيه �ملاُء   

وترى بنف�صَك عزًة يف دْوِحِه  
�إْذ فوَق ر�أ�صك حيث �رِصَْت لو�ُء  

ومن �صعره �لغزيل �لرقيق قوله:

ب�َصْهِم �أجفانِه َرَماين   
َفُذبُْت من َهجره وبينه  
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مٌ  �إْن ِمُت مايل �صو�ه َخ�صْ
لأنه قاتلي بَِعْينه    

وله ق�صيدة يف مدح �لنبي �صلو�ت �لله عليه يعار�ض بها لمية 
كعب بن زهري )�نظر مادة �بن زهري( ومنها هذه �لأبيات:

بَّ م�صغولُ  �صلو� �لدمَع فاإن �ل�صَ
ول مَتلو� ففي �إمالئها طوُل    

و��ْصَتْخرِبو� �صاِدحاِت �لأْيِك عن �صجني   
هل يف �لغر�ِم �لذي ُتْبديه َتْبديُل  

ت �لأح�صاُء بَْعَدُكمُ  وهل ملا �صمَّ
من �جَلَوى عندما حتويه حتويُل    

�أِحبَّتي ل وعي�ض مرَّ يل بُكُم   
وَربْع لهوي باللذ�ت ماأهوُل  

ما كان يل ُمْذ َعَرَفُت �لَوْجَد قط ول  
يكون يف غريكم ق�صٌد ول �ُصوُل  

�أخالق  وح�صن  وجمالها  وبهائها  م�رص  و�صف  وقال يف 
�أهلها:

من �صاهَد �لأر�َض و�أقطارها   
و�لنا�َض �أنو�ًعا و�أجنا�َصا  

ول ر�أى ِم�رْصَ ول �أْهَلها   
فما ر�أى �لدنيا ول �لنا�َصا   

827– �سالح �سامل – �سارع – بق�سم العطارين 
)�رشيف با�سا �سابًقا(

1948م  عام  فل�صطني  حرب  يف  يوزبا�صي  برتبة  كان 
من  �أغ�صط�ض  �صهر  من  �لأخري  �لأ�صبوع  ويف  )1368هـ(، 
فات�صل  �لأوىل،  �لهدنة  خرقو�  قد  �ليهود  كان  نف�صه  �لعام 
و�لإ�رص�ئيلية  و�لأردنية  �مل�رصية  باحلكومات  )ر�يلي(  �جلن�ل 
لعقد موؤمتر بريا�صته يف �لقد�ض، وذلك لتعيني منطقة حر�م بني 
�لقو�ت �ملت�صارعة، فات�صل بال�صهيد �لبطل �لقائمقام �أحمد عبد 
�لعزيز )�نظر هذه �ملادة( و�أبلغه �أو�مر �لقائد �لعام �مل�رصي �للو�ء 
�ملو�وي، وبعد ح�صور �ملوؤمتر يف �لقد�ض �أ�رص �أحمد عبد 
�لعزيز على مر�فقته ليقابل �لقائد �لعام يف �ملجدل، فقاد �صالح 
�ليوزبا�صي  بجانبه وكان معهما  �ل�صهيد  �ل�صيارة وركب  �صامل 
�لورد�ين، وبالقرب من قرية )عر�ق �ملن�صية( �أ�صاب طلق ناري 
�لعزيز يف مقتل وذلك من حامية  �أحمد عبد  �لقائمقام  طائ�ض 
�إ�رص�ئيليًّا قبل  �لقرية كانت قد �صدت هجوًما  م�رصية يف هذه 
�صامل  �صالح  وقفز  معادية  �صيارة  �ل�صيارة  فظنت  بدقائق  ذلك 
و�لورد�ين �إىل �لأر�ض وكان �ل�صهيد غارًقا يف دمائه وبعد �أن 
��صتطاع  مرت   400 ورجليه  يديه  على  �صامل  �صالح  زحف 
�أن ُي�صِمع رجال �حلامية كلمة �ل�رص وهي »غزة«، ثم رفع يديه 
وعندها نقل �ل�صهيد �إىل �لفالوجا لعالجه، ولكن �أ�صلم �لروح 

يف 24 من �أغ�صط�ض 1948م.
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828– �سالح م�سطفى )ال�سهيد( – �سارع – 
ح�سني  )ال�سلطان  العطارين  بق�سم 

كامل �سابًقا(
829– �سالح م�سطفى )ال�سهيد( – �سارع – 
ح�سني  )ال�سلطان  بك  حمرم  بق�سم 

كامل �سابًقا(
�طلب ترجمته يف »�ل�صهيد �صالح م�صطفى«.

»�ل�صلطان ح�صني  �لقدمي يف  �ل�صارع  ��صم  ترجمة  و�طلب 
كامل«.

830– ال�سوري – �سارع – بق�سم العطارين
�طلب ترجمته يف »�صيدي �ل�صوري«.
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الرمل بق�سم   – �سارع   – ال�سبِّي   -831
1( اأب� جعفر بن يحيى بن اأحمد بن عمرية: فقيه عربي �أندل�صي 
من �أعيان �لقرن �ل�صاد�ض �لهجري )�لثاين ع�رص �مليالدي(، ولد 
يف »بل�ض Vélez« غربي »لورقه Lorca«، وي�صتند على �صحة 
ذلك مما ورد يف كتابه من �إ�صار�ت خا�صة ب�صريته و�صرية �أ�رصته، 
من  �لعا�رصة  يف  بعد  وهو  »لورقه«  مبدينة  در��صته  �ل�صّبي  وبد�أ 
عمره، ويظهر �أنه قطع �جلزء �لأكرب من حياته يف مدينة ُمر�صية 
�إفريقيا،  �إىل �صمال  وكان خالل ذلك يقوم ببع�ض �لرحالت 
فز�ر �ِصْبَتة ومر�ك�ض وبجاية باجلز�ئر ثم �لإ�صكندرية، ومل يبق 
من  �لأندل�ض  علماء  تر�جم  يف  قيم  معجم  �صوى  موؤلفاته  من 
�لعرب، مع مقدمة موجز عن تاريخ �لعرب يف �لأندل�ض �أمتها 
�ملوحدين«،  »تاريخ  كتابه  مقدمة  يف  �ملر�ك�صي  �لو�حد  عبد 
�ملقتب�ض«  »جذوة  كتاب  ن�صق  على  معجمه  �ل�صّبي يف  وي�صري 
450هـ  عام  �إىل  تر�جمه  يف  وي�صل  �حلميدي  �ألفه  �لذي 
�ل�صنو�ت  لرجال  تر�جم  باإ�صافة  فيه  ويو�صع  )1058م(، 
�ملعجم  هذ�  وي�صمى  �لتاريخ،  لذلك  �لتالية  و�خلم�صني  �ملائة 
�ملفيد »بغية �مللتم�ض يف رجال �أهل �لأندل�ض«، وقد ن�رص هذ� 
 »Ribera و»ريبري�   »Codera »كودير�  �مل�صت�رصقان  �لكتاب 
خالل عام 1885م )1303هـ( عن �ملخطوط �لوحيد �لباقي 
من هذ� �لكتاب بحالة جيدة، و�إن كان بع�ض �أجز�ئه مل جتد 
�أي تلف، وهذ� �ملخطوط موجود  �لكافية حلفظها من  �لعناية 
�لعربية  �ملكتبة  من  �لثالث  �ملجلد  وهو  باإ�صبانيا،  بالأ�صكوريال 
�لأندل�صية، وتويف �ل�صّبي يف �آخر ربيع �لثاين عام 599هـ )�أي 

بد�ية عام 1203م(.

2( اأب� العبا�ض اأحمد بن اإبراهيم ال�سبي:  وكان �أحد وزر�ء 
دولة بني بويه، وكان �صاعًر�، ومن مناذج �صعره يف �لو�صف 

�لدقيق �ملعاين، �لعذب �جلر�ض قوله يف ليلة ق�صاها فيما ي�صغل 
باله من �أحد�ث �أثارت يف نف�صه �ل�صجون:

ُربَّ ليٍل �صهرُتُه  
ُمفكًر� يف �متد�ِدِه  

كلما زدُت َوْعَيُه  
ز�َدين ِمْن �َصو�ِدِه  

فتَبيَّْنُت �أنَّه   
ِه ُرقاِد يف  تائٌه    

�أو تفاَنْت جنوُمُه  
فَبَد� يف حد�ِدِه  

3( اأب� عيد عبد الله بن حممد بن اخلفيف ال�سبي: كان يقيم 
�ل�صوفية يف زمنه، كما  �أحد كبار  باإير�ن، وكان  يف �صري�ز 
�ل�صرية  ح�صن  �ل�صوفية،  �لناحية  ول�صيما  جلياًل،  عاملًا  كان 
ت�صفية  �لت�صوف  �أن  يقول  وكان  و�لأعمال،  و�لأخالق 
�لنقائ�ض،  ومفارقة  �لطبيعة،  �أخالق  ومفارقة  �لقلوب، 
و�لتعلق  �لنف�صانية  �لدعاوى  وجمانبة  �لب�رص،  �صفات  و�إخماد 
بعلوم �حلقيقة، و�لن�صح جلميع �لأمة، و�تباع �لنبي عليه �ل�صالة 

و�ل�صالم يف �ل�رصيعة، وو�فته �ملنية 371هـ )981م(.

غام – �سارع – بق�سم حمرم بك ْ 832– �رشرُ
�أول  �لباب يف  �لأ�صبال �رصغام« وكان �صاحب  »�أبو  هو 
عهد �خلليفة �لفاطمي »�لعا�صد لدين �لله« )�نظر مادة �لعا�صد(، 
�لوز�رة  �لوزير »�صاور« على من�صب  بينه وبني  �لتناف�ض  ثم قام 
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�ملمتاز، و�نتهى �ل�رص�ع بينهما بانت�صار �رُصغام فتوىل �لوز�رة، 
بن  حممود  �لدين  نور  �إىل  و�لتجاأ  �ل�صام  �إىل  »�صاور«  وهرب 
يقوده  بجي�ض  فاأمده  زنكي(،  �بن  مادة  )�نظر  زنكي 
)�نظر  �لأيوبي«  �لدين  »�صالح  عم  �صريكوه«  �لدين  »�أ�صد 
مادة �صالح �لدين(، فا�صتنجد »�رصغام« بال�صليبيني يف �ل�صام 

م�رص  �إىل  و�صل  »�صريكوه«  ولكن  �لفاطمي  �جلي�ض  ل�صعف 
و�نت�رص على »�رصغام« وقتله و�أعاد »�صاور« �إىل �لوز�رة، وقد 
�إنه  ويقال:  �لريا�صية،  �لألعاب  يف  ببطولته  »�رصغام«  ��صتهر 
من �صاللة ملوك �حلرية، وقد مات مقتوًل خالل عام 560هـ 

)1164م(.
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833– طارق – �سارع – بق�سم باب �رشقي
�طلب ترجمته يف »طارق بن زياد«.

بق�سم   – �سارع   – زياد  بن  طارق   –834
العطارين )فنتورا �سابًقا(

هو طارق بن زياد بن عبد �لله، كان زعيًما من زعماء �لرببر 
�أقوى و�أعظم قو�د �مل�صلمني،  يف بالد �ملغرب، ثم �صار من 
�بن  ويقول  �لأندل�ض،  بالد  فتح  يف  �لف�صل  �أوفر  له  وكان 
قبيلة  من  و�إنه  قباًل،  ذكر  مما  �أكرب  �لكامل  ن�صبه  �إن  عذ�ري 
نفزة �لتي �أطلق ��صمها على مدينة بالأندل�ض بعد �لفتح �لعربي، 
�لقبيلتني  �إحدى  وهي  زناتة،  بربر  من  �أنه  �لإدري�صي  ويذكر 
�لكبريتني يف �ملغرب �لعربي، ولها فروع يف �ملغرب �لأق�صى 
و�لأو�صط و�لأدنى، �أما �بن خلدون فيطلق عليه ��صم طارق بن 
زياد �لليثي، ويقول �آخرون من ُرو�ة �لأن�صاب �أنه فار�صي من 
�لرببر  من  �أنه  �لأخرى  �لرو�يات  بع�ض  وتوؤكد  همذ�ن،  �أهل 
�ملغاربة، و�أنه �أ�صلم على يد مو�صى بن ن�صري )�نظر هذه �ملادة( 
�لذي كان و�صيًفا لعبد �لعزيز بن مرو�ن فاأعتقه، وبعثه و�لًيا على 
�إفريقية )تون�ض(، وما خلفها عام 78هـ )697م(، فخرج يف 
نفر قليل من �ملتطوعني، ويف كثري من �أهل م�رص �لذين دخلو� 
يف �لإ�صالم منذ �لفتح �لعربي، فو�صل »�إفريقية« وكّون جي�ًصا 
وعلى  و�جللد،  �لقوة  �أهل  من  �ملغاربة  �لرببر  من  �لكثري  ي�صم 
يقاتل  �للجب  �جلي�ض  هذ�  وماز�ل  زياد،  بن  طارق  مقدمتهم 
ويفتح �ملدن حتى بلغ طنجة، فاختطها مو�صى بن ن�صري قريو�ًنا 
عام 89هـ  �مللك  عبد  بن  �لوليد  �إىل  بذلك  للم�صلمني وكتب 
90هـ  عام  ويف  �ِصْبتة،  �إىل  ذلك  بعد  �صار  ثم  )707م(، 
فاأمر  �لأندل�ض،  فتح  يف  ي�صتاأذنه  �لوليد  �إىل  كتب  )708م( 

�لوليد باأن يبعث مو�صى بن ن�صري طريف �بن ملوك �ملعافري، 
ل�صتك�صاف  �رصية  ب�صفة  �ملادة(  هذه  )�نظر  زرعة  �أبا  ويكنى 
ونزل  مقاتل،  �أربعمائة  ومعه  �لبحر  طريف  فعرب  �لأماكن، 
�خل�رص�ء،  �جلزيرة  على  �أغار  ثم  �إليه،  �ملن�صوبة  �جلزيرة  يف 
و�أ�صاب منها غنائم �صخمة وماًل وفرًي� و�أمتعة مل ير مو�صى بن 
�لطليعة  ر�ئد  طريف  �لقائد  ويعد  ورونًقا،  ح�صًنا  مثلها  ن�صري 
)تون�ض( عام 92هـ  �إفريقية  �إىل  �لأندل�ض، وقد عاد  يف غزو 
)710م(، فمهد بذلك طريق �لفتح لطارق بن زياد، وكان 
طارق عند بد�ية فتح �لأندل�ض حاكًما ملدينة طنجة، فعقد له 
قو�مه 7000 مقاتل، و�صل عددهم عند  مو�صى على جي�ض 
�أن  �لأخذ يف �لفتح �إىل 12.000 رجل، وما من �صك يف 
�صبان ورجال �مل�رصيني �لذين كانو� بني جيو�ض �لفتح �لعربي، 
و�صبان ورجال �لأ�رص �لقبطية �لتي ��صتقدمها ح�ّصان بن �لنعمان 
)�نظر مادة �بن �لنعمان( قد كانو� يف �صفوف وحد�ت �جليو�ض 
�لأندل�ض  بفتح �جلز�ئر، ومر�ك�ض، وفتح  قامت  �لتي  �لعربية 

بقيادة طارق بن زياد.

عام  )�لعدوة(  م�صيق  �لفاحت  �لعربي  �جلي�ض  عرب  وعندما 
»كالبي  ت�صمى  كانت  �لتي  �ل�صخرة  �إىل  وو�صل  92هـ، 
Calpe« و�لتي �أطلق عليها بعد �لغزو »جبل طارق« وهو �ل�صم 

�لذي تعرف به حتى �لآن، عندما و�صل هذ� �لقائد �لبطل �إىل 
يف  يخطب  وقف  �أ�صطوله،  حطم  قد  وكان  �ل�صخرة  هذه 
»�أيها  �إىل �لأندل�ض �خل�رص�ء فيقول:  بناظريه  جنوده وهو يتجه 
�لنا�ض، �أين �ملفر؟ �لبحر من ور�ئكم، و�لعدو �أمامكم، ولي�ض 
لكم و�لله �إل �ل�صدق و�ل�صرب، و�علمو� �أنكم يف هذه �جلزيرة 
�أ�صيع من �أيتام يف ماأدبة �للئام، وقد ��صتقبلكم عدوكم بجي�صه 
و�أ�صلحته و�أقو�ته موفورة، و�أنتم ل وزر لكم �إل �صيوفكم ول 
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�أقو�ت، �إىل ما ت�صتخل�صونه من �أيدي عدوكم، و�إن �متدت 
ذهبت  �أمًر�  لكم  تنجزو�  ومل  �فتقاركم،  على  �لأيام  بكم 
ريحكم، وتقّو�صت �لقلوب من رعيها منكم �جلر�أة عليكم، 
فادفعو� عن �أنف�صكم خذلن هذه �لعاقبة من �أمركم مبناجزة هذ� 
�لطاغية، فقد �ألقت �إليكم مدينته �حل�صينة، و�إن �نتهاز �لفر�صة 
�أحذركم  و�إين مل  باملوت،  لأنف�صكم  �صمحتم  �إن  فيه ملمكن 
�أمًر� �أنا عنه بنجوة، ول حملتكم على خطة �أرخ�ض متاًعا فيها 
�لأ�صق  �إن �صربمت على  �أنكم  بنف�صي، و�علمو�  �أبد�أ  �لنفو�ض، 
قلياًل؛ ��صتمتعتم بالأرفه �لألذ طوياًل، فال ترغبو� باأنف�صكم عن 

نف�صي فما حظكم فيه باأوفر من حظي«.

هذ� هو قول �لقائد طارق بن زياد �لذي ينطوي على �لعزة 
و�لكر�مة، وحب �ل�صت�صهاد يف �صبيل �لله، ون�رصة �لعروبة، 
�لزمان  �صمع  يف  �جلر�ض  عذب  يدّوي  �لقول  هذ�  وماز�ل 
تقاليدها  وتاأثري  �ملحمدية،  �لر�صالة  �صمو  عن  فيخرب  �لالنهائي 

�لإ�صالمية �ل�صامية يف نفو�ض �ملجاهدين.

ومليناء �ِصْبتة �لو�قع على بُعد ع�رصة �أميال من �صخرة طارق 
�أثر قوي يف فتح �لأندل�ض، وكان يحكمها وقت �لفتح �لعربي 
»�لكونت يوليان Conte Julien« �لبيزنطي، وكان قد �أفلح 
�أن يوليان هذ�  يف �ل�صتقالل بالأمر فيها، ويروي �لإدري�صي 
زود طارق وجي�صه بالو�صائل �لتي مكنتهم من عبور �لبحر �إىل 
�إ�صبانيا، ومن بينها �ل�صفن �لعديدة �لتي �ألقت مر��صيها يف �إقليم 
�لبحرية بجنوب �إ�صبانيا، و��صتعد ملقاتلة �لعدو يف عقر د�ره، 
�لثورة  بقمع  يقوم  )رودريج(  »روذريق«  �لإمرب�طور  وكان 
�لد�خلية �لتي كانت تهدف خللعه عن �مللك، فبادر �إىل جتهيز 
جي�ض من مائة �ألف ونزل �إىل �صاحة �لقتال، ومل يكن جي�صه 
�ملعنوية �صعيفة من �حلروب  منظًما متما�صًكا، وكانت روحه 

ثم  �أمام جي�ض طارق،  منكرة  بهزمية  مقاومته  فانتهت  �لأهلية 
�إليه  فاأر�صل  �ملدد  �لن�صال، وطلب طارق  �إىل  »روذريق«  عاد 
مو�صى بن ن�صري 5000 رجل، و�لتقى �جلي�صان على �صفاف 
»و�دي نهر بكة Wadi Bekka« يف 9 من يوليو عام 92هـ 
فا�صتوىل  �إ�صبانيا،  مدن  على  طارق وزحف  فهزمه  )711م( 
�إ�صبيلية وقرطبة )�نظر هذه �ملادة(، وطليطلة وغريها من  على 
�ملدن، و�أول موقع نزل فيه طارق كان )�جلزيرة �خل�رص�ء(، 
فيما  �ملوقع  هذ�  يف  �صّيد  وقد  �لفجر،  قبيل  بها  نزوله  وكان 
بعد م�صجًد� �أطلق عليه ��صم )م�صجد �لر�يات(، لأنه عقد فيه 

�لر�يات لقو�ده.

و�أر�د مو�صى بن ن�صري �أن يكون �لن�رص با�صمه فكتب �إىل 
لنف�صه، وكتب يف  بالفتح وين�صبه  يعلمه  �مللك  بن عبد  �لوليد 
�لوقت نف�صه �إىل طارق يتوعده ويحذره من �لتوغل يف �لفتح 
�إىل �أن يلحق به، ولكن طارق مل يخف هذ� �لوعيد و��صتمر 
)93هـ(  712م  عام  يونية  �صهر  ويف  و�لفتح،  �لقتال  على 
ح�رص مو�صى بن ن�رص �إىل �لأندل�ض يف جي�ض �صخم، بعد �أن 
بن  معه حبيب  )�إفريقية(، وكان  �لله على  عبد  �بنه  ��صتخلف 
عبدة �لفهدي وعدد كبري من �لعرب و�ملو�يل، ويقال �إن عدد 
هذ� �جلي�ض كان �أكرث من 15.000 مقاتل بينهم �لكثريون من 
�ليمنية و�لقي�صية، و�أخذ مو�صى يطوق �ملدن �لإ�صبانية باحل�صار 
�إىل �أن حلق بجي�ض طارق �لذي كان قد �أ�صاب ثروة طائلة من 
�لغنائم ول�صيما من طليطلة، وقد تلقى طارق مو�صى بن ن�صري 
بالرتحيب ليزيل ما يف نف�صه من ح�صد، و�أبلغه �أن ما �أحرزه من 
ن�رص �إمنا يرجع �إليه لأنه موله و�صاحب نعمته، ولكن مو�صى 
�إخر�جه،  على  وعولو�  �أن�صاره  فغ�صب  طارق  بحب�ض  �أمر 
و��صتطاع طارق �لت�صال باخلليفة �لوليد بن عبد �مللك وكتب 
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�صكو�ه؛ فكتب �لوليد �إىل مو�صى باأن يطلق �رص�حه ويرد عليه 
�عتباره وي�صند �إليه �لقيادة مرة �أخرى.

و��صتمرت �حلرب يف �إ�صبانيا بقية عام 93هـ وعام 94هـ 
طارق  غز�  )713م(،   ( 95هـ  عام  من  و�أ�صهًر�  باأكمله، 
�لتاج  نهر  منابع  �إىل  و�صل  حتى  �ملو�قع  من  كثرًي�  خاللها 
فافتتحاها  �رصق�صطة،  فتح  على  ن�صري  بن  مبو�صى  و��صتعان 
مرتفعات  �لعرب  جي�ض  بلغ  ما  و�رصعان  طرطو�صة،  و�حتال 
�أرغون وليون و�أ�صتور�ض وجليقية، وملا ��صتدعى �خلليفة �لوليد 
96هـ  عام  خالل  �صوريا  �إىل  وطارق  مو�صى  �مللك  عبد  �بن 
�لعرب  �جلنود  من  �ل�صغرية  بنو�تها  �لأندل�ض  كانت  )714م( 

و�مل�رصيني و�لرببر قد بلغت تقريًبا �أق�صى حدودها �جلغر�فية.

وعندما و�صل �لقائد�ن �لعظيمان �إىل دم�صق وقدما للخليفة 
�لأُموي �لوليد بن عبد �مللك – على حد قول بع�ض �ملوؤرخني-  
�أو للخليفة �صليمان بن عبد �مللك يف بع�ض �لرو�يات �لأخرى 
ب�صبب وفاة �لوليد يف ذلك �حلني،ما جمعاه من غنائم هائلة، 
مل ي�صفع لهما كل ذلك لدى �خلليفة، فاأنزل مبو�صى بن ن�صري 
و��صتمر  �لقيادة،  عن  زياد  بن  طارق  وعزل  �لهو�ن  �أ�صناف 

معزوًل �إىل �أن و�فته �ملنية عام 102هـ )720م(.

يف  فاطلبها  �لقدمي  �ل�صارع  ��صم  �صاحب  ترجمة  �أما 
»فنتور�«.

كرموز بق�سم   – �سارع   – الطحاوي   –835
�مللك  عبد  بن  �صالمة  بن  حممد  بن  �أحمد  جعفر  �أبو  هو 
�لأزدي �لطحاوي �حلجري، وي�صتق لقبه »�لطحاوي« من قرية 

طحا �إحدى قرى �ل�صعيد، ويعترب �لطحاوي �أعظم من �أجنبتهم 
م�رص من فقهاء �ملذهب �حلنفي.

�ل�صعيد،  �إقليم  يف  مب�رص  �لأولون  �أجد�ده  ��صتقّر  وقد 
وعندما جاءت �أنباء �لفتنة �لتي �أ�صعل نارها �إبر�هيم بن �ملهدي 
ه �صالمة على ولئه للخليفة �ملاأمون )�نظر  �لعبا�صي، خرج جدُّ
هذه �ملادة( كما فعل غريه، و�أقام �خلارجون على طاعة �ملاأمون 
يِّ بن �حلكم،  عبد �لعزيز عبد �لرحمن �لأزدي بدًل من �ل�رصَّ
على  �لقب�ض  و��صتطاع  عاد  ثم  �لفر�ر،  �إىل  �ل�رصيُّ  فلجاأ 
عبد �لعزيز بن �لأزدي، وقاوم �صالمة جّد �لطحاوي يف �ل�صعيد 
ثم �أُ�رص بعد قتال عنيف وُحِمل �أ�صرًي� �إىل �لف�صطاط )�نظر مادة 
حيث  �لإ�صكندرية  �إىل  فرَّ  �رص�حه  �إطالق  وبعد  �لف�صطاط(، 
�ن�صم �إىل �جلروي، ويف �لإ�صكندرية �أ�صاب �ملتمردون جناًحا 

يف مقاومتهم.

كبرًي�  جي�ًصا  وجمع  �ل�صعيد  �إىل  ذلك  بعد  �صالمة  وعاد 
�لأمر  ولكن  �لعبا�صية،  �لدولة  عمال  طرد  بف�صله  ��صتطاع 
فوقع  )818م(  عام 203هـ  �إليه خالل  جي�ض  باإر�صال  �نتهى 
�لف�صطاط  �إىل  �ل�صعيد  �إبر�هيم وُحِمال من  و�بنه  �لأ�رص هو  يف 
�صياق  من  وي�صتخل�ض  َقْتاًل.  �لإعد�م  حكم  فيهما  َذ  ُنفِّ حيث 
هذه �لأحد�ث �أن �لطحاوي ينت�صب �إىل �أ�رصة من �أكرب �لأ�رص 

�مل�رصية �ل�صعيدية.

وكان ميالد �لطحاوي – وفاًقا لرو�يته هو نف�صه – خالل 
عام 239هـ )853 – 854م(، وتلقى درو�صه �لأوىل على 
يد خاله �أبي �إبر�هيم �إ�صماعيل �ملزين �لذي كان من �أ�صهر تالميذ 
له  فقال  �لطحاوي يف درو�صه،  يتقدم  �ل�صافعي، ومل  �لإمام 
خاله ذ�ت يوم: »و�لله ل جاء منك �صيء« فغ�صب �لطحاوي 
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من ذلك، و�نتقل �إىل �أبي جعفر بن �أبي عمر�ن �أحمد بن مو�صى 
�بن عي�صى، �لذي كان قد ��صتقّر مب�رص عندما ويل �أيوب وز�رة 

�خلز�نة، ومن ثم �رصع �لطحاوي يف در��صة �ملذهب �حلنفي.

وتويّف �ملزين – خال �لطحاوي – عام 264هـ )878م(، 
وكان �لطحاوي قد تلقى عليه م�صند �ل�صافعي �لذي ��صتمع �إليه 
�صنة 252هـ ، ثم قر�أه على تالميذه �صنة 317هـ معتمًد� على 
بهذ�  ة  �خلا�صّ �ملخطوطات  �أح�صن  يف  عليه  عرث  �لذي  �لإ�صناد 

�ملُ�صند.

�لطحاوي  رحل  882م(   –  881( 268هـ  عام  ويف 
�إىل �ل�صام حيث ��صتمع �إىل �ل�صيخ �حلنفي �لقا�صي �أبي �خلازم 
عبد �حلميد بن جعفر، كما �لتقى بغريه يف بيت �ملقد�ض وغزة 

وع�صقالن، وبعد عام و�حد عاد �إىل م�رص.

ثم وجد  �ل�صباب  مرحلة  � يف  فقرًي� جدًّ �لطحاوي  وكان 
فا�صتكتبه،  �لرعاية  �لقا�صي  عبده  بن  حممد  عبيدة  �أبي  لدى 
�صنة  من  م�رص  ق�صاة  �صيخ  عبده  �بن  وكان  فقر،  بعد  و�أغناه 
�ملادة(  هذه  )�نظر  �لق�صاعي  وذكر  �صنة 283هـ،  �إىل   277
يف كتابه »�خلطط« �أن �صيخ �لق�صاة �بن عبده �أ�صبغ نَِعَمه على 
هة  �لتي كانت موجَّ �لهد�يا  ى  يتلقَّ �أن جعله  �لطحاوي؛ لدرجة 
�ملوجهة  �لهد�يا  �ملنا�صبات، وكذلك  �إحدى  �إليه، وذلك يف 
تلك  من  هو  ن�صيبه  على  عالوة  هذ�  �لع�رصة،  �ل�صهود  �إىل 

�لهد�يا.

يربز  �أن  على  جاهًد�  وعمل  �ملنة،  بهذه  �لطحاوي  وتاأثر 
و�إظهار  وحمت�صنه،  ر�عيه،  عبده  بن  حممد  �لقا�صي  جالل 

خطورة من�صبه كقا�ٍض، وكفقيه.

�أحمد  بن  �جلي�ض  �أبو  �حتاج  حني  �لطحاوي  �صاأن  وبرز 
�بن طولون �إىل �صهادة، فوقع �ل�صهود بال�صيغة �ملاألوفة وهي: 
دور  جاء  فلما  �إلخ«،  على...  �جلي�ض  �أبو  �لأمري  »�أ�صهدين 
�أبي �جلي�ض بجميع  �إقر�ر �لأمري  �لطحاوي كتب: »�أ�صهد على 
ما جاء بهذ� �لكتاب«، و��صتح�صن �لأمري هذه �ل�صهادة، ومنح 
�لطحاوي جائزة كانت �ل�صبب يف �إثارة جميع �ل�صهود عليه، 
ومن َثمَّ عمل خ�صومه على �تهامه ب�صوء �إد�رة �لأوقاف ُفزجَّ به 

د هذه �لرو�ية مد�ها. يف �ل�صجن مدة من �لزمن، مل حتدِّ

�لأندل�صي  قا�صم  بن  م�صلمة  ذكرها  �أخرى  رو�ية  ويف 
تقول �أن �صديًقا له عاد من م�رص عام 300هـ و�أخربه �أن �أهل 
م�رص كانو� ناقمني على �لطحاوي ب�صبب �صوء �أحكامه �لفقهية 
�لأمري  م�صلحة  يف  �أ�صدرها  �لتي  �ل�رصعية  لفتو�ه  ول�صيما 
ده حممد بن عبده من  �أبي �جلي�ض بخ�صو�ض خ�صيانه وقد َجرَّ

�ل�صهادة عقب ذلك.

�صيوخ  و�إن كان  �لقا�صي،  من�صب  �لطحاوي  يتولَّ  ومل 
�لق�صاء قد د�أبو� على ��صتكتابه، وقد عمل بهذه �ل�صفة يف خدمة 
�أبي عبيد علي بن ح�صني بن حرب �لذي كان �صيًخا للق�صاة يف 
– 923م(، وكان  �إىل 311هـ )905  �ملّدة من عام 293 
�بن  »�إن  �خلالفية:  �مل�صائل  يف  عبيد  لأبي  يقول  �لطحاوي 
�أبي عمر�ن كان يقول بكيت وكيت«، ف�صاق �أبو عبيد بذلك 
�لبغاث  �ملعرفة و»لكن  �أبا عمر�ن حق  �إنه كان يعرف  له  وقال 
باأر�ض �لطحاوي ت�صتن�رص«، فاأم�صك �لطحاوي وذهبت كلمة 

�أبي عبيد مثاًل.

�لفتاوى،  �إ�صد�ر  �إىل  �أيامه  �آخر  �لطحاوي يف  و�ن�رصف 
وتاأليف �لكتب �لكثرية �لعدد، ومن �صفاته �أنه كان يركن �إىل 
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فيها  �لإفتاء  �ملطلوب  �مل�صائل  �أثريت  فاإذ�  فتاو�ه،  �لكيا�صة يف 
�ض له  يف ح�رصة �لقا�صي �أ�صند �لفتوى �إىل �لقا�صي �إل �إذ� َرخَّ

�لقا�صي يف �أن ُيْفتي على م�صوؤوليته.

و�لطحاوي يعدُّ من �أكابر �لفقهاء، وجتمع �لرو�يات على 
�لثناء على بر�عته يف كتابة �لعقود �خلالية من �ل�صو�ئب، ومن 
كان  و�إن  �حلديث،  رجال  من  �لفقيه  هذ�  يعترب  �أخرى  جهة 
�أن  من  �لرغم  على  �لفكري،  �إنتاجه  ميد�ن  يكن  مل  �حلديث 
كتبه حتفل ب�صو�هد من �لأحاديث �لنبوية �لتي تهدف د�ئًما �إىل 

�ل�صت�صهاد بها يف �مل�صائل �لفقهية.

خمطوط،  بني  �لكتب  من  كثرًي�  �لطحاوي  و�صنف 
»معاين  منها:  �لتي  معظمها  �صريته  كتاب  وذكر  ومطبوع، 
وهو  �لعلماء«  و»�ختالف  كبرية،  �أربعة جملد�ت  يف  �لآثار« 
كر��صة،  ع�رصين  يف  �لقر�آن«  و»�أحكام  بالقاهرة،  خمطوط 
و»�ل�رصوط  �ل�صغري«،  �جلامع  و»�رصح  �لفقه«،  و»خمت�رص 
�لأو�صط«،  و»�ل�رصوط  بالقاهرة،  خمطوط  وهو  �لكبري« 
و»�ل�رصوط �ل�صغري«، و»�لتاريخ �لكبري« وهو نوع من معاجم 
�صري �لفقهاء، و»مناقب �أبي حنيفة«، و»�ختالف �لرو�يات على 
�لدين«، و»�جلو�هر  �أ�صول  �لكوفيني«، و»ر�صالة يف  مذ�هب 

�مل�صيئة«، وقد ��صتند فيه �إىل كتب �لغز�يل.

وقد د�أبت كتب �لفقه �حلنفي على �ل�صت�صهاد بالطحاوي، 
�لنا�ض  �إليه يف م�رص عدد كبري من  وتتلمذ على يديه، و�صعى 
لالإفادة من علمه، وتويفِّ يف 6 من ذي �لقعدة عام 321هـ 
ويقول  مب�رص،  بالقر�فة  وُدِفَن  933م(  عام  �أكتوبر   31(
�بن خلِّكان �إن قربه كان م�صهوًر� وُيز�ر، وقد بلغ من �لعمر 

حو�يل 82 عاًما عند وفاته.

836– الطرطو�سي – �سارع – بق�سم اجلمرك
�نظر ترجمته يف »�صيدي �لطرطو�صي«.

837– الطغرائي – �سارع – بق�سم اللّبان
هو موؤيد �لدين �لأ�صتاذ �لعميد فخر �لكّتاب �أبو �إ�صماعيل 
�حل�صني بن علي بن حممد بن عبد �ل�صمد �لأ�صفهاين �ملعروف 
وجز�لة  �لكتابة  بالغة  يف  �مل�رصق  فحول  �آخر  بالطغر�ئي، 
�ل�صعر، وكان غزير �لف�صل، لطيف �لطبع، فاق �أهل ع�رصه 
ب�صنعة �لنظم و�لنرث، وله ديو�ن من �صعره �جليد، ومن حما�صن 
�صعره؛ ق�صيدته �ملعروفة بالمّية �لَعَجم، وكان �لأدباء و�ل�صعر�ء 
�لأدباء  �أن  حني  على  بها  ُيفاِخرون  عجمي  �أ�صل  من  �لذين 
نظمها  �لتي  �لعرب  بالمّية  ُيفاِخُرون  �خُللَّ�ض  �لعرب  و�ل�صعر�ء 

ْنَفَرى ومطلعها: �ل�صَّ

ي �صدوَر َمِطيُِّكم   �أقيمو� بني �أُمِّ
فاإينِّ �إىل قوٍم �ِصو�ُكْم لأَْمَيُل

و�لالمّية تطلق على ق�صائد م�صهورة بهذ� �لتعريف منها، 
ْنَفَرى و�لطغر�ئي لمية �بن �ملوردي )�نظر هذه  غري لميتي �ل�صَّ

�ملادة( �لتي �أولها:

�ْعتِزْل ِذْكَر �لأغاين و�لَغَزْل  
وُقل �لف�صَل وجانِْب َمْن َهَزْل  

ولمية �لأع�صى �لتي مطلعها:

ْع ُهَرْيَرة �إنَّ �لركَب ُمْرحِتلُ  َودِّ
وَهل ُتطيُق ود�ًعا �أيُّها �لرُجُل؟  
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ولمّية �لطغر�ئي تفوق �لالميات �لأخرى �ملبينة قبل، مبا 
��صتملت عليه من حكم و�أبيات �صارت م�رصب �لأمثال على مر 

�لأجيال، وفيما يلي �أمتع �أبياتها:

�أ�صالة �لر�أي �صانتني عن �خَلَطلِ  
ِل ز�نْتني لَدى �لَعَطِل وِحْلَيُة �لَف�صْ  

ًل �رصع  دي �أوَّ دي �أخرًي� وجَمْ جَمْ
َحى كال�صم�ِض يف �لَطَفِل و�ل�صم�ُض ر�أْد �ل�صُ  

ْور�ِء ل �صكني   فيَم �لإقامُة بالزَّ
بها ول ناقتي فيها ول جملي  

ْفُر �لكفِّ منفردٌ  ناٍء عن �لأْهِل �صِ
َي َمْتناه عن �خِلَلِل كال�صيِف ُعرِّ   

هُر َيْعِك�ُض �آمايل وُيقنُِعني   و�لدَّ
ِمَن �لغنيمِة بْعَد �لكدِّ بالَقَفِل  

فقلُت �أدعوَك للُجلَّى لَِتْن�رُصَين  
و�أنت تخذيل يف �حلادث �جللل  

تناُم َعْيني وَعنْيُ �لنَّْجِم �صاهرة  
ْبُغ �لليل مل يحِل وت�صتحيُل و�صِ  

ُحبُّ �ل�صالمة ُيْثني همَّ �صاِحبهِ 
عن �ملعايل وُيْغري �ملرَء بالك�صِل    

فاإْن جنحَت �إليه فاّتخْذ نفًقا  
يف �لأر�ِض �أو �ُصلًَّما يف �جلوِّ و�عتزِل  

وَدْع غماَر �لُعال للُمْقِدِمني على  
ُركوبِها و�قتنع منهنَّ بالبلِل   

ا �لذليِل بخف�ِض �لعي�ِض َم�ْصَكَنةٌ  ِر�صَ
و�لِعزَّ حتت ر�صيم �لأينق �لذلِل   

�إنَّ �لُعال حدثتني وهي �صادقٌة  
ُث �أنَّ �لعزَّ يف �لُنَقِل فيما حُتَدِّ  

لو �أنَّ يف �رصِف �ملاأوى بلوغ ُمنىً 
مل تربِح �ل�صم�ُض يوًما د�رة �حَلَمِل   

�أَهْبُت باحلظِّ لو ناَدْيُت م�صتمًعا  
و�حلظُّ عنِّي باجلهاِل يف �ُصُغِل  

لعلَُّه �إْن بََد� ف�صلي ونق�صهمو  
لَِعْينِه ناَم عنهم �أو تنبَّه يل  

�أَُعلُِّل �لنف�َض بالآماِل �أرُقُبها  
ما �أ�صَيَق �لعي�ض لول ف�صحة �لأمِل   

مل �أْر�َض بالعي�ِض و�لأياُم �ملقبلة  
فكيَف �أر�صى وقد ولَّْت على َعَجِل  
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غاىل بنف�صَي عرفاين بقيمتها 
ْنُتها عن رخي�ِض �لقدُر ُمْبتذِل ف�صُ   

ل �أن يزَهى بجوهِرهِ  وعادُة �لَن�صْ
ولي�َض يعمُل �إل يف يدي بََطل   

ما كنُت �أوثر �أن ميتدَّ بي زمني  
َفِل حتى �أرى دولة �لأوغاد و�ل�صَّ  

َمْتني �أنا�ٌض كان �صْوُطُهُمو   تقدَّ
ور�َء َخْطِوَي �إذ �أم�صي على َمَهِل  

هذ� جز�ُء �مرٍئ �أقر�ُنُه درجو�  
من قبلِه فتمنَّى ف�صحَة �لأجِل  

و�إن عالين َمْن دوين فال َعَجٌب 
يل �أُ�ْصَوٌة بانحطاِط �ل�صم�ِض عن ُزَحِل   

فا�صرب لها غري حمتاٍل ول �صجر 
يف حادِث �لدهِر ما ُيْغني عن �حليِل   

َك �أْدنى من وثقَت به   �أَْعَدى َعُدوَّ
فحاِذِر �لنا�َض و��صحبهم على َدِخِل  

فاإمنا رجل �لدنيا وو�حُدها 
ُل يف �لدنيا على َرُجِل  من ل ُيَعوِّ   

وح�صن ظّنك بالأّيام معجزة 
� وُكْن منها على َوَجِل فُظنَّ �رصًّ   

غا�َض �لوفاُء وفا�ض �لغدُر و�نفرجت 
م�صافَة �خللِف بني �لقوِل و�لعمِل  

ْدِقَك عند �لنا�ِض كذبهمو  و�صاأُن �صِ
وهل ُيطابَُق ُمْعَوج مبعتدِل   

يا و�رًد� �صوؤر عي�ض كله كدر  
�أنفقت �صفوك يف �أيامك �لأوِل  

فيم �قتحامك لج �لبحر تركبه  
ة �لو�صِل و�أنت تكفيك منه م�صّ  

ملك �لقناعة ل يخ�صى عليه ول  
يحتاج فيه �إىل �لأن�صار و�خلوِل   

ترجو �لبقاء بد�ر ل ثبات لها  
فهل �صمعت بظلٍّ غري منتقِل؟  

ويا خبرًي� على �لأ�رص�ر مطلًعا  
��صمت ففي �ل�صمت منجاة من �لزلِل  

قد ر�صحوك لأمر لو فطنت له  
فارباأ بنف�صك �أن ترعى مع �لهمِل  
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ففي هذه �لق�صيدة �لنادرة �ملثال طائفة من �حلكم و�لعظات 
جاءت  كلما  ت�رصب  ماز�لت  �لتي  �لأمثال  من  بع�صها  �صار 
�لتي  فالأبيات  �لر�صينة،  معانيها  على  تنطبق  �لتي  �ملنا�صبات 
تنطوي معانيها على �حلكم  �أجز�ء منها خطوط  �أو حتت  حتتها 

و�لأمثال.

»ل  يقول:  يعنيه  ل  ما  كل  عن  �لبتعاد  يريد  من  فكل 
ناقتي فيها ول جملي«، ومن يريد �أن ينوه بف�صله �مل�صتمر على 
»و�ل�صم�ض  �حلكيم:  �لطغر�ئي  بقول  متمثاًل  يقول  �ل�صنني  مر 
�لأ�صفار  يف  يرى  ومن  �لطفل«،  يف  كال�صم�ض  �ل�صحى  ر�أد 
عن  �لأف�صل  �حلياة  �إىل  و�ملو�صول  للرقي  �جلريئة  و�ملغامر�ت 
طريق �لغرت�ب يقول: »�إن �لعز يف �لنقل«، ومن يريد �لتنفي�ض 
�أ�صيق  »ما  يقول:  �لكرب  من  �لفرج  و�نتظار  وغمه  همه  عن 
�لعي�ض لول ف�صحة �لأمل«، ومن يحذر غدر �لنا�ض ولو كانو� 
من �لأ�صدقاء �حلميمني يتمثل بهذ� �لبيت: »�أعدى عدوك �أدنى 
ومن  دخل«،  على  و��صحبهم  �لنا�ض  فحاذر  به،  وثقت  من 
ل�رصوفها  �أمان  ل  �لأيام  و�أن  قلَّب،  �لدهر  باأن  �لقول  يريد 
هذه  فكل  منتقل«،  غري  بظلِّ  �صمعت  »فهل  م�صتفهًما:  يقول 
�حلكم و�لأمثال ماز�لت ترتدد على �لأل�صنة على �لرغم من �أن 
)1111م(  505هـ  عام  منذ  �أفكارها  خيوط  ن�صج  �لطغر�ئي 

وهو يف بغد�د.

حممد  بن  م�صعود  لل�صلطان  �لوز�رة  �لطغر�ئي  توىل  وقد 
�ل�صلـجوقي باملو�صل، وعندما وقعت �جلفوة بني هذ� �ل�صلطان 
وبني �أخيه حممود بن حممد �ل�صلـجوقي، و�أدت هذه �جلفوة 
همذ�ن،  من  بالقرب  �لأخوين  بني  �حلرب  حدوث  �إىل 
يتهمو�  �أن  �لو�صاة  ��صتطاع  �أخيه، وعندها  �نت�رص حممود على 
�ل�صلـجوقي،  وزير حممود  فقال  و�لكفر،  بالإحلاد  �لطغر�ئي 

بن حرب  �أحمد  بن  �أبو طالب علي  �لدولة  نظام  �لكمال  وهو 
حممود  �ل�صلطان  فاأمر  يقتل«،  ملحًد�  يكون  »من  �ل�صمريي: 
�حلقيقي  �ل�صبب  �أن  �ملوؤرخون  ويذكر  ظلًما،  �لطغر�ئي  بقتل 
يف قتله كان خوف حا�صية �ل�صلطان من هذ� �لعامل �لفا�صل، 
وكان قتله خالل عام 513هـ )1119م( على حّد قول بع�ض 
�أو خالل عام 515هـ )1121م( على حّد قول  �ملوؤرخني، 

�لبع�ض �لآخر.

�إنه ولد عام 453هـ )1061م(، ومن ثم يكون  ويقال 
�لذين  بقول  �أخذنا  �إذ�  وفاته،  عند  �لعمر  من  �ل�صتني  بلغ  قد 
من  �لثابت  �أن  غري  عام 515هـ )1121م(،  قتل  �أنه  زعمو� 
�صعره �أنه بلغ �ل�صابعة و�خلم�صني قبل �أن يقتل وذلك ي�صتبني من 

�صعره عندما رزق مبولود فنظم هذين �لبيتني:

هذ� �ل�صغرُي �لذي و�َفى على كربي 
�أقرَّ عيني ولكن ز�د يف فكري  

�صبٌع وخم�صوَن لو مرَّت على حجرٍ 
َلَباَن تاأثريها يف �صفحة �حلجِر  

�لوزير  ُقتِل  �صهر �صفر من عام 516هـ )1122م(  ويف 
�إن �لذي قتله  �لكمال نظام �لدولة �ل�صمريي يف بغد�د، وقيل 
لقي  وهكذ�  لأ�صتاذه،  �نتقاًما  �لطغر�ئي  عبيد  من  �أ�صود  عبد 

جز�ء و�صايته �لظاملة، و�لإفتاء بقتل �لطغر�ئي دون حتقيق.

من  �إىل  ن�صبة  �لدين  موؤيد  يحمله  �لذي  �لطغر�ئي  ولقُب 
�لكتب فوق  �أعلى  �لتي تكتب يف  �لطّرة  �لطغرى وهي  يكتب 
�صدر  �لذي  �مللك  �صفات  مت�صمنة  �لغليظ  بالقلم  �لب�صملة 
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على  ُتْنَق�ض  �صارت  ثم  �أعجمية،  لفظة  وهي  عنه،  �لكتاب 
�لعملة ول�صيما �لعملة �لرتكية.

لميته  على  مق�صورة  �لطغر�ئي  �صعر  �حلكمة يف  ولي�صت 
فهو  �لقويَّة،  �صاعريته  �إنتاج  من  �أخرى  �ألو�ن  يف  جندها  و�إمنا 
�لغنى  على  ها  و�صموِّ �لأخالق  مكارم  مبّيًنا  يناجيها  ملن  يقول 

و�جلاه فيخاطبها قائاًل:

قالت: ُحِرْمَت �لِغَنى ِمْن حيث �أوتَيهُ 
�صو�َك! و�لُعْدُم ُم�ْصَتقٌّ من �لَعَدِم  

فقلُت: ُكفِّي، فلي�َض �لُعْدُم َمْنق�صًة  
و�إمنا �ملرُء بالأخالِق و�ل�ِصيِم  

ْق ُخُلقي   ُة حايل مل َي�صِ �إن �صاق ِخطَّ
َ �ملاُل مل تْق�رُص له ِهَممي �أو ق�رصَّ  

�أَما َعِلْمِت – وخرُي �لعلِم �أْنَفُعُه  
�أنَّ �لِغَنى غري حم�صوٍب من �لَكَرِم؟  

بالت�صامن  �لعت�صام  على  ح�صهم  بنيه  ن�صح  �إذ�  وهو 
رهم من �لتفرق فتذهب ريحهم فيقول لهم: وحذَّ

كونو� جميًعا يا بُنيَّ �إذ� �ْعرَتى  
قو� �آحاَد� َخْطٌب ول تتفرَّ

  � ً تاأْبَى �لِقد�ُح �إذ� �ْجتَمْعَن تك�رصُّ
َت �أفر�َد� و�إذ� �فرتْقَن تك�رصَّ

ومن فل�صفته �لر�صينة قوله يف �لر�أي ووجوب �حرت�مه �إذ� 
كان �صائًبا مهما كان م�صدره من و�صيع حقري:

ل حْتِقَرنَّ �لر�أي وهو مو�فقٌ 
ُحْكَم �ل�صو�ِب �إذ� �أتى من ناِق�ِض  

فالدرُّ وهو �أَجلُّ �صيٍء ُيْقتنى 
ما حطَّ قيمتُه َهَو�ُن �لغاِئ�ض  

اد  و�حل�صَّ �لأعد�ء  معاملة  يف  خا�صة  فل�صفة  وللطغر�ئي 
كمًد�  �أكبادهم  فتذوب  كيدهم  على  و�ل�صرب  وجماملتهم 

وتاأكل �أفئدتهم نار �لبغ�صاء و�حل�صد فيقول:

َك ما ��ْصتَطْعَت فاإنَّهُ  جاِمْل َعُدوَّ
بالِرْفِق ُيْطَمُع يف �صالِح �لفا�صِد  

و�ْحذْر َح�ُصوَدَك ما ��صتطْعَت فاإنَّهُ 
�إْن مِنَْت عنه فلي�َض عنك بر�ِقِد  

ًد�  �إنَّ �حل�صوَد و�إْن �أر�َك تودُّ
ِمْنُه �أ�رصُّ من �لعدوِّ �حلاِقِد  

ا ر�صي �لعدوُّ �إذ� ر�أى  ولُرمبَّ
منك �جلميُل ف�صار غرَي ُمعانِِد  

ور�صا �حل�صوِد زو�ُل نعمتَك �لتي 
�أوتْيَتها من طارٍف �أو تالِِد  
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فا�صرب على غيِظ �حل�صوِد فناُرهُ 
تْرِمي َح�صاُه بالعذ�ِب �خلالِد  

�أو ما ر�أْيَت �لناَر تاأكُل َنْف�َصها 
حتى تعوَد �إىل �لرماِد �لهاِمِد  

ت�صفو على �ملح�صوِد نعمُة َربِّهِ 
ويذوُب ِمْن كمٍد فوؤ�ُد �حلا�صِد  

وعذوبة  �ملعاين  دقة  يف  �لتعبري  جزل  اٌف  و�صَّ و�لطغر�ئي 
�حللوة  �لأبيات  بهذه  غديًر�  ي�صف  �إليه  فا�صتمع  �لأ�صلوب، 

�جلر�ض:

عجًبا �إىل �جِلْزِع �لذي َمدَّ يف 
َهْر �أرجائِه �لَغْيُم بِ�صاَط �لزَّ  

َحْوَل غديٍر ماوؤُُه �ملُْنَتمي 
�إىل نباِت �ملُْزِن ي�صكو �خَل�رَصْ   

لْو لَذْت �لريُح �ُصُموًما به 
لنقلبْت وهي ن�صيُم �ل�َصَحْر   

هُ  باوؤُُه ُدرٌّ وَر�رْص��صُ َح�صْ
َرْر �َصَحالُة �لَع�ْصَجِد َحْوَل �لدُّ    

وقد ك�َصْته �لريح من َن�ْصِجها 
ِدْرًعا بها َيْلَقى نِباَل �ملَطْر  

ْبِغها  و�ألَْب�َصْتُه �ل�صم�ُض من �صِ
نوًر� به يخطُف نوَر �لَب�رَصْ  

ًة   ُلوَّ كاأنَُّه �ملر�آُة جَمْ
على ب�صاِط �أخ�رَصٍ قد ُن�رِصْ   

وجد�ن  عن  ت�صف  ق�صائد  �حلا�صية  �لرقيق  �لغزل  يف  وله 
�حلبيب  �صد  من  �صكا  �إذ�  فهو  �خليال،  بديع  �ملو�رد  �صايف 

وهجره �أجاد و�أبدع فيقول:

يا قلُب ماَلَك و�لَهَوى من بَْعِدما 
اُق ُلوُّ و�أق�رَصَ �لُع�صَّ طاَب �ل�صُّ  

�أو ما بََد� َلَك يف �لإفاقِة؟ و�لأُىل
ناَزْعَتُهْم كاأ�َض �لغر�ِم �أفاقو�!   

حَّ و�لد�ُء �لذي   َمِر�َض �لن�صيُم و�صَ
�أ�صكوُه ل ُيْرَجى له �إْفر�ُق  

وَهد� ُخفوُق �لرَبِْق و�لَقْلُب �لذي 
اُق ُتطَوى عليه جو�نحي َخفَّ  

من  �حلبيب  و�إفاقة  ل�صبابته  �لبارع  �لت�صوير  هذ�  يف  ولعل 
�لغر�م، وماز�ل هو يعاين �صجونه وحيًد� ما يقرب هذه �لأبيات 

من قول �ل�صاعر �إ�صماعيل �صربي حني يقول:

�أَْق�رِصْ فوؤ�دي فما �لذكرى بنافعةٍ 
ول ب�صافعٍة يف ردِّ ما كاَنا  
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�َصال �لفوؤ�ُد �لذي �صاطرَته زمًنا 
بابِة فاخفْق َوْحَدك �لآَنا َحْمَل �ل�صَّ  

�أبي ربيعة، فقال  �ل�صبيه بت�صبيب عمر بن  وقال يف �لغزل 
عن  متنعها  فاأبدت  مري�ض  �أنه  �أُبلغت  وقد  حبيبته  حالة  ي�صف 

معاودته ثم ز�رته يف خفية فقال:

ُت، فقالْت:  وها �أينِّ َمِر�صْ َخربَّ
نى طاِرًفا �صكا �أْم تِلْيد�؟ �أ�صَ  

و�أ�صارو� باأْن تعوَد ِو�صاِدي 
فاأبَْت، وهي ت�صتهي �أن تعود�   

و�أََتْتني يف خْفيٍة، وهي ت�صكو 
�لبعيَد� و�ملز�َر  �حليِّ  ِرْقَبَة   

وَر�أَْتني كذ�، فلم تتمالْك  
�أْن �أماَلْت عليَّ عطًفا َوجيد�  

بِها وهي تبكي  ثم قالت لرِِتْ
ا جديَد�! َوْيَح هذ� �ل�صباب غ�صًّ   

َزْوَرٌة ما �صَفْت غلياًل ولكنْ 
علَّمْت َجْمَرة �لفوؤ�ِد وقوَد�  

وتولَّْت بَِح�رْصِة �لَبنْي ُتخفي 
ُعوَد� �صُ �إل  بنَْيَ  �أ زفر�ٍت   

�ل�رصد  يف  �لت�صابه  من  �لغر�مية  �لق�صة  هذه  يف  لي�ض  �أو 
ربيعة  �أبي  �بن  بق�صيدة  نقارنها  يجعلنا  ما  �لرو�ية  يف  و�حلبكة 

�مل�صهورة �لتي يقول فيها:

ليَت ِهْنًد� �أجنزتنا ما َتِعْد  
جَتِْد مما  نُف�َصنا  �أ و�َصَفْت   

ًة و�حدةً  ت مرَّ و��ْصتبدَّ
ا �لعاجُز َمْن ل َي�ْصتبْد �إمنَّ   

َلْت جار�تها  َزَعموها �َصاأَ
ْد ْت ذ�َت يوم َتْبرَتِ وتعرَّ   

نني  �أكما يْنَعُتني ُتْب�رِصْ
َعْمَرُكنَّ �للََّه! �أم ل يقت�صْد   

ثم يجعل هذه �لفتاة �ملنهكة ترد على �صوؤ�له:

قلُت َمْن �أنَت؟ فقالت: �أنا َمْن
ُه �لَوْجُد، و�أباْلُه �لَكَمْد �َصفَّ

ويجعلها ت�صحك وحتدد له ميعاًد� ليلتقي بها وهي �صاخرة 
فيقول:

كلما قلُت: متى ميعاُدنا 
ِحَكْت ِهْنٌد، وقالت: بَْعَد َغْد �صَ   

ُحبًّا  زوجته  يحب  كان  �لطغر�ئي  �لدين  موؤيد  �أن  ويظهر 
�لعائلية  بال�صالت  �لقوي  مت�صكه  على  ذلك  ويدل  �صديًد�، 
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�لوثيقة، فقد َرثى هذه �لزوجة بالأبيات �لتالية �لتي تفي�ض حناًنا 
وح�رصة على فر�قها فيقول:

ها   ومل �أْن�َصها، و�ملوُت يقبِ�ُض كفَّ
وَيْب�ُصُطها، و�لعنُي ترنو وُتْطِرُق

ها   وقد َدَمَعْت �أجفاُنها فوق َخدِّ
َجَنى َنْرَج�ٍض فيه �لَنَدى َيرَتْقَرُق

وحلَّ من �ملقدوِر ما كنُت �أتَّقي 
وُحمَّ من �ملحذوِر ما كنُت �أْفَرُق  

فلو �أنَّ نف�ًصا قبل حمتوِم يومها 
وُح َتْزَهُق َق�صْت َح�رَص�ت كانت �لرُّ  

اجلمرك بق�سم   – �سارع   – طلحة   –838
عليه  �لله  ر�صول  �صحابة  �أحد  �لله  عبيد  بن  طلحة  هو 
يجيدون  كانو�  �لذين  ع�رص  �ل�صبعة  و�أحد  و�ل�صالم  �ل�صالة 
من  �أي  ين  �ملب�رصَّ ومن  �لإ�صالم،  عند ظهور  و�لقر�ءة  �لكتابة 
هم �لنبي �صلى �لله عليه و�صلم باجلنة، وطلحة  �أولئك �لذين ب�رصَّ
بن  �لكامل: طلحة  ون�صبه  ة  مرَّ بن  تيم  بني  ع�صرية  من  قري�صي 
ة،  عبيد �لله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن �صعد بن تيم بن مرَّ
وُيكنى باأبي حممد ن�صبة �إىل �بنه، ويجتمع ن�صبه مع �لر�صول يف 
مرة، و��صتهر هذ� �ل�صحابي بورعه وكان من �أول �لقر�ء ومن 
�ل�صابقني �لأولني �إىل �لإ�صالم، وقد �بتلي هو و�أبو بكر �ل�صديق 
بتهديد�ت قري�ض و�صوء معاملتهم لهما، وهاجر مع �لنبي وكان 

بذلك من �أ�صحاب م�صورته ومن �أ�صدق �أ�صدقائه.

�أنفذه قبيل و�قعة بدر لري�صد حركات  وكان �لر�صول قد 
�لقافلة �ملكية ولكنه عجز عن �لعودة عندما ن�صبت �ملعركة فلم 
�صائر  مع  �لغنيمة  يف  ��صرتك  ولكنه  قوي،  ب�صاأن  فيها  ي�صهم 

�ملهاجرين على قدم �مل�صاو�ة.

و�أبلى طلحة بالًء ح�صًنا يف وقعة »�أُُحد« �مل�صوؤومة، و�متاز 
تر�جع  بج�صمه عند  �لنبي  وب�صالته، وبحماية  ب�صجاعته،  فيها 
�مل�صلمني، فاأ�صيب بعدة جر�ح، و�أدركته �رصبة �صيف قطعت 
�أوتار �إ�صبعني من �أ�صابع يده فبقيتا م�صلولتني، و�أك�صبه ح�صن 
بالئه هيبة ووقاًر� يف �أيام �لر�صول وبعد وفاته، وجعل له مكانة 

و�حرت�ًما يف قلوب �مل�صلمني.

فلما تويف �لنبي، بد� �أن عالقته باخلليفتني �أبي بكر وعمر 
بكر  �أبا  يبايع  �أن  قبل  تردد طوياًل  �إنه  ويقال  �لفتور،  �إىل  متيل 
�أل يوليه  وعمر من بعده، وقد حر�ض عمر بن �خلطاب على 

من�صًبا رفيًعا خ�صية طموحه.

�لفتوح  من  طائلة  ثروة  جمع  عن  يعقه  مل  ذلك  ولكن 
�لإ�صالمية، �إذ كانت له �صياع يف جزيرة �لعرب ويف �لعر�ق 
و�أمالك �أخرى عينية، وتذكر �لرو�يات �أن كرمه كان يعادل 
ثروته وقد بو�أته هيبته ومركزه �ملايل �أرفع مكانة يف عهد عمر 

�بن �خلطاب.

وكان طلحة قبل دخوله يف �لإ�صالم تاجًر�، ومل ي�رصفه 
جتارته  من  له  �جتمع  وقد  جتارته،  عن  �جلديد  �لدين  �عتناقه 
كثري من �ملال �ل�صائل و�جلامد حتى �صار من �أ�صحاب �لرثو�ت 
�لو��صعة و�لأمو�ل �لعري�صة يف �حلجاز، وكان قد ��صرتى عامة 
�أ�صهم خيرب من �لذين �صهدو� فتحها مع �لنبي �أو من ورثتهم، 
ما ميلك  باع طلحة كل  �لباب  هذ�  عفان  بن  عثمان  فتح  فلما 
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من �أ�صهم خيرب ملن �صهدو� فتح �لعر�ق من �أهل �حلجاز وذلك 
�لكثري من بع�ض  يف مقابلة ما ميلكون هناك، ثم ��صرتى مباله 
�لعر�ق و��صرتى من عثمان بن عفان  �أر�صهم يف  �أهل �حلجاز 
ا ميلكها يف �لعر�ق باأر�ض ميلكها هو يف �حلجاز، ومن ثّم  �أر�صً
�صار من �أ�صحاب �لإقطاعات �لكبرية يف �لعر�ق و�أ�صبح �لنا�ض 
�حلامتي  �لكثري وجوده  ماله  و�لعر�ق عن  �حلجاز  يتحدثون يف 
مودته  وذوي  مّرة  بن  تيم  قبيلة  من  قر�بته  بذوي  �لوفري  ه  وبرِّ
و�صد�قته من قري�ض، ومن �لأن�صار )�أهل �ملدينة(، ويتناقلون 
�إ�رص�عه ملعونة من يحتاج �إىل معونته ولأد�ء �لدين عمن  �صرية 
يثقل عليه �لدين، ويتحدث �لن�صاء عن زوجاته وما يحظني به 
من دعة ورخاء، وما ي�صتمتعن به من ترف ونعيم وهن: �أم �أبان 
بنت عقبة بن ربيعة، و�صعدى بنت عوف �ملرية، و�أم كلثوم 
بنت �أبي بكر �ل�صديق و�لدة )عائ�صة بنت طلحة( �لتي ��صتهرت 
مبنتد�ها �لأدبي و�ختالف �ل�صعر�ء و�ملغنني و�ملفكرين �إىل بيتيها 
يف مكة و�ملدينة و�إىل ق�رصها بالطائف، مما كان له �أح�صن �لأثر 

على �لأدب �لعربي يف �صدر �لإ�صالم.

ويذهب �مل�صت�رصق �لإيطايل كايتاين �إىل �أن طلحة كان – 
هو و�لزبري بن �لعو�م وعلي بن �أبي طالب – من �ملحر�صني على 
قتل عمر بن �خلطاب، ولكن هذه �لرو�ية ل ت�صتند �إىل �صيء 
من �ل�صحة و�أبعد ما تكون عن �لحتمال، ومن جهة �أخرى 

فاإن طلحة كان غائًبا عندما وقع �غتيال عمر يف �ملدينة.

للخالفة،  �ملر�صحني  من  فاإن طلحة  �أمر  من  يكن  ومهما 
عفان،  بن  عثمان  بها  بويع  عندما  �لإخفاق  مبر�رة  �صعر  وقد 
و�ندمج بعد ذلك يف �صفوف �ملعار�صني حلكم عثمان و�صعى 

�إىل �خلالفة مرة �أخرى.

ويذكر �مل�صت�رصق »ج. ديلال فيد�« �أنه من �ل�صعب �ليوم 
فهم جوهر �لفتنة �لتي �أودت بحياة عثمان بن عفان، ذلك �أن 
�لرو�يات �لتي �صجلت عنها غام�صة ت�صوبها �لأغر��ض، وبعد 
�غتيال �خلليفة عثمان يف بيته على يد �لغوغاء رغب طلحة مرة 
ثالثة يف �خلالفة و�إذ� بعلي بن �أبي طالب يبايع بها دونه فاعرتف 

باخلليفة �جلديد متخًذ� موقًفا و�صًطا يف هذ� �ل�صبيل.

�لعو�م  بن  �لزبري  و  �ملدينة هو  فّر من  �أن  يلبث  �أنه مل  غري 
وبلغ مكة حيث �ن�صم �إىل �ل�صيدة عائ�صة �أم �ملوؤمنني، ثم ذهب 
�أن�صار  �لثالثة �إىل �لب�رصة حيث كانو� يعتمدون على �جتذ�ب 
لق�صيتهم و�أعلنو� �أنهم يرغبون يف �لأخذ بثاأر عثمان من علي 
�بن �أبي طالب بعد �أن قالو� �أنهم بريئون كل �لرب�ءة من دمه، 
يف  حدثت  �لتي  �جلمل  موقعة  يف  �لقتل  طلحة  نهاية  وكانت 
جمادى �لآخرة �صنة 36هـ )646م(، ومن ثم فاز علي بن 

�أبي طالب بالعر�ق، على �أنه مل يحتفظ به �إل �صنو�ت قليلة.

ومل مي�ض �ل�صقاء �أ�رصة طلحة بعد قتله، ذلك �أن ورثته �آلت 
�إليهم ثروته وظلو� حمتفظني بجاههم، وكان منهم كثري من 

�ملحدثني مل ينغم�صو� يف م�صاوئ �ل�صيا�صة.

�صجاًعا  مقاتاًل  كان  طلحة  �أن  �لرو�ة  �أقو�ل  من  ويت�صح 
نحو  �صلوكه  على  �حلكم  ظل  وقد  كرمًيا،  نبياًل  ورجاًل 
خما�صمة علي بن �أبي طالب م�صاألة دقيقة يف نظر �مل�صلمني من 
�لتوفيق  فيها على هدي من روح  بّتو�  �أنهم  �ل�صنة، ذلك  �أهل 
�لتي �أُثرت عنهم، فقالو� �إن طلحة وحلفاءه قد �أخطوؤو� بح�صن 
نية، و�إن �أف�صالهم �ل�صابقة كافية ملحو �أخطائهم، وقد ذهب 
و�أن  موته،  قبل  ندم  قد  نف�صه  طلحة  �أن  �إىل  �لرو�ة  من  كثري 
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علي بن �أبي طالب قد �أعلن �أنه ر�صي عن خ�صمه، ولكن غالة 
�ل�صيعة مل يرجعو� عن »لعنة �لناكثني« ومن بينهم طلحة.

�ل�صحابي على يد مرو�ن بن �حلكم،  وكان م�رصع هذ� 
وهو  بغز�رة  منه  ينـزف  �لدم  فاأخذ  فاأ�صابه،  ب�صهم  رماه  �إذ 
يقول: »هذ� �صهم �أر�صله �لله يل، �للهم خذ لعثمان مني حتى 
�لتي كانت وباًل على  �مل�صوؤومة  ير�صى«، ويف موقعة �جلمل 
بن  �لزبري  فيها  ولقي  طلحة،  بن  حممد  قتل  �لإ�صالمية  �لأمة 
�لعو�م حتفه، �إذ �غتاله عمرو بن جرموز، وهو نائم يف و�دي 
�ل�صباع و�حتز ر�أ�صه، وقد بكت �أم كلثوم على زوجها طلحة، 
وعلى �لزبري بن �لعو�م زوج �أختها �أ�صماء، وكان �لر�صول عليه 

�ل�صالة و�ل�صالم يطلق على �صديقه ��صم »طلحة �خلري«.

كان  طلحة  �إن  )�لطبقات(:  كتابه  يف  �ل�صعر�ين  ويقول 
�ألف، وهو  مبائة  يوميًّا  ويت�صدق  �ألف درهم،  يوم  ينفق كل 
حمتاج �إىل ثوب يذهب به �إىل �مل�صجد!! وهذ� قول ل ي�صدق 
عا�صو�  طلحة  �أهل  �أن  ول�صيما  �لو��صحة،  �ملغالة  من  فيه  ملا 
يف بحبوحة من �لعي�ض �لرغيد، ومنهم بنته عائ�صة �لتي ي�صف 
�لرو�ة وعلى ر�أ�صهم �أبو �لفرج �لأ�صفهاين يف كتابه »�لأغاين« 
ما كانت عليه هذه �ل�صيدة من �لرث�ء و�لرتف و�لكرم و�لأبهة.

�لقرب  هذ�  و�إن  بالب�رصة،  طلحة  قرب  �إن  �ل�صعر�ين  ويقول 
كان يز�ر حتى �أيام �ل�صعر�ين نف�صه.

اجلمرك بق�سم   – حارة   – طمازين   –839
عابدين،  م�صطفى  بن  ح�صن  �حلارة  هذه  �صاحب  ��صم 
�لتي  طمازين  كنية  �أما  طمازين،  �أ�رصة  لقب  هو  وعابدين 
��صتهرت بها هذه �لأ�رصة �لإ�صكندر�نية �خلال�صة فريجع �إىل �أن 

جدها �لأكرب م�صطفى عابدين �لذي ولد بالإ�صكندرية يف �أو�خر 
�لقرن �لثامن ع�رص �مليالدي و�لذي كان يز�ول مهنة �لبوغازي 
على غر�ر جميع �أفر�د �لأ�رصة �لذين �صبقوه و�لذين �أتو� بعده، 
هذ� �جلد كان قد �أ�صيب مبر�ض ت�صخم حماجر �لعينني ف�صار 
�لإيطالية  �ل�صفن  و�صباط  �لبحارة  �لإيطاليون  و�أخذ  جاحًظا، 
�لتي كان يقوم باإر�صادها لعبور بوغاز �مليناء يدعونه ب�صبب ذلك 
فت فيما  �ملر�ض بلفظ »طمازو«، فا�صتهر بهذه �لكنية �لتي ُحرِّ
و�أقام  مثله،  بوغازيًّا  �بنه  ح�صن  وكان  »طمازين«،  �إىل  بعد 
بق�صم  �أ�رصته »طمازين«  لقب  عليها  �أطلق  �لتي  باحلارة  �أمالكه 
�جلمرك، وكان ح�صن هذ� يجيد �لتحدث بعدة لغات مثله يف 
من  �لأجنبية  �للغات  معرفة  �إن  �إذ  و�أولده،  و�لده  مثل  ذلك 
�رصوريات مز�ولة مهنة مر�صدي �لبوغاز حتى يومنا هذ�، وقد 
ولد ح�صن طمازين بالإ�صكندرية بق�صم �جلمرك يف �أو�ئل �لقرن 
�لثامن ع�رص، وتويف بها عن �صبعني عاًما، وخّلف ثالثة �أولد 
ونظام  وعلي،  و�ل�صيد  �إبر�هيم  وهم  بالور�ثة  بوغازية  كلهم 
�إير�دهم  فح�صيلة  بحت،  ��صرت�كي  نظام  �لبوغاز  مر�صدي 
جميًعا من عبور �ل�صفن �إىل �مليناء توزع عليهم باحل�ص�ض وفًقا 
ا حمددة بعد وفاة عائلهم، فال  لالأقدمية ويتقا�صى �لورثة ح�ص�صً
ي�صيبهم �ل�صيم و�لعوز بعد فقد هذ� �لعائل، ويتقا�صى �ملتقاعد 
من �لبوغازية ح�صة معلومة كمعا�ض د�ئم وكذلك �ملري�ض �أو 

غري �لقادر على �لعمل لأ�صباب �صحية قاهرة.

�أو  عابدين  م�صطفى  بن  ح�صن  بن  �إبر�هيم  ذرية  ومن 
�إبر�هيم  حممد  حممد  �ل�صيد  �أجنب  �لذي  حممد  )طمازين( 
و�لد �لعقيد �لبطل ح�صن ر�صدي طمازين )�نظر هذه �ملادة(، 
�لذي �أطلق ��صمه على �أحد �صو�رع ق�صم �لرمل تقديًر� لأعماله 
�لبحرية �ملجيدة �أثناء �لعدو�ن �لثالثي �لغا�صم على بور�صعيد عام 



حرف الطاء

69

1376هـ )1956م(، �إذ قاد �ملدمرة �حلربية »�إبر�هيم« وقذف 
ميناء حيفا بالقنابل يف عقر د�ر �إ�رص�ئيل �لغادرة فا�صتحق تقدير 

�لوطن.

الرمل  بق�سم   – �سارع   – طمازين   –840
)روتاكر �سابًقا(

ر�صدي  ح�صن  �لبحري  �لعقيد  ��صم  �ل�صارع  هذ�  يحمل 
�ل�صهري  عابدين  م�صطفى  بن  ح�صن  �أحفاد  �أحد  طمازين 
ر�صدي  ح�صن  �لعقيد  ولد  وقد  �ملادة(،  هذه  )�نظر  بطمازين 
بالإ�صكندرية يف 19 من يناير عام 1929م )1348هـ( وهو 
جنل �ل�صيد حممد حممد �إبر�هيم طمازين �أحد مر�صدي بوغاز 
بن  ح�صن  �لأكرب  جده  �أ�رصة  �أفر�د  غر�ر  على  �لإ�صكندرية 
مز�ولة  يتو�رثون  �لأ�رصة  هذه  �أفر�د  �إن  �إذ  عابدين،  م�صطفى 

�إر�صاد �ل�صفن بالإ�صكندرية منذ زمن بعيد.

مبدر�صة  �لبتد�ئي  تعليمه  ر�صدي  ح�صن  �لعقيد  وتلقى 
ر�أ�ض �لتني وتعليمه �لثانوي مبدر�صة �لرمل �لثانوية وتخرج من 
�لكلية �لبحرية عام 1368هـ )1948م(، ويف عام 1376هـ 
�لذي  م�رص  على  �لغا�صم  �لثالثي  �لعتد�ء  حدث  )1956م( 
�ل�صتعمارية  �صيا�صتهما  وربيبة  وفرن�صا  بريطانيا  فيه  ��صرتكت 
قائًد�  �ل�صابط ح�صن ر�صدي وكان  �لغادرة، فكلف  �إ�رص�ئيل 
بفل�صطني  حيفا  ميناء  �رصب  مبهمة  »�إبر�هيم«  �حلربية  للمدمرة 
فيها رجاله  �أ�صهم  بطولية  بالقنابل يف �صجاعة  �ملحتلة، فقذفها 
ت�صدت  �مل�رصية  �ملياه  و�أثناء عودته �صوب  �ملغاوير،  و�صباطه 
�لطوربيد  وقو�رب  �لطائر�ت  ت�صاندها  فرن�صية  مدمرة  ملدمرته 
�لإ�رص�ئيلية، فلم ي�صت�صلم �لقائد �ل�صجاع و��صتمر على �ملقاومة 
�لبا�صلة حتى نفدت ذخريته يف معركة غري متكافئة من حيث 

�لقوة و�لعدد، فلم ي�صعه �إل �أن ينفذ تقاليد �لبحرية عندما يغلب 
�لربان على �أمره فال ي�صتطيع �إل �أن يحرم �لعدو من �ل�صتيالء 
�ملدمرة  باإغر�ق  فاأمر  وطنه،  �صد  لي�صتخدمها  �صفينته  على 
يده  �صظية يف  �أ�صابته  وقد  �إ�رص�ئيل،  �أ�صرًي� يف  و�أخذ  �إبر�هيم 
وماز�ل  جر�حية،  عمليات  ثالث  ل�صفائه  و�أجريت  �ليمنى 
ح�صن ر�صدي طمازين يتوىل قيادة عمليات �لإنقاذ يف �لقو�ت 
�لبحرية �مل�رصية بالإ�صكندرية برتبة عقيد �أركان حرب لتخرجه 

من كلية �لأركان.

�أما ترجمة �ل�صم �لقدمي لل�صارع فاطلبها يف »روتاكر«.

بق�سم   – �سارع   – )ال�سيخ(  طموم   –841
مينا الب�سل

�نظر ترجمته يف »�ل�صيخ طموم«.

842– طنطاوي جوهري )ال�سيخ( – �سارع– 
بق�سم كرموز

843– طنطاوي جوهري )ال�سيخ( – �سارع– 
بق�سم العطارين

�طلب ترجمته يف »�ل�صيخ طنطاوي �جلوهري«.

باب  بق�سم   – �سارع   – حمَّادي  طه   –844
�رشقي )ابن ي�سار �سابًقا(

ادي جنل �لأ�صتاذ �أحمد حمادي، �أحد  هو طه �أحمد حمَّ
�أ�رصة  �أفر�د  و�أحد  بالإ�صكندرية  �لقد�مى  �ملحاماة  رجال  كبار 
فرع من  �نتقل  وقد  �صوهاج،  بل�صفور مبحافظة  ببلدة  حمادي 
بعيد، وكان  منذ زمن  �ل�صيخ  �إىل حمافظة كفر  �لأ�رصة  هذه 
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ادي، جد �ل�صهيد طه حّمادي �لأكرب،  منهم �صيدي �صامل �حلمَّ
وماز�ل لهذ� �لعارف بالله مقام يز�ر حتى �لآن و�أطلق ��صمه على 

مركز �صيدي �صامل.

– م�صقط ر�أ�ض و�لده  بالإ�صكندرية  �ل�صهيد طه  وقد ولد 
)1360م(  1941م  عام  يناير  من   10 يف   – �لأول  وجده 
وح�صل  �لبتد�ئية،  لور�ن  مبدر�صة  �لبتد�ئي  تعليمه  وتلقى 
وو��صل  )1373هـ(  1953م  عام  �لبتد�ئية  �ل�صهادة  على 
�صهادة  على  وح�صل  �لثانوية،  �لرمل  مبدر�صة  �لثانوي  تعليمه 
�لدر��صة  هذه  و�أثناء  )1377هـ(،  1957م  عام  �لتوجيهية 
�لغا�صم  �لثالثي  �لعتد�ء  �أيام  طو�ل  �لوطني  �حلر�ض  تطوع يف 
على بور�صعيد يف �صنة 1956م )1376م(، و�لتحق بالكلية 
�حلربية، وتخرج منها عام 1959م )1379هـ( بعد �أن تدرب 
على �أعمال فرق �ل�صاعقة و�ملظالت، وكان �أثناء در��صته من 

هو�ة �ل�صباحة وح�صل على �صهادة يف كمال �لأج�صام.

وعندما لبت �جلمهورية �لعربية ند�ء �لأحر�ر يف �ليمن بادر 
�إىل �لتطوع و�صافر للدفاع عن �حلق وتخلي�ض �أهل �لعروبة من 
1962م  عام  دي�صمرب  �صهر  خالل  و�ل�صتعباد  �لتخلف  ربقة 

)1382هـ( يف فرقة �ل�صاعقة.

هو  ُكلف  )1383هـ(  عام 1963م  يناير  من  ويف 18 
بجهة  ��صرت�تيجي  موقع  بحماية  �جلنود  رجاله  من  وع�رصون 
زمالئه  �صحبة  �لأبطال  دفاع  �ملوقع  عن  فد�فع  ُحبلى  و�دي 
و��صت�صهد و�ملدفع �لر�صا�ض بيده يف ذلك �ليوم نف�صه ف�صعدت 

روحه �لطاهرة �إىل ربها ر��صية مر�صية.

�لفعلية ومنح  �لنقيب  رتبة  �إىل  ��صت�صهاده  وقد رقي عقب 
تقديًر�  �لع�صكرية  �لأو�صمة  �أرقى  وهو  �ل�رصف  جنمة  و�صام 

لبطولته يف �ملعركة.

يف  فاطلبها  لل�صارع  �لقدمي  �ل�صم  �صاحب  ترجمة  �أما 
»�بن ي�صار«.

كرموز بق�سم   – حارة   – الطهطاوي   –845
»رفاعة  يف  ترجمته  �طلب  �لطهطاوي،  بك  رفاعة  هو 

بك«.

846– طه حممد )ال�سيخ( – �سارع – بق�سم 
اجلمرك )ابن اأبي حامت �سابًقا(

�طلب ترجمته يف )�ل�صيخ حممد طه(.

اللبان بق�سم   – حارة   – الطوايلة   –847
�صيغة  �إطالق  هو  »بالطو�يلة«  �حلارة  هذه  ت�صمية  �أ�صل 
�جلمع على �أ�رصة �لطويل �لتي �أقام �أفر�دها بهذه �حلارة وباملنطقة 
�ملحيطة بها، وقد ��صتقرت �أ�رصة �لطويل بالإ�صكندرية منذ �أكرث 
من �أربعة قرون، ويدل على ذلك �حلجة �لر�صمية �ل�صادرة من 
رم�صان 1081هـ  من   13 �ل�رصعية يف  �لإ�صكندرية  حمكمة 
با�صا  حممود  خريطة  ويوؤكده  ذلك  ويثبت  )1670م(، 
�لأعو�م،  من  �إعد�دها حو�يل 107  على  م�صى  �لتي  �لفلكي 
�إذ قام �لفلكي بر�صمها و�إمتامها عام 1859م )1276هـ( يف 
عهد �صعيد �لأول )�نظر مادة حممود با�صا �لفلكي(، وقد جاء 
بها  ذكرت  �لتي  �ل�صو�رع  �أ�صماء  بني  �لتاريخية  �خلريطة  بهذه 
منطقة با�صم هذه �لأ�رصة من بينها ��صم جدها رجب �لطويل، 



حرف الطاء

71

�لطويل«،  رجب  جنينة  »�صارع  با�صم  �خلريطة  يف  وذكرت 
�لطويل،  �صليمان  �ملرحوم  هو  �لأكرب  �لطويل  عائلة  وجّد 
وكان ميتلك �لأر��صي �ل�صا�صعة مبنطقة �للبان منذ عام 981هـ 
�أولد  �إىل  ثم  د�ود  �بنه  �إىل  �لأر��صي  هذه  و�آلت  )1573م( 
بع�صها  فاأوقفو�  وحممد،  وعلي  �لدين  �صم�ض  وهم  د�ود، 
وفاًقا  �لآن  حتى  قائمة  �لأوقاف  هذه  وماز�لت  ذريتهم  على 
�أول  يف  �ل�رصعية  �لإ�صكندرية  مبحكمة  م�صجلة  ر�صمية  حلجة 
�صهر رم�صان عام 1173هـ )1759م( وماز�لت �صهرتها عند 
�ملرحوم  �لطو�يلة  ذرية  ومن  �لطويل«،  رجب  »عزبة  �لأهايل 
�ل�رصيف،  �لأزهر  علماء  من  وكان  �لطويل  علي  �ل�صيخ 
مبجل�ض  �للبان  د�ئرة  عن  نائًبا  �لطويل وكان  �صعبان  و�ملرحوم 
�صورى �لقو�نني خالل عام 1907م )1325هـ(، و�ملرحوم 
فرج عبد �لله �لطويل وكان من ياور�ن �صعيد �لأول، و�لأ�صتاذ 
ماز�ل  �لذي  �لزر�عي  �ملهند�ض  �لطويل  رجب  حميدة  رجب 

مقيًما مبنطقة �لطو�يلة �أر�ض �آبائه و�أجد�ده.

848– الطو�سي – �سارع – بق�سم باب �رشقي
849– الطو�سي – �سارع – بق�سم مينا الب�سل
املن�سية بق�سم   – حارة   – الطو�سي   –850

يف ثنايا �لتاريخ توجد تر�جم لثالثة من �ملفكرين �مل�صلمني 
يحملون لقب �لطو�صي وهم:

1( حممد بن احل�سن بن علي اأب� جعفر الط��سي: ولد مبدينة 
يف  مولده  وكان  باإير�ن،  خر��صان  �أعمال  من  وهي  طو�ض 
�لأوىل  درو�صه  وتلقى  )995م(  384هـ  عام  رم�صان  �صهر 
بغد�د عام 408هـ )1017م(  �إىل  �صافر  ثم  ر�أ�صه  يف م�صقط 

حيث �أخذ على �ل�صيخ �ملفيد حممد بن حممد �لنعمان �لبغد�دي 
�أبا �لقا�صم  �ملتوفى عام 413هـ )1022م(، وبعد ذلك لزم 
علي بن �حل�صني �مل�صهور بال�صيد �ملرت�صى �ملتوفى عام 436هـ 
)1044م(، وظّل يف �صحبته يتلقى �لدرو�ض على يديه نحو 
�ثنتني وع�رصين �صنة، وقد مكث ببغد�د بعد وفاة �ل�صيد �ملرت�صى 

�أكرث من 12 عاًما.

�ملذهب  تعاليم  ن�رص  يف  �جلهد  غاية  �لطو�صي  بذل  ولقد 
�لله  باأمر  �لقائم  �لعبا�صي  �خلليفة  �إىل  �أعد�وؤه  ف�صكاه  �ل�صيعي 
بتهمة �أنه يكره �خللفاء �لر��صدين �لثالثة �أبا بكر وعمر وعثمان، 
وعززو� �تهامهم ب�صو�هد من موؤلفه بعنو�ن »كتاب �مل�صباح«، 
وعند ح�صوره �أمام �خلليفة �رصح هذه �ل�صو�هد �رصًحا و�فًيا �أقنع 
�خلليفة باأنه ل يق�صد �أي جتريح لعقائد �أهل �ل�صنة، ومن ثم مل 

توقع عليه �أية عقوبة.

ولكن �صخط �ل�صعب عليه �أخذ يزد�د عنًفا، مما �أدى �إىل 
حرق د�ره وحتويلها �إىل رماد و�أنقا�ض، وكان ذلك يف �صنة 
�لطو�صي  رحل  �حلادث  هذ�  وعقب  )1056م(،  448هـ 
�أن و�فته �ملنية خالل عام 460هـ  �إىل �لنجف و��صتقر بها �إىل 

)1067م( بالًغا من �لعمر حو�يل 73 عاًما.

ويعد كتاباه �ملعنونان »تهذيب �لأحكام«، و»�ل�صتب�صار« 
�لتوقري،  �أعظم  �ل�صيعة  �أهل  يوقرها  �لتي  �لأربعة  �لكتب  من 
وللطو�صي كتب �أخرى عديدة وكلها يف فقه �ل�صيعة و�أ�صوله 
و�أحكامه، كما له كتاب »�لتبيان يف تف�صري �لقر�آن« وهو تف�صري 
كبري يف ع�رصين جملًد�، وكتاب »�لأمايل يف �لأحاديث« وقد 

طبع يف طهر�ن.
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وقد  الط��سي:  اجَلْهُرودي  احل�سن  بن  بن حممد  2( حممد 
و��صتهر  طو�ض  ون�صاأ يف  ولد  لأنه  �لطو�صي  لقب  عليه  غلب 
�لعبا�صي  �خلليفة  قرب  طو�ض  ومبدينة  جعفر،  باأبي  �لنا�ض  بني 
يف  �لطو�صي  ولدة  وكانت  �لر�صيد،  هارون  �ل�صهري 
11 جمادى �لأول عام 597هـ )18 فرب�ير عام 1201م(، 
وُيكنى باخلو�جا ن�صري �لدين، وقد در�ض علوم �للغة و�آد�بها، 
خاله،  يد  على  و�حلكمة  �أبيه،  يد  على  و�حلديث  و�لفقه، 
و�لريا�صيات على يد كمال �لدين يو�صف �ملو�صلي )�نظر مادة 
�إىل  رحل  ثم  �مل�رصي،  �لدين  معني  يد  وعلى  �ملو�صلي(، 
ني�صابور باإير�ن فح�رص درو�ض �رص�ج �لدين �لقمري وقطب �لدين 
�ل�رصخ�صي )�نظر مادة �ل�رصخ�صي( وغريهما من �لعلماء، ويف 
ني�صابور ظهر نبوغه وتفوقه وذ�عت �صهرته، ويقول �بن �صاكر 
�لكتبي )�نظر مادة �بن �صاكر( �صاحب كتاب »فو�ت �لوفيات« 
�لأو�ئل ول�صيما  ر�أ�ًصا يف علم  �لطو�صي كان  �لدين  �إن ن�صري 
ح�صن  وكان  �لكبار،  فاق  فاإنه  و�ملج�صطي،  �لأر�صاد  يف 
وقال  �لع�رصة،  ح�صن  حليًما،  جو�ًد�،  كرمًيا،  �ل�صورة، 
�لعلماء  �أحد  وهو  �لعر�صي،  �لدين  موؤيد  �لدم�صقي  �لعامل 
مر�صد  يف  �إد�رته  حتت  وعملو�  �لطو�صي  دعوة  لّبو�  �لذين 
مر�غة، قال عن �لطو�صي: »هو مولنا �ملعظم و�لإمام �لأعظم 
بل  �مل�صلمني  �لعلماء  و�أف�صل  �حلكماء،  و�صيد  �لعلماء،  قدوة 
زماننا  �أهل  كافة  يف  تفرق  ما  فيه  �لله  جمع  وقد  �ملتقدمني، 
من �لف�صائل و�ملناقب �حلميدة، وح�صن �ل�صرية وغز�رة �حللم 

وجز�لة �لر�أي وجودة �لبديهة و�لإحاطة ب�صائر �لعلوم«.

فقال:  �لطو�صي   »Sarton »�صارتون  �لعلم  موؤرخ  وذكر 
ريا�صييهم«،  �أكرب  ومن  �مل�صلمني  علماء  �أعظم  من  كان  »�إنه 
�ل�صابع  �لقرن  علماء  �أ�صهر  »�إنه  »بروكلمن«:  �مل�صت�رصق  وقال 

يف  �ملربزين  تالميذه  ومن  جميًعا«،  موؤلفيه  و�أعظم  �لهجري 
�لفقه وعلم �لكالم و�لريا�صيات �لعالمة �حِلليِّ ويو�صف بن علي 
�ل�صري�زي  �لدين  وقطب  �لكثرية،  �ملوؤلفات  �صاحب  �ملطهر 

�صاحب كتاب »�لكليات«.

وعندما كان �لطو�صي مبدينة ني�صابور زحف جنكيز خان 
على حاكمها �ل�صلطان حممد خو�رزم �صاه، فهزمه و�صاد يف 
ومل  �لأطر�ف،  بع�ض  يف  �لطو�صي  فتو�رى  �خلر�ب  �ملدينة 
ي�صمد �أمام �لزحف �ملغويل �صوى �حل�صون �لإ�صماعيلية، وكان 
ي�صيطر عليها عالء �لدين حممد زعيم �لفرقة �لإ�صماعيلية، فلجاأ 
�لطو�صي �إىل هذه �لقالع حيث ترجم �إىل �للغة �لفار�صية كتاب 
و�صماه  عنده  من  عليه  و�أ�صاف  �لر�زي  مل�صكويه  »�لطهارة« 
»�أخالق نا�رصي« ن�صبة �إىل م�صيفه �ملحت�صم نا�رص �لدين و�يل 
�لهيئة وغريها من  �لر�صالة »�ملعينة« يف علم  �ألّف  فه�صتان، ثم 

�لكتب.

�إحدى  ب�صجنه يف  �ملحت�صم  �أمر  حا�صديه  من  و�صاية  و�إثر 
�لقالع حيث �أمت �أكرث موؤلفاته يف �لريا�صيات وهي �لتي خلدت 

ذكر�ه ورفعت مقامه �إىل علم �لأعالم.

�لثاين  �ملغويل  �لغزو  �أن حدث  �إىل  �صجيًنا  �لطو�صي  وظل 
وفيها  باأ�رصها  �إير�ن  جلربوته  ��صت�صلمت  �لذي  هولكو  بقيادة 
�لقالع �لإ�صماعيلية، و�أ�صبح �لطو�صي يف قب�صة هولكو �لذي 
�عرتف بتفوقه �لعلمي فوله �لوز�رة وجميع �لأوقاف يف �صائر 

�لبالد �لتي خ�صعت ل�صلطانه.

ولقد ��صتغل �لطو�صي نفوذه ومكانته عند هولكو يف خدمة 
�لإن�صانية و�إنقاذ �لرت�ث �لعلمي و�إعز�ز �لعلماء و�إن�صاء �ملد�ر�ض 

و�إقامة �ملر��صد و�إغاثة �ملحتاجني و�إن�صاف �ملظلومني.
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بغد�د  �إىل  �لطو�صي  قدم  )1257م(  655هـ  عام  ويف 
ي�صحبة هولكو وكان معه طائفة من تالميذه و�أ�صحابه، ثم 
ذهب �إىل �حللة �لفيحاء وهناك د�رت بينه وبني �لعامل جعفر بن 
�صعيد �حِلليِّ مناق�صات عديدة، وكان هذ� �لعامل ر�أ�ض �لطائفة 

�ل�صيعية ومرجعها �لأول.

من  ف�صيد  �لأوقاف  �إد�رة  على  ريا�صته  �لطو�صي  و��صتغل 
مو�ردها �ملالية �لكبرية �ملعاهد �لعلمية و�أ�ص�ض مكتبة جتاوز عدد 
جملد�تها �لقيمة �لأربعمائة �ألف، فكانت �لأوىل من نوعها يف 
�أن�صاأ جمعية �صمت عدًد� كبرًي� من �لأ�صاتذة  �لعامل كله، ثم 
وكل  يوميًّا،  در�هم  ثالثة  فيل�صوف  لكل  وعني  و�لطالب، 
ن�صف  حمدث  وكل  درهًما،  فقيه  وكل  درهمني،  طبيب 
من  �أكرث  و�لفل�صفة  �لعلم  على  �لطالب  �أقبل  ثم  درهم، ومن 
�إقبالهم على �لفقه و�حلديث، وكانت �لفل�صفة تدر�ض �رصًّ� يف 
يف  يرغبون  من  وجلميع  علنيًّا  تدري�صها  فاأ�صبح  خفية  �أماكن 

تعلمها.

ثم عمد �لطو�صي �إىل �إقناع هولكو بوجوب �إن�صاء مر�صد 
بهذ�  �ملغويل  �جلبار  فاقتنع  �لأجيال،  مر  على  ذكر�ه  يخلد 
�مل�رصوع وو�صع حتت ت�رصف �لطو�صي كل ما يلزمه من �أمو�ل 
ليخرج �ملر�صد عظيًما يف مبناه ويف قيمته �لعلمية، و�رصعان ما 
جمع �لطو�صي طائفة من علماء �لفلك لهذ� �لغر�ض و�رصعان ما 
بع�صها معروًفا  �آلت كثرية مل يكن  �ملر�صد م�صتماًل على  قام 

عند �لفلكيني، وكان ت�صييد هذ� �ملر�صد مبدينة مر�غة.

�آياته  من  باأن  �ملر�صد  �حلكيم  �أحمد  بن  ح�صن  وي�صف 
دو�ئر  خم�ض  وهي  �حللق  ذ�ت  منها  كثرية  �أ�صياء  �لر�صد  يف 
على  مركوزة  وهي  �لنهار  ن�صف  د�ئرة  �لأوىل  نحا�ض،  من 

�لأر�ض، ود�ئرة معدل �لنهار، ود�ئرة منطقة �لربوج، ود�ئرة 
�لعر�ض، ود�ئرة �مليل، ومنها �لد�ئرة �ل�صم�صية �لتي يعرف بها 

�َصْمُت �لكو�كب.

وكان ر�صد �لكو�كب قبل �لطو�صي ل يتم �إل يف �أكرث من 
�ل�صبعة، فطلب  ثالثني عاًما تتم خاللها دورة هذه �لكو�كب 
وقد  �صنة،  ع�رصة  �ثنتي  يف  يتممها  �أن  �لطو�صي  من  هولكو 
فعل ذلك و�أظهر خطاأ �أربعني دقيقة يف مو�صع �ل�صم�ض يف �أول 

�ل�صنة على ح�صاب �لأزياج �ل�صابقة.

و�تخذ �لطو�صي من مر�صد مر�غة ذريعة جلمع �لكثري من 
�لعلماء وحمايتهم وجمع �لكتب �لنفي�صة �لقيمة، و�أنقذ بذلك 
�أكرب عدد من �لعلماء، وحفظ �أكرب عدد من �لكتب بعيًد� عن 

بط�ض هولكو ونزعته �ملدمرة.

�لدين  ركن  �أوقع  �لذي  هو  �أنه  �لطو�صي  على  ويوؤخذ 
خور�صاه ر�أ�ض طائفة �حل�صا�صني يف قب�صة هولكو، وقد �صحبه 
هولكو يف غزوة لبغد�د ليجعل منه وزيًر� وناظًر� لالأوقاف، 
»�أباقا«  �لعظيمي �جلاه يف عهد  �ملن�صبني  ي�صغل هذين  وقد ظل 

دون �نقطاع حتى �أدركته منيته.

�ل�صديد  بتحيزه  �ل�صيا�صي  �لطو�صي  مذهب  حتدد  وقد 
لالثنا ع�رصية )وهي فرقة من �ل�صيعة(، فبو�أه هذ� �لتحيز مقعد 
�لزعامة لالأقلية �ل�صيعية �لإير�نية وذلك بف�صل مو�هبه وتفننه يف 
علوم جمة، وجعله ين�رص �ملغول على �خلالفة �لعبا�صية و��صتطاع 
ب�صفاعته �أن يعامل �أهل �ل�صيعة ب�صيء من �لرحمة يف �أتون �لدمار 
�لذي �أنزله �ملغول بالبالد �لإ�صالمية و�أن تبقى مز�ر�تهم �ملقد�صة 

يف جنوب �جلزيرة مبنجاة من �لهالك.
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�أكرث  �ألف  �لطو�صي  �إن  �لوفيات«  »فو�ت  ويقول �صاحب 
)�نظر هذه  زيد�ن  وقال جورجي  وثالثني كتابًا،  من خم�صة 
�ملادة( �إن �لطو�صي �ألف كتًبا يف �لفقه، و�ملنطق، و�لفل�صفة، 
و�لريا�صيات، و�لطبيعيات، و�لنجوم، و�لطب، و�ل�صحر، 
�لكالم،  علم  يف  وهو  �لعقائد«  »جتريد  �ملوؤلفات:  هذه  و�أهم 
جامعة  يف  �لآن  حتى  ويدر�ض  �لإمامية  مذهب  فيه  �أيد  وقد 
�لنجف، و»جو�هر �لفر�ئ�ض يف �لفقه«، و»�ملقالت �ل�صت«، 
و»�نعكا�ض  قرة،  بن  لثابت  �أرخميد�ض«  كر�ت  و»خمت�رص 
�لن�صريية« يف  و»�لتذكرة  �ملج�صطي«،  و»حترير  �ل�صعاعات«، 

علم �لنجوم، و»�لتح�صيل يف �لنجوم«.

�أخرى  وعالوة على هذه �ملوؤلفات فاإن للطو�صي موؤلفات 
�لعربية و�لرتكية، ونقل من موؤلفاته  �إىل  نقلت  �لفار�صية  باللغة 

�إىل �للغة �لالتينية �أجز�ء تتعلق بالتقومي و�جلغر�فيا.

�إ�صافات  �لعلم  هذ�  �إىل  �لطو�صي  �أ�صاف  �لهيئة  علم  ويف 
جديدة  بر�هني  وب�صط  �لعتد�لني  �إيجاد  من  متكن  �إذ  هامة، 
�أب�صط  مل�صائل فلكية عوي�صة، وقد �قرتح نظاًما جديًد� للكون 
من �لنظام �لذي و�صعه بطليمو�ض، وثبت �أن �أقو�له يف �لفلك 
فيما  »كوبرنيك�ض«  �لعامِل  بها  تقدم  �لتي  لالإ�صالحات  مهدت 

بعد.

يف�صل  كتاب  �أول  كان  �لقطاع«  »�صكل  �مل�صمى  وكتابه 
�ملثلثات عن �لفلك ويجعلها علًما م�صتقالًّ، وكان �لطو�صي �أول 
من ��صتعمل �حلالت �ل�صت للمثلث �لكّري �لقائم �لز�وية، ومل 
ا على نظريات �لطو�صي، وقد  يزد �لعلماء فيما بعد جديًد� هامًّ
ترجم هذ� �لكتاب �إىل �لالتينية و�لفرن�صية و�لإجنليزية وظل قروًنا 

جديدة م�صدًر� للعلماء يف �أوروبا ي�صتقون منه معلوماتهم.

كتاباته  يف  تفرقت  فقد  و�لفل�صفة  �ملنطق  يف  �أقو�له  �أما 
�لتي  �لعقائد  عن  لكالمه  تقليدية  مقدمة  تعد  �لتي  �لعقائدية 
يف  تنتمي  وهي  �ل�صيعة،  رو�يات  من  جوهرها  يف  ��صتقيت 
�أ�صلها �إىل مدر�صة �بن �صينا )�نظر هذه �ملادة(، وكتب �لطو�صي 
�رصًحا و�فًيا لالإ�صار�ت و�لتنبيهات �لتي �ألفها �بن �صينا، و�أطلق 

على هذ� �لكتاب ��صم »حل م�صكالت �لإ�صار�ت«.

ويظهر مت�صك �لطو�صي باملذهب �ل�صيعي وعمق �إميانه بهذ� 
�لأ�رص�ف«  »�أو�صاف  بعنو�ن  �لت�صوف  يف  كتابه  يف  �ملذهب 
وهو باللغة �لفار�صية ومتيزه �صوفيته وتوقريه للحالج عن معظم 

ر�صفائه يف �لدين.

وكتب �لطو�صي يف �لفقه عن �أحكام �لور�ثة، وبقي من 
كتبه يف �لعلوم �خلفية »كتاب �لرمل«، وترجع �صهرته �لعلمية 
– عالوة على حبه ملذهب �ل�صيعة – �إىل كتبه و�أبحاثه يف �لعلوم 

�خلال�صة ومنها �لطب و�لريا�صيات ول�صيما علم �لفلك.

من  ع�رص  �لثامن  ببغد�د يف  �لطو�صي  �لدين  ن�صري  وتويف 
عن  1274م(  عام  يونيه  من   26( 672هـ  عام  �حلجة  ذي 
وكبار  �لعلماء  منهم  كثري  خلق  و�صيعه  عاًما،   74 حو�يل 
مو�صى  �لإمام  �رصيح  بجو�ر  �لكاظم  م�صهد  يف  ودفن  �لدولة 

بن جعفر.

3( عالء الدين علي الط��سي: تلقى درو�ًصا يف بالد �لعجم على 
يد علماء ع�رصه، وح�صل �لعلوم �لعقلية و�لنقلية، وكانت له 
م�صاركة يف �لعلوم جميعها ومهر فيها، وفاق �أقر�نه، ثم رحل 
�إىل بالد �لروم فاأكرمه �ل�صلطان �لعثماين مر�د خان ووهب له 
مدر�صة �أبيه �ل�صلطان حممد خان مبدينة برو�صه، وعني له كل 
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�لق�صطنطينية  من  قريبة  قرية  �أعطى  ثم  درهًما،  خم�صني  يوم 
بناء ي�صم  بها  »بقرية مدر�صة« وكان  �لتاريخ  فلقبت منذ ذلك 
�ألف �لطو�صي كتابًا �رصح  �أربعني حجرة ل�صكنى �لطلبة، وقد 
فيه كتب �لإمام �لغز�يل )�نظر هذه �ملادة( �مل�صمى »�لتهافت«، 
�ل�رصيف  لل�صيد  �لع�صد  على حا�صية �رصح  �حلو��صي  بع�ض  وله 
وبع�ض �حلو��صي على كتاب »�لتلويح« للتفتاز�ين، ول يعرف 

تاريخ ميالده، �أو وفاته، ول مكانهما.

�ل�صويف  �إن  »�لطبقات«  كتابه  يف  �ل�صعر�ين  ويقول  هذ� 
حممد بن �أ�صلم �لطو�صي كان يقول ملريديه عليكم باتباع �لرجل 
�لعامل و�لرجل �ملتم�صك ب�صنة ر�صول �لله، وكان يخرج ملّثًما 

بالليل فال يعرفه �أحد، وتويف عام 226هـ )840م(.

�لطو�صي،  علي  �لدين  عالء  عن  معلوماتي  دّوْنت  وقد 
�لعناء  هذ�  وكل  للفائدة،  تعميًما  �لطو�صي  �أ�صلم  بن  وحممد 
يف �لبحث يرجع �إىل �إغفال ذكر ��صم �صاحب �ل�صارع ولقبه 
�لبحث عن ترجمة غريه ممن يحملون كنيته  كاماًل، مما يوفر 
ل�صو�رع  �لأ�صماء  و��صعو  �خلطاأ  هذ�  يف  وقع  وقد  نف�صها، 
كنية  ذكر  على  فاقت�رصو�  بلديتها،  �إن�صاء  عند  �لإ�صكندرية 
ذكر  دون  �ملفكرين  م�صاهري  من  �لأديب  �أو  �لفقيه  �أو  �لعامل 
و�صارع  �لفر�ت  �بن  �صارع  ذلك  �أمثلة  ومن  ولقبه،  ��صمه 
�أكرث من  �بن زهر و�صارع �لطو�صي، فلكل من هذه �لأ�صماء 
رجل يحمل هذ� �للقب، ومن َثمَّ ُكْنُت م�صطًر� لتدوين تر�جم 
ثالثة  �أو  �ثنان  فيه  معه  وي�صرتك  لقًبا،  يحمل  من  لكل  عديدة 

و�أحياًنا خم�صة و�صتة كلهم من كبار �ملفكرين.
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بق�سم حمرم بك   – حارة   – الظافر   –851
ا( )الدكتور حممد �سفوت حاليًّ

بالله،  �مل�صتن�رص  بن  �حلافظ  بن  �إ�صماعيل  �ملن�صور  �أبو  هو 
باخلالفة  بويع  �لفاطمي،  �لله  عبيد  بن  من خلفاء  �لتا�صع  وهو 
)�أكتوبر  عام 544هـ  �لأوىل  جمادي  �صهر  �أبيه يف  وفاة  يوم 
عام 1149م( وذلك لتنفيذ و�صية �أبيه �حلافظ لأنه كان �أ�صغر 
مادة  )�نظر  �صنة  �صبع ع�رصة  وقتئذ  �صنًّا، وكان عمره  �أولده 
�لفو�طم(، وكان �صابًّا جميل �ل�صورة ح�صن �لهيئة عابًثا مييل 
للهو و�لطرب و�رصب �خلمر و�لتفرد باجلو�ري، وكان يهوى 
»ن�رص« �بن وزيره عبا�ض وينزل من ق�رصه ليبيت عنده يف غالب 
�صينية  �إليه  �أهدى  �إنه  ويقال  �لَوَله،  غاية  به  وَولَِه  �لأوقات، 
�للوؤلوؤ �لكبرية �حلجم،  من �لذهب فيها عدد كبري من حبات 
وقد  دينار،  �آلف  و�لزمرد وع�رصة  �لياقوت،  من  وف�صو�ض 
تعرف  كانت  مدر�صة  �إىل  بعد  فيما  عبا�ض  �لوزير  د�ر  حتولت 

باملدر�صة �حلنفية بال�صيوفية.

باحلجاز،  وباء عظيم  �ملاجن وقع  �خلليفة  ويف عهد هذ� 
و�ليمن، فاأفنى �صكان 18 قرية عن �آخرهم، وقد ُولَِد بالقاهرة 

يف منت�صف �صهر ربيع �لثاين عام 527هـ )1132م(.

وكرث �لكالم بني �لنا�ض يف حق �لوزير عبا�ض ب�صبب عالقة 
�خلليفة �لظافر �مل�صينة بابنه ن�رص، فاأمر هذ� �لوزير �بنه ن�رص باغتيال 
�لظافر، وكان ن�رص هذ� على �صيء كثري من �جلمال، وقد قال 
له �أبوه �إنك �أتلفت عر�صك ب�صحبة �خلليفة �ملريبة وحتدث �لنا�ض 

يف �أمركما فاقتله حتى ن�صلم من هذه �لتهمة.

ويف يوم �لأحد �ملو�فق 2 من �صفر عام 549هـ )1154م( 
نزل �لظافر �إىل بيت وزيره عبا�ض جرًيا على عادته ليبيت هناك 
فقتله �بنه ن�رص، وبادر يف �صباح �ليوم �لتايل �إىل �إخبار و�لده عند 
باب ق�رص �خلليفة، وعندها طلب عبا�ض �حل�صور عند �لظافر يف 
�صغل هام، فطلب �خلدم �خلليفة يف �لأماكن �لتي جرت عادته 
َفنـزل  بذلك  �لوزير  ثم جاوؤو� لإبالغ  فلم يجدوه  فيها  باملبيت 
عن َجَو�ده ودخل �لق�رص مبن معه ممن يثق يف �إخال�صهم له، 
و�أمر �خلدم باإح�صار �أخوي �لظافر وهما: جربيل ويو�صف �بنا 
�حلافظ، ف�صاألهما عنه فقال له: �َصْل ولدك ن�رص عنه فاإنه �أعلم به 
منَّا، فاأ�رصع عبا�ض و�أمر ب�رصب عنقهما وقال �إنهما هما �للذ�ن 

قتال �خلليفة.

ثم �أخرج �لأمري عي�صى بن �لظافر من جناح �حلرمي و�أح�رص 
نزل  �لظافر  �ملوؤمنني  �أمري  »�إن  وقال:  �لدولة  ورجال  �لق�صاة 
به فغرق ومات«، و�لر�أي  فانقلبت  بالنيل  �لبارحة يف مركب 
عندي �أننا نويل �لأمري عي�صى �خلالفة ونلقبه »بالفائز بن�رص �لله« 
�أمر قتل �لظافر �نقلب  فو�فق �حلا�رصون على ذلك، وملا �صاع 

�جلند على �لوزير عبا�ض ب�صبب ذلك.

�لظافري  باجلامع  �ملعروف  �جلامع  بنى  �لذي  هو  و�لظافر 
بالقاهرة د�خل باب زويلة، ويعرف �لآن باجلامع �لفاكهاين.

�أ�صهر  و�صبعة  �صنو�ت  �أربع  خالفته  مدة  وكانت 
�أيام. وب�صعة 

يف  فاطلبها  لل�صارع  �جلديد  �ل�صم  �صاحب  ترجمة  �أما 
»�لدكتور حممود �صفوت«. 
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852 – ظافر احلداد – حارة – بق�سم مينا الب�سل
�لله  عبد  بن  من�صور  بن  �لقا�صم  �بن  �ملن�صور  �أبو  هو 
�بن خلف �جلز�مي �لإ�صكندري �ملعروف باحلد�د، وقد كان 
من �صعر�ء �لإ�صكندرية �ملجيدين، وله ديو�ن �صعر ي�صم �لكثري 
من �لق�صائد �لر�صينة، �لعذبة �جلر�ض، �ملتينة �لأ�صلوب، تناول 

فيها �ألو�ن �لقري�ض من غزل وو�صف ومدح ورثاء وزهد.

وتدل ت�صميته بالإ�صكندري على �أنه من مو�ليد �لإ�صكندرية 
�أنه كان  نظمها  �لتي  �لأبيات  بع�ض  �أبنائها، ويت�صح من  ومن 
يز�ول �صناعة �حلديد، ومن َثمَّ ُعِرف بكنيته »�حلد�د«،  ففي 
�لبيتني �لآتيني ي�صف �صنعته، وما من �صك يف �أنه قالهما وهو 
يف فرتة ر�حة من عناء طرق �حلديد مبطرقته �لعاتية فوق �ل�صند�ل 
يف ركن دكانه �ملتو��صع باأحد �أزقة �أو �صو�رع �ملدينة فيقول يف 

كر�صي من �حلديد �أمت �صنعه:

�نظر بعينَك يف بديع �صنائعي 
وَعجيِب تركيبي وحكمِة �صانعي  

ب �َصبََّكْت   ا حُمِ فكاأنَّني َكفَّ
َيْوَم �لفر�ِق �أ�صابًعا باأ�صابِع  

ولبد �أن دكانه كان �أحد دكاكني �صوق �حلد�دين بق�صم 
تتجاوزهما يف  تكن  �ملدينة مل  �ملن�صية، لأن  ق�صم  �أو  �جلمرك 
و�أو�ئل  �خلام�ض  �لقرن  �أو�خر  يف  عا�ض  �لذي  �صاعرنا  ع�رص 
�لقرن �ل�صاد�ض �لهجريني، ويف ذلك �حلني وحتى وقت قريب 
مهنة  �أو  لكل حرفة،  �أ�صو�ًقا كثرية  ت�صم  �لإ�صكندرية  كانت 
�حلالية  �ملدينة  �صو�رع  �أ�صماء  ذلك  على  ويدل  خا�صة،  �صوق 
و�حلبالني،  و�خلر�طني،  �لطباخني،  �أ�صو�ق  �صو�رع:  وهي 

و�لرتك،  و�لنقلية،  و�ملنجدين،  و�ملناخلية،  و�لعطارين، 
و�ملغاربة، و�خليط، و�ل�صيارف.

ول ُيْعرف تاريخ مولد ظافر �حلد�د على وجه �لتحديد، 
ولكن �لثابت من �مل�صادر �لتاريخية �أنه عا�رص �حلافظ �أبا �لطاهر 
عام  �إىل   475 عام  من  �ملدة  طو�ل  عا�ض  �لذي  �ل�صلفي 
576هـ )1082 – 1180م(، وكان �إمام �ملدر�صة �ل�صافعية 
بالإ�صكندرية )�نظر مادة �ل�ّصَلفي(، وقد قال عن ظافر �حلد�د 
�ملدينة ومن  �صعر�ء  »�إنه كان كبري  �ل�صفر«:  »معجم  يف كتابه 
ْفِلقي ديار م�رص«، وقد روى �ل�صلفي �لكثري من �أ�صعاره كما  �صُ

رو�ها عدد من �أعيان �أدباء ع�رصه.

ومبا �أن �حلد�د تويف عام 528هـ )1133م( فمن �لر�جح 
�لأربعني من  �أو  �لثالثني  �ل�صلفي وهو يف  مع  �ل�صعر  تبادل  �أنه 
 488 عام  مولده خالل  يكون  �لفرت��ض  هذ�  وعلى  عمره، 
ولد  قد  يكن  مل  �إذ�  هذ�  1104م(   –  1095( 498هـ  �أو 
�أي منها كان مولده على وجه  قبل ذلك ب�صنني ل يعرف يف 

�لتحديد؛ �إذ �إن �ملر�جع مل تذكر هذه �ل�صنة.

ه ب�صناعته يف عديد من ق�صائده، وهذ�  وكان �حلد�د ُيَنوِّ
طبيعي، �إذ �ملهنة �إذ� �أحبها حمرتفها ل ياأنف من ذكرها كلما 
�حلد�د  ي�صف  �لآتيني  �لبيتني  ففي  بذلك،  �لفر�ض  �صنحت 
للقارئ كانون حانوته وَجْمره �ملتوقد وي�صّبهه ت�صبيًها يحّببه �إىل 

�لنف�ض على �لرغم من حّر ناره �ملُ�ْصَتِعَرة فيقول:

ْل ففي �لكانوِن �أْعَجُب َمْنَظرٍ  تاأمَّ
�إذ� �رَصََحْت يف فحمِه َجْمَرُة �لنَّاِر  
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َق �صاكٌب   قَّ �ملَُروَّ كما َميَّل �لزِّ
َفَدبَّ �ْحِمَر�ُر �خَلدِّ يف ُقَلِل �لقاِر

ويدل ذكر �صنعته يف �صعره على �أنها كانت من �مل�صادر 
�صادق  �لقري�ض  هذ�  فجاء  قري�صه،  منها  ��صتوحى  �لتي 
�لوجد�ن ل ي�صوبه �لزيف �أو �لغلوُّ يف �لتخيل �لبعيد عن �حلقيقة 

و�لو�قع.

�جلمال  ع�صاق  من  �أنه كان  �لغزل  �صعره يف  من  ويت�صح 
�لذين يهزُّ وجد�نهم كل ما يف �حل�صان من بهاء �لطلعة ور�صاقة 

�لقو�م و�صحر �لعيون، فا�صتمع �إليه ين�صد يف هذ� �ملعنى:

لو كاَن بال�صرِب �جلميِل مالُذه  
ما �َصحَّ و�بُل َدْمِعِه ورذ�ُذه

ماز�ل َجْي�ُض �حلبِّ يغزو قلَبُه  
َعْت �أفالُذه  حتى َوَهى وتقطَّ

مل َيْبَق فيه مع �لغر�م بقيٌَّة   
�إل َر�ِصْي�ٌض يحتويه ِجذ�ُذه  

من كان يرغُب يف �ل�صالمِة فليُكنْ 
�أبًد� ِمَن �حُلُدِق �ملِر��ِض ِعياُذه  

ل تْخَدَعنََّك بالُفُتوِر فاإنَُّه  
نظٌر َي�رُصُّ بقلبَِك ��ْصتِلَذ�ُذه  

يا �أيها �لر�صاأ �لذي من طرفه 
�صهٌم �إىل حبِّ �لقلوب نفاذه  

امهِ  ُدرٌّ يلوُح بِفيَك من نظَّ
خمٌر يجوُل عليِه من نباذه   

�للقاء  بفرحة  �لنف�ض  و�صرب  �لفر�ق  لوعة  من  ��صتكى  و�إذ� 
�لقريب قال:

َرَحلو� فلول �أنَّني  
ْيُت َنْحبي �أرجو �لإَياَب َق�صَ  

و�للَِّه ما فاَرْقُتُهْم  
لكنَّني فاَرْقُت قلبي  

و�إذ� ت�صدى �حلد�د للو�صف، عر�ض على �لقارئ �صورة 
�صادقة، تعرب عن �إح�صا�صه، وخلجات نف�صه، فهو يقول يف 
و�صف �ملر�أة �لتي تو�فق مز�جه، وتو�فق مقايي�ض �جلمال عند 
�أهل زمانه، ومن �أخ�ض هذه �ملقايي�ض �ل�صخامة يف �جل�صم، 

يقول يف و�صفها:

يف حلِظها َمَر�ُض للتِّيِه حت�َصُبهُ 
َمِد َو�صَناَن �أو َفَقريَب �لَعْهِد بالرَّ  

نٍ  ْبٍح على ُغ�صُ ُتِرَيَك لياًل على �صُ
ِرِد على َكثِْيٍب كمْوِج �لرمُل ُمطَّ  

�ملميزة  �لعالمة  بقيت  �لبارزة  �لكثبانية  �ل�صخامة  وهذه 
�لع�رصين  �لقرن  �أو�ئل  �أهل م�رص حتى  �ملر�أة عند معظم  جلمال 
�حلايل، وماز�لت مقيا�ًصا للجمال عند بع�ض �لنا�ض حتى �لآن، 
�ل�صاد�ض  �لقرن  �حلد�د يف  ظافر  بها  يتغنى  �أن  يكن عجيًبا  فلم 

�لهجري.
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ة خليج �لإ�صكندرية،  فَّ وعندما ي�صف �حلد�د ب�صتاًنا على �صِ
وهو ترعة �صيديا )�نظر مادة �صيديا( �لتي كانت متّد �لإ�صكندرية 
باملاء �لعذب منذ �لعهد �لبطلمي، و�لتي كان جمر�ها قريًبا من 
وي�صيد  �لب�صتان،  هذ�  ي�صف  عندما  �حلالية،  �ملحمودية  ترعة 

بن�صارة �أزهاره، وثماره، وطيوره، يقول:

و�ملاُء َيْبُدو يف �خلليِج كاأنَُّه   
َعِة �َصرْيِِه حمفوُز �أمْيٌ ل�رُصْ  

و�لَزْهُر ُيوِهُم ناظريه باأنَُّه  
َظَهَرْت به فوَق �لريا�ِض ُكنوُز   

ًعا   ا �لِقْمِريُّ ُيْن�صُد َم�رْصَ وكاأمنَّ
ِمْن ُكلِّ بيٍت و�حَلَماُم ُيجيُز  

ويجعل  �لبي�صاء،  �حلية  ذكر  وهو  بالأمي  �ملاء  ي�صبِّه  فهو 
�لقارئ يتخيل هذ� �لثعبان يف تعرج �صري �ملاء �ل�رصيع وكاأنه قد 
حفر يف جمرى �خلليج وهو يقطع �لرو�صة �لغناء �لتي يت�صدى 
لو�صفها، ثم يبدع يف �لو�صف فيقول �إن �لقمري ين�صد بتغريده 
�لبيت  هذ�  مكماًل  �حلمام  عليه  فريد  �ل�صعر؛  من  بيت  م�رصع 

بهمهمته.

�لهول  �لهرمني و�أبا  �لقاهرة ويرى  �إىل  ويذهب يف رحلة 
بينهما فيحت�صن قيثاره وين�صد و��صًفا:

ْل بِْنَيَة �لَهَرَمنْي و�ْنُظرْ  تاأمَّ
وبَْيَنُهما �أبو �لهوِل �لَعجيُب   

َكِمْثِل عمارتنْيِ على َرِحْيلٍ 
ملحبوبنَْي بيَنُهما رقيُب  

وماُء �لنيِل حتَتُهَما دموٌع  
و�صوُت �لريح عندهما عجيُب  

ول�صيما يف  �ملد�ئح،  من  قليل  غري  عدًد�  �حلد�د  ونظم 
�بن حديد قا�صي �لإ�صكندرية، وكان �بن حديد هذ� من �أ�رصة 
كبرية من �أ�رص �لإ�صكندرية، و�أقو�ها مكانة، و�أكرثها ثروة، 
)�نظر  �لطرطو�صي  بالإمام  �لقا�صي  هذ�  �صاق  وقد  وجاًها، 
به لدى  باملدينة، ف�صعى  �لطرطو�صي( عندما حلَّ  مادة �صيدي 
مادة  )�نظر  �لأف�صل  بامللك  نف�صه  لقب  �لذي  �صاهن�صاه  �لوزير 
�لأف�صل( فدعاه هذ� �لوزير �إىل �لقاهرة، و�عتقله يف �أو�خر عام 

514هـ، وظل يف �لعتقال �إىل �صهر �صو�ل عام 515هـ.

على  يدل  ما  �ل�صيعي  �حلد�د لبن حديد  ظافر  مدح  ويف 
حد�د  �بن  تهنئة  يف  �حلد�د  ويقول  للفاطميني،  �حلد�د  حتيز 

بحلول �صهر رم�صان و��صفا هذ� �ل�صهر:

ما �صاَر َحْوًل كاماًل  
�إل لَِي�رْصَق ِمْنَك َمْعنى  

لِّ   فر�أى ِهاللَك من حَمَ
هاللِِه �أعلى و�أ�ْصنى  

بََهَرْت حما�ِصُنَك �لَوَرى  
َحاء ُلْكَنا فاأعادت �لُف�صَ  
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و�إذ� �ْمَتَدْحناَك �ْحَتَقرْ  
نا ما نقول و�إْن �أَجْدنا  

َدَح �حلما   �إنَّ �لذي �صَ
ُم به َثَناوؤُك ِحنْيَ َغنَّى  

�لذي  �لرثاء  يف  جليًّا  و�أعو�نهم  للفاطميني  حتيزه  ويظهر 
يه يف  بعث به �إىل �مللك �لأف�صل �صاهن�صاه بن بدر �جلمايل يعزِّ
موت �أخيه �ملظفر، و�لأف�صل �صاهن�صاه و�أبوه بدر �جلمايل من 
يف  �لفاطميني  �خللفاء  لآخر  وزيرْين  �صار�  ثم  �أرمني،  �أ�صل 
نِّي يف �صخ�ض  م�رص وعمال جاهدين على حماربة �ملذهب �ل�صُّ
نِّيني،  �لإمام �لطرطو�صي بالإ�صكندرية، وغريه من �لعلماء �ل�صُّ
�آخر �لأمر وجنت م�رص و�أهلها  �نت�رص يف  نَّة  �ل�صُّ ولكن مذهب 
�ملحمدية،  نَّة  بال�صُّ علمائها  ك  مت�صُّ بف�صل  �ل�صيعي  �ملذهب  من 
وبف�صل �لدولة �لأيوبية وعلى ر�أ�صها �لبطل �صالح �لدين �لأيوبي 
)�نظر مادة �صالح �لدين(، وفيما يلي �لرثاء �لذي بعث به ظافر 

�حلد�د �إىل �لوزير �مللك �لأف�صل �صاهن�صاه:

ولي�َض �ل�صجاُع �لنَّْدُب من َي�رْصُِب �لِطَلى  
ِدَر�ًكا وناُر �حلرِب ُتْذَكى وَت�ْصُعُر  

ولكنَُّه َمْن ُيوؤْمِلُ �لثكُل قلَبُه   
رِبُ  وَتْعُروُه �أحد�ُث �لزماِن َفَي�صْ   

ُ لَّه  َلئْن َعُظَم �خَلطُب �ل�صديُد حَمَ
ْلُمَك �أعلى منه قْدًر� و�أكرُب حَلِ    

ةً  ْدُرك ِهمَّ وبع�ُض �لذي َيْحِوْيِه �صَ
ت�صيُق به �لُدنيا جميًعا وت�صُغُر    

فتربَّم  �لر�صا؛  كّل  حياته  عن  ر��صًيا  يكن  مل  �أنه  ويظهر 
بالدنيا، وباأهلها يف �صيء من �لزهد فيقول: 

هي �لُدنيا فال ُيْحِزْنَك ِمنها 
ول ِمْن �أْهِلها �َصَفٌه وعاُب  

�أتطُلُب ِجْيَفًة لتناَل منها 
وتنكُر �أن ُتهاِر�َصَك �لِكالُب؟   

غري  عي�ض  من  فيها  هو  مبا  و�ل�صيق  بالدنيا،  �لتربم  وهذ� 
رغيد ينفثه �صاعرنا يف مر�رة، �إذ يقول:

ٌة َتْبغي �لنجوَم وحالٌة   ويل ِهمَّ
دُّ ت�صحُف ما َتْبغيه فهي لها �صِ  

�إذ� َرَفعْتني تلك تخف�ُض هذه  
فكلُّ تناه يف �إر�دتِه �حَلدُّ  

فما حاُل �صخ�ٍض بني هاو و�صاعدٍ 
ولي�َض له عن و�حٍد منهما بُدُّ   

تولَّْتنَي �لأْرز�ُء حتى كاأمنا 
ْي كلِّ لطمٍة َخدُّ فوؤ�دي لَِكفَّ    

ظافر  منها  نهل  �لتي  �لثقافية  �ملو�رد  �أن  يف  �صك  من  وما 
�حلد�د كانت ترتكز يف �ملجال �لعلمي �لغزير �ملادة �لذي كانت 
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هذ�  عا�صه  �لذي  �لع�رص  ذلك  يف  �أئمته  حتت�صن  �لإ�صكندرية 
�لطرطو�صي،  �لإمام  �أن�صاأها  �لتي  �ملالكية  فاملدر�صة  �ل�صاعر، 
و�ل�رص�ع  �ل�ّصَلفي،  �حلافظ  �أ�ص�صها  �لتي  �ل�صافعية  و�ملدر�صة 
�أهل  على  �لغالب  نِّي  �ل�صُّ �ملذهب  بني  قائًما  �لذي كان  �مل�صترت 
�أعو�ن  ينا�رصه  �لذي  �لفاطمي  �ل�صيعي  �ملذهب  وبني  �ملدينة 
�لدولة �لفاطمية ومريدوها، ومن بينهم �صاعرنا، ووفادة �أهل 
�لعلم و�لأدب على �لإ�صكندرية من �أعالم �ملغرب �لعربي، كل 
هذ� كان من �أقوى �لعو�مل �لثقافية �لتي كونت �صاعرية ظافر 
�أن يغرتف و�صاعد على  له جهده  �صاء  منها  فاغرتف  �حلد�د، 
�لتي  �لق�صة  عليها  تدل  �لتي  بديهته  و�رصعة  �إدر�كه  قوة  ذلك 
رو�ها �بن خلِّكان يف كتابه »وفيات �لأعيان« عن علي بن ظافر 
�لله  عبد  �أبي  �لقا�صي  عن  �لبد�ية  بد�ئع  من�صور يف كتاب  بن 
هذ�  ذكر  فقد  بالإ�صكندرية،  �حلكم  �لذي كان يف  �لآمدي 
�أيام وليته  �ل�صعيد بن ظفر  يوًما على �لأمري  �أنه دخل  �لقا�صي 
ل�صيق خامته عليه  �لدهن على خن�رصه  ي�صع  فر�آه  لالإ�صكندرية 
وقد ورم لهذ� �ل�صبب، فاأ�صار عليه �لأمري باإح�صار ظافر �حلد�د 

فح�رص وقطع �خلامت و�أن�صد على �لفور مادًحا �لأمري �ل�صعيد:

َر عن �أْو�صاِفَك �لعامِلُ   َقَُّ
و�لناِظُم �لناِثُر  وكرُث   

من يكن �لبحر له ر�حًة  
ِه �خلامُت ي�صيق عن ِخْن�رَصِ  

بني  وكان  �لذهبي،  �خلامت  له  ووهب  �لأمري  فا�صتح�صنه 
يدي �لأمري غز�ل م�صتاأن�ض وقد رب�ض وجعل ر�أ�صه يف حجر 

�لأمري فقال ظافر بديًها:

َعِجْبُت جلر�أِة هذ� �لغز�لِ 
ى له و�ْعَتَمْد و�أْمٍر تخطَّ   

و�أعجب به �إْذ بََد� جاثًما 
وكيف �طماأنَّ و�أنَت �أ�َصْد   

ظافر  وتاأمل  �ل�صتح�صان  يف  و�حلا�رصون  �لأمري  فز�د 
�حلد�د �صيًئا كان على باب �ملجل�ض مينع �لطري من �لدخول فقال 

ظافر:

ر�أْيُت ببابَك هذ� �ملَنِْيَف 
�ِصَباًكا فاأْدَرَكني بع�ُض �صْك  

ر فيما ر�أى خاطري  وفكَّ
فقلُت �لبحاُر مكاَن �ل�َصَبْك  

وقد  بديهته،  �رصعة  من  متعجبني  وتركنا  �ن�رصف  ثم 
يكون يف هذه �لرو�ية بع�ض �ملغالة لإثبات �رصعة �لبديهة عند 
�ل�صاعر ظافر �حلد�د، ولكن يف �رصدها على هذ� �لنحو ما يدل 
�لأبيات  على �صاعرية هذ� �حلد�د �خل�صبة حتى ولو �صنع هذه 
�ل�صتة بعد متعن وئيد يف ذلك �ملجل�ض �لذي �صمه و�صم �لأمري 

و�أتباعه.

معني  من  منبعها  كان  �صاعرنا  على  عادت  فائدة  و�أكرب 
�ل�صلت«  �أبي  بن  �لعزيز  بن عبد  »�أَُميَّة  �لأندل�صي  �لعامل  �ل�صاعر 
من  �أكرث  كنفها  يف  وعا�ض  �لإ�صكندرية  على  وفد  �لذي 
ع�رصين عاما ق�صاها يف خدمة �مللك �لأف�صل �صاهن�صاه بن بدر 
�جلمايل ووزير �آخر خلفاء �لدولة �لفاطمية يف م�رص، وقد غدر 
به هذ� �لوزير �لأرمني �لأ�صل ف�صجنه ثالث �صنو�ت رجع بعدها 
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�إىل �ملغرب حيث تويف عام 528هـ )1133م( �أي يف �لعام 
نف�صه �لذي تويف فيه ظافر �حلد�د بالإ�صكندرية، وقد توثقت 
�لأدبية  �لليايل  �ل�صاعرين و�صمتهما  �ل�صد�قة و�ملوّدة بني  عرى 
�لو�رف  �لثقايف  بالنفع  �حلد�د  على  ذلك  كل  وعاد  �لكثرية، 
�لإدر�ك  فامتزج  و�أدب،  علم  من  »�أُميَّة«  به  يتمتع  كان  ملا 
و�أدى  �ملغربي،  �لأندل�صي  بالإدر�ك  �حلد�د  ذهن  �مل�رصي يف 
ذلك �لمتز�ج �لفكري �إىل ن�صوج �ل�صاعرية يف وجد�ن �ل�صاعر 

�مل�رصي �لإ�صكندري.

ل  �صريته  موؤرخي  فاإن  فاطمية  نزعة  ذ�  �حلد�د  كان  و�إذ� 
�ل�صيعي،  �ملذهب  و�عتناق  �لنزعة  هذه  يف  بالندفاع  يتهمونه 
عليه  )�ل�صافعي(  �ل�ّصلفي  �حلافظ  ثناء  ويوؤيده  ذلك  على  ويدل 
فر« وقوله يف كتابه هذ� �إن �أبا �لطاهر بن  يف كتابه »معجم �ل�صَّ
عوف بن مكي )�نظر مادة �بن مكي( قال عنه: »ما عرفت له 
ف�صاًد� يف �لدين«، ويظهر من ذلك �أنه كان ديًِّنا مل يتَّخذ من 
�ل�صيعة مذهًبا، ومن �لفاطمية مبد�أ عقائديًّا يخلي قلبه من �أ�صول 

نِّي �لأ�صا�صّية. �ملذهب �ل�صُّ
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853– عائ�سة التيمورية – �سارع – بق�سم 
العطارين )�سالويا �سابًقا(

ولدت  با�صا،  تيمور  �إ�صماعيل  كرمية  عائ�صة  �ل�صيدة  هي 
بالقاهرة عام 1256هـ )1840م(، ولقبها ع�صمت، وهي 
ت�صم  �لتي  �لتيمورية  �خلز�نة  �صاحب  با�صا  تيمور  �أحمد  �صقيقة 
غريها  يف  وجوده  يعّز  ما  و�ملخطوطات  �ملطبوعة  �لكتب  من 
�لقيمة، وهي عمة  �لتاريخية  من �ملكاتب، و�مل�صهور مبوؤلفاته 
حممد تيمور بن �أحمد تيمور با�صا، �لأديب �ملجيد يف تاأليف 
�لرو�يات �لتمثيلية، ومن موؤلفاته: »ومي�ض �لرمح«،  و»حياتنا 
�لكبري  �لق�ص�صي  وعمة  �مل�رصي«،  و»�مل�رصح  �لتمثيلية«، 

حممود تيمور �أمّد �لله يف عمره.

يف  �لعليا  �ملنا�صب  رجال  من  �إ�صماعيل  و�لدها  وكان 
و�خلديوي  علي  حممد  حكم  بني  �لو�قعة  �لفرتة  خالل  م�رص 
�إ�صماعيل، ومل يكن رجل �إد�رة و�صيا�صة فح�صب و�إمنا رجل 
�لعربية و�لرتكية و�لفار�صية  علم وثقافة يجيد �صت لغات هي: 
تولها  �لتي  �ملنا�صب  ومن  و�لإيطالية،  و�لإجنليزية  و�لفرن�صية 
رئي�ض �لقلم �لإفرجني يف �لديو�ن و�آخر ما وليه من�صب �لرئي�ض 
�لعام للديو�ن �خلديوي، وقد ��صتهر طو�ل حياته بحب �ملطالعة 
�لنف�صية،  �لكتب  �قتناء  على  �لعلماء وحر�صه  و�صغفه مبجال�صة 
ويروى عنه �أنه قال: �إنني لأ�صتحيي �أن يقع يف يدي كتاب ول 
لعلها كانت نو�ة مكتبة ولده  �أن�صاأ مكتبة خا�صة  �أطالعه. وقد 

�أحمد �خلز�نة �لتيمورية �ملتقدمة �لذكر.

�أر�دت  �لأ�صل  جرك�صية  عائ�صة  �ل�صيدة  و�لدة  وكانت 
فن  بح�صن  �لق�صور  فتيات  من  �أتر�بها  ن�صاأة  متاثل  ن�صاأة  لبنتها 

�لتطريز وما �إليه من �أعمال ن�صائية تت�صل بتدبري �لبيوت �لتي كان 
طابع �ملحافظة و�حلجاب ي�صودها يف ذلك �حلني.

�لعلم  �إىل  �لنزوع  فطرتها  يف  تاأن�ض  كانت  �لفتاة  �أن  غري 
�ل�رص�ع  فقام  �ملنزلية،  �لن�صوية  �لفنون  ممار�صة  عن  و�لعزوف 
بينها وبني و�لدتها، وت�صور عائ�صة هذ� �ل�رص�ع يف �جلمل �لتي 
متثل �أمنوذًجا من نرثها �مل�صجوع �لذي كان ي�صود �لكتابة �لنرثية 

يف عهدها:

»فلما تهياأ �لعقل للرتقي، وبلغ �لفهم درجة �لتلقي، تقدمْت 
�إيلَّ ربة �حلنان و�لعفاف، وذخرية �ملعرفة و�لإحتاف، و�لدتي 
و�لتطريز،  �لن�صج  باأدو�ت  و�لغفر�ن،  بالرحمة  �لله  تغمدها 
و�صارت جتد يف تعليمي، وجتتهد يف تفهيمي، و�أنا ل �أ�صتطيع 
منها  �أفر  �لرتقي، وكنت  �لن�صاء  �أقبل يف حرف  �لتلقي، ول 
فر�ر �ل�صيد من �ل�صباك، و�أتهافت على ح�صور حمافل �لكتاب 
بدون �رتباك، فاأجد ل�رصير �لقلم يف �لقرطا�ض �أ�صهى نغمة، 

و�أتخيل �أن �للحاق بهذه �لطائفة �أوفى نعمة«. 

و�نت�رص �لو�لد لعائ�صة و�أر�د لها �أن تكون �لكاتبة �ل�صاعرة، 
و�تفق مع و�لدتها �أن تتوىل �أختها »عفت« فتعلمها ما �صاءت من 
�لتطريز و�لأعمال �لن�صوية وترتك عائ�صة لالأدب قائلة: »�إذ� كان 
يل من عائ�صة كاتبة و�صاعرة ف�صيكون ذلك جملبة �لرحمة يل 

بعد مماتي«. 

�لتقاليد  �لو�لد مل يكن لي�صتطيع �لتخل�ض من  �أن هذ�  غري 
مبعدل  فتاته  تعليم  على  هو  فعكف  �لتخل�ض،  كل  �ملحافظة 
�صاعتني يف �ليوم، وقد �أكبت عائ�صة على ��صتيعاب �لدرو�ض 
يف ت�صميم و�صغف قويني، ومل ي�صمح لها و�لد�ها باخلروج �إىل 

جمال�ض �لأدباء ول بقر�ءة دو�وين �ل�صعر �لغزيل.
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وملا كانت عائ�صة على جانب كبري من �ل�صناء و�ل�صنا مل 
يطل مكثها يف بيت �أ�رصتها فخطبت وتزوجت يف �صن مبكرة 
عن  �لبيت  �صو�غل  ف�رصفتها  �حلني،  ذلك  فتيات  غر�ر  على 
�لتفرغ لالأدب، ورزقت بعد ذلك من �لذرية ما ز�دها �صغاًل، 
غري �أن �لنزوع �لأدبي ظل يعمر وجد�نها فتبدي مظاهره كلما 

حانت �ملنا�صبات.

وتبعه  �أبوها،  فمات  �لدهر  �رصوف  عليها  وتو�لت 
�أن  يف  �صك  من  وما  ذلك،  بعد  و�لدتها  وفقدت  زوجها، 
�ألهبت م�صاعرها، و�أذكت يف قر�رة  هذه �لفجائع �ملتتالية قد 
�أحا�صي�صها �حلنني �إىل ��صتئناف �صلتها بالأدب ول�صيما بعد �أن 
و�صو�غله،  �ملنزل  تدبري  عنها  وتولت  »توحيدة«  �بنتها  كربت 
و�رصعان ما نه�صت �لتيمورية لتقبل بكل طاقتها - وهي ت�رصف 
على �لأربعني - على �لنهل من كتب �لأدب وتتلقى درو�ًصا يف 
�صيدتني، كان من  �لعربية على  �للغة  قو�عد  ودقائق  �لعرو�ض 
و�جب �لتاريخ �لأدبي �أن ي�صجل ��صميهما وهما �ل�صيدة »فاطمة 
�أ�صتاذتني  كانتا  لأنهما  �لطبالوية«  »�صتيتة  و�ل�صيدة  �لأزهرية« 
لر�ئدة �لأدب �لن�صوي يف �لقرن �لتا�صع ع�رص يف م�رص كافة، 
و�صيظل ��صم هاتني �ل�صيدتني مقرتًنا با�صم عائ�صة �لتيمورية وفاًء 

ملا �أغدقتاه عليها من علم وعرفان.

�لدهر  �أحد�ث  من  جتعل  �أن  عائ�صة  ��صتطاعت  وهكذ� 
�لأليمة حافًز� يدفعها �إىل مز�ولة �لن�صاط �لأدبي من نرث و�صعر، 
�بنتها  بفقد  منيت  حتى  �جلديد  عهدها  يف  مت�صي  تكد  ومل 
قلبها  فهلع  �لثامنة ع�رصة،  تتخّط  وملا  زفافها  »توحيدة« عقب 
توجًعا وغ�صة، و��صت�صلمت لأحز�نها، ولبثت تعاين �لأ�صجان 
�أعو�ًما �أطلقت عليها �أعو�م �ملناحة، و�أطلقت على �ملنزل �لذي 
�أقامت فيه يومئذ »بيت �حلزن«،  و�أ�صيبت يف غمرة هذه �حلياة 

�لباكية �لقامتة برمد كاد يفقدها �لب�رص، ويف هذ� �ملر�ض �لقا�صي 
تقول �ل�صاعرة:

وَعْهدي باملياِه حياة نف�صي  
فمايل قد ظمئُت مباِء عيني    

و�أبْ�ُصُط للظالِم �أكفَّ بثِّي  
و�أ�صقى لوعًة بالُظلمتني   

نا، فاأفرُّ منه   ُينافرين �ل�صَّ
كاأنَّ �ل�صوَء يطلبني بدْين   

نعاين �أبي�ُض �لقرطا�ِض ملا  
جفاين �ليوَم نوُر �لأ�صودْين   

وقد جفَّت دو�تي وهي تبكي  
ملا قد ر�عها من طوِل بْيني  

و�أقالمي قد �ن�صقت لأينِّ  
ُحرمُت َم�َصا�َصها بالإ�صبعني   

ومن �أروع ق�صائدها تلك �لق�صائد �لتي نظمتها يف �حلزن، 
ول�صيما �ملرثية �لتي ت�صف بها م�رصع �بنتها �لعرو�ض »توحيدة« 

فتقول يف نرب�ت تقطر من دماء قلبها �حلزين:

�إن �صاَل من َغْرب �لعيون بحوُر   
فالدهُر باٍغ و�لزماُن َغدوُر  
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جاَء �لطبيُب �صحًى وب�رص بال�صفا  
�إنَّ �لطبيَب بطبِِّه مغروُر  

�َصْت للحزِن قائلًة له   فتنفَّ
عجل بربئي حيث �أنت خبرُي   

و�ْرَحْم �صبابي، �إنَّ و�لدتي َغَدْت  
َثْكَلى ُي�صرُي لها �جَلَوى وُت�صرُي  

ملَّا ر�أت عجز �لطبيِب وياأ�َصُه  
قالت ودمع �ملقلتني غزيُر:  

اه قد َكلَّ �لطبيُب، وفاتني   �أُمَّ
مما �أوؤمُل يف �حلياِة ن�صرُي  

�ُف �ليمامِة«، يبتغي   لو جاء »ِعرَّ
بُرئي لردَّ �لطرَف وهو َح�صرُي   

اُه قد َعزَّ �للقاُء، ويف غٍد    �أُمَّ
ْيَن نع�صي كالعرو�ِض ي�صرُي �َصرَتَ  

�صوين جهاز �لُعْر�ض َتْذكاًر� فلي 
قد كان منه �إىل �لزفاِف �رصوُر   

بِْنتاُه يا كبدي ولوعَة ُمهجتي 
قد ز�َل �صفٌو �صاأُنه �لتكديُر   

قد كنُت ل �أر�صى �لتباعَد برهةً 
كيف �لت�صرب و�لبعاُد دهوُر   

قلبي وجفني و�لل�صاُن وخالقي  
ر��ٍض وباٍك �صاكٌر وغفوُر  

�لبيئة  على  ثورتها  عن  �لتيمورية  عائ�صة  ت  عربَّ ولقد 
�لقرن  �أو�خر  �مل�رصي يف  �ملجتمع  ت�صود  �لتي كانت  �لتقليدية 
تربح  تلزم خدرها، ول  دمية  �ملر�أة  من  فتجعل  �لتا�صع ع�رص 
و�لثقافة  �لعلمي  �لن�صاط  يف  �مل�صاركة  ت�صتطيع  ول  بيتها، 
�لعامة، وعربت عن معار�صتها �لقوية للقائلني يف ذلك �حلني 
باأن �ملر�أة مل تخلق �إل للزينة و�لقيام مبتطلبات �لأمومة و�ل�صوؤون 
و�لف�صيلة  �ل�صون  بني  �جلمع  ت�صتطيع  ل  �ملر�أة  و�أن  �ملنزلية، 
وبني �لو�صيلة لكت�صاب �ملعرفة فقالت باأن �لفتاة �ملتعلمة تقوي 
�ل�صون و�لعفاف ما كانا  �صخ�صيتها، وتكمل ف�صيلتها، لأن 
ليعوق �أحدهما �أو كالهما �لفتاة �ملثقفة عن �لطموح �إىل �لتعلم 
و�ل�صري يف ركاب �حل�صارة �لإن�صانية، وقد عربت عائ�صة عن 
�لتي  �مل�صهورة  بق�صيدتها  �لتقدمية  �لنف�صية  �خللجات  هذه  كل 

منها �لأبيات �لتالية:

بيِد �لعفاِف �أ�صوُن عزَّ ِحجابي  
وبع�صمتي �أ�صمو على �أْتر�بي  

 
ادٍة وقريحة   وبفكرٍة وقَّ

َلْت �آد�بي اذٍة قد ُكمِّ نفَّ   

ولقد نظمُت �ل�صعَر �صيمَة َمْع�رَصٍ  
قبلي ذو�ِت �خِلْدِر و�لأح�صاِب  
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ما قلته �إل فكاهَة ناطٍق  
يهوى بالغَة َمْنِطٍق وكتاِب   

فجعلُت مر�آتي جبنَي دفاتري  
وجعلُت من نق�ِض �ملد�ِد خ�صابي   

ما �رصَّين �أدبي وح�صُن تعلمي   
�إل بكوين زهرَة �لألباِب  

ما �صاءين ِخْدِري وعقد ع�صابتي  
وطر�ُز ثوبي و�عتز�ُز رحابي    

ما عاقني خجلي عن �لعليا ول  
تي ونقابي  �صْدُل �خِلَمار بلمَّ   

�أن حت�صل  �لن�صائية  و�لر�ئدة  �ل�صيدة  هذه  ��صتطاعت  ولقد 
على ق�صط مرموق من �لعلم و�لثقافة �لعامة دون �أن تلحق مبعهد 
خارج منزل �أ�رصتها، ومن �لغريب �أنها يف هذ� �ملعهد �ملنزيل 
متكنت من �إتقان �للغات �لعربية و�لفار�صية و�لرتكية مما يدل على 
ذكائها �لوقاد وحافظتها �لقوية، وقد َنَظمت �ل�صعر بهذه �للغات 
�لثالث يف �صتى �ملو�صوعات، هذ� عالوة على ما خطه قلمها 
من ق�ص�ض ومقالت �أدبية و�جتماعية ذ�ت �صاأن، ومل ت�صتطع 
تقدمي �إنتاجها �لأدبي �إىل �لقر�ء يف مطبوعات جتمع �صتاته وذلك 
ب�صبب �لفاجعات �لتي �نتابت حياتها وهدت كيانها وخلفت يف 
ولول  و�لقنوط،  �لياأ�ض  من  قامتة  �صحابات  وجد�نها  �أعماق 
عليها  �لق�صاء  �أحد رجال  توفيق  �لأ�صتاذ حممود  ولدها  �إحلاح 
يف بد�ية �صن �ل�صيخوخة ملا بقي من تر�ثها �لأدبي �صيء يتد�وله 

�لقر�ء، ويف هذ� �ل�صدد تقول لولدها:

»يف ��صتطاعتي �أن �أنظم �لآن �صيًئا من �ل�صعر، �صكًر� لله 
فقد  �ملا�صية  �أ�صعاري  �أما  �لنعم،  ما وهبني من  عز وجل على 
�أحرقتها، ول �أظن �أن يف مكتبتي منها �إل �ل�صيء �لقليل بالعربية 
فقيدتي  فقد كان يف حمفظة  بالفار�صية  �صعري  و�أما  و�لرتكية 
وقد  �ل�صباب(،  ريعان  يف  توفيت  �لتي  توحيدة  �بنتها  )�أي 
�أحرقت حمفظتها كما �أحرقت قلبي عليها و�إين �أهدي �إليك ما 
عندي من �لكتب و�لأور�ق فا�صنع بها ما �صئت، و�إن ر�أيتها 

جديرة بالطبع فاطبعها«. 

وقد توىل ولدها طبع �آثارها �لأدبية �لتالية يف حياتها وهي: 
ديو�نها باللغة �لعربية �مل�صمى »ِحْلية �لطر�ز«، وديو�نها باللغتني 
�لق�ص�صي  وكتابها  »�صكوفه«،  �مل�صمى  و�لرتكية  �لفار�صية 
و�لأفعال«،   �لأقو�ل  يف  �لأحو�ل  »نتائج  �مل�صمى  �حلكمّي 
وكتابها �لنقدي �لجتماعي �مل�صمى »مر�آة �لتاأمل يف �لأمور«. 

ومن جهة �أخرى ن�رصت �ل�صيدة عائ�صة مقالتها وبحوثها 
وجريدة  �لآد�ب،  جملة  منها  و�ل�صحف  �ملجالت  بع�ض  يف 
�ملوؤيد، �أما مقالتها يف �لنو�حي �لجتماعية فتك�صف عن وعي 
يجب  �لذي  للطريق  �ملر�أة ومتهيد  �إىل حترير  �لدعوة  �صبَّاق يف 
عليها �أن ت�صلكه لت�صهم بن�صيبها يف �حلياة �لعامة، وقد كانت 
عائ�صة مثاًل حيًّا ملا كان ين�صده �مل�صلحون يف ذلك �لعهد من 
�لوطن  يف  و�ل�رصقية  �مل�رصية  �ملر�أة  مب�صتوى  �لنهو�ض  يف  �أمل 

�لعربي �لكبري.

�إىل  ق�صائد  من  نظمت  فيما  �لتيمورية  �ل�صاعرة  وتطرقت 
عذب  �أ�صلوب  يف  و�لوجد  �ل�صبابة  فو�صفت  �لغزيل  �ل�صعر 

�جلر�ض رقيق �حلا�صية، ومن هذ� �للون من �ل�صعر قولها:
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حي �لرفاق و�صف للحي �أ�صو�قي   
وحدث �لركب عن ت�صكاب �آماقي  
 

َبا �إن ُجْزِت نحوهمو  وبلغي يا �صَ
�أين مقيٌم على عهِد �لهوى باِق   

كيف ��صطباري و�أح�صائي بها ُحَرقٌ 
ها و�ِق من َجْذوٍة مالها من َحرِّ  

قد جرعتني �رصوُف �لدهِر ُمْرَتِغًما  
اِق َلو�ِعًجا كحميم �أو كغ�صَّ   

�أ�صاَل َحرَّ �لهوى قلبي و�أبرزُه  
جفني على يد �آماقي و�أحد�قي   

هذ� �ِصو�ُظ �لهوى يف �لقلِب ُملتِهًبا 
ويف �لتنف�ض ِمْن �آثاِر �إْحر�قي    

تعليقات  �لتيمورية  نظمته  �لذي  �لغزيل  �ل�صعر  �أثار  وقد 
هذه  )�نظر  مّي«  »�لآن�صة  �لكاتبة  فقالت  وت�صاوؤلهم،  �لُكّتاب 
مترين  و�لق�صد  �إن�صان،  غري  يف  تغزلت  �صاعرتنا  �إن  �ملادة( 
�لعهد  ن�صاء  �لتيمورية كانت يف طليعة  �أن  و�أ�صافت  �لل�صان، 
�جلديد �ملتعرفات حقهن يف حرية �لعاطفة وم�رصوعيتها �صمن 
حدودها �لطبيعية، لي�ض يف �ل�رصق فقط بل يف �لعامل �ملتمدن 

�أجمع.

و�أما �لكاتب �لناقد �لدكتور من�صور فهمي فيقول يف ذلك 
�رصوب  من  �رصبًا  غزلها  »�أيكون  �لتيموري:  �لغزيل  �ل�صعر 

�ل�صلة مبن هو �أهل لذلك �لغزل، �أو مبن هو َحِريٌّ بهذ� �حلب 
من �لرجال؟ �أيكون هو �حلرمان من حرية �لختالط و�لختالء 
مبن ترغب �لنف�ض يف �لختالط بهم من �لنا�ض قد �أدى كبت 
يف  وت�صعيدها  عنها،  �لتنفي�ض  �إىل  �لكبت  و�أدى  �لعو�طف 
بالغر�ئز  �لت�صامي  هو  �أيكون  �ملنغوم؟  و�لقول  و�ل�صعر  �لتخيل 
لتحويلها  و�لأدبي  �لفني  �ل�صتعد�د  فيعمل  �حلبي�صة  �لد�فقة 

وتبخريها �إىل �أدب و�صعر؟«. 

و�ملقربون  �أقاربها  يعرفها  كما  �لتيمورية  �صرية  يف  ولي�ض 
�إليها ما يدل على ومي�ض – مهما ت�صاءل – يثبت يف و�صوح �أن 
قلبها �صِغل باحلب �لذي يوؤدي �إىل �لغر�م بني �لرجل و�ملر�أة، 
من  لون  غزلها  �أن  �إىل  �لتخمني  �لذهاب يف  ي�صتطاع  ثم  ومن 
��صتعمالها  على  و�ملر�ن  �لغزلية  �لعربية  �لألفاظ  ��صتخد�م  �ألو�ن 
من  بالعاطفة  يفي�ض  رنني  ذ�ت  ق�صائد  ر�صاقة وطالوة يف  يف 
�صعًر�  فينع�صه  �ل�صاعر  قلب  يغمر  �لذي  �ملرهف  �لإح�صا�ض 
هذه  ومن  حياته،  يف  �لغر�م  طعم  يذق  مل  ولو  حتى  عاطفيًّا 
مق�صد  عن  تعبري  �أ�صدق  عربت  قد  مي  �لآن�صة  تكون  �لناحية 
�ل�صعر �لغزيل �لذي �أنتجته قريحة عائ�صة �لتيمورية �لتي كانت 
�لتا�صع  �لقرن  �أو�خر  يف  �خلدور  ومالزمة  و�حلجاب  �لتقاليد 
ع�رص تفر�ض عليها، وعلى مثيالتها �أن يكن بعيد�ت عن �لتعلق 

باحلب �ملاألوف وما يتبعه من غر�م وهيام.

ومن �صعرها �لغزيل �لو�صفي �حللو هذه �لأبيات:

عذُب �لر�صاِب ُمهفهٌف  
َي�ْصبي �ملتيَم باحَلَوْر   

من ُمنجِدي، وُجُفوُنه  
منها �ملحبُّ على َخَطْر
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ُمَتَثنًِّيا   قابَْلُته 
ٍن َخَطْر ناِهيَك من ُغ�صْ   

ًما    ور�أيُته ُمَتَب�صِّ
�َصَفْر ْن  �أ مَلَّا  كالبدِر    

��صدْع بح�صنَِك و�فتخرْ 
َرْر ِتْيًها بجيدَك و�لطُّ   

فال�صم�ُض تخجُل عندما  
تبدو، وِي�ْصَتْحيي �لَقَمْر  

بالله  بالإميان  ق�صائد عامرة  �ل�صويف  �ل�صعر  ول�صاعرتنا يف 
و�ل�صتغفار وطلب �لعفو عن �لزلل و�لتو�صل بالنبي �لكرمي يف 
طلب هذ� �لعفو من �لرحمن �لرحيم، فتقول �صارعة �إىل بارئها 

�أن يغفر لها ما تقدم من ذنبها وما تاأخر:

�أتيُت لبابك �لعايل بذيلِّ  
فاإْن مل تعُف عن َزَللي فمن يل؟  

وتتو�صل بامل�صطفى عليه �ل�صالة و�ل�صالم فتقول:

�إين رددت عناين عن غو�يته  
وقلت: يا نف�ُض خلِّي باعَث �لندم   

ولذت بامل�صطفى رب �ل�صفاعة �إذ 
يدعو �ملنادي، فتحيا �لنا�ض من رجم   

وكانت وفاتها خالل عام 1320هـ )1902م( بالغة من 
�لعمر 64 �صنة ميالدية.

كلمة  يف  فاطلبها  �لقدمي  �ل�صارع  ��صم  ترجمة  �أما 
»�صالويا«. 

854– عادل م�سطفى �سوقي – �سارع – بق�سم 
ا رو�سانو �سابًقا( املنتزه )اأندريَّ

هو �ملالزم �أول بحري عادل م�صطفى �صوقي، ولد مبدينة 
عام 1932م  يونية  من  �ملنوفية يف 20  �لكوم مبحافظة  �صبني 
و�لتحق بالكلية �لبحرية �صمن دفعة �أكتوبر عام 1952م، ثم 
�لتي تدرب على ممار�صة  �ن�صم �إىل جمموعة زو�رق �لطوربيد 

�أعمالها وقيادتها يف �أثناء وجوده �صمن �صفقة �لأ�صلحة.

ويف 4 من نوفمرب عام 1956م كان يتوىل قيادة زورق 
�لفد�ئية  �لربل�ض  معركة  يف  و��صت�صهد   220 رقم  �لطوربيد 
�ليوم نف�صه، وكان عمره 24 عاًما )�طلب  �لبطولية يف ذلك 

تف�صيالت هذه �ملعركة يف ترجمة جالل �لد�صوقي(.

�أما ترجمة �صاحب ��صم �ل�صارع �لقدمي فاطلبها يف »�أندريَّا 
رو�صانو«.

بق�سم حمرم بك  – �سارع   – عارف   –855
على  يدل  لقب  �أي  يعينه  ل  �لذي  �ل�صم  هذ�  يكون  قد 
�أو  �لقد�مى  �ل�صارع  �صاحبه، قد يكون لرجل من �صكان هذ� 
بني  من  �أنه  غري  جانبيه،  على  �لقائمة  �لعقار�ت  مالك  لأحد 
طالب �لبعثة �لثالثة �لتي �أر�صلت �إىل فرن�صا يف عهد حممد علي 
طالب يدعى عارف �أفندي و�صل �إىل فرن�صا يف �صهر �أغ�صط�ض 
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عام 1828م )1244هـ(، وكان ر�تبه �ل�صهري �أثناء �لدر��صة 
�إنه  �إذ  �صنو�ت  بعد زمالئه حو�يل خم�ض  وبقي  قر�ًصا،   150
عاد �إىل م�رص يف �أو�ئل عام 1836م )1252هـ(، وبذ� تكون 
�لر�صم  تعلم خاللها  �أعو�م،  ثمانية  ��صتغرقت  قد  �لعلمية  بعثته 

و�لنجارة و�لهند�صة و�لريا�صيات.

�إىل �لوطن ول تاريخ  ول يعرف �صري حياته بعد رجوعه 
ومكان وفاته.

ومل �أ�صتطع �ل�صتدلل على »عارف« �آخر من �أهايل �جلهة 
�لتي ت�صم هذ� �ل�صارع لتدوين ترجمته.

856– عارف با�سا – �سارع – بق�سم حمرم بك
�أر�صلت  �لتي  �لبعثة �لعلمية  هو حممد عارف �أحد طالب 
باري�ض بفرن�صا عام 1844م )1260هـ(، وكان موظًفا  �إىل 
�أن�صاأها  �لتي  �حلربية  باملدر�صة  �أحِلق  وقد  �صفره  قبل  باحلكومة 
وخوله  �لفرن�صية،  �حلربية  لوزير  ريا�صتها  وجعل  علي  حممد 
و�أ�صاتذتها، وبد�أ عارف يف در��صتها منذ  ناظرها  �ختيار  حق 
16 من �أكتوبر عام 1844م )1260هـ( وعاد �إىل م�رص بعد 
)1272هـ(  1855م  عام  مار�ض  من   18 يف  �لدر��صة  �إمتام 
ثم  �لأول وتلقب يف عدة وظائف حكومية،  �صعيد  يف عهد 
وكان  �إ�صماعيل،  �خلديوي  عهد  �لأحكام يف  مبجل�ض  �ختري 
يف  فاأ�ص�ض  ون�رصها،  �لكتب  و�قتناء  بالأدب  �صغوًفا  عارف 
لهذ�  و�أن�صاأ  �ملفيدة،  �لكتب  لن�رص  �ملعارف«  »جمعية  م�رص 
عليها  �أطلق  )1284هـ(  1868م  عام  خالل  مطبعة  �لغر�ض 
�إ�صماعيل هذه  �ملعارف«،  وقد و�صع �خلديوي  ��صم »مطبعة 
عارف  توفيق، وكان حممد  ويّل عهده  رعاية  �جلمعية حتت 

رئي�ًصا لها وجميع �أع�صائها من رجال �لعلم و�لأدب، وقامت 
مطبعة �ملعارف بطبع طائفة كبرية من �لكتب �لهامة يف �لتاريخ 
و�للغة و�لفقه منها كتاب »�أ�صد �لغابة« لبن �لأثري، و»�ألف باء« 
للبلوي، و»تاج �لعرو�ض« للزبيدي، و»�لفتح �لوهبي« للمنيني 
�إىل  �لثقافية  ر�صالتها  تاأدية  على  �جلمعية  و��صتمرت  وغريها، 
�أن حممد عارف قام برتويج �لدعوة يف م�رص خللع �خلديوي 
فخاف  �ملادة(  هذه  )�نظر  حليم  �لأمري  حمله  ليحل  �إ�صماعيل 
عارف عاقبة �تهامه وفرَّ �إىل �لآ�صتانة وبقي فيها �إىل �أن �أدركته 

�لوفاة يف تاريخ غري معروف.

�صعره  قلم« ومن  »�آثار  �لرتكية كتاب  باللغة  موؤلفاته  ومن 
�لعربي قوله:

�أمَلْ تعلْم باأنَّ �صماَء فكري  
تلوُح باأُْفِقها �صم�ُض �ملعاِرْف   

�َض و�لدي يفَّ �ملز�يا  َتَفرَّ
َبني بِعاِرْف  فيوَم ُولِْدُت لقَّ   

857– العا�سد – �سارع – بق�سم حمرم بك
�آخر  �لله،  لدين  بالعا�صد  �مللقب  �لله  عبد  حممد  �أبو  هو 
خلفاء �لدولة �لفاطمية يف م�رص، وقد �ختاره لتويل �خلالفة وهو 
ُزريك، وذلك عقب  بن  �ل�صالح طالئع  �لوزير  مايز�ل طفاًل 

وفاة �خلليفة �لفائز بن�رص �لله يف �صنة 555هـ )1155م(.

�أما �صرية حياته فاطلبها يف �لبحث �خلا�ض »بالفو�طم«. 
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الب�سل بق�سم مينا   – حارة   – عامر   –858
قد يكون ��صم »عامر« لأحد من �صكنو� هذه �حلارة قدمًيا 
�أو مالك �ملنازل �لقائمة على جانبيها ول�صيما �أنه ل يحدد تعريفه 
�لبعثة  �أنه من بني طلبة  �جلد، غري  �أو  �لأب  ��صم  �أو  لقب  �أي 
طالب  �لأول،  �صعيد  عهد  فرن�صا يف  �إىل  �أر�صلت  �لتي  �لثالثة 
يدعى »حممد عامر«،  وملا كان 90% من طلبة �لبعثات �لتي 
�أوروبا يف عهد حممد علي وعبا�ض �لأول  �أر�صلت �إىل بلد�ن 
على  �أ�صماوؤهم  و�صعت  �إ�صماعيل  و�خلديوي  �لأول  و�صعيد 
 � طائفة كثرية �لعدد من �صو�رع �لإ�صكندرية، فمن �ملرجح جدًّ
�أن يكون عامر �صاحب هذه �حلارة هو حممد عامر �لذي رّقي 
فيما بعد �إىل رتبة �لبكوية، وقد تربى حممد عامر يف مد�ر�ض 
م�رص، ودخل مدر�صة �لطب بق�رص �لعيني و�أمت در��صته بها، ثم 
�إليها  �ختري وهو برتبة �ل�صاغ )�لر�ئد( لل�صفر �إىل فرن�صا فو�صل 
�لطب،  علوم  لإتقان  )1279هـ(  1862م  عام  �أكتوبر  يف 
�لوطن يف  �إىل  عاد  وقد  قر�ض،  �ل�صهري 500  مرتبه  وكان 
�إ�صماعيل  �خلديوي  باأمر  يوليو عام 1863م )1280هـ(  �أول 
و�لتحق طبيًبا باجلي�ض و�أخذ يرتقى يف رتبه، ففي عام 1867م 
)1384هـ( رقي �إىل رتبة �لبكبا�صي )�ملقدم( و�صار كبري �أطباء 
�لأرطة 15 من فرقة �مل�صاة، وكان بيته معروًفا بالقاهرة بجهة 
ُمنِح  �أنه  �لبحر، وي�صتدل من �صياق �صريته  بباب  �لفجالة  �رصم 

رتبة �لبكوية.

ول يعرف �صيء عن �لوظائف �لتي تقلدها بعد �أن نال رتبة 
�ملقدم ول عن تاريخ ومكان وفاته.

الرمل بق�سم   – �سارع   – العامري   –859
هو من�صور �لعامري، وقد ��صتبد بحكم �لأندل�ض خالل 
�لقرن �لعا�رص �مليالدي، وهو من �لفئة �لتي �أطلق �أفر�دها على 
�أنف�صهم لقب »�لعامريني« وهم �أ�صاًل من �ليمن، و�لعامري من 
�ليمن �أ�صاًل و�لعامريون �لأندل�صيون وينت�صبون �إىل عبد �مللك 
)�نظر  زياد  بن  طارق  مع  غازًيا  �ملغرب  دخل  �لذي  �ملعافري 
هذه �ملادة( و��صتقرو� يف �لبالد �لأندل�صية، وكان من عقبهم 

من�صور �لعامرة �صاحب هذه �لرتجمة.

ويطلق لقب �لعامري على عبد �لله بن �صعد بن �أبي �رصح 
�ل�صحابي �مل�صهور، �طلب ترجمته يف »�بن �أبي �رصح«. 

ادي – �سارع – بق�سم مينا الب�سل 860– العبَّ
يعرف بلقب »�لعبَّادي« يف تاريخ تر�جم �ملفكرين �لعرب 
وفاًقا  معلومات عن حياتهم، وهم  �ملوؤرخون  ثالثة ممن ذكر 

لأزمنة وجودهم يف قيد �حلياة:

1( اأب� يعق�ب حنني بن اإ�سحق العبادي: ويعترب من �لعباقرة 
�لكبار يف علوم �لطب و�لفل�صفة و�لرتجمة عن �للغات �ليونانية 

و�ل�رصيانية و�لفار�صية.

 وقد ولد يف مدينة »�حلرية« عام 194هـ )809م( ويرجع 
لقبه »�لعبَّادي« �إىل �نت�صاب �أجد�ده �إىل »�لُعبَّاد« وهم قوم من 
قبائل �صتى �عتنقو� �لدين �مل�صيحي ونزلو� بظاهر �حلرية و�بتنو� 
فيها �لق�صور �لفخمة، ون�صاأ حنني �لعبَّادي يف �حلرية يعمل مع 

�أبيه �إ�صحق يف تركيب �لعقاقري بحانوت �صغري.
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وملا بلغ �خلام�صة ع�رصة من عمره رحل �إىل بغد�د وكان قد 
��صتقر بها �أبو زكريا يحيى بن ما�صويه )�نظر مادة �بن ما�صويه( 
و�لبيمار�صتان  جندي�صابور  مدينة  مدر�صة  ريا�صة  توىل  �لذي 
�لطبيب  ��صتقدمه  عندما  ببغد�د  ��صتقر  ما�صويه  و�بن  هناك، 
مدر�صة  ريا�صة  توىل  �لذي  بختي�صوع  بن  جربيل  �مل�صهور 

جندي�صابور قبل �أن يتولها �بن ما�صويه.

وقدم جربيل بن بخيت�صوع �بن ما�صويه �إىل �خلليفة �لعبا�صي 
»بيت  يف  �لرتجمة  ق�صم  �إليه  فعهد  �ملادة(  هذه  )�نظر  �ملاأمون 
�حلكمة«، ومن ثم �صارت د�ر �بن ما�صويه ملتقى �لطبقة �ملثقفة 

من �أهل بغد�د.

�أخذ  بغد�د  على  �لعبَّادي  �إ�صحق  بن  حنني  وفد  وعندما 
يرتدد على د�ر �بن ما�صويه وي�صتمع �إىل كل ما كان يروى من 
�أحاديث ويتعلم مهنة �لطب، وذ�ت يوم ثار عليه �بن ما�صويه 
لكرثة �أ�صئلته وقال له: »ما لأهل �حلرية و�لطب؟ �أنت ل ت�صلح 
�إل لت�رصيف �لنقود يف �لطريق مثل قومك، �ترك مهنة �لطب 

فهي مهنة لي�صت لعبَّادي!!«. 

�لعلم  ل�رصفه و�رصف  ينتقم  �أن  و�أق�صم  باكًيا  فخرج حنني 
ل  �ل�صبل  �أق�رص  من  �لعلم  طلب  �أن  و�أدرك  نف�صه،  بالعلم 
قا�صًد�  �لرحيل  �إىل  فبادر  ذ�تها،  �لعلم  مو�طن  يف  �إل  يكون 
�للغة  تعلم  �ل�صغرى، وهناك عكف على  و�آ�صيا  �لإغريق  بالد 
�ليونانية وكان يف �لوقت ذ�ته يجوب �لكنائ�ض و�لأديرة بحًثا 
مادة  )�نظر  و�أبقر�ط  �ملادة(  هذه  )�نظر  جالينو�ض  كتب  عن 
وغريهم  �ملادتني(  هاتني  )�نظر  و�أر�صطو  و�صقر�ط  هيبوقر�ط( 

من �أئمة �لطب و�حلكمة عند �لإغريق.

�أعو�م من �لتنقل يف طلب �لعلم يف غري كلل  وبعد ثالثة 
عاد حنني بن �إ�صحق �إىل بغد�د متخفًيا يف زي كاهن وقد �أطلق 

حليته و�صاربيه.

ي�صتم  و�رصع  نف�صه  عن  ك�صف  �لطبيب  يو�صف  وعند 
�بن ما�صويه، لأنه كان يقول: »�إن من �ملحال �أن يتعلم �لطب 
�لعبَّادي«، ثم �أردف �بن �إ�صحق قائاًل: »فاأنا بريء من ديني �إن 
ر�صيت �أتعلم �لطب حتى �أحكم �لل�صان �ليوناين و�أنا �أرجو �أن 

يبقى �أمري م�صتوًر�«.

�صحبة جربيل  متخفًيا يف  ق�صاها  �صنو�ت  ثالث  وخالل 
كتب  من  �أق�صام  برتجمة  �إ�صحق  �بن  قام  بجتي�صوع،  �بن 
�لت�رصيح جلالينو�ض وف�صول �أ�صماها »�جلو�مع« �لتي �طلع عليها 
�بن ما�صويه فقدرها مبا ت�صتحق من �إعجاب وثناء و�صعي لك�صب 

ودِّ �بن �إ�صحق بعد �أن عرف ف�صله ومكانته �لعلمية �لرفيعة.

�إىل جانب لغته  �ليونانية  �للغة  باإتقان  �إ�صحق  �بن  ومل يقنع 
جندي�صابور  �إىل  رحل  فقد  فيها،  �صليًعا  كان  �لتي  �ل�رصيانية 
حيث تعلم �للغة �لفار�صية و�نتقل بعد ذلك �إىل مدينة �لب�رصة فلزم 
�خلليل بن �أحمد )�نظر هذه �ملادة( ودر�ض عليه �للغة �لعربية، ثم 

عاد �إىل بغد�د ليوثق عالقاته مع كبار �لعلماء و�لأطباء.

وقد �ت�صل باأولد مو�صى بن �صاكر )�نظر مادة �بن �صاكر( 
و�أنفقو�  �لتي جمعوها  للكتب  �ملرتجمني  ريا�صة  وتوىل عندهم 

�لكثري من �ملال يف �صبيل ترجمتها �إىل �للغة �لعربية.

وملا مل�صه �أولد �بن �صاكر يف حنني بن �إ�صحق من ن�صاط 
وعبقرية قدموه �إىل �خلليفة �ملاأمون عام 213هـ )828م( فبعثه 
�ختاره  ثم  و�ملنطق  و�لفل�صفة  �لطب  ترجمة كتب  على  م�رصًفا 
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كبري  عدد  �لبيت  بهذ�  يعمل  وكان  �حلكمة«،  »لبيت  رئي�ًصا 
من �لنقلة �إىل �للغات �ليونانية و�ل�رصيانية و�لفار�صية و�لهندية، 
فكان حنني يختار لكل و�حد من هوؤلء �ملرتجمني نوع �لكتب 
�لتي ترجمها، ويفتح ما ��صتغلق عليهم من �ألفاظها وي�صحح ما 

يجده من �أخطاء يف نقلها.

و�إىل جانب نبوغه يف �لرتجمة ذ�ع �صيته يف علم �لطب، 
ا  ومن ثم �ختاره �خلليفة �ملتوكل )�نظر هذه �ملادة( طبيًبا خا�صًّ
�أمعن يف تعذيبه و�رصبه حينما رف�ض  �إن هذ� �خلليفة  له ويقال 
�أن يركب له دو�ء �صام يق�صي به على �أعد�ئه �رصًّ�، وقد قال 
�أمري  �أن  �لنافعة ول علمت  �لأدوية  تعلمت غري  للمتوكل: »ما 
�أطلق  �صنة كاملة  ب�صجنه  �أمر  وبعدما  يطلب غريها«،  �ملوؤمنني 
�رص�حه، و�أبلغه �أنه فعل به كل هذ� �لتعذيب و�لتنكيل ليتاأكد من 

�أنه مل يكن د�صي�صة من �أحد ملوك �لروم �أر�صله لقتله بال�صم.

ا له عقب �جتيازه هذ� �لمتحان  وبعد �أن �ختاره طبيًبا خا�صًّ
هو  »�إنه  فاأجاب:  �أو�مره،  تلبية  �متناعه  �صبب  �صاأله عن  �ملوؤمل 
مع  و�جلميل  �خلري  با�صتعمال  ياأمرنا  فالدين  و�ل�صناعة،  �لدين 
�أعد�ئنا فكيف ظنك بالأ�صدقاء؟ و�ل�صناعة متنعنا من �لإ�رص�ر 
باأبناء �جلن�ض لأنها مو�صوعة لنفعهم، مق�صورة على معاجلتهم 
ومع هذ� فاإن لالأطباء عهًد� موؤكًد� باإميان مغلظة �أل يعطو� دو�ء 

قاتاًل فلم �أر �أن �أخالف هذين �لأمرين �ل�رصيفني«.

ترجمات  معظمها  عظيمة  ثروة  �إ�صحاق  بن  حنني  وترك 
قام هو بنقلها لعدد كبري من �لأطباء و�حلكماء �لإغريق، ومبا 
�لعربية  �إىل  �لنقول  على  �حلكمة«  »بيت  يف  ي�رصف  كان  �أنه 
�أعو�نه وتالميذه  ترجمها  ترجمة كتب عديدة  �إليه  ن�صبت  فقد 
عالوة على ما كان هوؤلء �لأعو�ن ي�صعون ��صمه على بع�ض ما 

يرتجمون من موؤلفات، ويذكر �بن �لندمي )�نظر هذه �ملادة( يف 
فهر�صته �أن حنيًنا و�صع كتابًا ذكر فيه كل �لكتب �لتي ترجمها 
فعاًل، ويبدو �أن هذ� �لكتاب هو جمموعة �لر�صائل �لتي بعث 
بها عام 251هـ )865م( �إىل علي بن يحيى �ملنجم وهو من 
�ملولعني بالرتجمة و�صاحب مكتبة نفي�صة هائلة، ومتثل ر�صائل 
�مل�صت�رصق  حنني جانًبا من حياته وم�صنفاته وتر�جمه وقد عرث 
�لأملاين »برغ�صرت �أ�رص« على هذه �لر�صائل يف حمفوظة مب�صجد 

�أيا �صوفيا بالآ�صتانة فقام بن�رصها وترجمتها �إىل �لأملانية.

�أ�صيبعة،  و�بن  و�لِقفطي،  �لندمي،  �بن  كتبه  مما  ويظهر 
�أن حنني  �أرخو� للحكماء و�لأطباء  و�بن جلجل وغريهم ممن 
�بن �إ�صحق ترجم جميع موؤلفات جالينو�ض و�صبع ر�صائل لبول�ض 
�لأجانيطي و�صبعة كتب لأبقر�ط وكتب �أخرى حلكماء و�أطباء 
�لقدمية و�ملعروفة  �ليونانية  �لتور�ة  �لإغريق، كما قدم برتجمة 
با�صم »�ل�صبعينية«، كما ترجم �ملقولت و�لطبيعيات و�لأخالق 

لأر�صطو.

�إ�صحق �صديد �لتمحي�ض و�لتدقيق يف  وقد كان حنني بن 
عدة  على  �لرت�جم  يعتمد يف  كان  ثّم  ومن  �لرتجمة،  �أعمال 
ن�صخ مل�صاهاتها حتى يطمئن ل�صحتها، ولذ� كان يقول وددت 
�أنقله  يونانية من كل كتاب  ن�صخ  لو كانت لدي دوًما ثالث 

ليت�صنى يل �أن �أقابل بينها و�أ�صتخرج منها �لأ�صل �ل�صحيح.

ومن جهة �أخرى كان حنني من �ملجدين يف طلب �لعلم، 
فزيادة على رحالته �إىل �ليونان و�آ�صيا �ل�صغرى و�إير�ن لدر��صة 
بحًثا  �لعربية  �لأقطار  �إىل  عديدة  برحالت  قام  و�للغات  �لطب 
و�صوريا  �لعر�ق  �إىل  �أخرى  وبرحالت  �لنادرة  �ملوؤلفات  عن 

وفل�صطني وم�رص و�لإ�صكندرية.
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من  �صبعة  �أن  يف  و��صًحا  �إ�صحق  بن  حنني  ف�صل  ويبدو 
�ليونانية،  �أ�صولها  �صاعت  �لت�رصيح  علم  يف  جالينو�ض  كتب 
لكنها عادت �إىل �لظهور بف�صل ترجمته لها، وهكذ� مت �حلفاظ 

على كل موؤلفات هذ� �لطبيب �لإغريقي �لعامل.

ي�صيف  فكان  �لكتب حرفية  لكل هذه  ترجمته  تكن  ومل 
عليها �لكثري من معلوماته �لعلمية �ملفيدة وكان يزيد عليها �أقو�ل 

�أر�صطو وغريه من فال�صفة �ليونان.

وقد خدم �خللفاء �لروؤ�صاء �لذين توىل �أبوه خدمتهم ويظهر 
�أن �أباه كان من �ملرتجمني �لأكفاء �لذين �أ�صهمو� يف نقل �لكتب 

�ملفيدة �إىل �للغة �لعربية.

�أمثاله  غر�ر  على  مفجعة  �جلليل  �لعامل  هذ�  نهاية  وكانت 
من �لعباقرة مثله، فقد و�صا به �لطبيب �لطيفوري لدى �خلليفة 
�لعبا�صي �ملعتمد على �لله وكان من �أ�صد ح�صاده ملا ناله من جمد 
ورفعة، وكان من نتيجة هذه �لو�صاية �لو�صيعة �أن �صك �خلليفة 
يف �إخال�صه و�أخذ يرف�ض كل دو�ء ي�صنعه له ما مل ي�رصف عليه 
»�لطيفوري«، فعزَّ ذلك على حنني فعاد �إىل د�ره حزيًنا ويقال 
�إنه تناول �ل�صم يف هذه �لليلة نف�صها وهي ليلة �ل�صاد�ض من �صهر 
�صفر عام 260هـ )872م( ومات على �إثر ذلك بالًغا من �لعمر 

حو�يل 64 عاًما.

العبَّادي:  عبَّاد  بن  اأحمد  بن  عا�سم حممد  اأب�  القا�سي   )2
�لقا�صي  على  بهر�ة  تفقه  وقد  �لهروي،  بالقا�صي  ويلقب 
�لقا�صي  على  ني�صابور  مبدينة  تفقه  ثم  �لأزدي،  من�صور  �أبي 
�ملذهب  فقهاء  م�صاهري  من  �إماًما  و�صار  �لب�صطامي،  عمر  �أبي 
�ل�صافعي، وكان دقيق �لنظر يف كل ما تعلمه ثم تنقل يف �لبالد 
نافعة  كتًبا  و�صنف  عنهم  و�أخذ  �لعلم،  �أهل  من  كثرًي�  وقابل 

مذهب  �إىل  و»�لهادي  و»�ملب�صوط«،  �لق�صاء«،  »�أدب  منها: 
�لعلماء«، و»�لرد على �ل�صمعاين«، وله كتاب نافع يف »طبقات 
�ل�صافعية من �لفقهاء«، وقد �أخذ عنه �أبو �صعد �لهروي �صاحب 
�حلكومات«،  وغو�م�ض  �لق�صاء  �أدب  يف  »�لأ�رص�ف  كتاب 

هذ� عالوة على �أنه �صمع �حلديث ورو�ه.

وتويف مبدينة هر�ة يف �صهر �صو�ل عام 458هـ )1065م( 
بالًغا من �لعمر حو�يل 81 عاًما.

فقهاء  �أكابر  من  كان  العبادي:  امل�رشي  الدين  ر�سي   )3
�ملذهب �حلنفي وله موؤلفات كثرية يف �لفقه �حلنفي ويف تف�صري 
�لقر�آن �لكرمي، وكانت وفاته يف زبيد عام 800هـ )1397م( 

ول يعرف تاريخ ومكان مولده.

861– عبد احلميد اأبو هيف )الدكتور( – 
�سارع – بق�سم باب �رشقي )امل�سيني 

�سابًقا(
�طلب ترجمته يف »�لدكتور عبد �حلميد �أبو هيف«.

 – )الدكتور(  بدوي  احلميد  عبد   –862
�سارع – بق�سم العطارين )ال�سلطان 

عبد العزيز �سابًقا(
 – )الدكتور(  بدوي  احلميد  عبد   –863
�سارع – بق�سم باب �رشقي)ال�سلطان 

عبد العزيز �سابًقا(
�نظر ترجمته يف »�لدكتور عبد �حلميد بدوي«.
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و�طلب ترجمة �صاحب �ل�صم �لقدمي لل�صارع يف »�ل�صلطان 
عبد �لعزيز«.

 – �سارع   – ال�سنو�سي  احلميد  عبد   –864
بق�سم العطارين )بزموث �سابًقا(

عام  بالإ�صكندرية  ولد  �ل�صنو�صي  عمر  �حلميد  عبد  هو 
1316هـ )1898م(، وهو من �أ�صل مغربي ليبي، كما يدل 
عليه لقبه »�ل�صنو�صي« ن�صبة �إىل �لطريقة �ل�صوفية �ل�صنو�صية �لتي 
�ملجاهري  �ل�صنو�صي  علي  حممد  �صيدي  �إىل  تاأ�صي�صها  يرجع 
)1791م(  1206هـ  عام  ولد  �لذي  �حل�صيني  �لإدري�صي 
بالقرب من ميناء م�صتغامن بالقطر �جلز�ئري، ولعل عبد �حلميد 
مادة  )�نظر  �ل�صويف  �لعامل  هذ�  �إىل  بالأرومة  ينتمي  �ل�صنو�صي 

�ل�صنو�صي( وقد كان يقول ذلك يف حياته.

وكان و�لد عبد �حلميد من �ملهتمني بالأدب و�لعلوم، كما 
كان عمه �إبر�هيم �ل�صنو�صي �صاعًر� طبع ديو�نه باملغرب، وقد 
ورث عبد �حلميد عن �أبيه وعمه مكتبة ت�صم �لكثري من كتب 
�لأدب �لعربي �لقدمي فلم يهمل ذخائرها فاأكب على قر�ءة �ملفيد 
منها وحفظ ما يروقه من جملد�تها، مما كون يف ذهنه �لنا�صئ 
فكرة و��صحة عن �لأدب �لعربي �لقدمي ظهر تاأثريها �لقوي على 

ديباجات ق�صائده �لأوىل عندما ت�صدى لنظم �ل�صعر.

�أحد كتاتيب  من طفولته يف  ق�صرية  فرتة  ق�صى  �أن  وبعد 
جلمعية  �لتابعة  �لأول  �إبر�هيم  مبدر�صة  �لتحق  �جلمرك،  ق�صم 
�لعروة �لوثقى، وكان مكانها يف م�صتهل �لقرن �لع�رصين �حلايل 
يف �آخر �صارع �حلجاري، ومن ثم كانت �لفر�ض مو�تية لأن 
ميعن �لنظر يف �لبحر وهو ين�رص �أمو�جه �لرقر�قة على رمال خليج 

1909م  عام  من  �بتد�أ  �لذي  �لر�صيف  ت�صييد  قبل  �لأنفو�صي 
)1327هـ(.

ونتيجة لطالعه �ملتو��صل على كتب �لأدب �لقدمية �لتي 
حفلت بها مكتبة �أبيه وعمه كان يلقي على زمالئه �ل�صغار يف 
�ملدر�صة بع�ض ما حفظ من ق�صائد �ملتنبي و�أبي متام ومن مقامات 
�لتي  �ملحفوظات  بهذه  فيبهرهم  �ملادة(،  هذه  )�نظر  �حلريري 
تعلو م�صتو�ه �لفكري وم�صتو�هم على �ل�صو�ء و�إن كانت مادة 
�ملعلقات  �أ�صعار  من  طائفة  ت�صم  �حلني  ذلك  يف  �ملحفوظات 

و�ملقامات.

��صتطاع  حتى  )1912م(  1331هـ  عام  حل  �إن  وما 
و�لقو�يف،  �لبحور  �ل�صليم  �ل�صعر  نظم  �ل�صنو�صي  �حلميد  عبد 
ولكن على منط �صعر �لعرب �لقد�مى، وكان من �لطبيعي �أن 
ق�صائده  عليهم  ليعر�ض  �لإ�صكندرية  ب�صعر�ء  �لت�صال  يحاول 
مع ح�صن  �ل�صد�قة  ُعَرى  فوثق  ق�صائد  من  نظمو�  ملا  وي�صتمع 
فهمي وعثمان حلمي وبريم �لتون�صي وخليل �صيبوب )�نظر هذه 
فاكت�صب  جز�رين،  وزكريا  �لن�صار  �للطيف  وعبد  �ملو�د(، 
بهذه �ل�صد�قة معرفة �أمناط جديدة ل�صياغة �ل�صعر، ��صتفاد من 
نقدهم �لبناء ل�صعره فاأكب على ت�صفح دو�وين كبار �ل�صعر�ء 
�أمثال �لبحرتي و�ل�رصيف �لر�صي )�نظر هاتني �ملادتني( ومهيار 

�لديلمي وغريهم.

�ل�صاعر  على  تعرف  )1913م(  1332هـ  عام  وخالل 
بامل�صاهرة  بينهما  �ملودة  توثقت �صالت  �لذي  �ل�صوبا�صي  مفيد 
بعد ذلك، �إذ تزوج عبد �حلميد �صقيقة �ل�صوبا�صي، وكان مفيد 
�ل�صوبا�صي يف م�صتهل معرفته بال�صنو�صي ينظم �ل�صعر ولكنه كان 
يختلف يف نظمه عن جماعة �ل�صعر�ء �لآنفي �لذكر، لأنه كان 
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منهم  �أكرث  و�إن كان  �لقدمي،  �لعربي  بال�صعر  معرفة  منهم  �أقل 
يف  �لبتد�ئية  در��صته  تلقى  �إنه  �إذ  �لإجنليزي،  بال�صعر  معرفة 
�ملد�ر�ض �لإجنليزية فاأتاحت �ل�صد�قة بني �ل�صاعرين باأن يفيد كل 

منهما من مز�يا �صعر �لآخر.

ويف تلك �لأثناء �لتحق مفيد �ل�صوبا�صي مبدر�صة ر�أ�ض �لتني 
بالقرب من ق�رص �خلديوي، وكان من حظ  �لثانوية وكانت 
�ل�صديقني وحظ زمالئهما من عدد كبري من �أدباء �لإ�صكندرية 
�أن كان �ل�صاعر �لكبري عبد �لرحمن �صكري )�نظر هذه �ملادة( 
�ل�صلة  بد�أت  ثم  ومن  باملدر�صة،  �لتاريخ  مادة  بتدري�ض  يقوم 
�لأدبية بني عبد �لرحمن �صكري وبني �أدباء �لإ�صكندرية �لذين 
�لغربية من حديقة  يلتقو� ع�رص كل يوم يف �جلبهة  �أن  �عتادو� 
ينحدر  فيها جدول  وكان  �ملياه،  لو�بور  �ملجاورة  �ل�صاللت 
��صم  �حلديقة  �أطلق على هذه  ثم  �ل�صالل ومن  �صكل  ماوؤه يف 

حديقة �ل�صاللت، وماز�ل هذ� �ل�صم يالزمها حتى �لآن.

وخالل هذه �لجتماعات �لأدبية كان كل �صاعر يلقي على 
رفاقه �أحدث ما نظم من ق�صائد، وكان عبد �حلميد �ل�صنو�صي 
حما�ض  من  وجد�نه  يف  يجي�ض  كان  ملا  �إنتاًجا  �أغزرهم  من 

و�ندفاع وما كان ل�صاعريته من تدفق و�صهولة يف �لنظم.

من  �لأول  �جلزء  ظهر  )1334هـ(  1915م  عام  ويف 
منه، وقد  ن�صخة  �أية  يعرث على  �لذي مل  �لقلوب«  »لغة  ديو�نه 
كتب مقدمة هذ� �جلزء �ل�صاعر عبد �لرحمن �صكري م�صيًد� مبا 

�صم من ق�صائد ومنوًها بنو�حي �لإبد�ع و�لتجديد فيه.

وكان لعبد �لرحمن �صكري �لف�صل يف حث �أدباء حديقة 
على  و�لطالع  �لإجنليزي  بالأدب  �لهتمام  على  �ل�صاللت 
�إنتاج فحول �صعر�ئه، وقد �أمدهم بن�صخة خطية من »�ملنتخب 

من �صعر �لعرب« وهي جمموعة �صخمة من �لق�صائد �ختارها 
�لكتب  يتبادلون  �ل�صعر�ء  زمالوؤه  وكان  بخطه،  ون�صخها 
و�لدو�وين ويحفظون ما يحلو لهم من مو�صوعاتها وين�صخون 

ما يريدون ن�صخه منها.

من  �لثاين  �جلزء  �صدر  )1337هـ(  1918م  عام  ويف 
ديو�ن عبد �حلميد �ل�صنو�صي بعنو�ن »نغم �لنفو�ض«، ويف عام 
�لعقاد،  �ل�صاعر�ن عبا�ض حممود  1919م )1338هـ( �تخذ 
�، و�ن�صما  و�إبر�هيم عبد �لقادر �ملازين من �لإ�صكندرية م�صتقرًّ
�لألو�ن؛  �لز�هي  �صعرهما  �أنغام  يردد�ن  �ل�صاللت  �إىل جماعة 
�لف�صل يف  لهم  �لذين كان  �ل�صعر�ء  �صمل طائفة  �لتاأم  وهكذ� 
فتح نافدة من �ل�صعر �لعربي تطل على �ل�صعر �لعاملي )�نظر مادتي 

عبا�ض حممود �لعقاد وعبد �لقادر �ملازين(.

ويف هذه �لفرتة كان �صعر �أحمد �صوقي )�نظر هذه �ملادة( 
قد طور مفاهيم �ل�صعر وحطم �ل�صيغ �لبيانية �لقدمية بالتعبري عن 
�أغر��صه يف �أ�صلوب مو�صيقي �صادق يربز �أفكار �لع�رص �حلديث 
�ملو�صوعات  على  ذلك  يف  �قت�رص  قد  كان  و�إن  وخو�جله، 
ذلك  ومع  �لوقتية،  �ملحلية  �لجتماعية  و�مل�صاكل  �ل�صيا�صية 
�لف�صيح و�لر�صافة وقوة  بالأ�صلوب  �لفرتة  فقد متيز �صعره هذه 
�لعربي  �ل�صعر  حماكاة  من  و�لتخل�ض  باحلو�دث  �لنفعال 
�لقدمي، ومن ثم بقي هذ� �للون من �لقري�ض يردد حتى �ليوم 

ويحفظه �لكثري من �لنا�ض.

�ملادة(  هذه  )�نظر  مطر�ن  خليل  طلع  �لآونة  تلك  ويف 
م ببع�ض مو�صوعات �ل�صعر �لفرن�صي ومعانيه، كما  ب�صعر مطعَّ
برزت ق�صائد �صعر�ء �ملهجر �لبديعة يف �أ�صالتها وجدتها وح�صن 
�أحا�صي�ض  على  تعبري�تها  �قت�صار  من  �لرغم  على  معانيها، 
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�ل�صعر�ء من كل  فاأفاد  �لأوطان،  �لوح�صة و�لعزلة و�لبعد عن 
هذه �لألو�ن.

ويف �أعقاب ذلك �أخذ تاأثري عبد �لرحمن �صكري يظهر يف 
عليهم  �لتاأثري  هذ�  �ل�صاللت، كما ظهر  �صعر�ء حديقة  �إنتاج 
عقب ظهور �جلزء �لأول من ديو�ن �لعقاد وديو�ن �ملازين خالل 

عام 1915م )1334هـ(.

ويالحظ �أن هوؤلء �ل�صعر�ء �بتعدو� يف نظمهم عن �لأحد�ث 
�ل�صيا�صية و�مل�صكالت �لجتماعية و�لعالقات �لعامة، وق�رصو� 
مت�صهم  �لتي  و�مل�صكالت  لهم  تقع  �لتي  �لأحد�ث  على  همهم 
�لتي تثري فيهم خمتلف �لنفعالت  مبا�رصة و�لعالقات �خلا�صة 

و�لعو�طف من حب ونفور وكر�هية و��صتلطاف.

نفو�صهم  وخلجات  و�أحا�صي�صهم  �ل�صعر�ء  هوؤلء  وبني 
به،  ويتاأثرون  بهم  يتاأثر  و�أخذ  �ل�صنو�صي  �حلميد  عبد  �ندمج 
ديو�ن  عن  �ل�صعور  هذ�  يتمخ�ض  �أن  �ملفرو�ض  من  وكان 
و�عتمال،  عو�مل  من  نف�صه  به  نب�صت  ما  كل  ي�صم  �صخم 
و�أن  �مليد�ن  هذ�  عن  �لبعد  على  �أجربته  �حلياة  تكاليف  ولكن 
يهب وقته وعقله للمحاماة �لتي �صار �أحد �أعالمها �ملربزين، �إذ 
�نتخبه زمالوؤه رئي�ًصا لنقابتهم يف �لإ�صكندرية، وقد ��صتفادت 
م�صتوى  برفع  وذلك  و�أدبه  �صعره  من  �ملحاكم  يف  �ملر�فعات 

�أ�صلوب �ملر�فعة �أمام �لق�صاء.

و�لباحث يف �صعر عبد �حلميد �ل�صنو�صي من �لق�صائد �لد�لة 
على تردده بني �لنمط �لقدمي �ل�صديد �لعناية بالديباجة و�لر�صانة 
وفخامة �للفظ وعوي�ض �ملعاين، وبني �لأ�صلوب �جلزل �ل�صهل 
�لأ�صلوب و�ل�صياق �حلديث �ملعاين و�لبناء، فبينما جنده يحاكي 

�ل�صعر�ء �لقد�مى يف ق�صيدته بعنو�ن خلود �حل�صن، �إذ يقول يف 
ديباجتها:

�صَقى َربَْعَك �ملاأنو�ِض َفْي�ُض �لغماِئم 
وجاَدْتُه �أفو�ُه �لُغُيوِث �ل�صو�ِجِم   

�أَبُّثَك ما �ألقاُه ِمْن �أمل �جَلَوى  
ومن لوعٍة بني �للََّهى و�حلياِزِم  

َرْحُته   �إذ� �لهمَّ �أبَْدى �صفحتْيِه �طَّ
و�أُبُْت �إىل َعْهِد �لَهَوى �ملُتقاِدِم   

ِف �لرياح �ل�صماِئمِ  َمِقْيلي ِمْن َع�صْ
وَهِدي يف د�ٍج من �للْيِل فاِحِم   

فياَلَك من �أْمٍن وليد �ملظامِل   
ْفٍو نتاج �لعالقم وياَلَك من �صَ  

»�أقبل  ق�صيدته  فينظم  �حلديثة  �لرومان�صية  �إىل  يذهب  نر�ه 
�ل�صيف« �لتي �صبقت ع�رصها ب�صنني عديدة فيقول:

قْد �أقبَل �ل�صيُف يا حبيبي  
يختاُل يف ثوبِه �لَق�صيِب    

و�لطرُي لٍه ِجدُّ طروٍبٍ 
نِه �لَرطيِب ي�ْصدو على ُغ�صْ    

ولَح يف �ل�صيِف كلُّ ِطيٍب   
الِْيَك يا حبيبي  غرُي جَمَ  
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�إىل �أن يناجي هذ� �حلبيب وي�صكو له وح�صة قلبه يف عزلته 
فين�صد:

يا فرحة �لزهِر بالطيوِر   
وفرحة �لطرِي بالغديِر

ْحَياَن بالُبدوِر   �لليُل �صَ
و�لَرْو�ُض ن�صو�َن بالَعبري  

فما لقلبي بال �َصِمرْيٍ  
�أْفَرَدُه �لدهُر يا حبيبي؟   

ويف ديو�ن �صاعرنا طائفة كبرية من �لق�صائد �لتي تدل على 
هذ� �لتحول من �لقدمي �إىل �حلديث، ومن �حلديث �إىل �لقدمي 
وما ذلك �إل ب�صبب ما وقر يف �أذنيه، وما ��صتقر يف وجد�نه من 
�أخيلة �لقدمي طو�ل مدة قر�ءته لأمهات �لدو�وين و�لكتب يف 
عهد �ل�صبا وما تعرف عليه بعد ذلك من �أ�صاليب رومان�صية حديثة 
عن طريق مطالعاته يف عهد �ل�صباب و�لرجولة وما تاأثر به من 
�ألو�ن �ل�صعر �لتي نظمها رفاقه و�أ�صدقاوؤه من �صعر�ء �لإ�صكندرية 
وغريهم، ولذ� جنده يركن مرة �إىل �ملعاين �لقدمية، ثم يرتكها 
متاأثر  له معامل طريقه �جلديد  �لتي ر�صمت  �ملعاين �جلديدة  �إىل 
�لرحمن  عبد  وبدو�وين  �لإجنليزي  و�ل�صعر  �لأجنبية  بالآد�ب 
�أدخل  وقد  مطر�ن،  وخليل  �صوقي  و�أحمد  و�لعقاد  �صكري 
فاأخذ  �لت�صاوؤم،  بع�ض  نف�صه  على  �صكري  �لرحمن  عبد  �صعر 
و�إغفالهم  وغدرهم  و�لأ�صدقاء  �لأحباب  يتحدث عن كذب 
تقدير �صدق عو�طفه، ومكانته يف عامل �لأدب وهو �لذي يعتز 

ب�صعره ويعتمد يف �أنه جدير بالتقدير و�لثناء.

لفر�صة  و�لتفرغ  �ل�صعر  ممار�صة  عن  �ملحاماة  �صغلته  وملا 
�أح�صن بجفاف �حلياة �لعملية فكان ل ينقطع يف �ملرحلة �لثانية 
من �صعره عن ذكر تعط�صه �إىل �حلب و�صعوره بالفر�غ وبال�صياع 
حني يغدر به من يحب �أو يبعد عنه كاأن �حلب عنده يف تلك 

�لفرتة و�حة و�صط �ل�صحر�ء وقد عرب هذ� �لإح�صا�ض بقوله:

وقنعت منك بنظرة وبلفتة   
وطفقت �أحلم بالنعيم �ملقبل  

كا�صفتك �حلب �لدفني فاأ�رصفت 
عيناك تفح�صني وتنكر مقويل    

وظننتني �ألهو بقويل مثلما   
يلهو �لورى يف جل�صة وتبذل   

�إين لأهز�أ بالعو�مل كلها   
مادمت �أ�صعر �أن قلبك �صار يل   

وما �أعذب جر�ض �لأبيات �لثالثة �لتي جادت بها قريحته 
حينما �أفقدته �حلياة �لآلية �لتي كان يقطعها من عمره يف ميد�ن 
�ملحاماة كل تذوق و�إح�صا�ض �صعري كان يتمنى �أن يغمر� قلبه 
بالتمني  �لدنيا  ومن  منها  مكتفًيا  حبيبته  فيناجي  حياته،  طو�ل 

�لذي يغمر وجد�نه ويعو�صه مذ�ق �حلقيقة و�لو�قع فيقول:

َح�ْصبِي من �لدنيا �بَْتها  
جِك ِحْيَنما َتْدنِنْيَ ِمنِّي    

َح�ْصبِي من �لدنيا �ْكتئا  
بَك عندما َتْناأَيَن عنِّي  
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ـ  َح�ْصبِي وَح�ْصبِك �أن َنْق�صِ
ي �لُعْمَر يف و�دي �لَتَمنِّي  

يف  �صكري  �لرحمن  عبد  �أ�صتاذه  بت�صاوؤم  تاأثره  وينعك�ض 
طائفة من ق�صائده تنمُّ عن �لكاآبة �لدفينة، وقد نفث هذه �لروح 

�لقائمة يف ق�صيدته »دوحة �لقر�صاد« �لتي جاء فيها قوله:

ولقد َمَرْرُت بَِدْوَحِة �لِقْر�صاِد   
َف�َصِهْدُت ما َفَعَل �لزماُن �لعادي  

َح َنْبُتها    وَّ ْت ن�صاَرُتها و�صَ َجفَّ
وتناَثَرْت �أور�ُقها يف �لو�دي   

بابَتي    َفَبَكْيُتها، ل بل بََكْيُت �صَ
َوَرَثْيُتها، ل بَْل َرثيُت فوؤ�دي  

ِك �لبَِلى    يا َدْوَحَة �لِقْر�صاِد َغريَّ
وَجَرْت عليك رو�ئٌح وغو�دي  

�أ�ْصَبْهِت �أعو�دي �لتي نرث �لأ�صى  
�أور�قها، و�ًها على �أعو�دي   

رْيةً  قد كْنِت ِمْثلي يف �لربيع َن�صِ
�أيام �أبر�ِد �ملنى �أبر�دي   

فَغَدْوِت عاريًة، فال ثمٌر ول   
َوَرٌق عليِك ول ُهز�ٌر �صادي  

وقد �نعك�صت �صور �لبحر �لذي ولد وعا�ض على �صفافه 
�لعنب،  غيط  مز�رع  �صور  �نعك�صت  كما  �صعره،  على 
كانت  �لتي  �لرمل  �صاحية  ق�صور  وب�صاتني  �لقباري  وغيطان 
�لقرن  �أو�ئل  �لإ�صكندرية يف  َحيِّز  من  م�صاحات كبرية  ت�صغل 
بعنو�ن خدع  �لع�رصين �حلايل ت�صبيهاته و�أخيلته، ففي ق�صيدته 

�حلياة يقول:

َوَقْفُت ِحيال �لَيمِّ ِوْقَفة ثائٍر  
له يف تر�نيِم �لُعباِب َعَز�ُء  

ا بني جنبيَّ ثاِوًيا   �أُعالُج َهمًّ
ولْي�َض ملقروِح �لفوؤ�ِد دو�ُء  

و�هتز وجد�نه بحب �أ�رصته فناجى بنتيه )فاتن وليلى( بهذه 
�لأبيات �لتي يقول لإحد�هما:

وردٌة �أنِت �أم �صَذى  
�أم �صعاٌع من �ملَُنى  

�أنِت يف �لد�ِر �آيٌة  
تبعُث �لنوَر و�لُهدى   

�أنِت �أُْن�ِصي ور�حتي   
َنى �ل�صَّ ني  �َصفَّ ُكلَّما   

َحْو    فتنٌة �أْنِت �إن �صَ
ِت و�إن ِغْبِت يف �لَكَرى  
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وْقُع �أقد�مِك �ل�صغري  
مِلَْن َوَعى ِة حلٌن   

حلوٌة �أنِت يف �ل�صـ  
ـِجْيج ويف �ل�صحِك و�لُبَكا  

با  ْدِت يل �ل�صِ �أنِت َجدَّ
ى با َعْهُدُه �ْنَق�صَ و�ل�صِ   

�لتي  �ل�صعر  �ألو�ن  من  وغريها  �لأبيات  هذه  كانت  وقد 
طيبة  بذرة  جيله  �صعر�ء  وبع�ض  �ل�صنو�صي  �حلميد  عبد  تناولها 

�أينعت ثمر�تها يف حقل �لرومان�صية بني �صعر�ء �لإ�صكندرية.

و�أبرز ما يتميز به �صعر �ل�صنو�صي �للون �لغزيل �لذي تناوله 
ر�ئًعا �أ�صياًل يف �أخيلته و�صياقه وعذوبة جر�صه، فاأن�صت �إىل ما 
تك�صف يف جالء عن  �أبيات  »�أْنِت« من  بعنو�ن  بق�صيدته  جاء 
�إذ  �حلب،  �صادق  حمب  كل  ومهجة  مهجته  يف  �حلب  �آثار 

يقول فيها:

ْدِت يل �صبابي وقدْ  �أنِت َجدَّ
كنُت َدَفْنُت �ل�صباَب من �أزماِن  

َبْحـ   ْلِت يل �حلياَة فاأ�صْ �أنِت َجمَّ
ـُت �أر�ها كما ت�صاُء �لأماين 

ْوِت �لظلماَء فاْخَتَلَب �لنــ  وحَمَ
ـوُر عيوين و�ن�صاَب يف ُوْجد�ين  

ْرِت يل �لوجوَد وما فيـ  وَّ �أنِت �صَ
ـِه جميًعا بري�صة �لفناِن  

وَخَلْقِت �حلياة َخْلًقا جديًد�  
ِت �لرت�ب عن �أكفاين وَنَف�صْ  

�إىل �أن يقول لها:

بتني �إىل �خللِد حتَّى    �أنِت َقرَّ
�أ�صبَح �خُلْلُد قطعًة من كياين  

�لناب�ض  �لغزيل  �صعره  يف  ير�صى  �لعذري  �حلب  يف  وهو 
باحلياة حتى باخليال فيقول ملن يهوى:

�أيُّ َقْلٍب مثُل قلبي و�جٌد  
مثُل َوْجدي، �رِصَّ جمالْك  

�أيُّ َقْلٍب مثُل قلبي عاملٌ 
مثَلَما �أعلُم عن دنيا كمالْك  

�أيُّ قلٍب مثُل قلبي قانِعٌ 
بالَهَوى �لُعْذري، ر��ٍض بخيالِْك  

�لرنانة  �لوطنية  �لق�صائد  من  كبرية  طائفة  �صاعرنا  ونظم 
ووجهها �إىل �لزعماء �ل�صيا�صيني: م�صطفى كامل وحممد فريد 
و�لإمام �ل�صيخ حممد عبده و�صعد زغلول )�نظر هذه �ملو�د(، 
جلجل  �لوطنية  منا�صباتها  يف  �لق�صائد  هذه  �ألقى  �إذ�  وكان 
�ملكان ب�صوته �جلهور �ملوؤثر �لذي ينتزع �ل�صتحقاق �أو �لت�صفيق 
و�لتقدير و�لثناء على �إلقائه وعمق وطنيته �لفيا�صة �نتز�ًعا، فكان 
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عندما يلقي �أ�صعاره يف �أي حفل تخاله �أمام من�صة �لق�صاء يقيم 
�حلجة و�لد�فعة على �صدق ما يقول.

وكان رحمه �لله فارع �لقامة، بدين �جل�صم �صيًئا، �أبي�ض 
�أ�صهم بن�صيب و�فر يف �حلركة  �ل�صمات، وقد  �لب�رصة، حلو 
�لثقافية بالإ�صكندرية على �لرغم من �أعبائه �لكثرية يف �ملحاماة، 
وكان �أحد موؤ�ص�صي جماعة ن�رص �لثقافة �لتي تكونت من �أدباء 

�لإ�صكندرية وكتابها و�صعر�ئها خالل عام 1932.

�لعمر حو�يل  بالًغا من  وتويف بالإ�صكندرية عام 1956م 
59 عاًما.

يف  فاطلبها  لل�صارع  �لقدمي  �ل�صم  �صاحب  ترجمة  �أما 
»بزموت«.

865– عبد اخلالق ثروت – �سارع – بق�سم 
الرمل

�إ�صماعيل عبد �خلالق با�صا  هو عبد �خلالق ثروت با�صا �بن 
عام  �خلالق  عبد  ولد  وقد  م�رص يف ع�رصه،  رجال  كبار  من 
�صهادة  ونال  م�رص  يف  تعلم  �أن  وبعد  )1290هـ(  1873م 
�حلقوق تقلد عدة منا�صب ق�صائية و�إد�رية، وكان �أول م�رصي 
يوكل �إليه من�صب بالنيابة �لعمومية ثم توىل ريا�صة �لوز�رة عام 
فرب�ير   28 ت�رصيح  �صدر  عهده  ويف  )1341هـ(  1922م 
��صتقالًل  منه  جتعل  ب�رص�ئط  مقيًد�  مل�رص  ��صتقالًل  يعد  �لذي 
�صوريًّا على �لرغم من �عرت�فه ب�صيادة م�رص، ور�أ�ض عبد �خلالق 
�مل�رصية،  �لأحز�ب  �ئتلفت  عندما  �أخرى  مرة  �لوز�رة  ثروت 
لال�صت�صفاء،  باري�ض  �إىل  و�صافر  �ل�صيا�صة  ذلك  بعد  �عتزل  ثم 
�صبتمرب عام 1928م )1347هـ( عن  بها يف 22 من  فتويف 

56 عاًما، وكان من �صا�صة م�رص �ملعرتف لهم باحلذق و�لتب�رص 
ب�صوؤون �ل�صيا�صة و�حلكم، وكان ع�صًو� مبجل�ض �إد�رة �جلامعة 
�أكتوبر عام 1906م  �لذي �صكل يف 12 من  �لأول  �مل�رصية 

)1324هـ(.

�لعزيز �لب�رصي )�نظر هذه �ملادة( يف  �ل�صيخ عبد  وو�صفه 
كتابه )يف �ملر�آة( باأنه لطيف �حلجم، دقيق �جل�صم، لول بد�نة 
دخلت عليه، طلق �لوجه، عذب �لروح، فكه �حلديث، ولو 

عبد �خلالق ثروت با�صا
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قدر لك �أن ت�صحبه ع�رصين عاًما دون �أن يقي�ض لك ��صمه ما 
عرفت قط �أنك يف �صحبة هذ� �لذي ل يبلغه �لعجب.

ولقد يخيل لطفه وتب�صطه يف حديثك معه �أنك م�صتطيع �أن 
ك من �أول �ملجل�ض حتت نابه،  ه يف جيبك، �إذ هو قد د�صَّ تد�صَّ

فاحذره �أطلَق ما يكون وجًها و�أنعم حديًثا.

�أبعد �مل�رصيني نف�ًصا و�أعمقهم �صمرًي�،  ولعل ثروت با�صا 
�أنه من �صباب �صنِّه قد جعل  وقد حدثني من طالت به �صحبته 
ن نف�صه على �إخفاء نياته، وياأخذ معارف وجهه باأل تنمَّ على  ميرِّ
�جُللَّى ويحدثك فيها،  لتحدثه يف  نف�صه، و�إنك  ما يف قر�رة 
وهو منطلق �لوجه �صاحك �ل�صن حتى ليكاد ميالأ عليك �ملجل�ض 
�أن�ًصا ومرًحا، و�لله وحده ي�صهد ما يف جوف هذ� �لهيكل من 

ثو�ئر، وهو ما برح يف مطلع منا�صبه.

هذ� قول �ل�صيخ عبد �لعزيز �لب�رصي يف و�صفه، ولعله �أر�د 
�أن يظهر �صلوكه �ملكيافّلي �لعميق يف �أ�صلوب لبق يرتك للقارئ 

�حلكم عليه.

�لتوفيقية  �ملدر�صة  يف  �لثانوية  درو�صه  ثروت  تلقى  ولقد 
بالقاهرة و�أحرز »�لبكالوريا« عام 1888م )1306هـ(، وبعد 
تخرجه يف مدر�صة �حلقوق �ت�صل بلجنة �ملر�قبة �لق�صائية وعني 
كل  كان  ثمَّ  ومن  �لأجنبي،  �لق�صائي  للم�صت�صار  �صكرترًي� 
�لت�رصيع �مل�رصي قر�بة ثالثني عاًما من و�صع عبد �خلالق ثروت 

�أو با�صرت�كه.

مديًر�  وعني  �ل�صتئناف  يف  �مل�صت�صار  من�صب  توىل  ثم 
من�صب  �صغل  ثم  �لعام،  �لنائب  وظيفة  �إىل  ورقي  لأ�صيوط، 
وزير �حلقانية يف وز�رة ر�صدي با�صا )�نظر هذه �ملادة( وذلك 

عام 1914م )1333هـ(، و��صتقال من �لوز�رة �صحبة �لذين 
��صتقالو� م�صايعًة للثورة، وحفاًظا على نه�صة �لوطن فكان يف 
كل هذه �ملنا�صب يعمل يف ظل �لقانون، وقد �أُخذ عليه هذ� 
�لقانونية مما جعله يرتدد يف بع�ض  بالن�صو�ض  �ل�صارم  �لتم�صك 
مو�طن �لإقد�م على حني �أن �ل�صيا�صة تتطلب �أحياًنا �صبياًل غري 

�صبيل �لقانون.  

وكان ثروت وزيًر� للد�خلية يف وز�رة عديل يكن )�نظر 
�أثناء  يف  مقامه  وقام  )1340هـ(  1921م  عام  �ملادة(  هذه 
هذه  عديل  قطع  فلما  كرزون،  �للورد  مفاو�صات  يف  غيابه 
�ملفاو�صات عاد �إىل م�رص فقدم ��صتقالته، و��صتفحلت �جلفوة 
وتوىل  بر�أ�صه  ثروت  �أطل  وعندها  و�لإجنليز،  �مل�رصيني  بني 
�صدر  �أن  وكان  )1341هـ(،  1922م  عام  �لوز�رة  ريا�صة 
ت�رصيح 28 فرب�ير �لآنف �لذكر، و�رصعان ما �أخذ ثروت يف 
�إعد�د �لد�صتور �لذي �صدر عقب ذلك، وكانت جلنة �إعد�ده 
)�لقوم�صيون  �لبلدي  �ملجل�ض  �جتماعات  بقاعة  جل�صاتها  تعقد 
�لعزيز  عبد  �ل�صيخ  �صكرتريها  وكان  بالإ�صكندرية  �لبلدي( 
�لب�رصي، وقد عا�رصُت هذه �جلل�صات �إذ كنُت موظًفا بالبلدية 
�أعرج،  �لد�صتور  �أن هنا  نرى  �ملو�طنني  �أنا وكثري من  وكنت 
�إبطال  حق  تخوله  للملك  ف�صفا�صة  كبرية  �صلطات  يعطي  �إذ 
كنا  ما  حدث  وقد  �أهو�ئه،  ح�صب  �لربملان  وحل  ن�صو�صه 
نخ�صاه فكان �لنز�ع �حلاد بني �ل�صعب و�ل�رص�ي تع�صدها قو�ت 
�إىل �لإرها�ض  �لحتالل �لإجنليزي، و�أدى كل ذلك �لكبت 
�لذي متخ�ض عن �لثور�ت �لوطنية ثم عن ثورة 23 يوليو عام 

1952م )1372هـ(.

�لوز�رة  ثروت  توىل  )1356هـ(  1927م  عام  ويف 
و�رصع يف مفاو�صة �لإجنليز يف �لق�صية �مل�رصية قبل وفاة �صعد 
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�لئتالفية،  �لوز�رة  �ملادة( وذلك يف  )�نظر هذه  با�صا زغلول 
فلما مات �صعد يف �أثناء تلك �ملفاو�صات �أمن �لربيطانيون ذلك 
�جلانب �ملخوف وت�صددو� فيما كانو� يريدون منحه مل�رص قبل 
ذلك، وعاد ثروت مب�رصوع معاهدة مل يقبلها �ل�صعب �مل�رصي 
�أو�صنت  �مل�صرت  �لناجز، وكان  ��صتقالله �حلقيقي  �حلري�ض على 
يفاو�ض  كان  �لذي  هو  �لربيطانية  �خلارجية  وزير  ت�صمربلني 

ثروت، ويقول حافظ �إبر�هيم يف رثائه و��صًفا �صلوكه: 

للَِّه �رِصُّ يف بِنايِة )ثروٍت( 
�ُصبحاَن باين هذه �لأع�صاِب   

�إنى �صاألُت �لعارفني فلم �أُفْز  
منهم على عرفانهم بجو�ِب  

 ٌ هو م�صتقيٌم ُمْلَتٍو، هو َلنيِّ
ْلٌب، هو �لو�عي، هو �ملَُتغابي  �صُ   

ٌل، هو ُقلٌَّب، هو و��صحٌ  هو ُحوَّ
هو غام�ٌض، هو قاطٌع، هو نابي  

لَّ�ْصُم َمْن �أعيا �حِلجا   هو ذلك �لطِّ
حالَّ وماَت ومل َيُفْز بطالِب  

866– عبد الرحمن – �سارع – بق�سم اجلمرك
�طلب ترجمته يف »�صيدي عبد �لرحمن«.

867– عبد الرحمن با�سا ر�سدي – �سارع– 
قناة  )طريق  �رشقي  باب  بق�سم 

ا( ال�سوي�س حاليًّ
كل ما ��صتطعت �لعثور عليه لتدوين ترجمة عبد �لرحمن 
�لتى  �ملختلطة  �لدولية  �للجنة  ريا�صة  توىل  �أنه  هو  ر�صدي  با�صا 
�ألفت عقب �رصب �لإ�صكندرية فى يوليو عام 1882م بقنابل 
�لأ�صطول �لإجنليزى �لغادر بقيادة �لأمري�ل »�صيمور« ملحاكمة 
�إثر ق�صاء �لإجنليز –  �ملتهمني بالع�صيان من �مل�رصيني، وذلك 
بخيانة �خلديوي توفيق )�نظر مادة توفيق �لأول( – على �لثورة 
�صبيل  يف  عر�بي  �أحمد  �لزعيم  جاهد  �أن  بعد  �لوطنية  �لعر�بية 
�إعالء كلمة �لوطن وخذلته �خليانة و�لغدر، وكان معه يف هذه 

اد عبد �لعاطي )�نظر مادة عبد �لعاطي با�صا(. �للجنه حمَّ

�آخر، ففي  با�صا ر�صدي يف موقف  �لرحمن  ثم جند عبد 
بتعيينه  خديوية  �إر�دة  �صدرت  1891م  عام  يوليو  من   31
وكيل  يكون  �أن  على  �لأعلى،  �ل�صحي  للقوم�صيون  رئي�ًصا 
هذ� �لقوم�صيون »�أحمد با�صا �صكري« )�نظر مادتي �أحمد با�صا 

�صكري، و�أحمد �صكري(. 

عقدها  جل�صة  �أول  فى  �ل�صحي  �لقوم�صيون  قرر  وقد 
�ملديريات  على  توزيعها  �لباحث  �ل�صحية  �لنفقات  تقرير 

و�ملحافظات.

ومل يتي�رص يل �لعثور على تف�صيالت حياته، ملعرفة مكان 
تعليمه  ومر�حل  وفاته،  وتاريخ  ومكان  مولده،  وتاريخ 
و�لوظائف �لأخرى �لتى �صغلها، وما قام به من �أعمال ت�صتحق 

�لذكر.
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868– عبد الرحمن �رشف – �سارع – بق�سم 
حمرم بك

هو �ملرحوم عبد �لرحمن حنفي �رصف، ولد بالإ�صكندرية 
ب�صارع ر�أ�ض �لتني يف 24 من يوليو عام 1894م )1312هـ( 
�إىل  بالأرومة  وينتمي  مغربي  �أ�صل  من  وهو  �رصف،  مبنزل 
�ل�صاحلني،  �لإ�صكندرية  �أولياء  �أحد  �رصف  حممد  �صيدي 

وبق�صم �جلمرك �صارع يحمل ��صمه.

وقد بد�أ �ملرحوم عبد �لرحمن �رصف حياته �لعملية �لأدبية 
بجريدة و�دي �لنيل كمحرر، و�أثناء عمله بهذه �جلريدة �لتي 
و�لتي  )1908م(  1326هـ  عام  �إىل  �صدورها  تاريخ  يرجع 
�إىل  �إد�رتها  �نتقلت  ثم  با�صا،  نوبار  ب�صاعر  �لأول  كان مقرها 
�صارع كنج عثمان �أمام مبنى �لتليفونات �حلايل، �أقول يف �أثناء 
�لأول  �لعدد  و�صدر  �ل�صفري  �أ�ص�ض جريدة  �جلريدة  بهذه  عمله 
وكان  )1343هـ(،  1924م  عام  �أغ�صط�ض  �أول  يف  منها 
هدفه �لأول من �إ�صد�رها �لوقوف يف وجه �ل�صحافة �لأجنبية 
�صاحبة  �لأجنبية  �لدول  خدمة  همها  كان  �لتي  و�ملتم�رصة 
�لمتياز�ت يف م�رص، و�لوقوف �صد هذه �لمتياز�ت �جلائرة 
و�صد �لبلدية بو�صعها �ملختلط �لذي كانت عليه و�صد �رصكة 
�ل�صمود  �أجل  ومن  �حلني،  ذلك  �جل�صع يف  و��صتغاللها  �ملياه 
�لقوى �لأجنبية و�لعميلة يف م�رص مل يرتدد يف  �صد كل هذه 
بيع �أثاث منزله ي�صتمر على �إ�صد�ر جريدة �ل�صفري حمتماًل كل 
ما يرتتب على ذلك من خ�صائر مادية، وظل يعمل يف جريدة 
و�دي �لنيل وي�صدر �ل�صفري �إىل عام 1346هـ )1927م(، �إذ 
��صتقال من �لعمل فيها ليفرغ ل�صوؤون جريدة �ل�صفري، وقد بقيت 
جريدة و�دي �لنيل تو�يل �صدروها �إىل �أن عطلت نهائيًّا خالل 

عام 1355هـ )1936م(، وكان �ملرحوم عبد �لرحمن �رصف 
جريًئا يف منا�رصة �حلق و�لدفاع عنه ول يح�صب ح�صابًا ملا قد 
�أكرث  د  ُهدِّ �ل�رصر، وقد  به  نتائج تلحق  يرتتب على ذلك من 
من مرة بالعتقال، و�عتقل بالفعل خالل ثورة عام 1338هـ 
�لإجنليز  من�صور�ت �صد  بتوزيع  �تهم  �إذ  �لوطنية،  )1919م( 
و�ل�صرت�ك يف تفجري �لقنابل، وُيَعّد عبد �لرحمن �رصف �أول 
من �أن�صاأ نقابة بالإ�صكندرية لعمال �ملطابع وخرجت هذه �لنقابة 
�أ�صهم  �لوجود يف عام 1343هـ )1924م(، كما  �إىل حيز 
هو وبع�ض زمالئه من رجال �ل�صحافة بالإ�صكندرية يف �إن�صاء 
�أول نقابة لل�صحفيني بالثغر عام 1357هـ )1938م( �أي قبل 
�صدور قانون نقابة �ل�صحفيني يف عام 1360هـ )1941م(، 
وتويف يف 21 نوفمرب عام 1964م )1384هـ( بالًغا من �لعمر 

70 عاًما.

869– عبد الرحمن زهدي – �سارع – بق�سم 
الرمل

ولد عبد �لرحمن زهدي عام 1886م )1304هـ( بق�صم 
�جلمرك بالإ�صكندرية من �أبوين من �أ�صل تركي، و�لتحق يف 
�أول مر�حل تعليمه باأحد �لكتاتيب، ثم �لتحق مبدر�صة �إبر�هيم 
در��صته  كنفها  يف  و�أمت  �لوثقى،  �لعروة  جلمعية  �لتابعة  �لأول 
�لعربي  �خلط  مدر�صي  م�صاهري  من  ولده  وكان  �لبتد�ئية، 

باملد�ر�ض �مل�رصية بالإ�صكندرية.

وعقب ح�صول عبد �لرحمن زهدي على �صهادة �لدر��صة 
�لبتد�ئية ُعنيِّ يف وظيفة كاتب مب�صلحة �جلمارك، ثم و��صل 
�لبكالوريا،  �صهادة  على  فح�صل  �لوظيفة  �أثناء  يف  �لدر��صة 
ع�صاميته  على  يدل  وذلك  �حلقوق،  يف  �للي�صان�ض  �إجازة  ثم 



موسوعة اجلزايريل ألمساء شوارع اإلسكندرية

110

وت�صميمه على تخطي �لعقبات و�ل�صعاب، لريقى بالتعليم �إىل 
�صفوف �ملثقفني �لأوىل.

ولقدرته �لعالية يف �إتقان �للغة �لإجنليزية فاز باملرتبة �لأوىل 
حينذ�ك  �جلمارك  م�صلحة  تعقده  �لذي  �مل�صابقة  �متحان  يف 
�للغات  معرفة  من  �ل�صتز�دة  على  لهم  حثًّا  موظفيها،  ل�صغار 
�ملختلفة  �جلمركية  بالأعمال  �ل�صلة  وثيقة  �لتي كانت  �لأجنبية 

يف ذلك �لوقت.

�ملجد  �لكفء  �ملوظف  مثال  زهدي  �لرحمن  عبد  وكان 
�ملخل�ض لعمله، ومن ثم �أخذ ي�صعد يف �صلم �لدرجات �لوظيفية 
�لو�حدة ِتْلو �لأخرى حتى بلغ وظيفة مفت�ض عام �جلمارك، ثم 

وظيفة مدير عام �مل�صلحة بدرجة وكيل وز�رة.

�ملختلفة  �لثقافة  بفروع  و�لت�صال  �لطالع  د�ئم  وكان 
وع�صًو� بكثري من �لهيئات �لثقافية بالإ�صكندرية، و�قتنى مكتبة 
و�لإجنليزية  �لعربية  �لكتب  �أمهات  من  �آلف  عدة  ت�صم  حافلة 
و�لفرن�صية و�لرتكية، ويف مطلع �صبابه ترجم �إىل �للغة �لعربية 

كتاب »�رِصُّ تو�صع �أوروبا �لدويل«.

وكان ن�صاطه �لجتماعي و��صع �لنطاق، فقد توىل ريا�صة 
موظفي  نادي  وريا�صة  �جلمارك،  موظفي  �دخار  �صندوق 
�حلكومة، وريا�صة �جلمعية �لتعاونية ملوظفي �حلكومة، وريا�صة 
جمعية تعاون حمايل �جلمارك، و�أ�صهم كع�صو مبجل�ض �إد�رة 
جمعية �ملو��صاة �لإ�صالمية بن�صيب مرموق فيما توؤديه من �أعمال 
بحكم  �لبلدي  �ملجل�ض  يف  ع�صًو�  كان  كما  قيمة،  خريية 
�لعمر  من  بالًغا  )1379هـ(  1959م  عام  وتويف  وظيفته، 

74 عاًما.

و�لدكتور  زهدي  �إ�صماعيل  �ملهند�ض  هما  ولدين  و�أجنب 
�جليولوجي عادل زهدي، وكان يحمل و�صام �لنيل �مل�رصي 

وو�صام جوقة �ل�رصف �لفرن�صي )�للجيون دونري(.

 – )الدكتور(  عودة  الرحمن  عبد   –870
�سارع – بق�سم باب �رشقي

�طلب ترجمته يف )�لدكتور عبد �لرحمن عودة(.

871– عبد الرزاق ال�سنهوري )الدكتور(– 
�سارع – بق�سم الرمل

�طلب ترجمته يف )�لدكتور عبد �لرز�ق �ل�صنهوري(.

بق�سم   – �سارع   – ال�سميع بك  عبد   –872
حمرم بك

من  مز�ر  بني  بلدة  �صيخ  حممد  �ل�صميع  عبد  حممد  هو 
حممد  ولد  وقد  حاليًّا(،  �ملنيا  )حمافظة  �ملنيا  مديرية  �أعمال 
�لبلدة عام 1825م )1241هـ(، و�لتحق  �ل�صميع بهذه  عبد 
عام  �ملنيا  مديرية  �صمال  يف  �لف�صن  ببلدة  �حلكومة  مبكتب 
و�نتقل  �لتجهيزية  �ملدر�صة  دخل  ثم  )1254هـ(،  1838م 
�أكب على در��صة  �لعيني حيث  �لطب بق�رص  �إىل مدر�صة  منها 
و�جلر�حة  و�خلا�ض  �لعام  و�لت�رصيح  و�لنبات  و�لطبيعة  �لكيمياء 
و�لطب  �لباطنة  �لأمر��ض  وعلم  و�لرمد  و�لكربى  �ل�صغرى 
وفن  �لعالج  وفن  �لطبية  و�ملادة  �ل�صحة  وقانون  �ل�رصعي 
�لولدة، ولتفوقه يف �لدر��صة على �أقر�نه عينه �أدهم با�صا ناظر 
�ملعارف يف ذلك �حلني معيًد� باملدر�صة للدكتورين حممد علي 
با�صا )�نظر هذه �ملادة( وح�صني عوف �لأ�صتاذين بها،  �لبقلي 
وعندما �أغلقت مدينة �لطب و�أعيد فتحها يف عهد �صعيد �لأول 
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حممد  كان  )1273هـ(  1856م  عام  �صبتمرب  من   10 يف 
وظل  بها،  �لتدري�ض  تولو�  �لذين  �لأ�صاتذة  بني  �ل�صميع  عبد 
�ل�صاغ  رتبة  �إىل  فو�صل  ب�رصعة،  �لع�صكرية  �لرتب  يف  يرتقي 
�أكتوبر  ويف  )1279هـ(،  1862م  عام  �أو�ئل  يف  )�لر�ئد( 
�لطبية  علومه  لإمتام  باري�ض  �إىل  لل�صفر  �ختري  �ل�صنة  تلك  من 
فمكث  قر�ض،   1500 �ل�صهري  مرتبه  وكان  و�جلر�حية، 
يو��صل �لدر��صة �إىل يونية عام 1863م )1280هـ(، ثم عاد 
�إىل م�رص باأمر من �خلديوي �إ�صماعيل، وتقلد من�صب �لأ�صتاذية 
�لعمليات  �لعلمية و�إجر�ء  مبدر�صة �لطب، فقام بتدري�ض �ملو�د 
�جلر�حية يف م�صت�صفياتها، وقد �أحبه �لطلبة و�أقبلو� على درو�صه 
ملهارته وح�صن �أخالقه، ويف عام 1866م )1283هـ( �أر�صله 
لإخ�صاع  )كريت(  �إقريط�ض  جزيرة  �إىل  �حلملة  يف  �إ�صماعيل 
�ملجيدي  �لو�صام  ونال  �حلملة  هذه  �نتهاء  بعد  وعاد  ثورتها، 
�لر�بع، ويف �صنة 1868م )1285هـ( رقي �إىل رتبة �لبكوية 
بالد  �إىل  �حلجاج  ركب  مع  �صافر  ثم  �لثالثة،  �لدرجة  من 
�ملر�صى  بعالج  قام خاللها  �صنو�ت  ثالث  بها  ومكث  �حلجاز 
�حلملة  �إ�صماعيل يف  �أر�صله  �إىل م�رص  عاد  وملا  يف غري كلل، 
باحلب�صة  هرر  مدينة  �إىل  ذهب  �ل�صود�ن  ومن  �ل�صود�ن،  �صد 
وطبيًبا  �لطب  مبدر�صة  �أ�صتاًذ�  ظل  عودته  ولدى  لإخ�صاعها، 
يف م�صت�صفياتها، وملا �صافر �لدكتور حممد علي با�صا �لبقلي �إىل 
�حلب�صة توىل حممد عبد �ل�صميع تدري�ض علومه، بالإ�صافة �إىل 
�ملو�د �لتي كان يدر�صها، ويف 31 من �أغ�صط�ض عام 1879م 
رتبة  منح  ثم  �لثانية،  �لدرجة  من  �لبكوية  منح  )1297هـ( 

�ملتمايز.

�جلرحى،  ملعاجلة  �لتل  �إىل  ذهب  �لعر�بية  �لثورة  و�أثناء 
كبري  و�صار  �لقاهرة،  �إىل  �لعر�بية  �حلرب  �نتهاء  قبل  وعاد 

�لغا�صب،  �لإجنليزي  �لحتالل  بعد  ما  �إىل  �لعيني  ق�رص  �أطباء 
�إحالته على �لتقاعد عام 1890م )1308هـ( فاأن�صاأ  ثم طلب 
عيادة جمانية بجمعية �ملقا�صد �خلريية، وكانت بالقرب من قبة 
�لغوري، وكان يقوم مب�صاعدة هذه �جلمعية جماعة من خرية 
هذه  يف  يعالج  �ل�صميع  عبد  حممد  وكان  �مل�رصيني،  �أعيان 
�لعيادة جميع �ملر�صى دون تفرقة بني �لأجنا�ض �أو �لديانات بغري 
�جلمعية،  من  باملجان  للمر�صى  تعطى  �لأدوية  �أجر، وكانت 
وبنى م�صجًد� مب�صقط ر�أ�صه »بني مز�ر« و�أطلق عليه ��صمه وجلب 
�أعمدته من �إيطاليا، ف�صار �أعظم م�صجد يف هذ� �لبندر، وقد 
�أطياًنا لالإنفاق عليه من ريعها، وخلدت �حلكومة  �أوقف عليه 
ذكر�ه باإطالق ��صمه على �لرتعة �لتي متر بجانب حدود �أطيانه 
تخرج  وقد  �ل�صميع،  عبد  ترعة  و�صميت  باملنيا  منيال  بجهة 
مل�رص  �أدو�  �لذين  �لأطباء  م�صاهري  من  كبري  عدد  يديه  على 
خدمات طبية جليلة، ويف �أو�خر �أيام حياته فقد ب�رصه و�أ�صيب 
يناير عام 1900م  بتمدد يف �لكبد و�أدركته �لوفاة يف 8 من 
�لإمام  بقر�فة  ودفن  �صنة،   75 �لعمر  من  بالًغا  )1318هـ(، 

�ل�صافعي بالقاهرة.

وكان قد �ألف كتابًا يف �لولدة ي�صم ثالثة �أجز�ء، وكتاب 
يف علم �لأربطة، ولكن �لكتابني مل يطبعا، ويذكر له بالثناء 
�لأمريي  بامل�صت�صفى  �ملر�صى  يعالج  �لزمن  من  مدة  مكث  �أنه 
بالإ�صكندرية عند ذهابه يف حملة كريت وعند عودته من هذه 

�حلملة، مما �ألهج �أل�صنة �أهل �لإ�صكندرية مبدحه.

873 – عبد العاطي با�سا – �سارع – بق�سم الرمل
اد عبد �لعاطي، ولد بقرية »دير �جلنادلة«  ��صمه بالكامل حمَّ
مبركز  حاليًّا(  �أ�صيوط  )حمافظة  �أ�صيوط  مديرية  قرى  من 



موسوعة اجلزايريل ألمساء شوارع اإلسكندرية

112

»�أبي تيج« يف 15 من �إبريل عام 1824م )1240هـ(، وتعلم 
�لكرمي  �لقر�آن  �ل�صور من  بع�ض ق�صار  �لقر�ءة و�لكتابة وحفظ 

بكتَّاب �لقرية.

�حلكومة  مبكتب  �لتحق  )1249هـ(  1833م  عام  ويف 
باأبي تيج ومكث فيه �إىل �أن نال رتبة با�صجاوي�ض، ثم نقل �إىل 
مدر�صة ق�رص �لعيني �لتجهيزية �ملتو�صطة بالقاهرة، و�لتحق بعد 
ذلك مبدر�صة �أبي زعبل حيث ظل يدر�ض ثالث �صنو�ت دخل 

عقبها مدر�صة �ملهند�صخانة.

عام  فرن�صا  �إىل  بعثة  يف  �ختري  بها،  علومه  �أمت  �أن  وبعد 
�لتي  �مل�رصية  �حلربية  باملدر�صة  و�أحلق  )1260هـ(  1844م 
�حلربية،  �لعلوم  �مل�رصيني  لتعليم  بباري�ض  علي  حممد  �أن�صاأها 
�لفرن�صية  �حلربية  وزير  ريا�صة  حتت  �ملدر�صة  هذه  وكانت 
وكانت له �صلطة �ختيار �أ�صاتذتها وناظرها، وكان من زمالئه 

يف �لدر��صة علي �إبر�هيم وعلي مبارك.

اد عبد �لعاطي من هذه �ملدر�صة وعاد �إىل م�رص  ج حمَّ وتخرَّ
حيث ُكلِّف هو وزمياله علي �إبر�هيم وعلي مبارك )�نظر مادة 
بالك�صف  ثم  �لأقاليم،  مهند�صي  بامتحان  مبارك(  با�صا  علي 
عن �صالل �أ�صو�ن و�ختيار �أح�صن �لو�صائل ملرور �ملر�كب عرب 
جنادله و�لبحث عن �لزمرد يف �ل�صحر�ء �ل�رصقية وعمل حتويلة 
�ملر�كب  ملرور  �لو�صائل  �أح�صن  و�لنظر يف  منفلوط  عند  للنيل 
هذه  )�نظر  با�صا  مظهر  �صيدها حممد  �لتي  �خلريية  �لقناطر  من 
�ملادة(، فقامو� بهذه �لأعمال على خري ما طلب منهم وو�صعو� 

خر�ئط �أخذ بها.

�لذي  �لهند�صـة،  لقلم  ناظًر�  �لعاطي  عبد  حماد  ُعنيِّ  ثم 
كان – يف ذلك �حلني – مبثابة وز�رة �لأ�صغال �لعمومية، ويف 

عام 1853م )1270هـ( كان قد و�صل �إىل رتبة �لأمري�لي 
مديًر�  ُعنيِّ  )1271هـ(  1854هـ  عام  ويف  �لعميد(،  )�أي 

مل�صنع �ملدفعية �ملر�صود بالقاهرة.

1875م  عام  �ملختلطة  �ملحاكم  �أن�صئت  وعندما 
)1292هـ( يف عهد وز�رة نوبار با�صا )�نظر هذه �ملادة( �ختري 
حماد عبد �لعاطي قا�صًيا مبحكمة �لقاهرة �لبتد�ئية �ملختلطة، 
هذه  )�نظر  با�صا  �رصيف  �لوقت  ذلك  �حلقانية يف  ناظر  وكان 
�ملادة(، وبعد �أربع �صنو�ت نقل حماد �إىل حمكمة �ل�صتئناف 
�أن  �إىل  وظيفته  مهام  ميار�ض  وظل  بالإ�صكندرية،  �ملختلطة 
�ألفت  �لتي  �للجنة  �صمن  فعني  �لوطنية  �لعر�بية  �لثورة  حدثت 
للتحقيق يف حو�دث �لإ�صكندرية �لد�مية، ولكن وطنيته �أبت 

عليه �أن ي�صتمر يف هذه �للجنة �ملتحيزة، فا�صتعفى منها.

ونر�ه بعد ذلك ع�صًو� باللجنة �لدولية �ملختلطة �لتي �ألفت 
للنظر يف تعوي�ض من �أ�صابهم �رصر يف حو�دث �لإ�صكندرية، 
وع�صًو� يف جلنة حماكمة �ملتهمني بالع�صيان بريا�صة عبد �لرحمن 
ر�صدي(، وظل  با�صا  �لرحمن  عبد  مادة  )�نظر  بك  ر�صدي 
حماد عبد �لعاطي بعد ذلك قا�صًيا مبحكمة �ل�صتئناف �ملختلطة 
بالقاهرة  وتويف  �لتقاعد،  على  �أحيل  �أن  �إىل  بالإ�صكندرية، 
 80 حو�يل  �لعمر  من  بالًغا  )1322هـ(  1904م  عام  خالل 

عاًما، وقد نال رتبة �لبا�صاوية قبيل وفاته.

تالميذ  من  �لعاطي كان  عبد  �أن حماد  �صك يف  من  وما 
بباري�ض  �مل�رصية  �حلربية  باملدر�صة  �أحلقو�  �لذين  �لأوىل  �لدفعة 
�لتي �فتتحت يف 16 من �أكتوبر عام 1844م )1260هـ(، 
�إبر�هيم  علي  زميليه  مثل  �ل�صهر  يف  قر�ًصا   250 مرتبه  وكان 
وعلي مبارك، و��صتغرقت مدة در��صته ثالثة �أعو�م، �إذ رجع 
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�إىل م�رص يف �أو�ئل عام 1847م ومنح عند عودته رتبة �ملالزم 
�لثاين.

وعندما �أخذ هو وزمياله يف تقرير �أن�صب �لطرق ل�صهولة 
مرور �ملر�كب من �لقناطر �خلريية، وكان معهم »موجيل بك« 
�ملعروفة  �لآلت  عمل  على  ر�أيهم  ��صتقر  �ملادة(  هذه  )�نظر 
�صهاًل  �ملرور  و�صار  �لآلت  هذه  فعملت  بالأرغانات، 

بو�صاطتها.

�أما �لتحويلة �لتي �أو�صو� بعملها عند منفلوط فقد �أدت �إىل 
�إىل  يوؤدي  مما  �لعالية  �لنباتات  لطغيان  �ملدينة  هذه  تعر�ض  منع 

�إغر�قها.

874– عبد العزيز اأبو غنيمة – �سارع – 
بق�سم حمرم بك )الهكاري �سابًقا(

�ملنوفية  مبديرية  منوف  مبدينة  غنيمة  �أبو  �لعزيز  عبد  ولد 
1915م  عام  فرب�ير  من   12 يف  حاليًّا(  �ملنوفية  )حمافظة 
ثم  كتاتيبها،  �أحد  يف  و�لكتابة  �لقر�ءة  وتعلم  )1334هـ(، 

تلقى در��صته �لبتد�ئية و�لثانوية يف مد�ر�صها.

من  تخرج يف 8  �لبولي�ض حيث  بكلية  ذلك  بعد  و�لتحق 
�صنة  مايو عام 1939م )1358هـ( وكان عمره حو�يل 25 
برتبة مالزم ثان، وعني �إثر ذلك �صابًطا ب�رصطة �لإ�صكندرية، 
وت�صهد �مل�صتند�ت �لتي ي�صمها ملف خدمته على ح�صن �صريته 
و�صلوكه وتفانيه يف كل ما يناط به من �أعمال فيوؤديها على خري 

وجه.

�أي  عام 1939م )1358هـ(  نوفمرب  من  يوم 18  ويف 
بحفظ  �ملكلفني  �ل�صباط  بني  من  كان  نف�صه  تعيينه  عام  يف 
مقر  �لآن  وهي  �لدرد�ء،  �أبي  ب�صارع  �ملحافظة  بد�ر  �لنظام 
بالنوبة  �أمن �لإ�صكندرية، وكان منوًطا يف ذلك �ليوم  مديرية 
�لليلية يف حر��صة �لد�ر، وكان من و�جبه �ملرور على ع�صاكر 
بو�جباتهم  قيامهم  من  للتاأكد  باحلر��صة  �ملكلفني  �خلفر«  »بلوك 

�لع�صكرية. 

مر  �ليوم  ذلك  م�صاء  من  و�لن�صف  �ل�صابعة  �ل�صاعة  وعند 
باب  على  �ملعني  �حلار�ض  على  غنيمة  �أبو  �لعزيز  عبد  �ل�صابط 
�أطلق عليه  له  بالد�ر، وعند تركه  �لتليفونية  �لإ�صار�ت  حجرة 
�صدره  يف  ��صتقرت  �خللف  من  ر�صا�صة  �لغادر  �حلار�ض  هذ� 
قيامه  �صهيد  �ل�صاب  �ل�صابط  ذهب  وهكذ�  قتياًل،  و�أردته 

بالو�جب من يد �أثيمة جمرمة.

�لأ�صباب  �لعامة  �لنيابة  تولته  �لذي  �لتحقيق  يظهر  ومل 
�حلقيقية لهذ� �لغتيال �لإجر�مي، وقد ثبت �أن �ل�صابط �ل�صهيد 
مل يقابل هذ� �حلار�ض �إل يف هذه �لليلة، و�أنه مل تكن له به �أية 
�صلة من قبل، ولعل �صبب هذ� �لعتد�ء �ل�صارخ يرجع �إىل ثاأر 
قدمي بني �أ�رصة �لفقيد وبني �أ�رصة �لع�صكري �ملعتدي دون علم 

�ل�صابط بذلك.

و�أ�صدرت �ملحكمة حكمها �لعادل على �لع�صكري �ملجرم 
�قرتفت  ما  فيه �حلكم جز�ء  �صنًقا، ونفذ  باإعد�مه  يق�صي  وهو 
�ل�صهيد حو�يل 25 عاًما  �ل�صابط  �لأثيمتان، وكان عمر  يد�ه 

يوم �غتياله �أي يف عنفو�ن �ل�صباب.



موسوعة اجلزايريل ألمساء شوارع اإلسكندرية

114

  – �سارع   – الب�رشي  العزيز  عبد   –875
بق�سم العطارين )فليبيد�س �سابًقا(

ولد �ل�صيخ عبد �لعزيز �لب�رصي عام 1304هـ )1886م( 
يف بيت ��صتهر بالعلم و�لدين، وهو �بن �ل�صيخ �صليم �لب�رصي 
�أحد �أكابر علماء �لدين وقد توىل من�صب �صيخ �جلامع �لأزهر 
مرتني يف حياته، وكان �ل�صيخ �صليم �لب�رصي )�نظر هذه �ملادة( 
ك�صف  يف  و�لر�غبني  �لدين  يف  �ملتفقهني  من  �لكثريين  قبلة 
�حلقائق عن دينهم ودنياهم، كما كان ميتاز عن فقهاء ع�رصه 
بروح �أدبية رقيقة، يطرب من �ل�صعر ويهتز له، وكانت لديه 
مكتبة �صخمة ت�صم ذخائر نفي�صة من �ل�صعر و�لأدب �لعربي يف 
�جلاهلية و�لإ�صالم، وكان �ل�صيخ �صليم يعجب باأمري �ل�صعر�ء 
ب�رصح  فقام  �لإعجاب  �أ�صد  �ملادة(  هذه  )�نظر  �صوقي  �أحمد 
�مل�صمى  كتابه  ون�رصها يف  عليها  وعلق  �لربدة«  »نهج  ق�صيدته 
»و�صح �لنهج« وقد �صار �ل�صيخ عبد �لعزيز على درب �أبيه يف 

�إعجابه ب�صوقي وتذوق �صعره.

وتعلم عبد �لعزيز باأحد �لكتاتيب - على غر�ر �أبناء �لعلماء 
باألو�ن خمتلفة  �أمل  بالأزهر حيث  �لتحق  ثم  يف ذلك �حلني - 
�لقر�آن �لكرمي و�حلديث و�لتف�صري و�لفقه  �لثقافة �لدينية يف  من 
دو�وين  قر�ءة  على  وعكف  �للغة،  وعلوم  و�لبيان  و�لبالغة 
موؤلفات  قر�ءة  على  وعكف  لالأدب،  �لطبيعي  مبيله  �ل�صعر 
�لكتاب �ملربزين مثل �جلاحظ وكانت كتبه �أحب �ملوؤلفات �إىل 
كتب  ول�صيما  و�عًيا  �إدر�ًكا  فيها  ما  فاأدرك  �لعزيز  عبد  نف�ض 

�لبيان و�لتبيني و�حليو�ن و�لبخالء و�لر�صائل.

لوز�رة  �صكرترًي�  عني  �لأزهر  من  �لب�رصي  تخرج  ولدى 
وظل  �ل�رصعي  �لق�صاء  �إىل  نقل  ثم  �ملعارف  فوز�رة  �لأوقاف 

يتنقل بني �ملحاكم �ل�رصعية �إىل �أن عني وكياًل للمطبوعات ثم 
ا ملجمع �للغة �لعربية وبقي يز�ول مهام هذه �لوظيفة  مر�قًبا عامًّ

حتى لقي ربه.

�لقامة،  �لعزيز نحيف �جل�صم، طويل  �ل�صيخ عبد  وكان 
تقا�صيم  حلو  يكن  ومل  قليل،  �نحناء  بظهره  �للون،  قمحي 
�لوجه، وكان رحمه �لله يزور �أع�صاء جماعة ن�رص �لثقافة يف 
ف�صل �ل�صيف، ولن �أن�صى ذلك �ليوم �لذي جاء فيه يبحث عنا 
بقهوة ر�بطة �ملوظفني �ملطلة على �مليناء �ل�رصقي بجو�ر »فندق 
هيئته  من  فعرفته   - حاليًّا  »كر�صتال« -  قهوة  وند�صور« وهي 
�جلليل  �لأ�صتاذ  �أمام  �أنني  »�أظن  وقلت:  �إليه  وتقدمت  �لظريفة 
عن  ت�صف  �لتي  �لعذبة  بابت�صامته  فبادرين  �لب�رصي«  �لعزيز  عبد 
�أن  من  خري  باملعيدي  وت�صمع  �أنا،  »نعم  وقال:  فوؤ�ده  مرح 
تر�ه«، فاأطلقت �لعنان ل�صحكة مرحة كانت �لرد على ملحوظته 
�ل�صاخرة، ولن �أن�صى تلك �لأيام �ملليئة بطيب �حلديث، وحلو 
�لقف�صات و�لنكات �لتي كنا - �أنا ورفاقي يف �جلماعة - نق�صيها 
مع �لعامل �لب�صو�ض �ل�صيخ عبد �لعزيز �لب�رصي، وماز�ل �حليُّ 

منا يذكر تلك �لأيام بكل خري.

ومن مميز�ت وجه �ل�صيخ عيناه �حلمر�و�ن د�ئًما، و�أ�صنانه 
�ملتفرجة يف غري نظام، و�صفتاه �لعري�صتان، وكان حليق �لذقن 
ل ير�صل حليته على غر�ر �لكثري من �مل�صايخ يف ع�رصه، وكان 
كث �ل�صعر، مبعرث �حلاجبني، �أفوه �لثغر، فاإذ� �صحك �نفرج 
بها من بني معارفه  وجهه عن ثغر و��صع وقهقهة عالية يعرف 

�صه، �إذ كان لها �صدى قوي و�صل�صلة مدّوية. وجالَّ

قوته  فهدت  حياته،  �أيام  �أو�خر  يف  �لعلة  �أ�صنته  وقد 
وكان  حائاًل،  ووجهه  غائًر�  لونه  وجعلت  كيانه  وحطمت 
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�خل�صال،  جميل  �حلديث،  عذب  �ملع�رص،  حلو  �لله  رحمه 
�لعطاء  �صخي  ودوًد�،  وفيًّا،  �خللق،  دمث  �ل�صمائل،  رقيق 

�إىل حد �لإ�رص�ف.

وبعد �لدر��صة يف �لكتَّاب ظل �ل�صيخ عبد �لعزيز ينهل من 
علوم �لأزهر حتى تخرج فيه عام 1329هـ )1911م( فعني 
�صكرترًي� بوز�رة �لأوقاف مبرتب �صهري قدره ع�رصة جنيهات 
مادتي  )�نظر  �ملنفلوطي  لطفي  م�صطفى  �ملرحوم  حمل  وذلك 
م�صطفى لطفي �ملنفلوطي، و�ملنفلوطي( �لذي كان قد نقل �إىل 

وز�رة �حلقانية.

فقد  و��صحة،  �لدينية  ثقافته  �لب�رصي  كتابات  يف  وتربز 
�نت�صار  و�صائل  وعن  �لهجرة  عن  قيمة  �إ�صالمية  ف�صوًل  كتب 
وهو  �لعديدة،  �لإ�صالمية  و�حلروب  رم�صان  وعن  �لإ�صالم 
�لذي  �ليوم  كان  باأ�رصه  �لعامل  تاريخ  يف  يوم  �أعظم  �أن  يرى 
هاجر فيه ر�صول �لله حممد من مكة �إىل �ملدينة يتبعه �أ�صحابه 
�ملخل�صون، ويف كل هذه �لكتابات �لإ�صالمية كان يلجاأ �إىل 
�ملنطق ليدلل على �صحة ما يقول، وكان بذلك �لتدليل يخاطب 

�لعقل ويدعو �إىل �لتفكري و�لتاأمل.

ويوؤكد �لب�رصي يف كتاباته �أن �لدين �لإ�صالمي دين ي�رص 
فيه ول  �لفطرة ل ع�رص  �لفطرة وما جاء على حكم  لأنه دين 
�لذي  و�لت�صنيع فذلك  �لتكلف  ما جاء على جهة  �أما  م�صقة، 
يقت�صي كثرًي� �أو قلياًل من �جلهد و�لعناء، ويقول �إن �لن�رص مل 
يحالف �لفتوحات �لإ�صالمية يف �رصق �لأر�ض ويف غربها على 
بها  مت�صكو�  ثالثة  باأ�صباب  �إل  �مل�صلمني،  عدد  قلة  من  �لرغم 
�إليها دينهم  وهي: �لإميان و�لرحمة و�لعدل وهي �أمور هد�هم 

�ل�صمح �لقيم.

�أما ثقافة �لب�رصي �لأدبية فنابعة من تعمقه يف در��صة �لأدب 
�لنقد  �آر�ء ح�صيفة يف  له  ثمَّ كانت  و�صعًر�، ومن  نرًث�  �لقدمي 
�لأدبي، فقد ��صتوعب �صعر �جلاهلية و�ل�صعر �لأموي و�لعبا�صي، 
و�لأع�صى  و�لنابغة  �مرئ �لقي�ض  �صعر  يف  ر�صني  حتليل  وله 
و�أبو نو��ض وب�صار بن برد و�لبحرتي و�ملتنبي، ويدل هذ� �لتحليل 
�ل�صديد على �أن �لب�رصي قد �طلع على �أمهات �لكتب �لتي دونها 
�جلرجاين و�لآمدي و�ل�صويل وغريهم، وقد دعا �لب�رصي �إىل 
�لقائم  �لنقدي  بالأ�صلوب  �أ�صبه  لت�صبح  ومترينها  �لبالغة  تليني 
على �لتفطني و�لتذوق و�لبتعاد بعلمها عن �لغمو�ض و�لإبهام، 
�أما عن �لأدب �حلديث فكان يرى يف �ل�صاعر �أحمد �صوقي �ملثل 
�لنيل  �إبر�هيم �صاعر  �لر�قي ويرى يف حافظ  �ل�صعر  �لأعلى يف 
من  كرمًيا  مكاًنا  يحتل  �صربي  �إ�صماعيل  وكان  مز�حم،  غري 
تاأثر  �لنرث كان يطرب لأ�صلوب �ملنفلوطي، وقد  نف�صه، ويف 
�إىل �أبعد حد باأ�صلوب �ل�صيخ علي يو�صف )�نظر هذه �ملادة(، 
وكان  لالأدباء،  مدر�صة  �أن�صاأها  �لتي  �لأدب  جملة  يف  ويرى 
�لب�رصي د�ئب �لطالع على ذخائر �لأدب �لغربي �ملرتجم �إىل 

�للغة �لعربية ويلّم �إملاًما ب�صيًطا ببع�ض �لأدب و�للغة �لفرن�صية.

وُيعد عبد �لعزيز �لب�رصي من تالميذ �جلاحظ �ملخل�صني، 
بني  �ل�صقة  بعد  من  �لرغم  على  �ل�صادقني،  مريديه  ومن 
على  �أربى  قد  �جلاحظ  �أ�صلوب  �إن  يقول  فهو  ع�رصيهما، 
�لأ�صلوب  وهو  توقيع،  وجمال  ور�صاقة  و�أناقة  جودة  �لغاية 
�لكمال  يريد  كاتب  كل  لنف�صه  ين�صده  �لذي  �ل�صهل  �جلزل 
لي�صور  فيه  �لفكاهي  �جلانب  و�إن  �إنتاجه،  و�لإبد�ع يف  لقلمه 
�صاء  وكلما  ي�صخر،  �أن  �أر�د  كلما  �لتهكم  على  قدرته  مبلغ 
�أن حتز نقد�ته يف �لقلوب، وقد حمل �لب�رصي طابع �جلاحظ 
من  �لله  وهبه  ما  ذلك  على  و�صاعده  و�ل�صخرية  �لدعابة  يف 
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مرحة  وروح  جيا�ض  و�إح�صا�ض  متدفق  و�صعور  نفاذة  قريحة 
ما  �أبدع  ومن  حياته،  �صلوك  يف  ت  وتبدَّ �أ�صلوبه  يف  �صاعت 
مقالته  �لفكاهي  �لت�صويري  �لأدب  من  �للون  هذ�  يف  كتب 
�لتي جمعها يف كتاب بعنو�ن »يف �ملر�آة«، �صم خمتار�ت من 
�ملر�يا �لتي ن�رصها يف جريدة »�ل�صيا�صة �لأ�صبوعية« وطائفة من 
�لقطع �لأدبية �لأخرى جرى بها قلمه، وقد طبع هذ� �لكتاب 
�لظريف �خلفيف �لظل عام 1345هـ )1927م( حمتوًيا على 
يف  �نطبعت  كما  �لب�رصي،  خيال  �صكلها  مرحة  �صورة   26
�أية  منها  و�حدة  ت�صكيل  ولي�ض يف  �رصيرته،  و�أعماق  وجد�نه 
نزعة متيل �إىل �حلط من كر�مة �أ�صحابها �أو ترمي �إىل هجوهم، 
�لذين  �ل�صادة  هوؤلء  �إىل  �لإهد�ء  كلمة  �لب�رصي يف  قال  وقد 
»�ملر�يا« خاللكم  هذه  ��صتوحيت يف  »�إمنا  فيهم:  �لقول  بََعْثُت 
تهدى  باأن  �لنا�ض  �أحق  فاأنتم  �أنف�صكم،  نزعات  و��صتلهمت 
ه  �إليهم، فمن �أ�صاب نف�صه يف »مر�آته« فاأعجبته �صورته فليوجِّ
�ه على هذ�، فلي�ض يل من �لأمر غري  �حلمد لله تعاىل �لذي �َصوَّ
�لنقل و�لحتذ�ء«. و�لو�قع هو �أن �لب�رصي �ملبت�صم �ملرح �صور 
يدخل  ما  لقر�ئه  فقدم  �أر�د،  ما  �أح�صن  على  »مر�ياه«  رجال 
�ل�رصور على �أنف�صهم، �إذ ي�صاهدون يف هذه »�ملر�يا« مناذج من 
و�صعد  يكن،  زيور، وعديل  �أمثال:  �ملعروفني  رجال ع�رصه 
و�أحمد  �لهلباوي،  و�إبر�هيم  ثروت،  �خلالق  وعبد  زغلول، 
وطلعت  مظلوم،  و�أحمد  �رصي،  و�إ�صماعيل  �ل�صيد،  لطفي 
حرب، و�إبر�هيم وجيه، وحافظ �إبر�هيم، و�ل�صيخ �أبو �لف�صل 
�جليز�وي، و�أحمد �صوقي، وحممود خمتار وغريهم، ولقد 
��صتعمل �لب�رصي يف تدوين هذه »�ملر�يا« �لطريفة بع�ض �لتعبري�ت 
�لفرن�صية �لتي تدل على �إملامه �لثقايف �ملحدود بهذه �للغة وتاأثره 
»�ملر�يا«  هذه  مثل  تاأليف  �إىل  ركنو�  �لذين  �لغربيني  بالكتَّاب 

�لت�صكيلية �لناب�صة باحلياة.

مد�رك  �ت�صاع  �إىل  �أدت  �لتي  �لأ�صباب  من  يكون  وقد 
�إتقانه لألو�ن �لثقافة �ملختلفة، جمال�ض �لأدب  �لب�رصي وتعدد 
يف عهده، وهي �ملجال�ض �لتي ت�صارع يف جوها �لأدبي �لر�قي 
»�ل�صالونات« �لتي رفعت من م�صتوى �حلركة �لأدبية يف فرن�صا، 
وكانت بطلتها »مد�م دي ر�مبوييه De Rambouillet« �لتي 
و�صفوة  فرن�صا  �أدباء  �أ�صهر  �ملنيف  ق�رصها  يف  جتمع  كانت 
علمائها ومفكريها، وذلك يف �لفرتة من عام 1620م �إىل عام 
1665م، تاريخ وفاة هذه �ل�صيدة �ملثقفة يف ق�رصها بباري�ض، 
وقد �صبقتها �إىل هذ� �لعمل �لأدبي �جلليل �لفائدة �ل�صيدة �صكينة 
ع�رص  ويف  �لإ�صالم،  �صدر  يف  طلحة  بنت  عائ�صة  و�ل�صيدة 
فكان  فا�صل،  نازيل  �ل�صيدة  �لنهج  هذ�  على  �صارت  �لب�رصي 
يق�صد ناديها يف �أو�خر �لقرن �لتا�صع ع�رص لفيف من نو�بغ �لأمة 
�مل�رصية من بينهم �ل�صيخ حممد عبده، و�صعد زغلول و�إبر�هيم 
وحذت  وغريهم،  �ملو�د(  هذه  )�نظر  �أمني  وقا�صم  �للقاين 
نازيل  �ل�صيدة  �لآن�صة مي( حذو  مادة  )�نظر  زيادة  مّي  �لآن�صة 
يف �لقرن �لع�رصين فكان »�صالونها« �لأدبي كعبة رجال �لفكر 
�لباقية عام 1360هـ  �إىل �لد�ر  �نتقلت  �أن  �إىل  و�لأدب و�لفن 
من  �لكثري  ي�صم  �لأدبي  �ل�صالون  هذ�  وكان  )1941م(، 
�أقطاب �لفكر �أمثال �لدكتور علي �إبر�هيم، و�أحمد لطفي �ل�صيد 
)�نظر هذه �ملادة( و�ل�صعر�ء �أمثال �أحمد �صوقي وحافظ �إبر�هيم 
وخليل مطر�ن وعبد �لعزيز �لب�رصي وغريهم، وكانو� يتبادلون 

�لأحاديث �لأدبية و�لنو�در �لطريفة و�لق�صائد �لر�صينة.

بني  �لتنقل  كثري  �حلركة،  كثري  �لب�رصي  �ل�صيخ  وكان 
�لقهو�ت يف �أوقات فر�غه، وقد �أتاح له هذ� �لتنقل و�لختالط 
برو�د تلك �لقهو�ت �مل�صهورة بتجمع �لأدباء و�ل�صعر�ء و�ملفكرين 
يف رحابها مثل قهوة مقانيا، وقهوة بار �للو�ء، وقهوة جر��صيمو 
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�لنو�بغ يف  �لرو�د  �نطباع �صور هوؤلء  له ذلك  �أتاح  بالقاهرة، 
ذهنه ويف خميلته �لو�عية ف�صكلها بديعة �لإطار، مرحة �لأبعاد، 
�لذي  �ملر�آة«  كتابه »يف  ي�صمها  �لتي  »�ملر�يا«  �لقر�ءة يف  عذبة 
كان يل �حلظ �لو�فر باأن �أ�صعد بن�صخة منه حتمل �إهد�ء �ل�صديق 
�لكثرية  مقالته  عليها  وت�صتمل  �لب�رصي«  �لعزيز  »عبد  �لويف 
�لقهاوي  تلك  يف  ر�آهم  �لذين  �لنا�ض  عاد�ت  عن  �لكتب  يف 
�لب�رصي  �لفوؤ�د، وُيعد  �لنف�ض وي�صحك  فيطرب  و�أخالقهم، 
ويت�صح ذلك يف كثري من  �لعربي،  للمجتمع  �لنقاد  �أ�صد  من 
�لتي  �ملرذولة  وعاد�ته  �ملجتمع  هذ�  عيوب  تتناول  �لتي  كتاباته 
ل تربح تقيده، وحتول دون تقدمه وتطوره، ويعترب هذ� �لنقد 
�لالذع �صيحة مدّوية و�نطالقة عنيفة منذ ع�رص�ت �ل�صنني عندما 
وقف �ملجتمع �لعربي جامًد� ل يتحرك �صاكًنا ل يتطور، وكان 
�لعربي يف كثري  للتقدم �لجتماعي �لذي ي�صود �لوطن  مقدمة 
من �أجز�ئه ول�صيما يف م�رص، وقد ركز �لب�رصي �نتقاده على 
حال �لفالح وما كان يعانيه من �لظلم و�لتاأخر يف عهد �لإقطاع 
�لب�رصي  قلم  دبجها  �لتي  �لتالية  �لعبار�ت  خالل  ومن  �لبغي�ض 
يقا�صيه  �مل�رصي  �لفالح  كان  ما  على  �حلادب  عطفه  يت�صح 
من بوؤ�ض و�صيم فيقول: »�أما �حلديث عن �لفالح �مل�رصي يف 
هذه �لأيام فمما يروع ويهول، ففقر ل يعدله فقر، وبوؤ�ض ل 
يلحقه بوؤ�ض، مال غائب ومطالب ل تربح حا�رصة، ومن �أين 
للم�صكني باملال يو�تي به بع�ض �حلاجة...«، �إىل �أن يقول: 
بالية،  �أ�صمال  يف  وتروح  تغدو  بالية  ف�صخو�ض  �أولده  »�أما 
تك�صف عن �لأبد�ن �أكرث مما ت�صرت، وتبدي من �للحوم �أ�صتغفر 
�لله بل من �لعظام و�جللود �أعظم مما حتجب، ول حول ول قوة 
�إل بالله �لعظيم«. وكانت هذه دعوة �صدق لتحرير هذ� �لفالح 
من ربقة �ل�صتغالل و�أ�صفاد �لحتكار، ومن جهة �أخرى وجه 
�لب�رصي نقده �إىل زو�ج �لفتيات �مل�رصيات من رجال ل يعرفن 

تهدف كلها  مو�صوعات حيوية كثرية  �صيًئا كما طرق  عنهم 
�إىل �لإ�صالح �لجتماعي �ملن�صود فدعا �إىل �لعطف على �لفقر�ء 
و�نت�صالهم من بوؤرة �جلهل و�ملر�ض و�نتقد �لأغاين �ملائعة وحث 
�لدجالني  و�ملنجمني  �لتنجيم  على  وتهكم  بالفنون  �لرقي  على 
و�نتقد  �خلالعة  درجة  �إىل  �ملتاأنقني  �ملت�صابني  �ل�صيوخ  وعلى 
�ملو�لد �لتي تقام لالأولياء وما يجري فيها من تقاليع وخماز ونفر 
من �ل�صبان �لأدعياء �لذين يت�صدقون بالعلم و�ملعرفة وهم على 

�أكرب ق�صط من �جلهل.

�ملر�آة«  »يف  كتابه  غري  �لب�رصي  �لعزيز  عبد  �ل�صيخ  و�ألف 
�إىل ثالثة  �ملقالت ق�صمها  كتاب »�ملختار« وهو جمموعة من 
ثم  �لرت�جم،  وباب  �لو�صف،  وباب  �لأدب،  باب  �أبو�ب: 
يف  �ملوؤلف  وير�صم  وفاته،  بعد  ن�رص  �لذي  �لقطوف  كتاب 
هذ� �لكتاب �صوًر� تعك�ض �لبيئات و�جلماعات و�ألو�ن �لتفكري 
�مل�رصي وفنون �ل�صري �مل�رصية و�أطو�ر �حلياة يف م�رص، وي�صم 
وي�رص  �لنبوية،  �لهجرة  مقالت عن  ذلك  �إىل جانب  �لكتاب 
و�ل�صياحة،  �مل�رصدة،  و�لطفولة  رم�صان،  و�صهر  �لإ�صالم، 
و�أيام يف �لريف، وذكريات بني �ملوؤلف و�أ�صدقائه، وكتاب 

�لرتبية �لوطنية وهو كتاب مدر�صي.

و��صتهر عبد �لعزيز �لب�رصي بالنكتة �ل�رصيعة، وكان �صنوه 
�إىل  يوًما  �لثنان  فقد ذهب  �إبر�هيم،  �ل�صاعر حافظ  ذلك  يف 
حديقة �حليو�ن فقال له حافظ وهما خارجان: »حا�صب �أح�صن 
حد يحو�صك عند �لباب ...!«، فاأ�رصع �لب�رصي بالرد قائاًل 
حلافظ: »�أظن �أن مفي�ض خوف عليك ... ع�صان منك كتري 

هنا«.
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هو  ��صرت�كه  �لرتبوية  �لب�رصي  �لعزيز  عبد  �آثار  ومن 
و�لأ�صاتذة: �أحمد �لإ�صكندري، و�أحمد �أمني، وعلي �جلارم، 
�لعرب«  �أدب  يف  »�ملنتخب  كتاب  و�صع  يف  �صيف  و�أحمد 
بالقاهرة  وطبع  و�لن�رص  و�لرتجمة  �لتاأليف  جلنة  �أ�صدرته  �لذي 
�ل�صنو�ت  لتالميذ  جز�أين  يف  )1931م(،  1350هـ  عام 
�خلم�ض باملد�ر�ض �لثانوية، وي�صتمل �لكتاب على طائفة خمتارة 
�لع�رص  يف  و�ل�صعر�ء  و�لأدباء  �لعلماء  لأبرز  و�ل�صعر  �لنرث  من 
و�لعثماين،  و�ململوكي،  و�لعبا�صي،  و�لأموي،  �جلاهلي 
�لأ�صاتذة يف و�صع كتاب  و�حلديث، و��صرت�كه هو وهوؤلء 
وي�صم  ا،  �أي�صً جز�أين  �لعربي« يف  �لأدب  تاريخ  »�ملف�صل يف 
نخبة ممتازة من �لنرث �لفني و�ل�صعر يف ع�صور �جلاهلية وما بعدها 
�أ�صدرته  وقد  �لثانويتني،  و�خلام�صة  �لر�بعة  بال�صنتني  لتدري�صه 
�للجنة �لآنفة �لذكر عام 1352هـ )1934م(، وماز�ل هذ�ن 
�أ�صهر  وحفظ  �لطالع  يبغي  ملن  مركًز�  ا  هامًّ مرجًعا  �لكتابان 

�ملقطوعات �لأدبية لالإنتاج �لعربي منذ �لقدم.

1362هـ  عام  بالقاهرة  �لب�رصي  �لعزيز  عبد  وتويف 
)1943م( بالًغا من �لعمر 57 �صنة.

�أما ترجمة �صاحب �ل�صم �لقدمي لل�صارع فاطلبه يف كلمة 
)فليبيد�ض(.

876– عبد العزيز عجمية – �سارع – بق�سم 
الرمل )مونكريف �سابًقا( 

هو �ملرحوم عبد �لعزيز حممد �إ�صماعيل ولد مبدينة ر�صيد 
يف �صهر نوفمرب عام 1896م )1286هـ( وتلقى �أوىل مر�حل 
�أحد كتاتيب م�صقط ر�أ�صه، و�أمت در��صته �لبتد�ئية  تعليمه يف 
يف �إحدى مد�ر�صها، ثم �صافر �إىل �لقاهرة، و�لتحق مبدر�صة 

�ملرحوم  �لفرتة  تلك  يف  زمالئه  من  وكان  بالظاهر،  �لتجارة 
�أحمد �جلارم وكيل حمكمة ��صتئناف �لقاهرة �ل�صابق و�لأ�صتاذ 
حممد كمال �لديب �لذي كان حمافًظا لالإ�صكندرية منذ عدة 
بحًثا  �أعّد  )1344هـ(  1925م  عام  حو�يل  ويف  �صنو�ت، 
هذ�  وقدم  وتعليبه،  �ل�رصدين  حلفظ  بر�صيد  م�صنع  لإن�صاء 
باإ�صبانيا يف  �مل�رصية  �حلكومة  فات�صلت  �لتجارة  لوز�رة  �لبحث 
هذ� �ل�صاأن باعتبار �أنها �إحدى �لدول �لتي لديها من �لإمكانات 
غري  �مل�رصوع،  هذ�  بتنفيذ  �لقيام  ت�صتطيع  يجعلها  ما  و�خلرب�ء 
�أنه بعد �أن وجهت �لدعوة �إىل �صاحب �لبحث ملناق�صته مل يتم 
�لرغبة يف  �أبدى  بنك م�رص  �ملقرتح وذلك لأن  �مل�رصوع  تنفيذ 
�لقيام به، وحالت �لظروف �لطارئة دون ذلك، ولقد نفذت 
مبدينة  تنفيذه  �إىل  وبادرت  �ملباركة  �لثورة  حكومة  �مل�رصوع 
وي�صتوعب  �لقيمة  �ملادية  بالفائدة  �لبالد  على  ليعود  بور�صعيد 

عدًد� وفرًي� من �لأيدي �لعاملة.

جتارة  ميار�ض  حياته  طو�ل  عجمية  �لعزيز  عبد  وكان 
�لأرز، وهو من �أو�ئل �مل�رصيني �لذين قامو� بت�صدير كميات 
قبل  ولبنان وفل�صطني  �لعربية ك�صوريا و�لأردن  �لبالد  �إىل  منه 
تدني�صها باأقد�م �ل�صهاينة �لذين �رصدو� �أهلها و�غت�صبو� �أر��صيهم 
�أخرى  و�أرز�قهم و�رصدوهم ظلًما وعدو�ًنا، وكان من جهة 
�أول من �أدخل طريقة �رصب �لأرز يف ر�صيد بالآلت �حلديثة 
نفقات  وخف�ض  �لإنتاج،  وفرة  على  بعيد  حد  �إىل  �صاعد  مما 
بكميات  �لأرز  ت�صدير  نطاق  �ت�صاع  عليه  ترتب  �لتكلفة، ومما 
�صخمة �إىل �خلارج وجلب عمالت �صعبة �إىل م�رص عالوة على 

مناف�صة �لأرز �مل�رصي لغريه يف �لأ�صو�ق �لعاملية.

ملديرية  �لتجارية  بالفرقة  ع�صًو�  عجمية  �لعزيز  عبد  وكان 
بلدي  ملجل�ض  ووكياًل  حاليًّا(،  �لبحرية  )حمافظة  �لبحرية 
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�لذين ز�ولو� هذ�  �أو�ئل �مل�صدرين و�مل�صتوردين  ر�صيد، ومن 
�لن�صاط �لقت�صادي يف وقت كان ي�صيطر عليه �أفر�د �جلاليات 
جمعية  رئي�ض  كان  �أنه  �لجتماعية  �أعماله  ومن  �لأجنبية، 
ماديًّا  ي�صهم  وكان  ر�صيد،  يف  �لكرمي  �لقر�آن  على  �ملحافظة 

و�أدبيًّا يف كل �لأعمال �لجتماعية و�خلريية باملدينة.

ثورة  يف  و�أ�صهم  �لوطنية  �حلركة  يف  ��صرتك  وقد 
عام 1919م )1338هـ(، وظل بع�ض �لوقت �صجيًنا ب�صجن 
�حل�رصة بالإ�صكندرية، وقد ذكر ��صمه يف كتاب �لأ�صتاذ عبد 
حو�دثها  يف  وم�صاركته  �لثورة  بتلك  �ملتعلق  �لر�فعي  �لرحمن 
�لوطنية، وتويف بالإ�صكندرية يف 8 من نوفمرب عام 1958م 
برتبية  �عتنى  وقد  عاًما،   62 �لعمر  من  بالًغا  )1378هـ(، 
�أولده وهم �لآن يتولون منا�صب مرموقة وهم: �لأ�صتاذ �أحمد 
وحيد �لدين عجمية �ملفت�ض مب�صلحة �ل�رص�ئب بالإ�صكندرية، 
�ملحكمة  رئي�ض  عجمية  �ملح�صن  عبد  حممد  و�مل�صت�صار 
و�لأ�صتاذ  بالإ�صكندرية،  �لدولة  مبجل�ض  و�لتاأديبية  �لإد�رية 
�لدكتور حممد عبد �لعزيز عجمية عميد كلية �لتجارة بجامعة 
�لإ�صكندرية، و�لأ�صتاذ حممد ممدوح عبد �لعزيز عجمية مدير 
�إحدى  و�لإ�صكندرية  بر�صيد  �لأرز  م�صارب  �رصكة  م�رصب 

�رصكات �لقطاع �لعام.

�ملح�صن  عبد  �ل�صيخ  كرمية  زوج  �لعزيز  عبد  و�ملرحوم 
�جلارم، وبنت �صقيق �ملرحومني علي �جلارم عميد �للغة �لعربية 
وع�صو �ملجمع �للغوي �ل�صابق، و�ل�صيخ حممد نعمان �جلارم 
قا�صي ق�صاة �ل�صود�ن �صابًقا )�نظر مادتي �جلارم وعلي �جلارم(، 
و�أخت �ملرحوم �أحمد �جلارم وكيل حمكمة ��صتئناف �لقاهرة 
بكلية  �لع�صبية  �لأمر��ض  �أ�صتاذ  �جلارم  عمر  و�لدكتور  �لأ�صبق 

�لطب بجامعة �لإ�صكندرية وهو من �ل�صعر�ء �ملجيدين.

877 – عبد الفتاح كرَُريِّ – �سارع – بق�سم الرمل
�أحمد بن  �لفتاح حممد بن يو�صف بن ح�صن بن  هو عبد 
�ل�صهيد  �لوطني  �ملنا�صل  �ملادة(  )�نظر هذه  ُكَرميِّ  �ل�صيد حممد 
�لذي ف�صل �ملوت على �خل�صوع لرغبة نابليون بونابرت يف �أن 
يفتدي نف�صه باملال، وذلك يف �أثناء �حلملة �لفرن�صية على م�رص 

يف �أو�خر �لقرن �لثامن ع�رص.

�لإ�صكندرية،  �أ�رص  �أقدم  من  ُكَرميِّ  حممد  �ل�صيد  و�أ�رصة 
من  �أكرث  منذ  لها  وموطًنا   � م�صتقرًّ �ملدينة  هذه  �تخذت  �إذ 
خم�صمائة عام، ولقب �ل�صيد حمله حممد ُكَرميِّ بو�صف كونه 
من �لأ�رص�ف وكان يذكر يف �ل�صجالت �لر�صمية با�صم »�ل�صيد 

.» �ل�رصيف حممد ُكَرميِّ

1901م  عام  بالإ�صكندرية  ُكَرميِّ  �لفتاح  عبد  ولد  وقد 
)1319هـ( بجهة �رص�ي حم�صن با�صا بحي �صيدي متر�ز )�نظر 
تقاطع  عند  �لو�قع  باملكان  �أي  �جلمرك،  بق�صم  �ملادة(  هذه 
�صارع �إ�صماعيل با�صا �صربي ب�صارع ر�أ�ض �لتني، وتلقى در��صته 
�لوثقى  �لعروة  جلمعية  �لتابعة  �لأول  �إبر�هيم  مبدر�صة  �لبتد�ئية 
�خلريية �لإ�صالمية، ودر��صته �لثانوية مبدر�صة ر�أ�ض �لتني وح�صل 
�لعلمي،  �لق�صم  �لبكالوريا  ثم  �لأدبي  �لق�صم  �لبكالوريا  على 
وبد�أ بعد ذلك يف در��صة �حلقوق ولكنه مل يتم در��صته لظروف 
خا�صة، ومع ذلك فقد كان يتقن �للغات �لفرن�صية و�لإجنليزية 

ا قر�ءة وكتابة. و�لأملانية �إتقاًنا تامًّ

ُعنيِّ  �لقانونية  �لتني  ر�أ�ض  مدر�صة  من  تخرجه  ولدى 
مب�صلحة �جلمارك يف وظيفة معاون باب ملر�قبة خروج �لب�صائع 

من �لد�ئرة �جلمركية، وقد دفعت عليها �لر�صوم �ملقررة.



موسوعة اجلزايريل ألمساء شوارع اإلسكندرية

120

ا  عامًّ مديًر�  �صار  �أن  �إىل  �لوظائف  تدرج يف خمتلف  ثم 
وز�رة  وكيل  من�صب  ذلك  بعد  و�صغل  �جلمارك،  مل�صلحة 
بال�صوؤون  �لنطاق  �لو��صعة  وخربته  �لتامة  لدر�يته  �لقت�صاد 
�جلمركية  �ل�صوؤون  يف  حجة  كان  �أنه  ول�صيما  �لقت�صادية 
بوجه  �لب�صائع  على  تفر�ض  �لتي  �لتعريفات  �أنو�ع  وخمتلف 
مدة  طو�ل  �لفائدة  عظيمة  توجيهاته  كانت  ثم  ومن  خا�ض، 
�لإد�ري  �لبلدي  باملجل�ض  ع�صًو�  كان  وقد  باجلمارك  خدمته 

بحكم وظيفته كمدير عام مل�صلحة �جلمارك.

�لإ�صكندرية م�صاركته  ن�صاطه �لجتماعي يف مدينة  ومن 
للمرحوم فهمي عبد �ملجيد )�نظر هذه �ملادة( يف جمعية �ملو��صاة 
�خلريية، فاأ�صهم معه يف كثري من �لأعمال �خلريية �ملفيدة لأهايل 
)جمعية  �ملنزلية  �لتعاونية  �جلمعية  ريا�صة  وتوىل  �لإ�صكندرية 
�جلمارك،  موظفي  نادي  وريا�صة  �صابًقا(،  �حلكومة  موظفي 

وكان له ن�صاط بارز يف �حلركة �لتعاونية باملدينة.

ويف �أثناء خدمته يف �حلكومة منح و�صام �ل�صتحقاق من 
�لدرجة �لثالثة عام 1374هـ )1954م(، وو�صام �ل�صتحقاق 
لقب  ومنح  )1961م(،  1381هـ  عام  �لثانية  �لدرجة  من 
من�صب  و�صغل  1959م،  عام  �إيطاليا  من  توري  �لكومند 
نائب �حلار�ض �لعام على ممتلكات �لأجانب بالإ�صكندرية عند 
�لغا�صم على م�رص عام 1956م و�أحيل على  �لثالثي  �لعتد�ء 

�لتقاعد يف عام 1961م )1381هـ( لبلوغه �ل�صن �لقانونية.

لل�صادقني،  حمبًّا  بال�صدق،  م�صهوًر�  �لله  رحمه  وكان 
�ليد،  نظيف  �لل�صان،  عف  �لجتماعية،  حياته  يف   � جادًّ
ورًعا تقيًّا، وقد حج عقب �إحالته على �ملعا�ض، وكان كثري 
كثري  و�لأدبية،  �لقت�صادية  بالكتب  عامرة  مكتبة  له  �لطالع 

�لقر�ءة، ذو�ًقا للمو�صيقى �لعربية �لقدمية و�ملو�صيقى �لكال�صيكية 
�لغربية، و�أمت قر�ءة �لقر�آن �لكرمي عدة مر�ت، وتويف ب�صارع 
جرين مبحرم بك يف 11 مايو عام 1967م )1387هـ(، بالًغا 

من �لعمر 67 عاًما دون �أن يتزوج.

878– عبد القادر بك الغرياين – �سارع – 
بق�سم حمرم بك

ولد عبد �لقادر �لغرياين بالإ�صكندرية بق�صم �جلمرك خالل 
يف  �لقليلة  مبد�ر�صها  علومه  وتلقى  )1259هـ(  1843م  عام 
�لقدم  �لعريقة  �لغرياين  �أ�رصة  �أفر�د  �أحد  وهو  �حلني،  ذلك 
�لغرياين  �أحمد  �ل�صيد  �لأكرب  جدها  ين�صب  و�لتي  باملدينة، 
�لغربي من مدينة طر�بل�ض  �لو�قعة يف �جلنوب  بلدة غريان  �إىل 

باجلمهورية �لعربية �لليبية.

فقد  �لتجار،  من  �أحمد  �ل�صيد  �لأكرب  جده  كان  وملا 
جزًء�  له  و�تخذ  �لتجارة  ممار�صة  �إىل  �لغرياين  �لقادر  عبد  مال 
يف  ول�صيما  باجلملة  �لقبَّان  مال  يف  لالجتار  تربانة  وكالة  من 
�أ�صنافها �لهامة وهي �لأرز و�ل�صابون و�ل�صمن و�لفو�كه �جلافة 
�حلايل  تربانة  م�صجد  �أمام  تربانة  وكالة  وكانت  »�ليامي�ض«، 
�أقدم م�صجد �صيد بالإ�صكندرية على نظام �خلانات، �أي  وهو 
�لتجار في�صعون يف بع�ض جو�نبه  ي�صتقبل  �أن يكون حتته خان 
مالية،  مقابلة  �أية  �لأخرى دون  وينامون يف جو�نبه  ب�صائعهم 
وعلى هذ� �لنمط �صيد جامع �ل�صوربجي ب�صارع �مليد�ن )حممود 
هذه  �صارت  وقد  �ل�صيخ،  وجامع  حاليًّا(،  �لنقر��صي  فهمي 

�خلانات دكاكني جتارية.

و�لدة  هو جد  �لأثري  تربانة  م�صجد  م�صيد  تربانة  و�ل�صيد 
عبد �لقادر �لغرياين �صاحب هذه �لرتجمة.
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�إىل  �لقادر  عبد  �ن�صم  �لوطنية  �لعر�بية  �لثورة  �أثناء  ويف 
حزب �ل�صبان �ملناوئ للخديوي توفيق و�ملنا�رص للزعيم �أحمد 

عر�بي.

�لزعيم  هذ�  به  قام  �لذي  �لبطويل  �لكفاح  �نتهاء  وعقب 
�مل�رصي و�أعو�نه ومنا�رصوه وتغّلب �لقو�ت �لإجنليزية �لغا�صمة 
على �جلي�ض �مل�رصي ب�صبب �خليانة و�لغدر، حوكم عبد �لقادر 
�لغرياين مع �إخو�نه �ملنا�صلني و�صدر �حلكم عليه بالإعد�م �صنًقا 

يف عام 1882م.

لدى  �ملقربني  من  �لغرياين  با�صا  �صعيد  عمه  �بن  وكان 
�خلديوي توفيق فاأفلح يف تخفيف �حلكم على عبد �لقادر بالنفي 
عمه  �بن  و�صاطة  �لقادر  عبد  يطلب  ومل  �مل�رصية،  �لديار  من 

�لذي تطوع بها دون علمه.

فاختار عبد �لقادر �لذهاب �إىل دم�صق، وبعد رحلة طويلة 
�صاقة �صادف يف �أثنائها �مل�صاعب �جلمة و�صل �إليها ووجد يف 
فاأ�رصع  بيده يف حمنته،  �لأخذ  �أهلها عوًنا �صادًقا على  عروبة 
�لتجار �لذين كان يتعامل معهم يف �أ�صناف �لفو�كه �جلافة قبل 
كنفها  يف  ز�ول  وكالة  له  وفتحو�  �إليه،  �ملال  تقدمي  يف  نفيه 
��صتغرقت خم�ض �صنو�ت، ويف  �لتي  نفيه  �لتجارة طو�ل مدة 
�أو�ئل مدة نفيه حلقت به زوجته كرمية �ل�صيخ حممود �جلز�يريل 
مفتي طنطا، وكان قد نفي هو �لآخر �إىل �لآ�صتانة لأنه كان 

ع�صًو� يف حزب �ل�صيان مثل �صهره.

عاد  �لأحر�ر  �ملنا�صلني  عن  �لعام  �لعفو  �صدور  وعقب 
عبد �لقادر �لغرياين �إىل �لإ�صكندرية، وكان قد دفع كل �ملبالغ 
�لتي �قرت�صها من جتار دم�صق، وحقق �أرباًحا من جتارته ��صتطاع 
بها �أن ي�صتعيد ن�صاطه �لتجاري بوكالة تربانة، وقد �ختري ع�صًو� 

بلجنة �جلبانات �لإ�صالمية �لد�ئمة باملجل�ض �لبلدي، وكان من 
موؤ�ص�صي جمعية �ملو��صاة �لإ�صالمية، وكان له خمازن بالد�ئرة 

�جلمركية تعرف حتى �لآن مبخازن �لغرياين.

من  بالًغا  )1335هـ(  1916م  عام  خالل  �ملنية  وو�فته 
�لعمر 73 عاًما.

 – �سارع   – عبد القادر با�سا حلمي   –879
بق�سم الرمل

من  �صمعي،  �أفندي  عثمان  بن  حلمي  �لقادر  عبد  هو 
�صوريا،  فتح  بقيادته يف  ��صرتكو�  �لذين  �لأول  �إبر�هيم  جنود 
وقد ولد عبد �لقادر يف مدينة حم�ض بال�صام وعاد مع �أبيه �إىل 
�ملد�ر�ض  يف  فاأدخله  �صوريا  على  �حلملة  �نتهت  �أن  بعد  م�رص 
�مل�رصية، حيث ��صتهر بالذكاء و�صعة �لإدر�ك، ومن ثّم �أر�صل 
بالد  �إىل  �لأول  عبا�ض  عهد  يف  �خلام�صة  �لبعثة  طالب  �صمن 
�لعلوم  در�ض  وقد  �لعا�صمة،  فيينا  مبدينة  �لطب  لتعلم  �لنم�صا 
�لطبية بالفعل ولكنه كان مياًل بطبعه للفنون �حلربية، �إذ كان 
و�للعب  �لأهد�ف  و�إ�صابة  �لرماية،  �ل�صيت يف  ذ�ئع  م�صهوًر� 
بجميع �أنو�ع �لأ�صلحة، ولدى عودته �إىل م�رص يف عهد �صعيد 
�لأول يوم 4 من يناير عام 1855م )1272هـ( �أي بعد �أربع 
�صنو�ت ق�صاها يف �لنم�صا بد�أت يف عام 1851م )1268هـ( 
دخل على �لفور تلميًذ� بغرفة �ملهند�صني �حلربيني بالقلعة بالكتيبة 
عام  فرب�ير   9 من  جامعية  �مل�صاة  فرقة  �إىل  نقل  ثم  �خلام�صة، 
1856م )1273هـ(، حيث رقي �إىل رتبة �ملالزم �لثاين ونقل 
بعد ذلك �إىل فرقة �مل�صاة باجلي�ض، وظل ي�صري يف �صبيل �لرتقي 
�لأمري�لي يف  رتبة  �إىل  و�صل  �أن  �إىل  �لع�صكرية  �لرتب  يف 
10 من �أكتوبر عام 1864م )1281هـ(، وبعد �أن نقل �إىل 
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معية �لأمري حممد توفيق يف مار�ض عام 1874م )1291هـ( 
ُعنيِّ يف مايو من تلك �ل�صنة نف�صها �أمري�لًيا ملدر�صة �ل�صباط، 
ثم �صار ياوًر� للخديوي توفيق بع�ض �لوقت، ونال رتبة �للو�ء 
ذلك  يف  وعني  نف�صه،   1874 عام  من  �أكتوبر  من   22 يف 
�لتاريخ و�إىل 23 من يونية عام 1876م )1293هـ( ماأموًر� 
�حلملة  لإ�صعاف  �لأثناء  هذه  يف  وندب  �لقاهرة،  ل�صبطية 
�مل�رصية �ل�صغرية �لتي حا�رصها �لأحبا�ض يف جهات زيلع وهرر 
فك  و��صتطاع  هناك  �إىل  ف�صار  �ل�صاملة،  �حلب�صية  �حلرب  قبيل 
�حل�صار عن �حلملة �مل�رصية، ولدى عودته ندب ل�صغل وظيفة 
ماأمور �أ�صغال �ل�صكك �حلديدية �ل�صود�نية ثم حمافًظا لبور�صعيد 
بلدية م�رص  �لد�ئرة  و�لقنال يف �صنة 1876م نف�صها ثم ماأمور 
يف �ملدة من 25 دي�صمرب عام 1876م �إىل 14 من مايو عام 
من  �لإ�صكندرية  ل�صبطية  فماأمور  )1294هـ(،  1877م 
ويف  �ل�صنة،  تلك  من  �صبتمرب  من   7 �إىل  يونية  من   16
15 من �أكتوبر عام 1878م �إىل 2 من �أكتوبر عام 1878م 
�إىل  ورقي  �لإ�صكندرية،  حمافظ  من�صب  �صغل  )1296هـ( 
رتبة �لفريق، ومن 3 �أكتوبر من �ل�صنة نف�صها �إىل �آخر يونية عام 
1879م )1297هـ( كان ت�رصيًفا يف معية �خلديوي، و�أحيل 
على �لتقاعد يف 19 من �إبريل عام 1881م )1299هـ(، ويف 
تلك �لأثناء كان قد ندب لتاأدية وظيفة مهمند�ر لالأمري رودلف 
�لنم�صاوية  �للغة  ملعرفته  و�ملجر  �لنم�صا  �إمرب�طور  عهد  ويل 

ولباقته.

لديو�ن  ناظًر�  ُعنيِّ  )1301هـ(  1883م  عام  ويف 
ذك  �أخ�صع يف  وقد  �لإقليم،  لهذ�  ا  عامًّ وحاكًما  �ل�صود�ن، 
�حلني قبائل �ملهدي �لثائرة، ثم ذهب �إىل مدينة �خلرطوم وقام 
بتح�صينها و�صيد بها �لقالع و�حل�صون يف جهات �أخرى فاأ�صعف 

قوة �لثورة �ملهدية وكاد يق�صي عليها نهائيًّا لول �ندلع �لثورة 
�لعر�بية �لوطنية ف�صدت من عزمية �ملهديني وثارو� من جديد، 
ومل ت�صتطع �حلكومة �مل�رصية �إر�صال �ملدد �إليه ولكنه ��صتمر يف 
�ملقاومة �إىل �أن �نتهت �لثورة �لعر�بية فاأر�صل �إليه �خلديوي توفيق 
�صيكون  �لن�رص  وكان  عنيًفا  قتاًل  �ملهديني  فقاتل  �آليات  �أربعة 
حليفه لول �أن �ل�صيا�صة �لإجنليزية ر�أت ��صتدعاءه، وحل مكانه 
عالء �لدين با�صا ��صًما وهيك�ض با�صا �لإجنليزي فعاًل، وهكذ� 
�إعادة  على  �أو�صك  �لذي  �ملحنك  �لقائد  هذ�  �آمال  على  ُق�صى 
�لأمن و�ل�صتقر�ر لالإقليم �ل�صود�ين، وذلك لطمع �لإجنليز يف 
بالفعل، و�أحيل عبد  �لقطر �ل�صود�ين، كما حدث بعد ذلك 
�ملعا�ض يف 2 من يونية عام 1883م  با�صا على  �لقادر حلمي 
�لنيل  )فرع  �لغربي  �لبحر  عموم  مفت�ض  عني  ثم  �أخرى،  مرة 
�لغربي( بوز�رة �لأ�صغال، ويف يناير عام 1884م )1302هـ( 
نظارة  حلمي  �لقادر  عبد  وتوىل  با�صا  نوبار  وز�رة  �صكلت 
�حلربية و�لبحرية فيها مع نظارة �لد�خلية، ويف عام 1888م 
)1306هـ( ��صتبدل معا�صه و��صرتى �أطياًنا و�أخذ يبا�رصها حتى 

تويف يف 8 من يوليو عام 1908م )1326هـ(.

 – با�صا حلمي مبدينة حم�ض  �لقادر  �لفريق عبد  وقد ولد 
كما تقدم �لقول – خالل عام 1837م )1253هـ(، ومن ثّم 

يكون قد بلغ �لو�حدة و�ل�صبعني من �لعمر وقت وفاته.

وقد نال من �لأو�صمة عدًد� يذكر، فمنح �لو�صام �ملجيدي 
�لثالثة،  �لدرجة  من  �لعثماين  و�لو�صام  �لأوىل،  �لدرجة  من 
وو�صام  دونور«  ليجيون  »ل  �لفرن�صي  �ل�رصف  جوقة  وو�صام 
وو�صام  �لنم�صا،  من  �لأوىل  �لدرجة  من  جوزيف  فرن�صو� 

بلجيكا �لع�صكري.
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وكان �لفريق عبد �لقادر حلمي من عظماء �لقو�د �ملحنكني 
�آماًل كباًر�، ول�صيما بالن�صبة  �لذين كانت م�رص تعقد عليهم 
�لإجنليزية  �ل�صيا�صة  ولكن  �ل�صقيق،  �ل�صود�ن  من  موقفها  �إىل 
�ل�صتعمارية ق�صت باإق�صائه عن �ل�صود�ن، باأمر �خلديوي توفيق 
�ملتخاذل، على ما كان ينتظر منه يف تاأدية ر�صالته هناك مما كان 
يغرّي وجه �لتاريخ بالن�صبة للكيان �ل�صيا�صي �مل�رصي �لعام، وقد 
وبع�ض  غالب  فرن�صا هو وعثمان  �إىل  �لقادر حلمي  عبد  �صافر 
�ل�صباط لقتبا�ض �أح�صن �لنظم �مل�صتجدة على �جلي�ض �لفرن�صي 

بغية تطبيعها على �جلي�ض �مل�رصي.

�إ�صحق  �ل�صيد  و�لد  هو  با�صا  حلمي  �لقادر  عبد  و�لفريق 
وماز�ل  �ملان�ض،  بحر  وقاهر  �ل�صيت،  �لذ�ئع  �ل�صباح  حلمي 
رفع  �لفنية يف  جهوده  يو��صل  د�فقة  حيوية  من  جنباته  مبا يف 
وي�رصف  �لآن،  حتى  �لطويلة  للم�صافات  �ل�صباحة  م�صتوى 
عالوة  �لإ�صكندرية  �صو�طئ  على  �صيف  كل  �لعملية  بخربته 

على �ل�صو�طئ �لأخرى.

�لقائد  حلمي  �صعيد  �للو�ء  و�لد  هو  �لقادر  عبد  و�لفريق 
�ل�صابق لعموم �رصطة �لهجانة و�لعميد �أحمد حلمي.

880– عبد القادر حمدي – �سارع – بق�سم 
املنتزه )وليم هود �سابًقا(

�لوهاب  عبد  م�صطفى  بن حممد  �لقادر حمدي  عبد  هو 
بالد�ئرة  �لغربي  �لإ�صكندرية  مبيناء  �لبحرية  �لأعمال  مقاول 

�جلمركية.

وقد ولد �ل�صهيد عبد �لقادر حمدي بالإ�صكندرية ب�صارع 
ر�غب با�صا بق�صم كرموز يف 14 من �صهر يونية عام 1926م 

مبدر�صة  و�لثانوية  �لبتد�ئية  علومه  وتلقى  )1345هـ(، 
ر�أ�ض �لتني �لتي ت�صغل �لآن مبنى �ملدر�صة �لإيطالية عند تقاطع 
�صارع كرموز ب�صارع �خلديوي �لأول )�رصيف حاليًّا(، وذلك 
بعد �نتقالها من مكانها �لقدمي بالقرب من ق�رص ر�أ�ض �لتني �إىل 

هذ� �ملبنى.

�لدر��صة  �إمتام  �صهادة  على  حمدي  �لقادر  عبد  وح�صل 
�لهند�صة  بكلية  و�لتحق  )1359هـ(،  1940م  عام  �لثانوية 
بجامعة �لإ�صكندرية ونال بكالوريو�ض �لهند�صة ق�صم �مليكانيكا 
�لعلمي وذلك يف دفعة عام  مبرتبة �ل�رصف مما يدل على تفوقه 

1946م )1366هـ(.

�لبحرية وح�صل بعد  بالكلية  �لتحق  �لعام نف�صه  ويف ذلك 
مهند�ض  �أول  مالزم  رتبة  على  �لع�صكري  �ملر�ن  مدة  �نق�صاء 

بحري، وعني �صابًطا على �ل�صفينة �حلربية عايدة.

ولتفوقه يف ترتيب �لتخرج من كلية �لهند�صة �ختري للمر�ن 
ظهر  على  �لبحار  �أعايل  يف  �لبحرية  �لهند�صية  �لأعمال  على 
عاًما  �ملر�ن  هذ�  ��صتغرق  وقد  د�رك،  جان  �لفرن�صي  �لطر�د 
كاماًل �صاهد خالله كثرًي� من مو�ين �لعامل يف �أثناء هذه �لرحلة 

�لتدريبية �لعلمية �ملفيدة.

ولدى عودته رقي �إىل رتبة �لنقيب �لبحري و�أحلق بال�صفينة 
�حلربية �ل�صلوم �لتي �صاءت �لظروف �ل�صيئة �أن ي�صيبها �لعطب 
عام  مار�ض  �صهر  من  �ل�صابع  �ليوم  يف  غرقها  �إىل  �أدى  �لذي 
1953م )1373هـ(، وكان �لنقيب عبد �لقادر حمدي من 
�صهد�ئها �لأبر�ر وكان عمره ل يتجاوز 28 �صنة �أي يف عنفو�ن 

�صبابه.
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�لوهاب  عبد  فهمي  �أحمد  �ملقدم  هما:  �أخو�ن  ولل�صهيد 
�لوهاب  �لفتاح جمدي عبد  �مل�صلحة، و�لأ�صتاذ عبد  بالقو�ت 

�أمني مزرعة كلية �لزر�عة بجامعة �لإ�صكندرية.

�أما ترجمة �صاحب �ل�صم �لقدمي لل�صارع فاطلبها يف »وليم 
هود«.

881- عبد القادر املازين – �سارع – بق�سم 
حمرم بك )لوكيا�س �سابًقا(

فاإن  ثم  ومن  �ملازين،  �لقادر  عبد  �إبر�هيم  �لكامل  ��صمه 
�ملالئم  من  يكون  وقد  ��صمه  ولي�ض  �أبيه  ��صم  يحمل  �ل�صارع 

ت�صحيح �خلطاأ باإ�صافة ��صم �إبر�هيم �إىل ت�صمية �ل�صارع.

نه  وقد ولد �إبر�هيم عام 1307هـ )1889م( ويدل ما دوَّ
يف كتابه »خيوط �لعنكبوت« على �أنه كان من �أ�رصة ثرية، �إذ 
ي�صف هذ� �لكتاب رتاج منزلها �لكبري ذ� �مل�صامري �ل�صخمة �لتي 
�أ�رصته عربية �لأ�صل  �أن  تعادل كل منها ر�أ�ض �لطفل، ويظهر 
�لبتد�ئية  �لنا�رصية  باملدر�صة  �ملازين  وتعلم  مكة،  من  منبتها 
و�خلديوية �لثانوية ثم �ملعلمني �لعليا، وُعنيِّ بعد �لتخرج معلًما 

للرتجمة باملدر�صة �ل�صعيدية �لثانوية.

وكان �ملازين و��صع �لطالع فقر�أ كتب �جلاحظ و�لأغاين 
�لر�صّي  بال�رصيف  وتاأثر  �جلرجاين  قر�أ  كما  فاح�صًة،  قر�ءًة 
ديو�ن  برد، ودر�ض  بن  ب�صار  بحًثا عن  ون�رص  �لرومي،  و�بن 
�بن �لفار�ض و�بن نباتة �مل�رصي، وكان يعتقد �أن �لقر�ءة غذ�ء 
�لنف�ض فيقول: �إنه كعربة �لر�ض ميتلئ خز�نها ليفرغ ثم ميتلئ ثانية 
فاإذ� فرغ �خلز�ن هرع �إىل �لكتب يلتهم فيها حتى �إذ� تخم رفع 
يده عن �ألو�ن هذ� �لغذ�ء، وقام متثاقاًل فال ينجيه من تخمته �إل 

فتح �لثقوب، وكان �أحب �ل�صعر�ء �إىل نف�صه �بن �لرومي فكان 
�أ�صبوع، ويدل بحثه عن ب�صار برد  يق�صي معه �صاعة ولو كل 
على فهم دقيق ل�صخ�صية هذ� �ل�صاعر، وحلال �لأدب �لعربي يف 

�لع�رص �لعبا�صي ويف �لع�صور �ملختلفة.

�أما ثقافة �ملازين �لغربية فكانت نابعة من �ملدر�صة �لإجنليزية 
وقد  �صكري،  �لرحمن  وعبد  �لعقاد  وخرَّجت  جته  خرَّ �لتي 
مقدرته  بريطانيا، وكانت  �لرومان�صية يف  �حلركة  باأعالم  تاأثر 
�لنقاد  كتب  قر�أ  وقد  بارعة،  �لإجنليزية  �للغة  من  �لرتجمة  يف 
هنت،  ويل  و�أرنولد،  وماكويل،  هازلت،  مثل  �لإجنليز 
�لإجنليز  �لق�ص�ض  لأعالم  قر�أ  كما  وغريهم...  و�أدي�صون، 
مثل و�لرت �صكوت، وديكنز، و�صك�صبري، و�ألَّف �ملازين كتًبا 
و1369هـ   1343 عامي  بني  ما  �لفرتة  يف  �أ�صدرها  عديدة 
و»قب�ض  �له�صيم«،  »ح�صاد  وهي:  )1924–1949م(، 
�لريح«، و»�صندوق �لدنيا«، و»خيوط �لعنكبوت«، و»در��صة 
يف �ل�صعر غاياته وو�صائطه«، وبحث يف �صعر حافظ، و��صرتك 
م�رصحية  وله  �لعقاد،  عبا�ض  �لأ�صتاذ  مع  �لديو�ن  كتاب  يف 
»غريزة �ملر�أة«، وجمموعة ق�ص�ض »حيدر و�رصكاه«، و»ثالثة 
�لثاين«،  و»�إبر�هيم  �لكاتب«،  و»�إبر�هيم  و�مر�أة«،  رجال 
�إنتاجه  و�أبرز  �لنافذة«،  و»من  �ملا�صي«،  و»ع  و»�أقا�صي�ض«، 
يتجلى يف كتاب »�إبر�هيم �لكاتب« �لذي يو�صح �صورة معربة 
�صادقة عن حياته على �لرغم من حماولته �إبعاد �ل�صبه بينه وبني 
�خلا�صة  حياته  على  عالوة  �لق�صة  هذه  وت�صور  �لق�صة،  بطل 
�مل�رصية وتقاليدها وعاد�تها و�رصها وخريها،  جانًبا من �حلياة 
م�رصحية  ويف  �لعامية،  �لتعبري�ت  بع�ض  فيها  ��صتخدم  وقد 
�لنويجي  �مل�رصحي  بالكاتب  �ملازين  تاأثر  يظهر  �ملر�أة«  »غريزة 
�أن يحطم �لزجاج  �أن على �لإن�صان  �إب�صن �لذي يعتقد  هنيك 



حرف العني

125

مرهف  �صاعر  و�ملازين  و�لتقاليد،  بالعرف  فيه  يعي�ض  �لذي 
�حل�ض، رقيق �لعاطفة، ول�صيما يف �لغزل فا�صمعه يقول:

عُته و�لليُل َيْخُفُرنا  ودَّ
و�لبدُر َيْرُمُقني وَيْرُمُقُه  

و�ملاُء يجري يف تدفُّقهِ 
ويكاُد ماُء �لعنِي َي�ْصِقَيُه  

ُل ينهاُه متنَّعُه   و�لدَّ
و�حلبُّ ياأمرُه ترفُقُه  

ملا ر�أيُت �لليل ز�يلنا   
ُقُه و�أذ�ع �رِصَّ �ل�صبح َم�رْصِ

طاأطاأُت ل �أرنو لبهجتِهِ 
فاحل�صُن ُيطغي �ل�صبَّ َرْوَنُقُه  

1369هـ  عام  �ملازين  �لقادر  عبد  �إبر�هيم  وتويف 
يز�ول  بقي  ولقد  عاًما،  �صتني  �لعمر  من  بالًغا  )1949م(، 
ول  �حلال  مي�صور  خاللها  يكن  مل  عاًما  ع�رص  �ثني  �لتدري�ض 
بالإ�صكندرية  �أيام  عدة  يق�صي  كان  ما  وكثرًي�  �لبال،  مرتاح 
عام  خالل  نت  ُكوِّ �لتي  �لثقافة  ن�رص  جماعة  باأع�صاء  ويجتمع 
1932، وكان يعقد ندو�ت �أدبية �صيقة مع �أع�صائها و�صعر�ئها 

ويلهج بجمال �ملدينة وبحرها.

وكان �صغل معظم وقته يف �لرتجمة من �للغة �لإجنليزية �إىل 
�للغة �لعربية وهذ� ما �أك�صبه مر�ًنا وحنكة، قلَّما تو�فر لغريه من 

�ملازين  �إن  �لعقاد  �ملرتجمني، وقد قال �صديقه عبا�ض حممود 
خري من ترجم �للغة �لإجنليزية �إىل �لعربية.

و�أ�رص �لتدري�ض به لأنه عمل جمهد م�صٍن، ول ي�صتطيع 
�لأديب �ملطبوع �إنتاج عمل فني �إذ� �أغلقت دونه �أبو�ب �لإلهام 
�لتدري�ض  ترك  على  �ملازين  �صمم  ثم  ومن  �لوحي،  ومنافذ 
مرة  �مل�صتمر  �لد�ئب  �لعمل  يف  فوقع  �ل�صحافة،  فن  ومز�ولة 
�أخرى وهو ما كان يتاأفف منه حني كان مدر�ًصا، غري �أنه كان 
يتحني �لفر�ض لي�رصق من وقته يف �ل�صحافة ما ي�صتطيع �أن ي�صبع 
غريزته �لأدبية، فيكتب �لق�ص�ض ويدبج �لبحوث �لأدبية حتى 
�رتفع ��صمه وذ�ع �صيته ف�صار و�حًد� من ثالثة �أو �أربعة من كبار 
�لأدباء يف تاريخ �لأدب �مل�رصي �حلديث، عالوة على �نفر�ده 

باأ�صلوب جميل مييزه عن غريه من �لكّتاب.

و�صكله  لبا�صه  يف  �صيء،  كل  يف  طبيعيًّا  �ملازين  وكان 
وحياته �لبيتية وقر�ءته وكتابته، وتدل جميع هذه �ل�صمات على 
�لنطالق من قيود �لتكلف، �إل فيما يتعلق بكيانه �ل�صحي، �إذ 
كان هذ� �لكيان مو�صع نظر منه، فكان ي�صكو من ق�رص قامته 

وعرجه وقد �أ�رصف يف و�صف نف�صه فهجاها بقوله:

تيم �للَّعني  �نظر �إىل وجهي �ل�صَّ
و�حمد على وجهك ربَّ �لفنوِن  

�أق�صم �أنَّ �للََّه ما �صاغني 
كذ�ك �إل رغبة يف �ملجوِن   

ي�صعر  فهو  �لفن،  رفيع  �حل�ض،  مرهف  �صاعر  و�ملازين 
بخفقان قلبه وهم�صة �صعوره، وكان �بن �لرومي �أكرث �ل�صعر�ء 
حظوة عنده لأنه �أقرب �ل�صعر�ء �لعرب �إىل �ل�صعر�ء �لإفرجن، من 
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حيث �لت�صوير �لبارع و�لتخيل �لطريف وغر�بة �لتفكري �ل�صعري 
�صفات  يف  يرى  �ملازين  وكان  �لعربية،  �لطبيعة  �إىل  بالن�صبة 
�لروم،  �إىل  لن�صبته  �صلة  �لفذة  ومو�هبه  �ل�صعرية  �لرومي  �بن 
ويجتمع �ملازين مع �بن �لرومي يف كثري من �صفاته �ملميزة فهو 
وهو  وباحلياة،  باملجتمع  �لظن  ي�صيء  وفقري،  مت�صائم،  مثله 

مثله طريف �خليال، مبدع �لت�صوير.

وكان �ملازين يحب �لعي�ض �لرغيد ويهوى �للهو و�لطرب 
وجمال�ض �لأ�صدقاء ومنتديات �لأدب و�ل�صعر، وكل هذ� على 
ح�صاب �صحته �ملعتلة، فاأثر فيه �لإجهاد و�أح�ض بال�صعف يدب 
يف ج�صده، ف�صعى ما�صًيا �إىل م�صت�صفى قريب من بيته، وهناك 

ق�صى �أيامه �لأخرية.

كلمة  يف  فاطلبها  لل�صارع  �لقدمي  �ل�صم  ترجمة  �أما 
»لوكيا�ض«.

882 – عبد الكري – �سارع – بق�سم مينا الب�سل
ما من �صك يف �أن عبد �لكرمي �صاحب �ل�صم �لذي يحمله 
هذ� �ل�صارع هو »عبد �لكرمي �أفندي« �لذي كان �أحد �لطالب 
�لأربعة �لبحريني �لذين �أُر�صلو� يف عهد حممد علي �إىل �إجنلرت� 
يف بعثة علمية، وقد بد�أ تعليمه يف مدر�صة �لإ�صكندرية �لبحرية 
�لعلوم  هذه  وممار�صة  �لبحرية،  علومه  لإمتام  �لبعثة  و�صافر يف 
عمليًّا على �صفن �لأ�صطول �لإجنليزي، وملا �أمت علومه عاد �إىل 
م�رص، وعني باإحدى �صفن �لأ�صطول �مل�رصي، و��صرتك مع 
غريه يف ترجمة �لنظم و�لقو�نني �ملتبعة يف بحرية بريطانيا، وقد 
جاء ذكر ذلك يف كتاب حقائق �لأخبار �لذي �ألفه �إ�صماعيل 
��صم  ذكر  وورد  با�صا(،  �رصهنك  مادة  )�نظر  �رصهنك 
م�صطفى  �إىل  علي  حممد  �أ�صدره  �أمر  يف  �أفندي  �لكرمي  عبد 

مطو�ض )�نظر مادة مطو�ض با�صا( رئي�ض �لعمارة �لبحرية �مل�رصية 
يف 11 من ربيع �لأول عام 1251هـ ) 7 يوليو عام 1835م( 
»�أن �ملدعو عبد �لكرمي �أفندي حامل �أمرنا هذ�، �ل�صابق �إر�صاله 
متعلًما  �لبحرية ح�رص  علم  لتعلم  �صنو�ت  �صت  منذ  لندره  �إىل 
هذ� �لفن، وقدم �إلينا عري�صة يتطلب بها تعيينه �صو�ريًّا باإحدى 
�ل�صفن  باإحدى  فيها  بتعيينه  ن�صري  عليه  وبناء  �حلربية،  �ل�صفن 
�لكرمي يف حو�يل  عبد  ولد  وقد  و�ت�صاحها«،  معرفته  لظهور 

عام 1806م.

�ملادة(  هذه  )�نظر  بك  حمرم  �أخو  هو  هذ�  �لكرمي  وعبد 
�مل�رصية  �لبحرية  للعمارة  �لأول  و�لرئي�ض  علي  حممد  �صهر 
�صارع  على  ��صمه  �أطلق  �لذي  �مل�صهور  �لإ�صكندرية  وحمافظ 

حمرم بك وق�صم حمرم بك.

و�لطالب �لثالثة �لآخرون �لذين كانو� مع عبد �لكرمي يف 
�لبعثة هم: عبد �حلميد �لديار بكريل )�نظر هذه �ملادة( ويو�صف 

�آكاه �أفندي، ويو�صف عيادي �أفندي.

وتويف عبد �لكرمي �أفندي يف حو�يل عام 1868م، بالًغا 
من �لعمر نحو 60 عاًما.

 - �سارع   - اخلطابي  الكري  عبد   -883
با�سا  )فدريجو  �رشقي  باب  بق�سم 

�سابًقا(
بن  �لكرمي  عبد  حممد  �ملاهر  �لقائد  �ملجاهد  �لأمري  هو 
باجلهة  �لو�قعة  »�أجدير«  قرية  يف  ولد  ابي،  �خلطَّ �لكرمي  عبد 
�ل�صمالية من �لريف �ملر�ك�صي يف 15 من �صعبان عام 1301هـ 
�إحدى  ورياغل«  »بني  قبيلة  حاكم  و�لده  وكان  )1883م( 
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بني  من  �ملر�ك�صي  �لريف  يف  ت�صتقر  �لتي  �لأربعني  �لقبائل 
�ل�صبعمائة قبيلة �لتي تنت�رص مو�طنها يف �ملغرب �لأق�صى، وكان 
يحكم مر�ك�ض �ل�صلطان »�حل�صن«، ويف عهده كان �ل�صلطان 
بن  �لعزيز  »عبد  �ل�صلطان  �لقبيلة، وتوىل  �أمري  ميار�صه  �حلقيقي 
�لكرمي  عبد  �لأمري  و�لد  فبايعه  �أبيه  موت  بعد  �حلكم  �حل�صن« 

وظلَّ ميار�ض نفوذه على �لقبيلة دون منازع.

ويف ذلك �حلني كان عمر �لأمري �لبطل �أربع �صنو�ت فذهب 
�لأ�رصة،  �أبناء  لتعليم  �أبوه  �أن�صاأه  �لذي  �خلا�ض«  »�ملكتب  �إىل 
فحفظ �لقر�آن �لكرمي على �أحد �ملدر�صني باملكتب وتلقى درو�ًصا 
ومبادئ  �لنبوية  و�ل�صرية  و�لتاريخ  و�لنحو  و�لفقه  �لتوحيد  يف 
»�ل�صبعة«  �لقر�آن بطريقة  د حفظ  �أبيه، ولقد جوَّ �حل�صاب على 
�لإمام  ذكرهم  �مل�صلمني  �صيوخ  من  �صبعة  طريقة  على  �أي 
�ل�صاطبي �لأندل�صي يف كتابه، وكان �لأمري عبد �لكرمي على 
جانب كبري من �لن�صاط يف �صباه ميار�ض �أنو�ع �للعب �ملختلفة 
�لتي تربي �لرجولة يف ممار�صيها، ومل تكن قبيلته ت�صكو �لفاقة، 
�إذ كان لكل فرد منها بيت و�أر�ض يزرعها وقطيع من �لأغنام، 
ولكنها كانت تتطلع �إىل �لثاأر، فاإذ� قتل �أحد �أفر�دها �صال دم 
�أن تو�رى جثته يف �لرت�ب، وق�صى �لأمري �خلطابي  قاتله قبل 
فرتة من �صباه يزرع �لقمح و�ل�صعري و�حلم�ض ويجمع �لثمار مثل 
�للوز و�لتني، وملا بلغ �ل�صابعة من عمره �أ�صبح رجاًل يف نظر 
�لقبيلة، ويجب �أن يكون من حملة �ل�صالح، وحمل �لبندقية 
�لإ�صبانية �لقدمية �لتي حت�صى من �ملقدمة، وكان يخرج مع �أفر�د 
�لقبيلة يف �لأعياد و�ملنا�صبات �لقومية للمر�ن على �لرماية و�إ�صابة 
�لأهد�ف وكان ماهًر� يف هذه �لناحية، وبعد ذلك تدرب على 
عمره  من  ع�رصة  �لر�بعة  بلغ  وملا  »�ملوزر«،  �لبندقية  ��صتخد�م 
��صرتك يف معركة بني قبيلته وقبيلة �أخرى، وكان �لن�رص حليف 

قبيلته.

ودخل عقب ذلك مدر�صة »جامع �ل�صوق �لقوقي« فكان 
�إىل  ي�صتمع  زمالئه  مع  حلقات  يف  ويجل�ض  �لكتب  ي�صرتي 
و�لبالغة  و�حلديث  و�لنحو  �لفقه  فدر�ض  �صيخه،  حما�رص�ت 
و�لنرث، وكان  �ل�صعر  من  �ملحفوظات  وبع�ض  �لنبوية  و�ل�صرية 
تعلمه مبدينة »تطو�ن«، ثم عاد �إىل �أجدير وظلَّ يعمل يف �لفالحة 
عامني وي�صتزيد من حفظ �لأ�صعار فاأجاد حفظ عدة �آلف من 
�أبيات �لق�صائد �ل�صهرية من بينها �ملعلقات، و�صافر بعد ذلك �إىل 
�أن�صئت  �إذ  فا�ض و�لتحق »بجامعة �لقرويني« �لعريقة يف �لقدم؛ 
قبل �لأزهر بحو�يل ن�صف قرن، ويف هذه �جلامعة �لإ�صالمية 
�لقدمي و�حلديث ودر�ض علم  و�لفلك  �حل�صاب  تعلم  تبحر يف 
�لظو�هر  خالل  من  �لوقت  معرفة  �إىل  يهدف  �لذي  �لتوقيت 
�لطبيعية عن طريق »�لإ�صطرلب« و�آلة �أخرى تدعى »�لريع«. 

وبد�أت بعد ذلك �لفتنة جتتاح �لريف �ملر�ك�صي وقد حمل 
قبيلة  من  �لظرغوين«  �ل�صالم  عبد  بن  �جليالين  »�صي  لو�ءها 
ظرغون، وكان هذ� �لرجل مدمًنا فا�صًقا ي�رصب �خلمر ويدخن 
�أنه  فزعم  �ل�صلطان عبد �لعزيز،  �أغر�ه �صعف  �حل�صي�ض، وقد 
�لفتنة  نطاق  فات�صع  بامللك  �ل�صلطان وطالب  �صقيق  �حل�صن  �بن 

�لتي ز�دت �لبالد متزيًقا.

»�لظرغوين«  قاد  )1320هـ(  1902م  عام  ربيع  ويف 
و�صار  �لقبائل،  من  جمعهم  �آلف حمارب  ع�رصة  من  جي�ًصا 
�لعزيز،  عبد  �ل�صلطان  عر�ض  ويهدد  فا�ض  مدينة  �أبو�ب  يدق 
�جلي�صني  بني  ود�رت  جَلِب،  جي�ض  يف  �ل�صلطان  �إليه  فخرج 
قلعة  �إىل  جي�صه  بفلول  وفر  »�لظرغوين«  فهزم  د�مية،  معركة 
»�صلو�ن«، وبعد �صت �صنو�ت عاد »�لظرغوين« �إىل �إثارة �لفتنة 
وخرج من قلعة »�صلو�ن« وقرر �أن ي�رصب و�لد �لأمري �خلطابي 
يف �لريف، فخرج جي�ض �لريف ملنازلته و�أحلق به �رص هزمية، 
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�أذيال �خليبة، وكان جي�صه  قلعة »�صلو�ن« يجر  �إىل  جلاأ عقبها 
ي�صم ع�رصة �آلف مقاتل على حني �أن جي�ض �لريف ل يجاوز 
�لكرمي من بني  �ل�صاب عبد  �لأمري  �آلف وكان  �لأربعة  عدده 
على  ذلك  �إثر  وُقب�ض  �لبطولية،  �ملعركة  تلك  يف  �ملحاربني 
»�لظرغوين« وو�صع يف قف�ض من حديد ثم �ألقي به �إىل �لأ�صود 

�جلياع فلقي جز�ء ع�صيانه وفتنته �خلائنة.

��صم  عليها  يطلق  �لتي  �ملنطقة  معرفة  هنا  �ملالئم  ومن 
�صمال  �لو�قع  �جلزء  ت�صم  فهي  �لأق�صى  �ملغرب  من  »�لريف« 
با�صم  �ملعروفة  �ل�صل�صلة  �ملغربية وتخرتق معظمه  �رصقي �ململكة 
»�صل�صلة جبال �لريف« �لتي تطل على �لبحر �لأبي�ض �ملتو�صط، 
و�حل�صيمة  و�لنا�صور  مليلة  �لهامة:  ومر�كزه  �لريف  مدن  ومن 
و�أجدير وتركي�صت و�أكنول، ومن قبائله �مل�صهورة: �صنهاجة 
ورياغل وبقوية ومت�صمان وقلعية ومطال�صة وكبد�نة و�أجزتاية، 

وقد حتولت يف �لنظام �لر�هن �لإد�ري �إىل جماعات قوية.

ببالد  �لقدمي  �لتاريخ  كتب  يف  معروفة  �لريف  وبالد 
�لنكور، وقد حل بها عرب حمرييون منذ بد�ية �لفتح �لعربي 
بع�ض  وعرفت  �لأ�صليني،  ب�صكانها  و�متزجو�  �إفريقيا  ل�صمال 

مدنها �زدهاًر� يف بع�ض مر�حل �لتاريخ.

�لأمري  عيني  فتحت  �لتي  �لأوىل  �ملدر�صة  كانت  و�إذ� 
�لتي �كتنفت  �لريفية  �أ�رصته و�لبيئة  �لكرمي على �حلياة هي  عبد 
بجامعة  ودر��صته  فا�ض  مبدينة  مقامه  فاإن  ويفاعته،  طفولته 
�لإ�صالمية  �لثقافة  معاقل  من  طويلة  قروًنا  ظلت  �لتي  �لقرويني 
و�للغوية و�لعقلية يفد �إليها �لطالب من خمتلف �أقطار �إفريقيا، 
مرحلة  كانا  بجامعتها  وتعلمه  �ملدينة  بهذه  مقامه  �إن  تقول 
و�ل�صيا�صي  �لعلمي  تكوينه  �أثرت يف  حياته،  مر�حل  من  هامة 

�ملغرب  حالة  كثب  عن  يلم�ض  �أن  له  و�أتاحت  و�لروحي، 
�لجتماعية و�لقت�صادية و�ل�صيا�صية �ملتدهورة يف وقت قويت 
ب�صط  �إىل  �لهادفة  �ملناور�ت  وتعددت  �لأجنبية  �لأطماع  فيه 
�لنفوذ �ل�صتعماري �لبغي�ض على �ملغرب �لذي ��صتطاع �ملحافظة 
على ��صتقالله مدًد� طويلة منذ �لفتح �لعربي، و��صتطاع �لوقوف 
يف وجه �لحتالل �لعثماين �لذي �صيطر على معظم �أنحاء �لعامل 

�لعربي.

وكانت �حلكومة �ملغربية يف تلك �لأثناء - �أي يف �أو�خر 
خائرة  �صعيفة   - �لع�رصين  �لقرن  و�أو�ئل  ع�رص  �لتا�صع  �لقرن 
فاقدة �لنفوذ يف �لد�خل و�خلارج، وكانت خز�نة �لدولة خاوية 
مرهقة بالديون وكانت �لفنت �لد�خلية تندلع من وقت �إىل �آخر 

مما عر�ض ��صتقالل �لبالد لل�صياع.

�لتفاق  فرن�صا  عقدت  )1322هـ(  1904م  عام  ويف 
�جلنتلمان«  »باتفاق  �مل�صمى  �لتفاق  وهو  بريطانيا  مع  �لثنائي 
�لعربي ويد بريطانيا يف  فاأطلقت مبقت�صاه يد فرن�صا يف �ملغرب 
م�رص، فاحتلت فرن�صا �ملنطقة �جلنوبية من مر�ك�ض، وكانت 
�إ�صبانيا حتتل منذ �لقرن �ل�صابع ع�رص ميناء »�صبتة« وميناء »َمليلة« 

على �لبحر �لأبي�ض �ملتو�صط.

مولي  عقد  )1324هـ(  1906م  عام  يونية  �صهر  ويف 
وقد  �خل�رص�ء،  �جلزيرة  بعقد  �ملعروفة  �ملعاهدة  �لعزيز  عبد 
خولت هذه �ملعاهدة �جلائرة لالأجانب �متياز�ت يف بالد �ملغرب 
�لأق�صى تتنافى مع �صيادتها، فنه�ض �ل�صعب و��صتطاع �إ�صقاط 
�ملعاهدة  هذه  ب�صبب  �ململكة  عر�ض  عن  �لعزيز  عبد  مولي 
�أثقلت  �لأجانب  مع  ديوًنا  وعقده  �للهو  �إىل  �ن�رص�فه  وب�صبب 
�ل�صنة  تلك  يف  �حلفيظ  عبد  مولي  وبويع  �لدولة،  كاهل 
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نف�صها و��صرتط �ل�صعب يف بيعته �أن يلتزم بالعمل على ��صرتجاع 
�جلهات �ملقتطعة من �حلدود �ملغربية و�أن يبادر �إىل طرد �جلن�ض 
�ملحتل من �لأماكن �لتي كانت حتت قب�صته، و�أن يعمل على 
�صئون  �لأجانب يف  ي�صت�صري  و�أل  �لأجنبية،  �لمتياز�ت  �إلغاء 
بعد  �إل  جتارية  �أو  �صيا�صية  معاهد�ت  معهم  يربم  و�ألَّ  �لأمة، 

��صت�صارة �لأمة.

و�نتهى  ��صتفحلت  قد  كانت  �لأجنبية  �ملناور�ت  �أن  غري 
�لأمر مبولي عبد �حلفيظ �إىل توقيع عقد �حلماية على �ملغرب 
عن  و�لتنازل  )1331هـ(  1912م  عام  مار�ض  من   12 يف 
ذلك  يف  �لبالد  �صادت  �لتي  �لعنيفة  �ل�صطر�بات  �إثر  �لعر�ض 

�لتاريخ.

�لأحد�ث خالل  هذه  �لكرمي كل  عبد  �لأمري  عا�ض  وقد 
مقامه مبدينة فا�ض وتركت يف نف�صه �نطباعات مريرة كان لها 

�أثرها �لعميق يف توجيه جمرى حياته.

ويذكر موؤرخو �صرية هذ� �لبطل �لريفي �أنه ��صتغل بالتدري�ض 
يف مدينة مليلة �لتي ماتز�ل حتت �صلطة �لحتالل �لإ�صباين و�لتي 
�لقطر  من  �ل�رصقي  �ل�صمال  يف  �ملتو�صط  �لبحر  على  ت�رصف 
�لإ�صالمية يف  �ل�رصعية  �ملحكمة  ر�أ�ض  على  عني  ثم  �ملغربي، 
هذه �ملدينة وكان ل يرتاح ملطامع �إ�صبانيا يف �قتطاع جزء من 
وطنه بالتفاق مع فرن�صا، فوقف من هذه �ملطامع موقًفا وطنيًّا 
�لقب�ض  �إلقاء  يف  مبليلة  �حلاكمة  �ل�صلطات  ترتدد  فلم  مت�صدًد� 
�أكرث من عام يف �عتقاله ��صتطاع ت�صلق  �أن ق�صى  عليه، وبعد 
�أحد �أ�صو�ر �ل�صجن و�لقفز �إىل �خلارج، فك�رصت �صاقه و�ألقي 
م�صقط  �أجدير  �إىل  �رص�حه  �أطلق  ثم  ثانية،  مرة  عليه  �لقب�ض 

ر�أ�صه.

وكما تقدم �لقول كانت قبيلة »بني ورياغل« حتتل مركز 
�لقيادة �لروحية و�لع�صكرية يف قبائل جبال �لريف، وكان و�لد 
�لأمري عبد �لكرمي يتقا�صم �لزعامة يف هذه �ملنطقة �جلبلية �ملنيعة 
مع �ملجاهد �ل�رصيف حممد �أمزيان �لذي نازل �لقو�ت �لإ�صبانية 
على ر�أ�ض رجاله و�صدهم عن �لتوغل يف وطنه من ميناء مليلة، 
»�أوك�صان«  معادن  على  �ل�صتيالء  وبني  بينهم  حال  ثمَّ  ومن 
و��صتبك معهم يف معارك ظافرة عام 1909م )1327هـ( قتل 
يف �إحد�ها �جلن�ل �لإ�صباين »بنتو�ض Pintos«، كان و�لد عبد 
�لكرمي يعد �لعدة ملعاونة �ل�رصيف �أمزيان يف �صن حرب حتريرية 
ا بعد �إبر�م معاهدة �لحتالل �لتي فر�صت على  �صاملة خ�صو�صً
�لقطر �ملغربي و�لتي خولت لالإ�صبان �حتالل �جلزء �ل�صمايل من 
ن من جبال �لريف وغمارة ومدن �ل�صاون وتطو�ن  �ملغرب �ملكوَّ

و�لعر�ئ�ض و�لق�رص �لكبري وغريها.

فجاءت  �ل�صافرة،  �ل�صتعمارية  نو�ياها  �إ�صبانيا  و�أظهرت 
�ملر�ك�صي  �لريف  لتحتل  )1338هـ(  1919م  عام  خالل 
�صد  »تفاري�صت«  معركة  �لكرمي  عبد  و�لد  فخا�ض  باأ�رصه، 
�لإ�صبان، ويف هذه �ملعركة د�ضَّ له �بن �لقائد �خلائن �لتفا�صيتي 
�ل�صمَّ فتويف عقب عودته من �ملعركة، وتوىل �لأمري عبد �لكرمي 
�لقيادة، و�أخذ يطوف بالقبائل يجمع �صملها على �جلهاد ويحثها 
على نبذ �ل�صقاق و�لأحقاد، وق�صى يف ذلك عدة �أ�صهر و�تخذ 
يعاونه  وكان  �جلميع،  على  يطبق  قانوًنا  �لإ�صالم  �رصيعة  من 
�لأمري حممد  و�لنفي  �جلهاد  ورفيقه يف  �صقيقه  مهامه  يف كل 
�خلطابي �لذي كان قد �أمت در��صته وتخرج من مدر�صة �ملعادن 

مبدريد عا�صمة �إ�صبانيا.

و�أعلن �لأمري عبد �لكرمي �حلرب على �إ�صبانيا ب�صفة عملية 
عندما هجم هجوًما موفًقا على مركز »بد�رير�« عام 1921م 
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)1340هـ(، وكان �نت�صاره يف هذه �ملعركة قوة معنوية دفعت 
باحلركة �لتحريرية �إىل �لأمام، وقد ك�صب �ملجاهدون خاللها 
كميات من �لعتاد و�لأ�صلحة و�رصعان ما �ن�صمت �إىل �صفوف 

�ملجاهدين عدة قبائل وعدد من �لزعماء ذوي �لنفوذ.

�ليوم  يف  �مل�صتعمرين  �لطامعني  �صد  �ل�صامل  �جلهاد  وبد�أ 
فخا�ض  )1340هـ(،  1921م  عام  يونية  �صهر  من  �لعا�رص 
�لأمري عبد �لكرمي �أوىل �ملعارك يف موقع يدعى »جبل �لقامة« 
هجوم  من  �لبالد  يحمي  �لذي  �جلبل  هذ�  فوق  جنوده  فر�بط 
�لعدو وغزوها يف �صهولة، وجاء طفل من �جلانب �لذي يحتله 
�لإ�صبان و�أخرب �لأمري باأن �لغا�صبني �صيهجمون عند �لفجر فاأمر 
باإ�صعال �لنار يف �أ�صجار �لغابة، ود�رت �ملعركة ونزلت �لهزمية 
قاعدتهم  �إىل  مرتدين  جرحاهم  يحملون  ففرو�  باملهاجمني، 
حان  »�أغربني«  يف  �أخرى  معركة  خا�ض  �أن  وبعد  »مليلة«، 
موعد �ملعركة �لكربى، معركة »�أنو�ل« يف �صهر يونية نف�صه، 
ع�رصون  قو�مه  جي�ض  �صبان  �لإ من  فيها  ��صرتك  وقد 
وكان   ،»Silvestre »�صلفي�صرت  �جلن�ل  بقيادة  مقاتل  �ألف 
جي�ض �لأمري �خلطابي ي�صم عدًد� من �جلند ل يزيد على �ألفني 
كانو�  �لإ�صبان  جنود  �أن  حني  على  فقط،  بالبنادق  م�صلحني 
و�ملد�فع  �مليد�ن  ومد�فع  �لر�صا�صة  و�ملد�فع  بالبنادق  م�صلحني 
�جلبلية، وبعث �جلن�ل »�صلفي�صرت« باإنذ�ر �إىل �لأمري يطلب فيه 
�لت�صليم �لفوري وكان �لرد على �إنذ�ره هجوًما مفاجًئا خاطًفا 
�أيام يف جبهة  �ملعركة خم�صة  و��صتمرت  �لريفي،  �جلي�ض  من 
طولها �صتون كيلومرًت� تنتهي عند »�صيدي �إدري�ض« على �صاحل 
جي�ض  وقام  �لإ�صبان  �صفوف  �لذعر  ف�صاد  �ملتو�صط،  �لبحر 
�لأمري بحركة �لتفاف وتطويق ��صتمرت عدة �أ�صابيع، فنفدت 
موؤنة �لعدو وقتل من رجاله ثمانية �آلف و�أ�رص ثالثة �آلف ولذ 

هائلة  على كميات  �لظافر  �جلي�ض  و��صتوىل  بالهرب،  �لباقون 
بندقية  �ألف  و20  مدفع   200 منها  و�لذخرية  �لأ�صلحة  من 
حربية،  �صيار�ت  وعدة  �لذخرية  �أنو�ع  من   � جدًّ كبري  وعدد 
ومات يف هذه �ملعركة �جلن�ل �صلفي�صرت ويقال �إنه �نتحر ب�صبب 

هزميته �ل�صاحقة.

�رتفاع  زيادة  �ملبا�رص  �ملبني  �لن�رص  هذ�  نتائج  من  وكان 
غنم  مبا  ت�صليحه،  وزيادة  �لعربي  �جلي�ض  يف  �ملعنوية  �لروح 
�لإد�رة  تنظيم  ليعيد  لالأمري  �لفر�صة  و�إتاحة  �لعدو  جي�ض  من 
�لتليفون  �أ�صالك  ميد  و�أن  حمكًما،  تنظيًما  و�لع�صكرية  �ملدنية 
�لنقل  �صيار�ت  وي�صتخدم  �لطرق  وي�صق  قو�ته  وحد�ت  بني 
�أخرى  جهة  ومن  �رص�ءها،  ��صتطاع  �لتي  �حلديثة  و�لأ�صلحة 
�أر�صل �لوفود �إىل �خلارج للدعاية و�صعى �إىل ربط �لت�صال مع 
�أ�صبحت حركته �لتحريرية تلفت  �لدول �لإ�صالمية، ومن ثمَّ 

�أنظار �لدول وت�صغل بال �لر�أي �لعام �لدويل.

�أُ�رص  �لتي  عرويت«  »جبل  معركة  »�أنو�ل«  معركة  وتلت 
�أُر�صل  قد  وكان   »Navaro »نافارو  �لإ�صباين  �جلن�ل  فيها 
للقيام بحملة تاأديبية �صد �لريفيني فُمنَِي بهزمية منكرة، و�ت�صعت 
�لأكرب  �لق�صم  �خلطابي  �لأمري  فا�صرتد  �لتحررية  �حلركة  د�ئرة 
من �جلهات �لتي �حتلتها �إ�صبانيا تنفيًذ� لعقد �حلماية، و�أ�رصف 
�ملحاربون �ملغاربة على �أبو�ب ميناء مليلة �رصًقا، و�أ�رصفو� غربًا 
وتو�لت  عليها،  �ملطل  »غرغيز«  جبل  فوق  من  تطو�ن  على 
�لإ�صبان  �أخرى وحاول  �جلي�صني يف عدة جهات  بني  �ملعارك 
�لأمري ولكن دون جدوى؛ لأنه  مر�ت عديدة عقد هدنة مع 
كان متم�صًكا مببد�أ �ن�صحاب �جلي�ض �لإ�صباين من �ملر�كز �لتي 
نهائيًّا عن خطة �حتالل  كانت ماتز�ل حتت �صيطرته و�لعدول 

�لبالد �ملغربية.
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�مل�صلحة  مع  متفًقا  �لنحو  هذ�  على  �لأمري  موقف  وكان 
عليه  �صادق  �لذي  �مليثاق  لتنفيذ  ومو�ئًما  �ملغربي  للوطن  �لعليا 
)1340هـ(  1921م  عام  �أو�خر  يف  �نعقد  وطني  جمل�ض 
»�أجدير«  عا�صمتها  �صيادة  ذ�ت  جمهورية  عقبه  وتاأ�ص�صت 
وت�صري وفاًقا لن�صو�ض د�صتور �أقره �ملجل�ض، �إىل جانب �مليثاق 
ب�صيادة  مت�ض  معاهدة  باأية  �لعرت�ف  »عدم  على:  ين�ض  �لذي 
ووجوب  1921م،  عام  بفا�ض  �ملوقع  �حلماية  كعقد  �لبالد 
�ملغرب،  �صمال  يف  يحتلونه  �لذي  �جلزء  عن  �لإ�صبان  جالء 
حلكومة  تعوي�ض  بدفع  �إ�صبانيا  ومطالبة  با�صتقالله  و�لعرت�ف 
عبد �لكرمي عن �خل�صائر و�لأ�رص�ر �لتي حلقت بالبالد من جر�ء 

�حلرب �لعدو�نية«.

يف  �لدخول  لإمكان  �أ�صا�صية  �رصوًطا  هذه  وكانت 
�ملتحاربني،  �لطرفني  بني  �صلح  لعقد  �إ�صبانيا  مع  مفاو�صات 
مطامع  �لأمري حممد  لأخيه  ول  �لكرمي  عبد  لالأمري  تكن  ومل 
�ل�صتعمار،  نري  من  �لوطن  حترير  غري  هدف،  �أو  �صخ�صية 
�جلي�ض عقب  وقيادة  �حلكم  �لتنازل عن  وكانا م�صممني على 

حتقيق �ل�صتقالل �ملن�صود.

يخرج  �لريف  جي�ض  فكان  ذلك  بعد  �ملعارك  و��صتمرت 
ي�صتويل  مبا  �لإ�صبان  ويحارب  �أخرى  ليخو�ض  معركة  من 
عليه من عتادهم و�أ�صلحتهم، وبلغ عدد �ملعارك �لتي خا�صها 
�آخرها معركة »حتللت« و�نت�رص  مائتي معركة كان  �لفالحون 
مدريد  يف  قامت  �ملتكررة  �لهز�ئم  هذه  و�إز�ء  جميعها،  يف 
حركة مناه�صة للحرب �ل�صتعمارية تطالب �حلكومة �لإ�صبانية 
�أخذت  ذلك  و�إز�ء  للدماء،  حقًنا  �ملغرب  من  قو�تها  ب�صحب 
�أ�صا�ض  �لكرمي على  �لإ�صبانية يف مفاو�صة �لأمري عبد  �حلكومة 
عليه،  �صلطاًنا  وتن�صيبه  �لذ�تي  �حلكم  �ملر�ك�صي  �لريف  منح 

ولكن �لأمري �ل�رصيف �لبطل رف�ض هذ� �لعر�ض �خلبيث يف �إباء 
و�صمم خليقني بالقائد �لعربي �لذي ل ير�صى باخليانة بدياًل عن 
لأهل  ليخل�ض  �لعربي  �لوطن  من  �لغا�صبني  وطرد  �ل�صتقالل 

�لعروبة دون �صو�هم.

�حلني،  ذلك  حتى  �ملتفرج  موقف  تقف  فرن�صا  وكانت 
ولكنها خ�صيت �أن ينق�ض عليها �جلي�ض �لريفي يف �جلنوب بعد 
جالء �لإ�صبان �لذي كان قد �أ�صبح و�صيًكا، كما خ�صيت �أن 
ميتد جهاد �لأمري �إىل �ملغرب �لأق�صى و�جلز�ئر وتون�ض لإجالء 
�لقو�ت �لفرن�صية عن �أر��صيها �ملغت�صبة، وكانت �لثورة �مل�صلحة 
قد بد�أت يف �لحتد�م �صد �لفرن�صيني يف معظم جهات �ملغرب 
�لأق�صى يف مناطق �لأطل�ض و�صو�ض وتافياللت وغريها. وكان 
و�ملندوب  �لحتالل  جي�ض  قائد   »Lyautey »ليوتي  �ملار�صال 
�ل�صامي �لفرن�صي يف �لرباط يدرك �أن �نت�صار �لأمري عبد �لكرمي 
كان  �لذي  �لفرن�صي  �جلي�ض  مو�جهة  �إىل  �صيدفعه  �إ�صبانيا  على 
�حلماية  ملعاهدة  وفاًقا  �ختطها  �لتي  �ملنطقة  �حتالل  على  يعمل 
�ملفرو�صة على �لقطر �ملغربي؛ لهذ� مل تلبث فرن�صا �أن �ن�صمت 
�إىل �إ�صبانيا ملحاربة �لأمري عبد �لكرمي وكان ذلك يف �صهر مايو 
عام 1925م )1344هـ(، �إذ هجمت �لقو�ت �لفرن�صية على 
�ملوقع  هذ�  �أن  بدعوى  فا�ض  �رصقي  �صمال  ورغة« يف  »و�دي 
جزء من منطقة �لنفوذ �لفرن�صي، و�أدى �حتالل هذ� �لو�دي �إىل 
�أن هذ� �ملوقع  تغيري �خلطة �حلربية �لتي ر�صمها �لأمري ول�صيما 
كان خا�صًعا ل�صلطته، وقد �صمدت قو�ت �ملجاهدين �لريفيني 
يف  وهزمتها  �مل�صرتكة  و�لإ�صبانية  �لفرن�صية  �جليو�ض  وجه  يف 
من  عديدة  �آلف  �ملو�طنني  �صفوف  �إىل  و�ن�صم  معارك  عدة 

خمتلف �جلهات ملنا�رصة حركة �لتحرير.



موسوعة اجلزايريل ألمساء شوارع اإلسكندرية

132

وعينت فرن�صا �ملار�صال »بيتان Petain« �لذي توىل �إبان 
�حلرب �لعاملية �لثانية ريا�صة حكومة في�صي قائًد� لقو�تها وو�صعت 
حتت �إمرته 33 فيلًقا من �جلند و44 �رصبًا من �لطائر�ت �حلربية 
�إ�صباين،  جندي  �ألف  مائة  �إىل  بالإ�صافة  هذ�  جن�ًل،  و60 
�ل�صتعمار،  �أعو�ن  جمعهم  �لذين  �ملرتزقة  من  كبري  وعدد 
منها  �لتي  �خلبيثة  �ل�صتعمارية  �لو�صائل  ��صتخد�م  على  عالوة 
��صتخد�م بع�ض �أدعياء �لدين للحط من �صاأن �حلركة �لتحررية 
و��صتعمال  �لدين،  على  باخلروج  ظلًما  وو�صمها  �لوطنية 
�لر�صوة »�ملغدقة« ل�رص�ء �ل�صمائر �ل�رصيرة للعمل �صد �ملجاهدين 

�لأبر�ر.

و�أخذت �أ�رص�ب �لطائر�ت �لفرن�صية يف �إلقاء �لقنابل �حلارقة 
�لقو�ت  فيها  ��صرتكت  معركة  �أول  من  �لنفجار  و�ل�صديدة 
�لفرن�صية ثم ��صتخدمت بعد ذلك �لغاز�ت �ل�صامة، ولقد فقد 
�لأمري عبد �لكرمي ب�رصه بفعل هذه �لغاز�ت ومل ي�صرتده �إل بعد 

�إجر�ء عملية جر�حية.

�ألًفا،   75 على  يزيد  �ملغاربة  �ملحاربني  عدد  يكن  ومل 
�أية  �لكربى  �لدول  �إىل  �لأمري  وجهها  �لتي  �لند�ء�ت  تلق  ومل 
�إذ ذ�ك  �لإ�صالمي  �لعامل  ��صتجابة عملية، ومل يكن يف و�صع 
بع�ض  ��صتثنينا  �إذ�  �ملغربية  �لتحرير  حلركة  فعاًل  عوًنا  يقدم  �أن 
�لرغم  �لتي جمعت يف بع�ض �لأقطار. وعلى  �ملالية  �لتربعات 
من كل هذه �ل�صعاب و��صل رجال عبد �لكرمي حرب �لتحرير 
حترج  و�إز�ء  وفرن�صا،  �إ�صبانيا  جيو�ض  وهزم  جهات  عدة  يف 
�حلالة ومت�صك �لأمري باملطالب �لوطنية فكر �ملار�صال »بيتان« يف 
تلبية هذه �ملطالب، ولكن حكومة باري�ض رف�صت �لر�صوخ �إىل 
�حلق وطلبت من ممثليها يف �ملغرب عر�ض �رصوط مزرية على 

�لأمري �ملجاهد فرف�صها يف كربياء و�صمم.

�إىل  ي�صل  �لتحرير  حرب  قبل  �لريف  �صكان  عدد  وكان 
�ل�رصف 40 �ألًفا، ومات  ��صت�صهد منهم يف ميد�ن  �ألًفا   850
يعاونون  �لقليل  �إل  �ل�صبان  من  يبق  ومل  �ل�صكان  من  �لكثري 
�لأطفال و�لن�صاء و�ل�صيوخ على حتمل ق�صوة �حلياة �لتي خلفتها 
تلك �حلرب �لطاحنة غري �ملتكافئة، و�نتهى �لقتال يف 26 من 
�أفر�د  وجميع  �لأمري  ووقع  )1345هـ(،  عام 1926م  مايو 
�أ�رصته يف �لأ�رص و�رصدت �إ�صبانيا وفرن�صا كافة �أعو�نه وجنوده 
�إحد�هما  تت�رصف  �ألَّ  على  �لدولتان  و�تفقت  �ملجاهدين، 
على  �لدولتان  وحرمت  �أ�رصته،  وم�صري  م�صريه  يف  منفردة 
��صمه، وكان  �أفر�ده على مو�ليدهم  �أن يطلق  �صعب مر�ك�ض 

كل من يخالف هذ� �لإجر�ء �جلائر يحاكم ويغري ��صم طفله.

ودون �أية حماكمة ق�صى �لإ�صبان و�لفرن�صيون على �لأمري 
 »Réunion »ريونيون  جزيرة  �ملوؤبد يف  بالنفي  �أ�رصته  و�أفر�د 
ذ�ت  بركانية  جزيرة  وهي  مدغ�صقر،  جزيرة  من  بالقرب 
وعمهما  حممد  �لأمري  و�صقيقه  هو  �إليها  فنقل  عالية،  جبال 
وكان  �لأ�رصة،  �أفر�د  �صائر  مع  �خلطابي  �ل�صالم  عبد  �لأمري 
يدعى  مهجور  قدمي  ق�رص  يف  �أنزلو�  �أربعني  جميًعا  عددهم 
ع�رص  �ثنا  قدره  �صهري  مببلغ  ميدونهم  وكانو�  »�صودروت«، 
جنيًها ون�صف �جلنيه فقط، فا�صطر �لأمري �أن يعمل يف �لفالحة 
هو و�أفر�د �لأ�رصة، وكانو� يز�ولون �لجتار يف �ملحا�صيل مع 
�مل�رصية  �جلر�ئد  لأ�رصته  يهربون  كانو�  �لذين  �لباك�صتان  جتار 
�جلزيرة  يف  معه  وكان  �ملنزلية،  و�لأدو�ت  �لأطعمة  وبع�ض 
�ل�صينية وبع�ض  �لهند  �صان« ملك  ملك مدغ�صقر و�مللك »فني 
�لزعماء �لوطنيني �ملغ�صوب عليهم من �مل�صتعمرين �لفرن�صيني.

من�صب  على  �ل�رصيف  �لبطل  �لأمري  �لفرن�صيون  و�صاوم 
�لظل يف بالده، ويف  �صبًحا كخيال  �أن يكون  فاأبى  �ل�صلطان 
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»كا�صيتو«  يف  ليحارب  جنله  منه  طلبو�  �لثانية  �لعاملية  �حلرب 
يذهب  لن  لكنه  هنا،  »�قتلوه  �لفور  على  فاأجابهم  باإيطاليا 

ليحارب يف �صفوفكم«. 

وماتت و�لدة �لأمري �ملنفي فطلب من �ل�صلطات �لفرن�صية 
فرف�صت  ر�أ�صه  م�صقط  »�أجدير«  �لأ�رصة مبدينة  مقابر  دفنها يف 
طلبه، و�أ�صيب جميع �أفر�د �أ�رصته باملالريا لعجزهم عن مقاومة 

بعو�ض �جلزيرة �لوح�صي.

�أ�صهر،  و�صبعة  عاًما  وع�رصين  و�حًد�  منفاه  يف  وق�صى 
ثم ��صتقر ر�أي �حلكومة �لفرن�صية على نقله �إىل فرن�صا يف �صنة 
�ليونانية  �لباخرة  فاأبحر هو و�أ�رصته على  1947م )1367هـ( 
»كاتوميا«،  ويف ميناء �ل�صوي�ض ��صتطاع �لت�صلل من �لباخرة مع 
�أفر�د �لأ�رصة و�للتجاء �إىل م�رص �أر�ض �حلمى وحمط �ملجاهدين 
�لأحر�ر، وقد ��صتقبل فيها ��صتقباًل كرمًيا ولقي يف �أح�صانها 
مقاًما طيًبا يليق مبقامه �لبطويل �لفذ، ومنذ ذلك �لتاريخ �أ�صبح 
يرتدد عليه  منتدى  بالقاهرة  �لقبة  �لبطل يف حد�ئق  �لقائد  بيت 
�لزعماء وقادة �لر�أي و�ل�صيا�صة ورجال �ل�صحافة و�لطالب من 
�ملرحوم  �لباخرة  من  هربه  على  �صاعد  وقد  �لأقطار،  خمتلف 

فوؤ�د �رصين وكان حمافًظا للقناة يف ذلك �حلني.

�ملغرب  حترير  �صبيل  يف  ن�صاله  و��صل  �لبيت  هذ�  ومن 
يف  وتر�أ�ض  �حلق،  على  وثبات  و�إخال�ض  عزم  يف  �لعربي 
تاألفت  �لتي  �لعربي«  �ملغرب  حترير  »جلنة  1947م  عام  �أو�خر 
�لعاملة،  �لهيئات �لوطنية  �لقاهرة، وكانت ت�صم خمتلف  يف 
�إذ ذ�ك يف تون�ض و�جلز�ئر و�ملغرب، وقد �أعلن يف بيان وطني 
�أ�صدره مبادئ �مليثاق �لذي �أقره قادة �ملغرب �لعربي ومن هذه 
يتجز�أ  ل  جزء  و�أنه  م�صلمة،  �أمة  �لعربي  �ملغرب  �أن  �ملبادئ: 

�لعربي هو  للمغرب  �ملاأمول  �لعرب، و�أن �ل�صتقالل  من بالد 
�ل�صتقالل �لتام لأقطاره �لثالثة، و�أن ل مفاو�صة �إل بعد �إعالن 
�ل�صتقالل، و�أن ح�صول قطر من �لأقطار �لثالثة على ��صتقالله 
لتحرير  �لكفاح  �للجنة و�جبها يف مو��صلة  ي�صقط عن  �لتام ل 
�لبقية، وقد حافظ �لأمري عبد �لكرمي و�صقيقه على هذه �ملبادئ 

وعماًل من �أجلها يف �إ�رص�ر ومثابرة و�صدق و�إخال�ض.

وقد  بنات،  وخم�ض  �أولد  �صتة  �خلطابي  �لأمري  و�أجنب 
طلب منه حزب �ل�صتقالل �ملر�ك�صي �لعودة �إىل وطنه و��صرتد�د 
ممتلكاته وممتلكات �أفر�د �أ�رصته مع �رصف تعوي�ض عن �لأذى 
و�لعنت و�لأ�رص�ر �لتي حلقت به، فرف�ض �ملناق�صة يف هذ� �لأمر 
ير�بط  �أرجائها  �إذ يف  ماز�لت كما هي،  مر�ك�ض  »�إن  قائاًل: 
حو�يل 180 �ألف جندي فرن�صي ومعظم موظفي �إد�ر�تها من 
�لفرن�صيني«، وكان ينوي �لعودة �إىل بالده بعد �أن يتحرر وطنه 
نهائيًّا من كافة �أنو�ع �ل�صتعمار �لبغي�ض، وكان يتمنى �أن يرى 
و�أن  �لكبري  �لعربي  �لوطن  �لعربية  �لقومية  ت�صود  �أن  موته  قبل 
يتوحد �لوطن يف دولة و�حدة يحكمها حاكم و�حد ي�صاعده 
حكام متفرقون يف �صتى �لوليات �لعربية �ملوحدة فتقوى كلمة 

�لعروبة وي�صود �لوطن �لعربي �لقوة و�لباأ�ض و�لرخاء.

يرجع  �أن  �خلام�ض  �لر�حل حممد  �مللك  نا�صده  ما  وكثرًي� 
�إىل �ملغرب وقد قابله بالقاهرة خالل عام 1960م )1380هـ( 
�أثناء زيارته �لر�صمية مل�رص، غري �أن �لأمري كان يعتقد �أن مهمته 
لأ�صباب  بالقاهرة  �لبقاء  يقت�صيه  وذلك  بعد،  تنته  مل  �لوطنية 
على  معنوي  �إحد�ث �صغط  من جملتها  يكون  قد  ��صرت�تيجية 
�قت�صاديًّا  وطنهم  ��صتقالل  ل�صتكمال  �لعربي  �ملغرب  قادة 
�أن  بعد  �ملن�صودة، ول�صيما  �لوحدة  وع�صكريًّا وثقافيًّا وحتقيق 

نال �لقطر �جلز�ئري ��صتقالله.
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وكان �لأمري ل ي�صعر بالغربة يف م�رص �لتي �أح�صنت مثو�ه 
و�أكرمت مقامه يف كنفها، ومل ميهله �لأجل لريى �ليوم �لذي 
ففا�صت  �لكربى،  �ملوحدة  �لعربية  �لدولة  قيام  وهو  ين�صده 
روحه �لطاهرة بالقاهرة ر��صية مر�صية بعد �أن �أدى و�جبه كقائد 
عربي جميد، وكانت وفاته يف 7 من �صهر فرب�ير عام 1962م 
)1382هـ( ودفن يف مقربة �ل�صهد�ء وكان عمره وقت وفاته 

حو�يل 80 عاًما ميالديًّا.

�لبطل  �لأمري  هذ�  مقابلة  يف  �لأوفر  �حلظ  يل  وكان 
وكانت  بالإ�صكندرية  �ملو��صاة  مب�صت�صفى  يعالج  كان  حينما 
�صبيل  يف  �لقتال  بحب  �لعامر  وجد�نه  تلهب  �لبطولة  جذوة 
�لذي  �ليوم  هذ�  �إىل  �أتطلع  �إين  يحدثني  فقال  و�لعروبة،  �لله 
�مل�صتعمرين و�لدخالء  للق�صاء على  �لعرب  فيه جيو�ض  تتجمع 
يف جميع �أرجاء �لوطن �لعربي، ولن �أكون يف �ملوؤخرة بل يف 
�ملقدمة �أقود �إحدى وحد�ت هذه �جليو�ض �إىل �لن�رص �ملظفر، 
وقد  ق�صري،  بوقت  م�رص  حلوله يف  بعد  �ملقابلة  هذه  وكانت 
رجوته �أن يتقبل مني �لأبيات �لتالية �لتي نظمتها عقب ت�صلله �إىل 
�لأر��صي �مل�رصية عن طريق �ل�صوي�ض، وهي بتاريخ 29 يونية 

عام 1947م )1367هـ( فتقبلها م�صكوًر�:

يُف و�حَل�رَصُ َنَزلَْت �أهاًل، وهاَك �لرِّ
�إىل �َصَناِئَك َيْرُنو ِمْنُهما �لَب�رَصُ

ْحِب �إنَّا �إخوة َجَمعْت �أِقْم على �لرَّ
قلوبََنا َوْحَدُة �لأخالِق و�لِعرَبُ

هذي �لعروبة و�لأن�صاب ُعْرَوُتها
وتلك فيها لأهِل �ل�صاِد ُمْزَدَجُر

َيا َهاِزَم �جَلْي�ِض ِمْن �صْعَبنْيِ ُموؤَْتِلًفا
بَْرَهْنَت للظلم �أَنَّ �حلقَّ ينت�رُص

قوماِن للُعرِب مل يهد�أ َعَد�وؤُُهُمو
وفيهمو نفحة �لإ�صالم تنت�رُص

مل يرتكو� من �رصوب �لَع�ْصِف ُمْفِجَعًة
ول من �لغدر ما ��صتنو� وما �بتكرو�

�إِلَّ �بَْتَلْوَك بِِه َو�حِلْقُد َر�ِئُدُهم
ِهُر ُفو� َعْلَياَك َتْن�صَ َوُكلََّما �أَ�رْصَ

ْفَحُتُه  يا قائًد� يف �ِصِجلِّ �خُلْلِد �صَ
َت�ْصُمو على �ملَْجِد �إِْجاَلًل وَتْفَتِخُر

ل تندِب �حلظَّ �إن َخاَن �خُلطى َقَدٌر
و�إْن �أ�صاَء �إَِلْيَك �لقوُم ما قدرو�

فاحُلرُّ ِمْن ُنَوِب �لأياِم يف نكِد
� وما َقَدرو� و�لقوم ما �أْن�صفو� ُحرًّ

ُدُه �أتيَت يف �لفتح �إعجاًز� ُيَردِّ
ْيُتُه �لَعِطُر َفُم �لزماِن فيزكو �صِ

فما ُي�صرُيك �إْذ يدعوك ُمْفَتِئٌت
مبخلف �لَعْهَد، وهو �ملخلف �لأ�رِصُ
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ْت فالعهُد لي�ض مب�صئوٍل متى َنَق�صَ
روُح �لعد�لِة ما يق�صي، فيْنَدِثُر

�أمل يخنَك لدى �لباأ�صاء يف �صلٍف
�َصْعُب �لَدعيِّ ومل ين�صفك ُمْنَت�رِص

�أمل ُت�َصْم من عذ�ِب �لبنِي ما �َصِهَدْت
؟ بهوِل وطاأتِه �لأخباُر و�ل�صرَيُ

�أين �لعهود وقد د��صو� قد��َصَتها
و�أ�صبحْت يف يد �لأغر��ِض حتَت�رَصُ

َزفُّو� �إىل �أُمم �لدنيا، وقد هزلو�
ِثُر ميثاَقهم يف بهيج �خلبِث َيدَّ

 

حتى �إذ� �أْيقنو� بَْعًثا ل�صطوِتِهم
رو�، و�إذ� بالزيف َيْنَح�رِصُ تنمَّ

�أَقْم على �لرحِب يف و�ٍد َهِديَُّتُه
َحْدٌب َعَلْيَك من �لوجد�ِن َيْنَهمُر

خًر� يف دوحِة �لنيِل ِع�ْض للريِف ُمدَّ
َفُر يحوطَك �لُيْمُن و�لإقباُل و�لظَّ

وقد ن�رصت هذه �لق�صيدة بجريدة �لب�صري بالإ�صكندرية يف 
�لبطل  �خلطابي  �لأمري  �لله  رحم  1947م،  عام  يوليو  من   2

و�أ�صكنه ف�صيح جناته بني �لأبر�ر �ل�صاحلني.

يف  فاطلبها  �ل�صابق  �ل�صارع  ��صم  �صاحب  ترجمة  �أما 
)فدريجو با�صا(.

884– عبد اهلل بن عمر الأن�ساري – �سارع 
– بق�سم باب �رشقي

�لقر�صي  �خلطاب  بن  عمر  بن  �لرحمن  عبد  �أبو  لعله 
هجرته  بعد  �ألقابه  �إىل  �أ�صيفت  �لأن�صاري  وكلمة  �لعدوي، 
�أبيه عمر بن �خلطاب )�نظر مادة  �إ�صالمه مع  �ملدينة عقب  �إىل 
�إىل  �إ�صالمه وهجرته  عند  �ل�صن  �صغري  �خلطاب(، وكان  �بن 
�ملدينة ويوم وقعة �أحد )�نظر هذه �ملادة( عر�ض على ر�صول �لله 
��صرت�كه يف �ملعركة، فرده ل�صغر �صنه، وملا بلغ �خلام�صة ع�رص 
من �لعمر قبل �لنبي ��صرت�كه يف وقعة �خلندق )�نظر هذه �ملادة( 
وي�صهد له �ملوؤرخون بالورع و�لتقي و�لعلم �لغزير، وكان كثري 
�لتباع لآثار �لر�صول، �صديد �لتحري و�لحتياط و�لتوقي يف 
فتو�ه، ويف كل ما تاأخذه نف�صه، وبعد وفاة �لنبي �لكرمي �أولع 
باحلج حتى مات. وذكر موؤرخو �صريته �أنه كان �أعلم �ل�صحابة 
�ملوؤمنني  �أم  �إىل حف�صة  يوًما  �لله  مبنا�صك �حلج، وقال ر�صول 
بنت عمر بن �خلطاب �إن �أخاك عبد �لله رجل �صالح وحبذ� لو 
كان يقوم �لليل على �ل�صالة ف�صمع عبد �لله ذلك، ومل يرتك 

بعدها قيام �لليل.

�أحد  منا  »ما  وتقو�ه:  ورعه  يف  �لله  عبد  بن  جابر  وقال 
و�بنه  �خلطاب  بن  عمر  ما خال  بها  ومال  �لدنيا،  به  مالت  �إل 
عبد�لله«، وقال ميمون بن مهر�ن: »ما ر�أيت �أورع من عبد �لله 
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ول �أعلم من �بن عبا�ض«، وقال �صعيد بن �مل�صيب: »لو �صهدت 
لأحد �أنه من �أهل �جلنة ل�صهدت لعبد �لله بن عمر«. 

�لزبري،  بن  �لله  عبد  مع  �لكعبة  بفناء  �لله  عبد  و�جتمع 
منهم  كل  فقام  مرو�ن،  بن  �مللك  وعبد  �لزبري  بن  وم�صعب 
يتوق  �لتي  �حلاجة  يق�صي  �أن  �لله  ودعا  �ليماين  بالركن  و�أخذ 
�إليها فطلب كل منهم �أن يعطيه �لله من نعيم �حلياة ما يرغب، 
�إنك  »�للهم  وقال:  �إىل خالقه  توجه  فاإنه  بن عمر  �لله  عبد  �إل 
رحمن رحيم �أ�صاألك برحمتك �لتي �صبقت غ�صبك، و�أ�صاألك 
�لدنيا حتى توجب  متيتني من  �أل  بقدرتك على جميع خلقك 

يل �جلنة«. 

وقد �أعتق عبيده وجو�ريه �بتغاء مر�صاة �لله، وكان يحيي 
َحر ��صتغفر �إىل �ل�صباح، وتويف مبكة  �لليل �صالة، فاإذ� جاء �ل�صَّ
عام 63هـ )682م( بالًغا من �لعمر 84 عاًما، ومن ثم يكون 
قد ولد عام 598م �أي قبل �لهجرة �لنبوية، وكان موته ب�صبب 
حقد �حلجاج �لثقفي عليه فاأمر رجاًل معه حربة يقال �إنها كانت 
م�صمومة، فلما تد�فع �لنا�ض عند نزولهم من جبل عرفات ل�صق 
�لرجل به و�أولج �حلربة يف قدمه فمر�ض عقب ذلك ثم مات، 

وكان يقول للحجاج �أنت �لذي �أمرت بقتلي.

885 – عبد اهلل    اأفندي – حارة – بق�سم   اجلمرك
هو �ل�صيخ عبد �لله �لذي �أر�صله حممد علي يف بعثة تعليمية 
�إىل فرن�صا لتعلم �صناعة �صمع �لع�صل وهو وزميله �ل�صيخ حممد 
مرعي )�نظر مادة حممد مرعي(، وقد بد�أ در��صته يف 6 من 
�أثناء  �ل�صهري  فرب�ير عام 1829م )1245هـ(، وكان ر�تبه 
�لبعثة مائة قر�ض، وعاد �إىل م�رص بعد �أن �أمت در��صته يف دي�صمرب 
عام 1831م )1247هـ( فيكون قد ق�صى يف �لدر��صة حو�يل 

عامني، ومل ُيذَكر �صيء عن �صري حياته �لعملية بعد �لرجوع �إىل 
م�رص ول عن تاريخ ومكان مولده �أو وفاته.

بق�سم   – �سارع   – عبد اهلل مبارك   –886
العطارين

و��صح  بن  �ملبارك  بن  �لله  عبد  �لرحمن  عبد  �أبو  ��صمه 
118هـ  عام  مرو  مبدينة  ولد  حنظلة،  بني  موىل  �ملروزي 
)736م( وجمع بني �لعلم و�لزهد، وتفقه على �صفيان �لثوري 
وعلى �لإمام مالك بن �أن�ض )�نظر مادة �لإمام مالك(، وروي 
عنه �ملوطاأ، وكان يقدم يف �لأدب وفنونه على �أ�صتاذه �صفيان 
�لثوري، ويقدم يف معرفة �صري �ل�صحابة و�لتابعني على علماء 
ع�رصه، وكان يقول لتالميذه ومريديه: »�إذ� تعلم �أحدكم من 
تعرف  بالعلم  فاإن  بالعلم  فلي�صتغل  �صالته،  به  يقيم  ما  �لقر�آن 
معاين �لقر�آن«،  كما كان يقول: »كاد �لأدب �أن يكون ثلثي 
باأنه كان م�صياًفا كرمًيا على  �لدين«،  وي�صفه موؤرخو �صريته 
�لرغم من حبه لالنقطاع عن �لنا�ض و�خللوة للتعبد ل�صدة ورعه 
وزهده، وكان �أبوه مثله يف �لزهد و�لورع فقد كان يعمل يف 
ب�صتان ملوله �أحد �صادة بني حنظلة و�أقام يف هذ� �لب�صتان زمًنا 
ياأتيه برمان حلو فقدم  �أن  طوياًل، ثم جاء موله يوًما وطلب 
موله:  له  فقال  مر�ت  ثالث  ذلك  وفعل  ا،  حام�صً رماًنا  �إليه 
�أل تعرف �لرمان �حللو من �حلام�ض؟، قال: ل! فقال: كيف 
�أعرفه، فقال: ومل  �صيًئا حتى  فيه  �أكلت  ما  ذلك؟ قال: لأين 

تاأكل منه؟ قال: لأنك مل تاأذن يل يف ذلك! 

ا، فعظم �لرجل  وملا ��صتق�صى موله هذ� �لأمر وجده حقًّ
يف عينه وزوجه �بنته فرزق منها بعبد �لله فتمت عليه بركة �أبيه 

فكان ي�صمى عامل خر��صان.
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فقال:  �ملرجئة  من  باأنه  �ملبارك  بن  �لله  عبد  �تهم  وقد 
»كذب، و�لله �صيبان �لذي �تهمني بذلك لأنني خالفت �ملرجئة 
يف ثالثة �أمور، فهم يقولون: �إن �لإميان قول بال عمل، و�أنا 
ل  �ل�صالة  تارك  �أن  يزعمون  وهم  وعمل،  قول  �إنه  �أقول 
ر، وهم يزعمون �إن �لإميان ل يزيد  ر، و�أنا �أقول �إنه يكفَّ يكفَّ
وينق�ض«، وهكذ� �أ�صقطت �لتهمة عنه بعد �أن �أقام �لدليل على 
بهتانها، وهو �بن و��صح نف�صه �لذي له �صارع بق�صم مينا �لب�صل 

)�نظر مادة �بن و��صح(.

 ،� وكان لعبد �لله بن �ملبارك �أتباع ومريدون كثريون جدًّ
�لله  عبد  ملالقاة  �لنا�ض  ُهِرع  �لرقة  �لر�صيد  هارون  قدم  فعندما 
يهللون ويكربون خلفه و�أمامه، فاأ�رصفت زوجة هارون �لر�صيد 
من برج �خل�صب وقالت: ما هذ�؟ قالو�: عامل �أهل خر��صان، 
فقالت: هذ� و�لله هو �مللك ولي�ض هارون �لذي ل يجمع �لنا�ض 
قوله:  �حلكم  يف  �لله  عبد  كالم  ومن  و�لأعو�ن.  باجلند  �إل 
�صعر �صويف  �لدنيا«،  وله  ترك  فدلنا على  للدنيا  �لعلم  »تعلمنا 

منه قوله:

َقْد يفتُح �ملرء حانوًتا ملتجرِه  
وقْد فتحُت لك �حلانوَت بالديِن  

بني �لأ�صاطنِي حانوٌت بال غلٍق  
ُتْبتاُع بالديِن �أمو�ُل �مل�صاكنِي  

ْيُد بِه   ُت دينَك �صاِهْيًنا َت�صِ ريَّ �صَ
ولي�َض ُيْفلُح �أ�صحاُب �ل�صو�هنِي   

181هـ  عام  و��صح  بن  �ملبارك  بن  �لله  عبد  وتويف 
من  عاد  قد  وكان  �لفر�ت،  نهر  على  هيت  مبدينة  )797م( 
�لغزو، وكانت وفاته يف �صهر رم�صان وقربه كان معروًفا بهذه 

�ملدينة �لعر�قية.

887– عبد اهلل يو�سف )الدكتور( – �سارع 
– بق�سم العطارين )فرينيه �سابًقا(

�طلب ترجمته يف »�لدكتور عبد �لله يو�صف«. 

888– عبد املجيد الزيات )الدكتور( – 
)ماريت  العطارين  بق�سم   – �سارع 

با�سا �سابًقا(
�طلب ترجمته يف »�لدكتور عبد �ملجيد �لزيات«. 

 – )ال�سيخ(  اللبان  املجيد  عبد   –889
�سارع - بق�سم اجلمرك

�طلب ترجمته يف »�ل�صيخ عبد �ملجيد �للبان«.

890– عبد املح�سن احل�سيني )الدكتور(– 
�سارع – بق�سم املنتزه

�طلب ترجمته يف »�لدكتور عبد �ملح�صن �حل�صيني«. 

891 – عبد املعطي اخليال )الدكتور( – �سارع 
– بق�سم باب �رشقي )كليماك �سابًقا(

�طلب ترجمته يف �لدكتور »عبد �ملعطي �خليال«. 
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892 – عبد املنعم الدبة )الدكتور( – �سارع– 
بق�سم اجلمرك )وكالة اخل�سار �سابًقا(

�طلب ترجمته يف »�لدكتور عبد �ملنعم �لدبة«. 

893– عبد النور – زقاق – بق�سم الرمل
حم�صور  غري  عدد  على  يطلق  عام  ��صم  �لنور  عبد  ��صم 
�إخو�ننا �لأقباط، وقد يكون  �لنا�ض، ول�صيما �لكثري من  من 
لأحد �صكان هذ� �لزقاق �لقد�مى، �أو لأحد مالك �لأبنية �ملقامة 

جانبيه.

ذكر  وقد  �لنور  عبد  عبا�ض  ��صم  ي�صجل  �لتاريخ  �أن  غري 
��صمه كثرًي� يف دفاتر د�ر �ملحفوظات با�صم عبا�ض عبد �لعزيز 
وذكره عبد �لله �لندمي )�نظر هذه �ملادة( يف جملته با�صم عبا�ض 
�لأفذ�ذ  من  �إنه  وقال  عليه،  و�أثنى  بف�صله  ونوه  �أفندي حلمي 
�أبرز رجال  �أجّل �خلدمات، و�أنه كان من  �لذين قدمو� مل�رص 
هند�صة �ل�صكك �حلديدية و�لتلغر�فات، وهو ممن �أمتو� تعليمهم 

يف �أوروبا.

وتدل �صرية حياته على �أنه تلقى در��صاته �لأوىل يف مكاتب 
�لقاهرة، ثم �أحلق مبدر�صة �ملهند�صخانة ببولق حيث �أمت علومه 

�لهند�صية، وتخرج برتبة مالزم ثان.

ويف �أو�خر عام 1847م )1264هـ( وقع عليه �لختيار 
لل�صفر �إىل �إجنلرت� بني �لطالب �مل�رصيني �لذين �أر�صلو� �إىل �خلارج 
�لبعثة �لعلمية �ل�صاد�صة �لتي متت يف عهد حممد علي  مكونني 
وكان مرتبه �ل�صهري طو�ل مدة تعليمه 250 قر�ًصا، وبعد �أن 
�أمت تعليمه �لعايل يف علومه �لآلية )�مليكانيكا( عاد �إىل م�رص يف 

�صهر مايو عام 1852م )1269هـ(، ومن ثم تكون مدة بعثته 
قد ��صتغرقت خم�ض �صنو�ت.

ويف 23 من �صهر مايو من �لعام نف�صه ُعنيِّ مب�صلحة �ملرور 
ثم �صار مهند�ًصا بال�صكك �حلديدية، وظل يعمل يف وظائفها 
�ملختلفة حتى �أ�صبح من م�صاهري رجال ع�رصه يف هذ� �لنوع من 

�لأعمال �لفنية �لدقيقة.

�ملن�صاآت  جميع  على  �لنور  عبد  عبا�ض  �أ�رصف  وقد 
و�خلطوط �حلديدية �لتي متت منذ تزويد �لقطر �مل�رصي بو�صائل 
و�إقامة  �ل�صكك  مد  ومنها  و�لب�صائع  للركاب  �لتجاري  �لنقل 

�ملحطات وغريها.

وكان �مل�رصف على مد خط �ل�صكة �حلديدية بني �لقاهرة 
و�لإ�صكندرية يف عهد عبا�ض �لأول و�أ�صهم يف تخطيط حمطة 
م�رص �لقدمية �لتي كان بابها �لعام يف مكادر باب عمارة �صنرت�ل 
بدر  مر�صي  )�صارع  م�رص  حمطة  �صارع  نهاية  يف  �لتليفونات 
�لتحرير  ميد�ن  معظم  ت�صمل  �ملحطة  هذه  وكانت  حاليًّا(، 
�لعديدة  �لق�صبان  �حلالية، وكانت  �جلديدة  �ملحطة  �إن�صاء  قبل 
�ملنطقة  فيه  تقع  �لذي  �مليد�ن  هذ�  من  ت�صغل جزًء�  وحتويالتها 
�صنرت�ل  مبنى  وو�جهة  بك  حمرم  �صارع  بد�ية  بني  �لكائنة 
�لتليفونات �ملطلة على �صارع كنج عثمان، وعند ملتقى �صارع 
حمرم بك ب�صارع �بن �خلطاب كانت يف هذه �جلهة قنطرة متر 
منها، وكان  و�لآتية  �لقاهرة  �إىل  �لذ�هبة  �لقطار�ت  حتتها  من 
�لقدمية  �ملباين  حتى  �خلطاب  �بن  �صارع  يف  ميتد  �ملحطة  �صور 
�متد�ده  �لذي كان  �ل�صور  و�لتي كانت خلف  �لآن،  �لقائمة 

ي�صمل هذه �لأبنية وم�صت�صفى �أحمد ماهر.

ومل يعرف تاريخ ميالده �أو وفاته ول مكانهما.
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894– عبده احلامويل بك – �سارع – بق�سم 
املن�سية

كان عبده �حلامويل من �أ�صهر �ملطربني يف ع�رصه، وكان 
يدعونه  و�أحلانه  �صوته  وحمبُّو  مريدوه  كان  كما  عبده«  »�صي 
�لغناء  مدر�صة جديدة يف  �صاحب  �لتبجيل، كان  �صبيل  على 
�ملطربني  رعيل  من  فهو  فيه،  ملع  �لذي  �لوقت  يف  و�لتلحني 
قدر  بها  و�بتعدو�  �لأغنية  مت�صري  على  عملو�  �لذين  �لأو�ئل 

�ل�صتطاعة عن �لتعبري�ت و�لنغمات �لأجنبية �لدخيلة.

وكان من خ�صائ�ض غنائه �لعناية بالأد�ء يف �حلركة �ل�صوتية 
�ل�صعبة، و�لبطء يف تاأدية �لأحلان ب�صفة عامة و�لهتمام بتوزيع 
�ملقامات �ملو�صيقية و�لإيقاعية يف تلحني �لأدو�ر، ثم �لرجتال 
لالأحلان يف �أثناء �حلفالت �لتي كان يحييها لدى �لعظماء �أو يف 
�لأفر�ح، وكانت �لأحلان �ملرجتلة تكون نربة �إ�صافية تتفق مع 

حلن �لدور �لغنائي نف�صه.

وقد ولد عبده �حلامويل بقرية �حلامول ولي�ض مبدينة طنطا 
ثم  ومن  �صريته،  تناولت  �لتي  �لرو�يات  بع�ض  يف  ُذِكر  كما 
�صنة  يف  مولده  وكان  بالطنطاوي،  ولي�ض  باحلامويل  لقِّب 
1261هـ )1845م( ولي�ض يف �صنة 1256هـ )1840م(، 
كما جاء يف بع�ض �ملر�جع، �إذ �لثابت �أنه كان �ملطرب �ملف�صل 
لدى �خلديوي �إ�صماعيل �لذي حكم عام 1280هـ )1863م( 
�صرية  من  و�لو��صح  )1879م(،  1297هـ  عام  وعزل 
�حلامويل �أنه �ت�صل باخلديوي يف �أو�خر �أيام حكمه، ومن ثم 
يكون هذ� �لت�صال قد حدث وعبده يف عنفو�ن �ل�صباب �أي 

�لثالثني من عمره �أو �أقل بقليل.

�أحمد �حلامويل، وكان و�لده  �لكامل عبده �صيد  و��صمه 
من جتار مدينة طنطا وكان هو �أ�صغر �إخوته، وقد ربَّاه و�لده 
يف  وهو  �لكرمي  �لقر�آن  فحفظ  دينية،  تربية  �لطفولة  عهد  يف 
�لله  ملا وهبه  �لغناء  �لثانية ع�رصة من عمره، ولكنه ع�صق  �صن 
مل�صلكه  و�لده  يرحت  ومل  �لأد�ء،  وعذوبة  �ل�صوت  جمال  من 
�أخاه  �أن  غري  و�صدة،  بق�صوة  �لفني  �مليل  ذلك  فيه  فحارب 
بنها حيث  مدينة  �إىل  �لهرب، و��صطحبه  �صجعه على  �لأكرب 
وجد� عند �ملعلم حممد �لنبوي �صاحب مقهى من �ملقاهي �لتي 
تقام فيها ليايل �لطرب ماأوى، وكان �ملعلم �لنبوي من حمرتيف 
�ل�صهر�ت  يحيي  �حلامويل �صالته فجعله  �لغناء فوجد يف عبده 
�لغنائية �لتي تدر عليه �لربح �جلزيل، ولكي ي�صمن بقاءه عنده 

زّوجه من �بنته.

وبعد ذلك قرر عبده �ل�صفر �إىل �لقاهرة حيث �ت�صل باأحد 
��صتغالل  �أكرب  �لعذب  �صوته  فا�صتغل  �صعبان  يدعى  �ملطربني 
ول�صيما �أنه كان يتقن �لعزف على �لقانون، وعال �صيت عبده 
ن لنف�صه فرقة  وذ�ع يف �لأو�صاط �لفنية با�صم »�صي عبده« فكوَّ
مو�صيقية )تخت( �أبرزت مو�هبه وجعلت له مكانة ملحوظة يف 

عامل �ملو�صيقى و�لغناء.

ولقد مترد عبده �حلامويل على طريقة �لغناء �ملاألوفة يف ذلك 
�حلني ف�صئم ذلك �لتكر�ر �ململ �لذي كان يردد يف غري حاجة 
و�لأحلان  �لغناء  فن  كان  �لتي  �ل�صيقة  �لد�ئرة  عن  وخرج  �إليه 
لنف�صه �صبياًل  �لعفقات، و�ختط  يعي�ض يف حيزها وهي طريقة 
جديًد� غريَّ بال�صري فيه من �ملاألوف، و�صاعده على ذلك �صوته 
�لعذب �لقوي و�أد�وؤه �ل�صليم، و��صتطاع بكل هذه �ملو�هب �أن 
يتخذ لنف�صه طريقة م�صتقلة يف �لغناء تعتمد على �لعفقات �ملرنة 
�للينة وعلى تهذيب �ملو�صحات �لقدمية و�لعمل على خلقها من 
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جديد بحيث تدب يف كيانها �لروح �مل�رصية �ل�صميمة ول�صيما 
�مل�رصية  �ملو�صيقى  �إىل  ت�رصبت  ثم  ومن  �للحني،  �لأد�ء  يف 
كار  و�حلجاز  و�لع�صري�ن  �لعجم  نغمات  من  جديدة  نفحات 
و�لنهوند، ومن جهة �أخرى قام �صي عبده بو�صع �أ�ص�ض جديدة 
للمو�صيقى �ل�رصقية �حلديثة، فق�صم �لنغمات �إىل �أ�صلية وفرعية 
وهي �لتي ت�صري عليها �ملو�صيقى �لعربية �ليوم بعد �أن كانت مئات 
من �لنغمات �لرتكية تعتورها وتند�ض يف �أ�صولها، و�بتعد �صي 
عبده يف �لغناء عن �لأنني و�لنو�ح و�لعويل و�لبكاء، و�أ�صاع يف 
تفاوؤل  �مل�صتقبل يف  �إىل  و�لتطلع  و�لإقد�م  �لقوة  �لأغاين روح 
وثقة وكان عبده �حلامويل موهوبًا يف �لتاأليف �لغنائي �إىل جانب 
موهبته �ل�صوتية �لتلحينية، فكان يرجتل يف بع�ض ليايل �لطرب 
�ملو�ويل و�لأدو�ر ولي�ض من �ملغالة �لقول باأن هذ� �ملطرب �لفذ 

كان �أول م�رصي �أدخل �لتجديد على �لفن �لغنائي.

باأزجالهم  �حلامويل  غنى  �لذين  �لبارزين  �ل�صعر�ء  ومن 
�لعرو�صية  �لأوز�ن  عن  �ل�صعري  بنائها  ت�صذ يف  مل  �لتي  �لفنية 
�ل�صحيحة: حممود �صامي �لبارودي و�إ�صماعيل �صربي وح�صني 
ن  �لق�صبي و�ل�صيخ علي �لليثي و�ل�صيخ حممد �لدروي�ض �لذي حلَّ

له »�صي عبده« �لأغنية �لتالية:

�حللو ملا �نعطف   
�أخجْل جميع �لغ�صوْن  

و�خلد ملا �نقطْف   
َوْرُدْه بغري �لعيون  

ياللي بليت بالهوى 
و�رِصْْت مغرم �أ�صري  

خلِّي ��صطبارك َدَو� 
حتى ِيهون �لع�صري  

فالو�صف يف �لبيتني �لأول و�لثاين جميل، وحبذ� لو كان 
ولكن  للحلو،  ولي�ض  �لوردي  �خلد  �صاحبة  للحلوة  موجًها 
تغلغل  بعد  �لعبا�صي  �لع�رص  عن  ممجوًجا  ورثناه  باملذكر  �لتغني 
يف  �صعر�وؤه  كان  �لذي  �لأ�صيل  �لعربي  �لكيان  يف  �لفار�صيني 
�صدر �لإ�صالم، ويف �لع�رص �لأموي ل يتغنون �إل بجمال �ملر�أة 
يدل على  �لأ�صفهاين  �لفرج  �لأغاين لأبي  ومفاتنها، وكتاب 
�صحة ذلك فالأ�صو�ت �ملائة �ملختارة يف هذه �ملو�صوعة �لقيمة 
وبهاء  و�أنوثتها  ولطفها  بظرفها  وتتغنى  �ملر�أة  يف  �حل�صن  تن�صد 

طلعتها مثل قول جميل بن معمر يف بثينة:

و�صاعٍة منِك �ألهوها و�إْن َق�رُصَْت 
�أ�ْصَهى �إيلَّ من �لُدْنيا وما فيها  

ان على  و�لبيتان �لأخري�ن من �أغنية �ل�صيخ �لدروي�ض يح�صّ
�لياأ�ض يف �حلب حتى ياأتي �لفرح  �ل�صرب يف غري ��صت�صالم �إىل 

فينعم �ل�صّب مبن يحب.

وما من �صك يف �أن عبده �حلامويل كان يفتتح ليايل �لطرب 
باأحد �ملو�صحات �ل�صائعة �لتي �صمعتها و�صمعها معي �صيوخ �ليوم 

ومنها:

َ �لأفكاَر بَْدري    َحريَّ
ِه �لأ�صيل يف �صفا َخدِّ  

ِن �لبان ُيْزِري   َمْن لُِغ�صْ
مييل حني  بالتثنِّي    
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�َصيِّدي لو كنَتَ تدري  
�رِصُْت يف ُحبَّك َعليل   

فاغتنْم باللِِّه �أْجِري  
َطنِْع ِفْعَل �جلميل و��صْ  

�أو باملو�صح �لعذب �جلر�ض حلو �لألفاظ �لذي كنا ن�صغي 
بر�عتهم  �أفر�دها  يعر�ض  �أن  قبل  �ملطرب  بطانة  من  ترنيمه  �إىل 
و�لعود  �لقانون  على  بالعزف  �أو  بالناي  �لتغريد  يف  �ملو�صيقية 
على  باملعجز  ياأتي  �ل�صو�«  »�صامي  �ملرحوم  وكان  و�لكمان، 
به من  ينفحهم  مبا  �ل�صامعني عن وقارهم  فيخرج  �أوتار كمانه 

تقا�صيم بارعة ويقول هذ� �ملو�صح:

بالذي �أ�ْصَكَر ِمْن َعْرِف �للََّمى  
َت�صيِه وَحَبْب ُكلَّ كاأ�ٍض حَتْ  

َل َجْفنْيَك مبا  و�لذي َكحَّ
�َصَجَد �ل�ِصْحُر لديِه و�قرتْب    

و�لذي �أْجَرى دموعي ندما  
َت من غري �َصَبْب عندما �أْعَر�صْ  

ْدري مُيَْناَك فما   �صْع على �صَ
�أْجَدَر �ملاَء باإطفاِء �للََّهْب  

�لنفو�ض  على  �لغبطة  تدخل  �جلزلة  �ملعاين  هذه  وكانت 
�لذي  باملر�ن  فيعرفون  �لالحقة  �آذ�ن �حلا�رصين لالأحلان  وتهيئ 
�كت�صبوه عن طريق تذوقهم �لفني �لنغمة �لتي �صيطرقها �ملطرب 

من: �لر�صد �أو �جلركاه �أو �ل�صيكاه �أو �لكرد �أو �لعجم �أو �حلجاز 
كار �أو �ل�صبا �أو �لبياتي، وبالفعل كان �ملطرب ي�صتهل غناوؤه 
بالليايل من هذه �لنغمة عينها ثم يتبعها بالدور، وهكذ� كانت 
�لأ�صماع ل توؤذى بن�صاز �لنتقال من نغمة �إىل �أخرى ل تتفق 

و�ل�صلم �ملو�صيقى �لعربي كما يحدث �لآن.

ل  و�جلر�ض  �لأد�ء  �لعذب  �لقوي  �ملطرب  �صوت  وكان 
يحتاج �إىل مثل تلك �لفرق �ملو�صيقية �لتي ت�صم ع�رص�ت �لعازفني 
و«، و�ل�صاربني على  على »�لكمان«،  و»�لفيولن�صيل« و»�لبا�صُّ
�لدفوف و�لدر�بكات كما هي �حلال يف وقتنا �لر�هن، ف�صوته 
على   – )ميكروفون(  مكرب  �إىل  حاجة  ما  دون   – يعلو  كان 
و�لأد�ء  �لأحلان  يف  نرب�ته  عذوبة  فتظهر  �ل�صغري  »�لتخت« 
�لتي  �لكمنجات  من  �لع�رص�ت  بتلك  �ل�صتعانة  دون  �لفردي 
و�إىل  و�ل�صجي،  �لعذوبة  من  وخلوه  �ل�صوت  �صعف  تغطي 
�لكبري من »�ملذهبجية« �لذين جند يف جمموع �أ�صو�تهم – �أحياًنا 

– عذوبة تتفوق على �صوته �ملطرب نف�صه.

من  خال�صة  �لقد�مى  �ملطربني  عهد  يف  �لأغاين  وكانت 
�لقتبا�ض و�لتقليد �للذين نلم�صهما يف كثري من �لأغاين �حلالية، 
فالتلحني كان م�رصيًّا بحًتا و�لأغاين كانت بعيدة عن تعبري�ت 
�لأمل و�لعذ�ب و�ملر�ر و�ل�صنى و�لهّم و�لنار و�للهب وما �إليها، 
و�لأ�صى  �لغم  يدخل  مما  �للوعة  وحرقة  �لتما�صيح  دموع  وعن 
على �لقلوب ول�صيما قلوب �ل�صباب �لتي ينبغي �أن تتفتح على 
�ملخ�رص  �لز�هر  �مل�صتقبل  يف  و�لثقة  �مل�رصف  و�لتفاوؤل  �لأمل 

�جلو�نب.

وتلم�ض يف �لأغاين �لتي ترمن بها »�صي عبده« هذه �جلو�نب 
�مل�رصفة �لتي تدعو �إىل �لإميان بامل�صتقبل �لباهر و�لتفاوؤل، كما 
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جند فيها متجيد �لرجولة و�ل�صهامة و�حل�رص على �لتم�صك بالأمل 
�لذي يهدي �إىل �لنجاح و�لنزعة �لوطنية �لد�عية �إىل حترير وطنه 
عظماء  �أمام  فغنَّى  �لآ�صتانة  �إىل  ُدِعي  وقد  �أجنبي،  نفوذ  من 

�لدولة �لعثمانية �لدور �لذي �ألفه ح�صني �لق�صبي:

ِع�ْصنا و�ُصْفنا �ِصنِني   
وِمْن عا�ض ي�صوف �لعجْب  

َنى و�لأنني   بْنا �ل�صَ �رِصِ
وَجَعْلنا لُِروْحنا َطَرْب  

غرينا مَتلَّك ِو�صاْل  
يْبنا �خليال و�حنا َن�صِ   

 
                  كده �لعدل يا من�صفني؟ 

فما كان من �ل�صلطات �لرتكية �إل �أن قب�صت عليه وعلى 
ح�صني �لق�صبي و�أودعتهما �ل�صجن بع�ض �لوقت.

وُيعّد �إ�صماعيل �صربي من رو�د �لزجل �لغنائي �لر�قي �لذي 
يت�صم بحالوة �لتعبري وعذوبة �ملو�صيقى، وقد غنى �حلامويل من 

�أحلانه وكلمات �إ�صماعيل �صربي هذه �لأغنية �لرقيقة �ملعاين:

دودك وهجرك    خلِّي �صُ
و�ْطِفي لهيبي وَوْجِدي   

�صاعة و�صالك وقربك  
�أغلى من �لعمر عندي   

يا َنْرِج�ْض �لرو�ض َماَلك  
�َصلَّطت حلظك عليَّ   

�للِّي �َصَباين َجَمالك  
لكْن �َصْبَيها عني   

ومن �لأزجال �لر�قية �لتي حلنها �حلامويل هذ� �لدور �لذي 
تفي�ض كلماته بال�صوق �إىل �حلبيب يف �ليقظة ويف �ملنام:

ب�صحر �لعني تركت �لقلب هامي 
ول يف �لِفْكر غريك كل ليله   

�أ�صوف طيفك َوَنا �صاحي ونامي 
كاأينِّ يف �لهوى جمنون ليلى    

ب�صحر �لعني ِوَوْجناَتْك هيامي  
وعمرك ما وفيت بالوعد ليله  

ونا قلبي �تكَوى و�زد�د غر�مي  
كاأين يف هو�ك جمنون ليلى    

يف  �لعا�صق  ومتثل  جميل  �إطار  يف  �حلبيب  متثل  فالأبيات 
�صناه وتفكريه �مل�صتمر فيمن يهوى �أ�صدق متثيل، و�صحر عني 
�حلبيب يغمر قلب حمبه بالهيام و�ل�صبابة حتى يف �ملنام، ويف 
قافية �لأبيات َلِعب بالألفاظ ي�صكل من كلمتي »ليلة – وليلى« 

تنوًعا لطيًفا م�صتحبًّا.
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ومن �لأدو�ر �لتي حلنها عبده �حلامويل وغناها:

»متع حياتك بالأحباب، �لله ي�صون دولة ح�صنك، و�نت 
�إمال كاأ�ض  �لتجايف حر�م  �لقو�م  نحيف  يا  فني و�حلب فني، 

�ملد�م و��صقني باإيدك«. 

ويقال: �إن عبده �حلامويل تزوج من �أربع �أو خم�ض �صيد�ت 
�أجنب من �إحد�هن ولده حممود �لذي تزعم �لرو�يات �أنه تويف 
�لتي  »�أملظ«  �أما  �أخرى،  زوجة  من  بنتني  ورزق  زفافه،  ليلة 
تزوجها ل�صهرتها �لغنائية وخل�صية من �أن هذه �ل�صهرة قد تطغى 
ملوتها ول�صيما  �حلامويل  تنجب، وقد حزن  فلم  �صهرته  على 
�ملجد  ذروة  �إىل  لو�صوله  �أدت  �لتي  �لعو�مل  �أحد  كانت  �أنها 
�لغنائي يف زمنه، وقد رثاها بلحنه �حلزين �مل�صهور �لذي جاء 

فيه:

بْت �ل�صرْب من بَعد �لت�صايف  �رِصِ
وَمّر �حلال ما ِعِرْفتِ�ْض �أ�صايف   

يغيب �لنوم �أفكاري تو�يف 
ل، يا قلبي عليه ِعِدْمْت �لَو�صْ   

عْ  ل ر�ح عني وَودَّ زمان �لَو�صْ
و�رِصْْت �ليوم من َوَلِهي ِمَولَّْع  

رْب ِيْنَفع  وبعد �لَهجر ُهوَّ �ل�صَ
ل، يا قلبي عليه ِعِدْمْت �لَو�صْ   

ول يعرف تاريخ حياة »�أملظ« على وجه �لتحقيق، فيقال: 
يبيع  كان  �أب  من  بالإ�صكندرية  ولدت  لبناين  �أ�صل  من  �إنها 

�جلو�هر ف�صماها »�ملا�ض« ويقال: �إنه كان �صبَّاًغا �أو بناًء وكانت 
�لقول  وهذ�  باأغانيها،  �لعمال  وت�صتنه�ض  »�ملونة«  حتمل  هي 
�لأخري جنده ماثاًل يف �صرية �أكرث من و�حد من م�صاهري �ملطربني 
و�مللحنني �مل�رصيني مما يجعل ت�صديقه قليل �حلظ من �حلقيقة، 
»�أملظ« كانت على  �أن  فالأقو�ل جممعة على  وعلى كل حال 
�صيء من �جلمال يزيد يف ظرفها عذوبة �حلديث ورقة �جلاذبية، 
�لوجهاء  من  مريديها  لدى  �لتقدير  من  عالية  مرتبة  بلغت  وقد 
��صمها  �أن  �لرو�ة  بع�ض  ويوؤكد  �لع�رص،  ذلك  يف  و�لعظماء 

�حلقيقي �صكينة عمر.

وتقول �لرو�يات �إن »�صي عبده« كان يغني يف ليلة زفاف 
�لبن  هذ�  وفاة  �إليه خرب  نقل  وفيما هو كذلك  �بنه حممود، 
فيها  يقول  حلنها  �أغنية  و�رجتل  �لغناء  عن  ينقطع  فلم  �لعزيز 
»�ل�صرب ملثلي على حاله«،  ولي�ض من �ل�صهل �مليل �إىل �صدق 
هذه �لرو�ية، �إذ لي�ض من �ملعقول �أن �أبًا يتلقى خرب موت ولده 
�أن يرتك  �لفاجعة يف وجد�نه دون  �لوحيد ويكظم حزن هذه 
�جلزع  من  �حلالة  تلك  يف  وهو  ويغني  ويلحن  �لطرب  جمال 

و�لأ�صى.

�لإح�صان  �إىل  ميله  عن  عدة  حو�دث  �صريته  رو�ة  وذكر 
بخامته  �فتقر  ثم  ي�رص  يف  كان  رجل  على  ت�صدق  �أنه  ومنها 
�خلامت  هذ�  ثمن  وكان  نقوًد�،  جيبه  يف  يجد  مل  �إذ  �لثمني، 
ل يقل عن �أربعني جنيًها، وملا لمه بع�ض �لأ�صدقاء على ذلك 
قال »�رحمو� عزيز قوم ذل«،  ومنها حكاية �لرجل �لفقري �لذي 
�أنه �صيقيم �رص�دًقا كبرًي� وي�صتاأجر »�صي عبده«  حلف بالطالق 
�حلامل طفاًل، وملا ولدت طفلها  �إذ� ولدت زوجته  فيه  ليغني 
ذهب �لرجل �إىل »�صي عبده« وق�ض عليه �أمره فتكفل بنفقات 
�ل�رص�دق و�أقام �حلفلة وغنى فيها حتى �ل�صباح، وما من �صك 
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يف �أن هذه �حلكايات وما مياثلها تنطوي على كثري من �ملبالغة 
و�لبعد عن �حلقيقة.

ويف 12 من �صهر مايو عام 1901م )1319هـ( و�فت 
�ملنية عبده �حلامويل بعد �أن متتع بال�صهرة �لو��صعة �لنطاق وح�صل 

على رتبة �لبكوية.

باإطالقه على �صارع  ��صمه  �لإ�صكندرية  بلدية  وقد خلدت 
عاًما،   62 حو�يل  �لوفاة  عند  عمره  وكان  �ملن�صية،  بق�صم 
تذكر  كما  �لرئوي  �لتدرن  بد�ء  مات  �أنه  �ملوؤكد  من  ولي�ض 
قلما ي�صيب من هم يف مثل  �لد�ء  �إن هذ�  �إذ  �ملر�جع،  بع�ض 

هذه �ل�صن �ملتقدمة.

ومن �ملفيد �أن �أتعر�ض هنا لبع�ض �أغاين زمان �لر�ئعة �ملعاين 
كرد على من يزعمون �أنها كانت مبتذلة ل تنب�ض باخليال �لبديع 
و�لذوق �ل�صليم و�ل�صياق �لطريف، فعبده �حلامويل غنى �أحلانه 
م�صاهري  له  حلن  �لذي  �لدروي�ض  حممد  �ل�صيخ  كلمات  ومن 

�مللحنني �لكثري من �لأغاين هذه �لأغنية:

َمليك �حل�صِن يف دولة جماله  
َمَلك عقلي و�أفكاري وروحي

ومن ِتْيُهْه �أَ�رَصْ قلبي َدلُلْه  
وز�د يف حمبته َوْجِدي ونوحي  

�أنا عا�صق ومغرم يا حبيبي   
ومني مثلي َع�َصْق يا ِحْلو ِمْثَلْك  

�أعي�ض و��ْصَعْد ولو يزد�د لهيبي   
َلك و�أْتَهنَّى باإنعاَمْك ِوَو�صْ

ويف �أغنية ثانية ين�صد �ل�صيخ دروي�ض:

بُ�ْصتان جمالِك من ُح�ْصُنْه  
�أبَْهى و�أْجَمْل من ب�صتاْن   

ُنْه   ِو�ْن ما�ْض قو�َمْك على ُغ�صْ
ِيَعلِّْم �لبلبل �أحلاْن  

ْف    �َصَمْح زماين و�ْتَلطَّ
و�ُصْفت حبِّي يف �لُب�ْصتاْن   

فقلْت ُلْه ملا �رَصَّْف   
و�للَّه زمان يا حلو زماْن  

تفي�ض  ثالثة  �أغنية  يف  �لدروي�ض  حممد  �ل�صيخ  ويقول 
نفو�ض  على  و�ل�رصور  �لبهجة  وتدخل  �ملعاين  وجميل  بالب�رص 

�ل�صامعني:

ْك  دي يا نف�ْض َحظِّ َجدِّ
ْف  ُمْنيتي �لهاِجْر َتَعطَّ    

وب�صري �لأُْن�ِض و�َفا  
وحبيْب �لقلب �رَصَّْف    

َمْن َيلوْمني يف غر�مي  
ُعْذُرُه َجْهُل �لغر�م    
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�أنا و�للَِّه �ِصقامى   
ُلها هذ� �ملالْم �أَ�صْ    

وقد �صمعُت هذه �لأغاين �لعذبة �حللوة �لتلحني من كبار 
هذ�  �أو�ئل  ويف  بعده،  وما  �لع�رصين  �لقرن  فجر  �ملطربني يف 
�لقرن �صمعت لأول مرة بالإ�صكندرية �لأغنية �لرقيقة �لتي �ألفها 
�ل�صيخ �أحمد عا�صور �صليمان، وحلنها وغناها �ملطرب �ل�صهري 
�إبر�هيم �لقباين يف فرح بق�صم �جلمرك، وهي من نغمة �لنهوند، 

ويقول �ل�صيخ عا�صور فيها:

يا َقَمْر د�ري �لُعيوْن  
َظْك ل َجْرح �لَقْلِب حَلْ �أ�صْ   

جوْن   و�للي ز�د َعْندي �ل�صُّ
ْك يا حبيبي َوْرد َخدَّ   

يف هو�ك �لروح تهون  
نور ُعيوين قلبي َحبَّْك   

  ْ �لعذ�ب يف �حلب َهنيِّ
ب�ض لو ير�صى �حلبيْب   

   ْ ا َهْجُرْه �صيء يجننِّ �أمَّ
�صيء يزيد �لناْر لهيْب   

�إْن �صكيت نار �ملََحبَّة   
وقت هجر�ن �حلبيب   

�لوفا من بعد بُْعُدْه   
ُهوَّ د� �أح�صن طبيب  

و�صمعُت �ل�صيخ �صيد �ل�صفتي، وتوحيدة، وزكية �ملغربية 
يغنون من تاأليف �ل�صيخ عا�صور هذه �لأغنية �لرقيقة �حلا�صية �لتي 

�صاع ترديدها يف كل �لأو�صاط �لفنية:

يا قلب ُحبَّْك من �صننْي  
ياما �صقاك كا�ض �لأنني    

ِك �لود ليه   ُيْحُكْم برَِتْ
ُهوَّ �جلفا هني عليه   

�يل �صاين ِوّدُهم   ُعذَّ
ُهْم و�أنا �صعيف ُم�ْض َقدُّ   

يا حلو هجرك و�لبعاْد  
د� �صيء ياأثَّر ع �لفوؤ�ْد   

ل من �حِلَكْم ول ِم �لأ�صوْل  
�أ�َصلِّْم �لروح للَعُذوْل  

َطْبُعْه �ملالْم ما لو�ض جميل   
وُخ�صوعي له �صيء م�صتحيْل   

و�صمعُت من �ل�صيخ �صيد �ل�صفتي ومن غريه من �ملطربني 
�لأغنية �لتي كانت تردد يف كافة �أنحاء �لقطر �مل�رصي، حتى 
لعذوبة حلنها وجز�لة  �لأفر�ح  بها يف  »�لعو�مل« كن يرتمنن  �أن 
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عا�صور  �ل�صيخ  �ألفها  �لتي  �لأغاين  �ألطف  من  وهي  �ألفاظها، 
ويقول فيها:

فوؤ�دي �أعمل له �إيه  
يف �حُلبِّ ياما َنِهْيُتْه  

ل ُلْه عليَّ مالَمْه    
ول �إىل �ل�صوق َدِعيُتْه  

ُهوَّ �للِّي ماْل للمحبْه  
و�للِّي َح�َصْبُته َلِقْيُتْه  

يا قلب ليه �نت ِتْع�َصقْ 
وللعو�ِذْل ِتَعادي   

َميَّاْل لع�صق �جلمال  
ويف �ملحا�صْن ِتد�دي  

َنى   و�دي �نت ِم �حلب ُم�صْ
ل ُطْلت ل دي ول دي  

�ل�صيخ  كلمات  ومن  تلحينه  من  �لقباين  �إبر�هيم  وغنى 
عا�صور من نغمة �لبياتي:

�ملحا�صن و�للطافة   
ِي�ْصِحرو� َويَّا �جلمال  

و�ملَُتيَّم ياما قا�َصى  
يف �لَهَوى �صاعة �لدلل   

ْم وتكايدين   ليه تخا�صِ
ُهوَّ جايز يف �لغر�ْم   

و�لال �أنا بيني وبينك  
�أمر ِيْدِعي للخ�صام؟  

ويف ليلة من ليايل �لطرب �صمع �ل�صاعر �إ�صماعيل �صربي 
�ملطرب حممد عثمان يغني مقطوعة مل ترق له �ألفاظها فطلب 
عنها  ا  عو�صً �أغنية  نظم  �صربي  �إ�صماعيل  من  �حلا�رصين  بع�ض 
فا�صرتط �أن يلحنها حممد عثمان ويغنيها يف �لليلة نف�صها فقام 

بتلحينها على �لفور و�أجاد يف غنائها وهي:

ْك �أمري �لأغ�صاْن    َقدَّ
من غري ِمكابِْر  

ْك �ُصلطاْن   وَوْرد َخدَّ
�لأز�ِهْر على   

و�حلب كله �أ�صجاْن  
حاِذْر قلب  يا   

ْد َويَّا �لِهْجر�ن   و�ل�صَّ
�ملخاِطْر ِجز�   

يا قلب �أَِدْنَت َحبِّيت  
وَرَجْعت ِتْنَدْم  
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َبْحت ت�صكي ما لقيْت   �صَ
لْك َحدَّ ِيْرَحْم   

قْت قويل ور�أيت   دَّ �صَ
ُذلُّ �ملَتيَّْم  

ْحَتْك ونهيْت   ياما َن�صَ
لو ُكنْت تفهم  

فهل يف كل هذه �لأغاين �لقدمية ما يدل – ولو من بعيد – 
على �دعاء �أن�صار �لأغاين �حلديثة من �أن تلك �لأغاين �لر�ئعة يف 

مبناها ومعناها مل تكن ح�صيفة �لتعبري عذبة �جلر�ض و�لأحلان؟

وهل �أغاين �ليوم �ملح�صوة بالألفاظ �لقامتة �ملجللة بال�صو�د 
يف معظمها ت�صارع يف كلماتها تلك �لتي دونتها قبل؟ �أو ت�صمو 
�لقلوب يف كل  تاأخذ مبجامع  �لتي  �ملنتقاة  �لرفيعة  معانيها  �إىل 
�صياقها �ملرت�بط �ملحكم �ل�صرت�صال؟ �أل رحم �لله �أغاين زمان 
�أغانيهم  ترنيم  ليو��صلو�  ومطربي زمان و�أ�صكنهم ف�صيح جناته 
�لله  ووقى  �ملمتعة،  بالغبطة  قلوبهم  فتغمر  �لفردو�ض  �أهل  بني 

�أهل �لفردو�ض من:

»نار حبك نار – بُعدك نار – ُقْربك نار – و�كرت م نار يا 
�أطفيها – ول �خلِّيها دقيقة  حبيبي – حبك نار – م�ض عاوز 
– نار  تني  – نار �صحِّ يا حبيبي  – نار  بيها  �أح�ص�ض  تفوتني ما 

خلِّتني �أحب �لدنيا و�أعي�ض لياليها«. 

�لتي  �مل�صوية  �لنار  �لفردو�ض من هذه  �أهل  �لله  وقى  �أقول 
ذنب  غري  يف  �لفتاكة  »�لنابلم«  مادة  بلهيب  �ل�صامعني  ت�صيب 

جنوه.

حممد  �ل�صيخ  يد  على  �حلامويل  عبده  تتلمذ  وقد 
�ملدر�صة  �صاحب  �صار  ثم  بامل�صلوب،  �مل�صهور  �لرحيم  عبد 

�لو�صطى من �ملطربني �مللحنني يف م�رص.

ولقد بد�أت �ملدر�صة �لأوىل �لفنية بطائفة �ل�صهبجية وعلى 
ر�أ�صهم �حلاج »�صعد دبَّل« و»حممد �حل�رصي«، وكان �أفر�دها 
يتغنون باملو�صحات غري �ملوزونة ثم باملو�صحات �ملوزونة �لتي تاأثر 
�ملطربون بها، وقد ملع يف غناء هذه �ملو�صحات �ل�صيخ عثمان 

�لناظر و�ل�صيخ �مل�صلوب �لذي تتلمذ عليه عبده �حلامويل.

ولقد ��صتهر يف ذلك �حلني �ل�صيخ قا�صم عطا �لله �مل�رصي 
بنظم �ملو�صحات على �لطريقة �لأندل�صية و�ل�صيد حممد �جلالفي 
�لذي نظم �ملو�صح �لطريف �لذي ماز�ل يغنى حتى �لآن وهو:

بالذي �أ�صكَر ِمْن َعْرِف �لَّلَمى  
ُكلَّ كاأ�ٍض حتت�صيه وَحَبْب  

َل َجْفَنْيَك مبا  و�لذي كحَّ
�َصَجَد �ل�صحُر لديه و�قرتْب    

و�لذي �أْجَرى دموعي عندما 
َت من غري �صبْب عندما �أعر�صْ   

ْدري مُيْناَك فما  ْع على �صَ �صَ
�أْجَدَر �ملاُء باإطفاِء �للهْب   

ومن �ملو�صحات �لتي كانت تغنى يف ذلك �حلني وماز�لت 
تردد كلما ركن �لنا�ض �إىل �صماع �لأحلان �لقدمية �ل�صجية:
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َحريَّ �لأفكار بدري   
ْه �لأ�صيْل َفا َخدِّ يف �صَ  

ِن �لَبان ُيْزري  َمْن لُغ�صْ
بالتثنِّي حني مييْل   

�َصيَّدي يل لو كنَت تدري 
�رِصُْت من �أجلك عليْل   

فاغتنِْم باللِِّه �أْجري  
و��صطنِْع ِفْعَل �جلميْل  

�ل�صيخ  تزعمها  �لتي  �لأوىل  �ملدر�صة  هذه  عن  نتج  ولقد 
ثم  ومن  �حلامويل،  عبده  تزعمها  و�صطى  مدر�صة  �مل�صلوب 
تطور  – �إل  �لو�قع  – يف  ما هي  �حلامويل  عبده  مدر�صة  فاإن 
�ملدر�صة  هذه  يف  �لأغنية  �أن  فنجد  �صبقتها،  �لتي  للمدر�صة 
�لآثار  من  وحتررت  �ملو�صحات  فرتكت  جتددت  قد  �لو�صطى 
نرب�تها  من  ف  لطَّ �إقليمي  م�رصي  بطابع  و�صقلت  �لرتكية 
�ملتقدم، ولقد  يتفق و�لتطور  مبا  �لأنغام �حلديثة  �إليها  و�أ�صاف 
�لتطور  طريق  يف  �ل�صعاب  من  كثرًي�  �حلامويل  عبده  وجد 
�لذي تبناها، فقاطعه �أهل �لفن يف ذلك �حلني ونعتوه بالن�صاذ 
و�خلروج على قو�عد �لغناء �لقدمي غري �أنه �نت�رص يف �لنهاية على 
�لرجعيني و��صطر �أهل �لفن �إىل م�صايرته يف �لتجديد ف�صارت 

�لأغنية �مل�رصية مميزة عن غريها ذ�ت طابع م�رصي بحت.

�لو�صطى زوجته  �أ�صهر فناين مدر�صة عبده �حلامويل  ومن 
�صالمة  و�ل�صيخ  �صامل،  وحممد  عثمان،  وحممد  �أملظ، 

حجازي، ويو�صف �ملنيالوي )�نظر هاتني �ملادتني(.

ومن �ل�صور �لفوتوغر�فية �لباقية لعبده بك �حلامويل يت�صح 
�أنه كان مملوء �جل�صم، غزير �ل�صاربني، �أ�صود �ل�صعر، و��صع 
�لعينني، �أنيق �مللب�ض ي�صع �لطربو�ض على ر�أ�صه يف ميل طفيف 

�إىل �جلهة �لي�رصى.

 – زقاق   – اإ�سماعيل  الهادي  عبد   –895
بق�سم الرمل

باحلكومة  موظًفا  �أفندي  �إ�صماعيل  �لهادي  عبد  كان 
�مل�رصية، ثم ترك �لوظيفة عندما �ختري لل�صفر �إىل فرن�صا لتعلم 
�لطب �لبيطري، فبد�أ در��صته هناك عام 1845م )1291هـ(، 
وكان مرتبه �ل�صهري �أثناء �لدر��صة 250 قر�ًصا، وكان عي�صوي 
�أفندي �لنحر�وي موكاًل عنه يف قب�ض هذ� �ملرتب لالإنفاق على 
�لبيطري  �لطب  مبدر�صة  �أحلق  عودته  وعند  م�رص،  يف  �أ�رصته 
يوليو عام 1848م )1294هـ( و�صار معلًما  �عتباًر� من 23 
�إ�صماعيل وكانت  �ملدر�صة يف عهد  لهذه  ناظًر�  ُعنيِّ  ثم  بها، 

بالعبا�صية.

»�لعجالة  �أ�صماه  كتابًا  �إ�صماعيل  �لهادي  عبد  �ألَّف  وقد 
�لبيطرية لإر�صاد �ل�صباط �ل�صو�ري و�لطبجية«، طبع مب�رص عام 

1873م )1290هـ(.

ول يعرف تاريخ ومكان وفاته.

896– عبد الوهاب – �سارع – بق�سم الرمل 
)بيجافيتا �سابًقا(
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بق�سم   – �سارع   – الوهاب  عبد   -897
اجلمرك )بيجافيتا �سابًقا(

عبد �لوهاب �صاحب ��صم �ل�صارع بق�صم �لرمل قد يكون 
�أحد �صكان �أو مالك �لعقار�ت �ملقامة على جانبي هذ� �ل�صارع 
وذلك على غر�ر �لكثري من �صو�رع �لإ�صكندرية، وقد يكون 
هو �صاحب �ل�صارع �لآخر بق�صم �جلمرك نف�صه و��صمه بالكامل 
�حلاج حممد عبد �لوهاب م�صطفى بن حممد عبد �لوهاب، �أو 
�أن �صارع ق�صم �جلمرك با�صم جّد �حلاج حممد عبد �لوهاب، 
و�صارع ق�صم �لرمل با�صم �حلاج حممد عبد �لوهاب عينه، وقد 
�لتني  ر�أ�ض  ب�صارع  م�صطفى  �لوهاب  عبد  حممد  �حلاج  ولد 
�أ�رصته  بق�صم �جلمرك خالل عام 1838م )1254هـ( و�أ�صل 
من تركيا ونزح �أحد �أجد�ده �لأقدمني �إىل �لقطر �مل�رصي منذ 
�حلياة  قيد  ماز�لو� يف  �لذين  �لأ�رصة  �أفر�د  ويزعم  بعيد،  عهد 
�صليم  �ل�صلطان  �لإ�صكندرية حدثت يف عهد  �إىل  �أن هجرتهم 

�لثالث �أي يف �أو�خر �لقرن �لثامن ع�رص �مليالدي.

مهنة  مز�ولة  يف  �أخذو�  �ملدينة  يف  ��صتقر�رهم  وعقب 
�ملر�صدين وماز�ل يطلق عليهم كلمة »�لبوغازية« ن�صبة �إىل لفظ 
مثل جبل  �مل�صيق  لفظ  �لف�صحى  �للغة  يقابله يف  �لذي  �لبوغاز 
�أ�رصة  وماز�لت  �ملندب،  وباب  و�لدردنيل  و�لبو�صفور  طارق 

عبد �لوهاب متار�ض هذه �ملهنة حتى �لآن.

بالإ�صكندرية  م�صطفى  �لوهاب  عبد  �حلاج حممد  وتويف 
عاًما،  �لعمر حو�يل 71  من  بالًغا  )1326هـ(  عام 1908م 
معرفته  على  �لعربية عالوة  باللغة  و�لكتابة  بالقر�ءة  ا  ملمًّ وكان 
يف  �مليناء  مر�صدي  معظم  غر�ر  على  و�ليونانية  �لرتكية  للغتني 

ذلك �حلني.

وكان حممد علي ي�صري على عادة جمع »�لبوغازية« مرة 
كل �أ�صبوع، ويبلغهم حتركات �لأ�صطول �مل�رصي وياأمرهم باأل 
�أية �صفينة معادية �إىل مدخل �مليناء �لذي كان متعرًجا  ير�صدو� 
ولذ�  �إل هم وحدهم،  �مللتوية  �لكثرية  تعرجاته  يعرف �رص  ل 
كان �لو�صول بال�صفن �صليمة من خالل هذه �لتعرجات ي�صتغرق 
ثالث �صاعات يف �ل�صيف و�أكرث من خم�ض �صاعات يف �ل�صتاء 

�أو عند هياج �لأمو�ج.

ويف ذ�ت يوم ح�رصت �صفينة يونانية ترفع �لعلم �مل�رصي، 
وملا ك�صف م�صطفى عبد �لوهاب �أحد �أفر�د �لأ�رصة �أمرها رف�ض 
�إر�صادها و�إدخالها �مليناء، وكان يف ذلك �لوقت على ظهرها 
كاماًل  عاًما  هناك  وظل  م�صجوًنا،  �ليونان  �إىل  به  فرجعت 
تلقاه من  ما  �أ�صنانه من كرثة  فقد  �لهرب، وقد  بعده  ��صتطاع 

�ل�رصب و�لتعذيب.

وعقب �لحتالل �لإجنليزي �مل�صوؤوم لالإ�صكندرية يف يوليو 
عام 1882م )1300هـ( ر�أت �حلكومة جعل مدخل »�لبوغاز« 
�ملر�صدين مببلغ 36.000 جنيه يف  فاأ�صهمت طائفة  م�صتقيًما 
�أعمال �إز�لة �لتعاريج، وتعميق ممر �ملدخل، ومن ثم فر�صت 
�لر�صوم  �ملبلغ، وكانت هذه  لتعوي�ض هذ�  �إر�صاد  لهم ر�صوم 
�ختيارية يف بع�ض �لأوقات �أما �لآن فهي �إجبارية وجتبى ح�صب 
غاط�ض �ل�صفينة، ومن ح�صيلتها ي�رصف للمتقاعدين من �أفر�د 
�لطائفة معا�ض لهم ولذريتهم من بعدهم، وظل �حلاج ح�صني 
عام  �إىل   1940 عام  من  �لبوغازية  لهيئة  رئي�ًصا  �لوهاب  عبد 
1953م، وماز�ل �أحفاد �حلاج حممد عبد �لوهاب م�صطفى 
م�صطفى  �لقبطان  وُعنيِّ  �ل�صفن  �إر�صاد  يف  خدماتهم  يوؤدون 
�لوهاب  عبد  ر�صاد  يو�صف  و�لقبطان  �لوهاب،  عبد  حممد 
و�لقبطان �أحمد زكي عبد �لوهاب مر�صدين يف قناة �ل�صوي�ض 
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�لتاأميم على �لرغم من  تاأميمها، فاأ�صهمو� يف جناح هذ�  عقب 
عام  منت�صف  يف  �لعمل  عن  �لأجانب  �ملر�صدين  �أكرث  �متناع 

1956م.

898- عبيد ح�سن البديني – �سارع – بق�سم 
مينا الب�سل )التلعفري �سابًقا(

�صون  يف  بو�جباته  قيامه  �أثناء  ��صت�صهد  �رصطة  ع�صكري 
�لأمن.

يف  �لقدمي  �ل�صارع  ��صم  �صاحب  ترجمة  و�طلب   
)�لتلعفري(.

899– ِعتمان حلمي – �سارع – بق�سم املنتزه
ولد عتمان حلمي بالإ�صكندرية ب�صاحية �ملك�ض يف 18 من 
�صهر مايو عام 1894م )1312هـ(، و��صمه »ِعْتمان« بالعني 
يدعوه  كما  بالثاء  عثمان  ولي�ض  �ل�صاكنة،  و�لتاء  �ملك�صورة 
بع�ض �أهل �لإ�صكندرية خطاأ، وقد لزم هذ� �خلطاأ ��صمه حتى 
بعد وفاته فكتبت �ملحافظة ��صمه بالثاء على �لالفتة �لتي و�صعت 

على �ل�صارع �لذي كرمت به ذكر�ه بق�صم �ملنتزه.

�لتي  �لآتية  �لثالثة  �لأبيات  �ملك�ض  ب�صاحية  ولد  �أنه  يوؤكد 
َحر« وهي: نها يف ديو�نه »ن�صيم �ل�صَّ دوَّ

يف �ملك�ِض يف ِظاللَِها َجَل�ْصَنا 
ونْحُن �أطفاٌل بُكلِّ َمْعَنى  

جْنهُل ما �لُدنيا وما َعِلْمنا  
ِمْن �أْمِرها َغرْيَ �ل�رصور ُيجَنى  

نطَرُب من ل �صيء �إن َطِربَْنا 
ِحكنا  ومنالأُ �جلوَّ �إذ� �صَ  

على  للدللة  �لأول  �لبيت  يف  جاءت  ظاللها  يف  وكلمة 
»طحونة« �لهو�ء �لتي كان عتمان ورفاقه من �لأطفال ميرحون 
 ، يف ظلها كلما جمعهم �للهو �لربيء يف عهد �لطفولة �لغ�ضِّ
�لتي  �لإ�صكندرية  �لغربي من  �لطرف  �ملك�ض تقع يف  و�صاحية 
�أنه  �أما ن�صبه فقد كان يوؤكد  مل يبارحها عتمان طو�ل حياته. 
ينتمي بالأرومة و�لأجد�د �إىل �جلن�ض �ملغويل، وقد يكون ذلك 
�جلبني  عري�ض  �لر�أ�ض  كبري  �لب�رصة  �أبي�ض  كان  لأنه  �صحيًحا 
�لق�رص،  بع�ض  قامته  �حلمرة، ويف  ب�صيء من  ي�صطبغ وجهه 
�ل�رصك�صي  �لرتكي  بال�صكل  �ل�صبه  كثري  �صيًئا،  �جل�صم  بدين 

�لذي ينحدر من �جلن�ض �ملغويل كما يثبت علماء �لأجنا�ض.

حتى  �لإ�صكندرية  مبد�ر�ض  در��صته  حلمي  عتمان  وتلقى 
ح�صل على �صهادة �لكفاءة، وهي ما تعادل �ل�صهادة �لإعد�دية 
�ملا�صي  �لزمن  �لكفاءة يف  حملة  �أن  بفارق  �لر�هن  �لوقت  يف 
�لعربية  �للغة  يف  ول�صيما  �لثقافة،  من  و�فر  ق�صط  على  كانو� 
حملة  ومن  بل  �لإعد�دية  حملة  من  بكثري  �أقوى  يجعلهم  مما 
�أن جند  �لر�هن، و�إذن فال غر�بة يف  �لوقت  �لعامة يف  �لثانوية 
عتمان بهذه �لثقافة �ملتو�صطة من �أملع �صعر�ء �لقرن �لع�رصين ومن 

�أغزرهم �إنتاًجا يف جميع �ألو�ن �ل�صعر �لعربي.

�صنو�ت �صباه و�صبابه بحي »كفر  �ل�صاعر  وقد ق�صى هذ� 
�صاحية  �أ�رصته عن  �أن رحلت  بعد  �لب�صل  مينا  بق�صم  ع�رصي« 
فاطمة  �ل�صيدة  ب�صارع  حياته  �أيام  �أو�خر  يف  و�أقام  �ملك�ض، 

�ملحازي ل�صارع حمرم بك بالقرب من �صارع زين �لعابدين.
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وعقب تركه �لدر��صة لظروف مالية - مل ت�صمح له مبو��صلة 
 - �ملالية  �حلياة  م�صتلزمات  لك�صب  �لعمل  عليه  وحتتم  �لتعليم 
�لإير�د�ت  بق�صم  �لإ�صكندرية يف وظيفة حم�صل  ببلدية  �لتحق 
�لذين  �لروؤ�صاء  هوؤلء  من  رئي�صه  يكون  �أن  �لعاثر  حظه  و�صاء 
جوفاء  وعنجهية  عجرفة  يف  زمالئهم  �إىل  �لإ�صاءة  لهم  يحلو 
من  �إز�ء  ول�صيما  باجلهل،  و�صعورهم  �لنق�ض  مركب  بعامل 
هذ�  تعر�ض  وعندما  و�إدر�ًكا،  وتفكرًي�  ثقافة  منهم  �أرقى  هم 
�ملقام على  �لرئي�ض لعتمان بقوله �جلارح، وهو ممن ل يقبلون 
�لروتينية  للغطر�صة  �أن يخ�صع  �حل�ض  �ملرهفة  نف�صه  �أبت  �ل�صيم 

فبادر �إىل �ل�صتقالة غري �آ�صف على �لوظيفة.

ثم ُعنيِّ مب�صلحة �لربيد ومل تخنه كربياوؤه يف �لوظائف �لتي 
�صغلها يف هذه �مل�صلحة، فما �ألح يف طلب �إىل حت�صني حالته 
�لرتقية  يف  حقه  لبلوغ  و�صاطة  �أية  باب  يطرق  ومل  �لوظيفية، 
فكان كما يوؤكد زمالوؤه يف �لعمل ز�هًد� يف �لوظائف عزوًفا 
عن �لرتجي ر��صًيا مبا ق�صم له يف عمله ول�صيما يف �ل�صنو�ت 
ريا�صة  يتوىل  �ل�صتعالمات  بقلم  قابًعا  قطعها  �لتي  �لأخرية 

بالإنابة، ولي�ض بالرتقي �إىل �أن �أحيل على �لتقاعد.

�لتي هو  �لأدبية  �ملكانة  بلوغ  �إليه هو  ي�صبو  ما  وكان كل 
قمني باأن يتبو�أها بني كبار �ل�صعر�ء و�لكتاب.

و�أنني عتمان حلمي يف ح�رص�ت �ل�صكوى �لتي نق�صها يف 
�لتي  و�لغنب  �لإخفاق  مر�رة  �إىل  يرجع  �ل�صحر«  »ن�صيم  ديو�ن 
�لتقاعد يف  على  �أحيل  فقد  بالربيد،  خدمته  مدة  طو�ل  ذ�قها 
18 مايو عام 1954م )1374هـ(، ومل ي�صل �إل �إىل �لدرجة 
مقد�ر  يتبني  ثم  ومن  �لكتابي،  �لكادر  درجات  من  �ل�صاد�صة 
يف  �لأدبية  درجته  �إز�ء  كثرًي�  يت�صاءل  �لذي  �ملتو��صع  معا�صه 

كادر �لتفكري �لثقايف �لذي ي�صعه يف �صجل �ل�صعر�ء و�لكتاب 
بال�صفوف �لأمامية، ويف �لدرجة �لأوىل �لفنية، �إذ� كان يف 
و�أفادو�  عماًل  �أح�صنو�  ملن  من�صف  فني  كادر  �خلالدين  �صجل 
مثمر  �إنتاج  من  �لوقادة  قر�ئحهم  جاءت  مبا  �لإن�صانية  تر�ث 
مفيد، ولقد �أثر هذ� �لإخفاق �جلائر على وجد�نه فكان �رصيع 
دنياه  على  يثور  فكان  �لعاطفي،  �لنف�صي  �لهدوء  بني  �لتقلب 
�صاروخيًّا ثم ل يلبث �أن يعود �إىل �ل�صفاء بال�رصعة �ل�صاروخية 
نف�صها، وذلك بكلمة طيبة من رفاقه تدخل �ل�رصور على قلبه 

فيزول �لكدر عن وجد�نه ويركن �إىل �لبت�صام �ملرح.

فاإذ� طفت �ل�صجون على فوؤ�ده لي�ض منظاره �لأ�صود وطفق 
يقول:

�لَغْدُر طبٌع يف نفو�ِض �لنا�ِض  
  فال ُت�صاِحْب �أحَد�

ما �أبعَد �لنا�ض عن �لإح�صا�ِض  
ُتِزْدين كمَد�  فال 

و�جُن �إذ� �صئَت من �لأْرجا�ِض  
حي �لُهَدى  فاإنَّ يف ُن�صْ  

ول تع�ْض يف �خلوفِ و�لَو�ْصو��ِض 
بََد� �أ تعي�ُض  فقْد    

ل ت�صتكي طول �ملَدى 
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�لنا�ض وعلى دنياهم ل  �ل�صاخب على  �لغ�صب  لكن هذ� 
دنياه  عن  ر��صًيا  به  فاإذ�  �لباطن  عقله  قر�رة  يف  طوياًل  ي�صتقر 
�لإيقاع ويجد يف جنباتها، ويف طبيعتها  بنغمة �صجية  ي�صبهها 

�لز�هية كل �لرغد و�لهناءة يقول:

ما �لُعْمُر �إل نغمٌة ُحْلَوٌة   
�أو كاأ�ُض خمٍر يف ِظالِل �ملَنى  

�أو َخْلَوٌة و�لنا�ُض يف َغْفلٍة  
نا �أو َغْفَوٌة عن �رَصخاِت �لدُّ  

يف رْو�صٍة َغنَّاَء من َزْهِرها 
ْدَر وُيْن�صي �لَعنا ُح �ل�صَ ما َي�رْصَ   

�أو وقفٌة يوًما على �صاطٍئ   
حيُث ن�صيُم �لبحِر َيْلهو بِنا   

قبَل غروِب �ل�صم�ِض �أو بَْعَدهُ 
ْفو ُحْلَو �جَلَنى حْيُث يلوُح �ل�صَّ  

�إىل �أن يقول:

و�لُعْمُر يوٌم ل حُتا�ِصْب به  
ُم�رَصَِّف �لأياِم عما َجَنى   

فاْن�َض �لأ�َصى و��رصْب على َنْغمةٍ 
�أقلُّ ما فيها حياُة �ملَُنى  

جر�ئد  يف  1916م  عام  منذ  �صعره  ن�رص  يف  بد�أ  وقد 
�لإ�صكندرية و�لقاهرة، وكان ل ينقطع عن نظم ق�صائده حتى 
لقي ربه، ومن هذه �لناحية ُيعدُّ �ل�صاعر عتمان حلمي من �أغزر 
�صاعريته  خ�صائ�ض  ومن  �حلديث،  �لع�رص  يف  �إنتاًجا  �ل�صعر�ء 
ذ�  �لأدبي  �إنتاجه  فكان  �لغربيني  بال�صعر�ء  تاأثره  ندرة  �لفيا�صة 
�صتى  و�لق�صرية يف  �لطويلة  �لق�صائد  نظم  به وقد  طابع خا�ض 

�ألو�ن �ل�صعر �لعربي.

وقد عا�رصت �لفرتة �لتي كان فيها عتمان حم�صاًل ببلدية 
�إذ كنت موظًفا بهذه �لبلدية وبق�صم �لإير�د�ت  �لإ�صكندرية، 
كمح�صل  عمله  �أن  غريه  من  �أو  منه  �أ�صمع  ومل  بالذ�ت، 
يفد  حيث  �ل�صاللت  بحد�ئق  كوخ  يقبع يف  باأن  يلزمه  كان 
وخليل  �لن�صار،  �للطيف  عبد  ومنهم:  زمالوؤه  �ل�صعر�ء  �إليه 
�صيبوب  مادتي خليل  )�نظر  �ل�صنو�صي  �حلميد  �صيبوب، وعبد 
�للقاء�ت  هذه  رو�ية  �صحت  فاإن  �ل�صنو�صي(،  �حلميد  وعبد 
�أن  �لفر�غ من �لعمل ول�صيما  �أيام  �خللوية فاإنها كانت تتم يف 
�لتفرغ  يف  �لر�غبني  ملتقى  وماتز�ل  كانت  �ل�صاللت  حد�ئق 
للجهود �لفكرية بني �أح�صان �ل�صجر وخ�رصة �لنخيل، فالقول 
بق�صة ذلك �لكوخ ل يقوم على �أ�صا�ض من �ل�صحة �لتاريخية.

�لرحمن  عبد  �ل�صاعر  �ملرحوم  باأن  �لقائلني  من  ول�صت 
�لن�صار  �للطيف  عبد  �أو  حلمي  لعتمان  �أ�صتاًذ�  كان  �صكري 
هوؤلء  من  �أ�صعار كل  على  فاملطلع  �ل�صنو�صي،  �حلميد  وعبد 
وروحها  �خلا�صة  �أغر��صها  لها  م�صتقلة  �صاعرية  �إز�ء  باأنه  ي�صعر 
ونرب�ت  و�لأخيلة  �لتفكري  يف  غريها  عن  تفرقها  �لتي  �ملميزة 
جمعهم  قد  هوؤلء  كل  �إن  نعم  �جلر�ض،  و�ختالف  �لنظم، 
�صعيد و�حد وجل�صات كثرية، و�أم�صيات �أدبية عديدة، ولكن 
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لكل منهم �أفكاره و�أحا�صي�صه �لوجد�نية �لتي تنم عن �صخ�صيته 
وتعرب عن �صياطني �صعره.

فعتمان حلمي كان �صاعًر� مرموًقا، ومل يكن يف حاجة 
لأن يتتلمذ على غريه من معا�رصيه ف�صعره قمني باأن يرتمن �جليل 
باأنغام ق�صائده، ورنني جر�صها �لذي �صيظل جملجاًل  �حلا�رص 

يف �أذن �لزمان.

ومل ينل �ل�صاعر عتمان من �حلظ ما كان يجب �أن يناله من 
يد �لدنيا، مثله يف ذلك مثل طائفة عديدة من �ل�صعر�ء �لذين 

طو�هم �ملوت عرب �لع�صور �خلو�يل.

ول يت�صع �ملجال لذكر كثري من هوؤلء �ل�صعر�ء �لذين مل 
تن�صفهم �ملنى، ومل ت�صعفهم �لهناءة �أو يخ�صهم �لرغد بن�صيب 
�لفكر �لإن�صاين  �أدبية يف عامل  �إليه من مكانة  يتفق وما و�صلو� 
�ملثمر، ولذ� �أقت�رص على ذكر مثل و�حد يبني هذ� �لغنى �لفادح 

يف معاملة �لزمان لأهل �حلجا و�لنبوغ.

فُكْريِنّ »Corneille« �صاعر فرن�صا �لعظيم مل ي�صب من 
�لتمجيد يف ع�رصه بع�ض ما �أ�صاب »ر��صني« �لذي رفعه �صديقه 
نتائج  من  وكان  �لتعظيم،  قمة  �إىل   »Boileau »بو�لو  �لناقد 
عهد  �لبالط يف  �صاعر  ر��صني  �صار  �أن  �لعري�صة  �لدعاية  تلك 
لوي�ض �لر�بع ع�رص ملك فرن�صا، يتمتع بحياة �لرغد و�لرتف، 
�أو�خر  �ملال يف  نف�صه كان كورين ل يجد  �لوقت  ويف ذلك 
�لنا�ض  �لبائ�صة ما ميكنه من �رص�ء حذ�ء جديد ور�آه  �أيام حياته 
يف حانوت رجل �إ�صكايف يطلب �إ�صالح حذ�ئه �لبايل �ملمزق، 
وقد قال نابوليون بونابرت عن كورين وهو يف منفاه بجزيرة 

�صانت هالنه:

»فن �ملاأ�صاة يلهب �ل�صعور، ويرقى بالنفو�ض، ويخلق من 
»لكوريّن«  فرن�صا  تدين  �لأ�صا�ض  هذ�  وعلى  �أبطاًل،  �لرجال 
�أعمال جليلة، فلو كان »كوريّن«  �أدت من  ببع�ض ما  �لعظيم 

حيًّا يف عهدي ملا ترددت يف منحه لقب �لأمري«.

وهكذ� كان حظ عتمان حلمي من �ل�صهرة و�لتقدير، وقد 
�صاعد على �نكما�ض حيز هذه �ل�صهرة و�لإغ�صاء �ملوؤ�صف عن 
مبدينة  �لإقامة  �إىل  �ل�صكندري  �ل�صاعر  ��صطر�ر  �لتقدير،  هذ� 
�لإ�صكندرية حا�صنة �ملفكرين و�ل�صعر�ء �حلنونة يف �صبابها �لغ�ض 
ومهملة �صاأنهم يف �صيخوختها �ل�صاخرة ب�صبب �ل�صبغة �لأجنبية 
�ل�صبغة  هذه  �لتي حمت  �لثورة  قبل  عليها  تفر�ض  كانت  �لتي 
�لذي  �لتجاري  �ملحيط  على  رجعة، عالوة  غري  �إىل  �لبغي�صة 

ماز�ل يطوقها ويحد من رعايتها �حلادبة لالأدباء و�ل�صعر�ء.

لت�صوير  مت�صًعا  �إدر�كها  رحب  يف  جند  عتمان  و�صاعرية 
كل �أحا�صي�ض وجد�نه، ونب�صات قلبه وخلجات نف�صه، �صو�ء 
�أكانت هادئة �أم �صاخبة، ر��صية �أم متربمة، قانعة �أم طاحمة، 

مع و�صع كل ذلك يف �أو�صح �صورة و�أح�صن �إطار.

و�لأمثلة على �أحا�صي�ض وجد�نه �ملتعار�صة كثرية ن�صت�صفها 
من �صعره، فعندما ي�صتيقظ وي�صاهد جمال �لطبيعة يف �ل�صباح 
�إىل �حت�صان مزهره لريتل  �لهادئ  �لباكر يدفعه ح�صه �ملرهف 

يف حنان وخ�صوع:

�آيُة �ل�صبِح جتلَّْت، ُقْم بَِنا  
قبَل �أْن ُتطَوى ب�صْوِء �ل�صم�ِض َطيَّا  

�إنَّ نوَر �للَِّه يف بهجتِِه   
� َخِفيَّا دلنا �أنَّ له �رِصًّ  
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كلُّ �صيء �صاحٌك ُمبتهجٌ 
ْبُح َمو�َت �لكون َحيَّا بََعَث �ل�صُّ   

فهنا �لَرْيحاُن يف �أور�ِقهِ 
نا�رًص� من روِحِه روًحا َزِكيَّا   

وُهنا �لَوْرُد على �أغ�صانِهِ 
خجاًل من ُح�ْصنِِه �لز�هي َحيِيَّا   

َي �للَُّه على �لدنيا فما  َر�صِ
ُتْب�رِصُ �لَعنْيُ من �لدنيا َدنِيَّا   

�إىل  ينقلب  ما  �رصعان  �لوجد�ين  �لهدوء  هذ�  �أن  على 
�ل�صاعرة  �لتاأثري وتهتز  عليه  ي�صتوىل  �أن  غ�صب �صاخب مبجرد 
هزة �ملكلوم، عندها يفاجئ من كان يحب بخمود �ملحبة يف 
له يف �رص�حة  فيقول  فات،  ما  على  ندم  �أو  �أ�صف  دون  قلبه 

نافرة:

َنَبَت �ل�صْوُك بقلبي  
َهِر يف مكاِن �لزَّ  

ى كالربِق ُحبِّي  وَم�صَ
َحِر ْوِء �ل�صَّ �أو ك�صَ  

 �صار قلبي مقفًر� كال�صحر�ء

يا حبيبي ل �أُِحبُّْك 
ى َزَمَن �حُلبِّ َم�صَ  

و�نتهى ُحبِّي وُحبُّْك 
ى �صَ و�نتَهْينا للرِّ  

و�نتهى �حلب كما �ِصئنا و�صاْء

ولكن هذه �ل�صويد�ء يف قلب �ل�صاعر عتمان ل تدوم �إل 
قلياًل فيجلى �لهم عن فوؤ�ده، ويرجع �ل�صفاء �إىل وجد�نه و�إذ� 
مودته  �صدق  له  موؤكًد�  �لعذب  بقوله  �ل�صديق  هذ�  يناجي  به 

وعمق ود�ده فيقول:

َبا   َبا �لقلُب ليَت �لقلُب َنْحَوَك ما �صَ �صَ
وَكْم ُذْدُته عنكْم ولكنَّه �أبَى   

حلاجُة ِمْن مي�صي �إىل نيل غايٍة  
َبا َدى ما تنكَّ ُه عنها �لرَّ دَّ و�إن �صَ  

وَهْيهاَت مايل يف ِود�ِدَك ماأَْرٌب 
وُيْزِعُجني �ألَّ �أرى فيه ماأَربا   

َك �صاَقني   فاإينِّ َم�ُصوٌق نحو ِودِّ
َخِفيٌّ فما �أدريه عن َنْف�ِصَي �ْخَتَبا  

�إذ� ِغْبَت َهزَّ �لَوْجُد نف�صي كاأمنا 
بها غام�ٌض �صوًقا �إليَك َتَوّثَبا   

ْحِب مل يكن  كاأين ويل َجمٌّ من �ل�صَ
َحَبا �ِصَو�َك خليٌق �أن ُيَحبَّ وُي�صْ   
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فالطفرة يف مز�ج �صاعرنا متثل حالة نف�صه حني ير�صى عن 
عي�صته وحني يربم بها، فحيًنا ي�صتكني �إىل �لر�صا �لو�دع فتظنه 
ثائًر�  فتخاله  �جلامح  تربمه  يف  يندفع  وحيًنا  متق�صًفا،  نا�صًكا 
يرى يف �لدنيا قطعة من �ل�صل�صال، ي�صتطيع �صمها بني ر�حتيه 
فاإذ� ر�صي عن  �لر�هن،  �صكلها  �آخر غري  �صكاًل  منها  لي�صكل 
دنياه �صبهها بالنغمة �ل�صجية كما تقدم �لقول، �أما �إذ� برم باحلياة 
 – – وكثرًي� ما كان يطغى  �لباطن  �لت�صاوؤم على عقله  وطغى 
و�صع �ملنظار على عينيه و�أن�صد �صاكًيا �رصوف �لدهر �لذي مل 
�لهناءة  من  ق�صط  وباأوفر  �لعي�ض،  برغد  �جلدير  ين�صفه، وهو 

فيقول:

قد ر�أيُت �حلياَة ت�رصُق ُحبًّا 
ور�أيُت �حلياَة وهي تغيُب   

وحباين �ل�صباُب جذوة نارٍ 
ْتها حو�دٌث وُخطوُب �أطَفاأَ   

�أيَن نوُر �ل�صباِح ي�رصُح �صدري 
بٌَّب وغروُب و�رصوٌق حُمَ  

�أنا �صيُخ �ل�صباِب قد �صاَب قلبي  
وَتَظلُّ �لقلوُب وهي قلوُب

بِيًّا   �إنَّ من يحمُل �لهموَم �صَ
هو �صيٌخ و�ملوُت منه قريُب  

وتتمثل �أمام ب�صريته جتارب �حلياة �لتي مار�صها فاأبت �إل �أن 
حتطم �إقد�مه وتفت يف ع�صده فينعى حظه قائاًل:

�َصَوْتني جتاريُب �حلياِة و�إنِّها 
لها َلَهٌب ي�ْصِوي بِاأَْوَجع ما �َصَوى   

فماذ� َع�َصى �أبغي ومايل َعْزَمٌة  
ين �َصْعيي و�أفقدين �لُقَوى وقْدَ َهدَّ

فلي َخْيَبٌة يف كلِّ �صعي �صعيُتهُ 
َرَوى َوْقَعها �صعري ويف �ل�صعَر ما َرَوى  

وهل بعَد �أْن �أْفَنْيُت عمرَي ظامًئا 
وقد َغ�ضَّ غريي بالأماينِّ و�رتوى  

�أحاوُل تبديَل �لذي كان و�نتهى 
ُن �لرطيُب �إذ� َذَوى؟ وهل َيْن�رُصُ �لُغ�صْ  

ويف هذه �لأبيات �صورة �صادقة ملا كان عتمان يعانيه من 
مر�حل  طو�ل  لحقاه  �للذين  �لغنب  وح�رصة  �لإخفاق  ق�صوة 

حياته.

ول يطول �أحد �ل�صيق باحلياة وق�صوة �رصوفها يف وجد�ن 
عتمان حلمي، �إذ �رصعان ما يرجع �إىل عاطفة �لقناعة ميالأ رئتيه 
بعبري وردها وي�صري يف م�صالكها بخطو�ت وئيدة مو�صيقية وهو 

ين�صد:

كانت �لدنيا �لتي نحيا بها  
و�لتي منرُح يف �أحز�نها  
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و�لتي ندخُل من �أبو�بِها  
دوَن �أن جنفل من �صلطانِها  

و�لتي جنهُل من �أ�صبابِها  
كلَّ ما يْدُعو �إىل �إح�صانِها  

و�لتي ت�صخُر من طالبها  
و�لتي قاومت على ميز�نِها  

نِع �لِقدْم ر�صٌل للغيِب من �صُ

كانت �لدنيا ولز�لت ِق�َصْم

ثم ي�صتمر يف �صرية حياته وهو عامر �لقلب بال�صوفية �لربانية 
فريى �لله بب�صريته وباإميانه �لر��صخ فيغني:

َهرِ   لَّى �للَُّه يف �لزَّ جَتَ
  ولَح �للَُّه يف �لنوِر 

ويف �لأغ�صاِن و�ل�صجرِ 
ويف �َصْدِو �لع�صافرِي   

ويف قلبي ويف نظري  
يفوُق جالَل تقديري  

ولكن �لأ�صى يعود �إىل غمر فوؤ�ده �ملكلوم في�صدو باأحز�ن 
قلبه �جلريح قائاًل:

و�أدمٌع يَل َحرْيَى يف حماِجرها  
ويل فوؤ�ٌد ولِكْن بالأَ�َصى َخِفُق   

فكنُت �أَْح�َصُب �أحالمي حمققًة  
َفُق الَة حتى لَح يل �ل�صَّ ول حَمَ   

�آمنُت �أنَّ ُوجودي كلُُّه ُخَدٌع  
و�أنَّ نف�صَي حتكي كلَّ من �صبقو�   

و�قعية  من  �لهرب  يبغى  حني  �صكو�ه  جر�ض  �أعذب  وما 
�حلياة لين�صى همومه و�أحز�نه و�إخفاقه، و�صور هذ� �لن�صيان يف 

�إطار لوحته �لو��صحة �لأبعاد و�لتعبري يف هذين �لبيتني:

ٍة    وما ��صتهت �لنف�ُض �ملد�َم للذَّ
  ولكْن لَِكْيال َتْعِرَف �لنَّْف�ُض َماِهَيا 

�أل فا�ْصِقيانيها �ُصالًفا �إذ� �َصَطْت    
�صِد مل ترتْك ِمَن �لهمِّ باِقَيا  على �لرُّ

ولي�ض من �لإن�صاف �أن نطالب �صاعرنا باأن يجعل �لتفاوؤل 
مت�صل  �صياًقا  �حلياة  يرى هذه  و�أن  �حلياة،  �صلوكه يف  نرب��ض 
�ملر�حل من رو�صات �لورود و�لرياحني، وهو �لذي لقي من 
�صحها وحرمانها �ل�صيء �لكثري، و�صاهد �صخاءها �ملغدق على 

من هم دون مرتبته يف عامل �لفكر و�لن�صوج �لأدبي.

�لقري�ض  لألو�ن  �صعره  يف  حلمي  عتمان  عر�ض  ولقد 
�ملختلفة، فغّنى �حلب و�جلمال وبهاء �لطبيعة وجالل �خلالق، 
ولوؤم  �ل�صوء،  و�أ�صحاب  �لغدر  وهجا  و�لفن،  بالوفاء  وترمن 

�لدنيا.
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�أما �لوطنية �ل�صادقة فقد كانت متلك عليه �صعوره، فهام 
بها يف ق�صائد عديدة تفي�ض بحب م�رص وبحب �لعروبة وبلد�نها 
و�صعوبها، ومل يق�رص يف �لتغني بعهد �لثورة وما حققه لل�صعب 

من مكا�صب، ومن �أو�خر ق�صائده يف �أعيادها قوله:

يوم تهلل يف �صني �أجماده 
د�ر �لزمان وعاد ميعاده     

يف كل عام ما ��صتهل �صباحه   
�إلَّ �أهل �ليمن يف ميالده  

هو يوم م�رص ويوم عيد خال�صها  
يا �صعد من �صهدوه من �أ�صهاده   

�ل�صعب باركه وخلد ذكره   
يف �أخلد �لأعياد من �أعياده   

وعالج عتمان �ل�صعر �لق�ص�صي وحالفه �لنجاح، فما �أنتج 
من  حو�دثها  م�صتمدة  و�ملغزى  �لرتكيب  قوية  م�رصحيات  من 
يتناول  �طالعه  كان  �لذي  و�لإ�صالمي  �لفرعوين  م�رص  تاريخ 
ا متينة �لتكوين، جزلة  �صتى نو�حيه، وذلك بعد �أن �ألف ق�ص�صً
و»ق�صة  و�ل�صيطان«،  �مللك  »ق�صة  منها:  و�لقافية  �لأ�صلوب 

�لنحت �لنائم«، و»ثورة يف �جلحيم«.

ومن م�رصحياته: »�صاحر بابل« �لتي نال عليها �جلائزة �لأوىل 
1948م  عام  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  �أجرتها  �لتي  �مل�صابقة  يف 
�ملدينة  عن  وهى  �لأخرية«،  تاني�ض  و»�أيام  )1368هـ(، 
من  �لهك�صو�ض  طرد  حول  حو�دثها  وتدور  �لقدمية  �مل�رصية 

م�رص، و»تيمور لنك«، و»قا�صي ع�صكر و�صيدي �صلبي«.

ويقول يف حو�رها �إن قا�صي ع�صكر كان �صيخ �لإ�صالم 
يف تركيا يف عهد �ل�صلطان �صليم، و�صيدي �صلبي كان قا�صي 

ق�صاة م�رص.

ومل  �لكال�صيكي  �لنهج  على  م�رصحياته  كتابة  يف  و�صار 
مل  �لتي  برقوق«  »�لظاهر  م�رصحية  هي  و�حدة  �إل  منها  يطبع 
يبخل عليه �لقدر باأن يرى ن�صخة منها وهو على فر��ض �ملوت، 
�صدره،  �إىل  ي�صمها  وهو  �ملرتع�صتني  �صفتيه  �لبت�صامة  فعلت 

وكان قد تزوج منذ �ل�صباب ومل يرزق بذرية تخلد ذكر�ه.

وعندما و�فته �ملنية يف �ليوم �ل�صاد�ض من �صهر دي�صمرب عام 
بالًغا من �لعمر حو�يل 68 عاًما، كان  1962م )1382هـ( 
يكتب ملهاة ع�رصية بعنو�ن »�ملهرجون« تخيل فيها �ل�صعر�ء وما 
يعانون من غنب يف �حلياة، وتطرق يف خياله �إىل و�صف �صاعر 
فا�صل ��صطر �إىل فتح حانوت يبيع فيه ق�صائده ل�صتى �ملنا�صبات 
باأ�صعار حددها، هذ� �إىل جانب �أبحاثه ومقالته �لتي ن�رصت يف 

�صتى �ل�صحف و�ملجالت.

ولقد ذ�ق عذ�ب �ملر�صى �ملرير ب�صبب �إ�صابته بد�ء �ل�صكر، 
�لبول، نق�صت �جلر�حة  باحتبا�ض  �أ�صيب  ثم ز�د عذ�به عندما 
�لغا�صة  �حلياة  تلك  �حلياة،  �ل�صاقة يف  بقي من رحلته  ما  على 
ذلك يف  كل  نعى  وقد  �لوقادة،  �صاعريته  وطم�ض  بالإخفاق 

�أبياته �لتالية:

يل ق�صٌة ل ت�صتقيُم   
ب�صمع َمْن �أََلَِف �ل�ِصَعاَيْه

َمثَّْلُت بع�ض ُف�صوَلها 
و�صتنتهي تلَك �لِرَو�َيْه  
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�أنا �صاعٌر مل َيْدِر بي 
تي �أهُل �لِدَر�َيْه يف �أُمَّ  

يت�صاءُل �ملت�صائلو 
َن �أَما لهذ� �ل�صعُر �آيْه؟   

فاأَجْبُتُهْم َهْل ي�صتحقُّ  
على غز�َرِتِه �لِعنايْه؟

يُت �أهلي بالذي  �أْو�صَ
فيِه �ل�صمانُة و�لكفايْه  

ْيُتُهْم �أْن َيْحِرقو   �أْو�صَ
ُه وبئ�ض َمْن خاَن �لِو�صايْه

�صهر  �إىل  ترجع  حلمي  عتمان  �لر�حل  بال�صاعر  ومعرفتي 
�أدباء  من  �أديًبا  ثالثون  �جتمع  �أن  يوم  1932م  عام  فرب�ير 
�ل�رصقي  �مليناء  على  �ملطل  �ملوظفني  ر�بطة  مبقر  �لإ�صكندرية 
�أيقنُت  �إليه حتى  �إن حتدثت  �لثقافة، وما  ن�رص  نو� جماعة  ليكوِّ
�أن لبد للجماعة �لأدبية �لنا�صئة من �ل�صاعر عبد �للطيف �لن�صار 
و�ل�صاعر عتمان حلمي لتناف�صهما يف �ملجال �لأدبي �إىل �أق�صى 
�ملحيط  يف  �لثقايف  ن�صاطها  من  ليقوي  وذلك  �ملناف�صة  حدود 
�لإ�صكندري، و�قتنعت باأن لبد لالإ�صكندرية من فرزدقها عبد 
�للطيف �لن�صار وجريرها عتمان حلمي ليلتقيا ويجرهما �حلديث 

�إىل عر�ض ما ينظمان من �ألو�ن �ل�صعر.

وكان �ل�رصور يغمر �لنفو�ض كلما �نعقدت �حللقات �لأدبية 
و�لإلهام  �لعبقرية  من  �ألقابًا  رفيقه  على  ي�صفي  �أحدهما  و�أخذ 

ب�صاحبه  �لهبوط  يف  يندرج  ثم  �ل�صعرية  و�لر�صافة  �ل�صماوي 
يف �أ�صلوب لبق �إىل �للوم فالعتاب فاإظهار مو�طن �ل�صعف يف 
�أ�صلوبه و�أخيلته ويف كل ماله عالقة بعنا�رص �لقري�ض من جر�ض 
و�صياغة و�نتقاء قافية حتى يجعله بعيًد� عن �ل�صاعرية يف تقديره 
�خلبث �مل�صحك، و�إذ� بكل منهما ي�صمع �حلا�رصين �أبياًتا فيها 
يعلو  �لعتاب  وبعد  �لكثري،  �ل�صيء  �ملاكر  �ملرح  �لهجاء  من 

�ل�صحك من �ل�صاعرين وكاأن �لرت��صق مل يحدث.

�لق�صائد  �لن�صار جمموعة من  �للطيف  لل�صاعر عبد  وظهر 
مو�صى«،  ونار  فرعون،  »جنة  هما  متناق�صني  عنو�نني  حتمل 
لل�صاعر  حافًز�  كان  �ملجموعة  هذه  �صدور  �أن  �لظن  و�أغلب 
عتمان حلمي – عن طريق �ملناف�صة د�ئًما – على �إ�صد�ر ديو�نه 
َحر« لريوح بن�صماته عن �أهل  �لوحيد �ملطبوع بعنو�ن »ن�صيم �ل�صَّ
جنة فرعون وي�صهم يف �إخماد بع�ض �للهب يف نار مو�صى كما 

تخيلها �صديقه �لقدمي.

با�صم  �ل�صخيف  ين�رص ق�صيدة من نظمه  وكان كل منهما 
�أخرى  ق�صيدة  تن�رص  حتى  �أيام  �إل  هي  وما  �للدود،  �صديقه 
كانت  وهكذ�  �لآخر،  �ل�صديق  با�صم  �لأوىل  من  �أ�صخف 
�جلريري  بالطابع  حتفل  �لأدبية  �لثقافة  ن�رص  جماعة  حلقات 

�لفرزدقي �ملمتع مبزحه �لأدبي �ل�صيق.

�أخ�صائه  و�صيع جثمان عتمان حلمي �صبعة وع�رصون من 
نف�صي  يف  وقلت  جميًعا،  هوؤلء  �لدموع  وغمرت  و�أقاربه، 
نظر  يف  �لأدباء  كبار  تقدير  يكون  �أهكذ�  يع�رصها:  و�حلزن 
من  �لأديب  �ل�صاعر  لالأديب  ما  �إظهار  يكون  �أهكذ�  �لنا�ض؟ 

�حرت�م وجتلة يف قلوب �ملو�طنني؟.
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ومع ذلك �صار نع�ض �ل�صاعر عتمان، وكاأين بروحه تطل 
علينا �صاخرة من �لأقد�ر ومن نذ�لة �لدنيا �لغادرة.

للعروبة من  ملا قدم  ثو�به  �لله عتمان حلمي و�أجزل  رحم 
�إنتاج �أدبي قومي.

جنازة  �أ�صيع  كنت  عتمان  �ل�صاعر  �صديقي  وفاة  وقبل 
بع�صوية  وينعم  �لأغنياء  من  كان  �أنه  ف�صل  من  له  كان  رجل 
�إحدى �لهيئات – ل عن جد�رة – و�إمنا ملا له من ثر�ء وجاه 
جماملة  �لنا�ض  من  عديدة  مئات  جنازته  يف  و�صعى  �أجوف، 

لذويه وملاله.

وعندما ��صتقر جثمان �ل�صاعر يف مثو�ه �لأخري مل �أعد �إىل 
منزيل �إل بعد �أن رددت �لأبيات �لتالية �لتي نظمتها عقب ت�صييع 
من  �أو�ئل  من  �لر�حل  �ل�صديق  وكان  �لرثي،  �لرجل  جنازة 

��صتمعو� �إليها:

رْيُ ُرفاتي �إْذ ُي�َصيُِّعها    ماذ� َي�صِ
َعدُّ �لأ�صابع ِمْن �أهِل وِخالَّين  

�صاأ�ْصتوي فوَق َحْدبائي مَبْن َملكو�  
و�أْمَعُنو� يف نعيِم �لعامِل �لفاين  

َقني   ويف َغَيابَِة قربي لن ُيَفرِّ
عن �مللوِك جميًعا حمُل تيجاِن   

فتلَك د�ُر بقاٍء ل ُيَدّن�ُصها  
جاُه �لُعرو�ِض ول �إْغر�ُء �َصْيطاِن   

َتُردُّ �أْرجاوؤها �لذكرى ُمنغمًة  
لُِكلِّ من �أح�صنو�، يف عذِب �أحلاِن  

رددُت هذه �لأبيات و�أنا �أ�صعر بالوجد�ن �أن روح عتمان 
عليك  ل  تقول:  وكاأنها  مبت�صمة،  �إيّل  تن�صت  كانت  حلمي 
فالدنيا �لدنيئة كانت وماتز�ل ِق�َصًما ل يعرف �رصها �إل خالقها 

وحده.

900 – عثمان    اأباظة – �سارع – بق�سم   اللبان
901– عثمان اأباظة – �سارع – بق�سم مينا 

الب�سل )اإبراهيم الأول �سابًقا(
مقرها  �تخذت  �لتي  �مل�صهورة  �لأباظية  �أ�رصة  من  هو 
�ل�صعر�ء  من  طائفة  ت�صم  و�لتي  �ل�رصقية،  مبحافظة  �لرئي�صي 
و�لكتاب و�ملفكرين �لذين من بينهم �ل�صاعر �لكبري �لأ�صتاذ عزيز 
�لر�صني  و�لفاقد  �ملرح  �لكاتب  �أباظة  فكري  و�لأ�صتاذ  �أباظة، 

مبجلة �مل�صور.

��صم  هي  �لتي  »�آبازة«  لكلمة  حتريف  »�أباظة«  وكلمة 
�لقوقاز  قبائل  من  قبيلة  و�لأجناز  �لرتكية،  �للغة  �لأجنازيني يف 
�لغربية على �صاطئ �لبحر �لأ�صود، وهي �إحدى مناطق �لحتاد 

�ل�صوفييتي.

عدة  �لرتكي  �لتاريخ  يف  )�آبازة(  �للقب  هذ�  حمل  وقد 
�أ�صخا�ض منهم:

با�صا  مر�د  عهد  يف  للخز�نة  �أميًنا  كان  �لذي  با�سا:  اآبازة   )1
ثم منح حكم مرع�ض عندما �صار خليل �أغا �لنك�صارية �صدًر� 
�أعظم، وبعد �أن ن�صب نف�صه حاكًما على �أرزن روم وحو�رص 
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�إىل بلغر�د حيث  فيها عام 1037هـ )1627م( خلع وذهب 
�أن�صاأ »كيوك�صي �آبازة« على تل يف جنوب �ملدينة، وبعد ذلك 
قاد �لكتائب �لتي غزت بولند� عام 1043هـ )1633م(، ويف 
29 من �صفر عام 1044هـ )24 �أغ�صط�ض عام 1634م( قتله 

�ل�صلطان مر�د �لر�بع.

2( اآبازة ح�سن: وكان �أمرًي� للرتكمان وظل يف هذ� �ملن�صب 
�إىل عام 1065هـ )1655م(، و��صتقر يف مدينة حلب، ويف 
عام 1066 )1656م( ُعنيِّ حاكًما على ديار بكر، وبعد �أن 
ثار على �ل�صدر �لأعظم حممد كربيلي وقع يف كمني و�غتيل 
يف حلب يف 15 من ربيع �لأول عام 1069هـ )11 دي�صمرب 

عام 1658م(.

3( اآبازة حممد با�سا: وقد قاد حمالت تركية عديدة يف �لقرن 
�صد �لرو�ض ويف ملد�فيا قبل يف عام 1185هـ )1771م(، 
ولعل �لأ�رصة �لأباظية من �أحفاد و�حد من هوؤلء �لثالثة �أو من 

حفيد�ت هذه �لأ�رصة.

ولقد كان �ملرحوم عثمان �أباظة من رجال �لإذ�عة �مل�صهود 
�إخر�ج  يتوىل  وكان  فيه  و�لتفاين  �لعمل  يف  بالإخال�ض  لهم 

�لتمثيليات يف �إتقان وفن متني.

�ل�صيد  عثمان  �لرحمن  عبد  »عثمان  هو  �لكامل  و��صمه 
ح�صن �لعائذي �أباظة«، وقد ولد ب�صنيطة �أبو طو�لة مركز منيا 
�لقمح خالل عام 1902م )1320هـ(، وبعد �أن ح�صل على 
دبلوم �لزر�عة �ملتو�صطة عام 1926م )1355هـ( ُعنيِّ معاون 
زر�عة بالزقازيق ثم نقل مدر�ض فالحة ب�صاتني بوز�رة �ملعارف 
�حلركة  وقاد  للم�رصح،  �لفني  �لنادي  �لزقازيق  مبدينة  و�أن�صئ 
�مل�صهورة  �لفرق �مل�رصحية  ي�صتقدم  �ملدينة فكان  �لفنية يف هذه 

لإحياء �حلفالت، كما كان ي�صتعني بكبار �ملمثلني و�ملمثالت 
لرتقية فن �لتمثيل هناك.

ويف عام 1935م )1354هـ( ��صتقال من وظيفته بوز�رة 
�لزر�عة و�حرتف �لتمثيل، و�ن�صم �إىل فرقتي �لأ�صتاذ يو�صف 
للتمثل بوز�رة  وهبي و�ل�صيدة فاطمة ر�صدي، ثم ُعنيِّ مفت�ًصا 
�ملعارف عام 1940م )1359هـ(، و�ت�صل �إثر ذلك بالإذ�عة 
�مل�رصية حيث �رصع يف تقدمي متثيليات ريفية و�جتماعية كانت 
تذ�ع من �لربنامج �لعام، ويف عام 1943م )1363هـ( ُنِقل 
�إذ  �لريف،  ركن  على  �لإ�رص�ف  وعهد  نهائيًّا،  �لإذ�عة  �إىل 
كان �صاحب فكرة �إن�صائه، و�أخذ يقدم من خالل هذ� �لركن 
هادفة،  ريفية  ومتثيليات  فنية  زر�عية  وتوجيهات  �إر�صاد�ت 
»�لع�رصة  منها  »�أوبريتات«  غنائية  متثيليات  لالإذ�عة  و�أخرج 
وم�رصحيات  ويون�ض«،  و»عزيزة  و»�صهريار«،  �لطيبة«، 
�لفنية  �أعماله  �أبرز  �أباظة، ومن  �أحمد �صوقي وعزيز  �ل�صاعرين 
�ل�صيدة  �أغانيها  �ألفت  �لتي  �لعدوية«  ر�بعة  »�أوبريت  �إخر�ج 
�أم كلثوم، وقبل وفاته رقي �إىل وظيفة مر�قب عام �لتمثيليات 

بالإذ�عة �مل�رصية.

وبعد وفاة �ملرحوم �صليمان جنيب )�نظر هذه �ملادة( �نتخب 
رئي�ًصا جلمعية �أن�صار �لتمثيل و�ل�صينما، وكان له �لف�صل �لأول 
�ل�صباعي  �لأ�صاتذة حممود  مع  للتمثيل  �لطليعة  فرقة  �إن�صاء  يف 
�ل�صينمائيني  نقيب  حلمي  ح�صن  و�ملرحوم  توفيق  وحممد 
�لعر�ق  �إىل  فنية  رحالت  يف  جميعهم  �صافر  وقد  �ل�صابق، 

و�صوريا ولبنان و�لأردن.

�صيناريوهات  وعدة  متثيليات  عدة  �أباظة  عثمان  �ألف  وقد 
�لتي كان قد  �ل�صينما،  لل�صينما، ومثل كثرًي� من �لأدو�ر يف 

�قتب�صها عن كثري من �مل�رصحيات و�لتمثيليات. 
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عام  �أكتوبر  �صهر  م�صل�صله  بالإذ�عة  �أعماله  �آخر  وكانت 
�ملنية يف  »�أبو خنجر«، وو�فته  �لتمثيلية  1960م )1380هـ( 
29 من �أكتوبر عام 1960م )1380هـ( مبلعب �لنادي �لأهلي 
باجلزيرة �أثناء م�صاهدة مبار�ة كرة قدم بني فريق �لأهلي وفريق 
�ملحلة �لكربى وكان عمره حينذ�ك 26 �صنة ومل يعقب �لفقيد 

ذرية.

ويدل �لتاريخ �لذي يتناقله �أفر�د �لأ�رصة �لأباظية مب�رص على 
�أن جدهم �لأكرب يدعى �صيخ �لعرب ح�صن �لعائذي من قبيلة 
�لعائذ باأر�ض جند، و�أن هذ� �جلد نزح �إىل �لعر�ق ثم �إىل �ل�صام 
حيث تزوج ب�صيدة من �أ�رصة �آبازة �ل�رصك�صية ومن ثم لقبه �أهله 
ب�صيخ �لعرب ح�صن �أباظة، و��صتقرت �لأ�رصة بعد ذلك مبدينة 
�لعائذ  بكفور  �لأكرب  �جلد  ودفن  �ل�رصقية،  مبحافظة  بلبي�ض 

بالقرب من مدينة بلبي�ض.

�آباظة  عثمان  هو  �آخر  عثمان  �لأباظية  �لأ�رصة  �أفر�د  ومن 
بك �بن �ل�صيد �أباظة با�صا، وقد ولد عام 1264هـ )1848م( 
و�أحلقه و�لده باملدر�صة �خلديوية ثم مدر�صة �لإد�رة و�لأل�صن، 
وهي مدر�صة �حلقوق يف �أول عهدها، ثم توىل جملة منا�صب 
فكان ناظر ق�صم، ثم ناظر قلم ق�صايا مديرية �ل�رصقية، و�ختاره 
�إ�صماعيل مفت�ًصا لتفتي�ض )�لزنكلون(، وبعد �أن تقلد  �خلديوي 
)�لربعمائة(  ببلده  و�أقام  منها،  ��صتقال  �أخرى  �أعمال  عدة 
باإقليم �ل�رصقية، وكان بينه ملتقى �لأدباء و�ل�صعر�ء وتويف عام 

1314هـ )1896م(.

ويقول بنو )�أباظة( �إن ن�صبهم ينتهي �إىل بني �لعائذ من جهة 
�لآباء �لذكور و�لأجد�د، وبنو �لعائذ يقال: �أنهم بطن من قبيلة 
طيئ �لقحطانية �ملعروفة، وبال�رصقية كفر يدعى كفر �لعائذ، 

ويقول �لأباظية �إن �أ�صل �أ�رصتهم من �لعر�ق، وقد ح�رصت �إىل 
بعد �صقوط مدينة  �أبي م�صلم، وذلك  �ل�صيخ حممد  م�رص مع 
�لعبا�صي  �خلليفة  عهد  يف  �لتتار  ملك  »هولكو«  يد  يف  بغد�د 
من  كانت  �أمهم  لأن  باأباظة  �لأ�رصة  هذه  ولقبت  �مل�صتع�صم، 
قبيلة �رصك�صية يقال لها �أباظة )و�لأ�صلح �آبازة( كما هو مدون 

قبل.

902– عثمان با�سا راأفت – �سارع – بق�سم 
الرمل

�إبر�هيم  )�نظر  بك  ر�أفت  لإبر�هيم  �لأ�صغر  �لبن  هو 
�إبر�هيم ر�أفت  ر�أفت(، ومن ثم فاإن ��صمه �لكامل هو عثمان 
�لتعليم  من كبار رجال  �لكبري كان  ر�أفت  �إبر�هيم  و�لده  لأن 
يف عهد حممد علي وكان �أخوه �إبر�هيم ر�أفت �لبن �أمري�لًيا 
م�رص  مد�ر�ض  ر�أفت يف  عثمان  تعلم  وقد  �مل�رصي،  باجلي�ض 
مبادئ �لعلوم، و�أر�صل يف بعثة �إىل فرن�صا يف عهد �صعيد �لأول 
�أهاًل  �أن �صار  �إىل  �لثالثة ع�رصة من عمره فتعلم هناك  وهو يف 
للدخول يف مدر�صة »�صان �صري« �حلربية بباري�ض، فو��صل فيها 
�لدر��صة مع �أخيه �إبر�هيم وتعلم هند�صة �أركان �حلرب و��صتمرت 
بعثته �لتعليمية �صبع �صنو�ت عاد يف نهايتها �إىل م�رص بعد �أخيه 
وعني �صابًطا مبدر�صة �حلقوق، ثم �أحلق باأركان حرب �جلي�ض 
ونال رتبة �ملالزم �لأول، وعمل بعد ذلك ياوًر� لالأمري حممد 
توفيق حينما كان وليًّا للعهد ثم ��صتمر يعمل على �لبكوية من 
�لرتبة �لثالثة، و�صار �رصياوًر� ثم تدرج يف �ملنا�صب �لع�صكرية 
�إىل �أن و�صل �إىل رتبة �لفريق، وبقي �رصياوًر� )كبري �لياور�ن( 
بعد ذلك وتويف  �لتقاعد  و�أحيل على  �لثاين،  يف عهد عبا�ض 

عام 1898م )1316هـ(.
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903– عثمان با�سا �سربي – �سارع – بق�سم 
الرمل

�أحد  �إ�ْصَلِميَّة يل،  �أفندي  بن م�صطفى  عثمان �صربي  هو 
�إىل  �إ�ْصَلِميَّة يل  �صباط جي�ض حممد علي وقد هاجر م�صطفى 
م�رص من بلدته »�إ�ْصَلِميَّة« من �أعمال ولية �لروملي �ل�رصقية و�إىل 

هذه �لبلدة يرجع لقب �أبيه » �إ�ْصَلِميَّة يل«.

ون�صاأ عثمان �صربي يف م�رص وتلقى �لعلم يف مد�ر�صها، 
�لتي  �لر�بعة  �لبعثة  طالب  من  ليكون  �لختيار  عليه  وقع  ثم 
�أر�صلها حممد علي و�أولده �إىل فرن�صا و�إجنلرت�، وقد �صافرت 
عثمان  و�أحلق  )1260هـ(،  1844م  عام  خالل  �لبعثة  هذه 
بباري�ض،  علي  حممد  �أن�صاأها  �لتي  �حلربية  باملدر�صة  �صربي 
وجعلها حتت ريا�صة وزير �حلربية �لفرن�صية �لذي كانت له �صلطة 

تعيني ناظرها و�أ�صاتذتها.

من  �ملدر�صة يف 16  بهذه  تعليمه  عثمان �صربي  بد�أ  وقد 
مرتبه  وكان  �فتتاحها،  عام  وهو  1844م  عام  �أكتوبر  �صهر 

�ل�صهري طو�ل مدة �لبعثة 250 قر�ًصا.

يف �أول دي�صمرب عام 1846م )1263هـ( �أدى �لمتحان 
مبدر�صة  فاأحلق  �لتخرج،  يف  �ل�صابع  ترتيبه  وكان  �لنهائي، 
بهذه  وظل  �لثاين  �ملالزم  برتبة  �لفرن�صي  �جلي�ض  �أركان حرب 
�ملدر�صة عامني �أحلق عند �نتهائها باجلي�ض �لفرن�صي مدة عام �آخر 

للمر�ن.

م�رص  �إىل  عاد  )1266هـ(  1849م  عام  �أكتوبر  ويف 
ترك  �إىل  جامح  جو�د  فوق  من  �صقوطه  ب�صبب  ��صطر  حيث 
فاأحلق  �مللكية،  �لوظائف  يف  و�لندماج  �لع�صكري  �ل�صلك 

ا  خا�صًّ مدر�ًصا  بعدهما  �ختري  عامني  بها  وظل  �ملالية  بنظارة 
�إ�صماعيل )�نظر مادة  �لفرن�صية و�لريا�صة لأولد �خلديوي  للغة 
�خلديوي �لأول(، ويف عهد �خلديوي توفيق )�نظر مادة توفيق 
�لأول( ظل يف معيته �صت �صنو�ت، ُعنيِّ بعدها ناظًر� للمدر�صة 
�خلا�صة �لتي كانت ل تقبل للتعلم فيها �إل �أولد �لأمر�ء و�أولد 
�لإقطاعيني، وكان ل ي�صمح بدخولها �إل بعد �حل�صول على 
�ملدر�صة  نف�صه، وهكذ� كانت هذه  �إذن خا�ض من �خلديوي 

�لعجيبة متثل �أب�صع �أ�صكال �لتفرقة �لطبقية �لبغي�صة.

ويف عام 1886م )1304هـ( كانت �ملحاكم �ملختلطة قد 
�أن�صئت لتكون مظهًر� من مظاهر �لحتالل �لأجنبي �ملمقوت، 
بالإ�صكندرية،  �ملختلطة  باملحكمة  قا�صًيا  �صربي  عثمان  فعني 
وظل بها �إىل �أن ُعنيِّ قا�صًيا مبجل�ض �لأحكام وح�صل على رتبة 
�لبا�صاوية، وبقي يف هذ� �ملن�صب �إىل �أن �أ�صيب مبر�ض ع�صال 
عام 1902م  نوفمرب  �لتقاعد يف  على  فاأحيل  �لفر��ض،  �ألزمه 
1904م  عام  فرب�ير  من   20 يف  �ملنية  وو�فته  )1321هـ(، 
)1323هـ( بالًغا من �لعمر حو�يل 80 عاًما، �إذ �إنه �صافر �إىل 
باري�ض يف �لبعثة �لتعليمية عام 1844م، وكان عمره 20 �صنة 

�أي �أن ميالده حدث عام 1824م .

ويدل تاريخ �صريته على �أنه كان تقيًّا، نزيه �لكف، عفَّ 
�لل�صان، حمبًّا للنفع وعمل �خلري، ومن �أهل �لرب و�لإح�صان.

904– عثمان غالب – �سارع – بق�سم مينا 
الب�سل

هو عثمان غالب �بن �ل�صيخ �حلاج علي من علماء �جلر�ك�صة 
من قبيلة جرك�صية تدعى قبارتايا، وقد كان مولده عام 1830م 
ثم  �جلرك�ض،  مقاطعة  �أعمال  من  تو�ز�  بلدة  )1246هـ( يف 
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ومد�ر�صها،  مبكاتبها  �أحلق  حيث  م�رص  �إىل  و�لده  مع  هاجر 
و�ختري  �لع�صكرية،  �لفنون  لدر��صة  �ملغروزة  مدر�صة  ثم دخل 
�لتي  �خلام�صة  �لبعثة  طالب  بني  �لنم�صا  �إىل  لل�صفر  ذلك  بعد 
�أر�صلت �إىل �أوروبا يف عهد عبا�ض �لأول، ف�صافر �إليها يف عام 
1851م )1267هـ( لإتقان �لتعليم �لع�صكري، فاأمت در��صته 
و�أحلقه  فامتحنه،  �لأول  �صعيد  �إىل م�رص يف عهد  هناك وعاد 
باجلي�ض �مل�رصي برتبة �ملالزم �لأول، وكان ذلك يف 10 من 
بعثته  مدة  تكون  ثم  ومن  )1271هـ(  1854م  عام  دي�صمرب 
ثالث �صنو�ت، ويف عام 1855م )1272هـ( رقي �إىل رتبة 
يف  )ر�ئد(  �أغا�صي  �صاغقول  و�صار  )�لنقيب(،  �ليوزبا�صي 
)مقدم(  وبكبا�صي  عام 1859م )1276هـ(،  يناير  من   22
من   8 )عقيد( يف  وقائمقام  )1277هـ(،  عام 1860م  يف 
�لعام نف�صه  �أو�ئل هذ�  يوليو عام 1863م )1280هـ(. ويف 
)�نظر  حلمي  با�صا  �لقادر  وعبد  هو  �إ�صماعيل  �خلديوي  �أر�صله 
فرن�صا  �إىل  �ملهرة  �ل�صباط  من  ع�رص  �ثني  �صحبة  �ملادة(  هذه 
�لفرن�صي  �جلي�ض  نظم  على  للوقوف  برن�صنو  �جلن�ل  �صحبة 
و�قتبا�ض  �لع�صكرية،  �لأعمال  من  فيه  ��صتجد  ما  و�لطالع 
رقي  عودتهم  ولدى  �مل�رصي،  �جلي�ض  على  لإدخاله  ذلك 
يونية  من   7 يف  )�لعميد(  �لأمري�لي  رتبة  �إىل  غالب  عثمان 
تكوين  على  زمالئه  مع  وعمل  )1281هـ(،  1864م  عام 
�جلي�ض �مل�رصي على �أحدث �لنظم يف ذلك �حلني و�إن�صاء هيئة 
�أركان حرب له، ثم ُعنيِّ بعد ذلك مديًر� ملديرية �ملنيا )حمافظة 
�إد�رتها، ويف  فاأح�صن  �لآن( عام 1874م )1291هـ(  �ملنيا 
�مل�رصية  �حلملة  �صمن  كان  )1292هـ(  عام 1875م  �أو�خر 
�نتهت هذه  وملا  بالء ح�صًنا،  هناك  فاأبلى  �حلب�صة،  بالد  لفتح 
�حلرب رقي �إىل رتبة �للو�ء، وكان ذلك خالل عام 1876م 
بالإ�صكندرية،  �جلي�ض  لفرق  رئي�ًصا  ُعنيِّ  ثم  )1293هـ(، 

و�أ�صند �إليه �إد�رة �مل�صالح �حلربية بها وكذلك �ملخازن و�لأ�صو�ن 
و�ملد�بغ وغريها، ويف فرب�ير عام 1877م )1294هـ( ُعنيِّ 
مديًر� جلرجا )حمافظة جرجا(، ثم مديًر� للجيزة يف نهاية عام 
1878م )1295هـ(، فماأموًر� ل�صبطية �لقاهرة عام 1879م 
)1297هـ(، فمديًر� لأ�صيوط ثم عاد ل�صبطية �لقاهرة يف �أو�خر 
عام 1882م )1300هـ(، فقام مبهام وظيفته ومل ي�صرتك يف 
�لثورة �لعر�بية �لوطنية، فكان جز�وؤه على هذ� �لتقاع�ض �ملخزي 
�لإنعام عليه من �خلديوي توفيق بالو�صام �ملجيدي من �لدرجة 
رئي�ًصا  )1301هـ(  1883م  عام  نهاية  يف  ُعنيِّ  ثم  �لثالثة، 
ماأموًر�  ذلك  بعد  وعاد  �حل�صبي،  و�ملجل�ض  �لأحكام  ملجل�ض 
�حل�صبي،  �ملجل�ض  بريا�صة  حمتفًظا  ثالثة  مرة  �لقاهرة  ل�صبطية 
رتبة  �إىل  ورقي  للقاهرة،  حمافًظا  ُعنيِّ  �أن  �إىل  كذلك  وظل 
�لفريق، وبعد ذلك كان مديًر� لالأوقاف خالل عام 1888م 
�أن  �إىل  �ملن�صب  )1306هـ( فدبر �صوؤونها و��صتمر ي�صغل هذ� 

تويف عام 1893م )1311هـ( عن 63 عاًما.

�أو�ئل  يف  �لعلوم  بد�ر  درو�ًصا  يلقي  كان  وفاته  وقبل 
�إن�صائها، وذلك يف علم �لتاريخ �لطبيعي.

905– عثمان  القا�سي – زقاق – بق�سم الرمل
�أمت  حيث  �لقاهرة  مكاتب  باأحد  �لقا�صي  عثمان  تعلم 
من  �لأوىل  و�ل�صور  و�لكتابة  �لقر�ءة  فتعلم  �لأولية  در��صته 
وبعد  ببولق،  �ملهند�صخانة  مبدر�صة  �أحلق  ثم  �لكرمي،  �لقر�آن 
�أن �أمت تعلمه بها �ختري لل�صفر �إىل �إجنلرت� يف �أو�خر عام 1847م 
�أر�صلها  �لتي  �ل�صاد�صة  �لعلمية  �لبعثة  )1264هـ( �صمن طالب 
برتبة �ملالزم  �لقا�صي وقت �صفره  حممد علي، وكان عثمان 
يتقا�صى  وكان  )�مليكانيكا(،  �لآلية  فن  لتعلم  وذلك  �لثاين، 
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ومكث يف  قر�ًصا،  قدره 250  �صهريًّا  مرتًبا  بعثته  مدة  طو�ل 
يناير  �صهر  �آخر  يف  �لوطن  �إىل  وعاد  در��صته  �أمت  حتى  �إجنلرت� 
عام 1856م )1273هـ(، ومن ثم تكون بعثته قد ��صتغرقت 

ثمانية �أعو�م.

وعقب عودته ُعنيِّ مهند�ًصا بور�ض عربات �ل�صكك �حلديدية 
بالقاهرة ثم مالحًظا للعربات ملحطة �لقاهرة وذلك لريى �ل�صالح 
منها للعمل وغري �ل�صالح، وظل يف هذه �لوظيفة �إىل �أن �أحيل 
على �لتقاعد عندما �أن�صئ قوم�صيون �ل�صكك �حلديدية، وكان 

عثمان �لقا�صي متزوًجا من �صيدة �إجنليزية.

ول يعرف تاريخ ومكان وفاته.

بق�سم اجلمرك  – �سارع   – العراقي   –906
هو �أبو �إ�صحق �إبر�هيم بن من�صور بن �ملُ�صلَّم �لفقيه �ل�صافعي 
�مل�رصي �ملعروف بالعر�قي �خلطيب بجامع م�رص، كان فقيًها 
�إ�صحق  �أبو  �ألفه  �لذي  �ملهذب  كتاب  ب�رصح  قام  فا�صاًل، 
�ل�صري�زي يف ع�رصة �أجز�ء فاأجاد �رصحه، ومل يكن من �أهل 
�لعر�ق، و�إمنا �صافر �إىل بغد�د، و��صتغل بها مدة فن�صب �إليها، 
�حل�صني  بن  حممد  بكر  �أبي  يد  على  بغد�د  يف  �لفقه  قر�أ  وقد 
�لأرموي وعلى يد �أبي �حل�صن حممد بن �ملبارك �خلل �لبغد�دي 

وتفقه يف م�رص على �لقا�صي �أبي �ملعايل جملي بن جميع.

وتوىل  )1116م(  510هـ  عام  مب�رص  �لعر�قي  ولد  وقد 
�ل�صعر  يقر�ض  وكان  �أبيه،  وفاة  بعد  م�رص  جامع  يف  �خلطابة 

نادًر�.

�خلمي�ض  يوم  مب�رص  �لعر�قي  �صحق  �إ بو  �أ وتويف 
�حلادي و�لع�رصين من جمادى �لأوىل عام 596هـ )1199م( 

عن 74 عاًما، ودفن ب�صفح جبل �ملقطم.

907 – عرفان با�سا – �سارع – بق�سم حمرم بك
908 – عرفان با�سا – �سارع – بق�سم كرموز 

)امتداد ال�سارع(
تابعة  وكانت  باليونان  قولة  ببلدة  ولد  عرفان  حممد  هو 
لرتكيا، ويرجع �أ�صل �أ�رصته �إىل �جلزيرة �لعربية، وكان مولده 
�لبتد�ئي  تعليمه  �أمت  وقد  )1810م(،  1225هـ  عام  خالل 
باملد�ر�ض �مل�رصية ثم �لتحق باملدر�صة �لبحرية �لتي �أن�صاأها حممد 
بالأ�صطول  �صابًطا  وُعنيِّ  �ملالزم،  برتبة  منها  وتخرج  علي 
رتبة  �إىل  رقي  )1840م(  1256هـ  عام  ويف  �مل�رصي، 
دمنهور،  �حلربية(  )�ل�صفينة  للقرويت  قائًد�  وعني  �ليوزبا�صي 
وكان طاقمها يتكون من 262 بحريًّا وذلك يف عهد حممد 
فنون  بعثة ودر�ض  �أر�صل يف  ثم  �بن حممد علي،  با�صا  �صعيد 
�لبحر مبيناء طولون بفرن�صا، ولدى عودته ُعنيِّ م�صت�صاًر� بحريًّا 
�إىل  �لبحرية  يف  منا�صب  عدة  ذلك  بعد  تقلد  �لأول،  لعبا�ض 
�إىل  �أن ُعنيِّ ناظًر� للبحرية �مل�رصية، و��صتمر يف هذ� �ملن�صب 
�أن توىل �خلديوي �إ�صماعيل �حلكم فطلب منه �لقيام باأعمال مل 
يقبل تنفيذها وقدم ��صتقالته ورف�ض كل �ل�صغوط �لتي تعر�ض 
عام 1291هـ )1874م(  وتويف  من�صبه،  �لبقاء يف  بغية  لها 
ويقال �إنه مات م�صموًما باإيعاز من �خلديوي �إ�صماعيل، وكانت 
�ل�رص�ي �لتي يقيم بها يف �ل�صارع �لذي يحمل ��صمه حتى �لآن، 
وكانت له �رص�ي �أخرى ب�صارع زين �لعابدين �صكنها فيما بعد 
�لبو�صريي  �صيدي  ب�صارع  ثالثة  و�رص�ي  عرفان  م�صطفى  ولده 
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جممع  �إىل  نقل  �لذي  �ل�رصيف  حممد  �صيدي  �رصيح  �أمام 
�لأ�رصحة مبيد�ن �صيدي �أبي �لعبا�ض �ملر�صي.

909– عريف با�سا – �سارع – بق�سم باب �رشقي
هو عثمان عريف �بن �حلاج عمر �أغا، تعلم مبكاتب م�رص، 
�لختيار  عليه  وقع  ثم  ببولق  �ملهند�صخانة  مدر�صة  ودخل 
ليكون بني طالب �لبعثة �ل�صاد�صة �لتي �أر�صلت �إىل �أوروبا عام 
�إىل  �صافر  وقد  علي،  حممد  عهد  يف  )1264هـ(  1847م 
�إجنلرت� يف �صهر مايو من ذلك �لعام نف�صه وهو برتبة �ملالزم �لثاين 
�ل�صهري  �لآلية )�مليكانيكا(، وكان مرتبه  للتخ�ص�ض يف علم 
طو�ل مدة �لبعثة 250 قر�ًصا، كان و�لده �حلاج عمر �أغا يقب�ض 
هذ� �ملرتب يف م�رص بالإنابة عنه، ومكث يف حت�صيل �لعلم �إىل 
�أن عاد �إىل م�رص بعد �أن �أمت �لدر��صة يف 7 من �صهر فرب�ير عام 

1850م )1267هـ( فا�صتغرقت مدة بعثته ثالثة �أعو�م.

وعقب عودته ُعنيِّ يف 14 من �أغ�صط�ض من عام 1850م 
نف�صه مبعية ترجمان بك، ثم نقل يف وظيفة ترجمان يف ديو�ن 
عموم �ل�صكة �حلديدية بالقاهرة وكان هذ� �لديو�ن ي�صغل منزل 
عثمان  نقل  ثم  بالأزبكية،  بدرب طياب  �صلبي  تادر�ض  �ملعلم 
بال�صكة �حلديدية وتنقل بعد ذلك يف  �إىل حركة �ملرور  عريف 
حمطة  لإد�رة  ماأموًر�  ُعنيِّ  �أن  �إىل  �ملحطات  وكالء  وظائف 
�ل�صوي�ض،  حمطة  لإد�رة  ماأموًر�  ثم  بالإ�صكندرية،  �لقباري 
�إىل  ورقي  بالقاهرة  �لعامة  �مل�صلحة  �إد�رة  �إىل  ذلك  بعد  ونقل 
وظيفة  �إىل  ذلك  عقب  ونقل  �جلمارك،  ديو�ن  وكيل  وظيفة 
عام  يونية  من   24 يف  بالإ�صكندرية  �ملختلطة  باملحكمة  قا�ٍض 
عهد  يف  �ملحاكم  هذه  �إن�صاء  بد�ية  يف  )1292هـ(  1875م 
�أغ�صط�ض  من  �ملادة(، ويف 22  هذه  )�نظر  با�صا  نوبار  نظارة 

بو�صاطة  بقليل  �لإ�صكندرية  �رصب  بعد  )�أي  1882م  عام 
�لغادر( ُعنيِّ ماأموًر� ل�صبطية �لإ�صكندرية  �لأ�صطول �لإجنليزي 
)1301هـ(  عام 1883م  فرب�ير  من   19 لها يف  ثم حمافًظا 
ومنح رتبة �لبا�صاوية، و�أخرًي� �أحيل على �لتقاعد، وتويف يف 
وقد ظل حمافًظا  )1319هـ(،  عام 1901م  �إبريل  من   20
لالإ�صكندرية �إىل عام 1892م )1310هـ( �أي ت�صع �صنو�ت.

910– العرو�سي – �سارع – بق�سم العطارين
هو �ل�صيخ م�صطفى �لعرو�صي �ل�صافعي ولد عام 1213هـ 
)1798م(، وكان من كبار علماء �ل�صافعية باجلامع �لأزهر، 
�لباجوري(  �لباجوري )�نظرمادة  �إبر�هيم  �ل�صيخ  وعندما طعن 
يف �ل�صن وعجز عن �ل�صيطرة �لكاملة على �صوؤون �لأزهر �لعلمية 
و�لإد�رية، وعقب مترد �لطلبة �ملغاربة على توزيع �ملخ�ص�صات 
�ل�صعيد مما  �أبناء  بالطلبة من  �ل�صوريني  �لطلبة  �ملالية ثم �حتكاك 
�أدى �إىل تدخل قائد �لقاهرة �لع�صكري وهجومه على �لأزهر 
بقوة من �جلنود �لألبانيني �لذين دخلو� �جلامع باأحذيتهم مهتكني 
حرمة �لأزهر،عقب كل ذلك قام �إ�صماعيل با�صا – �لذي كان 
يتوىل �حلكم نيابة عن �صعيد �لأول لوجوده يف �حلج يف ذلك 
�لباجوري  لل�صيخ  وكالء  �أربعة  من  جمل�ض  بتعيني   – �لوقت 
�ملعهد  لت�رصيف �صوؤون هذ�  �لعرو�صي  �ل�صيخ م�صطفى  بريا�صة 

�لديني �لكبري.

�خلديوي  مادة  )�نظر  �إ�صماعيل  �خلديوي  توىل  �أن  وبعد 
�لأول( �حلكم، �ختري �ل�صيخ �لعرو�صي خالل عام 1218هـ 
)1864م( �صيًخا لالأزهر، وينحدر �ل�صيخ �لعرو�صي من �أ�رصة 
ويقول  �لأزهر،  باجلامع  �لتدري�ض  �أفر�دها  معظم  توىل 
�أن�صاأ  �لذي  �لفرن�صي  �لطبيب  �ملادة( -  )�نظر هذه  بك  كلوت 
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مدر�صة �لطب بالقاهرة - »�إن و�لد �ل�صيخ �لعرو�صي كان عامِلًا، 
وقد فكر يف تدري�ض �لطب بالأزهر ولكنه تويف قبل �أن يتخذ 
�أي �إجر�ء لتحقيق هذ� �لغر�ض من �ل�صلطات �ملتخ�ص�صة«، وقد 
��صتقرت �أ�رصة �لعرو�صي بالإ�صكندرية بعد ذلك وماز�ل فرعها 

بني �لأ�رص �لعريقة.

و�متاز �ل�صيخ �لعرو�صي ب�صدته وقوة باأ�صه، حتى قيل يف 
و�صفه �إنه �أخاف �مل�صايخ و�لطلبة مًعا، وبد�أ هذ� �ل�صيخ حركة 
�أمًر� مبنع �أي مدر�ض غري  �لتجديد و�لإ�صالح بالأزهر فاأ�صدر 
موؤهل من �لتدري�ض فيه، ويف عام 1282هــ )1865م( �أ�صدر 
م�رصوًعا بالإ�صالح �لذي ينويه، وذلك من �لناحية �لإد�رية، 
ولكن يف عام 1287هـ )1870م( �صدر قر�ر بعزله، وجاء 
�أهل  قلوب  قبله جملة  من  »�نك�رصت  �أنه  �لعجيب  �لقر�ر  بهذ� 

�لعلم عموًما«، وكان هذ� �لقر�ر �لأول من نوعه.

ب�صبب  كان  �لعرو�صي  �ل�صيخ  عزل  �أن  يف  �صك  من  وما 
�لإ�صالح  م�رصوع  من  و�إ�صماعيل  و�خلديوي  �لعلماء  ��صتياء 
�أول حماولة  ويعترب  مادة  من 27  يتكون  وكان  و�صعه  �لذي 
جادة لتطوير �ملعهد �لأزهري، فاملو�د 4 و5 و19 و25 كانت 
يجوز  ل  �أنه  على  وتن�ض  �لتدري�ض،  �إىل جتديد طرق  تهدف 
لهذ�  وفاهًما  موؤهاًل  يكن  ما مل  �أي كتاب  تدري�ض  لأي عامل 
من  ت�رصيح  على  �حل�صول  من  لبد  و�أنه  ا،  تامًّ فهًما  �لكتاب 
�صيخ �لأزهر قبل �لقيام بتدري�ض �أي كتاب جديد �إل �إذ� ما كان 
�ملدر�ض من كبار �لعلماء، و�أن من و�جب �لعامل �أن يرى �أن 
طلبته يفهمون حما�رص�ته، و�أن يقوم بالتدري�ض باأ�صلوب �صهل 
منها  و�ل�صتفادة  �لدرو�ض  ��صتيعاب  لطلبته  يت�صنى  مفهوحمتى 
��صتفادة كاملة، ون�صت �ملادة 25 على �إجر�ء �متحان يف نهاية 
�إ�صماعيل  �خلديوي  ُعنيِّ  وقد  �لطلبة،  جلميع  �لدر��صي  �لعام 

�ل�صيخ  حمل  لالأزهر  �صيًخا  �ملهدي  �لعبا�صي  حممد  �ل�صيخ 
�لق�صرية،  �صياخته  �أثناء  بدًعا كثرية يف  �أبطل  �لذي  �لعرو�صي 
منها �إبطال �ل�صهادة بتالوة �لقر�آن يف �لطرقات، ومن موؤلفاته 
)1876م(  1293هـ  عام  وتويف  �لكت�صاب«.  يف  »ر�صالة 

عن 79 عاًما.

911– عز الدين املوجي – �سارع – باأبي قري
هو �لر�ئد عز �لدين �ملوجي �لذي يذكر ��صمه �لكرمي يف 
قائمة �ل�صهد�ء �لأبر�ر يف حرب فل�صطني، �إذ كان �أول �صهيد 

يف معارك �جلي�ض �مل�رصي �حلا�صمة.

�أعرق �لأ�رص  �أ�رصة من  وقد ن�صاأ هذ� �ل�صابط �ل�صجاع يف 
�لع�صكرية �لتي �نتظم معظم �أفر�دها يف �صلك �جلندية و�قرتنت 
�أ�صماوؤهم بالثور�ت و�ملعارك �لتي خا�صها جي�ض م�رص منذ عهد 
�لثورة �لعر�بية وحمالت �ل�صود�ن، حتى قيام حرب فل�صطني 
�مل�صاة  فرق  يف  �ملنا�صلة  �لأ�رصة  هذه  من  �أربعة  ��صرتك  �لتي 

وع�رصة يف خمتلف �لأ�صلحة �لأخرى.

قطع  وقد  �صباط،  لأربعة  �لأكرب  �لأخ  �لدين  عز  وكان 
و�لدهم 48 عاًما من عمره يف خدمة �جلي�ض، وكان حديثه 
وبطولت  �لع�صكري  �ل�رصف  عن  �لكالم  من  يخلو  ل  معهم 
��صت�صهاد  د�ئًما عن  رجال �جلندية، وكانت و�لدتهم حتدثهم 

خالهم يف موقعة �لكثيفة بال�صود�ن خالل عام 1908.

كان  �إ�رص�ئيل  على  �لنظامية  �حلرب  �أعلنت  وعندما 
عز �لدين �ملوجي على ر�أ�ض �ل�رصية �لأوىل �لتي قادها يف ذلك 
 1948 عام  19مايو  ويف  طه،  �ل�صيد  �للو�ء  �ملرحوم  �حلني 
بد�أت �ل�رصية �لأوىل تخو�ض �ملعركة يف م�صتعمرة »دير �صنيد« 
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و�أخذت تعمل على فتح ثغرة يف �لأ�صالك �ل�صائكة حول مر�كز 
ن�صف  �ل�رصية يف  جنود  من  جنديان  وقد جنح  �لإ�رص�ئيليني، 
�إن  وما  مرتفع  مكان  على  يقف  �لدين  عز  وكان  �لأ�صالك، 
ر�أى جناح �خلطة حتى ��صتوىل عليه �لفرح ور�ح ي�صفق �إعجابًا 
باملر�صاد فما  له  ب�صجاعة �جلنديني وب�صالتهما، وكان �لأعد�ء 
�إن �أطل بر�أ�صه مرة �أخرى ليو�يل �لت�صفيق ت�صجيًعا لرجاله حتى 
�إ�صابة مميتة، وهكذ�  فاأ�صيب يف �صدره  �لر�صا�ض  �نهال عليه 
كانت نهاية هذ� �ل�صابط �لبا�صل يف �أول حملة ع�صكرية م�رصية 

لتخلي�ض فل�صطني �جلريحة من �ل�صتعمار �ل�صهيوين �لبغي�ض.

912– عزيز اأنطون – �سارع – بق�سم الرمل
عام  �لإ�صكندرية  يف  �ملحامي  �أنطون  عزيز  �لأ�صتاذ  ولد 
1887م باملنزل �لذي ��صرت�ه و�لده بق�صم �للبان عام 1868م، 
منذ  بالإ�صكندرية  ��صتقرت  كاثوليكية  قبطية  �أ�رصة  من  وهو 
يف  وهو  و�لده  وتويف  �مليالدي،  ع�رص  �لثامن  �لقرن  �أو�خر 
مبدر�صة  فاأحلقته  وتثقيفه  تربيته  و�لدته  فتولت  عمره  من  �لر�بعة 
�لفرن�صية، ثم مبدر�صة �صانت كاترين،  �صان فن�صان دي بول 
حيث ح�صل على �صهادة �لبكالوريا �لفرن�صية بق�صميها يف عامي 
1904 و1905م، وقد �متاز يف هذه �لدر��صة �لثانوية بتفوقه 
�لهند�صة  �لأوىل يف  �جلو�ئز  على  وح�صل  �لريا�صية  �لعلوم  يف 

و�جلرب و�حل�صاب.

�لأدبية ول�صيما  �ملو�د  – يف  �أخرى  – من جهة  ولتفوقه 
يف تاريخ �لأدب �لفرن�صي و�ل�صعر و�للغة �لعربية �نتخب رئي�ًصا 
باملدر�صة، وقد ح�صل على �جلائزة �لأوىل  لأكادميية �لآد�ب 
يف �مل�صابقة �ل�صعرية بق�صيدة نظمها بعنو�ن »�إىل بالدي م�رص«، 
�إىل  برحلة  قام  �أنه  وحدث  �لهند�صة،  لدر��صة  ي�صتعد  وكان 

�صوي�رص� وهناك غري ��صتعد�ده، �إذ �جتاز �لمتحان �لذي �أجرته 
�رصكة �لبو�خر �خلديوية وعني يف وظيفة كاتب بقلم �لإح�صاء 
�إىل وظيفة  عقبها  و�نتقل  �صهور  ب�صعة  �صوى  حيث مل ميكث 

مرتجم بقلم �لتنظيم ببلدية �لإ�صكندرية.

�أكب على در��صة �حلقوق، ويف عام  �لوظيفة  ويف هذه 
1910م ترك وظيفته ليجتاز �متحان �للي�صان�ض يف كلية باري�ض 
و�أقام بالعا�صمة �لفرن�صية حيث ��صتغل بالآد�ب و�لفنون �جلميلة 
مبكتب  نف�صه  �لوقت  و�لتحق يف  �لدكتور�ة  حت�صري  و�أخذ يف 

�ملحامي �لفرن�صي �ل�صهري »�ألفريد جوبيل«.

ويف عام 1913م عاد �إىل �لوطن و�ن�صم غايل للمحاماة 
�أمام حمكمة �لإ�صكندرية �ملختلطة، ويف عام 1916م �لتحق 
بتحرير جملة �ملحاكم �ملختلطة ب�صفة �صكرتري �لتحرير ون�رص يف 
�ملبادئ  تتناول  �ملقالت  �لق�صائية طائفة كبرية من  �ملجلة  هذه 

�لقانونية موؤيدة باآر�ء علماء �لقانون.

خلدمة  جهوده  �أنطون  عزيز  كر�ض  1917م  عام  ومنذ 
�لأجانب يف م�رص  تعريف  فعمل كلل على  �مل�رصية،  �لق�صية 
مبو�طنيه �مل�رصيني و�أخذ يقيم لهم �لدليل �لو��صح على �أن �أبناء 
�لنيل يت�صاوون يف �لتفكري و�ل�صعور معهم، فكان يقوم باإلقاء 
و�لعلماء  �ملفكرين  من  جماعة  كل  يف  بالفرن�صية  حما�رص�ت 
هذه  ينثني يف كل  ل  وكان  بالإ�صكندرية،  ميرون  �لأجانب 
�ملحا�رص�ت عند تذكري هوؤلء �لأجانب بحق �ل�صعب �مل�رصي 
يف �حلرية و�ل�صتقالل �لتام ليتبو�أ مكانه بني �لأمم �حلرة بو�صف 

كونه ربيب �حل�صارة �لإن�صانية منذ �أقدم �لع�صور.

�ل�صامي  �ملتدرب  من  �مل�رصيني  من  ثالثة  طلب  وعندما 
�لوفد  مبادئ  �عتقد  بال�صتقالل  للمطالبة  �ل�صفر  �لربيطاين 
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�مل�رصي و�ن�صم �إىل �للجنة �لفرعية بالإ�صكندرية بريا�صة �أحمد 
�صماعها  �إىل  حاجة  يف  �مل�رصية  �لق�صية  �أن  و�أدرك  يحيى، 
ولتحقيق  ن�رصتها،  �إىل  �لعامي  �لر�أي  لجتذ�ب  �خلارج  يف 
1920م  عام  مار�ض  يف  و�صافر  مكتبه،  �أعمال  �أوقف  ذلك 
�أوروبا،  �أرجاء  يف  مل�رص  �لدعاية  ن�رص  هدفها  بجولة  للقيام 
ُعنيِّ  باري�ض  ويف  �لغر�ض،  لهذ�  و�أملانيا  وبلجيكا  فرن�صا  فز�ر 
��صرتك  �أن  وبعد  بالدعاية،  �خلا�صة  �مل�رصية  �للجنة  يف  ع�صًو� 
يف �إقامة �حلفالت و�ملاآدب لن�رص �لدعاية للق�صية �مل�رصية توىل 
حترير جملة »م�رص« �لتي ت�صدرها �جلمعية �مل�رصية يف باري�ض، 
�أغ�صط�ض  �لعديدة، ويف  �لوطنية  باملقالت و�لق�صائد  وزودها 
عام 1920م، ُعنيِّ ع�صًو� يف �للجنة �لتي �صكلت لعقد موؤمتر 
فكتب  ملن،  م�رصوع  ملناق�صة  �أوروبا  يف  �مل�رصية  �جلمعيات 
�مل�رصوع  �مل�رصيني من  فيه  �ملجلة حذر  تلك  �فتتاحيًّا يف  مقاًل 
هذ�  يف  �لفرن�صيني  وخاطب  مقنعة،  حماية  باأنه  و�صفه  �لذي 
�حل�صول  على  و�لإر�دة  �لعزم  م�رص وطدت  �أن  موؤكًد�  �ملقال 
�ملجيد  وبتاريخها  بها  �خلليقة  �حلرية  �لكاملة،  حريتها  على 

و�أعمالها �ملثمرة عرب �لع�صور.

وبذل غاية جهوده بعد ذلك يف و�صع جملد ي�صم كافة 
ظهور  حتى  علي  حممد  عهد  من  مب�رص  �خلا�صة  �مل�صتند�ت 
�لوفد �مل�رصي،  �لتي و�صعها  م�رصوع »ملن«، مع �ملذكر�ت 
»�لكتاب  ��صم  عليه  �أطلق  �لذي  �ملوؤلف  هذ�  �أحدث  وقد 
�ل�صيا�صية �لأوروبية و�صاعد  تاأثرًي� قويًّا يف �لأو�صاط  �لأخ�رص« 
على متهيد �ل�صبيل لل�صحفيني و�لكتاب �لأجانب لتناول �مل�صاألة 

�مل�رصية بالبحث و�لتقدير.

وعقب عودته �إىل �لإ�صكندرية رجع �إىل مز�ولة �ملحاماة 
ن�رص  1921م  عام  مايو  �صهر  ويف  �ملختلطة،  �ملحكمة  لدى 

نافًيا  �مل�رصيني،  دفاًعا جميًد� عن  �ملختلطة  �ملحاكم  يف جملة 
هذ�  وكان  �لأجانب،  وبغ�ض  �لديني  �لتع�صب  تهمة  عنهم 
� على �حلمالت �ملغر�صة �لتي �صنها  �لدفاع �لوطني �حلما�صي ردًّ
مدير هذه �ملجلة �صد �ملو�طنني، وقد نال هذ� �لدفاع �ل�صادق 
�إعجاب �لأجانب �أنف�صهم مما �أدى �إىل �قتناع �لعنا�رص �لأجنبية 

بح�صن نية �مل�رصيني وكرم �صيافتهم للو�فدين على بالدهم.

وعمل بعد ذلك جهد طاقته على قبول �مل�رصيني من رجال 
وقد  �لنقابة،  جمل�ض  ع�صوية  يف  �ملختلطة  باملحاكم  �ملحاماة 

مهد ذلك لأن يكون رئي�ض �لنقابة م�رصيًّا.

�مل�رصي  �لوفد  �ختاره  1922م  عام  نوفمرب  �صهر  ويف 
مبدينة  �ل�صلح  موؤمتر  �إىل  �إر�صاله  تقرر  �لذي  �لوفد  ل�صكرتارية 
�لوفد  هذ�  بني  �لت�صال  ر�بطة  فكان  ب�صوي�رص�،  »لوز�ن« 
وقدم  �لعام،  �ملوؤمتر  و�صكرتارية  �ملختلفة  �لدولية  و�لوفود 
�مل�رصية تو�صح حق وطنه يف  �لق�صية  �ملوؤمتر مذكرة عن  لهذ� 
�لربيطاين عن كاهل  �حلرية و�ل�صتقالل ورفع ظلم �لحتالل 
ع�صًو�  �نتخب  م�رص  يف  �لنيابي  �حلكم  قيام  ولدى  مو�طنيه، 
�لع�صوية  لهذه  ينتخب  وظل  �للبان  د�ئرة  عن  �لنو�ب  مبجل�ض 
ملدة 15 عاًما يف �ملجال�ض �لنيابية �ملتعاقبة، وبعد مر�ض طويل 
�ملنية  وو�فته  �صاقيه،  �إحدى  لبرت  خالله  تعر�ض  �ل�صكر  بد�ء 
عام 1949م بالًغا من �لعمر 62 عاًما، ودفن مبد�فن �لأقباط 

�لكاثوليك بباب �رصقي.

كرموز بق�سم   – حارة   – ال  الع�سَّ  –913
�للقب  بهذ�  تدعى  �صكندرية  �أ�رصة  عن  �صمعت  ما  كثرًي� 
ولعلها ��صتهرت به لجتار �أفر�دها �لقد�مى �أو بع�صهم يف مادة 
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)�لع�صل �لأ�صود( �لذي ماز�ل يباع يف قدور من �لفخار ت�صمى 
�لو�حدة منها »بالَّ�ض«.

ال يف �لتاريخ �مل�رصي �إبان �لقرن �لثالث ع�رص  �أما لقب �لع�صَّ
�لأقباط كان عظيم  فا�صل من  �مليالدي، فكان يحمله رجل 
�لقدر من عائلة طيبة، وقد قامت يف ذلك �لقرن نه�صة فكرية 
ز فيها �أولد �لع�صال �لثالثة  ودينية كبرية بني �لأقباط، وقد برَّ
بالقاهرة  �لع�صال«، وكان لهم د�ر كبرية  »بابن  ولقبو� جميًعا 
�لع�صال،  بن  �لله  هبة  �لفرج  �أبو  �لأ�صعد  �لأولد  هوؤلء  و�أول 
وكان لغويًّا ومف�رًص� للكتاب �ملقد�ض، وقد كتب بالعربية كتابًا 
يف �لنحو �لقبطي، ون�رص بالعربية خمتار�ت من �لإجنيل، وقد 
�أطلق على نف�صه يف هذه �ملختار�ت كنية »�لكاتب �مل�رصي«، 
كما كتب مقدمة لر�صائل بول�ض �لر�صول، وثاين �لإخوة هو 
�ل�صفي �أبو �لف�صائل، وكان م�صرتًعا وجدليًّا �صنف �إىل جانب 
�رصعها  �لتي  �لقو�نني  من  خمت�رصة  جمموعة  �لدينية  �لر�صائل 
�ملوؤمتر �لقبطي �لذي عقد بالقاهرة عام 637هـ )1239م( يف 
كني�صة حارة زويلة، وثالث �لإخوة هو �أبو �إ�صحاق، وقد توىل 
بع�ض �ملنا�صب �لر�صمية، ويت�صح ذلك من �للقب �لذي �أطلق 
�لدين �مل�صيحي«، و�أهم  �أو »موؤمتن  �لدولة«  عليه وهو »موؤمتن 
موؤلفاته كتاب »�ل�صلم« وهو يف �ملفرد�ت �لقبطية و�لعربية، وقد 
رتبها على حروف �لهجاء باعتبار �أو�خر �لكلمات، و�عتماًد� 
على خمطوط باملتحف �لربيطاين حتت رقم 1331 يت�صح �أنه 
موؤلف ملجموعة عامة لقو�نني �لكني�صة من عهد �لر�صل �إىل عهد 
عام 636هـ  �ملجموعة  هذه  تاأليف  من  �نتهى  وقد  �لأباطرة، 
)1238م( وطبع �لقم�ض ميخائيل عام 1313هـ )1895م( 
بع�ض  �لع�صال يف  بن  �إ�صحاق  �أبي  �إىل  �ملن�صوبة  �لعربية  �خلطب 

�ملخطوطات، وقد دونها بخطه عام 611هـ )1214م(.

914– الع�سقالين – زقاق – بق�سم اجلمرك
يحمل لقب �لع�صقالين عدد من �ملفكرين �لعربي �أ�صهرهم 

ثالثة هم:

ذكرت  وقد  القاهري:  امل�رشي  الع�سقالين  حجر  ابن   )1
ترجمته يف »�بن حجر �لع�صقالين«، فاطلبها يف هذه �ملادة.

ال�سخباء  بن  ال�سمد  عبد  بن  علي  اأب�  املجيد  ال�سيخ   )2
�لأعيان«  »وفيات  كتابه  يف  خلِّكان  �بن  و�صفته  الع�سقالين: 
�ملحربة، ومن  �مل�صهورة و�لر�صائل  باأنه كان �صاحب �خلطب 
فر�صان �لنرث وله فيه �ليد �لطوىل، وكان �لقا�صي �لفا�صل )�نظر 
هذه �ملادة( يعتمد على حفظ كالمه، وكان ي�صتح�رص �أكرثه، 
وذكره عماد �لدين �لأ�صبهاين يف �خلريدة فقال: »�ملجيد جميد 
�لبديعة  �خلطب  له  ونحته،  �لكالم  �بتد�ع  على  قادر  كنعته، 
يف  �ملادة(  هذه  )�نظر  ام  ب�صَّ �بن  وذكره  �ل�صنيعة«،  و�مللح 
من  �لتالية  �ملقطوعة  وذكر  ر�صائله  من  كثرًي�  و�أورد  �لذخرية 

نظمه وقد جاء بها:

ماز�َل يختاُر �لزماُن ملوَكُه  
حتى �أ�صاَب �مل�صطفى �ملتخري�  

ُقْل لالأىل �صا�صو� �لورى وتقدمو� 
قدًما هلمو� �صاَهُدو� �ملتاأخر�  

جتدوُه �أو�صَع يف �ل�صيا�صِة منكمو
َدر� �صدًر� و�أحمَد يف �لعو�قِب َم�صْ   



موسوعة اجلزايريل ألمساء شوارع اإلسكندرية

170

ثم يقول لهذ� �لذي ميدحه بهذه �لق�صيدة:

ٍر   مُّ �إْن �أنَت مل تبعْث �إليِه بِ�صُ
َمر� ُجْرٍد بعثَت �إليه َكْيًد� ُم�صْ  

ا  َي�رْصِي وما حملْت رجاٌل �أبي�صً
َرَعْت كماٌة �أ�ْصَمر� فيه ول �دَّ   

خطرو� �إليَك فخاِطرو� بُِنُفو�ِصهم  
و�أمرَت �صيفَك فيهُمو� �أن َيْخُطر�  

َل �صطوًة   عجبو� حللِمَك �أْن حتوَّ
ر� وُزلُل َخلِفَك كيَف عاَد ُمَكدَّ  

ٍة وق�صاوٍة   ل تعجبو� من ِرقَّ
فالناُر تقدُح من ق�صيٍب �أْخ�رَص�   

مقتوًل  مات  �لع�صقالين  �ملجيد  �أن  خلِّكان  �بن  ويذكر 
�لقاهرة، وكان ذلك خالل  �لبنود وهي �صجن مبدينة  بخز�نة 
عام 482هـ )1089م( وقد قال يف عتاب لأحد ممدوحيه هذه 

�لأبيات:

يا �صيَف ن�رصي و�ملهند يانع 
وربيَع �أر�صي و�ل�صحاِب م�صاُف  

�أخالقك �لغرُّ �لنمريُة ما لها 
حملت َقَذى �لو��صنَي وهي �ُصالُف   

و�لإفك يف مر�آِة ر�أيك ماَلهُ 
اُف ُيخفى و�أنَت �جلوهُر �ل�صفَّ   

وورد يف ديو�نه هذ�ن �لبيتان �حلكيمان:

حجاٌب و�إعجاٌب وفرُط ت�صلٍف 
وَمدُّ يٍد نحو �لُعال بتكلِِّف  

ولو كان هذ� من ور�ء كفايةٍ 
َعَذْرنا ولكن من ور�ء َتَخلُِّف  

�أحد  الع�سقالين:  الكناين  �سيبة  اأبي  بن  الرحمن  عبد   )3
تالميذ �أبي �لطاهر �ل�صلفي )�نظر مادة �ل�صلفي( �صاحب �ملدر�صة 
ب�صارع  �صند  �لقا�صي  مب�صجد  و�ملدفون  بالإ�صكندرية  �ل�صافعية 
كتابه  يف  �ل�صلفي  ويقول  �جلديدة(،  )�ل�صكة  �لأخ�رص  �لباب 
�لذين �ت�صل بهم  للعلماء و�لأولياء  �ل�صفر« وترجم فيه  »معجم 
كان  �لع�صقالين  �لرحمن  عبد  تلميذه  �إن  لتالميذه  فيه  وترجم 
تاجًر� و�أنه كان يتاجر يف بالد �ليمن و�لهند، و�إنه كان يح�رص 
�ملتوفى  �ل�صلفي  يذكر  ومل  �حلديث،  ل�صماع  �ل�صلفي  درو�ض 
�أو  �لع�صقالين  ميالد  تاريخ  �صيًئا عن  عام 576هـ )1180م( 

تاريخ وفاته ومكانها.

املن�سية بق�سم   – حارة   – عطارد   –915
عطارد ��صم كوكب �صيَّار من �صيار�ت �ملجموعة �ل�صم�صية 
يلقب  كيميائي  كاتب  ��صم  وعطارد  �لأر�ض،  بينها  من  �لتي 
بابن �حل�صيب، وفيما يلي �رصد للمعلومات �ملتعلقة بكل منهما:

�أقرب  وهو  بالإفرجنية:   Mercure ويدعى  عطارد   )1
�لكو�كب �ل�صيارة �إىل �ل�صم�ض، ويرتتب على قربه من �ل�صطح 
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�ل�صم�صي �أننا نر�ه د�ئًما يف �ل�صماء بجو�ر �ل�صم�ض، ومن �صوء 
مل  و�إذ�  لياًل،  �ل�صماء  يف  يرونه  ل  �لأر�ض  �صكان  �أن  �حلظ 
ي�صتطاع روؤيتها خاللها  �لتي  �لأوقات  يكن هناك مرقب فخري 
هو وقت �لغروب يف جهة �لغرب �أو يف �لأفق �ل�رصقي بني جنوم 

�ل�صباح قبيل �لفجر مبا�رصة.

 وحتى هذه �لروؤية ل تتي�رص �إل يوًما يف كل ع�رصة �أيام، 
ذلك لأن هذ� �لكوكب يكون عادة خمتبًئا يف �ل�صحب �أو يف 
تتجاوز  ل  �ل�صم�ض  وبني  بينه  و�مل�صافة  �لأفق،  �صباب 

ميل تقريًبا. مليون   36

�أقرب  تارة يف  �ل�صم�ض يكون  وعطارد يف م�صريته حول 
بيننا وبني  تو�صط  ما  فاإذ�  عنا،  �أبعدهما  وتارة يف  �إلينا  جانبيها 
�ل�صم�ض بال�صبط وقع �صوء �ل�صم�ض على جانبه �لبعيد عن �أعيننا 
يرى  مظلًما كله، وعندها  نحونا  �لذي  يكون وجهه  وبذلك 
�إذ�  �أما  �لالمع،  �ل�صم�ض  قر�ض  �أمام   � مارًّ �أ�صوَد  �صغرًي�  ا  قر�صً
كان يف غري ذلك من �ملو��صع فن�صتطيع من �لأر�ض �أن نرى 
جزًء� من وجهه �مل�صاء، وهذ� �جلزء �لذي نر�ه منرًي� قد يتدرج 
�صكله من هالل رفيع كالقمر �جلديد، �إىل �لد�ئرة �لكاملة �لتي 
�ل�صم�ض،  من  عنا  �لبعيد  �جلانب  يف  يكون  عندما  عليها  نر�ه 
�أوجه  غر�ر  على  لعطارد  �أوجه  ظهور  يف  �ل�صبب  هو  وهذ� 
�لقمر، ومن جهة �أخرى فاإن له جزء غري م�صاء ومظلم على 
ب�صوئه،  ينري  ل  �أنه  على  يدل  وهذ�  متاًما،  �لقمر  مثل  �لدو�م 
و�إمنا ب�صوء �ل�صم�ض �ل�صاقطة عليه، مثله يف ذلك مثل �ل�صيار�ت 

�لأخرى �لتي ت�صتمد جميعها �لنور من �ل�صم�ض.

قربه  ب�صبب  و��صًحا  عطارد  روؤية  �مل�صتطاع  من  ولي�ض 
عالمات  له  ولي�ض  �ملتوهج  �صوئها  يف  و�نغماره  �ل�صم�ض  من 

خا�صة تظهر على �صطحه، ولبد �أن يكون �أحد وجهيه �لذي 
ي�صيئه نور �ل�صم�ض نهاًر� على درجة متناهية يف �حلر�رة ب�صفة 
د�ئمة يف حني �أن وجهه �لآخر يكون ظالًما د�م�ًصا وزمهريًر� 
على �لدو�م، وتدل �لختبار�ت �لطيفية ل�صوء �ل�صم�ض �لذي 
عدم  ذلك  ويوؤيد  �جلو،  عدمي  �أنه  على  عطارد  من  ينعك�ض 
ظهور هالة �صوئية حوله عندما مير قريًبا من حافة �ل�صم�ض كما 
هي �حلال بالن�صبة �إىل كوكب �لزهرة )�نظر هذه �ملادة( ويدور 
كوكب عطارد حول حموره مرة كل 88 يوًما بح�صاب �أيام 

�لأر�ض.

�لكيميائي،  بالكاتب  �أحياًنا  2( عطارد بن احل�سيب: ويلقَّب 
وتعد كتبه �لتي �ألَّفها من �أقدم �لكتب �لتي عاجلت علم �لكيمياء 
�لكتب  هذه  ومن  هذ�،  يومنا  بقيت حتى  و�لتي  �لعربية  باللغة 
موؤلفة بعنو�ن »منافع �لأحجار« ويوجد منه خمطوط بباري�ض، 
وموؤلفه �لآخر �مل�صمى »�جلو�هر و�لأحجار« ويوجد منه خمطوط 
يف �آيا �صويف بالآ�صتانة برتكيا، وقد عا�ض عطارد بن �حل�صيب 

يف �لقرن �لعا�رص �مليالدي.

الرمل بق�سم   – �سارع   – عقباوي   –916
مد�ر�ض  يف  تعلم  �لكرمي،  جاد  عقباوي  �لكامل  ��صمه 
م�رص، و�أحلق مبدر�صة طب ق�رص �لعيني، وبعد �أن �أمت در��صته 
بها �ختري وهو برتبة �ليوزبا�صي )�لنقيب( ليكون �أحد طلبة �لبعثة 
ف�صافر  �لأول،  �صعيد  عهد  فرن�صا يف  �إىل  �أر�صلت  �لتي  �لثالثة 
�إليها يف �أكتوبر عام 1862م )1279هـ( لإتقان �لعلوم �لطبية 
�أنه عاد �إىل م�رص يف �أو�ئل يوليو عام 1863م  بباري�ض، غري 
باجلي�ض  طبيًبا  وُعنيِّ  �إ�صماعيل  �خلديوي  من  باأمر  )1280هـ( 
وظل يتنقل يف �لوظائف �إىل �أن �صار طبيًبا مل�صلحة �صكة حديد 
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�ل�صود�ن عام 1879م )1297هـ(، ثم �صغل بعد ذلك وظيفة 
كبري �أطباء مديرية �أ�صيوط )حمافظة �أ�صيوط حاليًّا(.

حياته  تاريخ  مر�حل  على  تدل  معلومات  هناك  ولي�صت 
�لعملية بعد ذلك ول تاريخ ومكان وفاته.

اجلمرك بق�سم   – �سارع   – العلقمي   –917
�أبو طالب حممد بن �أحمد بن �لعلقمي،  هو موؤيد �لدين 
لقِّب  جده  �إن  ويقال  �لعبا�صية،  �لدولة  خلفاء  وزر�ء  �آخر 
�لإ�صالمي  �لعامل  بهذ� �ل�صم، وكان  قناة  بالعلقمي لأنه حفر 
�لدين  موؤيد  بالله  �مل�صتع�صم  �لعبا�صي  �خلليفة  ��صتوزر  �أن  وقت 
�لعقلمي يئن من �ل�صعف و�لتفرقة وتعدد �مللوك و�لدويالت، 
و�لإ�صالم  �لعروبة  على  حافظت  �لتي  �لأيوبية  �لدولة  وكانت 
�إىل ��صرتد�د �لقد�ض من �ل�صليبيني  �أدت  �لتي  �لبطولية  باأعمالها 
قد  �لدولة  هذه  كانت  �لهد�مة،  �ملتطرفة  �ملذ�هب  وحماربة 
لفظت �أنفا�صها يف م�رص عقب وفاة �مللك �ل�صالح �أيوب )�نظر 
�ملماليك  �إىل  و�ل�صلطان  �حلكم  و�نتقل  �ل�صالح(،  �مللك  مادة 
�لدخالء، وكان �لإقليم �ل�صامي جمزًء� �إىل �إمار�ت �صغرية من 
�لأيوبي ل متلك حوًل ول قوة، وكانت �خلالفة  �لبيت  بقايا 
�لعبا�صية يف بغد�د ت�رصف على �لنهيار �لتام نتيجة ملا �أقدم عليه 
�خلليفة �ملعت�صم من جلب �لأتر�ك، ومنحهم �ل�صلطة يف �إد�رة 
�لعبا�صيني  �خللفاء  �آخر  �أمورها وكان  �لدولة وت�رصيف  �صوؤون 
به  يلعب  �لعلقمي  وزيره  فاأخذ  �صعيًفا  رجاًل  بالله  �مل�صتع�صم 

كالدمية يف �أيدي �لأطفال.

�ملغول  بهجوم  ينذر  �ل�رصق  يف  �لأ�صفر  �خلطر  وكان 
كان  �لذي  »هولكو«  �لعاتي  �جلبار  ر�أ�صهم  وعلى  و�لتتار 

�خلالفة  دعائم  وهدم  �لإ�صالمية  �لبالد  على  بال�صتيالء  يحلم 
�لعبا�صية.

وما كان لهذ� �ملدمر �ل�صفاح �أن ي�صل �إىل غر�صه لول �أنه 
وجد �مل�صلمني متفرقي �لكلمة يحكمهم ملوك عديدون ووجد 
�إنه كان  يقال  �لذي  �لعلقمي  �لوزير  مثل  �أعو�ًنا وعمالء  بينهم 
ر�ف�صيًّا يتمنى زو�ل �لدولة �لعبا�صية ليتوىل �صوؤونها �لعلويون، 
�لباطن ويظهر  �لدولة يف  �إنه كان يدبر زو�ل هذه  يقال:  كما 
�ملو�صلة  �أعماله  بالله، ومن  �مل�صتع�صم  للخليفة  �لولء و�لطاعة 
خيوط  من  �أوهى  ف�صار  �لعبا�صي  �جلي�ض  �إ�صعافه  �لغر�ض  لهذ� 
�ألف مقاتل،  �لعنكبوت، بعد �أن كان تعد�ده يربو على �ملائة 
� ويوعدهم بت�صهيل فتح بغد�د على  وكان هو ير��صل �لتتار �رصًّ

�أن يكون نائبهم فيها، فوعدوه بذلك.

�خلالفة  عا�صمة  من  »هولكو«  جي�ض  �قرتب  وعندما 
�ملنكرة  �لهزمية  به  ما حلت  لقتاله و�رصعان  بغد�د  خرج جي�ض 
وغرق كثري من �جلند �لعبا�صيني يف نهر �لدجلة، وعندها تقدم 
»هولكو« ورجاله حتى �صارو� �أمام �أبو�ب د�ر �خلالفة، وظهر 
�لعلقمي على �لأثر، وحبذ للخليفة م�صانعة �لتتار دون جمابهتهم 
وطلب مو�فقته على �أن يخرج �إليهم ليدبر �لأمر ويقرر �ل�صلح، 
فو�فق �خلليفة �ل�صعيف على ر�أيه، وعند عودته �أبلغ �مل�صتع�صم 
يبقى  و�أن  �خلليفة،  �بنته  يزوج  �أن  يف  يرغب  »هولكو«  باأن 

�مل�صتع�صم يف من�صب �خلالفة ول يطلب منه غري �لطاعة.

ور�صخ �خلليفة �خلائر لر�أي �لعلقمي وبادر �إىل جمع �أقاربه 
�لجتماع  رف�ض  �لذي  »هولكو«  �إىل  بهم  وخرج  وحا�صيته 
و�حتفظ بهم و�حتفظ بامل�صتع�صم يف خيمة بالقرب منه، وعاد 
�لعلقمي �إىل بغد�د وجمع �لفقهاء و�لأعيان بحجة �أن يح�رصو� 
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عقد قر�ن بنت »هولكو« على �بن �خلليفة، فلما ح�رصو� �أمر 
»هولكو« بقتلهم ف�رصبت �أعناقهم جميًعا.

وعندما دخل �جلي�ض �ملغويل بغد�د عام 655هـ )1258م( 
�أعمل �أفر�ده �ل�صيوف يف �لرقاب و��صتمر �لقتل و�لنهب و�ل�صبي 
عدة �أيام وقيل ثالثني يوًما باأكملها، ويقول بع�ض �ملوؤرخني �إن 

عدد �لقتلى بلغ ثمامنائة �ألف بني رجل و�مر�أة وطفل.

وخّربت مدينة بغد�د وهدمت ق�صورها ودورها، ودمرت 
�أو  �لكتب،  و�أحرقت  �أرجائها،  يف  �لعلم  ودور  �أحياوؤها، 
�أتلفت، وكانت ت�صم خال�صة �لرت�ث �لعربي يف �لعلم و�لأدب 
و�لفل�صفة، وقد كانت �خلطبة يف �مل�صاجد للطاغية »هولكو« 
حكم  �لذي  لله  »�حلمد  �لوح�صية:  �لبغي�صة  �لعبارة  بهذه  تبد�أ 

بالفناء على هذه �لديار«.

و�أح�رص »هولكو« �خلليفة �مل�صتع�صم بالله، وخلفه �بنه، 
و�أمر بقتلهما �أب�صع قتلة، �أما �لوزير موؤيد �لدين �لعلقمي فطرد 
من �لوز�رة ومل ينل ما كان ي�صبو �إليه من �ل�صيطرة و�ل�صلطة، 
�لعبا�صية  �خلالفة  على  �لغا�صمة  بقوته  »هولكو«  ق�صى  وهكذ� 

�لتي د�م حكمها 524 عاًما.

هذ� هو ملخ�ض ما يدّونه �لكثري من �ملوؤرخني بالن�صبة �إىل 
�لعلقمي، �أما �بن �لطقطقي و�أبو �لفد�ء و�لكتبي فلهم ر�أي �آخر 
�إنه ��صتهر بعلمه و��صتقامته  يف هذ� �لوزير�لعبا�صي، �إذ يقولون 
وجودة خطه، وكان من هو�ة جمع �لكتب، كما كان ن�صرًي� 
�إىل غزو  باأنه دعا »هولكو«  �لقول  يوؤيدون  �أنهم  للعلم، غري 
بغد�د، وبعد ��صتيالء �لتتار على هذه �ملدينة عهد �إليه �أمر �إد�رتها 
ولكنه تويف بعد �أ�صهر قالئل يف جمادى �لأوىل عام 655هـ 
)1358م( �أي يف عام �لغزو نف�صه بعد �أن ��صتوزره هولكو.

هذ�  �إز�ء  وحقيقة  زيف  من  �صريته  يف  مبا  �أعلم  و�لله 
�لت�صارب يف تاريخ حياته.

�لوزير  هذ�  �أن  يذكرون  �لثقات  �ملوؤرخني  معظم  �أن  غري 
�لعبا�صي  �خلليفة  موله  حق  يف  خيانة  �أفظع  �رتكب 
�مل�صتع�صم بالله، على �لرغم من �أنه كان عامِلًا �أديًبا، فقال �بن 
»�حلو�دث  �ملتوفى عام 723هـ )1323م( يف كتابه  �لغوطي 
�لعلماء  يحب  �أديًبا  فا�صاًل  عامِلًا  كان  �لعلقمي  �إن  �جلامعة«: 
وي�صدي �إليهم �ملعروف، �إل �أن خيانته ملخدومه تدل على �صوء 
�أ�صله، وقال �بن كثري �ملتوفى عام 763هـ )1362م( يف كتابه 
»فو�ت �لوفيات«: �إنه كان وزير �صوء على نف�صه وعلى �خلليفة 
و�لأدب،  �لإن�صاء  �لف�صالء يف  من  �أنه  مع  �مل�صلمني،  وعلى 

كما نعته بهذ� �لو�صف �مل�صني يف »�لبد�ية و�لنهاية«.

و�بن كثري  �لقوطي  �بن  وهم؛  �لثقات  �ملوؤرخون  ويجمع 
748هـ  عام  �ملتوفى  �لإ�صالم  موؤرخ  �لذهبي  و�حلافظ 
)1347م( يف كتابه )تاريخ �لإ�صالم( و�ل�صفدي �ملتوفى عام 
764هـ )1362م( يف كتابه )�لو�يف بالوفيات( و�بن خلدون، 
يجمع كل هوؤلء على �أن �لعلقمي كاَتَب �لتتار، ودعاهم �إىل 
�ملجيء �إىل �لعر�ق، ودلهم على عور�ت �لبالد، كما �صاعد 

على �إ�صعاف �جلي�ض.

عند  بغد�د  كبار  قتل  هولكو  فاإن  �أخرى  جهة  ومن 
�ل�صتيالء عليها، ومل ي�صب �لعلقمي باأذى مما يدل على ر�صاء 
�لتتار عنه، ي�صاف �إىل ذلك �أنه قبل �أن يكون وزيًر� لهولكو 
بعد قتل �خلليفة، و�لق�صاء على �خلالفة وتخريب بغد�د، ومن 
كل هذه �لأقو�ل �لتاريخية �ملنزهة عن �لأغر��ض و�لتحيز تت�صح 

خيانة �لعلقمي �صافرة �صنيعة.
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918– علم الدين – �سارع – بق�سم حمرم بك
بعلم  �مللقب  �ل�صاتاين  �لله  عبد  �صعيد  بن  �حل�صن  علي  �أبو 
�لدين، كان فقيًها ثم غلب عليه �ل�صعر فاأجاد فيه و��صتهر به، 
بالعر�ق،  �ملو�صل  مبدينة  و�أقام  ر�أ�صه  م�صقط  ترك  قد  وكان 
و��صتقر بها وجعل منها موطنه، وكان يرتدد من �ملو�صل على 
و�لإكر�م  عليه  �لإقبال  كثري  هبرية  �أبو  �لوزير  وكان  بغد�د، 

له.

وذكره �لعماد �لكاتب يف كتابه »�خلريدة« وذكر له �أ�صعاًر� 
ق�صيدته  �ملادة(  )�نظر هذه  �لدين  ب�صالح  جيدة، ومن مدحه 

�لتي مطلعها:

ْفَر�   �أرى �لن�رَص معقوًد� بر�َيتَِك �ل�صَّ
َف�رِصْ و�فتِح �لدنيا فاأنَت بها �أْحَرى

�إىل �أن يقول له:

ميينك فيها �لُيْمُن و�لُي�رْصُ يف �لُي�رْصَى 
َفُب�رْصَى مِلَْن َيْرجو �لَنَدى ِمْنُهما بُ�رْصَى  

عام 510هـ )1116م( وتويف يف  �لدين  علم  ولد  وقد 
�لعمر  بالًغا من  باملو�صل  �صعبان عام 559هـ )1202م(  �صهر 
�صاتان  بلدة  �إىل  »�ل�صاتاين«  لقبه  ويرجع  �صنة،   90 حو�يل 

�لو�قعة بنو�حي ديار بكر.

919– علي اإبراهيم – �سارع – بق�سم املنتزه
�ل�صارع  هذ�  �صكان  لأحد  �إبر�هيم  علي  ��صم  يكون  قد 
�أقيمت على جانبيه كما  �لتي  �لعقار�ت  �أحد مالك  �أو  �لقد�مى 
�ملدينة  �صو�رع  �أ�صماء  من  كبري  عدد  �إىل  بالن�صبة  �لعادة  هي 

�لإ�صكندر�نية  �لأ�رص  �إىل  بالن�صبة  ول�صيما  و�أزقتها  وحار�تها 
�لعريقة يف �لن�صب.

ترجمة  تدوين  �ملالئم  للفائدة وجدت من  تعميًما  �أنه  غري 
�أعمال هند�صية  ��صمه ل�صرت�كه يف  �لتاريخ  فا�صل ذكر  رجل 
مبارك،  با�صا  علي  هما  زمالئه  من  �ثنني  مع  وعلمية  عمر�نية 

وعبد �لعاطي با�صا )�نظر هاتني �ملادتني(.

فرن�صا  �إىل  لل�صفر  �ختريو�  �لذين  �لتالميذ  �أ�صماء  فبني 
و�للتحاق باملدر�صة �حلربية �مل�رصية بباري�ض �لطالب علي �إبر�هيم 

وكان زمياًل يف در��صته لعلي مبارك وحماد عبد �لعاطي.

يف  ليتعلم  علي  حممد  �أن�صاأها  �مل�رصية  �حلربية  و�ملدر�صة 
ريا�صة  حتت  وجعلها  �حلربية  �لعلوم  �مل�رصيون  �لطالب  كنفها 
و�أ�صاتذتها  ناظرها  تعيني  �إىل  بادر  �لذي  �لفرن�صية  �حلربية  وزير 
من رجال فرن�صا �حلربيني وغريهم، وو�صع لهم نظاًما حربيًّا 

ا و�فق عليه حممد علي. خا�صًّ

وكان علي �إبر�هيم �أحد �لطالب �لذين ح�رصو� �فتتاح هذه 
�ملدر�صة يف 16 من �صهر �أكتوبر عام 1844م )1260هـ(، 
در��صته  مدة  و��صتغرقت  قر�ًصا،   250 �ل�صهري  مرتبه  وكان 
عام  يف  ثان  مالزم  برتبة  م�رص  �إىل  بعدها  عاد  �أعو�م  ثالثة 

1847م )1264هـ(.

علي  وزمياله  هو  ُكلِّف  )1266هـ(  عام 1849م  ويف 
مبارك وحماد عبد �لعاطي بامتحان مهند�صي �لأقاليم ثم بال�صفر 
�إىل �ل�صعيد للك�صف عن �صالل �أ�صو�ن و�ختيار �أ�صمن �لو�صائل 
�أح�صن  على  �لأعمال  بهذه  فقامو�  جنادله،  عرب  �ل�صفن  ملرور 
به، ويف  �لأخذ  �حلكومة  قررت  لذلك  ر�صًما  وو�صعو�  وجه 
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�ل�رصقية  بال�صحر�ء  �لزمرد  عن  بالبحث  كلفو�  نف�صه  �لوقت 
�لنيل عند منفلوط ملنع تعر�صها للغرق عند  وبعمل حتويلة لنهر 
مرور  ل�صهولة  �لو�صائل  �أن�صب  يف  و�لنظر  �لعالية،  �لفي�صانات 
بك«  »موجيل  مع  بال�صرت�ك  �خلريية  �لقناطر  من  �ملر�كب 
)�نظر هذه �ملادة(، وكانت هذه �لقناطر �لتي �صيدت بت�صميم 
و�إ�رص�ف حممد مظهر با�صا )�نظر هذه �ملادة( قد �أو�صكت على 
�لإمتام، فا�صتقر ر�أيهم على عمل �لآلت �ملعروفة بالأرغانات 
فعملت و�صهل �ملرور بو�صاطتها، وقد قام �لزمالء �لثالثة بكل 

هذه �لأعمال على خري ما طلب منهم.

�حلكومة  يف  �لفنية  �لوظائف  �إبر�هيم  علي  تقلد  �أن  وبعد 
�أحيل على �ملعا�ض، ويقال �إنه تويف عن 75 عاًما.

920– علي الإ�سكندراين – �سارع – بق�سم 
حمرم بك

تعلم  �أفندي،  �لإ�صكندر�ين  ح�صن  علي  �لكامل  ��صمه 
وبعد  ببولق،  �ملهند�صخانة  مدر�صة  ودخل  م�رص  مكاتب  يف 
�لبعثة  طلبة  بني  ليكون  �لختيار  عليه  وقع  بها  تعليمه  �أمت  �أن 
�ل�صاد�صة �لتي �أر�صلت يف عهد حممد علي �إىل �إجنلرت� يف مايو 
عام 1847م )1264هـ( وكان برتبة �ملالزم �لثاين، وذلك 
�ل�صهري  �لآلية )�مليكانيكا(، وكان مرتبه  للتخ�ص�ض يف علم 
م�رص  يف  عنه  بالإنابة  يقب�صها  كان  قر�ًصا   250 �لبعثة  طو�ل 
عبد �حلق معو�ض �أحد موظفي ديو�ن �لتجارة، وملا �أمت در��صته 
عاد �إىل م�رص وقيد يف �صجل �لوظائف برتبة �ليوزبا�صي )�ملقدم( 
تكون  ثم  فرب�ير عام 1853م )1270هـ(، ومن  يف 8 من 
مدة بعثته باإجنلرت� �صتة �أعو�م، وكان قد تزوج من فتاة �إجنليزية 
�أثناء �لدر��صة، وبد�أ حياته �لعملية ب�صغل وظيفة يف ديو�ن عموم 

�ل�صكة �حلديدية ثم نقل �إىل ق�صم حركة �ملرور بوظيفة وكيل 
يتنقل يف  �أي ناظر لهذه �ملحطة، و��صتمر  �ل�صبع  ملحطة بركة 
تاريخ غري  �لوفاة يف  �أدركته  �أن  �إىل  �حلديدية  �ل�صكة  وظائف 
معروف، وهو يف �لأ�صل من �لإ�صكندرية كما يدل على ذلك 

لقبه.

بالدها  �إىل  فعادت  �لإجنليزية  زوجته  طلق  �أن  وحدث 
و�صيتها  يف  وجدو�  مات  وملا  كبرية،  ثروة  لها  وكانت 
�آلف جنيه لزوجها علي �لإ�صكندر�ين ولكنه كان قد  ع�رصة 

تويف وقت �أن بحثو� عنه لت�صليمه هذ� �ملبلغ.

921– علي  اأغا    ال�ساعر – حارة – بق�سم اجلمرك
د�ر  خز�نة  �صوؤون  يتوىل  كان  �لذي  �أغا  �أحمد  علي  هو 
�إبر�هيم با�صا �بن حممد علي، وهو و�لد ويل حلمي بك �لذي 
تعلم مبدر�صة �ل�صو�ري بالقاهرة ثم �أر�صله حممد علي �إىل فرن�صا 
يف بعثة عام 1844م )1260هـ( فتخرج من �ملدر�صة �حلربية 
�إىل  عودته  ولدى  بباري�ض،  علي  حممد  �أن�صاأها  �لتي  �مل�رصية 
�إ�صماعيل،  عهد  يف  باملعية  ثم  باملالية  وظيفة  يف  ُعنيِّ  �لوطن 

وترك �خلدمة بعد ذلك، وظل مالزًما بيته.

وقد توىل علي �أحمد �أغا يف عهد حممد علي وكان متزوًجا 
و�حدة،  وبنًتا  ذكور  ثالثة  منهن  �أعقب  زوجات  ثالث  من 
�بنه ويل حلمي بك جرك�صية، وويل حلمي بك هو  و�لدة 
و�لد جعفر ويل با�صا وزير �حلربية �لأ�صبق، وح�صن بك ويل 
�مل�رصية  باجلامعة  �لطبيعي  �لتاريخ  �أ�صتاذ  و�لدكتور حممد ويل 

�صابًقا.
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922– علي با�سا ذو الفقار – �سارع – بق�سم 
الرمل

مل �أ�صتطع �لوقوف على معلومات مف�صلة عن �صرية علي 
با�صا ذو �لفقار، وكل ما �أمكنني �لعثور عليه هو ما كتب حتت 
�ل�صكرتري �خلا�ض ملحافظ  �ملعلقة على حائط  �ل�صم�صية  �صورته 
قبل  نف�صه  �ملحافظ  ملكتب  �ملجاورة  �حلجرة  يف  �لإ�صكندرية 
�نتقال ديو�ن �ملحافظة من مقرها �ل�صابق ب�صارع �أبي �لدرد�ء �إىل 
مبنى �لبلدية بطريق �حلرية حاليًّا، فقد كتب حتت هذه �ل�صورة 
�أربع  �لإ�صكندرية  حمافظ  وظيفة  توىل  �لرتجمة  �صاحب  �أن 

مر�ت على �لنحو �لتايل:

�إىل 16 �صبتمرب  يناير عام 1864م )1281هـ(  من 10 
عام 1867م )1284هـ(، ومن 27 من نوفمرب عام 1870م 
يونية عام 1871م )1288هـ(، ومن  �إىل 25  )1287هـ( 
�أغ�صط�ض   28 �إىل  )1289هـ(  1872م  عام  �أغ�صط�ض   15
1879م  عام  �أكتوبر   7 من  ثم  )1295هـ(  1878م  عام 

)1297هـ( �إىل 14 يوليو عام 1880م )1298هـ(.

ويدل تقلده مهام هذ� �ملن�صب �لرئي�صي مبدينة �لإ�صكندرية 
عام  �إىل  )1281هـ(  1864م  عام  من  �ملدة  مر�ت يف  �أربع 
1879م )1297هـ( على ما كان له من مكانة عند حكام ذلك 
�لإ�صكندرية  �صوؤون مدينة  ب�صبب حنكته يف ت�رصيف  �لعهد، 
على �لوجه �ملر�صي، وما من �صك يف �أن منزله كان يف �ل�صارع 
�لوجوه  م�صتقر  �لتي كانت  �لرمل  ب�صاحية  ��صمه  يحمل  �لذي 

.� و�لأعيان يف ذلك �حلني وكان عددهم قلياًل جدًّ

923– علي با�سا فهمي – �سارع – بق�سم الرمل
بك  رفاعة  جنل  �أنه  فهمي  با�صا  علي  �صرية  من  ي�صتدل 
يف  علومه  تلقى  وقد  بك(،  رفاعة  مادة  )�نظر  �لطهطاوي 
�ملر�حل �لأول باملد�ر�ض �مل�رصية، ثم وقع عليه �لختيار ليكون 
عام  فرن�صا  �إىل  علمية  بعثة  يف  �أر�صلو�  �لذين  �لطالب  �صمن 
1844م )1260هـ( و�أحلق باملدر�صة �حلربية �مل�رصية بباري�ض 
نف�صها وجعل ريا�صتها  �ل�صنة  تلك  �أن�صاأها حممد علي يف  �لتي 
لوزير �حلربية �لفرن�صية، وقد نقل علي فهمي �أثناء �لدر��صة �إىل 
�إىل م�رص وعني  عاد  بفرن�صا  در��صته  �إمتام  وبعد  �ملدين  �ل�صلك 
يف وظيفة حكومية، ثم عمل مدر�ًصا مبدر�صة �لإد�رة و�لأل�صن 
د�ر  ملدر�صة  ناظًر�  �ختري  ثم  �ملد�ر�صة،  رو�صة  مبجلة  وحمرًر� 
�لعلوم و�أخذ يرتقى يف �لوظائف �إىل �أن و�صل �إىل �صغل من�صب 
وكيل نظارة �ملعارف عام 1882م )1300هـ(، وقد �صغل 
من�صب ناظر مدر�صة د�ر �لعلوم يف �لفرتة من 7 نوفمرب 1878م 

�إىل 8 مار�ض 1879م.

وكانت وفاته يف �صهر يونية عام 1903م )1321هـ(.

بق�سم   – �سارع   – علي با�سا مبارك   –924
العطارين

�لدقهلية  مديرية  �أعمال  من  برنبال  بقرية  مبارك  علي  ولد 
ثم حتمل  عام 1824م )1240هـ(  حاليًّا(  �لدقهلية  )حمافظة 
به �أبوه �ل�صيخ مبارك �إىل عرب �ل�صماعنة مبديرية �ل�رصقية وتعلم 
فاأمت  �آخر  �إىل  بتعليمه  عهد  ثم  و�لكتابة،  �لقر�ءة  �أبيه  يد  على 
حفظ �لقر�آن �لكرمي عليه يف �صنتني، ثم تاقت نف�صه �إىل طلب 
�لعلم يف �لقاهرة فلقي من �أبيه عنًتا، وماز�ل يحتال لذلك حتى 
يتمكن من �لفر�ر ودخل مكتب �حلكومة مبنية �لعز، فمدر�صة 
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ق�رص �بن �لعيني عام 1835م )1251هـ(، ومل تكن مدر�صة 
)1252هـ(  1839م  عام  ويف  بعد،  �إليه  حتول  قد  �لطب 
يف  لل�صفر  منها  �ختري  �لتي  ببولق  �ملهند�صخانة  مدر�صة  دخل 
باملدر�صة  فالتحق  فرن�صا،  �إىل  عام 1844م )1260هـ(  بعثة 
من  �أكتوبر   16 من  بها  در��صته  وبد�أ  بباري�ض  �مل�رصية  �حلربية 

تلك �ل�صنة.

حممد  عهد  يف  �أر�صلت  �لتي  �لر�بعة  �لبعثة  هذه  وكانت 
وكان  فرن�صا،  �إىل  �أر�صلت  �لتي  و�لثالثة  �أوروبا  �إىل  علي 
بينهم  �مل�رصية،  �ملد�ر�ض  من  �ختريو�  �صبعني  طالبها  عدد 
من  لال�صتز�دة  �لتلمذة  �إىل  �لرجوع  �آثرو�  �لذين  �ملعلمني  بع�ض 
با�صا  باختبارهم �صليمان  �لكربياء و�ملنا�صب، وقام  �لعلم على 
�لفرن�صاوي )�نظر هذه �ملادة( �لذي كان يف ذلك �حلني رئي�ض 

�أركان حرب �جلي�ض �مل�رصي.

وكان حممد علي قد �أن�صاأ �ملدر�صة �مل�رصية �حلربية بباري�ض 
ليتعلم يف كنفها �لطالب �مل�رصيون �لعلوم �حلربية وجعلها حتت 
ريا�صة وزير �حلربية �لفرن�صية �لذي ُعنيِّ ناظرها و�أ�صاتذتها من 
رجال فرن�صا �حلربيني وغريهم وو�صع لها نظام حربي خا�ض 
و�فق عليه حممد علي، وكان �أول ناظر لها �لكولونيل »بو�ن�صو 
Poinçot« �لذي و�صع لئحة نظامها �لآنفة �لذكر، ومناهج 

�لدر��صة فيها بال�صرت�ك مع �مل�صيو جومار و�إ�صطفان �أفندي )�نظر 
�إ�صطفان بك(، وبد�أت �لدر��صة يف هذه �ملدر�صة يوم 16 من 
�أكتوبر عام 1844م )1260هـ(، وقد بلغ عدد تالميذها يف 

�أو��صط عام 1845م )1261هـ( �ثنني و�صتني تلميًذ�.

ولقد كان علي مبارك من تالميذ �لدفعة �لأوىل �لذين �أحلقو� 
بهذه �ملدر�صة، �إذ تدل �مل�صتند�ت �لر�صمية على �أنه كان بها يوم 

�فتتاحها يف 16 من �أكتوبر عام 1844م )1260هـ( وكان 
مرتبه �ل�صهري 250 قر�ًصا، ويف 11 من يناير من تلك �ل�صنة 
نف�صها رقي �إىل رتبة »�أمبا�صي« ويف �أول دي�صمرب عام 1846م 
�لثالث،  ترتيبه  وكان  �لنهائي،  �لمتحان  �جتاز  )1263هـ( 
�أول يناير عام 1847م )1264هـ( �لتحق »مبدر�صة متز  ويف 
رتبة  �حلربية، ومنح  و�لهند�صة  للمدفعية   »École de Metz

�لفرن�صيني، وبعد عامني تخرج  بتالميذها  �أ�صوة  �لثاين  �ملالزم 
عام  مدة  للتمرين  �لفرن�صي  �جلي�ض  �صلك  يف  و�نخرط  منها، 

كامل.

ويف عام 1849م )1266هـ( عاد �إىل م�رص ورقي �إىل 
رتبة �ليوزبا�صي وعني �أ�صتاًذ� مبدر�صة ُطَر�، ثم كلف هو ورفيقاه 
�لأقاليم  مهند�صي  بامتحان  �إبر�هيم  وعلي  �لعاطي  عبد  حماد 
�أ�صو�ن  �صالل  عن  للك�صف  �ل�صعيد  �إىل  ذلك  بعد  و�صافرو� 
و�ختيار �أ�صمن �لو�صائل ملرور �ل�صفن عرب جنادله، فقامو� بهذه 
�لأعمال يف خري وو�صعو� ر�صًما تقرر �لأخذ به، ويف �لوقت 
�ل�رصقية  بال�صحر�ء  �لزمرد  معدن  عن  بالبحث  كلفو�  نف�صه 
�لنيل عند منفلوط ملنع تعر�صها للفرق عند  لنهر  وبعمل حتويلة 
�ملر�كب من  ل�صهولة مرور  �لطرق  �أن�صب  �لفي�صان و�لنظر يف 
�لقناطر �خلريية بال�صرت�ك مع »موجيل بك« )�نظر هذه �ملادة(، 
حممد  و�إ�رص�ف  بت�صميم  �صيدت  �لتي  �لقناطر  هذه  وكانت 
مظهر با�صا )�نظر هذه �ملادة( على و�صك �لإمتام، فا�صتقر ر�أيهم 
�ملرور  فعملت و�صهل  بالأرغانات  �ملعروفة  �لآلت  على عمل 

بو�صاطتها.

يف  بالنظر  ُكلِّف  )1267هـ(  1850م  عام  �أو�خر  ويف 
�قت�صاد �لنفقات �ملتعلقة باملد�ر�ض و�لر�صدخانة )�ملر�صد( وق�رص 
�لعمل وحدد تلك  بهذ�  �لنفقات على ما لبد منه، فقام  هذه 
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�لنفقات بخم�صة �آلف من �جلنيهات على �أن تكون �ملد�ر�ض يف 
مكان و�حد وحتت �إد�رة ناظر و�حد مع غلق �لر�صدخانة، وقد 
�أخذ مب�رصوعه ومنح عليه رتبة �أمري�لي مع و�صامها من عبا�ض 
�لأول �لذي جعله ناظًر� لهذه �ملد�ر�ض فاأدخل على نظمها عدة 

�إ�صالحات و�أد�رها على خري وجه.

�لأول �حلكم عام 1854م )1271هـ(  �صعيد  وملا توىل 
ف�صله عن هذه �لوظيفة ثم عينه يف �صنة 1855م )1272هـ( 
�صد  �لقرمي  حرب  يف  لال�صرت�ك  �صافر  �لذي  �مل�رصي  باجلي�ض 
ل ثم �أعيد �إىل �خلدمة مفت�ًصا لهند�صة  رو�صيا، ولدى عودته ُف�صِ
ن�صف �لوجه �لقبلي، ثم مهند�ًصا باملعية فمعلًما لل�صباط و�صف 

�ل�صباط �لقر�ءة و�لكتابة وف�صل بعد ذلك للمرة �لثالثة.

وملا توىل �خلديوي �إ�صماعيل �حلكم يف �أو�ئل عام 1863م 
للقناطر  ناظًر�  ُعنيِّ  ثم  �لوقت  بع�ض  مبعيته  �أحلقه  )1280هـ( 
�خلريية، وكلف باإن�صاء قناطر رياح �ملنوفية، ويف �صنة 1865م 
�لأر��صي  تقدير  نائًبا عن �حلكومة يف جلنة  �ختري  )1282هـ( 
�لتي �غت�صبتها �رصكة قناة �ل�صوي�ض مبقت�صى �لقر�ر �ل�صادر من 
�إمرب�طور فرن�صا، فقام بهذ� �لعمل ومنح رتبة �ملتمايز و�لو�صام 
فرن�صا و�صام جوقة  �إليه  �لثالثة، و�أهدت  �لدرجة  �ملجيدي من 
�ل�رصف من درجة فار�ض »�أوف�صييه دي ل ليـجيون دونور«، 
�ملد�ر�ض  لديو�ن  وكياًل  ُعنيِّ  )1284هـ(  �صنة 1867م  ويف 
بريا�صة �رصيف با�صا مع بقائه يف نظارة �لقناطر �خلريية، وندب 
بعد ذلك لل�صفر �إىل باري�ض يف مهمة مالية وعند عودته منح رتبة 
�ل�صكك  باإد�رة  وكلف  )1285هـ(  1868م  عام  �ملريمري�ن 

�حلديدية وديو�ن �ملد�ر�ض وديو�ن �لأ�صغال �لعمومية.

ا  �أي�صً عليه  �أحيلت  )1286هـ(  1869م  عام  يناير  ويف 
نظارة عموم �لأوقاف مع بقائه ناظًر� للقناطر �خلريية و�لتحاقه 
برجال �ملعية، فقام بجميع هذه �لوظائف خري قيام، ويف ذلك 
�حلني نف�صه �أ�صار بنقل �ملد�ر�ض وديو�نها من �لعبا�صية �إىل �ملدينة 
فنقلت �إىل ق�رص �لأمري م�صطفى فا�صل يدرب �جلماهري ونقل 
معها ديو�ن �لأوقاف وديو�ن �لأ�صغال، وقام بتنظيم �ملكاتب 
�لأهلية �لتعليمية باملدن و�لقرى وعني لها مفت�صني و�أن�صاأ مد�ر�ض 
يف بع�ض مدن �لقطر كاأ�صيوط و�ملنيا وبني �صويف وبنها و�أن�صاأ 
مكاتب للبنني و�لبنات بالقاهرة و�لإ�صكندرية وهو موؤ�ص�ض د�ر 
عالوة  �مل�رصية،  �لكتب  د�ر  ومن�صئ  �ملعلمني  لتخريج  �لعلوم 
�إد�رة �لأوقاف ويف تخطيط  باإ�صالحات جليلة يف  قيامه  على 
�صو�رع �لقاهرة و�لإ�صكندرية و�ل�صوي�ض، وكان له �لف�صل يف 
�إن�صاء كثري من �لدو�وين �حلكومية ويف �إقامة �جل�صور و�لقناطر 
و�لإ�صماعيلية،  �لإبر�هيمية  ترعتا  �أهمها  من  �لتي  �لرتع  و�صق 
�ملدينة عند  �ل�صكك �حلديدية وعرباتها وتهيئة  �أعد  �لذي  وهو 
�لنم�صا  من  باأو�صمة  عليه  و�أنعم  �ل�صوي�ض  قناة  بفتح  �لحتفال 
�ملتقدمة  �لوظائف  جميع  ي�صغل  ظل  وقد  ورو�صيا،  وفرن�صا 
عن  �نف�صل  ثم  )1288هـ(،  1871م  عام  حتى  �لذكر 
جعل  ثم  فالأوقاف،  و�لأ�صغال  فاملد�ر�ض  �حلديدية  �ل�صكك 
بينه  �لفور �لذي حدث  ناظًر� على ديون �ملد�ر�ض فقط ب�صبب 

وبني �خلديوي �إ�صماعيل عن طريق د�ض �حلا�صدين.

وكان علي مبارك حركة قوية د�ئبة ل تني ول تكل يف 
من  و�لأدبية  �لعلمية  �لنه�صة  وبعث  �لإ�صالح  نو�حي  معاجلة 
يف  �لأمور  ت�رصيف  يف  جده  فوق  وكان  �أقطارها،  جميع 
�لديو�ن �لعام وطول معاجلته ل�صبل �لإ�صالح ل يفرت عن مطالعة 
وير�جع  تالميذها  ميتحن  لآخر،  حني  من  ب�صخ�صه  �ملد�ر�ض 
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فيها،  �لتعليم  �صوؤون  من  و�لدقيق  �جلليل  ويتفقد  �أ�صاتذتها 
وكانت د�ره ندوة علم و�أدب.

فاإذ� دخل �لليل طلبها �لكثري من معلمي �ملد�ر�ض و�لقائمني 
�صدًر�  يظل  وكذلك  �أنف�صهم،  �لطالب  متقدمي  ومن  عليها 
جنباء  ويثيب  ويحا�رصهم  وير�جعهم  جال�صه  يذ�كر  �لليل  من 
كتاب  �آثاره  ومن  �لثمار،  �أن�صج  منه  جتنى  وماز�ل  �لطالب 
»�خلطط �لتوفيقية«، وقد جرى فيه على نهج خطط �ملقريزي 
وقد  ع�رصه،  �إىل  ��صتجد  ما  عليها  وز�د  �ملادة(  هذه  )�نظر 
و�صف م�رص وبالدها، وخططها ومد�ر�صها وجو�معها وغري 
ذلك، و�إذ� عر�ض ل�صيء من هذ� ذكر من �أن�صاأه وترجم له، 
�لفو�ئد  – ما ل يح�صى من  – فوق ذلك  وقد �صمن خططه 
�لفنية و�لأدبية، ويقع هذ� �لكتاب �لقيم يف ع�رصين جزًء�، وله 
كتاب »علم �لدين« وهو ديني وعمر�ين �صبكه يف قالب ق�ص�صي 
طريف، وعرَّب كتاب »تاريخ �لعرب« تاأليف �صديو، وكتاب 
»نخبة �لفكر يف نيل م�رص«، هذ� عالوة على م�صنفات مدر�صية 

عديدة، ومن موؤلفاته �لتي مل تطبع كتاب يف تاريخ م�رص.

وبعد �أن عاد ناظًر� لالأوقاف و�لأ�صغال وم�صت�صاًر� ووكياًل 
نوبار  وز�رة  يف  و�ملعارف  لالأوقاف  ناظًر�  ثم  لالأ�صغال، 
)1300هـ(  1882م  عام  با�صا  �رصيف  وز�رة  ويف  با�صا، 
و�جل�صور  �لقناطر  و�إقامة  �لرتع  وتطهري  بالزر�عة  �هتم  حيث 
با�صا عام 1888م )1306هـ(  ريا�ض  و�ملد�ر�ض ويف وز�رة 
و�عتزل  )1309هـ(  1891م  عام  �إىل  للمعارف  ناظًر�  كان 
عام  �أكتوبر  من   14 يف  تويف  �أن  �إىل  بيته  يف  وبقي  �خلدمة 
1893م )1311هـ( فبكاه رجال �لعم و�لأدب و�أر�دو� �إقامة 
م�صلة باأحد �صو�رع �لقاهرة تنق�ض عليها �أعماله، ولكن ذلك مل 

يتم، وعملت له �صورة زيتية كبرية و�صعت بد�ر �لعلوم �إحدى 
ح�صنات �أعماله.

ولإن�صاء د�ر �لعلوم – �إحدى �ملوؤ�ص�صات �لعلمية �لتي توىل 
�إن�صاءها – ق�صة هي جزء من �صرية حياة علي با�صا مبارك �لعلمية، 
ففي عهد �خلديوي �إ�صماعيل كان علي با�صا مبارك مديًر� لديو�ن 
�ملد�ر�ض وناظًر� لعموم �لأوقاف – كما تقدم �لقول – وملا علم 
ب�صوء حالة �لكتب �لتي ت�صمها م�صاجد �لأوقاف �أ�صار بجمعها 
باإن�صاء  �خلديوي  �أمر  �صدر  وقد  ل�صيانتها،  خا�ض  مكان  يف 
�مل�صاجد  من  �لكتب  �أن جمعت  وبعد  �خلديوية«،  »�لكتبخانة 
بتن�صيقها وترتيبها وو�صعها  �لببالوي، فقام  �ل�صيد علي  كلف 
يف �لأمكنة �لتي �أعدت لها ب�رص�ي درب �جلماميز )وهي �لآن 
ب�صغل �لعقار رقم 43 من �رصع درب �جلماميز( وبذلك تكونت 
�مل�رصية«،  �لكتب  »لد�ر  نو�ة  �صارت  �لتي  �خلديوية«  »�ملكتبة 
ويف ذلك �لق�رص نف�صه �أن�صاأ �أماكن لالآلت و�لأدو�ت �لالزمة 
ردهة  بجو�رها  �أن�صاأ  ثم  �لطبيعية،  بالعلوم  �خلا�صة  للدر��صة 
تقام  كانت  �لتي  بالمتحانات  لالحتفالت  )مدرج(  مدرجة 
خالية  تبقى  )�ملدرج(  �لردهة  هذه  كانت  وملا  �صنة،  كل  يف 
طو�ل �ل�صنة بعد حفالت �لمتحانات، فقد قرر علي مبارك �أن 
تكون مكاًنا لإلقاء درو�ض عامة ر�قية يف كنفها ت�صمل خمتلف 
�لعلوم و�لفنون لرفع م�صتوى �لتعليم، وبذلك ��صتطاع �أن يجدد 
بالله بن  �لعزيز  �أن�صاأها  �لتي  �لعلم«  �أو »د�ر  عهد »د�ر �حلكمة« 
)�نظر  مب�رص  �لفاطمية  �لدولة  موؤ�ص�ض  �لفاطمي  �لله  لدين  �ملعز 
�إذ دبر »ملدرج« �رص�ي درب �جلماميز �ملدر�صني  مادة �ملعز(، 
لإلقاء �لدرو�ض يف خمتلف �لعلوم يف كنفه، وبد�أ �إلقاء هذه 
من   6( 1288هـ  عام  �صفر  �صهر  من   15 يف  �لدرو�ض 
��صم  �لتاريخي  �ملدرج  هذ�  على  و�أطلق   ،)1871 عام  مايو 
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»د�ر �لعلوم«، وكانت �لدرو�ض ت�صم كبار موظفي �حلكومة 
وطلبة �لأزهر و�لفرق �لعالية من مد�ر�ض �ملهند�صخانة و�لإد�رة 
»�حلقوق« و�مل�صاحة، ويتوىل �لتدري�ض طائفة من �أكابر �لعلماء 
وكبار رجال �ملعارف �لقائمني على �صوؤون �لتعليم �إىل جانب 
كبار رجال �لتعليم من �لأجانب مثل »هني برك�ض با�صا« )�نظر 
مادة برك�ض با�صا(، و»فيد�ل با�صا«، و»فر�ن�ض با�صا«، وذلك 
و�لعمارة  �لبناء  وفن  �حلديدية  �ل�صكك  وفن  �لعام  �لتاريخ  يف 
و�لعلوم �لطبيعية وعلم �لفلك، عالوة على درو�ض يف �لتف�صري 
�لأدب، وكان ح�صور هذه  �حلنفي وعلوم  و�لفقه  و�حلديث 
�أجنا�صهم  �ختالف  على  �لنا�ض  جلميع  مباًحا  �لعلمية  �لدرو�ض 
جامعة  �أول  �ملدرج  هذ�  فكان  ثم  ومن  ثقافتهم،  ودرجات 

�صعبية �أن�صئت يف م�رص.

وبعد �صهرين من �فتتاح �ملدرج للدرو�ض �لعامة طلب علي 
بع�ض  تعيني  �لعبا�صي  �ملهدي  حممد  �لأزهر  �صيخ  من  مبارك 
ديو�ن  �لعلوم« على ح�صاب  »بد�ر  للتدري�ض  و�لأعالم  �لعلماء 
حل�صور  بالأزهر  �لطلبة  جنباء  من  ع�رصة  و�نتخاب  �لأوقاف 
�لدرو�ض �لتي تلقى بها ومينح كل منهم 25 قر�ًصا ب�صفة �إعانة 
من ديو�ن �لأوقاف وينتخب من �ملدر�صني فيما بعد، وهكذ� 
تكونت نو�ة �لتدري�ض �ملنظم بد�ر �لعلوم �لتي تخرج منها على 
مر �ل�صنني �أمنت رجال �لتعليم ول�صيما يف �للغة �لعربية و�آد�بها، 
�لتعليم  جمال  يف  مبارك  با�صا  علي  ثمر�ت  من  ثمرة  وكان 
�لنظاميني يف  و�ت�صاع نطاقه م�رصًقا مفيًد�، وكان عدد طلبتها 

بد�ية �فتتاحها خم�صني طالًبا.

�أو�صاف  �لأخبار يف  »حقائق  كتاب  �لقيمة  موؤلفاته  ومن 
�لبحار« طبع �صنة 1287هـ )1870م(، و»تنوير �لأفهام يف 
و»�مليز�ن  )1872م(،  1289هـ  عام  طبع  �لأج�صام«  تغذية 

مقارنة  �لأقي�صة و�ملكاييل و�لأوز�ن« وي�صتمل على در��صة  يف 
يف تاريخ �لأقي�صة وغريها يف م�رص �لقدمية وم�رص �لإ�صالمية، 
وقد طبع عام 1309هـ )1891م(، و»تذكرة �ملهند�صني«، 
و»تقريب �لهند�صة«، و»طريق �لهجاء و�لتمرين« يف جز�أين، 
و»�ملز�حمة وتاأثريها يف �لرتقاء �لب�رصي«، و»�آثار �لإ�صالم يف 
ما  فيه  تناول  وقد  �ألفه،  �آخر كتاب  وهو  و�لعمر�ن«،  �ملدينة 

�أدخله �لإ�صالم من �لعمر�ن يف �لبالد �لتي �نت�رص فيها.

925 – علي بك – �سارع – بق�سم حمرم بك
�صاحب  على  تدل  معلومات  على  �لعثور  يل  يتي�رص  مل 
با�صا  ح�صن  �صارع  من  متفرع  �صارع  يحمله  �لذي  �ل�صم  هذ� 
�لإ�صكندر�ين )�نظر هذه �ملادة( وتقاطع له، ول�صيما �أن ��صم 
»علي بك« ل ي�صتطاع �ل�صتدلل على �صاحبه لتجرده من �أي 
لقب �أو كنية �أو ��صم متمم يو�صح �أ�رصته، ولعله لرجل كان 
ا و�أن  ي�صكن هذ� �ل�صارع فيما م�صى من �ل�صنني �لبعيدة خ�صو�صً
�أعيان �لإ�صكندرية �لذي يدعون با�صم »علي« ويحملون لقب 
�لبكوية كثريون، �إذ كانت هذه �لرتبة �لأر�صطقر�طية متنح لكل 
�إقطاعي �أو متقرب من رجال �حلكم، وحتى موظفي �حلكومة 
كانو�  جنيًها   40 �إىل  ت�صل  �ل�صهرية  مرتباتهم  كانت  �لذين 
مينحون �لبكوية تلقائيًّا وذلك �إىل عهد قريب قبل قيام �لثورة، 
و�إلقاء هذه �لرتب �لبغي�صة �لتي كانت تفرق بني طبقات �ل�صعب 

يف غري مربر.

926 – علي بك ح�سني – �سارع – بق�سم الرمل
�لتي  �لثالثة  �لبعثة  �صمن  كانو�  �لذين  �لطلبة  �أ�صماء  بني 
�أر�صلها حممد علي �إىل فرن�صا عام 1242هـ )1826م( ��صم 
�لتاريخ 18 عاًما،  �لذي كان عمره يف ذلك  »علي ح�صني« 
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)1808م(،  عام 1223هـ  بالقاهرة  ولد  قد  يكون  ثم  ومن 
وقد در�ض هناك �لتاريخ �لطبيعي و�ملعادن وكان يتقا�صى ر�تًبا 
جنيًها  �صنو�ت  ��صتغرقت خم�ض  �لتي  �لبعثة  مدة  طو�ل  �صهريًّا 
و�حًد� يف �ل�صهر، وعاد �إىل م�رص يف دي�صمرب عام 1247هـ 

)1831م(.

ول يعرف �صيء عن �لوظائف �لتي تقلدها وطبيعة �لعمل 
ا تاريخ ومكان وفاته. �لذي ز�وله بعد �لبعثة، ول يعرف �أي�صً

927– علي  بك     رامز – �سارع – بق�سم العطارين
�إبر�هيم  مادة  )�نظر  با�صا  �إبر�هيم ح�صن  �لدكتور  هو جنل 
ح�صن( من زوجته �لأملانية، و��صمه �لكامل �لدكتور علي بك 

�إبر�هيم ر�مز، وكان نابغة يف �جلر�حة.

928 – علي بك ريا�س – �سارع – بق�سم الرمل
مبدر�صة  �لتحق  ثم  �مل�رصية  باملد�ر�ض  ريا�ض  علي  تعلم 
�ختري  ثم  در��صته،  و�أمت  �ل�صيدلة،  بق�صم  �لعيني  بق�رص  �لطب 
لل�صفر �إىل فرن�صا �صمن طلبة �لبعثة �لثالثة �لتي �أر�صلت يف عهد 
)�ملقدم(،  �ليوزبا�صي  برتبة  �صفره  �لأول، وكان وقت  �صعيد 
فو�صل �إىل فرن�صا يف �أكتوبر عام 1862م )1279هـ( لإتقان 
�لبعثة  مدة  طو�ل  �ل�صهري  مرتبه  وكان  �ل�صيدلية،  علومه 
750 قر�ًصا، وبعد �إمتام در��صته عاد �إىل �لوطن يحمل �صهادة 
وكانت  و�لكيمياء،  و�لطبيعة  �ل�صيدلة  علوم  يف  �لدكتور�ة 
عودته يف نوفمرب عام 1867م )1284هـ( فتكون مدة بعثته 
تقلد  ثم  بامل�صت�صفيات  ُعنيِّ  رجوعه  وعقب  �صنو�ت،  خم�ض 
و�صار يف  �ملهند�صخانة  مبدر�صة  مدر�ًصا  فكان  وظائف،  عدة 
�صنة 1871م )1288هـ( كبري �ل�صيادلة مب�صت�صفى ق�رص �لعيني 

من   14 ويف  �لطب،  مبدر�صة  و�لكيمياء  �لأقرباذين  ومعلم 
دي�صمرب عام 1879م )1297هـ( نال �لرتبة �لثالثة، وكان من 
كبار علماء �ل�صيدلة و�لكيمياء و�لطبيعة، وتويف عام 1899م 
�لريا�صية يف  �لنفحة  �ملوؤلفات: »كتاب  من  وترك  )1317هـ( 
�ملادة  يف  �لريا�صية  »�لأزهار  وكتاب  �لأقرباذينية«،  �لأعمال 
�لطبيعية«، وكتاب »�لتوفيقات �لإلهية« وهو يعالج مو�صوعات 
�لتاريخ �لطبيعي، وطبعت هذه �لكتب �لثالثة بالقاهرة يف �أعو�م 
1872 و1880 و1881م على �لتو�يل )1289 – 1298 

– 1299هـ(.

929– علي اجلارم – �سارع – بق�سم الرمل 
)بوكوك �سابًقا(

عام  بر�صيد  �جلارم  علي  �لكبري  �ل�صاعر  �لأ�صتاذ  ولد 
1299هـ )1881م( وكان رحمه �لله من �أئمة �للغة �لعربية، 
�لعلوم  �أبناء د�ر  �ل�صعر�ء �جتمع  �أمري  �أحمد �صوقي  وبعد موت 
»�لدر�عمة« وبايعوه باإمارة �ل�صعر، وظل علم �ل�صعر �خلفاق يف 
م�رص، و�أ�صل جده من �لإ�صكندرية وبحي كرموز �صارع با�صم 

�جلارم )�نظر هذه �ملادة(.

ر�صيد  مبدر�صة  �لبتد�ئي  تعليمه  �جلارم  علي  تلقى  وقد 
يف  �لدين  ومبادئ  �لكرمي  �لقر�آن  وحفظ  �لأمريية،  �لبتد�ئية 
حلقات م�صجد »�ملحلي« بني يدي �صيخ �مل�صجد و�إمامه �ل�صيخ 
و�لده  غر�ر  على  �ل�رصيف  بالأزهر  �أحلق  ثم  �جلارم،  �أحمد 
و�إخوته و�أعمامه و�أجد�ده حيث تعمق يف �لفقه و�للغة و�لبالغة 
�لإمام حممد  يد  درو�ًصا على  ذلك  و�لتف�صري وح�رص يف كل 
�لتي  �لعلوم  بد�ر  �لتحق  �لعاملية  على  ح�صل  �أن  وبعد  عبده، 

�أظهرت مو�هبه و�صاعريته �لأ�صلية.
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�لعلوم  د�ر  من  تخرج  )1326هـ(  1908م  عام  ويف 
زغلول( يف  )�صعد  �ملعارف  ناظر  فاأر�صله  دفعته،  �أول  وكان 
فهمي  حممود  �ملرحومني  زمالئه  من  وكان  لربيطانيا،  بعثة 
بها  توتنجهام در�ض  �صنة مبدينة  فاأقام  و�أمني لطفي،  �لنقر��صي 
�للغة �لإجنليزية، ثم �لتحق بكلية �ملعلمني يف �إك�صرت ومكث بها 
ثالث �صنو�ت، ثم ح�صل على �إجازة يف علوم �لرتبية و�لأدب 

�لإجنليزي وعلم �لنف�ض و�ملنطق.

�لزي  و�رتدى  و�جلبة  �لعمامة  �جلارم  خلع  بريطانيا  ويف 
�لإفرجني و�أر�صل لأهله �صورته م�صفوعة ببيتني من �ل�صعر تدل 

على نكتته �حلا�رصة:

لب�صت �لآن قبعًة بعيًد� 
عن �لأوطاِن معتاِد �ل�صجوِن   

فاإْن هي غريْت �صكلي فاإين 
)متى �أ�صُع �لعمامَة تعِرفوين(  

�إليهم و�صف بالد �لإجنليز وظلمتها و�أمطارها  ويف كتابه 
بقوله:

بالد كاأنَّ �ل�صم�ض ماتت باأفقها 
فظلت عليها �أعنُي �ل�ُصْحِب تدمُع  

وعاد �إىل �لوطن عام 1912م وتقلد وظائف عدة، فعمل 
�للغة  ملفت�صي  عميًد�  ثم  �لعلوم  بد�ر  �أ�صتاًذ�  ثم  ومفت�ًصا  مدر�ًصا 
�لعربية، و�ختري ع�صًو� يف �ملجمع �للغوي وعميًد� لد�ر �لعلوم 
�أدبية  جهود  وله  بدم�صق،  �لعربي  باملجمع  وع�صًو�  بالإنابة، 

م�صكورة و�إ�صهام مثمر يف د�ر �لتاأليف و�لن�رص.

منها:  �لدر��صية  �لكتب  من  قليل  غري  عدد  موؤلفاته  ومن 
و�ملف�صل،  و�ملجمل،  �لو��صحة،  و�لبالغة  �لو��صح،  �لنحو 
�رصح  منها  مفيدة  ثقافية  وكتب  �لنف�ض،  وعلم  و�ملنتخب، 
�صامي  حممود  ديو�ن  و�رصح  للجاحظ،  �لبخالء  كتاب 
من  وهاتف  �إ�صبانيا،  يف  �لعرب  ق�صة  وترجمة  �لبارودي، 
�لأندل�ض، وغادة ر�صيد، وفار�ض بني حمد�ن )�أبو فر��ض(، 
�أربعة  يف  �صعر  ديو�ن  وله  �لوليد،  ومرح  �لق�صور،  و�صيدة 

�أجز�ء.

�لأ�صلوب، ورفعة  بجز�لة  ونرثه  بالأ�صالة،  �صعره  وميتاز 
و�لوحدة  بالعروبة  تغنى  ما  وكثرًي�  �ملادة،  وغز�رة  �لتعبري، 

وكثرًي� ما ملع فوق �ملنابر باإلقائه �لر�ئع �جلذ�ب.

�أخاذة  مو�قف  وله  و�لنزعة،  �لن�صاأة  ر�صيدي  و�جلارم 
ت�صودها �لبديهة �حلا�رصة و�لفكاهة �لنادرة و�لقف�صة �ل�صاخرة، 

ويلقبه �أهل ر�صيد باأمري �لظرفاء.

فرب�ير  �صهر  من  �لثامن  �ليوم  يف  بالقاهرة  �جلارم  وتويف 
ق�صيدة  �إىل  ي�صغي  كان  �أن  وقت  )1369هـ(  عام 1949م 
نظمها يف تاأبني زميله حممود فهمي �لنقر��صي وعهد �إىل ولده 

باإلقائها.

و�إذ� كانت �لإ�صكندرية قد خلدت ��صمه باإطالقه على �أحد 
�صو�رعها فقد خلدها علي �جلارم يف �صعره بالق�صيدة �ملن�صورة 

يف �جلزء �لر�بع من ديو�نه:

�أبنَت �لبحر و�لذكرى �ل�صجونٌ 
�إذ� مل�صت فوؤ�ًد� م�صتهاما  
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جرى �لتاريخ بني يديك طفالً 
و�صم�ض �لأُْفِق مل َتْعُد �لفطاما  

ويف فجِر �لزماِن طلعت فجًر� 
على �لدنيا فاأيقظت �لنياما  

وكان من ح�صن حظي �أن �جتمعت بال�صاعر علي �جلارم 
1939م  عام  بد�أت  �لتي  �لعاملية  �حلرب  خالل  مر�ت  عدة 
)1358هـ( وذلك مبدينة ر�صيد، وكنت �أ�صكنها موؤقًتا ب�صبب 
وقد  �حلرب،  تلك  طو�ل  �لإ�صكندرية  مدينة  على  �ملتو��صلة 
به  �لتقيت  �ثني ع�رص �صهًر�  �إليها  �أ�رصتي  ��صتغرقت هجرتي مع 
باأحدث  �صامعيه  يتحف  فكان  ر�صيد،  نادي  ويف  �لقطار  يف 
�ل�صحك  تنتزع  �لتي  �لدم  �خلفيفة  »نكته«  و�أحدث  ق�صائده 
�لقامة  طويل  �لله  رحمه  وكان  من حوله،  �أفئدة  من  و�لغبطة 
مييل �إىل �لبد�نة، تعلو �صفتيه �بت�صامة حلوة ول�صيما حني يقول 

»�لنكتة« �لر�صيدية �لفكهة.

بدر  �لأ�صتاذ  �لأديب  هم:  �أبناء  ثالثة  �جلارم  علي  وترك 
ويقلده  و�لده  �صاعرية  بع�ض  ورث  �لذي  �جلارم  علي  �لدين 
�لتي  �جلر�ض  �لعذبة  �لناحية  بتلك  �ل�صعر  �إلقائه  يف  متقًنا  تقليًد� 
كانت ل تفارق علي �جلارم يف كل ما كان يلقيه من ق�صائده 
�لع�صماء، و�لدكتور �أحمد علي �جلارم �ملدر�ض بق�رص �لعيني 
بالقاهرة، و�لدكتور فاروق علي �جلارم �ملدر�ض بكلية �لطب 

بجامعة �لإ�صكندرية.

كلمة  يف  فاطلبها  لل�صارع  �لقدمي  �ل�صم  ترجمة  �أما 
)بوكوك(.

930– علي ر�سا با�سا – �سارع – بق�سم الرمل
كان و�لد علي ر�صا با�صا من كبار رجال حكومة حممد 
�صن  مايز�ل يف  �لبكوية، وهو  لقب  يحمل  ولذ� كان  علي، 
�لدر��صة، جرًيا على �لعادة �لتي كانت متبعة يف ذلك �حلني، 

وهو �أن �بن �لبا�صا مينح رتبة �لبكوية بالتبعية �إىل �أبيه.

وقد بد�أ علي ر�صا تعليمه �لع�صكري يف مدر�صة �ل�صو�ري 
�أع�صاء  �صمن  ذلك  بعد  �ختري  ثم  بالقاهرة،  �لفر�صان(  )�أي 
فالتحق  )1260هـ(،  1842م  عام  بفرن�صا  �لتعليمية  �لبعثة 
باملدر�صة �لبحرية �مل�رصية �لتي �أن�صاأها حممد علي مبدينة باري�ض 
وجعل ريا�صتها و�صلطة تعيني �أ�صاتذتها ومدر�صيها لوزير �حلربية 

�لفرن�صية.

و�أخذ علي ر�صا يف تلقى علومه بهذه �ملدر�صة �عتباًر� من 
16 من �أكتوبر من �ل�صنة نف�صها، وكان مرتبه �ل�صهري طو�ل 

مدة �لبعثة 240 قر�ًصا.

وقوة  �لذكاء  من  كبري  �صيء  على  يكن  مل  �أنه  ويظهر 
�لإدر�ك، وقد ذكر هذ� �لتخلف �لذهني يف �لتقرير �لذي بعث 
�إىل �ل�صلطات �مل�صوؤولة عن �لبعثات يف م�رص  به ناظر �ملدر�صة 
بتاريخ 10 يونية عام 1845م )1261هـ(، وكان من نتيجة 

ذلك �أن �أنزل من �ل�صف �لثالث باملدر�صة �إىل �ل�صف �لثاين.

يف  م�رص  �إىل  وعاد  در��صته  �أمت  �أن  �إىل  يتعلم  ومكث 
نهاية عام 1848م )1265هـ( فتكون مدة بعثته �لتعليمية قد 

��صتغرقت خم�ض �صنو�ت.

ُعنيِّ  �أن  �إىل  �حلكومية  �لوظائف  يف  ر�صا  علي  وتدرج 
1875م  عام  �إن�صائها  عند  �ملختلطة  باملحاكم  م�صت�صاًر� 
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�ملادة(،  هذه  )�نظر  با�صا  نوبار  وز�رة  عهد  يف  )1292هـ( 
وكان زمياله يف هذ� �لتعيني من �مل�رصيني حممد قدري با�صا 
ثالثتهم  وكانو�  �ل�صيد،  بك  وعلي  با�صا(  قدري  مادة  )�نظر 
عند  بالإ�صكندرية  �ملختلطة  �ملحاكم  �مل�رصيني يف  �مل�صت�صارين 

قيامها ثم �صم �إليهم ر�بع هو �لأرمني خ�صادوريان بك.

مدة  طو�ل  بالإ�صكندرية  با�صا  ر�صا  علي  �أقام  وقد 
مدينة  �لرئي�صي  مركزها  كان  �لتي  �ملختلطة  باملحاكم  خدمته 

�لإ�صكندرية.

ومل �أتو�صل �إىل معرفة تاريخ وفاته �أو مكانها.

931– علي �سالح )ال�سهيد( – �سارع – بق�سم 
حمرم بك )الأمرية نعمت �سابًقا(

�طلب ترجمته يف »علي �صالح«.

)�لأمرية  يف  �لقدمي  �ل�صارع  ��صم  �صاحبة  ترجمة  و�طلب 
نعمت(.

932 – علي عبادي با�سا – �سارع – بق�سم الرمل
كان علي عبادي با�صا ر�أ�ض �أ�رصة عبادي �لتي ��صتوطنت 
�لإ�صكندرية يف �أو�خر �لقرن �لثامن ع�رص، و�أ�صل هذه �لأ�رصة 
�لدولة  �أمالك  من  كانت  �لتي  )كريت(  �إقريط�ض  جزيرة  من 
�لعثمانية يف ذلك �حلني و�أغلب �صكانها من �مل�صلمني، وكان 
من �أفر�د �أ�رصة عبادي كثريون ممن ح�صلو� على رتب عالية يف 
�لبحرية �مل�رصية ومنهم علي عبادي با�صا �لذي و�صل يف �لرتقي 
�لذي  عبادي  يو�صف  �ل�صابط  ا  �أي�صً ومنهم  �لفريق،  رتبة  �إىل 
�إجنلرت�  �إىل  �أر�صلها حممد علي  �لتي  �لبعثات  �أحد طالب  كان 

لتعلم �لفنون �لبحرية، وقد عاد من �لبعثة يف 16 من رم�صان 
عام 1251هـ )5 من يناير عام 1836م(، ومنهم م�صطفى 

با�صا عبادي )�نظر هذه �ملادة( حمافظ �لإ�صكندرية �لأ�صبق.

933– علي حممود )ال�سيخ( – �سارع – بق�سم 
الرمل )كرياليو �سابًقا(

�طلب ترجمته يف »�ل�صيخ علي حممود«.

يف  لل�صارع  �لقدمي  �ل�صم  �صاحب  ترجمة  و�طلب 
»كري�ليو«.

بق�سم   – �سارع   – طه  حممود  علي   -934
الرمل )األ�سو �سابًقا(

�صاعر م�رصي من �أعالم �ل�صعر يف �لع�رص �حلديث، ولد 
طفولته  وق�صى  )1902م(،  1320هـ  عام  �ملن�صورة  مبدينة 
�ملن�صورة  مدر�صة  �إىل  و�لده  �أر�صله  ثم  كتاتيبها،  باأحد  يتعلم 
و�لده  ل  ف�صَّ �لبتد�ئية  �ل�صهادة  على  ح�صل  وملا  �لبتد�ئية، 
�إحلاقه مبدر�صة �لفنون �لتطبيقية، فماز�ل يدر�ض بها حتى ح�صل 
على دبلومها عام 1343هـ )1924م(، وعني عقب ذلك يف 

وز�رة �لأ�صغال بق�صم هند�صة مباين �ملن�صورة.

ملركز  �ملجاورة  �لبالد  يف  �لتنقل  فر�صة  عمله  له  و�أتاح 
وظيفته، فكان كثرًي� ما يذهب �إىل دمياط لي�صاهد �لتقاء �لنيل 
ر�أ�ض  م�صيف  على  نف�صه  �لوقت  ويرتدد يف  �لأبي�ض،  بالبحر 
�ل�صهري  �لفارع  �لنخيل  �لتي ت�صم �لكثري من  �ل�صتانية  �لرب وبلدة 
ليعمل  �لأ�صغال  وز�رة  �ل�صاعر  ترك  ثم  �للذيذ،  متره  بعذوبة 
مديًر� للمعر�ض �خلا�ض بوز�رة �لتجارة و�ختاره �لوزير بعد ذلك 
مديًر� ملكتبه، ثم �لتحق ب�صكرتارية جمل�ض �لنو�ب، ويف عام 
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1369هـ )1949م( ُعنيِّ وكياًل لد�ر �لكتب �مل�رصية، ولكن 
�ملنية عاجلته وهو يف �رصخ �ل�صباب ففارق �حلياة ليلقى ربه و��صع 
�لرحمة يف 17 من �صهر نوفمرب عام 1949م )1369م( بالًغا 

من �لعمر 47 �صنة.

وميتاز �صاعرنا بحالوة �لأ�صلوب وعذوبة �جلر�ض و�صعة �أفق 
�خليال ورقة �لإيقاع فيما نظم من �صعر، ولقد ظهر م�صاهد�ته 
للطبيعة يف م�صقط ر�أ�صه �ملن�صورة وما جاورها من بالد، كما 
بلدة  �إىل  حنينه  ففي  باأوروبا،  رحالته  خالل  ر�آه  فيما  ظهر 

�ل�صنانية وعهد �ل�صبا �لغ�ّض يقول:

وىلَّ خريُف �لعمر بعد ربيِعِه  
ولكم ربيع َمرَّ بعد خريِف

يا �أخَت طالعَة �ل�صمو�ِض تطلعي  
للَوْرِد بني ُمَفتٍَّح وَكَفْيِف

�إىل �أن يقول:

�إينِّ لأذكُر َحْقَلنا َوَلَيالِيا  
�أَْزَهْرَن يف ِظلٍّ َلَدْيِه وِرْيِف   

ومر�َحنا بُقَرى �ل�صمال وُكوَخَنا  
حتت �لعر�ِئ�ِض يف ظالِل �لّلوِف  

نلقى �خلمائَل باخلمائِل َحْوَلنا 
ُمتعانقاٍت �صابغاِت �لفوِف  

ذكرى �لطفولِة �أنِت وْحدِك لل�صبا 
ُه َعْنُه بالَت�ْصويِف ُحْلٌم ُيَرفَّ  

ويف ق�صيدة �جلندول �لتي حلنها وغناها �لأ�صتاذ حممد عبد 
�لوهاب ما يدل على و�صفه �ل�صيق �لأخاذ ملا �صاهده يف �أوروبا 
عرو�ض  فين�صيا  ملدينة  و�صفه  ففي  �حل�صان،  وفتنه  مباهج  من 
�ل�صقر�ء وهي تذيب عطرها  �لفتاة  �لبحر �لأدرياتيكي، وتلك 
�لذي  �حلبيبة  وثغر  �خلمر  �ل�صهية  �لكاأ�ض  وتلك  كاأ�صه،  يف 
يت�صهاه �لكاأ�ض ما يدل على رقة �لتعبري وجمال �ملعاين و�صحر 
�خليال وجز�لة �لألفاظ، وقد عكف �صاعرنا على در��صة �لأدب 
و�لفرعونية  �ليونانية  و�لأ�صاطري  �لإغريقي  و�لأدب  �لرومان�صي 
ونظم بع�ض �ملالحم �لتي ت�صور ثقافته، وز�ر كثرًي� من �لبلد�ن 
�لأوروبية فذهب �إىل �إيطاليا و�صوي�رص� و�لنم�صا و�أملانيا وغريها، 

ومن �أبيات ق�صيدة �جلندول �لتي مل تلحن:

�أيها �ملالُح ِقْف بني �جل�صور  
هوِر فتنُة �لدنيا و�أحالُم �لدُّ

َق �ملوُج لولد�ٍن وحوِر   فَّ �صَ
ُيْغِرقوَن �لليَل يف ُيْنبوِع نوِر  

هْ  اَء �لأ�رِصَّ ما ترى �لأغيَد َو�صَّ
ْدَرْه َدقَّ بال�صاِق وَقْد �أ�ْصلَم �صَ  

 
ْه   ملحٍب َلفَّ بال�صاعِد َخ�رْصَ

َلْيَت هذ� �لليل ل َيْطَلُع َفْجَرْه  
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�أين ِمْن َعْيَنيَّ هاتيك �ملجايل  
يا عرو�َض �لبحِر يا ُحْلَم �خليال  

وكان �ل�صاعر علي حممود طه ين�صد �لو�صوح يف فنه لأنه 
دعامة �جلمال و�لطريق �مل�صتقيم لإثارة �لإح�صا�ض �لفني، ومع 
ذلك ف�صاعرنا مل يكن يرف�ض �لركون �إىل �لرمزية بل ي�صجعها 
نف�صي  �إدر�ك  �إىل  كلما كانت ت�صجل �لإدر�ك �حل�صي وحتوله 
يف  �لد�عية  �لرمزية  بهذه  �لأفكار  تلتف  ثم  ومن  وجد�ين، 
و�لتعبري  �لنف�صي  لالأد�ء  ي�صع  وكان  رقيق،  �صفاف  حجاب 
عنه يف �صدق عن�رص �لو�قعية للم�صاعر �لنف�صية، وكان منهجه 
�لفرد  على  �لور�ثة  تاأثري  ويوؤكد  �لبيئة  باأثر  يعرتف  �ل�صعري 
و�نعكا�ض �لأثرين مًعا على �ل�صعور �لوجد�ين �لعام، وقد �صبهه 
�لأ�صتاذ �ملعد�وي �لناقد ببايرون ولحظ �أن بني �ل�صاعرين �لتقاء 
هو �لقلق، ويرى �لأ�صتاذ �أنور �ملعد�وي �أن علي حممود طه مل 

يخلق للقيد، و�إمنا للحرية وذلك هو جوهر �صخ�صيته.

ويالحظ على �ِصعر علي حممود طه يف جممله �ل�صعف يف 
ا  �ل�صعر �لوطني و�لقوة يف �ل�صعر �لغنائي فتجعله هذه �لقوة ر�ق�صً

منغًما حلًو� يف �لأحلان �ملو�صيقية.

935– علي هيبة – �سارع – بق�سم الرمل
كان علي هيبة �أحد طالب �لبعثة �لعلمية �لثالثة �لتي �أر�صلها 
وكان  )1826م(،  1242هـ  عام  فرن�صا  �إىل  علي  حممد 
يكون قد  ثم  عاًما، ومن  ثمانية ع�رص  �لتاريخ  عمره يف ذلك 
بالقاهرة خالل عام 1223هـ )1808م(، وكان مرتبه  ولد 
�ل�صهري يف �أثناء �لبعثة جنيًها و�حًد�، وقد تعلم �لطب و�لعلوم 
عام  دي�صمرب  �صهر  يف  م�رص  �إىل  وعاد  و�ل�صحية،  �لطبيعية 

1833م )1294هـ( بعد ق�صاء �صبع �صنو�ت يف �لدر��صة.

كتابني  و�ألَّف  هامة،  طبية  وظائف  هيبة  علي  توىل  وقد 
طبيني، �لأول بعنو�ن »طالع �ل�صعادة يف علم �لولدة و�أمر��ض 
علم  يف  �ملر�صى  »�إ�صعاف  با�صم  و�لآخر  و�لأطفال«،  �لن�صاء 
بالًغا من  منافع �لأع�صاء«، وتويف عام 1267هـ )1850م( 

�لعمر 42 عاًما، �أي يف عنفو�ن رجولته ون�صوجه.

بالإ�صكندرية  �لعريقة  �لأ�رص  من  »هيبة«  �أ�رصة  وماز�لت 
و�لأدو�ت  )�لبويات(  �لأدهنة  جتارة  �أفر�دها  بع�ض  ويز�ول 
بني  ومن  �ملنازل،  وت�صييد  �لنجارة  يف  �مل�صتعملة  �حلديدية 
�أفر�دها مهند�ض نابه تعلم بالوليات �ملتحدة وكان وماز�ل مثاًل 
تالوة  يف  �لرنني  حلو  عذب  �صوت  وله  و�ل�صالح،  للتقوى 
�صمعُته  وقد  �جلمع،  �أيام  يف  تطوًعا  بامل�صاجد  �لكرمي  �لقر�آن 
�إىل  ب�صوته  يعلو  �ملر�صي  �لعبا�ض  �أبي  �صيدي  م�صجد  يف  مر�ًر� 
�أقوى �لطبقات، وتعلو �أ�صو�تهم بالتكبري ذ�كرين �لله �صبحانه 
هيبة  حنفي  �ل�صالم  عبد  �أحمد  هو  �لنابه  و�ملهند�ض  وتعاىل، 
�أفر�د  ومن  �لزر�عة،  بكلية  �أ�صتاذ  وظيفة  �لآن  ي�صغل  �لذي 
�لأ�رصة ق�صاة ومهند�صون وخرب�ء و�صحافيون و�صباط باجلي�ض 

و�لبولي�ض.

 – �سارع   – )ال�سيخ(  يو�سف  علي   –936
بق�سم اللبان )�رشيجو �سابًقا(

�نظر ترجمته يف »�ل�صيخ علي يو�صف«.
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937– عمر بن عبد العزيز – �سارع – بق�سم 
العطارين

938– عمر بن عبد العزيز – �سارع – بق�سم 
املنتزه

هو �خلليفة �لأموي �لز�هد �لورع �لتقي عمر بن عبد �لعزيز 
�لتاريخ بحق  �بن مرو�ن، ولد عام 63هـ )682م(، ويعده 
وعن جد�رة خام�ض �خللفاء �لر��صدين، في�صع ترتيبه يف خلفاء 
بعد  و�ل�صالم،  �ل�صالة  عليه  �لنبي  بعد  �ل�صاحلني  �مل�صلمني 
وعلي  عفان  بن  وعثمان  �خلطاب  بن  وعمر  �ل�صديق  بكر  �أبي 
�لُكتَّاب  �أغرم  وقد  �لأربع(،  �ملو�د  هذه  )�نظر  طالب  �أبي  بن 
قدمًيا وحديًثا بذكر �صريته �لعاطرة، وجذبتهم �إىل �لتحدث عنه 
�صخ�صيته �لفذة �لفريدة يف نوعها بني خلفاء بني �أمية، فاأكبو� 
على در��صة عهده و�أ�صلوب حكمه ومنهج �صيا�صته فيما يتعلق 
بالدين و�لدنيا وجو�نب عظمته، وقد بلغ عمر بن عبد �لعزيز 
حظه من �لتاريخ ب�صلوكه وعدله �أكرث ما بلغ �لقادة و�لأبطال 
و�لفاحتون، ف�صار قدوة ح�صنة لكل من يريد وجه �لله ويبغي 
تو�قة،  نف�ض  يل  »كانت  يقول:  كان  فقد  وجنته،  ر�صو�نه 
فكنت ل �أنال �صيًئا �إل تاقت �إىل ما هو �أعظم منه، فلما بلغت 
�ل�صاأن  علو  يف  ي�صبقه  ومل  �لآخرة«،  �إىل  تاقت  �لغاية  نف�صي 
بن �خلطاب،  �لفاروق عمر  �ملثايل غري جده  �ل�صلوك  يف هذ� 
ولقد �أ�صاد مبكانة عمر بن عبد �لعزيز �لعالية ور�صاء �لنا�ض عنه 
وعن عدله يف �حلكم فاطمة بنت �حل�صني، و�حل�صن �لب�رصي، 
�خلليفة  هذ�  �أخالق  �أن  يف  �صك  من  وما  حنبل،  بن  و�أحمد 
�لذي  �لفاروق  جده  عن  بالور�ثة  �أريجها  �قتب�صت  قد  �لز�هد 
كان �صباًقا للخري حا�صًما يف �لعدل حازًما يف �حلكم موؤدًيا كل 

ذلك يف حما�صة و�ندفاع.

�أنه  �خلطاب  بن  عمر  بن  عا�صم  عن  �لتاريخ  ويذكر 
بن  �لله  عبد  قيادة  حتت  فاحًتا  جماهًد�  حياته  من  جزًء�  ق�صى 
�إىل  عاد  ثم  �إفريقيا،  �صمال  فتح  معارك  فخا�ض  �رصح،  �أبي 
�ملدينة يروي �لأحاديث و�أخبار �لنا�ض، ويحتلم مكانة مرموقة 
فتاة  من  زوجه  قد  �أبوه  وكان  و�ل�صيادة،  و�ل�رصف  �لفقه  من 
من بني هالل �أعجب بها عمر وهو يع�ضُّ يف �ملدينة ذ�ت ليلة 
ا:  ف�صمعها تقول لأمها �لتي كانت تاأمرها مبزج �للنب باملاء غ�صًّ
»�إن �أمري �ملوؤمنني ق�صى مبنع هذ� �لغ�ض«، فلما قالت �أمها: »�إن 
يف  لأطيعه  كنت  ما  »و�لله  �أجابت:  ير�نا«،  ل  �ملوؤمنني  �أمري 
بيت  �خلطاب  بن  عمر  عرف  وملا  �خلالء«،  يف  و�أع�صيه  �ملالأ 
هذه  �أحدهم  يتزوج  باأن  ون�صحهم  �أولده  جمع  �لفتاة  هذه 
»�أم  �أ�صموها  �أنثى  له  وولدت  وتزوجها،  عا�صم  فطلبها  �لفتاة 
عا�صم« ف�صبت متق�صفة كبقية �أفر�د بيت عمر ومتيل �إىل �لزهد 
وحتبه، وقد زفت »�أم عا�صم« �إىل عبد �لعزيز بن مرو�ن �لذي 
بالورع  وعرف  و�لكرم  باجلود  و��صتهر  م�رص  على  �أمرًي�  كان 
�أبي بكر  باأولده  و�لرتفع عن �حلر�م، ورزق من »�أم عا�صم« 
�أمه من  وعمر وحممد وعا�صم، و�جتمعت يف عمر �صفات 
�لتقوى وحب �ملروءة و�مليل �إىل �لإن�صاف وورث عنها حدتها 
�أبيه  �لكالم، كما ورث عن  وحما�صتها ول�صنها وق�صدها يف 
عا�صم  �أم  و�صافرت  لالأمور،  �لدقيق  و�إدر�كه  �لرفيع  ذوقه 
عمها  فرغب  معها  عمر  و��صطحبت  باملدينة  �أهلها  لزيارة 
عبد �لله بن عمر �أن ترتكه لدى �أهله لين�صاأ ويعلم لأنه كان قريًبا 
�إىل قلوب �آل �خلطاب ل�صدة �صبهه بجده �لفاروق، و�رصعان ما 
وظف عبد �لعزيز لبنه من يخدمه ويعلمه باملدينة، وكتب �إىل 
�أخيه �خلليفة بدم�صق يف هذ� �ل�صاأن فاأجرى على �بن �أخيه مرتًبا 
�صهريًّا من �لفيء قدره �ألف دينار، ومن ثم كانت حياة عمر بن 
عبد �لعزيز باملدينة حياة ترف ونعيم، مالأه كرًب� وتيًها فم�صى 



موسوعة اجلزايريل ألمساء شوارع اإلسكندرية

188

�أنه كان جميل �لطلعة،  � خمتاًل، ول�صيما  يف �لأر�ض مزهوًّ
�أبي�ض �لب�رصة، دقيق �لوجه، ممتلئ �جل�صم ريانه، ل ي�رصف 
�لر�ئي عن ب�رصه �إذ� ر�آه، وكان يتدهن بالطيب وي�صمخ ثيابه 
�جلو�هر،  باأثمن  ويتحلى  ويرجله،  �صعره،  ويرخي  بالعطر، 
ويرتدي �أغلى �لثياب، وكانت �حلدة �لتي ورثها عن �أمه تنتابه 
�أحياًنا فتوقعه يف �لزلل، وبينما كان عمر يزور و�لده بحلو�ن 
و�صجت  جبينه  �لرحمة  فاأ�صابت  منه،  غفلة  على  بغلة  رحمته 
�أ�صّج  �لتي ر�أى فيها  ر�أ�صه وهكذ� حتققت روؤية جده �لفاروق 
�بن  على  �خلليفة  �أثار عطف  وقد  عدًل،  �لدنيا  ميالأ  �أبنائه  من 
�أولده،  يقدمه على جميع  �إذ كان  بني مرو�ن،  �أخيه ح�صد 
كانت  �لتي  و�لأبهة  مرو�ن  بن  �مللك  عبد  عمه  عطف  ولكن 
فعل  يف  �خلطاب  بني  ُخطى  تر�صم  عن  قلبه  تغلق  مل  به  حتيط 
بعد  �ملدينة  �إىل  عاد  وعندما  و�لإن�صاف،  �لعدل  وحب  �خلري 
�لقر�آن ودر��صة �حلديث، ويروي عن  �أقبل على حفظ  �ل�صّج 
بن عتبة،  �لله  بعبيد  �لتابعني، وفنت  و�أعالم  �ل�صحابة،  بع�ض 
وكان بحًر� من بحور �لعلم، ذ� عفة ووقار، فكان عمر ي�صمم 
على �أن يكون مثله وكان له ما �أر�د، ف�صار حجًة ثبًتا حافًظا 
ياأخذون  �لفقهاء  من  كثري  عليه  و�أقبل  �لجتهاد،  مرتبة  على 
ومن  �أهلها  من  �لفقهاء  كان  �ل�صام  �إىل  ذهب  وعندما  عنه، 
عالية،  مرتبة  �لعلم  من  وبلغ  فيفتيهم،  ي�صتفتونه  �أهل �حلجاز 
�إىل  ي�صهر  �أن  على  ا  مرو�ن حري�صً بن  �مللك  عبد  عمه  وكان 
ف�صعد  عمره  من  �لع�رصين  يف  وهو  فاطمة  �بنته  فزوجه  عمر 
وورث  و�لإقطاعات،  بالعطايا  �أمية  بنو  وغمره  بذلك  عمر 
و�أر�د  �لأمر�ء،  �أغنى  من  ف�صار  �لكثري  �لعزيز  عبد  �أبيه  عن 
�إقليم  �إد�رة �ل�صوؤون فوله على  �أن يدربه على  عمه عبد �مللك 
�لوليد  �إىل  �لعهد  و�آلت ولية  تويف  قد  �أبوه  خنا�رصة، وكان 
و�صليمان، ويف عهد �لوليد بن عبد �مللك كان عمر حمبوبًا من 

له جمل�ض �صورى  �ملدينة فتكون  �إمارة  �خلليفة �جلديد، فوله 
�إليهم  �جللو�ض  يلتزم  مل  �أنه  غري  وفقهائها،  �ملدينة  علماء  من 
و�صماع  �ل�صعر  برو�ية  ور�ح  �لأمور  كل  م�صورتهم يف  و�بتاع 
�لغزل و�لغناء و�صناعة �لأحلان، فكان يطرب ل�صماعها وي�صفق 
بيديه، بل وغنى هو نف�صه بع�ض �لأحلان ب�صوت ندي ح�صن 
�لتطريب، وبالغ يف �لرتف حتى ن�صي �لنا�ض �أنف�صهم، و�صار 
يعرف لديهم بالأمري، وقد نبهه موله مز�حم �إىل ما يف هذ� 

�للقب من غرور و�أيقظ فيه جو�نب �خلري.

و�أمر �خلليفة �لوليد بتو�صيع م�صجد �ملدينة وباأن يدخل يف 
حيزه حجر�ت �لزوجات، فا�صتطاع عمر �لتغلب على معار�صة 
�لطرق  ميهد  �أخذ  ثم  لديهم،  �خلطاب  �آل  ملكانة  �ملدينة  �أهل 
ويحفر �لآبار وين�صئ �لفنادق و�خلانات على طريق �حلج فجعله 
�خلليفة �أمرًي� على مكة وعلى �لطائف مع �إمرة �ملدينة نف�صها، ثم 
وله عام 90هـ )708م( على كافة �أنحاء �حلجاز، وملا حج 
�لوليد يف �ل�صنة �لتالية تلقاه عمر يف موكب عظيم من خا�صة 
�أهل �ملدينة وكرب�ئها فرتجلو� يف ح�رصة �لوليد ودعاهم رجاًل 
رجاًل ف�صلمو� عليه، وملا فرَّ �لنا�ض من مظامل �حلجاج يف �لعر�ق 
�لذي كتب  عمر  عند  �لعطف  �ملدينة، وجدو�  �إىل  وهاجرو� 
�إىل �لوليد يخربه بظلم �حلجاج و�صفكه �لدماء ويخوفه �لعاقبة، 
و�صمع �حلجاج بذلك فم�صى بالوقيعة بني عمر و�خلليفة و�أخذ 
يد�ضُّ له ويحر�ض عليه، وهكذ� �صاءت �لعالقات بني �خلليفة 
وعمر، ولكي ي�صرت�صيه �رصع يف تنفيذ كل ما ياأمر به فعذب 
�صوط حتى  مائة  خبيًبا  وق�صوة و�رصب  �صدة  �لنا�ض يف  بع�ض 
مات، وكان من علماء �ملدينة وفقهائها، غري �أن موت خبيب 
وغ�صب �أهل �ملدينة �أيقظ يف نف�ض عمر كثرًي� من �لندم و�جلزع 
ومل يفده تنفيذ �أو�مر �لوليد بن عبد �مللك فعزل عن �حلجاز، 
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وخرج بليل ومل يكن ير�فقه غري موله مز�حم وق�صد �إىل د�ره 
يف �صيعة بال�صويد�ء ي�صتعر�ض كل ما مر به، ويتذكر و�صية �أبيه 
حني قال له: »�تق �لله و�أح�صن تدبري مالك فاإنه ل مال ملن ل 
ز  تدبري له، و�رفق مبن تعامله لأنه ل عي�ض ملن ل رفق له، وجتوَّ
يف �صهو�تك فاإنه ل عقل ملن ل يغلب هو�ه«، وقد رجع عمر 
�إىل نف�صه فوجدها كالآلة �لقدمية �ل�صدئة، وعرف كيف بدد 
�لق�صوة  فاأمعن يف  �لوليد  �لثياب و�لطيب وكيف مالأ  ماله يف 
وطرب  فغنى  �صهو�ته  يف  �أمعن  وكيف  �ملدينة،  �أهل  على 
�لدولة �لإ�صالمية فر�أى  �أرجاء  و�صفق ومترغ، ومد ب�رصه يف 
�لظلم تتاأجج ناره يف كل مكان و�جلور ميالأ �لأر�ض من حوله، 
فتيقظت نف�صه �خلرية بني جنبيه وفزعت من هذه �لروؤى، و�بتد�أ 
يندم على ما فعل، وياأخذ نف�صه بالعفة و�لعتد�ل ويك�رص من 
حدتها وي�صيق باملظامل �لتي تلطخ وجه �لأر�ض فتهياأت نف�صه 
للعد�لة و�لرحمة وعافت �ملظاهر ورغبت يف �لزهد و�لتق�صف، 
فعكف على �لتفقه يف �لدين ورو�ية �حلديث وعزم على �ل�صفر 
مرغًما،  �لوليد  به  فرحب  ويعظه،  �لوليد  لين�صح  دم�صق  �إىل 
وجل�ض عمر يف جمل�صه للر�أي و�لفتوى ول يخاف �أن يعنف 
�أن  �لوليد  و�أر�د  بالأقاليم،  عماله  �صوء�ت  له  ويك�صف  �لوليد 
يخلع �أخاه �صليمان بن عبد �مللك من ولية �لعهد ويجعلها يف 
�أولده ف�رصخ عمر يف وجهه قائاًل: »�إنا بايعنا لكما يف عقدة 
�جلفوة  ��صتدت  ثم  ومن  ونرتكك«،  نخلعه  فكيف  و�حدة 
بينهما وردَّ عمر على �لوليد مبا �أغ�صبه فاأمر بحب�صه ثالثة �أيام ل 

يدخل عليه �أحد، وقد �أ�صابه يف �حلب�ض �أمل.

و�أخِرج عمر من �حلب�ض ووقف ياأخذ �لبيعة ل�صليمان �لذي 
�إليه  �لر�أي، ف�صم  �ألني عريكة و�أ�صمع للن�صح و�أ�صد يف  كان 
له عنده منزلة خا�صة دون  عمر ي�صت�صريه وي�صتوزره و�صارت 

جميع بني مرو�ن، وكان �صليمان �أكوًل نهًما فاأ�صابته �لتخمة 
ومن  لعمر  �لبيعة  كتب  يحت�رص  كان  وعندما  فجاأة،  ومات 
من  بيته  �أهل  ودعا  �لو�صية  وختم  �مللك،  عبد  بن  ليزيد  بعده 
�لأمر�ء و�أهل �لبيعة وطلب منهم �أن يبايعو� ملن يف �لعهد �ملطوي 
�ملختوم فبايعو� و�أ�صلمه لرجاء بن حبوة �لكندي، وحاول عمر 
�أن يعرف من رجاء �رص �لبيعة حتى يبتعد عن تويل �خلالفة ولكن 
�إىل  رجاء  �صليمان خرج  موت  بال�رص، وعقب  يبح  رجاء مل 
�مل�صجد وجمع �لأمر�ء و�أهل �لبيعة وف�ض �لكتاب وقر�أه، وملا 
بلغ ذكر عمر كادت �ل�صعقة تاأخذ بني مرو�ن، وهاج ه�صام 
بن عبد �مللك وبع�ض �لأمر�ء، فاأحاطت بهم �صيوف �حلر��ض 
»�أيها  فقال:  �ملنرب  �إىل  عمر  و�صعد  �لإذعان،  على  وحملتهم 
�بتليت بهذ� �لأمر من غري ر�أي كان مني فيه،  �إين قد  �لنا�ض 
ول ِطْلبة له ول م�صورة من �مل�صلمني، و�إين وقد خلعت ما يف 
بيعتي فاختارو� لأنف�صكم«، ف�صاح �جلميع: »قد  �أعناقكم من 
�خرتناك ور�صينا بك«، فقال: »�أيها �لنا�ض �أطيعوين ما �أطعت 

�لله، فاإذ� ع�صيته فال طاعة يل عليكم«.

تدور  كما  نف�صه  حول  د�ر  لعمر  �لأمر  ��صتقر  �أن  وبعد 
�لغرور،  معامل  وطم�ض  �لباطل  جذور  فاقتلع  �لعا�صفة، 
�لعقار �ملوروث ويبدد  �أن يفني �ملال �ملجموع وي�صيع  و�نتوى 
�أن يرفع عنه  �أ�صحابه بعد  �لقطائع �ملوهوبة لريد كل هذ� على 
�إر�صاء  يف  و�أخذ  وعدو�ًنا،  ظلًما  �غت�صبوه  �لذين  �لأمر�ء  يد 
قو�عد �لعدل ويرد هيبة �حلق، ويزهد يف مظاهر �مللك ومتاع 
�ملن�صوبة  �ل�رص�دقات  وهدم  �خلالفة،  مو�كب  فاألغى  �حلياة، 
مبوكب  يحيطون  �لذين  �لفر�صان  و�رصَّح  �مل�رصوبة،  و�حلجر 
ونزع  �ملال،  بيت  �إىل  و�لريا�ض  و�لفر�ض  �خليل  ورد  �خلليفة، 
�لثياب �لغالية، وغ�صل عنه �لطيب، و�كتفى بك�صاء ثمنه ثمانية 
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كل  يبيع  �أن  مز�حم  موله  و�أمر  �صعره  و�أز�ل  در�هم، 
ذلك  ثمن  فبلغ  ومركبات  وعطر  ولبا�ض  متاع  من  عنده  ما 
�لزهد  وطبق  �ملال،  بيت  �إىل  كلها  ردها  دينار   23.000
و�لتق�صف على �أهل بيته و�أولده، فاأخذ جو�هر زوجته فاطمة 
عليها  و�صيق  �مل�صلمني،  مال  ببيت  ذلك  كل  و�أودع  وحليها 
وعلى �أولده يف �لطعام و�مللب�ض، كما �صيق على نف�صه حتى 
طبعهم جميًعا بالزهد و�لورع، و�رصح جو�ريه وردهن جميًعا 
خاللها  ر�جع  ليال  ثالث  �لنا�ض  عن  و�نقطع  �أهلهن،  �إىل 
و�لأمو�ل  عطاياهم  وعهود  �لأمر�ء  وقطائع  قطائعه  �صجالت 
�إىل  خرج  ثم  مز�حم،  ذلك  يف  ي�صاعده  عليهم  جتري  �لتي 
�أعطونا  فاإن هوؤلء  بعد...  »�أما  �ملنرب وقال:  �مل�صجد و�صعد 
عطايا ما كان لنا �أن ناأخذها وما كان ينبغي لهم �أن يعطوها، 
و�إين قد ر�أيت ذلك لي�ض علي فيه دون �لله حما�صب، و�إين قد 
بد�أت بنف�صي و�أهل بيتي، �قر�أ يا مز�حم«، فجعل مز�حم يقر�أ 
�ل�صجالت و�لعهود ويعطيها لعمر فيقطعها، ثم �أمر برّد كل ما 
لي�ض لأحد  �أن  �ملال، ونادى  بيت  �إىل  له على �صجل  يعرث  مل 
مال �إل مبا يف كتاب �لله، وخرج من كل ما ميلك فرده �إىل 
�أهله،  ونفقة  لنفقته  بال�صويد�ء  ��صتبقاها  عيًنا  ما عد�  �ملال  بيت 
�أرغمهم  مالهم ولكنه  �أو�مره يف رد  �لأمر�ء وع�صو�  وغ�صب 
�آخر �لأمر على �لطاعة، ثم قام بعمل تطهري �صامل فعزل �لولة 
�لظاملني و�أ�صحاب �ملنا�صب �لذين علقت بهم �ل�صو�ئب وم�صى 

يف طريق �لعد�لة ل يرت�جع ول يلني.

و�لورع،  �لزهد  �صديد  �صار  قد  �مللك  عبد  �بنه  وكان 
�لأمني،  م�صت�صاره  و�صار  �ملظامل،  برد  و�لده  ين�صح  وكان 
ولكن �ملنية عاجلته يف ريعان �ل�صباب فحزن عليه عمر، وقد 
بن�صحهم  ياأخذ  وكان  �لزهاد  �لعلماء  من  بطانته  عمر  �ختار 

على عدله وورعه كثرية،  تدل  �لتي  و�لق�ص�ض  و�إر�صادهم، 
لأهل  ورعايته  بال�صعفاء  بالرعية ورحمته  رفقه  تخرب عن  كما 
لأنه  �لإ�صالمية،  �لفتوحات  وقف  عمر  على  ويوؤخذ  �لذمة، 
كان يرى �أن �لإ�صالم �ل�صحيح يف �لنطاق �ل�صيق �أ�صلم منه يف 
�لنطاق �لو��صع �لذي ل ي�صمح بفهمه على حقيقته، وقد مر�ض 
عمر بدير �صمعان ويعزى هذ� �ملر�ض �إىل �صم د�صه له يزيد بن 
عبد �مللك، و�أو�صى �أن ُيدفن بقطعة �أر�ض ��صرت�ها من �صاحب 
�لدير، وتويف رحمه �لله عليه عن �أربعني �صنة، وقد مكث يف 
�حلكم �صنتني وب�صعة �أ�صهر، وكانت وفاته خالل عام 103هـ 

)720م(.

الرمل بق�سم   – �سارع   – علي  عمر   –939
تلقى عمر علومه �لأوىل مبكاتب م�رص، ثم �لتحق مبدر�صة 
�ملهند�صخانة ببولق و��صتمر على �لدر��صة فيها �إىل �أن �أمت تعليمه 
فوقع عليه �لختيار ليكون بني �لطالب �لذين �أر�صلو� �إىل �إجنلرت� 
�ل�صاد�صة خالل عهد حممد علي، وكان �صفره يف  �لبعثة  يف 
رتبة  �إىل  رقي  قد  وكان  )1246هـ(،  1847م  عام  �أو�خر 
قر�ًصا   250 �لبعثة  مدة  طو�ل  مرتبه  وكان  �لثاين،  �ملالزم 
علم  يف  ا  متخ�ص�صً �لعليا  در��صته  من  فرغ  �أن  وبعد  �صهريًّا، 
عام 1852م  مايو  �صهر  م�رص يف  �إىل  عاد  )�مليكانيكا(  �لآلية 
�صنو�ت،  خم�ض  باإجنلرت�  در��صته  مدة  فتكون  )1269هـ( 
�لعمليات  مبدر�صة  مدر�ًصا  ُعنيِّ  �لوطن  �إىل  رجوعه  وعقب 

بالقاهرة.

ول يعرف تاريخ ومكان وفاته.
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باب  بق�سم   – �سارع   – لطفي  عمر   –940
�رشقي )الأمري اإبراهيم �سابًقا(

)1867م(  عام 1384هـ  بالإ�صكندرية  لطفي  عمر  ولد 
وكان رحمه �لله من �أكابر علماء �لقانون مب�رص، وتوىل تدري�ض 
�ل�رصطة حاليًّا(، وهو  �لبولي�ض )كلية  �جلنائي مبدر�صة  �لقانون 
موؤلف كتاب »�لوجيز يف �لقانون �جلنائي«، كما توىل تدري�صه 

مبدر�صة �حلقوق.

ومما يذكر له بالثناء �لعاطر و�لوطنية �ل�صادقة حبه �حلادب 
للفالح، �إذ كان بحق �أبا �لتعاون �لزر�عي و�أول رئي�ض لنادي 
�ملد�ر�ض �لعليا �لذي �نتخبه �أع�صاوؤه بالإجماع يف �صهر دي�صمرب 
�أحمد  �ل�صعر�ء  �أمري  �صجله  ما  وهذ�  )1323م(   1905 عام 

�صوقي يف رثائه �إذ قال:

نقاباُتَك �لُغرُّ تبكي عليَك  
« �لأََغْر ويبكي عليَك »�لنديُّ  

ويبكي �لتعاُوُن ِمْن �ِصنِِّه  
َع�ِصّيَة َلْي�َض له ِمْن �أثْر  

ثم يعرب �صوقي عن مبلغ حزنه على وفاته فيقول:

ُموِع   ففيَك َعَرْفُت �رجتاَل �لدُّ
َرْر وفيَك علْمُت �رجتال �لدُّ

ومثلَك ُيْرثى باآي �لِكتاِب  
ومثلَك ُيْفَدى بن�صِف �لَب�رَصْ  

�إىل  �لزر�عي  �لتعاون  نقابات  ن�صبة  �صوقي يف  وقد �صدق 
عمر لطفي يف قوله »نقاباتك« لأنها ن�صبة �صحيحة و�صهادة حق 
من �صوقي لأن �لأب �ل�رصعي للتعاون يف م�رص هو بالفعل عمر 

لطفي.

وهو  �مل�رصي  �ل�صعب  على  �لع�رصون  �لقرن  �أطلَّ  ولقد 
يف  وي�صتبني  �لأرز�ق،  وم�صلوب  �حلقوق،  مه�صوم  مايز�ل 
و�صوح من قول �لزعيم �لوطني �لكبري حممد فريد يف �خلطبة 
عام  �صبتمرب  �صهر  �مل�رصية خالل  �ل�صبيبة  موؤمتر  �ألقاها يف  �لتي 
1909م )1327هـ( �إذ قال: »�إن م�رص حمكومة بامل�صت�صارين 
�لوز�ر�ت،  يف  �لأعمال  دولب  يديرون  �لذين  �لإجنليز 
ا �مل�صت�صار �ملايل �لذي له �حلق يف ح�صور جل�صات  وخ�صو�صً
بالدنا  يحكمون  �مل�صت�صارون  فهوؤلء  �لوزر�ء،  جمل�ض 

ويحركون وزر�ءنا كما ي�صاوؤون«.

وكانت �أكرث طبقات �ل�صعب تعا�صة هي طبقة �لفالحني، 
ففي �صنة 1325هـ )1907م( �أجري �لإح�صاء �لعام وتبني منه 
�ألًفا و178ن�صمة،  �أن �صكان م�رص يبلغون 11 مليوًنا و189 
جمهولو  �أو  عاطلون،  �ألًفا  و378  ماليني  خم�صة  منهم  و�أن 
باخلدمة  يقومون   2.358.506 جانبهم  و�إىل  �ل�صنائع، 
�ملالك  بينهم  بالزر�عة  م�صتغلون  و2.315.149  �ملنزلية 
�أن  �أخرى  جهة  من  و�ت�صح  �ليومية،  وعمال  و�مل�صتاأجرون 
يناير عام  �أول  �لفالحني بلغت من  �لتي تر�كمت على  �لديون 
على  وذلك  �جلنيهات،  من  مليوًنا   16 على  يربو  1907ما 
�لفالحني �لذين تقل ملكيتهم عن خم�صة �أفدنة، وقد ��صتخل�ض 
�إىل  ي�صل  بدين  حمماًل  كان  �لو�حد  �لفد�ن  �أن  ذلك  من 
25 جنيًها بفائدة تبلغ 5% �صهريًّا �أي 60% �صنويًّا وهي فائدة 

��صتغاللية ب�صعة.
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على  كان  �لوقت  ذلك  ت�صود  كانت  �لتي  �حلالة  و�إز�ء 
�لفالح �ملثقل بالديون �أن يبادر �إىل بيع حم�صوله مبجرد �لنتهاء 
من �حل�صاد ثم يعود ملد يده ليح�صل على �ل�صلفة ول يجد �أمامه 
غري �ملر�بي �لذي ي�صتويل يف نهاية �لأمر على �أر�صه وفاء للدين 

و�لفائدة �لفاح�صة.

� من �أن ت�صمح للبنك �لأهلي باإعطاء  ومل جتد �حلكومة بُدًّ
بع�ض �ل�ُصَلف، ويف 17 مايو �صنة 1902م )1320هـ( �صدر 
ت�صليف  منه  �لغر�ض  وجعل  �لزر�عي  �لبنك  بتاأ�صي�ض  عال  �أمر 
بفائدة قدرها 9% وكان  �ملال  يلزمهم من  ما  �لفالحني  �صغار 
�لقرو�ض  منح  �صوى  يعنيه  ول  �أجنبيًّا،  �لبنك  هذ�  مال  ر�أ�ض 
دون مر�قبة ��صتخد�مها ما د�م �لقر�ض م�صموًنا باأمالك �ملدين، 

وهكذ� كانت مو�جهة �حلكومة مل�صكلة �لفالح �لبائ�ض.

�أما مو�جهة عمر لطفي لها فكانت خمتلفة، فهو كمثقف 
باحلزب  و�ت�صل  �لتدري�ض  وتوىل  باملحاماة  ��صتغل  م�رصي 
�لوطني وعا�رص �حلركة �لوطنية يف مطلع �لقرن �لع�رصين �أح�ض 

ب�رص�وة �ملر�بني �لذين كانو� ي�صتنزفون دماء �أبناء �لوطن.

فلم يتجه يف حتقيق هدفه �إىل �حلكومة – وهي حتت رحمة 
�مل�صت�صارين �لإجنليز – و�إمنا �جته �إىل �لفالحني �ملنكوبني �أنف�صهم 
�لطريق  �أنه  ويوؤكد  �لتعاون  �إىل  يدعو  فاأخذ  م�صكلتهم  ليحلو� 
عليهم،  �مل�صتغلون  فر�صه  �لذي  �لبوؤ�ض  من  للخال�ض  �لوحيد 
وخل�ض  �لزر�عي،  �لتعاون  �إىل  �لدعوة  يف  جهده  وركز 
نظريته يف قوله: »�إن �لِفالحة �مل�رصية م�صابة باآفات منها نق�ض 
�ملح�صول ودودة �لقطن وعدم جودة تيلة �لقطن وعدم وجود 
�مل�صارف �لكافية يف بع�ض �جلهات وغري ذلك... و�لفالح 
م�صاب بكرثة �لديون و�لقرت��ض بالفو�ئد �لفاح�صة و�ل�صطر�ر 

دوًما �إىل بيع �ملح�صولت قبل �أو�نها باأثمان بخ�صة، ول يوجد 
�لزر�عية«،  �لنقابات  باإيجاد  �إل  �ملتعددة  �لأمر��ض  لهذه  عالج 
للحركة  موؤ�ص�ض  و�أول  د�عية  �أول  لطفي  عمر  كان  ثم  ومن 

�لتعاونية يف م�رص.

يرتدد يف  �أنه مل  �ملح�صنة  �لفكرة  هذه  لتنفيذ  ومن حتم�صه 
�لنظام  ليدر�ض  )1908م(  1327هـ  عام  �إيطاليا  �إىل  �ل�صفر 
�لتعاوين هناك على �لطبيعة، و�لتقى بال�صنيور »لوز�تي« موؤ�ص�ض 
�لتعاون يف �إيطاليا، و�أخذ عنه �لنظام �لتعاوين �لزر�عي ونظام 
�لعليا  �ملد�ر�ض  نادي  يف  ليلقي  م�رص  �إىل  عاد  ثم  �لت�صليف، 
�أوىل حما�رص�ته عن �لتعاون، وذلك يف يوم �أول نوفمرب عام 

1908م )1327هـ(.

ويف ختام �إحدى حما�رص�ته خل�ض فكرته يف قوله: »�إين 
�أختم كالمي باإبد�ء فكرة �أعدها رغبة �صادقة �أو ن�صيحة خال�صة 
و�لقرى،  �ملديريات  عو��صم  يف  �لتعاون  بنوك  �إن�صاء  وهي 
و�لنقابات �لزر�عية يف عو��صم وبالد �ملر�كز، فالأوىل تقر�ض 
�لبذور  من  حاجاتهم  للزر�ع  جتلب  و�لثانية  و�ل�صناع،  �لتجار 
وحتت  �لتعاونية  �لبنوك  مب�صاعدة  وتعلم  وغريها،  و�لأ�صمدة 
�إ�رص�فها«، وعالوة على ما تقدم كان عمر لطفي يدعو لتح�صني 
م�صتوى �لفالحني لتجود �لأر��صي باملح�صولت �ل�صخية �جليدة 
مما ي�صاعد على دفع ما عليها من ديون، وت�صري �لبالد يف هذ� 
يتم  ولن  �لد�ئنني،  عبودية  من  نهائيًّا  نتخل�ض  �أن  �إىل  �لطريق 
ذلك �إل باإن�صاء �لنقابات �لزر�عية و�رصكات �لتعاون و�مل�صارف 

�لأهلية.

�إىل   – �لعهد  ذلك  يف   – �حلكومة  ت�صتجب  مل  وملَّا 
�جلمعية  من  �مل�صكلة  �للجنة  و�صعت  �لذي  �لقانون  �إ�صد�ر 
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�لزر�عية �خلديوية م�رصوعه وقدمته �إىل �حلكومة �صنة 1327هـ 
)1909م(، مل يرتدد عمر لطفي يف ت�صكيل �لنقابات �لزر�عية 
�صفة  �لنقابات  لهذه  و�ختار  خا�ض  قانون  �إىل  �حلاجة  دون 
وم�صى  تكوينها،  �لعام  �لقانون  يجيز  �لتي  �ملدنية  �ل�رصكات 
يف دعوته على هذ� �لأ�صا�ض، ويف 30 دي�صمرب عام 1909م 
جنح يف تاأ�صي�ض �أول �رصكة تعاونية يف �لقاهرة، وهي �رصكة 
�لتعاون �ملايل �لتجارية بالقاهرة، ثم �أ�ص�ض �أول نقابة زر�عية يف 
�صنة  �إبريل  �لنملة مركز طنطا وذلك يف 22  بقرية �صرب�  م�رص 
1910م )1328هـ(، ثم تاأ�ص�صت بعد ذلك نقابة )�صنتماري( 
تاأ�صي�ض  وتعاقب  1910م،  عام  نوفمرب   11 يف  بالدقهلية 

�لنقابات �لزر�عية على مر �لأيام.

كان  �لذي  �لكبري  �لأمل  لتحقيق  لطفي  عمر  يع�ض  ومل 
ير�وده، وهو تاأ�صي�ض �لنقابة �لعامة للتعاون �ملنزيل و�لزر�عي، 
�إذ و�فته �ملنية يف 4 نوفمرب عام 1911م )1329هـ( بالًغا من 
�لعمر حو�يل 45 عاًما ق�صاها يف تاأدية و�جبه �لعملي لنفع �أمته 

ووطنه يف غري كلل �أو ملل.

�حللم  له  فحقق  باملو�صوع  لطفي  �أحمد  �صقيقه  �هتم  وقد 
�لذي عا�ض يحلم به، فظل مثابًر� على �ل�صعي �إىل �أن جنح يف 

تاأ�صي�ض �لنقابة �لعامة يف �أو�ئل عام 1912م )1331هـ(.

941– عمر املختار – �سارع – بق�سم الرمل 
)راللي �سابًقا(

يقرتن ��صم عمر �ملختار بتاريخ �جلهاد �لبطويل �لذي خا�صه 
�جلهاد  وهو  �لإيطايل،  �ل�صتعمار  �صد  �لعربي  �لليبي  �ل�صعب 
�لذي ��صتمر قر�بة ربع قرن، ففي عام 1911م )1329هـ( 
�عتدت �إيطاليا على ليبيا وغزتها غدًر� �أو عدو�ًنا تدفعها �لروح 

�لذي �صيطر على  �ل�رصيرة، و�جل�صع �ل�صتغاليل  �ل�صتعمارية 
�لدول �ل�صتعمارية وعلى ر�أ�صها �إجنلرت� وفرن�صا، وو�صط �حللم 
�إىل  �لرومانية  �لإمرب�طورية  لإعادة  �إيطاليا  ير�ود  كان  �لذي 
�حلياة كانت هجمات �ملجاهدين �لليبيني تزهق �لغا�صبني وتهدم 
م�صاريعهم �ل�صتعمارية �خلبيثة من �أ�صا�صها، ومل توقف �أ�صاليب 
�أ�رص  �صد  ميار�صونها  �لغا�صبون  كان  �لتي  �لوح�صية  �لنتقام 
�ملجاهدين و�أ�صدقائهم حمالت �لفد�ئيني �لأبطال على �جلي�ض 
�لإيطايل و�أعو�ن �مل�صتعمرين، ومن ثم ��صطر �لإيطاليون �إىل 
يطلبون  مبندوبيهم  وبعثو�  حماربة  كقوة  بالوطنيني  �لعرت�ف 

موعًد� للمفاو�صات.

ويف �صيدي رحومة �لتي تبعد 110 من �لكيلومرت�ت عن 
ذلك  وكان  لوجه،  وجًها  �خل�صمان  تالقى  غازي  بني  مدينة 
يف �صهر مار�ض عام 1929م )1348هـ(، وكان على ر�أ�ض 
يعاونه  �إيطاليا،  قو�د  �أكرب  بادليو  �ملار�صال  �لطليان  �ملفاو�صني 
و�ملدنيني،  �ل�صباط  من  وجمموعة  لربقة  �لع�صكري  �حلاكم 
قائد  �ملختار  عمر  �لبطل  �ملجاهد  بريا�صة  �لليبي  �لوفد  وكان 
�لثو�ر �لأعلى ي�صاعده م�صت�صاروه وهم: �لعامل يو�صف بورحيل 
�أحد علماء و�حة جغبوب، وعبد �حلميد �لعبار �لذي ر�صدت 
و�لف�صل  ميًتا،  �أو  حيًّا  به  ياأتي  ملن  �إيطايل  لرية   50.000
�أبو عمر �لفار�ض �مل�صهور و�أحد علماء �لإ�صالم �ملعدودين يف 
ذلك �حلني، وقد قدم �ملجاهدون لإيطاليا يف هذه �ملفاو�صات 
�إىل �حلدود  �لتون�صية  ليبيا من �حلدود  �رصوًطا ترتكز يف حرية 
م�صتقل  ككيان  للبالد  �لعربي  بالكيان  و�لعرت�ف  �مل�رصية، 
� دون �أي رقابة عليه �أو ممانعة  بلغته وقو�نينه، وترك �لت�صلح حرًّ
فيه، و�إلغاء �لقو�نني �لتي �أدت �إىل م�صادرة �لأمالك و�غت�صاب 
�لأر��صي وفر�ض �للغة �لإيطالية على ليبيا و�أ�رص �ملجاهدون – 
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مندوبني  �إح�صار  وجوب  على   – �ل�رصوط  هذه  على  عالوة 
ومن  ويوؤيدوه،  �لتفاق  لي�صهدو�  �لعربيتني  وتون�ض  م�رص  من 
هذ� �ل�رصط يت�صح تعلق �ملجاهدين و�لليبيني جميًعا بالعروبة، 
وجتاهل وجود �لحتالل �لربيطاين مب�رص و�ل�صتعمار و�حلماية 
�لفرن�صيني يف تون�ض، وو�فق �ملار�صال بادليو على هذه �ل�رصوط 
�ل�صاأن  بروما يف هذ�  �لعليا  �لدو�ئر  �إىل  باحتياجه  تظاهر  ولكنه 
وطالب بوقف �إطالق �لنار ملدة �صتني يوًما، وكانت هذه �ملدة 
�أول هدنة لوقف �لقتال منذ ع�رصين عاًما، وقد جتددت �لهدنة 
�أكرث من مرة يف �نتظار و�صول �لرد على �ل�رصوط من روما، 
�ل�صلطات  �أقامت  �أ�صهر،  �صتة  �ملتو�لية  �لهدنات  و��صتغرقت 
�لإيطالية خاللها ق�رًص� فخًما لعمر �ملختار باجلبل �لأخ�رص ليقيم 
�لليبيني،  من  يحر�صه حر�ض خا�ض  �جلهاد  فيه هو ورفاقه يف 
�لقر�آن  قر�ءة  و�إباحة  ومل�صت�صاريه  له  كبرية  رو�تب  و�أجرت 
�لإيطالية خميًبا  �حلكومة  رد  �ل�صنو�صية، وجاء  بالزو�يا  �لكرمي 
�جلهاد  �إىل  بالعودة  ورفاقه  �ملختار  عمر  فنادى  �لآمال  لكل 
ت�رصف  كانت  �لتي  �ل�صخية  و�ملرتبات  بالق�رص  �لإقامة  نابذين 
�جلهاد  �إىل  �لدعوة  ن�رص  يف  بورحيل  يو�صف  و�أخذ  �إليهم، 
ومالأت �لن�رص�ت �لثورية طول �لبالد وعر�صها، وقد جاء بهذه 
�لن�رص�ت �أن �إيطاليا تبغي بث �لفتنة لتمزيق �صمل �ل�صعب وتريد 
�لروح  على  تق�صي  ثم  للوقت،  ك�صًبا  �لهدنة  مدة  �إطالة  من 
�لوطنية، ولكن ليبيا �صتبقى عربية و�صيد�فع �أبناوؤها عن كيانها 
�ملن�صور�ت يوم 15 من �صبتمرب  �لنهائي وحددت  �لن�رص  حتى 

عام 1929م �آخر يوم للهدنة ولإجابة مطالب �ل�صعب.

وعادت  �لوطن  عن  �لدفاع  �إىل  �ملجاهدون  عاد  وهكذ� 
و�ملن�صور�ت  �ملدمرة  �لقنابل  عليهم  تلقي  �لإيطالية  �لطائر�ت 

�لد�عية للتجرد من �ل�صالح.

عام  ربيع  يف  ليبيا  �صد  �لإيطالية  �حلرب  بد�أت  ولقد 
�أيام ذلك �لف�صل  1329هـ )1911م(، ففي �صباح يوم من 
��صتيقظ �لنا�ض لي�صهدو� وحد�ت من �لأ�صطول �لإيطايل تق�صف 
مدينتي طر�بل�ض وبني غازي بالقنابل، ويف �أقل من �صاعة حتولت 
�إيطاليا  زعمت  وقد  وخر�ئب،  �أنقا�ض  �إىل  �لعربيتان  �ملدينتان 
�أن لها حقوًقا م�رصوعة يف ليبيا ترجع تاريخها �إىل �ألفي عام، 
و�غتنمت فر�صة �ن�صغال تركيا بالنقالب �لد�صتوري و�صعف 
حاميتها يف ليبيا وهاجمت �لقطر �لعربي بنري�ن مد�فع �أ�صطولها 
دون �أي �إنذ�ر باحلرب، ف�صقط �آلف من �أبنائه �رصعى وبينهم 

عدد كبري من �ل�صيوخ و�لن�صاء و�لأطفال.

وبعد عام من �ملقاومة �ل�صورية �لهزيلة تخلت تركيا لإيطاليا 
باأعبائها،  �أرهقتها  �لتي  �لبلقانية  �إىل �حلرب  لتن�رصف  ليبيا  عن 
و��صتمر �ملجاهدون �لليبيون على متابعة �لن�صال معتمدين على 

�أنف�صهم.

�أحمد  �ل�صيد  �لأبر�ر  �ملجاهدين  من  �لأوىل  �لقافلة  وقاد 
�لذي  �ملختار  عمر  �ل�صهيد  �لأخرية  �لقافلة  وقاد  �ل�صنو�صي، 
نذرو�  �لذين  �ملكافحني  �ملنا�صلني  من  �لألوف  �أحد  كان 
�أنف�صهم للدفاع عن �لوطن �صد �لغا�صبني �مل�صتعمرين، وكان 
�خلم�صني  يتخطى  لبالده  �مل�صوؤوم  �لإيطايل  �لغزو  وقت  عمره 
�لثو�ر  بقو�فل  �لتحاقه  يحل دون  ذلك مل  �أن  من عمره، غري 
منذ �لأيام �لأوىل للعدو�ن و��صرت�كه يف قتال �لعدو مع �ل�صبان 
للت�صحية  ر�ئًعا  مثاًل  و�إقد�مه  �صجاعته  يف  وكان  و�لرجال 
و�لدفاع عن �لوطن يف بطولة نادرة �أبية، ولقد �أذ�ق �مل�صتعمرين 
�إحدى �ل�صحف �لإيطالية �صهدت  �أن  �ألو�ًنا من �ملوت لدرجة 
ببطولته فكتبت تقول: »�إنه �أ�صجع �لرجال و�أجروؤهم و�أعرقهم 

يف �لتجرد و�لإخال�ض«.
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وبرز هذ� �ل�صيخ �لبطل كزعيم للن�صال �لوطني يف ليبيا �صنة 
1341هـ )1922م( حني ��صطر �أكرث �لزعماء �إىل �لتخلي عن 
م�رص  �إىل  هاجرو�  قد  �لزعماء  هوؤلء  �أكرث  وكان  �لكفاح، 
وعلى ر�أ�صهم �ل�صيد �إدري�ض �ل�صنو�صي، و�أخذو� يدعون لق�صية 

بالدهم يف �لعامل �لعربي و�لأجنبي لك�صب �لتاأييد و�ملنا�رصة.

ليح�ض  �لقاهرة  �إىل  �ملختار  عمر  جاء  �ل�صنة  تلك  ويف 
نف�صها  ليبيا  �أر�ض  �لن�صال يف  معاودة  على  �ملهاجرين  �لزعماء 
ومل ير�ض بالبقاء بعيًد� عن �ملعركة، وعاد �إىل �مليد�ن بعد �أن 
�حلرية،  بالده يف  بحقه وحق  يوؤمن  �إنه  �ملهاجرين  لرفاقه  قال 
و�إن هذ� �لإميان �لر��صخ �أقوى من �أي �صالح لأن �لظلم يجعل 
من �ملظلوم بطاًل، ثم �أردف قائاًل: »�إين �أف�صل �أن �أموت �رصيًفا 
و�صيفي يف يدي على �أن �أموت يف فر��ض �لدعة �ملمزوجة بالذل 

و�لعار«.

ويف طريق عودته �إىل ليبيا حاول �لإيطاليون �غتياله ف�صعر 
�لإيطاليني  �لتغلب على �جلنود  بالكمني و��صتطاعو�  هو ورفاقه 

فجردوهم من �أ�صلحتهم �لتي بد�أ بها �لن�صال من جديد.

� لقيادته،  و�تخذ �لزعيم �لبطل منطقة �جلبل �لأخ�رص مقرًّ
وجتمع حوله �ملقاتلون من كل فج و�صوب رجاًل ون�صاًء فا�صتد 
�صغط �ملجاهدين على �مل�صتعمرين مبا كانو� ي�صنونه عليهم من 
غار�ت متو��صلة ول�صيما على ثكناتهم، و�أعلنت �إيطاليا على 
لتعزيز  جنوًد�  �أر�صلت  كلما  وكانت  �حلرب،  �ل�صيخ  �لزعيم 
حامياتها �لتهمتهم غار�ت �لثو�ر �ملوؤمنني بحقهم يف �حلياة �حلرة 
�لكرمية، وبرز هذ� �لإميان �لقوي يف موقعة »�ملعمورة« حيث 
تالقت �لدبابات �لإيطالية، و�ل�صدور �لعربية، و�صهدت �إيطاليا 
�لعربيات بطولت ر�ئعة  �لن�صاء  �لهول، و�صجلت  �رصوبًا من 

فرت�جعت فلول �مل�صتعمرين خا�صئة مدحورة.

و��صتمرت �حلرب بني �إيطاليا وعمر �ملختار ع�رص �صنو�ت، 
�لفا�ص�صت على �حلكم،  �صيطر  عندما  وز�دت �رص�وة وهوًل 
عينت  قبل،  �ملف�صل  �لنحو  على  �ملفاو�صات  ف�صلت  �أن  وبعد 
�إيطاليا �جلن�ل جر�زياين �لذي �قرتف من �لآثام يف حق �ل�صعب 
1353هـ  1349و  عامي  بني  �لو�قعة  �لفرتة  خالل  �لليبي 
ن�صبه  وقد  �لو�صف،  عنه  يعجز  ما  1934م(   –  1930(
تقف  ل  �لتي  ق�صوته  يعرف  لأنه  برقة  على  حاكًما  مو�صوليني 
عند حد من �خل�صف �لوح�صي، وكان من متاديه يف �لع�صف 
ن حماكم طائرة من ق�صاة ع�صكريني يحملون �مل�صانق  �أن كوَّ
معهم وعندما تهبط طائر�تهم بالقرى ين�صبون �مل�صانق ثم تنظر 

�لق�صايا �لتي كانت تنتهي جميعها بالإعد�م �لفوري.

دون  �لطريق  ي�صد  �أن  �جلبار  �جلن�ل  هذ�  على  وكان 
و�صول �لإمد�د�ت من �لبالد �ملجاورة �إىل �ملجاهدين ول�صيما 
بالعتاد  تزويدهم  يف  جهًد�  تاألو  ل  كانت  �لتي  م�رص،  من 
�لأ�صالك  جر�زياين  فاأقام  منتظمة،  م�صتمرة  بحالة  و�ملوؤن 
على  �ل�صحر�ء  قلب  �إىل  �لبحر  �صاحل  من  �ملكهربة  �ل�صائكة 
فقطع  و�مل�صفحات  باجلنود  وحر�صها  مرت  كيلو   300 �متد�د 
حرب  �جلائر  هذ�  �صن  ثم  وم�رص،  ليبيا  بني  �ل�صلة  بذلك 
وكد�ض  �صحر�وية،  مع�صكر�ت  فاأن�صاأ  �ل�صعب  على  �إبادة 
�لأ�صباب،  لأتفه  بال�صباط  ي�رصبون  �لقبائل  �أفر�د  �أرجائها  يف 
من  ن�صيب  منهم  ولكل  �ملطحون  غري  �ل�صعري  غذ�ئهم  وجعل 
�ملاء ل يروي �لظماأ، فح�صدت �لأوبئة نفو�ض �ملعتقلني، ومل 
يعد من هذه �ملجزرة �لعاتية بعد �صنو�ت �صوى �آلف قليلة من 
هوؤلء �لبائ�صني وبقيت يف مو�طن �ملعتقالت كالعقيلة و�لربيقة 
�ل�صتعمار  بجر�ئم  ت�صهد  �ل�صهد�ء  عظام  من  �أكو�م  و�أجد�بيا 

�لأوروبي �لب�صعة.
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و��صتمرت حرب �لإبادة و��صتمر �ملجاهدون على �لكفاح 
دون هو�دة وجدد �لإيطاليون هجومهم على �جلبل �لأخ�رص – 
مقر قيادة عمر �ملختار – و�صددو� عليه �حل�صار، وكان عددهم 
ون�صاًء  رجاًل  �ملجاهدين  عدد  وكان  �ألًفا،  ثالثني  على  يزيد 
�أ�رصف  قد  �ل�صيخ  �لبطل  �آلف، وكان  و�أطفاًل حو�يل ثالثة 
ا على خو�ض �ملعارك، ويف  على �لثمانني، ولكنه بقي حري�صً
�صقط جو�د  �لأخ�رص  باجلبل  �لبي�صاء  مدينة  قرب  با�صلة  موقعة 
�مل�صتعمرون  يرحم  ومل  �أ�صرًي�،  فاأُِخذ  جرح  �لذي  �لزعيم 
للقانون  وفاًقا  �حلرب  �أ�رصى  معاملة  يعاملوه  ومل  �صيخوخته، 
�لدويل، فما �إن �لتاأم جرحه حتى �أخذوه مغلول �ليدين ب�صل�صلة 
و�لبت�صامة  �لإيطاليني  �ل�صباط  من  به جمع  يحيط  �حلديد  من 
�ل�رصيرة تعلو �صفاههم، و�أعدموه �صنًقا على �لرغم من رجائه 
باأن يقتل بالر�صا�ض كجندي جماهد، وكان ذلك يف 19 من 
�صبتمرب عام 1931م )1350هـ(، وهكذ� فا�صت روح �لبطل 
�ل�صيخ عمر �ملختار �إىل بارئها ر��صية مبا �أدت للعروبة من جهاد 

جميد لعنة ظلم �ل�صتعمار �لإيطايل وجربوته.

942– عمر مكرم – �سارع – بق�سم العطارين
�إحدى  يف  وورد  علي،  بن  �صليمان  بن  عمر  �ل�صيد  هو 
حجتي وقف �أبرمتا يف عامي 1210 و1235هـ على �لتو�يل، 
نقيب  �أنه  �لأخرى  �حلجة  يف  وجاء  ح�صني  يدعى  و�لده  �أن 
�ل�صادة �لأ�رص�ف، وقد ولد �ل�صيد عمر مكرم يف مدينة �أ�صيوط 
ون�صاأ  )1755م(،  1169هـ  عام  حو�يل  يف  �لقبلي  بالوجه 
وتلقى  �لكرمي،  �لنبوي  �لبيت  �إىل  تنت�صب  �إنها  قيل  �أ�رصة  يف 
من  و�فر  ق�صط  على  وح�صل  �ل�رصيف،  �لأزهر  يف  علومه 
عناية  له  وكانت  مب�رص  ع�رصه  معروفة يف  كانت  �لتي  �لعلوم 
خا�صة بقر�ءة كتب �لدين و�لفقه، و�قتنى مكتبة كبرية ماز�ل 

��صمه، وكان  �لكتب �مل�رصي حتمل  بد�ر  جزء منها حمفوًظا 
يف  بالتدري�ض  ي�صتغل  مل  ولهذ�  �لعامة،  للحياة  من�رصًفا  بطبعه 
�لأزهر على غر�ر عادة علماء �لع�رص، ومل يتفرغ للتاأليف لأن 
��صتعد�ده �لعقلي و�لنف�صي مييل به نحو �ل�صيا�صة و�لهتمام باأمور 

�ملجتمع �مل�رصي.

وكان �أول ظهوره يف �مليد�ن �ل�صيا�صي يف عام 1205هـ 
�إىل  �جلز�ئريل  با�صا  ح�صن  رجع  �أن  بعد  وذلك  )1791م( 
ومر�د  بك  �إبر�هيم  �لطاغيتني  تاأديب  على  ي�صتمر  تركيا، ومل 
�إىل جنودها يف  بك )�نظر ماد مر�د بك( ب�صبب حاجة تركيا 
ذلك �حلني ل�صد هجوم �لرو�ض عليها، ف�رصع مر�د و�إبر�هيم يف 
مفاو�صة �لو�يل �لرتكي لعودتهما �إىل �حلكم، وكان و�صيطهما 
لدى هذ� �لويل �ل�صيد عمر مكرم �لذي ��صتطاع مبا له من نفوذ 
متهيد �لطريق لهما بعد �ت�صاله بكثري من �لأمر�ء و�مل�صايخ، ومن 
ثم �صار من رجال �لدولة �ملقربني �إىل �لأمريين بعد عودتهما �إىل 
�إد�رة �صوؤون �لبالد و�صار ��صمه يرتدد على �لأل�صنة، ومكافاأة 
له على تلك �لو�صاطة �لناجحة عينه �لأمري�ن مر�د و�إبر�هيم نقيًبا 
1208هـ  عام  �لبكرية  �ل�صادة  نقيب  موت  عقب  لالأ�رص�ف 
كان  �لطاغيتني  جانب  من  �لتعيني  هذ�  ولعل  )1793م(، 
�لنا�ض،  بع�ض  من  �ل�صيد عمر مكرم  �إىل  �للوم  لتوجيه  مدعاة 
ف�صاد  يت�صح من  بالو�صاطة يف �صالحهما  لقيامه  �ملربر  �أن  غري 
بعيدين عن  �أثناءها  �لتي ظل مر�د و�إبر�هيم  �ملدة  �حلكم خالل 

�صوؤون �لدولة فكان �لف�صاد �أكرث مما �قرتفاه منه قبل فر�رهما.

وعقب عودتهما �إىل �حلكم �صاد �ل�صطر�ب �أمور �لدولة 
على  يعتدون  بك  مر�د  مماليك  و�أخذ  و�لف�صاد،  �لظلم  وعم 
بك  �إبر�هيم  له  ترك  �أن  بعد  �لنا�ض وحرياتهم ول�صيما  حقوق 
�إليه مر�د من غنائم ع�صفه  يلقيه  �لدولة، وقنع مبا كان  مقاليد 
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ي�صمع  مل  �لغا�صمة  �لقامتة  �لفرتة  هذه  ويف  وجربوته، 
�لثور�ت  قيادة  يف  ي�صرتك  ومل  �صوت،  مكرم  عمر  لل�صيد 
و�ملظامل،  �لطغيان  �صد  بها  يقوم  �ل�صعب  �لتي كان  �ملتالحقة 
وقنع بال�صرت�ك يف حل بع�ض �مل�صاكل �لعامة وتهدئة �خلو�طر 

�لثائرة، ون�صح �لأمر�ء باتباع �صبيل �لعدل و�لإح�صان.

كتابة  يف  ��صرتك  )1795م(  1209هـ  عام  �أو�خر  ويف 
بك  مر�د  مبقت�صاها  تعهد  �لتي  �ل�صيا�صية  �لجتماعية  �لوثيقة 
و�إبر�هيم بك و�لأمر�ء جميًعا بالقيام بو�جبات �لعدل و�لقانون 
مل  �لطاغيتني  �أن  غري  و�لع�صف،  �لظلم  عن  و�لكف  و�لعرف 
يقلعا عن غيِّهما و��صتمر� على �تباع �لف�صاد و�لتخريب، و�أخذ 
�ل�صعب يتحفز للقيام بالثورة �صد �لأو�صاع �ل�صاذة �لتي �أ�صبحت 

ل حتتمل.

1213هـ  عام  حمرم  �صهر  من   18 �لثنني  يوم  ويف 
)3 من يوليو عام 1798م( وردت �لأخبار باأن �لفرجنة ينزلون 
على �ل�صو�طئ �ل�صمالية، وكان ذلك بدء �حلملة �لفرن�صية على 
م�رص ثم تتالت �لأنباء باأن �لغز�ة ��صتولو� على �لإ�صكندرية دون 
مقاومة تذكر، �إذ مل يكن فيها حامية قوية ت�صتطيع �لدفاع عنها، 
�أما �أمر�وؤها فلم يهبو� للدفاع لأنهم كانو� على غر�ر روؤ�صائهم 

خائري �لعز�ئم ل هم لهم �صوى �لظلم و�لنهب و�ل�صلب.

وقف  جي�صني  فاألفا  �لطاغيتان  �لأمري�ن  حترك  و�أخرًي� 
�أحدهما يف �رصق �لنيل عند بولق، وكان بقيادة �إبر�هيم بك 
وذهب �لآخر بقيادة مر�د بك �إىل �لغرب ليلتقي بالفرن�صيني يف 
�لطريق قبل و�صولهم �إىل �لقاهرة، و�لتقى جي�ض مر�د بالعدو 
عند �صرب�خيت يف 14 من يوليو 1798م )29 من �ملحرم عام 
مر�د  �جلبان  لذ  حتى  �صغري  �صد�م  �إل  هو  وما  1213هـ(، 

�لرب  �إمبابة يف  عند  يتح�صن  و�أخذ  �لقاهرة،  �إىل  عائًد�  بالفر�ر 
�لغربي من �لنيل.

فدعا  حقيقتها  على  مكرم  �ل�صيد  حما�صة  ظهرت  وهنا 
�صباًنا  �لقاهرة  �أهل  وخرج  �لند�ء،  فلبو�  �جلهاد  �إىل  �لنا�ض 
ليجدي  يكن  مل  �جلماهريي  �لدفاع  هذ�  و�صيوًخا،ولكن 
�لعامة  كان  َعَلًما  نا�رًص�  �لقلعة  من  مكرم  عمر  ونزل  نفًعا، 
�لع�صي  يحملون  �لنا�ض  حوله  و�صار  �لنبوي«  »بالبريق  يدعونه 

و�لنبابيت.

ويف 21 من يوليو ظهرت طالئع �لفرن�صيني بقيادة »ديزيه« 
�إىل  �جلبان  مر�د  جلاأ  حتى  ق�صرية  فرتة  �إىل  هي  وما  و»رينيه« 
وبون  ومينو  نابليون  ر�أ�صهم  وعلى  �لفرن�صيون  وهجم  �لفر�ر 
�جلند  من  فقتلو�  �ل�صعب  �أفر�د  وعلى  �جلي�ض،  من  �لبقية  على 
بك  �إبر�هيم  وتبع  �لنيل،  يف  �ألف  حو�يل  و�أغرقو�  �صتمائة، 
مر�ًد� يف �لفر�ر جلبنه وخوره، ووجد �ل�صعب نف�صه �أعزل ل 
در�ية له ول قوة، وكان عمر مكرم بينهم فخرج من �لقاهرة 

بعد �لهزمية هو ومن كان معه من �لزعماء.

�لت�صليم  يعر�صون  نابليون  �إىل  و�مل�صايخ  �لعلماء  و�أر�صل 
فاأجيب طلبهم ورجع كثري من �ملهاجرين �إىل �لقاهرة، و��صتمر 
�لفر�صة  ت�صنح  حتى  �لهجرة  على  معه  قليلة  وفئة  مكرم  عمر 
ملعاودة �جلهاد، ومل ير�ض مبهادنة �لفرن�صيني �لذين �أعلنو� �أنهم 
وطغيانهم،  �ملماليك  ظلم  من  �مل�رصي  �ل�صعب  لتخلي�ض  �أتو� 
و�آثر مو��صلة �جلهود ل�صرتد�د ��صتقالل �لبالد على �أن ينظر �إىل 
ثم  ومن  �لغا�صب،  �لعدو  �إىل  و�خل�صوع  �ل�صخ�صية  م�صلحته 
نر�ه يالقي �لأهو�ل منفيًّا عن وطنه من�رصًفا �إىل �جلهاد و�ملقاومة 
في�صحب جي�ض �إبر�هيم بك يف تقهقره �إىل �ل�رصق و�إىل �ل�صمال 
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نحو �ملن�صورة ثم يو��صل �صريه معه �إىل �صبه جزيرة �صيناء �إىل 
�أن يلحق نابليون بنف�صه بهذ� �جلي�ض �ملنهزم يف 17 من فرب�ير 
عام 1799م )1214هـ(، ويقهره هو و�لأتر�ك، فيلجاأ عمر 
مكرم �إىل يافا �إىل �أن يفتحها نابليون ويرتكب خطاأه �لفاح�ض 

بقتل �صتة �آلف من �صكانها كانو� قد ��صت�صلمو� حلكمه.

ومل يتطرق �أذى نابليون ملن وجدهم يف يافا من �مل�رصيني 
بل �أكرمهم و�أعادهم �إىل م�رص، وكان من بينهم �ل�صيد عمر 
مكرم، و�أثناء غيبة عمر عن م�رص ثمانية �أ�صهر حدثت �أحد�ث 
خطرية فانهارت دولة مر�د و�إبر�هيم و��صتقر حكم �لفرن�صيني، 
�أبي قري يف �أول  وكان �لإجنليز قد حطمو� �أ�صطولهم يف وقعة 
�أغ�صط�ض من عام 1798م )1213هـ( وهو عام قدومهم �إىل 

م�رص، وكان ن�رص �لإجنليز على يدي �أمري �لبحر نل�صون.

�لغز�ة  على  �لأوىل  ثورتهم  ثارو�  قد  �مل�رصيون  وكان 
يف 21 من �أكتوبر، �أي بعد ثالثة �صهور من قدومهم وكانت 
�ملعروف  �ملقد�صي  �لدين  بدر  �ل�صيد  بزعامة  �لثورة  هذه 
�لنقيب  بن  مو�صى  بن  علي  �ل�صيد  �صقيق  وهو  �لنقيب،  بابن 
وهرب  �لثورة،  هذه  �أخفقت  وقد  �لنقيب(  �بن  مادة  )�نظر 
بدر �لدين �إىل �ل�صام، و�ن�صم �إىل عمر مكرم يف يافا �إىل �أن 

عاد معه عقب فتح نابليون لهذه �ملدينة.

فقد  �لفرن�صي،  �لغزو  بد�ية  منذ  بال  للم�رصيني  يهد�أ  ومل 
كانو� يهبون �إىل مناه�صة �لغز�ة حيًنا بعد حني، وكلما وجدو� 
�لفر�صة �صانحة للوثوب عليهم فنغ�صو� على �لفرن�صيني مقامهم 
بالبالد على �لرغم من تغلغلهم يف �لأر��صي �مل�رصية من �أق�صاها 

�إىل �أق�صاها.

ومل  �ملو�تية،  �لظروف  ينتظر  �صاكًتا  مكرم  عمر  وبقي 
ير�ض بال�صرت�ك يف �حلكم باأية كيفية ومل يدخل �لديو�ن �لذي 
�لأ�رص�ف ول يف  نقابة  ي�صرتجع مكانه يف  نابليون ومل  نه  كوَّ
بالقليل  قبل وقنع  �صوؤونها من  يدير  �لتي كان  �لأوقاف  نظارة 

�لذي رده �لغا�صبون �إليه من �لأمالك.

وكان �لفرن�صيون �صبه حم�صورين بعد حتطيم �أ�صطولهم يف 
�إىل فرن�صا وحمرومني من  �لعودة  �أبي قري فكانو� عاجزين عن 
تلقي مددها ومعونتها، غري �أن نابليون ��صتطاع مبهارته �حلربية 
�مل�صهورة �أن يهزم حملة تركية نزلت ب�صمال م�رص للق�صاء عليه 
وعلى رجاله، وكان قد عزم على مغادرة �لديار �مل�رصية ليقينه 
�إىل  �إىل حكمه، فذهب  نهائيًّا  �أهلها  �إخ�صاع  يفلح يف  لن  �أنه 
� �إىل فرن�صا، مما �أغ�صب جنوده ورموه  �لإ�صكندرية و�أبحر �رصًّ
و�آلت  نارها،  ي�صلون  وتركهم  �ملعركة  من  و�لفر�ر  باجلنب 
جي�صه  على خروج  �لعمل  من   � بُدًّ ير  فلم  )كليرب(  �إىل  �لقيادة 
�أقرب فر�صة م�صتطاعه، فبد�أ مبفاو�صة مر�د بك  من م�رص يف 
لتنفيذ خطته وكان مر�د تابًعا يف �أق�صى �ل�صعيد و�تفق معه على 
�أن يكون حاكًما للوجه �لقبلي حتت �إمرة �لفرن�صيني وقد مت هذ� 
)�أكتوبر عام  �لتفاق يف �صهر جمادي �لأوىل عام 1214هـ 
مبفاو�صة  �لثانية  �خلطوة  �تخاذ  ثم �رصع كليرب يف  1799م(، 
�لإجنليز و�لرتك يف �ل�رصوط �لتي متكنه من �خلروج من م�رص، 
ثانية  �لزحف على م�رص مرة  بد�أ يف  �لرتكي قد  وكان �جلي�ض 
من ناحية �ل�صام، ويف يناير عام 1800م )�صعبان 1214هـ( 
�أعلنت تلك �ل�رصوط و�أخذت �لقاهرة ت�صتعد لرحيل �لفرن�صيني 
على  نفقاته  تكون  �أن  �لرحيل  �رصوط  بني  من  وكان  عنها، 
جتار  كبري  بزعامة  �ملال  جمع  يف  �لنا�ض  ف�رصع  م�رص  عاتق 
�ملحروقي(، غري  مادة  )�نظر  �ملحروقي  �أحمد  �ل�صيد  �لعا�صمة 
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�لرتكي  �جلي�ض  وكان  �لتفاق،  على  يو�فقو�  مل  �لإجنليز  �أن 
ا �إىل جي�ض �إبر�هيم بك، وقد و�صل �إىل بلبي�ض، وكان  من�صمًّ
باإذن  �ل�صعيد  �آتًيا من  �لقاهرة  �إىل م�صارف  مر�د بك قد و�صل 
من �لفرن�صيني، وكان �لأ�صطول �لإجنليزي يحا�رص �ل�صو�طئ 
�مل�رصية، فلم يكن يف و�صع )كليرب( �إل �أن يقوم بعمل حربي 
�رصيع، فباغت �لأتر�ك و�مل�رصيني عند �ملطرية و��صتطاع �لتغلب 
عليهم يف موقعة طاحنة يف �ليوم �لع�رصين من �صهر مار�ض عام 
1800م )23 �صو�ل �صنة 1214هـ( وعندها تبخر �أمل �ل�صعب 
يف رحيل �لأجنبي عن بالدهم فاجتهو� نحو �ل�صيد عمر مكرم 
ونادو� به زعيًما عليهم فاأ�رصع �إىل �خلروج من عزلته، و�صمم 
�لعارمة  بالثورة  و�صاح  �جلهاد  �إىل  �لهمم  فاأ�صعل  �لكفاح  على 
فردد �صيحته �لزعماء �ملخل�صون �أمثال �ل�صيد �أحمد �ملحروقي، 
وهبت �لثورة �مل�رصية �لكربى �لتي د�م ��صطر�مها يف �لقاهرة 
�ل�صعب  �أفر�د  فيها  �لن�صال  على  و�أجمع  يوًما  وثالثني  �صبعة 
و�لأمر�ء دون ��صتثناء وتنا�صى �لأمر�ء �أحقادهم، و�صارو� يف 
م�رص  حترير  �لوحيدة  قبلتهم  وجعلو�  متحدين  �لثورة  مو�كب 
و�جلهاد يف �صبيلها بزعامة �ل�صيد عمر مكرم �لذي كان روح 
ويحر�ض  �لقتال  مو��صع  على  مير  فكان  �لناب�ض  وقلبها  �لثورة 
�لنا�ض، ويحم�صهم �أو ي�صاركهم فيما هم فيه من م�صقة �حلرب 

و�جلهاد.

�لبيوت  بع�ض  يف  �حلرب  ملعد�ت  م�صانع  �ل�صعب  و�أقام 
يعمل بها �ل�صناع لياًل ونهاًر� و��صتجاب �أفر�ده جميًعا �إىل ند�ء 
ومل  ثورتهم  �صبيل  يف  ن�صب  �أو  مبال  يبخلو�  فلم  مكرم  عمر 
يتخلف منهم �إل �جلبناء �أو �ل�صعفاء، ومبجرد �أن ق�صى كليرب 
على �جلي�ض �لرتكي يف هليوبولي�ض و�أرغمه على �لن�صحاب ثم 
�لفر�ر �إىل �ل�صام عاد �إىل �أربا�ض �لقاهرة وحا�رصها على ثورتها 

و�صدد كليرب �حل�صار ومنع �لأقو�ت عن �ملدينة ولكن ذلك مل 
للخور،  ي�صت�صلمو�  �أو  ي�صت�صعفو�  فلم  �لثو�ر  ع�صد  يف  يفت 
ويف �إبريل عام 1800م )1214هـ( �صدد �لفرن�صيون �حل�صار 
�لقاهرة ومل ين�رصهم مر�د بك �خلائن باملدد و�ن�صم  �أهل  على 
�إىل �لغز�ة وقبل حكم �ل�صعيد حتت �صيادتهم و�أخذ ين�صح �أهل 
�لقاهرة بالت�صليم للعدو. وحتت وطاأة ر�صا�ض �لبنادق �لفرن�صية 
�أُرغم  �لعو��صف،  و��صتد�د  �لأمطار  وهطول  �حلر�ئق  ونري�ن 
�لقاهريون على �ل�صت�صالم يف �أول ذي �حلجة عام 1215هـ 
مكرم  عمر  �ل�صيد  وكان  1800م(،  عام  �إبريل  من   25(
باخلروج  �لفرن�صيون  لهم  فيمن �رصح  �ملحروقي  �أحمد  و�ل�صيد 
من �لقاهرة �إىل �ل�صاحلية مع �جلي�ض �لرتكي توطئة خلروجهما 

من �لقطر �مل�رصي. 

ومبجرد �أن ��صتتب �لأمر موؤقًتا للفرن�صيني بادرو� �إىل فر�ض 
�لقاهرة  �أهل  على  �لفرنكات  من  ماليني  ع�رصة  قدرها  غر�مة 
و�قرتفو� يف حت�صيلها من �ألو�ن �لع�صف و�لظلم ما يت�صاءل �إز�ءه 
�ل�صيد عمر  بيت  نهب  �إىل جانب  مر�د بك، هذ�  كل مظامل 
مكرم وبيوت �لأمر�ء �لذين �آثرو� �خلروج مع �جلي�ض �لرتكي.

بيد  قتل كليرب  يونية عام 1800م )1214هـ(  ويف 14 
�صليمان �حللبي �لذي مثل �لفرن�صيون بجثته بعد �أن �أحرقو� يده 
�ليمنى، وخرقو� �أح�صاءه وتركوه ميوت يف بطء على �خلازوق 
بجثث  ومثلو�  وقتلو�  قطعة،  قطعة  �لطري  لياأكلها  جثته  و�أبقو� 
�أربعة �صهد�ء �آخرين ل�صتباههم يف �أنه كانو� من �أعو�ن �حللبي 
على  �أخرى  غر�مة  وفر�صو�  �لنبابيت،  فوق  بجثثهم  وطافو� 
�لأهايل قدرها �أربعة ماليني من �لفرنكات ثم غر�مة ثالثة قدرها 

مليون فرنك.
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�لوجه  و�أما  مر�د بك،  يد  فقد �صار كله يف  �ل�صعيد  �أما 
وبقيت  �لرهيب  و�خلوف  �لقلق  يعمه  م�صطربًا  ف�صار  �لبحري 
م�رص يف �أمل مرير ت�صعة �أ�صهر كاملة ي�صودها �لع�صف �لذي ل 
يقف عند حد و�لنهب و�ل�صلب �للذ�ن ل يتورعان ول يحجمان 
»مينو«  �لقائد  �ملحزنة  �ملدة  هذه  قائد  وكان  �صفاعة،  �أية  عن 
�صيدة �رصيفة  من  – وتزوج  �لإ�صالم  �دعى  – �أو  �أ�صلم  �لذي 
�لن�صب من �أهل ر�صيد، وهي �بنة �ل�صيد علي �لر�صيدي و�صمى 
نف�صه »عبد �لله جاك مينو«، وكان مينو يبغي تنفيذ �لق�صد من 
�حلملة �لفرن�صية وهو �إقامة م�صتعمرة فرن�صية على �صفاف �لنيل 
ولكن هذ� �لأمل �أخذ يتبدد عندما نزلت يف �أو�ئل مار�ض عام 
1801م )1215هـ( على مقربة من �لإ�صكندرية قوة �إجنليزية 
قو�مها 5000 جندي، وعندما جتمعت يف �ل�صام قوة تركية 
بلغ عدد رجالها 30.000 و�أخذت تتحرك نحو �لقاهرة فهزم 
�إىل  �لرتكي  �جلي�ض  وو�صل  �لإ�صكندرية،  �رصقي  مينو  �لقائد 
�أربا�ض �لعا�صمة يف �أو�ئل مايو، ومت �لتفاق يف 27 يونية عام 
1801م على خروج �لفرن�صيني باأ�صلحتهم ومتاعهم وترحيلهم 
�إىل فرن�صا من ر�صيد ثم مت �خلروج يف 9 من يوليو. و�أما مينو 
فقد ظل يد�فع م�صتميًتا بالإ�صكندرية مدة �صهرين �آخرين، ثم 
��صت�صلم يف �أو�خر �أغ�صط�ض، ورحلت �جليو�ض �لفرن�صية عن 
م�رص يف 12 �صبتمرب من ذلك �لعام وعادت م�رص �إىل �حلكم 

�لرتكي بعد ن�صال ��صتمر ثالث �صنو�ت و�صهرين.

وقد فطن �ل�صعب �إىل �صعف �ل�صالطني �لذين كانو� يتولون 
�حلكم، وز�د �إدر�كه بالعتماد على نف�صه للمظامل �لتي �قرتفها 
�لأتر�ك و�ملرتزقة �لذين جاوؤو� معهم لإخر�ج �لفرن�صيني، وما 
فعلوه من مكايد وموؤ�مر�ت �صد �ملماليك مما جعل �لتعاون بينهم 
م�صتحياًل، وكان �ملرتزقة من �ملغاربة و�ل�صود�نيني و�لأرنوؤود 

و�ل�صوريني.

يو�صف  و�لزير  �جلز�ئريل  با�صا  ح�صن  �لقبود�ن  رجع  وملا 
با�صا �إىل تركيا ُعنيِّ حممد خ�رصو با�صا )�نظر مادة خ�رصو( و�لًيا 
على م�رص، وملا مل ي�صتطع �لتفاق مع �لأمر�ء و�ملماليك يف 
�ل�صعيد �أر�صل �إليهم جي�ًصا من هوؤلء �ملرتزقة بقيادة حممد علي 
وطاهر با�صا فانهزم هذ� �جلي�ض عدة مر�ت �أمام مقاومة جي�ض 
م�صارف  بلغ  حتى  �ل�صعيد  مدن  على  ��صتوىل  �لذي  �ملماليك 

�جليزة.

�جلنود  مرتبات  لدفع  يكفي  ما  �لدولة  بخز�نة  يكن  ومل 
�لوجه  �إىل  با�صا فهرب  �لو�يل خ�رصو  يثورون على  مما جعلهم 
�جلنود  ومتكن  )1218هـ(  1803م  عام  مايو  يف  �لبحري 
�لأرنوؤود من �ملناد�ة بخلعه و�إقامة طاهر با�صا �لأرنوؤودي و�لًيا 
على م�رص، وكتبو� �إىل �حلكومة �لعثمانية بذلك غري �أن �جلنود 
من �ملرتزقة �لإنك�صارية وجدو� يف تعيني طاهر با�صا �لأرنوؤودي 
وطالبوه  با�صا  طاهر  فهاجمو�  كعثمانيني،  مقد�رهم  من  ا  حطًّ
غري  حكمه  يدم  ومل  قتلوه  ذلك  عن  عجز  وملا  مبرتباتهم، 
على  وكان  �لقلعة  يف  �لأرنوؤود  حت�صن  وعندها  يوًما،   26
قيادتهم حممد علي �لذي ر�أى �لتفاق مع �أمر�ء �ملماليك �صد 
�لإنك�صارية فوفد �لأمر�ء على �لقاهرة بجيو�صهم ومل يجد قائد 
�أ�صد  يعانون  وجنوده  �لقاهرة  من  �خلروج  من   � بُدًّ �لإنك�صارية 

حالت �ل�صيق و�مل�صقة.

و��صتطاع حممد علي �لتفاق مع �أمر�ء �ملماليك على حكم 
�لبالد �رصكة بينه وبينهم على �أن يكون �إبر�هيم بك �لكبري نائًبا 
عنه �إىل �أن تر�صل تركيا حاكًما جديًد� من قبلها لي�صري على �صنة 
حقيقة  ل  �صورة  �ل�صلطان  ممثل  فيه  كان  �لذي  �لقدمي  �حلكم 
�لو�قع  �لأمر  �ملطلق، و�أقرت تركيا  �ملماليك  �إىل جو�ر حكم 
و�أر�صلت من قبلها )با�صا( ��صمه علي �لطر�بل�صي فاأر�د �لنتقام 
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عثمان  يقدم  ومل  �ل�صو�ء،  على  �لأرنوؤود  ومن  �ملماليك  من 
�لربدي�صي على �ل�صطد�م بهذ� �لبا�صا مبا�رصة فعاد �إىل �لقاهرة 
وتدبر �لأمر مع �لأمر�ء ومع حممد علي و�أعو�نه �لأرنوؤود ثم 
�أر�صلو� يرجون منه �حل�صور �إىل عا�صمة حكمه، ويف �لطريق 
يف  قتلوه  �إنهم  ويقال  �لأمر�ء،  جنود  به  �أحاط  �لقاهرة  نحو 
�رصق �لدلتا، كما �أفنو� جنوده وكان عددهم يربو على �لألفني 
وخم�صمائة، وكان على ر�أ�ض �لأمر�ء يف هذه �ملوؤ�مرة عثمان 

�لربدي�صي )�نظر مادة �لربدي�صي(.

علي  وحممد  �لربدي�صي  بني  �خلالف  وقع  ذلك  وعقب 
�لذي �أخذ يدبر �لأمر لإ�صقاط �رصكائه يف �حلكم وعندما طالبه 
�جلنود بدفع مرتباتهم �أحالهم على عثمان �لربدي�صي لأنه �صاحب 
� من دفع �ملرتبات  �جلباية ولديه �خلز�نة، ومل يجد �لربدي�صي بُدًّ
و�لع�صف  �لقمع  باأ�صاليب  �لنا�ض  من  �لأمو�ل  ي�صتخرج  فاأخذ 
يثور عليه  �ل�صعب  �لطاغية مر�د بك مما جعل  �صيده  على غر�ر 
فانتهز حممد علي �لفر�صة، و�أحاط د�ر �لربدي�صي ود�ر �إبر�هيم 
بك �لكبري باجلنود و�ملد�فع فهرب �لربدي�صي �إىل م�رص �لقدمية، 

وهرب �إبر�هيم بك �لكبري �إىل �ل�صعيد عرب �لتالل.

�ملتقدمة  �حلو�دث  �إيجابي يف  دور  مكرم  لعمر  يكن  ومل 
�ت�صاله  �إل  �للهم  م�رص،  �إىل  عودته  بعد  وقعت  �لتي  �لذكر 
بو�صف  منا�صبات حمدودة  �لعثماين يف  وبالو�يل  باإبر�هيم بك 
�للقب  هذ�  �إليه  �أعيد  �أن  بعد  ول�صيما  لالأ�رص�ف،  نقيًبا  كونه 
�ل�رصيف وق�صى يف عزلته ثالث �صنو�ت بعد خروج �لفرن�صيني 
�لربدي�صي  هرب  �إىل  �أدت  �لتي  �حلو�دث  وعقب  م�رص،  من 
و�إبر�هيم �لكبري وجد �أن �لو�جب يحتم عليه �لأخذ بيد �ل�صعب 
وقيادته و�ل�صرت�ك معه لينال حقوقه وحريته، وكان ذلك �أول 

��صرت�ك جدي منه يف �لأمور �لعامة بعد عودته �إىل �لوطن.

وبعد �أن �أنزل حممد علي خ�رصو با�صا من �لقلعة وعينه و�لًيا 
موؤقًتا مدة يوم و�حد، وبعد �أن عينت تركيا خور�صيد با�صا �لذي 
كان حمافًظا لالإ�صكندرية )�نظر مادة خور�صيد با�صا( وليًّا على 
م�رص �أخذ عثمان �لربدي�صي و�أمر�وؤه يهاجمون �أطر�ف �لقاهرة، 
كما �أخذ �لألفي �لكبري يتحنيَّ �لفر�ض لالنق�صا�ض عليها، ومن 
ثم �متنعت �لأمو�ل و�ملوؤن عن �لقاهرة و��صتد خور�صيد با�صا يف 
�بتز�ز �أمو�ل �لأهايل وفر�ض �ل�رص�ئب �لباهظة عليهم، ووجد 
�لقاهرة يحتم عليه  �أهل  �إليه  �لذي و�صل  �أن �حلال  عمر مكرم 
مدًد� ع�صكريًّا  با�صا  �أن طلب خور�صيد  بعد  زعامتهم ول�صيما 

من تركيا.

ويف هذه �لأثناء كان خور�صيد ير�صل جي�ًصا من �لأرنوؤود 
لتاأديب  با�صا  وح�صن  علي  بقيادة حممد  �ل�صعيد  �إىل  و�ملرتزقة 
�لهزمية  يالقي  كان  �جلي�ض  هذ�  �أن  غري  �ملماليك،  �أمر�ء 
�ملتكررة، ثم و�صل �ملدد �لرتكي فتخلى حممد علي وح�صن 
با�صا عن مقاتلة �لأمر�ء وعاد� �إىل �لقاهرة، وكان �جلنود �لرتك 
قد �رصعو� يف �لنهب و�ل�صلب فثار �صكان �لقاهرة بزعامة عمر 
ول�صيما  �حلالة  باإ�صالح  قمني  علي  حممد  �أن  وظنو�  مكرم 
نحو  �جتمع  وعندها  �لبا�صاوية  لقب  خور�صيد  قلده  �أن  بعد 
�ألًفا من �لأهايل عند بيت �لقا�صي، وكان عمر مكرم  �أربعني 
�أول من �قرتح على �ملجتمعني �ختيار حممد علي لولية م�رص، 
ثم �صار �ملجتمعون �إىل بيته بالأزبكية، وقام عمر مكرم و�ل�صيخ 
�ل�رصقاوي )�نظر هذه �ملادة( باإلبا�صه �لكرك و�لقفطان و�صدرت 
م�صادقة �صلطان تركيا على هذ� �لختيار يف 9 من يوليو عام 
�حلكم يف  عن  با�صا  خور�صيد  ونزل  )1220هـ(  1805م 
6 من �أغ�صط�ض عام 1805م بعد �أن ز�وله مدة �صنة و�أربعة 

�أ�صهر كانت �آخر عهد �حلكم �لرتكي يف م�رص.
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ويف يوم 16 من �أغ�صط�ض عام 1805م كان يوم وفاء 
�لنيل فدبر �أمر�ء �ملماليك �لهجوم على �لقاهرة ودخلو� فعاًل من 
�أحد �أبو�بها وطلبو� من عمر مكرم م�صاعدتهم للعودة �إىل �حلكم 
فجاأة  فاأخذو�  لهم كميًنا  دبر  قد  علي  فرف�ض، وكان حممد 
بنري�ن �لبنادق، و�أغلق �لباب �لذي دخلو� منهم فقتل �أكرثهم 
�ل�صحر�ء  �إىل  بع�صهم  علي وهرب  �إىل حممد  �أ�رص�هم  و�صيق 
و��صتطاع بعد ذلك طرد �جلنود �لرتك من م�رص و�أرغم �لربدي�صي 
على �لتوغل يف �ل�صعيد �إىل �جلنوب ولكن �لألفي �لكبري حا�رص 
مدينة دمنهور يف مايو عام 1806م )1221هـ( وطلب �لعون 
من �لإجنليز �أ�صدقائه ليعود �إىل �حلكم، فبادر عمر مكرم �إىل 
حتري�ض �أهل دمنهور على �لدفاع فحفرو� �خلنادق وتلقو� �ملوؤن 

و�لذخائر �لوفرية من �لقاهرة.

�إىل  �أ�صطول  فح�رص  �لألفي  لن�رصة  تركيا  وحتركت 
�لإ�صكندرية يحمل قائده فرماًنا بنقل حممد علي �إىل �صالونيك 
من  وطلبو�  مكرم  عمر  بيت  يف  و�لزعماء  �لأعيان  فاجتمع 
حممد  وهو  �ختاروه  �لذي  �لو�يل  على  �لإبقاء  تركيا  �صلطان 
علي، وملا طال �لأمر على هذ� �لو�صع فاو�ض قائد �لأ�صطول 
حممد علي يف جتديد عهد وليته على م�رص و�نتهى �لأمر بقبول 
�أكتوبر عام 1806م، وهكذ�  �أول  ر�صميًّا يف  تركيا  �صلطان 
��صتقر �لأمر ملحمد علي ومر�ض �لربدي�صي يف منفلوط ومات 
دمنهور،  فتح  عن  �لألفي  وعجز  �لعام  ذلك  من  دي�صمرب  يف 
�لطريق  �أمره ومات يف  على  مغلوبًا  �ل�صعيد  نحو  بجي�صه  فاجته 
هذ�ن  وكان  )1222هـ(.  1807م  عام  يناير  �صهر  خالل 

�لأمري�ن نهاية �خلطر �لذي كان يتهدد حكم حممد علي.

وحد�ت  من  �لإجنليز  نزل  �لعام  ذلك  من  مار�ض  ويف 
�أ�صطولهم بالإ�صكندرية )وهي حملة فريزر( و�صارو� نحو ر�صيد 

لال�صتيالء عليها، وكان حممد علي يف �أ�صيوط يحارب فلول 
�مل�صهور  �لبطويل  بدفاعهم  ر�صيد  �أهل  وقام  �لأمر�ء  جيو�ض 
�أفدح  تكبدو�  �أن  بعد  فتقهقرو�  هزمية  �رص  �لإجنليز  وهزمو� 

�خل�صائر يف �لأرو�ح و�لعتاد.

يف  �لقاهرة  �إىل  عائًد�  فاأ�رصع  باحلملة  علي  حممد  وعلم 
10 من �إبريل بعد �أن هادن �لأمر�ء، وعندها طلب عمر مكرم 
منه  - على ر�أ�ض وفد من �لقاهريني -  �ل�صماح لل�صعب بحفر 
�لإجنليزي  �لعدو�ن  ل�صد  و�حل�صون  �ملتاري�ض  و�إقامة  �خلنادق 
على مدينتهم فلم يجب حممد علي طلبهم وظهر على حقيقته 
بال�صتئثار ب�صوؤون �لدولة دون �إ�رص�ك �أهل �لبالد يف ممار�صتها، 
وجتارة  �صناعة  من  بها  قام  �لتي  �لإ�صالحات  كانت  ثم  ومن 
وزر�عة وتعليم و�أمور حربية وفتح للبالد ل ترتكز على دعائم 
�صلبة لأن �لإ�صالح على يدي �حلاكم �ملطلق و�إن كان �رصيع 
روح  من  ا  ناب�صً كان  لو  كما  �لدو�م،  ثابت  غري  فاإنه  �لتنفيذ 
وكدهم  �صعيهم  وثمرة  �أفر�ده  �أذهان  ونتيجة  وروحه  �ل�صعب 

فيزدهر على مر �لأعو�م و�لأجيال.

و�ن�رصف عمر مكرم ويف نف�صه غ�صا�صة و�عتزل �صوؤون 
�أن  موؤماًل  �لو�صاطة  �أو  �لن�صيحة  �إ�صد�ء  على  و�قت�رص  �حلكم 
يح�صل �ل�صعب على حريته وحقوقه عن طريق �لو�صائل �ل�صليمة 
�مل�رصيني ح�صد�  �لزعماء  بع�ض  قد مل�ض من  �أنه كان  ول�صيما 
�ل�رصقاوي  �ل�صيخ  من  ول�صيما  عليه  وحقًد�  له  ومناف�صة 
�ملهدي  و�ل�صيخ  �لدو�خلي  و�ل�صيخ  �ل�صاد�ت  و�ل�صيخ 
�ل�صاد�ت،  �ل�رصقاوي،  �ل�صيخ  مو�د  )�نظر  �ل�صامي  و�ل�صيخ 
و�ل�صيخ �لدو�خلي(، و��صتمرت �جلفوة بينه وبني حممد علي 
نحو عامني طفق يف �آخرهما بتنفيذ خطط هذ� �حلاكم و�أ�صاليب 
حكمه ول�صيما بعد �أن جعل لل�رص�ئب �لكثرية �صفة �ل�صتمر�ر 
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ليو�جه نفقات م�رصوعاته ونفقات �حلرب �صد �لوهابيني يف �صبه 
�جلزيرة �لعربية، وكانت هذه �ل�رص�ئب جتبى ب�صفة غري عادلة 
ويقع عبوؤها �لثقيل على عاتق �ل�صعب بينما �أعفي منها طو�ئف 
عديدة من �ملالك و�لعلماء وعندما قب�ض �أحد رجال �لأمن على 
�أحد �لعلماء و�صجنه دون حتقيق، ر�أى �لنا�ض يف ذلك م�صا�ًصا 
بحريتهم، و�نتهاًكا للوثيقة �لتي �أخذوها على مر�د بك و�إبر�هيم 
بك فلجوؤو� لزعيمهم عمر مكرم �لذي جاهر باآر�ئه يف حكم 
حممد علي موجًها �إليه �أ�صد �لنقد وم�رصًحا باأن هذ� �حلكم قد 
�أهدر حقوق �مل�رصيني وحرياتهم، و�أخذ على �ملجتمعني حوله 
ميثاًقا مبنا�رصته وجعلهم يكتبون وثيقة �صمنوها ما ي�صكون منه 

و�أر�صلها �إىل حممد علي مع رئي�ض �لديو�ن.

وجلاأ حممد علي �إىل �حليلة، فاأر�صل يف ��صتمالة بع�ض �لعلماء 
و�لزعماء �إليه لقبول �لت�صاور يف �لأمر معه، وقبل �لبع�ض ومن 
ثم دب �لتفكك يف �إجماعهم، ومت�صك عمر مكرم بر�أيه يف �أن 
�أ�صلوب �حلكم ل يتغري، و�أن على حممد علي �أن يبد�أ بالت�صليم 
بذلك دون �رصط، �أو م�صاورة ومن ذلك �حلني ��صتطاع حممد 
علي �أن يعزل عمر مكرم عن �لعلماء و�لزعماء كما ��صتطاع �أن 
يديه  �لبالد يف  �أِزّمة  يجعل  �أن  بذلك  ومتكن  �صده،  يجعلهم 
دون منازع وكان عزل عمر مكرم و�بتعاد �لعلماء و�لزعماء عنه 

من تدبري �ل�صيخني �ملهدي و�لدو�خلي عند حممد علي.

�أبوه  ويدعى  م�صيحية  �أ�رصة  من  فكان  �ملهدي  �ل�صيخ  �أما 
�أ�صلم  ع�رصة  �لثالثة  �ملهدي  بلغ  وملا  �أبيغانو�ض،  �لله  ف�صل 
ودخل �لأزهر فاأتقن �لعلوم �لإ�صالمية حتى �صار من �لعلماء، 
وت�صدر للتدري�ض بالأزهر، وكان وثيق �لت�صال برجال �لدولة 
وتقرب �إىل �لفرن�صيني طو�ل وجودهم مب�رص، ويقال �إنه كان 

ل يجد باأ�ًصا يف �رصب �خلمر معهم، وقد ولد عام 1150هـ 
)1737م(.

من  كان  فقد  �ملادة(  هذه  )�نظر  �لدو�خلي  �ل�صيخ  و�أما 
حملتهم،  �إبّان  �لفرن�صيني  �إىل  وتقرب  ا  �أي�صً �لأزهر  مدر�صي 
وجمع ثروة كبرية ثم جعل يتج�ص�ض عليهم وير�صل �أخبارهم 
�ل�صام،  �إىل �ملحروقي )�نظر هذه �ملادة( و�إىل عمر مكرم يف 
�لبارزين،  �لدولة  �إىل �حلكم �صار من رجال  وملا رجع �لرتك 
وكان يحقد على عمر مكرم هو و�ل�صيخ �ملهدي ويخفيان هذ� 
لدى  فاأظهره  �لفر�صة  لهما  �أتيحت  حتى  �صدريهما  يف  �حلقد 

حممد علي.

وظل عمر مكرم على رف�صه مقابلة حممد علي و�أ�رص على 
�أن يعدل �أوًل عن �إحد�ث �أي تغيري يف �لنظام �ل�رص�ئبي وكان 
�أدى ذلك  باأنه �صيد�فع عن حقوق �ل�صعب ولو  ي�رصح جهاًر� 
�إىل ��صتخد�م �لقوة، ومل ير�ض مبا عر�ض عليه من م�صاومة وما 
�أغري به من متاع مادي، ومن ثم جلاأ حممد علي �إىل �لإ�صاءة 
و�ل�رصقاوي  �ل�صاد�ت  مناف�صيه:  بو�صاطة  �لنا�ض  لدى  ل�صمعته 

و�ملهدي و�لدو�خلي.

�إىل  لري�صلها  ح�صاب  قائمة  علي  حممد  �أعد  �أن  وحدث 
تركيا وذكر فيها مبالغ زعم �أنه �رصفها بعد جبايتها من �لبالد 
وفاًقا لأو�مر قدمية �أ�صدرها �ل�صدر �لأعظم يو�صف با�صا حينما 
و�لزعماء  �لعلماء  من  طلب  �لزعم  هذ�  وليعزز  مب�رص،  كان 
مكرم  عمر  �إل  ففعلو�  �لقائمة  هذه  ذيل  يف  �أ�صمائهم  كتابة 
�لذي �أبى، وقال: »�إنه ل ي�صهد بغري ما يعتقد �أنه حق«، وملا 
حممد  عقده  �لذي  �لجتماع  �إىل  �حل�صور  مكرم  عمر  رف�ض 
و�أعاد  �لأ�رص�ف،  نقابة  عن  خلعه  �إبر�هيم  �بنه  بيت  يف  علي 
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يف  وذلك  دمياط  �إىل  بنفيه  �أمر  ثم  �إليها،  �ل�صاد�ت  �ل�صيخ 
27 من جمادى �لآخرة عام 1224هـ )10 من �أغ�صط�ض عام 
1809م( وكان نفي عمر مكرم �خلطوة �لثانية يف �صبيل �نفر�د 
حممد علي باحلكم �ملطلق للبالد، و�إبعاد �ل�صعب وزعمائه عن 

�لتدخل يف �صوؤون �لدولة.

ويف ربيع عام 1227هـ )1812م( ُنِقل عمر مكرم �إىل 
م�صددة،  �لنا�ض وو�صع حتت حر��صة  مقابلة  من  طنطا وحرم 
وبقي يف طنطا خم�ض �صنو�ت مل ير�ض خاللها �أن يطلب �لعفو 

�أو يف�صي ب�صكو�ه �أو يتقدم برجاء.

1819م  عام  يناير  من   9 يف  �لقاهرة  �إىل  عمر  وعاد 
منزًل  و�تخذ  ترحيب  �أميا  بعودته  �ل�صعب  فرحب  )1232هـ( 
�أقرب  لبع�ض  �إل  بزيارته  لأحد  ي�صمح  ومل  �جلديدة  مب�رص 

�أ�صدقائه و�صد عن �لنا�ض وعا�ض يف عزلة.

)1238هـ(  عام 1822م  �إبريل  �صهر  �أيام  من  يوم  ويف 
فر�صها حممد علي على  �لتي  �مل�صاكن  �لنا�ض على �رصيبة  ثار 
حممد  �ل�صيخ  �صحبة  يف  �لقلعة  �إىل  وذهبو�  �لقاهرة،  �صكان 
ولكن  �لو�يل  �إىل  �صكو�هم  لتقدمي  �لأزهر  �صيخ  �لعمرو�صي 
�أن  خ�صية  �لأمر  يف  تدخلو�  �لعلماء  وكبار  و�لأعيان  �لزعماء 
ليقودهم  مكرم  عمر  ��صم  يرددون  �لنا�ض  فاأخذ  �لفو�صى  تعم 
بغية رفع �ل�رصيبة عن كو�هلهم، و�صمع حممد علي مبا عزم 
�لثانية حيث  للمرة  �إىل طنطا  فنفى عمر  تنفيذه  �لقاهريون على 
و�فته �ملنية يف ذلك �لعام نف�صه بالًغا من �لعمر نحو �صبعني عاًما، 
بهذه  يز�ر  �ملتو��صع  �ملجاورين، وماز�ل قربه  قر�فة  ودفن يف 
�لقر�فة بني قربين من قبور �لأمر�ء ل يحمل ��صًما ول تاريًخا.

943 – عمرو النجومي – �سارع – بق�سم املنتزه
�لله  فرج  بن  »عمرو  �مل�صلحة  بالقو�ت  �ل�صابط  هو 
�لرحمن �لنجومي«، ولد بالإ�صكندرية يف 4 من نوفمرب  عبد 
�لدكة  بكوم  �لنظام  بلوك  بثكنات  )1359هـ(  1940م  عام 
�لعميد  »�ملرحوم  و�لده  كان  حيث  �لإ�صكندرية  ل�رصطة  �لتابع 
فرج �لله �لنجومي« قائًد� لهذه �لفرقة، وكان من �مل�صهور لهم 
بقوة �ل�صكيمة ومر�عاة �لدقة �لفائقة يف تدريب جنوده �لع�صكري 

و�لتز�مهم بح�صن �لنظام و�رصعة �حلركة عند �لطلب.

وموطن �أ�رصته �لأ�صيل مدينة �أم درمان بال�صود�ن، وكان 
�صد  �ملكافحني  �ملجاهدين  �لفر�صان  من  �لرحمن  عبد  جده 
منزله  من  خارج  وهو  �لإجنليز،  فاغتاله  �لإجنليزي  �ل�صتعمار 
�لبغي�ض،  �ل�صتعماري  حلكمهم  �ل�صديدة  لعد�وته  درمان  باأم 
�ل�صود�ين �مل�رصي فقب�صو�  �لله« يف �جلي�ض  وكان ولده »فرج 
ولكنه  �لإ�صطبالت  �أحد  و�عتقلوه يف  و�لده،  �غتيال  �إثر  عليه 
متكن من �لهرب وجلاأ �إىل م�رص حيث �لتحق باملدر�صة �حلربية 
بالقاهرة، ولدى تخرجه عاد �إىل �ل�صود�ن لينتقم لو�لده، وقد 
و�ت�صل  م�رص  �إىل  هرب  ثم  �لإجنليز،  �صد  فد�ئية  باأعمال  قام 
مديًر�  ُعنيِّ  ثم  زغلول  ب�صعد  ول�صيما  �لوطنية  �حلركة  بزعماء 
ملكتب �لقرعة، ونقل بعد ذلك قومند�ًنا لبلوكات �خلفر بكوم 
�لدكة، حيث ولد �ل�صهيد عمرو �لنجومي من �أم م�رصية هي 
عام  تويف  �لذي  �لله  فرج  )�لأمري�لي(  للعميد  �لثانية  �لزوجة 
1950م )1370هـ( و�لذي ينتمي �إىل �أ�رصة �صود�نية �أفر�دها 
من �لفر�صان �مل�صهورين بخو�ض �حلروب و�ملهارة يف �ل�صيد.

مبدر�صة  �لبتد�ئي  تعليمه  �لنجومي  عمرو  �ل�صهيد  وتلقى 
ثروت  مبحطة  �لبتد�ئية  �لرمل  مبدر�صة  ثم  �لبتد�ئية  �لعطارين 
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و�لتحق  �لثانوية،  �لرمل  مبدر�صة  �لثانوي  تعليمه  مرحلة  و�أمت 
�لع�صكرية يف  �لعلوم  بكالوريو�ض  �حلربية وح�صل على  بالكلية 

يوليو عام 1961م )1381هـ(.

ويف �أثناء در��صته بالكلية �حلربية مار�ض �لن�صاط �لجتماعي 
� على �إن�صاء مق�صف )كنتني( للجنود و�ل�صباط،  �ملفيد فعمل جادًّ
وكان ي�صرتي مبا يحققه �ملق�صف من مكا�صب مالب�ض د�خلية 

للجنود ومالب�ض ريا�صية ليمار�صو� بها بع�ض �أنو�ع �لريا�صة.

وكان �لفقيد يتقن لعبة �لتن�ض وميار�صها يف �أوقات فر�غه 
�لطبيعية  بالألو�ن  �صورة  ر�صم  وقد  �لر�صم،  يتقن  كان  كما 
عام  �أمتها  وقد  �لأفغاين  �لدين  جمال  �لجتماعي  للم�صلح 
1951م )1371هـ(، وكان مايز�ل مبدر�صة �لرمل �لثانوية، 
وكان رحمه �لله يحب و�لدته �إىل �أبعد حد، ويطلب ر�صاها 
عام  مايو   5 يف  �ليمن  مبعارك  ��صت�صهد  وقد  وقت،  كل  يف 
1963م )1382هـ(، وكان عمره 22 عاًما، وكان بفرقة 
�ل�صاعقة �لتي �أطلق ��صمه على �إحدى كتائبها، ولقيامه باأعمال 
بطولية يف �حلرب منح جنمة �ل�رصف �لع�صكرية وو�صعت �صورته 

باملتحف �حلربي تقديًر� ل�صجاعته و�إقد�مه.

كرموز بق�سم   – �سارع   – العرَُمِري   -944
�صرية  �لتاريخ  دون  ممن  كبري  عدد  �لُعمري  لقب  يحمل 
من  غريهم  على  �صهرتهم  علت  �أربعة  بينهم  ومن  حياتهم، 

�لعمريني وهم:

1( اأب� الفتح نا�رش بن حممد العمري: كان فقيًها �صافعيًّا تلقى 
�لعلم على يديه �لفقيه �لعامل �لبيهقي )�نظر هذه �ملادة( وتويف �أبو 

�لفتح �لعمري عام 458هـ )1065م(.

الله  اأحمد بن يحيى بن ف�سل  اأب� العبا�ض  2( �سهاب الدين 
�بن  مادة  )�نظر  �خلطاب  بن  عمر  �خلليفة  �صاللة  من  العمري: 
�إىل  �خلطاب( ولد بدم�صق عام 700هـ )1300م(، و�رحتل 
بالد كثرية يف طلب �لعلم فتلقاه بدم�صق و�لقاهرة و�حلجاز ثم 
بالإ�صكندرية، ولعل يف �إقامته ما يربر �لحتمال باأنه تويف بها 
عام 786هـ )1384م( ودفن بامل�صجد �لذي يحمل ��صمه يف 
�لأول  �خلديوي  ب�صارع  تقاطعه  عند  �لدرد�ء  �أبي  �صارع  نهاية 
وكان  عاًما،   84 حو�يل  �لعمر  من  بالًغا  حاليًّا(  )�رصيف 
�بن ف�صل �لله �لعمري م�صهوًر� بالذكاء �لنادر و�حلافظة �لقوية، 
وتر�صله،  �أدبه  يف  �أحد  ي�صاويه  ل  ع�رصه  فريدة  بعلمه  و�صار 
�مللوك  بتاريخ  و�ل�صام  م�رص  �لقطرين  �أعلم  وكان  وتاأليفه، 
�ملمالك  و�أحو�ل  �لأر�ض،  و�صف  وعلم  و�لأدباء  و�لعلماء 
بكروية  قالو�  من  �أحد  �إنه  �ملوؤرخني  بع�ض  ويقول  �لنائية، 
�لأر�ض مثل جالينو�ض )�نظر هذه �ملادة(، وقد �أودع كل هذه 
�ملعلومات �لغزيرة كتابه »م�صالك �لأب�صار يف ممالك �لأم�صار« 
يف  يبحث  جملًد�  ع�رصين  من  �أكرث  يف  �صخم  كتاب  وهو 
�لأدب و�لتاريخ وتقومي �لبلد�ن )�جلغر�فيا(، و�لتاريخ و�لطبيعة 
وغريها من �ألو�ن �ملعارف �ملختلفة، وكان معا�رًص� لبن نباتة 
�مل�رصي )�نظر مادة �بن نباتة(، ومن �لكتب �لأخرى �لتي �ألفها 
كتاب �لتعريف بامل�صطلح �ل�رصيف وهو جمموعة من �لر�صائل 
و�صع  وموؤلفاته  �آر�ئه  هدي  وعلى  �لدو�وين  �إن�صاء  فن  يف 
»فو��صل  ا كتاب  �أي�صً وله  �لأع�صى«  »�صبح  كتابه  �لقلق�صتدي 
�آل عمر« وله غري ذلك م�صنفات كثرية يف  �ل�صمر يف ف�صائل 
�لتي  �لوثيقة  �لعمري  �لله  ف�صل  �بن  �صاهد  وقد  �لفنون.  �صتى 
متيم  و�ل�صالم  �ل�صالة  عليه  �لله  عبد  بن  �لنبي حممد  بها  �أقطع 
�لوثيقة  »�إن هذه  فل�صطني وقال:  ا يف  �أر�صً �لد�ري هو وذريته 
�لتاريخية كانت وقت �أن �صاهدها ملفوفة يف قطعة من �حلرير 
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�لثمني وحمفوظة يف �صندوق من خ�صب �لأبنو�ض، ولي�ض من 
�ل�صهل �جلزم باأن هذه �لوثيقة هي �لتي �أقطع بها ر�صول �لله متيًما 
قطعة �أر�ض بفل�صطني بعد �صبعة قرون ون�صف �لقرن على �لأقل 
�إل �إذ� كانت من �ملخطوطات �لنادرة �لتي �حتفظ بها �ملخت�صون 
�«، ويت�صح  يف �لآثار يف ذلك �حلني وهذ� �حتمال �صعيف جدًّ
�أنه توىل من�صب كاتب �ل�رص لل�صلطان �لنا�رص  من �صرية حياته 
قالوون يف دم�صق، ثم يف م�رص وله ر�صالة ت�صتمل على كالم 

�إجمايل يف م�صاهري »ممالك عبَّاد �ل�صليب«. 

و�إذ� �أخذنا بالقول �لذي يذهب �أ�صحابه �إىل �أن �بن ف�صل 
ويف  ��صمه  يحمل  �لذي  بامل�صجد  �ملدفون  هو  �لعمري  �لله 
�ل�رصيح �لذي مايز�ل موجوًد� بهذ� �مل�صجد، �إذ� �أخذنا ب�صحة 
كان  �لذي  �مل�صجد  هذ�  و�صف  �ملالئم  من  كان  �لقول  هذ� 
)�نظر  �ل�صدرة  باب  ع�رص  �لتا�صع  �لقرن  �أو�خر  مكانه يف  �أمام 
عقب  �ل�صم  هذ�  �لعرب  عليه  �أطلق  �لذي  �صدرة(  باب  مادة 
فتح �لإ�صكندرية عام 21هـ )641م( بقيادة عمرو بن �لعا�ض 
)�نظر هذه �ملادة(، �إذ وجدو� عنده �صجرة �صدرة )وهي �صجرة 
�ل�صناعي  ب�صكو«  »�لدون  معهد  �أقيم  �لباب  مكان  �لنبق( ويف 
�لإيطايل، ولو مل تهب �لبلدية هذ� �ملكان لإيطايل لت�صييد هذ� 
�ملعهد، لبقي �لباب �لأثري �لذي ر�أيته يف عهد �لطفولة قائًما 
يزوره �ل�صائحون فيما يزورون من معامل �لإ�صكندرية �لقدمية.

ومل�صجد �لعمري ق�صة تاريخية تتلخ�ض يف �أن �لإ�صكندرية 
فتحها  مت  �أن  وبعد  �لعربي  �لفتح  عند  بالأ�صو�ر  كانت حماطة 
هرب �لروم وجنودهم يف �لرب و�لبحر، فرتك عمرو بن �لعا�ض 
�ملهزومني  �لروم  طلب  يف  وم�صى  مقاتل  �ألف  بالإ�صكندرية 

.� برًّ

غري �أن �لروم )�أي �لبيزنطيني( عادو� �إىل �ملدينة عن طريق 
��صتطاعو�  من  �إل  �ملذبحة  من  ي�صلم  ومل  �لعرب  وقتلو�  �لبحر 

�لهرب �إىل د�خل �لبالد.

وعندما �صمع عمرو بن �لعا�ض مبا حدث �أ�رصع �إىل �لعودة 
�لقتل ومل يرفع  �لروم و�أمعن يف  ثانية وقاتل  وفتح �ملدينة مرة 
�ل�صيف عنهم �إل بعد �أن �ألح �مل�صلمون يف رجائه وعندها �أمر 
ببناء م�صجد يف �ملكان �لذي كفَّ فيه عن قتل �لروم و�أطلق على 
هذ� �مل�صجد ��صم »م�صجد �لرحمة«، وكان يف مكان م�صجد 
�لفلكي  با�صا  حممود  ذكره  ملا  وفاًقا  بال�صبط  �حلايل  �لعمري 
م�صتنًد� يف  �لقدمية«  »�لإ�صكندرية  �ملادة( يف كتابه  )�نظر هذه 
ذلك على ما جاء بكتاب »فتح م�رص« لبن عبد �حلكم )�نظر 

هذه �ملادة(. 

وبادر عمرو بن �لعا�ض �إىل هدم �أ�صو�ر �ملدينة وكان وقوع 
هذه �لأحد�ث خالل عام 25هـ )645م(. 

وظل �مل�صجد يحمل ��صم »م�صجد �لرحمة« �إىل �أن جدده 
�ل�صيخ �إبر�هيم با�صا )�نظر هذه �ملادة( م�صيد جامع �ل�صيخ، وقد 

حدث �لتجديد يف �لن�صف �لأول من �لقرن �لتا�صع ع�رص.

و�مل�صجد ب�صكله �حلايل م�صتطيل �لرقعة يطل مدخله على 
على  �صقفه  ويقوم  �ملادة(  هذه  )�نظر  �لدرد�ء  �أبي  �صارع 
ثالثة  �صفني  يف  �ل�صمك  متو�صطة  �لرخام،  من  �أعمدة  �صتة 
�صكلها  متو��صعة يف  �لد�خل  ي�صار  على  وقبلته  يف كل �صف 

وزخرفتها ومنربه عادي �ملنظر. 

�ملياه،  دورة  �إىل  يوؤدي  باب  �لدخول  باب  مقابلة  ويف 
يف�صي  باب  و�ملنرب  �ملحر�ب  مو�جهة  �لد�خل ويف  وعلى ميني 
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وقد  �ل�صكل،  م�صلعة  قبة  وفوقها  �رصيح  بها  مق�صورة  �إىل 
يكون �ل�رصيح قد و�صع تخليًد� لذكرى �لعمري مثل �رصيح 
�أحد، ولي�ض للم�صجد مئذنة،  �أن يكون به  �أبي �لدرد�ء دون 
من  �لقبور  بع�ض  �إىل  يوؤدي  باب  �ل�رصيح  مق�صورة  وخلف 
بيتها قرب �ل�صيخ �إبر�هيم با�صا جمدد �مل�صجد وبع�ض �أفر�د �أ�رصته 

ومنهم �بنه �ل�صيخ �صليمان با�صا )�نظر هذه �ملادة(. 

ويتميز م�صجد �لعمري باأن �ل�صالة تقام �أمام باب مدخله 
على جميع �ملوتى �لذين يدفنون يف جبانة باب �صدرة �لتي متتد 

�إىل ربوة عمود �ل�صو�ري.

ومن ر�صائل �بن ف�صل �لله �لعمري يف فن �لدو�وين �لر�صالة 
�لنا�رص قالوون �إىل  �لتي كتبها على ل�صان �صلطانه  نة بعد  �ملدوَّ

نائب �ل�صام مع طيور جو�رح �أر�صلها �إليه:

جميل  ب�صالم  �لعايل  �جلناب  �إىل  �ملكاملة  هذه  »�صدرت 
�إليه وكيف ل تطري قادمة بجناح؟ وُتْعِلمه  �لفتتاح وثناء يطري 
مبا  �جلو�رح  من  �لتذكار  ت�صمنت  �لورود  �ملتقدمة  مكاتبته  �أن 
حُت�َصب  �أن  �ل�رصيفة  �صد�قتنا  عادة  وجرت  ر�صمه،  من  بقي 
يف َق�ْصِمه، وقد جّهزنا له �لآن منها ثالثة طيور ل يبعد عليها 
ول  نار،  جذوة  حماليقها  غري  يف  للِقَرى  يوقد  ول  مطار، 
بغبار، وهي  لها  يلحق  بدمه فال  �لأر�ض  �إل وتر�ضُّ  توؤم طرًي� 
طيوركم لها من فتك �أخذ �لطري من ماأمنه، و�صلب ما حتلَّى به 

من ريا�ض �لري�ض ثم تزيَّا باأح�صنه«.

�لعمري  �لله  ف�صل  �بن  �أن  �لر�صالة على  �صياق هذه  ويدل 
مل يكن ممن يح�صنون �لأ�صلوب �لر�قي يف �لإن�صاء، فالر�صالة 

�ملدونة قبل فيها �لكثري من �لركاكة و�لفتعال.

يف  �لأدب،  �صيخ  باأنه  ��صتهر  الُعمري:  من�س�ر  بكر  اأب�   )3
�أ�صهم بن�صيب و�فر يف نظم �ملو�صحات و�لأزجال  �ل�صام وقد 
هذه  كل  يف  مربًز�  وكان  كاْن،  و�لكاْن  و�ملو�ليا  و�لدوبيت 
�لألو�ن من �ل�صعر �ل�صعبي مما �أ�صفى عليه �صهرة و��صعة �لنطاق 
�لغزلية  �لق�صائد  �لتقليدي كثرًي� من  �لعمودي  �ل�صعر  وقال يف 
�تهم من �أجلها بالنحر�ف وقد ر��صل �أحمد �ملعري )�نظر مادة 
�ملعري( �صعًر� عندما عاد �إىل �لقاهرة عام 1037هـ )1662م( 
على  ومكانهما  وفاته،  تاريخ  �أو  ميالده،  تاريخ  يعرف  ول 

وجه �لتحديد.

�لأدب، ولد  زمانه يف  �إمام  الُعمري: وكان  الباقي  4( عبد 
ديو�ن  وله  )1789م(  1204هـ  عام  بالعر�ق  �ملو�صل  مبدينة 
لهزمية  تخمي�ض  وله  �لبتكار  معاين  يف  �لأفكار  �أهلة  بعنو�ن 
�لبو�صريي )�نظر هذه �ملادة(، وتويف يف بغد�د عام 1278هـ 

)1861م( عن 73 عاًما.

945– العيدرو�سي – �سارع – بق�سم كرموز
�ملوؤرخ  ذكر  )1778م(  1192هـ  عام  حو�دث  يف 

�حلب�صي »�جلربتي« )�نظر هذه �ملادة( �لعيدرو�صي فقال �إنه:

العل�ي  احل�سيني  الرحمن  عبد  املراحم  اأب�  الدين  وجيه   )1
1135هـ  �صنة  ولد  م�رص،  نزيل  الرتميي:  العيدرو�سي 
م�صطفى  بن  �صيخ  بن  م�صطفى  يدعى  وو�لده  )1722م( 
بن  علي  بن  �حل�صني  �إىل  ثم  �ل�صادق  جعفر  �إىل  ن�صبه  وينتهي 

�أبي طالب«.

وقد ن�صاأ على عفة و�صالح يف رعاية �أبيه وجده وتفقه على 
)1740م(  1153هـ  عام  ويف  �لرحمن،  عبد  �لدين  وجيه 
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�أ�رصة  باأقاربهما من  �لهند، و�جتمعا هناك  �إىل  �صافر مع و�لده 
�ملختلفة،  �لهند  بالد  برحالت يف  قام  �أن  وبعد  �لعيدرو�ض، 
�إىل  ذهب  �لعلماء  من  كثري  يد  على  و�لت�صوف  �لفقه  وتلقى 
�لعهد بذوي رحمة وتوجه  �إىل ترمي حيث جدد  �ليمن فدخل 
منها �إىل مكة للحج وز�ر قرب ر�صول �لله عليه �ل�صالة و�ل�صالم 
باملدينة و�أخذ على م�صايخها، ثم ذهب �إىل �لطائف وز�ر �جلد 
مريغني  �لله  عبد  بال�صيد  و�جتمع  بق�صائده  ومدحه  عبا�ض  �بن 
وتوثقت بينهما �صالت �لود ويف عام 1158هـ )1745م(، 
ركب من جدة �إىل �ل�صوي�ض حيث ز�ر �صيدي عبد �لله �لغريب 
ومدحه بق�صيدة، ويف �لقاهرة ز�ر �لإمام �ل�صافعي وغريه من 
ن�رصت  �لتي  ق�صائده  من  بق�صيدة  منهم  كل  ومدح  �لأولياء 
بديو�نه، وقد وفد عليه �أكابر م�رص من علماء و�أدباء و�صلحاء 
وم�صايخ �لطرق �ل�صوفية و�لأمر�ء، وكان له معهم م�صاجالت 
ومناظر�ت وقد �ألب�صه �ل�صيخ عبد �خلالق �لوفائي �خلرقة �إذ وجد 
يف �أخالقه وم�صاربه تو�فق مع �لطريقة �لوفائية ومن ثم �أ�صفى 
عليه لقب �أبي �ملر�حم، ويف عام 1159هـ )1746م( تزوج 
�بنة عمه يف مكة و��صتقر يف �لطائف حيث �بتنى د�ًر� نفي�صة، 
بها  ومكث  م�رص  �إىل  عاد  )1749م(  1162هـ  عام  ويف 
ب�صبب  عام 1164هـ )1751م(  �لطائف  �إىل  عاد  ثم  عامني 
وفاة و�لده، وبعد �أربع �صنو�ت ز�ر م�رص، ثم �صافر �إىل مكة 
بعد عام، وتزوج �ل�رصيفة رقية بنت �ل�صيد �أحمد بن ح�صن �أبي 
حيث  مب�رص  ��صتقر  )1760م(  1174هـ  عام  ويف  هارون، 
يف  بجولت  وقام  �لكرمية  و�لأخالق  �لف�صائل  ن�رص  يف  �أخذ 
هذ� �ل�صبيل ز�ر فيها مدن �ل�صعيد ومدن طنتد� )طنطا( ودمياط 
�إبر�هيم  �ل�صيد  �رصيح  وز�ر  ه،  وفوَّ و�لإ�صكندرية  ور�صيد 
بالد  �إىل  ذلك  بعد  ورحل  �ملادة(،  هذه  )�نظر  �لد�صوقي 
وعظمائها  بعلمائها  و�جتمع  ودم�صق  ونابل�ض  غزة  فز�ر  �ل�صام 

م�رص  �إىل  ذلك  بعد  وعاد  �ملقد�ض  بيت  �إىل  وذهب  ووزر�ئها 
ثم ق�صد �لآ�صتانة وبريوت و�صيد� وقرب�ض، وعاد �إىل دمياط 
عام 1190هـ )1776م( و��صتقر مبدينة �لقاهرة، وكانت مدة 
�إقامته بالهند ع�رصة �أعو�م وحج �صبع ع�رصة مرة، ومن مناذج 
�صعره يف �ملديح هذه �لديباجات �لتي ي�صتهل بها ق�صائده، وهي 
ديباجات غزلية رقيقة فيها من حالوة �جلر�ض وعذوبة �لألفاظ 
ذوقه يف  وح�صن  �صاعريته  في�ض  على  يدل  مما  �لكثري؛  �ل�صيء 

�نتقاء �لكلمات:

ِه وورودِه    ق�صًما ب�صو�صِن َخدِّ
وبثغرِه �لأملى وطيِب ُوُروِدِه  

وبع�صجٍد من وجنتيِه وف�صٍة  
من ج�صمِه وبلوؤلوؤ يف جيدِه   

ِه وباأ�صمٍر   وباأحمٍر من خدِّ
ِه وباأبي�ٍض من �صوِدِه من قدِّ   

وبنوِن حاجبِه ونوِر جبينِه  
حى حميَّاُه وليِل جعيدِه و�صُ   

�إىل  �لغزل  من  ا  تخل�صً �لق�صم  جو�ب  يف  يقول  �أن  �إىل 
�ملدح:

�إنَّ �ملالَح �لغانياِت باأ�رصها  
من ح�صنِه �لأ�صهى كبع�ِض عبيدِه   
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يل فيه كما   ِع�صقي له وتغزُّ
َمْدِحي ل�صامي �حلبِّ يف معبوِدِه   

غوٌث بد�يتُه نهايُة غريهِ 
ُعوِدِه �صاَر �لَوَرى بنزولِه و�صُ    

ومن غزله �لرقيق يف ديباجة مديح �أخرى قوله:

طاب �رصبي خلمر تلك �لكوؤ�ض  
فاأدرها لنا حياَة �لنفو�ض   

هاتها هاتها فقد ر�ق وقتي  
بني روح به �ل�رصور جلي�صي   

هاتها فالزمان قد طاب حتى  
غط�ض �لقلب يف �جلمال �لنفي�ض  

ومن �صعره يف �لت�صوف قوله:

جتلَّى وجوُد �حلق يف كل �صورة 
لذ� هو َعنْيُ �لكلِّ من غري ريبِة   

جتلَّى بنا �ملوىل فنحن مظاهٌر  
لَِوْحَدِته �لُعليا َفُجْل يف طريقتي  

وما ثمَّ غرٌي باعتباِر ظهورِه  
بقا�ٍض ود�ٍن َجلَّ موىل �خلليقِة   

�أخي �أثبت �لأعياَن و�نِف وجوَدها 
وُذْق وحدًة ر�قْت لأهِل �حلقيقِة   

وقل لي�ض مثل �لله �صيء و�أنه �ل�صميـ 
ـع �لب�صري ��صهده يف كل ريبِة  

فهل هذه �لأبيات تدل على �صوفيته �لتي ي�صوبها �لحتمال 
�إىل مذهب �حللولية؟ قد يكون ذلك وقد ل يكون،  بالنزوع 
�أعماقها  يف  تكن  �ملت�صوف  هذ�  �رصيرة  كانت  مبا  �أعلم  و�لله 
منظومات  فله  �ل�صعرية  �لنماذج  هذه  على  وعالوة  �لغائرة، 
ومو�صحات كثرية دونها ديو�نه، وله موؤلفات عدة منها »مرقعة 
�صل�صلة  يف  �ل�صمو�ض  و»مر�آة  كر��ًصا،  �صتني  يف  �ل�صوفية« 
�لعيدرو�ض« يف خم�صني كر��ًصا، و»�لفتح �ملبني على  �لقطب 
�لدين« يف خم�صة وع�رصين كر��ًصا،  �لعيدرو�ض فخر  ق�صيدة 
�لفتيان« يف �صتة كر�ري�ض،  �أبي  و»فتح �لرحمن ب�رصح �صالة 
ع�رصة  يف  و�خللف«  �ل�صلف  كالم  من  �لغرف  �إىل  و»�لرتقي 
كر�ري�ض، و»�لرحلة« وهي يف ع�رصة كر�ري�ض ولها ذيل يف 
على  �لكالم  يف  �لعذب  و»�ملنهج  �أخرى،  كر�ري�ض  خم�صة 
�لروح و�لقلب«، و�أطلق على ديو�ن �صعره ��صم: »ترويح �لبال 
وتهييج �لبلبال«، وله يف �لعرو�ض كتاب ��صمه »�لعرو�ض يف 
علمي �لقافية و�لعرو�ض«، هذ� �إىل جانب كتب �أخرى كثرية 

�أهمها كتاب رحلته �مل�صمى »تنميق �لأ�صفار«.

�لعيدرو�صي  �لرحمن  �ملر�حم عبد  �أبو  �لدين  وتويف وجيه 
ليلة �لثالثاء 12 من �صهر �ملحرم عام 1192هـ )1778م( بالًغا 
من �لعمر حو�يل 57 �صنة، وله �رصيح يف �جلانب �لأي�رص من 

م�صجد �ل�صيدة زينب بالقاهرة فوق قبة ويز�ر حتى �لآن.
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وجاء يف كتب �لرت�جم �صرية:

2(  اأبي بكر بن اأحمد بن ح�سني عبد الله العيدرو�سي: ولعله 
�أحد �أجد�د عبد �لرحمن �ملدونة ترجمته قبل، وكان �أبو بكر 
هذ� �صاحب دولة �آباد، وكان عابًد� نا�صًكا، ولد باليمن مبدينة 
ترمي ون�صاأ بها وحفظ �لقر�آن �لكرمي، ودر�ض �لعلوم �لدينية، ثم 
�صحب �أباه �إىل �لهند حيث �أقام يف �أرغد عي�ض و�جتمع باأعظم 
�صالطينها »جنرم �صاهجان« فاأنعم عليه، ورتب له معا�ًصا، ثم 
قطن مبدينة دولة �آباد، وتويف هناك، وقربه فيها يز�ر، وكانت 

وفاته �صنة 1048هـ )168م(.

�لرحمن  »لعبد  �آخر  جد  ترجمة  �لتاريخ  ويكتب 
�لعيدرو�صي«، وهو: 

ح�سني  بن  اأحمد  بن  حممد  بن  ح�سني  بن  بكر  اأبا   )3
ابن ال�سيخ عبد الله العيدرو�سي )املتقدم الذكر(: ولد مبدينة 
باليمن عام 977هـ )1588م(، و��صتقر مبكة، وكف  ترمي 

و�لت�صوف  و�لفقه  �حلديث  يف  وبرع  بال�رصير،  ف�صمي  ب�رصه 
�لذي غلب عليه، ولقي باحلرمني جماعة �أخذ عنهم و�أخذ عن 
وقوًر�،  لطيًفا  وكان  للتدري�ض،  جل�ض  ثم  �آخرين،  جماعة 
كرمي �لأخالق، مهيًبا حم�صًنا �إىل من �أ�صاء �إليه، وكان �أكرث 
كالمه يف �لوعظ، ومل يزل مبكة حممود �ل�صرية �إىل �أن و�فته 
�ملنية عام 1098هـ )1686م( بالًغا من �لعمر نحو مائة �صنة، 

ودفن باملعالة وقربه يز�ر هناك.

د�ئرة  العيدرو�سي: وقد ذكرته  الدين  القادر حميي  4( عبد 
عام  بالهند  �آباد  �أحمد  مدينة  يف  ولد  �لإ�صالمية،  �ملعارف 
978هـ )1570م( من �أب عربي و�أم هندية ومن ثم يحتمل 
ذكرت  �لتي  �ليمنية  �لعيدرو�صية  �لأ�رصة  �أفر�د  �أحد  يكون  �أن 
�لعيدرو�صي  �لقادر  عبد  ��صتهر  وقد  م�صاهريها،  بع�ض  تر�جم 
بالت�صوف على غر�ر �أقاربه، وله كتاب »�لدر �لثمني يف بيان 
�ملهم من �لدين«، وهو مايز�ل خمطوًطا مبكتبة برلني، وتويف 

عام 1038هـ )1628م( عن حو�يل 59 �صنة.
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946– الغابة – �سارع – بق�سم كرموز
من  »�لأََجَمة  يعني  �لف�صحى  �لعربية  �للغة  يف  �لغابة  لفظ 
ا على �لرمح  �لق�صب« كما يعني �جلمع من �لنا�ض، ويدل �أي�صً
وغابة  و�لغابات،  �لَغاُب،  هو:  �لغابة  من  و�جلمع  �لطويل، 
ي�صري  �لتي  �ملتحجرة  �لبحرية  �لُدَوْيَبات  من  �لبحر هي جمتمع 
�صكلها مماثاًل لفروع �ل�صجر �لغليظة �ملت�صابكة �ملكونة لهيئة �صجرة 
ذ�ت فروع ولي�ض لها �أور�ق، ثم �أ�صبح لفظ �لغابة يطلق على 
�ملنتجة  �لأ�صجار  فيها  �لتي تكرث  �لأر�ض  �ل�صا�صعة من  �مل�صاحة 
َنع منها �لأثاث و�لأبو�ب  لأنو�ع �خل�صب �ل�صناعية �ملختلفة فُي�صْ
ت�صم  م�صاحة  كل  على  ا  �أي�صً يطلق  كما  �إليها،  وما  و�لنو�فذ 

خمتلف �أنو�ع �لأ�صجار �ملثمرة وغري �ملثمرة.

ها  ف جوَّ يلطِّ و�لقرى  �ملدن  من  بالقرب  �لغابات  ووجود 
عالوة على �أن �لغابات من �لأماكن �جلميلة �ملناظر �لتي ُيهرع 
�إليها �لنا�ض لق�صاء �أيام �لعطالت للنـزهة وق�صاء �صاعات �لنهار، 
ول�صيما يف �أوقات �صفاء �ل�صماء وعذوبة �لطق�ض، فيم�صون 
ح عن  ُيَروِّ ولهو  �ملتعانقة يف مرح  �أ�صجارها  بني  ممتعة  �صاعات 

�لنفو�ض ��صتعد�ًد� ملتاعب �لغد.

�حليو�نات  وبع�ض  �لطيور  ل�صيد  �صاحلة  مناطق  و�لغابات 
غري �لأليفة، ومن ثم فهي مق�صد هو�ة �ل�صيد يف جميع ع�صور 

�لتاريخ �لإن�صاين وجميع �لأقطار.

�ملو�د  من  كبرية  طائفة  ت�صنع  �لغابات  �أخ�صاب  ومن 
�لالزمة لالإن�صان �ملتح�رص، فعالوة على �صنع �لأثاث و�لأبو�ب 
�ملكاتب  ت�صنع  �لأخ�صاب  هذه  �أنو�ع  بع�ض  من  و�لنو�فذ 
و�أر�صيات �حلجر�ت من بع�ض �لأنو�ع �لأخرى، كما يدخل 

خ�صب �لغابات يف �صنع �لورق بجميع �أنو�عه ول�صيما �لأنو�ع 
�لفاخرة.

ولي�ض بالقطر �مل�رصي �إل �لقليل من �لغابات �ل�صغرية ومن 
�ل�صنوي  لال�صتهالك  �لالزمة  �خل�صب  �أنو�ع  ت�صتورد  فم�رص  َثمَّ 
�إيجاد  على  �لعمل  �ل�رصوري  من  �أ�صبح  ولقد  �خلارج،  من 

�لكثري من �لغابات يف �أنحاء �لريف لفو�ئدها �ملادية �لعظيمة.

فرن�صا  من  �ل�رصقي  �ل�صمال  يف  �ل�صا�صعة  �لغابات  وتوجد 
ويف بالد �لنويج وفنلند� ويف �لحتاد �ل�صوفييتي وكند� وعلى 
باأمريكا  �إفريقيا، و�لرب�زيل  �لأخ�ض يف �ملناطق �ل�صتو�ئية من 

�جلنوبية.

ويرجع �إطالق ��صم �لغابة على هذ� �ل�صارع بق�صم كرموز 
�إىل �أن مدير �لبلدية �لعام �ملرحوم �أحمد �صديق وجد من �ملالئم 
يف �ل�صنو�ت �لأخرية من �حللقة �لثالثة من �لقرن �لع�رصين �حلايل 
�لتي  �جلديدة  �ل�صو�رع  على  و�لأزهار  �لنباتات  �أ�صماء  �إطالق 
نتجت عن تخطيط منطقة غيط �لعنب �لكائنة بق�صم كرموز بني 
ترعة �ملحمودية )�نظر هذه �ملادة( وبني �ملالحة، فبعد �أن كان 
غيط �لعنب غيًطا باملعنى �ل�صحيح يف �أو�ئل �لقرن �لع�رصين �أخذ 
يزدحم بال�صكان �رصيًعا �إثر �رص�ء �أر��صيه من �لبلدية مبال �رصكة 
وبينهم  �لأجانب  �لأمو�ل  روؤو�ض  �أ�صحاب  بع�ض  من  مكونة 
نف�صها  على  �ل�رصكة  هذه  و�أطلقت  �لوطنيني،  من  قليل  عدد 
�أر��صي غيط �لعنب«،  ثم �رصعت يف بيع تلك  ��صم »�رصكة 
�لأر��صي باأ�صعار متدرجة يف �لرتفاع بالتق�صيط، فاأقبل �لنا�ض 
�لبلدة خط  تر�م  �أن مدت �رصكة  بعد  �ل�رص�ء، ول�صيما  على 
تر�م ر�غب با�صا �إىل نهاية �ل�صارع �لعري�ض �لذي ميتد يف �جتاه 
�لفولذي  �لكوبري  �إن�صاء  عقب  وذلك  با�صا،  ر�غب  �صارع 
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1920م  عام  حتى  خ�صبيًّا  �لكوبري  هذ�  وكان  �حلايل، 
)1339هـ(، ثم تز�يد �لعمر�ن بغيط �لعنب ب�رصعة عندما �صيد 
كوبري كرموز من �لفولذ مثل كوبري ر�غب با�صا، و�صار 

ا بال�صكان. غيط �لعنب �لآن مكتظًّ

ومالئًما  ح�صيًفا  �صديق  �أحمد  �ملرحوم  ر�أي  جاء  ولقد 
�لآن  حتمل  ف�صو�رعها  �لعنب«،  »غيط  وهو  �ملنطقة  ل�صم 
ْج�ض،  ْنُد، و�لَزْنَبق، و�لنخيل، و�لنَّ �أ�صماء: �لأُْقُحو�ن، و�لرَّ

و�لَقَرْنُفل، وغريها من �لأ�صماء �لتي لها �صلة بكلمة غيط.

فقد  م�صمى،  غري  على  ��صًما  �لعنب«  »غيط  ��صم  ولي�ض 
عا�رصت هذه �ملنطقة وهي غيط كبري تغطيه زر�عة �خل�رصو�ت 
�لقرن  نهاية  ففي  �لعنب،  تعري�صات  �أرجائه  بع�ض  يف  وتقوم 
�ملكان  �لعنب  غيط  كان  �لع�رصين  �لقرن  وبد�ية  ع�رص  �لتا�صع 
�أطفال  �إىل  بالن�صبة  ول�صيما  �خللوية  للرحالت  �ملف�صل 

�لكتاتيب.

�صيفية  رحالت  ينظمون  �لكتاتيب  هذه  م�صايخ  فكان 
�أيام �جُلَمع، فياأتي كل تلميذ بز�ده من  لتالميذهم �ل�صغار يف 
�ملالية، فرقيقو �حلال يعهدون  �أهله  �ملاأكولت على قدر طاقة 
بز�دهم �ملتو��صع من �جلنب و�لفجل و�لكامخ )�ملخلل( �إىل عريف 
�لأي�رص،  جانبه  على  �ملتديّل  �لكبري  جر�به  يف  فيد�ّصه  �لكتاب 
ويد�ّض ز�د �ملو�رصين من حلم ودجاج وفطائر وفاكهة يف جر�به 
�لأمين، ثم يتو�صط �صفوف �لتالميذ يف موكب منتظم �خلطى 
ر�غب  �صارع  ويف  �لكتَّاب،  �صاحب  �ل�صيخ  �صيدنا  وخلفهم 
با�صا – وكان خالًيا �إل من قليل من �ملنازل –  ي�صيح �ل�صبية 
بالأغاين �جلماعية �ل�صاذجة وهم فرحون برحلتهم �خللوية، فاإذ� 
و�صلو� �إىل عمق غيط �لعنب تفرقو� جماعات �صغرية ميرحون 

ويرك�صون وي�رصبون من َعْيَني ماء هناك، هما من ن�صع مياه 
�، ويف  �ملالحة �لتي ت�صل �إىل كل من �لعينني قليلة �مللوحة جدًّ
�أرجاء �لغيط ي�صرتون �خل�ض و�جلرجري و�خليار و�لطماطم حلفز 

�صهّيتهم على �لأكل.

وعند �لظهرية يجمعهم �لعريف ويوزع عليهم كل ما يف 
جر�به �لأي�رص من جنب وطعام رخي�ض، ثم يتحفهم ببع�ض ما 
يحتويه �جلر�ب �لأمين من حلم ودجاج وفطائر د�صمة، ويحتفظ 
بباقي ما د�ّصه يف هذ� �جلر�ب من �لطعام �لفاخر كن�صيب ل�صيدنا 

�ل�صيخ وله.

�ر �لأ�صفر  وعند �لغروب يجمع تلميذ ما ي�صادفه من �لنوَّ
�لذي ينبت يف بع�ض جهات غيط �لعنب وي�صنع منها قالئد يف 
خيوط �أعدها له �أبو�ه �صباح يوم �لرحلة ثم يرتكها تتدىل فوق 

�صدره �لنا�صئ �لغامر بالفرح.

�لتقليدية  باأغنيتهم  �لتالميذ  ي�صيح  با�صا  �صارع ر�غب  ويف 
ويكيد  �لُنو�ر،  يف  غايل   ْ َغريَّ �صُ مرحني:  فيقولون  �جلماعية 
ح يف  �ر يجري ويربطع يف �لنو�ر، وِي�رْصَح ِوْيَروَّ �يل يف �لنوَّ ُعزَّ

�لنو�ر، ِوْيِلّم �مليَّه يف �لنو�ر، وزيادة �صوية يف �لنو�ر.

بيوتهم  �إىل  �لتالميذ  يرجع  عندما  �لربيئة  �لرحلة  وتنتهي 
ليتناولو� طعام �لع�صاء ويركنون �إىل �لنوم �لعميق يتخلله �أحالم 

�لرحلة �ملمتعة.

947  – غامن عبد الرحيم –  �سارع –  بق�سم الرمل
تعلم غامن عبد �لرحيم �أفندي مبكاتب �لقاهرة، ثم �لتحق 
�لهند�صية،  در��صته  �أمت  حيث  ببولق  �ملهند�صخانة  مبدر�صة 
وتخرج من هذه �ملدر�صة برتبة �ملالزم �لثاين، ويف �صهر مايو 
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�لبعثة  �أع�صاء  �أحد  ليكون  �ختري  )1264هـ(  1847م  عام 
�إجنلرت� يف عهد حممد علي  �إىل  �أر�صلت  �لتي  �ل�صاد�صة  �لعلمية 
له  �ملقدر  �ل�صهري  �ملرتب  وكان  )�مليكانيكا(،  �لآلية  لتعلُّم 
�أحد  �صعد  عامر  مب�رص  لقب�صه  عنه  موكاًل  كان  قر�ًصا،   250
�لعالية عاد  �أمت در��صته  �أن  �ملهند�صخانة، وبعد  طالب مدر�صة 
َ بديو�ن �لعموم  �إىل �لوطن عام 1852م )1269هـ(، وُعنيِّ
يف  �ملنية  و�فته  �أن  �إىل  وظائفه  يف  وترقى  �حلديدية،  لل�صكة 

تاريخ غري معلوم.

كرموز بق�سم   – �سارع   – الغدير   –948
�لغدير هو �لنهر �ل�صغري، �إذ يعرف يف �للغة �أنه قطعة من 
َغِدر  فيقال  »َغِدر«  من  م�صتقة  و�لكلمة  �ل�صيل،  يرتكها  �ملاء 
�لرجل �أي �رصب �ملاء من �لغدير، وجمع »غدير« ُغُدٌر وُغْدٌر 

وُغدر�ن و�أْغِدرٌة.

ويقال ��صَتْغَدر �ملكان �أي �صارت فيه غدر�ن.

949– الغرفة التجارية –  �سارع –  بق�سم 
املن�سية )�سعيد الأول �سابًقا(

950– الغرفة التجارية –  �سارع –  بق�سم 
العطارين )�سعيد الأول �سابًقا(

تقع �لغرفة �لتجارية �مل�رصية يف نهاية هذ� �ل�صارع عند �بتد�ء 
ميد�ن �صعد زغلول )�نظر هذه �ملادة(، ومل يكن هذ� �ل�صارع 
ول هذ� �مليد�ن موجوًد� قبل �إن�صاء ر�صيف �مليناء �ل�رصقي )�نظر 
خالل  ومت  )1327هـ(  1909م  عام  بد�أ  �لذي  �ملادة(  هذه 
م�صاحات  كان  �لر�صيف  فهذ�  )1331هـ(،  1912م  عام 

�أمو�جه  فتغمر  �ل�صتاء  ف�صل  يف  �لبحر  ماء  عليها  يطغى  رملية 
�أول  يف  يلم�ض  �ملاء  فكان  باأ�رصها،  �مل�صاحات  هذه  �لهائجة 
�لذي هدم وكانت و�جهاته  �لربيد  مبنى  �ل�صارع جدر�ن  هذ� 
)�نظر  �لبو�صتة  و�صارع  �لغرب  من  عر�بي  ميد�ن  على  تطل 
�ليهودي من �جلنوب،  �ملعبد  �ل�رصق وبجو�ر  �ملادة( من  هذه 
�ملباين  �متد�دها فتال�صق  ت�صتمر يف  �لرملية  �مل�صاحات  وكانت 
�لقائمة على �صارع �مليناء �ل�رصقي )�نظر هذه �ملادة(، ومن ثّم 
مل تكن يف هذه �ملنطقة جميع �ملباين �ملطلة �لآن على �صارعي 
�مليناء �ل�رصقي جنوبًا و�لغرفة �لتجارية �صماًل ، وجميع �ملباين 
�ملطلة على �صارع �لغرفة جنوبًا و�صارع 26 يوليو �صماًل، فكلها 
��صتجدت بعد �أن مت �إن�صاء ر�صيف �مليناء و�إن�صاء حاجز �لأمو�ج 
�ملمتد من ح�صن قايتباي �إىل ل�صان �ل�صل�صلة )ر�أ�ض لوخيا�ض(.

�لغرفة �لتجارية
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�لأ�صل،  فرن�صي  ��صطالح  �لتجارية(  )�لغرفة  وعبارة 
بع�ض  على  )غرفة(  كلمة  �أطلقو�  من  �أول  هم  فالفرن�صيون 
»�صامرب دي كومر�ض  �لتجارية  �لغرفة  ي�صمون  فهم  �لهيئات، 
�لنو�ب  جمل�ض  وي�صمون   »Chambre de Commerce

»�صامرب دي ديبيتيه Chambre des Députés« ثم �نتقلت 
حيث  بريطانيا  حتى  �لأخرى  �لبلد�ن  جميع  �إىل  �لت�صمية  هذه 

 .»Chamber of Commerce ت�صمى »�لغرفة �لتجارية

�لقطرين  ب�صاعر  �صيًئا  �لغريبة  �لت�صمية  هذه  حدت  وقد 
�ملرحوم خليل مطر�ن �إىل �لتعجب يف �لق�صيدة �لتي �ألقاها يف 
�إذ  عام 1935م )1354هـ(  �حلايل  �لغرفة  مبنى  �فتتاح  حفل 

قال:

عجيًبا    �صيًئا  َلْي�َض  �أ
ًحا وُيْدَعى بغرفة؟ �رَصْ  

ومن �ل�صطالح �لذي �بتدعه �لفرن�صيون يت�صح �أن تعريف 
�لأعمال  ورجال  �لتجار  ت�صم  هيئة  �أنها  يعني  �لتجارية  �لغرفة 
يف �ملدينة �لو�حدة �أو �لبلد �لو�حد للعمل على تنظيم �لأحو�ل 

�لتجارية و�ل�صناعية فيها و�لإ�صهام يف ترقيتها.

�لقرن  �أو�ئل  يف  مر�صيليا  يف  �أن�صئت  جتارية  غرفة  و�أول 
�مل�صالح  رعاية  على  تقوم  �ملدينة  لتجار  كهيئة  ع�رص  �ل�صابع 
مدينة  غرفة  فرن�صا  �أن�صاأت  عاًما  خم�صني  وبعد  �لتجارية، 
»دنكرك« و�صدر باإن�صائها قر�ر خا�ض يف فرب�ير عام 1700م، 
ثم تو�ىل �إن�صاء �لغرف �لتجارية يف �أنحاء كثرية من فرن�صا �لتي 
�نت�رص منها قيام �لغرف يف �أوربا �أوًل، ثم يف �لقار�ت �لأخرى 

بعد ذلك.

عقب  �لفرن�صية  �لتجارية  �لغرف  �لفرن�صية  �لثورة  و�ألغت 
�صدر  �أعو�م  ع�رصة  وبعد  1791م،  عام  خالل  �ندلعها 
�نتخابي  �أ�صا�ض  �لفرن�صية على  �ملدن  باإعادتها يف كافة  مر�صوم 
ومنذ  بونابرت  نابليون  عهد  ويف  1802م،  عام  يف  وذلك 
ذلك �حلني �نت�رص قيام �لغرف �لتجارية يف جميع بلد�ن �لعامل 

على �أ�صا�ض �نتخابي من �لتجار.

�حلركة  بتاريخ  مقرتن  م�رص  �لتجارية يف  �لغرف  وتاريخ 
�لوطنية �ل�صتقاللية، وقد كان قيامها يف �لقطر �مل�رصي مظهًر� 
عنا�رص  من  قوية  و�أد�ة  �لقت�صادي،  �لتحرر  مظاهر  من  بارًز� 
على  �لإجنليزي  �لحتالل  حمنة  ��صتدت  فقد  �لتحرر،  هذ� 
�لبالد خالل �حلرب �لعاملية �لأوىل وعانت م�رص �أ�صد �ل�صعاب 
�صيا�صيًّا و�قت�صاديًّا، ولكن عقب �نتهاء تلك �حلرب وقيام ثورة 
بعد  ول�صيما  و�لقت�صادي  �ل�صيا�صي  �لوعي  تفتح  1919م 
�لثورة فاأن�صئ بنك م�رص و�أن�صئت بع�ض �رصكاته عام 1920.

وكان رجال �لتجارة و�ل�صناعة يف �لقاهرة و�لإ�صكندرية 
فاجته  �جلديد  �لقت�صادي  للوعي  �إدر�ًكا  �ملو�طنني  �أكرث  من 
للتجار  يكن  ومل  �لتجارية،  �لأحو�ل  تنظيم  �إىل  �هتمامهم 
�إل  �للهم  م�صاحلهم،  وميثل  �صملهم،  ي�صم  نظام  �لوطنيني 
يجعل  كان  �لرتكي  �حلكم  عهد  من  متو�رث  تقليدي  و�صع 
ي�صمى  رمزيًّا  رئي�ًصا  �لهامة  �ملدن  بع�ض  يف  �ملحليني  للتجار 
»�صهبندر �لتجار« يرجعون �إليه، وكانت د�ره �أ�صبه بندوة لهم 
يرجعون  �لتجار  �صوؤونهم، وكان  للتد�ول يف  فيها  يجتمعون 
�إليه يف م�صائلهم، ويحتكمون �إليه يف خالفاتهم، وهو ميثلهم 
�لو�صع يف  �ل�صلطات �حلاكمة، وظلت �حلال على هذ�  لدى 

�لقاهرة و�لإ�صكندرية حتى �أو�ئل �لقرن �لع�رصين �حلايل.
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وقد كان لكل جالية �أجنبية غرفة جتارية بالإ�صكندرية ت�صم 
جتارها ورجال �لأعمال �ملنتمني �إليها، وتوؤلِّف بينهم، وتعمل 
وتكون  �مل�صرتكة،  و�ملادية  �لتجارية  م�صاحلهم  رعاية  على 
همزة �لو�صل بينهم وبني �أوطانهم �لأ�صلية. ومعروف �أن هذه 
�لقت�صادية  �ملو�رد  معظم  على  باأيديها  تقب�ض  كانت  �جلاليات 
لها  ن  ويوؤمِّ يرعاها  كان  �لذي  �لإجنليزي  �لحتالل  عهد  يف 
�ل�صتقر�ر و�ل�صيطرة على ثرو�ت �لبالد، فقد تاأ�ص�صت �لغرفة 
وقامت  1880م،  عام  بالإ�صكندرية  �لإجنليزية  �لتجارية 
�لغرفة �لإيطالية يف عام 1884م و�لفرن�صية يف عام 1892م 
و�ليونانية يف عام 1901م و�لأمريكية يف عام 1919م، هذ� 
�إىل جانب هيئة �أخرى ت�صم �لتجار �مل�صتوردين ت�صمى »جمعية 

جتار �لو�رد�ت« وكان تاأ�صي�صها يف عام 1886.

�مل�رصيني  �لتجار  بني  �ملتكافئ  غري  �لتناف�ض  هذ�  و�إز�ء 
�ختمرت  �لتجارية  غرفهم  �إىل  �مل�صتندين  �لأجانب  و�لتجار 

فكرة �إن�صاء غرفة �لإ�صكندرية �لتجارية �مل�رصية.

�لجتماع  عقد  )1341هـ(  1922م  عام  مار�ض  ففي 
�صوقي،  توفيق  حممد  �ملرحوم  مكتب  يف  �لأول  �لتاأ�صي�صي 
وتكونت �للجنة �لتنفيذية للغرفة، فقامت بن�رص �لدعوة للم�رصوع 

بني �لتجار، وو�صعت �لقانون �لأ�صا�صي.

مبكتب  و�حدة  حجرة  �لغرفة  للجنة  �لأول  �ملقر  وكان 
رئي�صها حممد توفيق �صوقي، ثم ن�صاأت �لغرفة �أهلية حرة من 
عدد قليل من �لتجار، وككل فكرة يف بد�يتها لقي موؤ�ص�صوها 
و�أن  ا  خ�صو�صً �لتجار  بني  فكرتهم  ن�رص  يف  كثرية  م�صاعب 
وبعد  �لختيارية،  �لع�صوية  �أ�صا�ض  �لغرفة كان على  قيام هذه 
��صتاأجرت  �لو�حدة  �حلجرة  تلك  يف  عملها  �لغرفة  بد�أت  �أن 

�صقة متو��صعة وكان �لأع�صاء يتربعون باملال لتاأثيثها وملو�جهة 
نفقات �لعمل ومرتبات �لعمال، وبادرت �إد�رة �لغرفة �إىل �إيد�ع 
ما لديها من مال قليل يف بنك م�رص، ومن ثم كانت �لرو�بط 
وثيقة بينها وبني هذ� �لبنك �لذي مل يبخل عليها بالت�صجيع حتى 
بن�صبة 4%، ومن جهة  فائدة على ح�صابها �جلاري  �أنه منحها 
�أخرى لقيت هذ� �لت�صجيع من م�صلحة �لتجارة و�ل�صناعة )قبل 
�لتي  �لتجارية  باملعلومات  متدها  كانت  �إذ  وز�رة(  تكون  �أن 

يطلبها جتار �لإ�صكندرية.

�لغرفة ويذلل  �أعباء  �لت�صجيع مل يخفف من  �أن هذ�  على 
�ل�صعاب �لتي تعرت�ض �صبيل تقدمها، و�أهمها �ملو�رد �ملالية �لتي 
ذلك  �لرغم من  ر�صالتها، وعلى  تاأدية  �لتو�صع يف  من  متكنها 
�أ�رص �أع�صاء جمل�ض �إد�رتها على �أل يطلبو� �إعانة من �حلكومة 
ووجهو� �هتمامهم لزيادة عدد �مل�صرتكني، وكانو� يف �لوقت 
نف�صه يتربعون مببالغ متفاوتة كل عام، وهكذ� ��صتطاعت �لغرفة 
يف �ل�صنو�ت �لأوىل �أن ت�صري يف تاأدية ر�صالتها و�أن تنقل �إد�رتها 
يف �أول مار�ض عام 1926م )1345هـ( �إىل �صقة 6 حجر�ت 
ب�صارع �صعيد �لأول يحمل �لآن ��صمها، و�أخذت تعمل خلدمة 
�لتجارة و�لتجار �لوطنيني على قدر و�صائلها �ملحدودة، وكان 
وهيئات  �لبلدي  �ملجل�ض  يف  �لتجار  متثيل  يف  �أثرها  جلهودها 
�ملحلفني �أمام �ملحاكم �لتجارية �ملختلطة ويف معاجلة �مل�صاكل 
�لتجارية و�ل�صناعية �لعامة، ويف �لدعوة �إىل ت�صجيع �ل�صناعات 
تتعرث  �ل�صناعات  هذه  فيه  كانت  وقت  يف  ومنتجاتها  �لوطنية 
تلقى منتجاتها �صوًقا ر�ئجة، وكان من  �لطريق ول  بد�ية  يف 
�مل�رصية  �مل�صنوعات  معر�ض  �ل�صبيل  هذ�  يف  جهودها  نتائج 
هذه  يف  �لثقة  فبث  )1349هـ(  1930م  عام  �أن�صاأته  �لذي 
�مل�صنوعات فناف�صت بع�ض �مل�صنوعات �لأجنبية، وكان للغرفة 
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�لتجارية  للغرف  �لت�رصيعية  �حلماية  تاأمني  يف  �حلميد  م�صعاها 
�مل�رصية ف�صدر �أول ت�رصيع للغرف يف م�رص خالل عام 1933م 
)1352هـ( وترتب على �صدوره مد هذه �لغرف بالعون �ملادي 
�ل�صنوي، وكانت باكورته 5000 جنيه وزعت على �لغرف 

�لقائمة يف ذلك �حلني.

فاأدى  �لتالية  �لتقدمية  مرحلتها  �لإ�صكندرية  غرفة  وبد�أت 
�صعيها �مللح �إىل �حل�صول على قطعة �أر�ض من �أمالك �حلكومة، 
ف�صدر قر�ر جمل�ض �لوزر�ء يف 27 مار�ض عام 1933م مبنحها 
قطعة �لأر�ض �لتي �أقامت فوقها د�رها �لفخمة �حلالية �لتي �ْحُتِفَل 

بافتتاحها يف 14 نوفمرب عام 1935م )1354هـ(.

�أعمال  يالئم  طر�ز  �أحدث  على  �لد�ر  هذه  �ُصيِّدت  وقد 
�لغرفة، ور�صالتها �لتجارية؛ فهي مكونة من �رصد�ب كبري ُجِعل 
م�صتودًعا للب�صائع �لتي كان �لتجار يعر�صونها وُجِعَلت �لطبقة 
ا د�ئًما للم�صنوعات �مل�رصية �ملختلفة تباع حل�صاب  �لأر�صية معر�صً
عار�صيها بعمولة رمزية لتغطية نفقات �ملعر�ض ومرتبات عماله، 
�جللدية  و�مل�صنوعات  �ملن�صوجات  ي�صم  �ملعر�ض  هذ�  وكان 
من  �ملحفوظة وجميعها  �لغذ�ئية  و�ملو�د  و�لأثاث  و�ملفرو�صات 
�لتي  �لثانية  �لطبقة  ت  �صَ �لعامل �مل�رصي و�إنتاجه، وُخ�صِّ �صنع 
�لد�ئم يف رو�ق مربع ذي در�بزون  تطل على �صاحة �ملعر�ض 
�ملطروق، خ�ص�صت حجر�تها حول هذ�  �مل�صبك  �حلديد  من 
ت�صم  �لتي  �لقت�صادية  �ملكتبة  ولقاعة  �ملوظفني  ملكاتب  �لرو�ق 
و�لن�رص�ت  و�ملجالت  �لتجارية  �لأدلة  من   � جدًّ كبرًي�  عدًد� 
�لغرفة  �إىل  تباًعا  ترد  �لتي  و�مل�رصية  و�لعربية  �لعاملية  �لدورية 
�لإد�رة  فت�صمل  �لثالثة  �لطبقة  �أما  �لعامل،  �أنحاء  خمتلف  من 
�لعامة ومكاتبها وقاعة �جتماع جمل�ض �لإد�رة وهي ف�صيحة، 
ينزلق عند  باب كبري  �ل�صكل، ذ�ت  �لهو�ء، م�صتطيلة  مكيفة 

فتحه، وبجدر�ن �لقاعة عدة �صو�نات حتتوي على عدد كبري 
من �لكتب �لقت�صادية �لتي تعد من �ملر�جع �لقت�صادية �لهامة 
و�لإجنليزية،  و�لفرن�صية  �لعربية  �للغات  من  وهي  للباحثني، 
وقد حر�صت �لغرفة على تزويدها باأحدث ما يظهر من �لكتب 
�لقاعة  وهذه  و�لتجاري،  �لقت�صادي  �ملجال  هذ�  يف  �صنويًّا 
كل جدر�نها مبطنة باألو�ح من خ�صب �لأرو �لثمني، وكذلك 
�أر�صيتها و�أر�صية �لردهة �ملو�صلة �إليها وجميع حجر هذه �لطبقة 
معمارية  تعد حتفة  �جلديد  مبناها  فالغرفة يف  ثم  ومن  �لعلوية، 
ذ�ت و�جهة على �لطر�ز �لإغريقي �لذي يرمز ملدينة �لإ�صكندر 
�لأكرب، وقد �أ�صهم معر�صها �لد�ئم يف تخفيف �أزمة �حلاجيات 
مبناها  تقدم  �لغرفة  وماز�لت  �لثانية،  �لعاملية  �حلرب  �أثناء  يف 
�لأر�صية  �لطبقة  �مل�رصية و�لأجنبية يف  �لنوعية  �ملعار�ض  لإقامة 

ويف �رصد�بها �لو��صعني.

�أ�صدرت  )1355هـ(  1936م  عام  �أغ�صط�ض  ويف 
�لبيانات  �لتجار خمتلف  �إىل  تنقل  �لتي  �ل�صهرية  �لغرفة جملتها 
و�لتجارية  �لقت�صادية  و�لقو�نني  و�لقر�ر�ت  و�لإح�صاء�ت 
وبع�ض �ملقالت �لتي تهم �لتجارة �لد�خلية و�خلارجية وتطورها 
من  �لعديد  �إد�رتها  جمل�ض  قاعة  يف  وتقام  ودوليًّا،  حمليًّا 
بالنو�حي  �ملهتمني  �إليها  وتدعو  �ل�صنة  مد�ر  على  �ملحا�رص�ت 

�لتجارية  و�لقت�صادية يف �ملدينة.

�لعالقات  �جلديدة  د�رها  �إىل  �نتقالها  منذ  �لغرفة  ونظمت 
بني فئات �لتجار وبينها، فو�صعت يف عامي 1935 و1936 
نظاًما تاألفت مبقت�صاه جلان د�ئمة لكل فئة من هذه �لفئات لبحث 
�إ�رص�ف  حتت  م�صاحلهم  رعاية  على  و�لعمل  �أفر�دها  �صوؤون 
جمل�ض �إد�رة �لغرفة، وقد جنح هذ� �لنظام، �إذ �أوجد يف د�خل 
�لغرفة غرًفا م�صغرة تعمل جاهدة على �إمناء م�صالح �لطائفة �لتي 
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من  �أكرث  �إىل  �للجان  هذه  عدد  و�صل  وقد  �إليها،  تنتمي 
ثالثني جلنة.

وقد وجهت غرفة �لإ�صكندرية �هتمامها �إىل تعديل قانون 
�لغرف �لتجارية �لأول رقم 14 لعام 1933م فاأخذت �لوز�رة 
 30 رقم  �ملعدل  �لقانون  و�صدر  �قرتحتها،  �لتي  بالتعديالت 
�لتجار  جميع  ��صرت�ك  يحتم  �لذي  )1359هـ(   1940 لعام 
من  �ملايل  مركزه  بح�صب  �لتجارية، كل  �لغرف  ع�صوية  يف 
حيث �ل�صرت�ك �ل�صنوي �ملفرو�ض عليه دفعه، وكان عدد جتار 
�ألًفا، ومن ثم  �لع�رصين  �ل�صنة يزيد على  �لإ�صكندرية يف تلك 

�رتفع موردها �ملايل على مر �ل�صنني �لتالية.

�إن�صاء  يف  �ملتو��صل  �صعيها  بالتقدير  للغرفة  يذكر  ومما 
�ل�صجل �لتجاري �لذي �صدر باإن�صائه قانون خا�ض يف 25 يناير 
عام 1935 )1354هـ( ول يفيد به �إل �لتجار �لذين يح�صلون 
على �صهادة من �لغرفة تثبت مز�ولتهم للتجارة يف 10 مار�ض 
عام 1941 )1360هـ( �صدر مر�صوم بالت�صديق على �لالئحة 
�لد�خلية �لعامة للغرف �لتجارية؛ وهكذ� ��صتكملت �لت�رصيعات 
�ملتعلقة بها وظل �حلال كذلك �إىل �أن �صارت �لغرف �مل�رصية 

موؤ�ص�صات عامة.

من  كثري  يف  �مل�رصية  �لإ�صكندرية  غرفة  ��صرتكت  وقد 
�ملعار�ض �لدولية يف �أوروبا، وكان مندوبوها يحر�صون د�ئًما 
�مل�رصية  و�حلا�صالت  �ل�صناعية  للمنتجات  �لدعاية  ن�رص  على 
بح�صارتها ومكانتها  للتعريف  �خلا�صة مب�رص  �ملعلومات   ون�رص 
حالة  در��صة  عن  �لغرفة  تنفك  ول  و�لجتماعية،  �لقت�صادية 
على  و�لعمل  منها،  �ل�رصقية  ول�صيما  �خلارجية،  �لأ�صو�ق 

تو�صيع نطاق �لتبادل �لتجاري بينها وبني �ل�صوق �مل�رصية.

ومن �أعباء �لغرفة �لإد�رية فح�ض جميع �صهاد�ت ت�صدير 
�لب�صائع �إىل �خلارج و�لت�صديق عليها لإعطائها �لطابع �لر�صمي 
و�صحة  �مل�رصية  �لأيدي  بو�صاطة  �إنتاجها  �صحة  يثبت  �لذي 
م�صدرها �لأ�صيل، وترتجم �ل�صهاد�ت �لتي ت�صحب �لب�صاعة 
�مل�صتوردة، ول�صيما �ملو�د �لغذ�ئية وتتحقق من �صالمة م�صدرها؛ 
حتى ل يوؤدي ��صتهالكها �إىل �أي �رصر �صحي ي�صيب �لإن�صان 
هذه  عن  تتقا�صاها  �لتي  �لر�صوم  �إىل  وت�صيف  �حليو�ن،  �أو 
ن ح�صيلة �صندوق  �ل�صهاد�ت و�لرت�جم تربًعا من �أ�صحابها تكوِّ
عن  �ل�صيخوخة  �أو  �ملر�ض  �أقعدهم  �لذين  للتجار  �مل�صاعد�ت 
�أو �لذين ق�صت �لظروف �ل�صيئة �ملالية  �لعمل دون مورد مايل 
�ل�صهرية  �مل�صاعد�ت  �لتجارة، وتدفع هذه  هم عن مز�ولة  بكفِّ

، حفًظا ملاء وجوههم و�صوًنا لكر�متهم. �إليهم يف غري َمنٍّ

1951م  لعام   189 رقم  �جلديد  �لغرف  قانون  وحدد 
ر�صالة �لغرف �لتجارية، فن�ض يف بابه �لثاين على �خت�صا�صاتها، 
ويف مقدمتها: �لقيام بجمع �ملعلومات و�لإح�صاء�ت �لتي تهم 
بالبيانات  �حلكومة  و�إمد�د  ون�رصها  وتبويبها  و�ل�صناعة  �لتجارة 
و�ملعلومات و�لآر�ء �ملتعلقة بامل�صائل �لتجارية و�ل�صناعية، ويف 
هذ�  تنفيذ  يف  و�صًعا  �لإ�صكندرية  غرفة  تدخر  مل  �ملجال  هذ� 
ما  و�لإح�صاء�ت  �لبيانات  من  ونظمت  جمعت  فقد  �لن�ض، 

ت�صتطيع به �لرد على �أي ��صتعالم يف دقة ل ي�صوبها �أي خطاأ.

�جلديد  �لقانون  عليها  ن�ض  �لتي  �لخت�صا�صات  ومن 
تقدم  �أن  �لتجارية  للغرف  يجوز  �أنه  ع�رص  �ل�صاد�صة  مادته  يف 

للحكومة ما يعّن لها من �ملقرتحات و�لآر�ء يف �مل�صائل �لآتية:

بالتجارة  �خلا�صة  و�ل�رص�ئب  و�للو�ئح  • �لقو�نني 
و�ل�صناعة.
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• �لتعريفة �جلمركية.

• �إن�صاء وتعديل طرق �لنقل و�لأجور و�لر�صوم �خلا�صة 
بها.

للر�حة  و�ملغلقة  �خلطرة  باملحال  �خلا�صة  • �للو�ئح 
و�مل�رصة بال�صحة و�ملحال �لعامة �ملختلفة.

�لتجارة  بتقدم  �ملتعلقة  �لأخرى  �مل�صائل  • جميع 
و�ل�صناعة.

يف  �لبنود  هذه  تنفيذ  على  �لإ�صكندرية  غرفة  جرت  وقد 
منا�صبات كثرية، فاأبدت ر�أيها يف �رص�حة، وقدمت مقرتحاتها 

يف كل ما يتعلق بهذه �لبنود منذ �صدور هذ� �لقانون �جلديد.

�لقانون  عليها  ن�ض  �لتي  �لأخرى  �لخت�صا�صات  ومن 
تن�صئ  �أن   – �لوز�رة  من  باإذن   – �لتجارية  للغرف  يجوز  �أنه 
�ملعار�ض �لد�ئمة، و�ملتاحف، و�لأ�صو�ق، و�ملد�ر�ض �لتجارية 

و�ل�صناعية، وما �إىل ذلك.

قد  م�رص  �لتجارية يف  �لغرف  قيام  �أن  �صك يف  من  وما   
و�ل�صناعية  �لتجارية  �حلركة  تن�صيط  يف  بعيد  حد  �إىل  �أ�صهم 
غرف  �إد�رة  جمل�ض  �أع�صاء  ومن  وخارجيًّا،  د�خليًّا  �مل�رصية 
فانتخبو�  باملدينة  �لنيابي  �لنظام  �صاركو� يف  �لذين  �لإ�صكندرية 
كامل  �لعال وحممد  �أبو  �لبلدي: حممود  �أع�صاء يف جمل�صها 
وعلي  بدوي  بهجت  وحممد  خمي�ض  �صكري  وعلي  بدوي 
يحيى وحممد �أمني �صهيب، ومن هوؤلء �لأع�صاء من خلَّدت 
بع�ض  �لأ�صماء على  فاأطلقت هذه  �أ�صماءهم  و�ملحافظة  �لبلدية 
�صو�رعها ومنهم: حممود �أبو �لعال وحممد �أمني �صهيب وحممد 

فرحات وح�صني فهمي.

�أما ترجمة �صاحب ��صم �ل�صارع �لقدمي فاطلبها يف »�صعيد 
�لأول«. 

كرموز بق�سم   – حارة   – الغرناطي   –951
مينا  بق�سم    – �سارع    – الغرناطي   –952

ا(  الب�سل  )الثناء حاليًّ
ن �ملوؤرخون �صري  يحمل لقب �لغرناطي �ثنان ممن دوَّ   
الة و�لآخر �صاعر وكالهما من �لأندل�ض،  حياتهم �أحدهما رحَّ
قيد  يف  وجودهما  لتاريخ  وفاًقا  منهما  كل  ترجمة  يلي  وفيما 

�حلياة:

)�أو  �لرحمن  عبد  بن  حممد  وهو  الغرناطي:  حامد  اأب�   )1
�لكامل  �ملثال  وكان  �لقي�صي،  �ملازين  �صليمان  �بن  �لرحيم( 
للرحالة �ملغربي يف �أو�ئل �لقرن �ل�صاد�ض �لهجري )�لثاين ع�رص 
�لرغبة  ت�صتثريهم  �لعجائب وممن  �أ�صهر جامعي  �مليالدي( ومن 
يف طلب �لعلم وت�صيطر عليهم روح �ملغامرة و�لرحيل �إىل �أق�صى 

�أطر�ف �لبلد�ن �لإ�صالمية.

ومل يرتك كّتاب �صريته �إل �لقليل من �ملعلومات عن هذه 
�ل�صرية وعن �لتو�ريخ �لهامة حلياته �حلافلة باملغامر�ت وقد رو�ها  

عن نف�صه فيما �ألف من كتب.

وكان مولده يف مدينة غرناطة بالأندل�ض خالل عام 473هـ 
)1080م( وبديهي �أنه تلقى در��صته يف هذه �ملدينة �لتي ن�صب 
�إليها، وملا بلغ �لثالثني من �لعمر رحل عن م�صقط ر�أ�صه ومل 
يعد �إليه بعد ذلك، وقد ق�صى يف م�صتهل رحالته عدة �صنو�ت 
�إفريقية )تون�ض( ، ثم �صافر �إىل �لإ�صكندرية عام 511هـ  يف 
)1118م(، و�أقام بها ردًحا من �لزمن وو�صل بعد ذلك �إىل 
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�أن  وبعد  )1123م(،  515هـ  عام  حتى  �أقام  حيث  �لقاهرة 
�صنني  �أربع  هناك  بغد�د وق�صى  �إىل  �صخ�ض  دم�صق  توقف يف 

)�نظر مو�د تون�ض و�لإ�صكندرية و�لقاهرة ودم�صق وبغد�د(.

ويف عام 524هـ )1130م( جنده يف »�أبَْهر« باإير�ن وجنده 
بعد ذلك يقيم بالقرب من م�صب نهر �لفلجا، وبعد مدة طويلة 
نر�ه وقد و�صل �إىل بالد �ملجر حيث ق�صى يف هذه �لبالد ثالثة 
�ملدة  �أثناء هذه  بعام 548هـ )1153م(، ويف  �نتهت  �أعو�م 
بلغ  ثم  ومن  �أوروبا،  ب�رصق  �لكائنة  �ل�صقالية  بالد  يف  جتول 
مبدن   � مارًّ �لعربية  �جلزيرة  �إىل  منها  وذهب  خو�رزم،  مدينة 
بخارى وني�صابور و�لرّي و�أ�صفهان و�لب�رصة قا�صًد� مكة لتاأدية 

فري�صة �حلج.

ويف عام 550هـ )1155م( �أقام يف بغد�د ولكنه غادرها 
�أن  �ل�صام، وبعد  �إىل  �ملو�صل ثم �صخ�ض  �إىل  بعد �صت �صنني 
�أقام مبدينة حلب بع�ض �لوقت ��صتقر يف نهاية �ملطاف بدم�صق 
حيث و�فته �ملنية خالل عام 565هـ )1170م( بالًغا من �لعمر 

حو�يل 90 عاًما.

�أبو حامد �لغرناطي  �ألف  ويف مدينة بغد�د ثم يف �ملو�صل 
الة من �لطر�ز �ملمتاز،  �لكتابني �للذين كانا �صبب �صهرته كرحَّ
�مل�صهور  كتابه  هبرية  بن  يحيى  للوزير  بغد�د  يف  �ألف  فقد 
»�ملُْعِرب عن بع�ض عجائب �ملَْغِرب«،  ويف �ملو�صل ��صتجاب 
كتابه  و�ألف  �لأردبيلي  حف�ض  �أبي  �أدبه  ور�عي  حاميه  لرغبة 
»حتفة �لألباب وحتية �لإعجاب« �لذي ماز�ل �ملرجع �لقيم لكثري 

من موؤلفي �مل�صلمني يف �ملغرب و�مل�رصق.

خمطوطات  عدة  منهما  بقيت  �للذ�ن  �لكتابان  وهذ�ن 
تدخل يف  و�أخبار  وثيقة  و�صجالت  طريفة  مبعلومات  يحفالن 

جهة  من   – كانا  وقد  �خلر�فية،  و�لأ�صاطري  �لعجائب  زمرة 
�أخرى – مو�صوع ر�صائل م�صتفي�صة من عديد من �لكتَّاب مع 

ن�رص ملتنيهما، وترجمة مذيلة بكثري من �لتعليقات.

�ند G. Ferrand« كتاب  وقد ن�رص �مل�صت�رصق »ج. فرَّ
 »Dubler ملُْعِرب« عام 1925م، كما ن�رص �مل�صت�رصق »َدبَْلر�«
هذ� �لكتاب مع ترجمة �إ�صبانية ودر��صة فيها �لكثري من �لنقد، 
ملا  ترجمة  ن�رص  فقد   ،»Moncada »مونكاد�  �مل�صت�رصق  �أما 
ورد يف كتاب »حتفة �لألباب« من و�صف ملدينة روما نقاًل عن 

خمطوط حمفوظ مبدينة بالريمو باإيطاليا.

2( عبد الكرمي الغرناطي بن حممد القي�سي: ولد ون�صاأ مبدينة 
�لتا�صع  �لقرن  �أو�ئل  يف   )Baza �لإ�صبانية  باللغة  )وهي  ب�صطة 
�لهجري، ومدينة ب�صطة تقع على م�صافة 120 كيلو مرًت� من 
�حلدود  على  كان  ومكانها  �ملادة(  هذه  )�نظر  غرناطة  مدينة 
ولذ�   »Castilla »ق�صتالة  ومملكة  غرناطة  مملكة  بني  �لفا�صلة 
�أهلها يف  وكان  تنقطع،  ل  عليها  �لن�صارى  هجمات  كانت 
�لكرمي  عبد  وقع  وعندما  �لأعد�ء،  ملو�جهة  م�صتمر  تاأهب 

�لغرناطي يف �لأ�رص تاقت نف�صه �إىل م�صقط ر�أ�صه فقال:

مع ما �أعانيِه ببعدي د�ئًما 
عن ب�صطة �ملاأنو�ِصِة �لأرجاِء  

حيُث �لبطاح كاأنهن �صقائقٌ 
ُرقمْت باإفريٍز من �لأ�صو�ِء  

حيث �لطيور تزمنت يف َدْوِحها  
فاأتت مبثِل ترمنِّ �ل�صعر�ِء



موسوعة اجلزايريل ألمساء شوارع اإلسكندرية

222

ويقول يف ق�صيدة �أخرى:

َوَدع �حلننَي لب�صطٍة وربوعها  
�إن �حلنني يهيُج منَك َغليال

حيُث �جلد�ول ماوؤُها متفجر 
�أ�صحى �ل�صغرُي بها يفوُق �لنيال  

ويبدو من �صعره �أنه كان من �أ�رصة متو��صعة قليلة �لرزق، 
�صديد،  عناء  �لعي�ض يف  لقمة  �صبيل  يكافح يف  ثم كان  ومن 
و�صناعة  �لفقه  يف  ن�صيب  له  كان  �لكرمي  عبد  �أن  ويظهر 
�لتوثيق، وبعد �أن رحل �إىل بلدة »برجة« �ل�صغرية ليكون �إماًما 
بع�ض  و�أخذ ميدح  ب�صطة  �إىل  عاد  �صهر رم�صان،  جلامعها يف 
�لن�رص�ين،  �ل�صطهاد  �صد  �حلروب  يف  �ملجاهدين  �لقو�د 
�لأ�رص عدة �صنني  �لن�صارى وظل يف  �أيدي  �أ�صرًي� يف  ثم وقع 
ذ�ق خاللها مر�رة �حلرمان و�لذل وهو ي�صف حاله يف �لأ�رص 

فيقول:

تي بعد ��صتغايل بالعلو  َو�َح�رْصَ
ِم ودر�ِصها وتالوِة �لقر�آِن  

�أُْم�صي و�أ�صبُح خادًما مت�رصًفا 
لعبادِة �لأ�صناِم و�لأوثاِن  

من  �لأندل�ض  �صعر�ء  �آخر  �لغرناطي  �لكرمي  عبد  وكان 
�لعرب، ول يعرف تاريخ وفاته على وجه �لتحقيق.

اجلمرك بق�سم   – زقاق   – الغرياين   –953
بق�سم اجلمرك  – �سارع   – الغرياين   –954

هو �ل�صيد �أحمد �لغرياين �أول من نزح �إىل �لديار �مل�رصية 
من �أ�رصة �لغرياين �ملعروفة بالإ�صكندرية، وما من �صك يف �أن 
�إىل بلدة غريان �لو�قعة يف �جلنوب  بالن�صب  �أحمد ميّت  �ل�صيد 
وكان  �لليبية،  �لعربية  باجلمهورية  طر�بل�ض  مدينة  من  �لغربي 
نزوحه �إىل �لإ�صكندرية من حو�يل مائتي عام، وقد تزوج من 
�أ�رصة تربانة �لتي �صيد جدها �لأكرب م�صجد تربانة بق�صم �جلمرك 
قاعدة  �لآن  غريان  و�أ�صبحت  �أمالكه،  بع�ض  عليه  و�أوقف 

ملحافظة با�صمها.

يف  �لجتار  بالإ�صكندرية  �لغرياين  �أحمد  �ل�صيد  وز�ول 
و�لطر�بي�ض  )�لرب�نِ�ض(  و�مل�صامل  �ملالحف  مثل  �ملغربية  �ل�صلع 
 � م�صتقرًّ و�تخذ  �إليها،  وما  �لفا�صي(  )�لبلغ  و�لأخفاف  �ملغربية 
يقع  �لآن وهو  �إىل  لقبه  �لذي يحمل  �ل�صارع  ل�صكناه ومتجره 
بجهة وكالة �لليمون، ويبد�أ من �صارع �جلمرك �لقدمي وينتهي 

عند �صارع �صوق �ل�صمك ويقاطع �صارع وكالة �لليمون.

وبََنى �لغرياين )ز�وية برتقي�ض( �لكائنة ب�صارع �ل�صمريل، 
و�أوقف لل�رصف عليها جزًء� من �أمالكه، وتويف بالإ�صكندرية 
منذ عهد بعيد بعد �أن �أجنب �أ�صول من ين�صبون �إىل �صاللته من 
با�صا  �لله  وعبد  با�صا  �صعيد  ومنهم  بالإ�صكندرية  �لغرياين  �أ�رصة 

�لغرياين وعبد �لقادر �لغرياين )�نظر هذه �ملو�د(.

اللبان بق�سم   – حارة   – الغزالة   –955
�لغز�لة �أنثى �لغز�ل وهو �ل�صادن حني يتحرك ومي�صي، �أو 
من حني يولد �إىل �أن يبلغ �أ�صد �لإح�صار وجمعه ِغزلة وِغزلن، 
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و�لغز�لة هي �ل�صم�ض لأنها متد حباًل كاأنها تغزل، وهي �ل�صم�ض 
ا عند طلوعها �أو عند �رتفاعها �أو عند �ل�صم�ض نف�صها. �أي�صً

�لفار�صي  �ل�صيباين  يزيد  بن  �صبيب  �مر�أة  هي  وغز�لة 
�حلروري، وهي من �صهري�ت �لن�صاء يف �ل�صجاعة و�لفرو�صية، 
وزوجها  هي  خرجت  وقد  بالعر�ق،  �ملو�صل  من  و�أ�صلها 
عام  �لأموي  مرو�ن  بن  �مللك  عبد  �خلليفة  طاعة  عن  �صبيب 
على  �لثقفي  يو�صف  بن  �حلجاج  ولية  �أيام  )695م(   76هـ 
�لعر�ق، و��صتهرت باأن �حلجاج فر �أمامها يف بع�ض �لرو�يات 
بجي�صها  �لكوفة  دخول  �أر�دت  عندما  هجومها  من  حت�صن  �أو 
للقب�ض عليه، فعريه �ل�صاعر عمر�ن بن حطان �خلارجي بق�صيدة 
بيت  �صدر  وهو  نعامة«،  �حلروب  َعَلّي ويف  »�أ�صد  فيها:  قال 
�صار م�رصب �ملثل حتى �لآن، ومتكن خالد بن عتاب �لرياحي 
�أن غرق زوجها  بعد  �لكوفة  �أبو�ب  معركة على  قتلها يف  من 

�صبيب، وكانت وفاتها يف عام 77هـ )696م(.

الرمل بق�سم   – �سارع   – ة  غزَّ  -956
بك حمرم  بق�سم   – �سارع   – ة  غزَّ  -957

�لتاريخ  �لتي �صجل  �لعامل  �أقدم مدن  تعترب من  ة  مدينة غزَّ
من  نزحو�  �لذين  �لكنعانيني  �إىل  ت�صييدها  ويرجع  ��صمها، 
�جلزيرة �لعربية ونزلو� فل�صطني و�ل�صاحل �ل�صامي، وكان ذلك 
موؤرخو  ذكرهم  وقد  �مليالد،  قبل  �لثالث  �لألف  �أو�ئل  يف 
�لعرب بني �لأمم �لعربية �لبائدة. ويدل �لتاريخ �ملاأثور على �أن 
�أول ظهورها على �صاحل �خلليج  قبائل �صامية كان  �لكنعانيني 
فا�صتوطنت بطون منها يف هذه  �إىل �صوريا  ثم �رحتلت  �لعربي 
بطون  و��صتقرت  �ملا�صية،  ورعاية  �لزر�عة  ومار�صت  �لبالد 

�أخرى على �صاحل �لبحر �لأبي�ض �ملتو�صط ومنها ن�صاأ �لفينيقيون 
�لذين تعاطو� �لتجارة و�ل�صناعة و�ملالحة.

ة« فبع�صهم  ويختلف �ملوؤرخون يف حتديد معنى ��صم »غزَّ
يقول �إنه ��صم كنعاين قدمي معناه »�لقوة« وي�صتند �لبع�ض �لآخر 
 ) �إىل قول ياقوت �حلموي �لذي يوؤكد �أنه م�صتق من لفظ )َغزَّ
فيقال: »غزَّ فالن بفالٍن و�غتز به �إذ� �خت�صه من بني �أ�صحابه«.

�لكنعانيون  �أغار  �مليالد  قبل  ع�رص  �لثاين  �لقرن  ويف 
ة و��صتوطنوها و�ختلطو�  �مل�صتوطنون يف فل�صطني على مدينة غزَّ
و�أق�صاها  �خلم�ض  مدنهم  �أوىل  �صارت  ثمَّ  ومن  ب�صكانها، 
جنوبًا، وتقع هذه �ملدينة �لعريقة يف �لقدم على حافة �لأر��صي 
�صيناء،  �صحر�ء  بعد  مبا�رصة  تاأتي  �لتي  �لعذبة  و�ملياه  �خل�صبة 
ومن ثمَّ فهي �ملحطة �لطبيعية للقادمني من م�رص متجهني �صوب 
�ل�صام و�ملحطة �لأخرية لالآتني من �ل�صام متجهني نحو م�رص، 
وقد جعلها هذ� �ملركز �لطبيعي �ملمتاز وهذ� �ملوقع �ل�صرت�تيجي 
هجمات  ب�صبب  �ملتكررة  للويالت  عر�صها  مما  للغز�ة،   � ممرًّ
قيمة  من  تقلل  مل  �لكثرية  �لويالت  هذه  �أن  غري  �لفاحتني، 
�لبحر  على  فموقعها  �لقرون،  عرب  �ملرموق  �لتجاري  مركزها 
�لأبي�ض �ملتو�صط جعلها حمط �لقو�فل �لآتية من �ليمن حمملة 
بخري�ت �إفريقيا �ل�رصقية و�لهند وبالد �لعرب؛ حيث كانت تنقل 
�أهم  �لأبي�ض، وكان  �لبحر  على  �ملطلة  �لبالد  �إىل كافة  بحًر� 
و�للوؤلوؤ  و�ملّر  و�لبان  و�لذهب  و�لبخور  �لطيب  �خلري�ت:  تلك 
و�لتو�بل وغريها، وهي �صلع كان لتجارتها تاأثري كبري على منو 

ة و�ت�صاع رقعتها وعظم ثر�ء �صكانها. مدينة غزَّ

ة«  »بغزَّ ��صتقرت  �لنطاق  �لو��صعة  �لتجارة  هذه  وب�صبب 
للعهد  �ل�صابقة  �لأجيال  منذ  �لعدد  كبرية  عربية  جاليات 
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فل�صطني  على  غار�تهم  عقب  �لفر�ض  وجدها  فقد  �مل�صيحي، 
عام  فتحها  عندما  �ملادة(  )�نظر هذه  �لأكرب  �لإ�صكندر  ولقيها 
332 ق.م. بعد �لأهو�ل �لتي �صادفها جي�صه يف ح�صارها، 
وو�صفها »بلوتارك« موؤرخ �لإ�صكندر باأنها كانت �أعظم مدينة 

يف �لقطر �ل�صامي يف ذلك �حلني.

وكان لغزة يف �لعهدين �لإغريقي و�لروماين مكانة ثقافية 
�لآد�ب  فيها  تدر�ض  �لتي  �ل�صهرية  �ملدن  �إذ كانت من  عالية، 
ذ�ت  �مليالدي  �لأول  �لقرن  خالل  مد�ر�صها  وكانت  �ليونانية 
�صيت ذ�ئع يف تعليم �لفل�صفة و�خلطابة و�لبالغة �لكتابية؛ ولذ� 
كان كثري من �لطالب �ليونانيني يرحلون �إليها يف طلب �لعلم 
وكثرًي� ما كانت بالد فار�ض ت�صتعري بع�ض �أ�صاتذتها للتعليم يف 
معاهدها. �أما يف عهد �لرومانيني فعالوة على �صهرتها �لثقافية، 
كانت هذه �ملدينة �لتاريخية متقدمة يف �صناعة �حلرير و�لفخار 
فكانت  و�ملغرب،  �مل�رصق  يف  ��صتهرت  �لتي  �خلمور  و�إنتاج 
�لإ�صالم،  قبل  مكة  من  �لقريبة  »�صوق جمنة«  �إىل  منها  حتمل 
�أغنياء فرن�صا يف �لقرن �لأول  ومل تكن تخلو مائدة من مو�ئد 

ة �لفاخر. �مليالدي من نبيذ غزَّ

وقبيل �لفتح �لإ�صالمي كانت �أنظار جتار قري�ض تتجه �إليها 
يف رحالتهم �ل�صيفية �إىل �ل�صام، وكان �لرومانيون يقيمون يف 
�أرجائها �لأ�صو�ق فيتزود منها �لقر�صيون يف �جلاهلية بحاجاتهم 
�خلطاب  بن  عمر  للتجارة  ها  �أمَّ ولقد  �ل�صامية،  �ل�صلع  من 
�لثاين  �جلد  ها�صم  فيها  �لعا�ض وتويف  بن  �صفيان وعمرو  و�أبو 
لر�صول �لله عليه �ل�صالة و�ل�صالم، ومن ثمَّ ن�صبت �إليه و�صميت 

ة ها�صم« وز�رها بعد ذلك عبد �لله و�لد �لنبي �لكرمي. »بغزَّ

�أن  بعد  )634م(  13هـ  عام  �لعرب  عليها  ��صتوىل  وقد 
�نت�رصو� يف �لغمر من و�دي عربة ويف �لدميثة �لو�قعة يف �جلهة 
�ل�رصقية من دير �لبلح وكان �لفاحتون بقيادة عمرو بن �لعا�ض 

)�نظر مادة �بن �لعا�ض(.

ة يف  ويف �صهر رجب عام 502هـ )1109م( �صقطت غزَّ
�أيدي �ل�صليبيني ثم عادت �إىل �أ�صحابها عقب و�قعة »حطني« 
بغد�د  نكبة  وبعد  )1187م(،  583هـ  عام  خالل  �ل�صهرية 
)�نظر هذه �ملادة( و�صقوطها يف قب�صة جيو�ض �لترت عام 658هـ 
)1258م( ��صتطاع هولكو �لتقدم نحو �ل�صام فدخلتها جيو�صه 
»�لظاهر  �مل�صهور  �لقائد  �أن  �إل  )1260م(،  659هـ  عام 
بيرب�ض« )�نظر مادة بيرب�ض ومادة �لظاهر( متكن يف تلك �ل�صنة 
�أول هزمية  باملغريين فكانت  يلحق هزمية منكرة  �أن  نف�صها من 
ة  يلحقها �لعرب باجليو�ض �ملغولية، ومن ثمَّ كانت معركة غزَّ
�حلافز �لقوي �لذي �أيقظ �لوطن �لعربي من �صباته وبث فيه روح 
ي�صتطاع  ولذ�  �ل�صخمة؛  �لترتية  �لقو�ت  �أمام  و�ل�صمود  �لثقة 
�لقول باأن هذه �ملعركة - على �صغرها - كانت �ملقدمة ملعركة 
�إىل  �لعربي و�أدت  �لن�رص  �لتي توجت  »عني جالوت« �حلا�صمة 

�ندحار �لقو�ت �لترتية �لعاتية.

ة طائفة عديدة من عظماء �لرجال �لذين ��صتهرو�  و�أجنبت غزَّ
بالعلم و�ل�صعر و�لفقه وتويل �لوز�ر�ت، ومن بينهم �لعديد من 
رجال �ل�صالح و�لتقوى، فلقد ولد فوق ثر�ها �لإمام �ل�صافعي 
)�نظر مادة �ل�صافعي( عام 150هـ )767م( بحيِّ �ليمن؛ حيث 
�إليها  يحنُّ  �ل�صافعي  �لإمام  وكان  �ملهد  يف  وهو  و�لده  تويف 

د�ئًما، ومن �صعره فيها قوله:

ٍة و�إينِّ مَلُ�ْصَتاٌق �إِىَل �أَْر�ِض غزَّ
ِق ِكْتماين َو�إِْن َخاَننِي بَْعَد �لَتَفرُّ    
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بِها ا لو َظفْرُت برُِتْ �َصَقى �للُه �أَْر�صً

ِة �ل�َصْوِق �أَْجفاين َكحْلُت به من �ِصدَّ

�لعامري  �لله  عبد  بن  �أحمد  �لفقيه  �لعامل  ة  غزَّ �أبناء  ومن 
�ملتوفى عام 822هـ )1419م(، و�مللك �ملوؤيد �صهاب �لدين 
�أحمد �بن �مللك �لأ�رصف �إينال من رجال �لقرن �لتا�صع �لهجري 
وهو �لثالث ع�رص من ملوك �ملماليك �جلرك�ض، و�صم�ض �لدين 
�أبو �لعون حممد �لغّزي �لفاروقي �صيخ �لطريقة �لقادرية باململكة 
�خلطاب،  بن  عمر  �ملوؤمنني  �أمري  �صاللة  من  وهو  �لإ�صالمية 
1171هـ  عام  �ملتوفى  �ملوقت  �أحمد  �ل�صهري  و�ملحدث 

)1757م(.

ويف عام 1336هـ )1917م( �أي خالل �صنو�ت �حلرب 
�أرغم  )1914م(،  1333هـ  عام  بد�أت  �لتي  �لأوىل  �لعاملية 
على  �لرتكي  �جلي�ض  من  و�لع�رصين  �لثاين  �لفيلق  �لربيطانيون 
من  خالية  خر�بًا  فاألفوها  �لإجنليز  ودخلها  ة  غزَّ من  �جلالء 
بع�ض  يلتئم  ومل  يون  �لغزِّ ت�صتت  ثمَّ  ومن  تقريًبا،  �ل�صكان 
�صملهم �إلَّ عام 1341هـ )1922م(، �إذ و�صل عددهم �إىل 
�لغزو  قبل  كان حو�يل 42.000  �أن  بعد  ن�صمة   17.500
يف  �لكبري  �لنق�ض  هذ�  نتائج  من  وكان  �مل�صوؤوم،  �لربيطاين 
�ملدينة  يف  و�ل�صناعية  �لقت�صادية  �حلالة  تدهور  �ل�صكان  عدد 
يبق  ومل  �لكربى  و�لن�صيج  و�لفخار  �ل�صابون  م�صانع  فاأغلقت 
على  �لربيطانيون  يعمل  ومل  �ل�صغرية،  �ملعامل  بع�ض  �إلَّ  منها 
طو�ل  وذلك  �صكانها  بيد  و�لأخذ  كبوتها  من  ة  بغزَّ �لنهو�ض 
بني  �لو�قعة  �ملدة  ��صتغرق  �لذي  �ل�صتعماري  حكمهم  مدة 
�أثناء  – 1948م(، ويف  عامي 1336 و1368هـ )1917 
�ت�صاع م�صاحة قطاع غزة  بلغ  هذ� �حلكم �لأجنبي �ل�صتغاليل 

عام  خالل  �صكانها  تعد�د  و�أظهر  مربًعا،  كيلومرًت�   1111
ن�صمة   137.180 كان  عددهم  �أن  )1944م(  1364هـ 
بينهم 2890 يهوديًّا فقط، وي�صكن هذ� �لعدد �أربًعا وخم�صني 

قرية وثالث مدن هي: غزة و�ملجدل وخان يون�ض.

ة �مل�صهورة جامعها �لكبري �ل�صخم �لبناء �جلميل  ومن �آثار غزَّ
�ل�صكل �لهند�صي، �إذ ي�صتمل على عدة جمموعات من �لعقود 
�حلجرية، وكانت حوله مد�ر�ض عديدة. وقد �صيد يف مكان 
ويقال  ة،  لغزَّ �حتاللهم  عقب  �ل�صليبيون  �أقامها  �لتي  �لكني�صة 
�إن هذه �لكني�صة �أقيمت مكان معبد »د�جون« �لوثني �لذي بناه 
�لفل�صطينيون �لقدماء، وهكذ� فالغزيون قد�صو� هذه �لبقعة على 

�ختالف عقائدهم منذ �أكرث من ثالثة �آلف �صنة.

�أخ�صب  من  تعد  �لتي  �ملثمرة  �لب�صاتني  ة  بغزَّ وحتيط 
�أ�صجار  �لعديدة  �لب�صاتني  هذه  برتبة  وتنمو  فل�صطني،  ب�صاتني 
و�لتوت  و�ملوز  و�لعنب  و�مل�صم�ض  �لربتقال  ول�صيما  �ملو�لح 
يف  يزرع  كما  �لفاكهة  من  �أخرى  و�أنو�ع  و�جلميز  و�لزيتون 
باأ�رصه  �لقطاع  يف  �لزر�عة  وتعتمد  و�خل�رص،  �حلبوب  �أر�صها 
ت�صخ  ر�فعة  �آلة  بئر  كل  فوق  �أقيمت  وقد  �لآبار،  مياه  على 
�أن�صئت يف جنوب  �لتي  �لكبرية  �ل�صهاريج  �إىل  �ملياه وتو�صلها 
وتعر�صت  �ملنطقة،  من  خمتلفة  جهات  ويف  و�صمالها  �ملدينة 
�لإ�رص�ئيليني  جانب  من  للن�صف  �ملبنية  و�أبر�جها  �لآلت  هذه 
�لغادرين، �أما �لتيار �لكهربي �لذي ي�صتخدم يف حتريك �لآلت 
و�لإ�صاءة في�صتمد من �ملر�وح �لهو�ئية �ملقامة حول مدينة غزة 
ويف �لطرق و�مل�صالك �ملوؤدية �إليها و�إىل �لقرى و�ملدن �لأخرى 

يف �لقطاع.
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نكبة  عقب  �مل�رصية  �لإد�رة  حتت  ة  غزَّ دخلت  ولقد 
�لدخيلة  �لدولة  وقيام  )1948م(  1368هـ  عام  فل�صطني 
لتكون ج�رص حرية  �لعربي  �لوطن  قلب  »�إ�رص�ئيل« يف  �مل�صماة 
�لعربية ول�صيما  �لدول  �لتي متت�ض ثرو�ت  للدول �ل�صتعمارية 
�لبرتول، وقامت دولة �إ�رص�ئيل عميلة �ل�صتعمار وربيبته تنفيًذ� 
قطعته  �لذي  �ل�صهيوين(  �لإجنليزي  )�لوزير  »بلفور«  لوعد 
لليهود،  د�ئم  كوطن  فل�صطني  لإعد�د  نف�صها  على  بريطانيا 
ب�صبب  �لعربية  �جليو�ض  �نهزمت  �مل�صوؤومة  �ل�صنة  تلك  ففي 
�خليانة و�لأ�صلحة �لفا�صدة و�رصد �لفل�صطينيون وماز�لو� لجئني 
)1956م(  1376هـ  عام  ويف  �لعربية،  �لدول  حدود  على 
و�لعميلة  بريطانيا وفرن�صا  �لثالثي على م�رص من  �لعتد�ء  وقع 
�صيناء  �صبه جزيرة  �مل�رصية من  �لقو�ت  �إ�رص�ئيل، ولن�صحاب 
ة  غزَّ �لإ�رص�ئيليون  �حتل  �ل�صوي�ض  قناة  غربي  �لعدو�ن  لتو�جه 
و�أحلقو� باأهلها �أفدح �لأ�رص�ر، ومل يدم هذ� �لحتالل �لغا�صب 
ة �إىل �لإد�رة �مل�رصية لرتد  �صوى فرتة وجيزة، عادت بعدها غزَّ
�إىل فل�صطني �جلريحة عندما ياأذن �لله برجوع �أهلها �إىل وطنهم 

�ل�صليب.

ويف 5 من �صهر يونية عام 1967م )25 �صفر 1387هـ( 
�صنت �إ�رص�ئيل �حلرب على �لدول �لعربية و�صاعدتها �لوليات 
�ملتحدة �لأمريكية وبريطانيا بالدبابات وبعدد كبري من �لطائر�ت 
�صقطت  وهكذ�  �ملتطوعني،  من  �أنهم  �صتار  حتت  و�لطيارين 
�لبو��صل  �أهلها  ليذوق  �لإ�رص�ئيليني  �أيدي  يف  �أخرى  مرة  غزة 
�لبحث )يف  �أكتب هذ�  �لقا�صية، و�أنا  �أخرى من �ملحن  �ألو�ًنا 
يوليو  من  )�ملو�فق 9  �لثاين 1387هـ  ربيع  �لأحد 9 من  يوم 
�لإ�رص�ئيلي  �لحتالل  نري  ترزح حتت  ة  غزَّ وماتز�ل  1967م( 
�لغا�صم، و�إين لأ�رصع �إىل �ملوىل �لقدير �أن ين�رص �لعرب على 

�إنه  �ملغت�صبة.  �أر��صيهم  �إليهم  يرد  و�أن  �ل�صتعماريني  �أعد�ئهم 
�صميع جميب.

ة �ليوم جريحة تن�صد �لعدل من �ل�صمري �لعاملي  وتقف غزَّ
�لذي جعله �حلقد و�لأنانية و�لطمع �ل�صتعماري جاحًد� ظاملًا 
ل يعري ق�صية �أهل فل�صطني �مل�رصدين �أية رعاية �أو تقدير لظروفه 
تنف�صت  قد  وكانت  �صمت  يف  حزينة  ة  غزَّ تقف  �لبائ�صة، 
�ل�صعد�ء يف عهد �لإد�رة �مل�رصية �لرحيمة و�أخذت تبني ما حتطم 
تو�لت  �لتي  �لنكبات  بفعل  و�لعمر�ين  �لجتماعي  كيانها  من 
و�لرو�ج  �لعمر�ن  فيها  دبَّ  فقد  �ملا�صية،  �لقرون  عرب  عليها 
�لتجاري، فال�صارع �لكبري �لذي يعد عمودها �لفقري، وهو 
�صارع عمر �ملختار �ل�صهيد �لليبي )�نظر مادة عمر �ملختار( تقوم 
�ل�صكة  حمطة  من  �ملدينة  يخرتق  هو  �إذ  جانبيه،  على  �ملتاجر 
�لت�رصيعي  �لعام و�ملجل�ض  �حلاكم  مقر  وبه  �لبحر  �إىل  �حلديدية 
و�ملحال �لعامة و�لأبنية �حلديثة و�لفندق �ل�صياحي �لوحيد �لكبري 
�ل�صهد�ء  �أ�صماء  �لأخرى  �ملدينة  �صو�رع  »�لأندل�ض«،  وحتمل 
ة من �ملحن على مر  �لعرب مما يدل يف و�صوح على ما لقته غزَّ

�ل�صنني و�لأجيال.

ة �لتاريخية مهملة وذلك ب�صبب حالتها غري  و�أكرث �آثار غزَّ
�لر�صول  �مل�صتقرة، ففي جنباتها قرب ها�صم بن عبد مناف جد 
�إنه هدم  �لأ�صطورة  تقول  �لذي  �جلبار  �صم�صوم  �لكرمي ومعبد 
�ملعبد على �حلكام �لطغاة وهو يقول عبارته �ملاأثورة »عليَّ وعلى 
�أعد�ئي يارب«،  وقد و�صع �لنا�ض فوق قرب هذ� �جلبار عمامة 
من  �آخر  مكان  ويف  �أبو �لعزم«،   �ل�صيخ  �لله  »ويلَّ  و�صموه 
معهد  �إىل  حتول  وقد  �خلطاب،  بن  عمر  م�صجد  يقوم  �ملدينة 
و�لع�رصين  �لثنتني  باحلجر�ت  طالبه  ويقيم  لالأزهر  تابع  ديني 
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�لتي حتيط ب�صحنه، وعلى مقربة من م�صجد عمر بن �خلطاب 
�مل�صجد �ملعمري �لذي بني يف عهد �خلليفة �لثاين عمر.

ة عقب نكبة فل�صطني حو�يل 250 �ألًفا  ولقد �حت�صنت غزَّ
من �لالجئني �لفل�صطينيني، ويز�ول �صناعة �لن�صيج �ملهاجرون 
من �أهل �ملجدل وميار�ض �صناعة �ل�صابون �ملهاجرون من �أهل 
نابل�ض �ملهرة يف �صناعة �ل�صابون »�لنابل�صي« �مل�صهور، ويحرتف 

بع�ض �ل�صكان �لزر�عة و�صيد �لأ�صماك.

�لأعمال لدرجة  �لرجل يف كثري يف  تعاون  ية  �لغزِّ و�ملر�أة 
�أنها تعمل يف �إقامة �لأبنية، فتحمل �لطوب و�حلجارة وت�صعد 

بها �إىل �أعلى �ملنازل متاًما كما يعمل �لفعلة.

وباملدينة م�صنع و�حد للن�صيج يعمل بالتيار �لكهربي وينتج 
كميات ل باأ�ض بها من �ملن�صوجات، ولي�ض لقطاع غزة ميناء، 
ولذ� تقف �ل�صفن يف عر�ض �لبحر حيث تذهب �إليها �لقو�رب 

و�حلمالون لنقل �لب�صائع �إىل �ل�صاطئ.

م�صت�صفى  يون�ض  وبخان  م�صت�صفيات،  خم�صة  وباملدينة 
�بتد�ئية،  حكومية  مدر�صة   18 �لقطاع  وي�صم  و�حد، 
و9 مد�ر�ض ثانوية، و4 معاهد للمعلمني و�ملعلمات ومدر�صتني 
يتلقون  �لذين  �لتالميذ  وجمموع  زر�عية،  ومدر�صة  جتاريتني 
وعدد   ،26.000 �إىل  ي�صل  �حلكومية  �ملد�ر�ض  يف  �لعلم 
�لقطاع  �أهايل  من  و�لإ�صكندرية  بالقاهرة  �جلامعيني  �لطلبة 
و�ملعاهد  �ملد�ر�ض  هذه  جانب  و�إىل  وطالبة،  طالب   1200
�إغاثة  هيئة  عليها  ت�رصف  �بتد�ئية،  بالقطاع 80 مدر�صة  يوجد 

�لالجئني وت�صم حو�يل 75.000 تلميذ وتلميذة.

و�لفتيات  �ل�صيد�ت  تعمل  ة  غزَّ بيوت  من  بيت  كل  ويف 
من  ممكنة  كمية  �أكرب  �إنتاج  على  �لفر�غ  �أوقات  جميع  يف 
و�للوحات  و�لفوط  �ملفار�ض  منها  في�صنعن  »�لكانيفاه«  �صغل 
لأزيائهن  وفاًقا  للفالحات  و�ملالب�ض  �لبهيجة  �لر�صومات  ذ�ت 

�لوطنية.

ة �لتي �أ�رصع �إىل �لله �أن ينجيها قريًبا من بر�ثن  هذه هي غزَّ
ولتن�صم  �لنقية  �لعربية  �صريتها  �إىل  لتعود  �ل�صهيوين  �ل�صتعمار 
�ملوىل  �إليه وقد ن�رصهم  �أهله  بعد عودة  �لفل�صطيني  �لوطن  �إىل 
�ملنتقم �لعادل �جلبار على �أعد�ئهم و�أعد�ء �لعروبة �إنه هو �لعادل 

�ملنت�رص.

وعلى ذكر »�ل�صيخ �أبو �لعزم« يح�صن معرفة �أن هذ� �لويلَّ 
�ل�صالح كان موجوًد� مبدينة غّزة فعاًل و��صمه بالكامل هو �ل�صيخ 
حممد �صم�ض �لدين �أبو �لعزم، وقد كان من كبار �ل�صاحلني 
ومن �أملع �ل�صخ�صيات �لإ�صالمية يف تاريخ غزة �لتي جاء �إليها 
�إىل  فيها  وظلَّ  �لهجري  �لتا�صع  �لقرن  نهاية  يف  �ملغرب  من 
وفاته، وهو من معا�رصي �مللك �لأ�رصف قايتباي )�نظر مادة 
� له  قايت باي( �لذي كان يجله، وقد بنى له ز�وية لتكون مقرًّ
ولياأوى �إليها �لقادمون من م�رص و�ملغرب لزيارة بيت �ملقد�ض، 
وبالقرب من هذه �لز�وية دفن �ل�صيخ �أبو �لعزم، �أما �لز�وية فقد 

هدمتها قنابل �لإجنليز يف �حلرب �لعاملية �لأوىل.

�حللوى  �أنو�ع  �صنع  يف  �ل�صيت  ذ�ئعة  �صهرة  لها  ة  وغزَّ
و�لفطائر �ملح�صوة بالفو�كه �جلافة ومنها �لف�صتق، وما من �صائح 
ة �إل ورجع �إىل بالده بكمية من هذه �حللوى و�لفطائر  يزور غزَّ

�ملتقنة �ل�صنع �للذيذة �لطعم.
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كرموز بق�سم   – �سارع   – الغ�سون   –958
و�لغ�صن هو ما ت�صعب عن �صاق �ل�صجرة وجمعه غ�صون 

َنة �ل�صعبة �ل�صغرية من �لغ�صن. َنة، و�لُغ�صْ و�أغ�صان وِغ�صَ

و�أغ�صن  �أغ�صانها،  نبتت  �أي  �ل�صجرة  �أغ�صنت  ويقال 
�لعنقود �أي كرب حبه، وَغ�صن �لغ�صن �أي َقّطعه �أو خذبه.

ا�س –  حارة –  بق�سم املن�سية 959 – غطَّ
ا�ض يو�صف، ولد بالإ�صكندرية وتوىل �أمانة �خلز�نة  هو غطَّ
�إ�صماعيل، وقد ��صتقر يف  بالإ�صكندرية خالل عهد �خلديوي 
وهو  ل�صكناه،  منزًل  بها  و�صيد  ��صمه  حتمل  �لتي  �حلارة  هذه 

جد �ل�صيد توفيق جرب�ن غطا�ض �أحد موؤ�ص�صي �مل�صت�صفى �لقبطي 
بالبطريرقية  وديني  �جتماعي  ن�صاط  له  وكان  بك،  مبحرم 

�ملرق�صية بالإ�صكندرية.

وتويف غطا�ض يو�صف بالإ�صكندرية منذ �أكرث من 70 عاًما 
�لعمر  من  بالًغا  )1896م(،  1314هـ  حو�يل  يف  �أي 

75 �صنة.

اجلمرك بق�سم   – عطفة   – غنيم   –960
ترجمة  ملعرفة  �أتو�صل  مل  �لعطفة  هذه  �صكان  لأحد  ��صم 

حياته وكان له منزل ميتلكه يف هذه �جلهة.
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961– فابريقة الكربيت – �سارع – بق�سم 
كرموز

�أطلق هذ� �ل�صم على �ل�صارع لوقوع �أحد م�صانع �لكربيت 
خمتلف  من  �لثقاب  عيد�ن  �مل�صنع  هذ�  وينتج  حيزه،  يف 

�لأنو�ع.

اللبان بق�سم   – حارة   – الفارابي   –962
963– الفارابي – حارة – بق�سم حمرم بك
�لفار�بي  �لن�رص  �أبو  طرخان  بن  حممد  بن  حممد  هو 
�لفيل�صوف �لعربي �لذ�ئع �ل�صيت، ولد عام 260هـ )873م( 
بولية »فار�ب« من بالد �لرتك فيما ور�ء �لنهر، ولّقب بالفار�بي 
كان  �أباه  �أن  �لرو�يات  بع�ض  وتذكر  مولده،  جهة  �إىل  ن�صبة 
قائًد�، و�أنه فار�صي �لأ�صل على حني �أن موطن ولدته يجعله 
�لعربية  �لفل�صفة  موؤ�ص�ض  بحق  �لفار�بي  ويعد  �ملنبت،  تركي 
�لعلماء  �أكرب  �لعرب  ويعّده كّتاب  �مل�صلمني،  و�أعظم فال�صفة 
بعد �أر�صطو، ولذ� �أطلقو� عليه ��صم »�ملعلم �لثاين« لأنهم ي�صمون 
�أر�صطو »باملعلم �لأول«، وكان �لفار�بي حمبًّا للرحالت فتنقل 
يف �لبالد �لإ�صالمية وعندما و�صل �إىل بغد�د تلقى �صيًئا من علوم 
�لفل�صفة على يد �أ�صتاذ ن�رص�ين، وكان من زمالئه يف �لدر��صة 
بالأمري  و�ت�صل  حلب  �إىل  رحل  ثم  يون�ض،  بن  متى  ب�رص  �أبو 
�صيف �لدولة �حلمد�ين ونال لديه �حلظوة، و�صحبه يف حملته 
على دم�صق عام 339هـ )950م(، وو�فته �ملنية يف ذلك �لعام 

نف�صه.

�لعزلة  ويوؤثر  �لتاأمل  �إىل  مييل  �لفار�بي«  »�ملعلم  وكان 
و�لهدوء، وبد�أ �صبابه متفل�صًفا وكهولته مثقًفا وموؤلًفا، وقطع 

�آخر �صني حياته مت�صوًفا، وكان يوؤلف كتبه عادة يف �لريا�ض، 
�صنف  وقد  و�لعيون،  و�لأنهار،  �لغدر�ن،  �صفاف  على  �أو 
كتًبا كثرية �صاع معظمها، ولكنه ��صتهر بني �لعرب ب�رصوحه 
على فل�صفة �أر�صطو، عالوة على تاأليفه لطائفة من �لر�صائل بنَيَّ 
فيها �جتاهات فل�صفته �خلا�صة، وكان �لفار�بي على علم بالطب 
وباملو�صيقى وقد كتب �أمتع ر�صالة يف نظرية �ملو�صيقى �ل�رصقية، 
ويذكر �لرو�ة �أنه �صنع �آلة مو�صيقية �صبيهة بالقانون عزف عليها 
فاأبكاهم وعزف  �أخرى  مرة  �حلا�رصين وعزف  فاأ�صحك  مرة 

ثالثة فاأنامهم ثم �ن�رصف.

من  تنبع  �أنها  �ليونانية  �لفل�صفة  يف  يرى  �لفار�بي  وكان 
باأن  م�صدر و�حد ول يعرف بني مذ�هبها وق�صاياها، ويقول 
�لختالفات  بع�ض  يعرتيه  و�حًد�  مذهًبا  و�أر�صطو  لأفالطون 
�لأ�صول  ولكن  منهما،  كل  لآر�ء  بالن�صبة  �جلوهرية  غري 
�إل  كتبه  ن  يدوِّ مل  �أفالطون  �أن  ويقول  و�حدة،  و�ملقا�صد 
نًّا  و�صَ للحكمة  �صوًنا  �لرموز  على  كالمه  يف  و�عتمد  موؤخًر� 
على  فقد جرى  �أر�صطو  �أما  �أهلها،  من  يكن  من مل  على  بها 
منهج �لتقرير و�لتدوين و�لإي�صاح و�لتبيني، ومن ثم يت�صح �أن 
مذهب  فالأفالطونية  متعار�صني،  مذهبني  بني  خلط  �لفار�بي 
�أن يخفف  يريد  و�قعي  �لأر�صطية مذهب  �أن  مثايل على حني 
�لفار�بي  حاول  �أخرى  جهة  ومن  و�لأفالطونية،  �ملثالية  من 
�لإ�صالمية،  �ل�رصيعة  عقائد  وبني  �ليونانية  �لفل�صفة  بني  �لتوفيق 
فالفل�صفة و�لدين يف نظره يعرب�ن عن حقيقة و�حدة من وجهني 
ت�صتعمل يف  �لفل�صفة  �أن  يف  ينح�رص  �لفارق  وكل  خمتلفني، 
�إليها  يعمد  �لتي  غري  وو�صائل  �أ�صاليب  �حلقيقة  �إىل  �لو�صول 
�لدين، و�لفيل�صوف �لكامل عند �لفار�بي هو �لذي يح�صل على 
�لعلم �لكلي ويقدر على ��صتعماله، و�رصط �ل�رصوع يف �لنظر 
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�لفل�صفي عبارة عن حمبة �ل�صدق و�لعدل و�خلري وت�صفية �لنف�ض 
من �صو�ئب �ملادة و�صو�غل �حلو��ض، وعني �لفار�بي يف فل�صفته 
دولة  منه  يجعل  للعامل  �صامل  بتنظيم  يحلم  فكان  بال�صيا�صة، 
�صفة  فيل�صوف  يحكمها  �أفالطون  جمهورية  غر�ر  على  مثالية 
�أفر�د  به  ويتمثل  �لأنبياء  م�صاف  يف  يكون  كاد  حتى  نف�صه، 
�ل�صعب، وهذ� �لرئي�ض �ملثايل ل ميكن �أن يوجد على �لأر�ض 
كما ت�صوره �لفار�بي، و�أهل �ل�صفاء عند �لفار�بي هم �لفال�صفة 
و�لأنبياء، وكل فريق منهم ي�صتطيع �جتالء �أنو�ر �ل�صماء حني 
�لنا�ض  �أجدر  هما  و�لنبي  و�لفيل�صوف  �لفعال،  بالعقل  يت�صل 
بتويل ريا�صة �لدولة �ملثالية �لتي ي�صورها، ونظريته يف �ل�صعادة 
طريفة عند �لفار�بي، فالنفو�ض حينما تغادر �لدنيا تذهب لتلقي 
�إذ ين�صم  بها �حتاًد� عقليًّا،  �ل�صابقني وتتحد  �لر�حلني  مبو�كب 
كل �صبيه �إىل �صبيهه وبذ� تزد�د لذة �لغابرين و�لو�فدين، وهذ� 

�لتخريج �لفل�صفي ينطوي على فكرة فل�صفية �إ�صالمية طريفة.

غري  �لعدد  �لكثرية  �لفار�بي  موؤلفات  من  يبق  ومل 
باللغة  وثالثون  وو�حدة  بالعربية،  �صت  منها  ر�صالة  �أربعني 
�لعربية، و�ثنتان بالالتينية، �أما �لق�صم �لأكرب من كتبه فتكّون 
�رصوًحا وتعليقات على فل�صفة �أر�صطو، منها: كتاب »�ملو��صيع 
و»�ل�صعر«،  و»�خلطابة«،  »�ل�صف�صطة«،  وكتاب  �جلدلية«، 
و�رصوح كثرية �أخرى، و�ملطبوع من كتبه باللغة �لعربية كتاب 
»�آر�ء �أهل �ملدينة �لفا�صلة« ن�رصه �مل�صت�رصق �لأملاين »ديرتي�صي« 
بالقاهرة،  ا  �أي�صً وطبع  )1895م(  )1313هـ(  �صنة  بليدن 
هذ� �إىل جانب كتب كثرية �أخرى فل�صفية طبعت يف �لقاهرة 

وغريها، وجملة ر�صائل طبعت يف �لهند.

بق�سم   – �سارع   – الزهراء  فاطمة   –964
حمرم بك

�لله  عبد  بن  �لكرمي حممد  �لنبي  بنت  �لزهر�ء  فاطمة  هي 
�بن عبد �ملطلب، و�أمها خديجة �لطاهرة زوجة �لر�صول عليه 
ُيْبعث  �أن  قبل  فاطمة  �ل�صيدة  ميالد  وكان  و�ل�صالم،  �ل�صالة 
يف  مبكة  ون�صاأت  �لإ�صالم،  دين  �إىل  ليهدي  حممًد�  �لنبي 
كلثوم،  و�أم  ورقية  زينب  �أخو�تها  وبني  و�أبيها  �أمها  �أح�صان 
باأبيها  حلقت  ثم  �لهجرة  بعد  �لزمن  من  فرتة  مكة  يف  وظلت 

عندما ��صتقر باملدينة.

ن�صجها وجمعت  �صبَّت، و�كتمل  قد  وكانت يف ذلك 
�أنظار كبار  �إليها  �ملتو�رثة جماًل ورقة، فاجتهت  �إىل ف�صائلها 
ولكن  �لنبي،  بن�صب  ن�صبه  يربط  �أن  منهم  يريد كل  �مل�صلمني 
جها �إياه وجمع  �أباها �آثر بها �بن عمه »علي بن �أبي طالب« فزوَّ

بهذ� �لزو�ج بني �أحب �صخ�صني �إىل قلبه.

�إىل  وتبعتها  ربها  ند�ء  �لر�صول  بنات  زينب كربى  ولبَّت 
و�لدها  عني  ة  قرَّ فاطمة  وبقيت  كلثوم  و�أم  رقية  �لباقية  �لد�ر 
تدليلها.  يف  وميعن  �إليها  يرتاح  قلبه  وحبيبة  بهجته  وم�صدر 
وعا�صت �لزهر�ء يف بيت زوج كرمي، ورث �ل�صجاعة و�لكرم 
�أبرز  من  و�لقناعة  �لر�صا  وكان  �ملطلب  عبد  �آل  عن  و�ملروءة 
بن�صيبها  وتعاونه  �لعي�ض  �صبيل  يف  ويكد  يكدح  �صفاته، 
�لر�حة  �أ�صباب  لالأ�رصة  تهيئ  �لتي  �ملنزلية  �ل�صوؤون  تدبري  يف 
وحبها  له  بزوجها  بربها  �ل�صتقر�ر  هذ�  وتدعم  و�ل�صتقر�ر 
له، وكان ثمرة هذ� �حلب و�حلنان �ملتبادلني �حل�صن و�حل�صني 
وزينب و�أم كلثوم، وقد �صماهما جدهما �إحياًء لذكرى �بنتيه 

�للتني كان قد فجع مبوتهما.
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ولقد كّدر �صفو هذه �حلياة �لزوجية �لهنيئة ما �صاع ذ�ت يوم 
من �أن علي بن �أبي طالب يبغى �أن يخطب لنف�صه فاطمة بنت �أبي 
�حلكم بن ه�صام بن �ملغرية �ملعروف يف �لتاريخ »باأبي جهل«، 
وعلى �لرغم من �أن �لزهر�ء توؤمن مبا فر�صه �لإ�صالم وما �أباحه 
ة لها  من تعدد �لزوجات مما يعطي لزوجها �حلق يف �تخاذ �رصَّ
�إل �أن �لغرية ��صتولت على وجد�نها فلم تقو على كبت غ�صبتها 
وتغلب عليها �إح�صا�صها كامر�أة فن�صيت كل �عتبار... ن�صيت 
و�أطال  باكية،  �صاكية  �أبيها  �إىل  و�أ�رصعت  �لإ�صالم  �أباحه  ما 
�لنبي �لنظر �إليها يف �أمل نف�صي وعز عليه �أن ت�صاركها يف حياتها 
�لزوجية �مر�أة �أخرى فهّد�أ من روعها وظل على �صمته وتاأمله 
ن بالل لل�صالة فاأمَّ �لر�صول �مل�صلمني ثم �صعد �إىل �ملنرب  �إىل �أن �أذَّ
تعلوه �صمات �لغ�صب وقال: »�أما بعد، �أيها �لنا�ض! �إن فاطمة 
ب�صعة غالية مني فمن �أحبها �أحبني ومن �أبغ�صها �أبغ�صني، وقد 
علمت �أن �آل �حلكم يريدون �أن ي�صتاأذنوين �أن يزوجو� �بنتهم 
علّي بن �أبي طالب، فال �آذن لهم، ثم ل �آذن لهم، ثم ل �آذن 
لهم، �للهم �إل �أن يحب �بن �أبي طالب �أن يطلِّق �بنتي وينكح 
ولكن  حر�ًما،  �أُحّل  ول  �أحرم حالًل  ل�صت  و�إين  �بنتهم، 
و�لله ل يجمع بنت ر�صول �لله، وبنت عدو �لله بيت و�حد 

�أبًد�«. 

�أخجله  وقد  �مل�صجد  من  طالب  �أبي  بن  علي  و�ن�رصف 
لفاطمة  وقال  �صهًر�،  ه�صام  بن  جهل  �أبا  بالنبي  ي�صتبدل  �أن 

ي�صرت�صيها: »و�لله ل �آتي �صيًئا تكرهينه �أبًد�«.

من  تلقاه  �لزهر�ء  كانت  �لتي  �لتدليل  من  �لرغم  وعلى 
�أن  لها  ي�صمح  مل  لها،  �جلم  حبه  من  �لرغم  وعلى  و�لدها، 
تتزين بحلية ب�صيطة من �لف�صة ل يتجاوز ثمنها ب�صعة در�هم، 

وغ�صب عليها و�أمرها �أن تخلعها وتبيعها وتت�صدق بثمنها على 
�لفقر�ء، فلم تع�ض له �أمًر� و�أطاعت ما �أمر به ر��صية.

بيته  لآل  معروًفا  للزهر�ء  �لكرمي  �لنبي  حب  وكان 
ْطنها لديه  و�صحابته، فقد كانت زوجاته �أمهات �ملوؤمنني يو�صِّ
�ل�صادقة  بعبادتها  فاطمة  و��صتهرت  �صوؤ�ل،  �أو يف  �صفاعة  يف 
�لنهار  وت�صوم  وترهبه  �لله  تخ�صى  وت�صوفها...  وقنوتها 
وتقوم �لليل وتويف بالعهد وترعى �لذمة، ويقال �إن نزول �لآية 

ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  زبٺ  �ل�رصيفة: 
ڤ ڤ   ڤ ڤ ڦ  ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  
ڍڌڌ  ڍ  ڇ   ڇ  ڇ    ڇ   چ  چ   چ   چ 
مبنا�صبة  نزلت  �لآية  هذه  �إن  يقال  ڈژرب،  ڈ  ڎ   ڎ 
حادث وقع للزهر�ء هو �أن ولدها �حل�صني �أ�صيب برمد يف عينيه 
فنذرت لله �صوم ثالثة �أيام عقب �صفائه، و�صامت �ليوم �لأول 
م�صكني  بابها  وطرق  �ل�صعري،  من  رغيًفا  لإفطارها  و�أعدت 
�أعطت  �لثاين  �ليوم  �ملاء، ويف  �لرغيف وفطرت على  فاأعطته 

�لرغيف �إىل يتيم، ويف �ليوم �لثالث �أعطته �إىل �أ�صري.

ل  �إذ  �لنحو،  هذ�  على  �حلقيقية  �لرو�ية  تكون  ل  وقد 
�ملاء،  على  وتفطر  متو�لية  �أيام  ثالثة  فاطمة  ت�صوم  �أن  يعقل 
ز�د  من  لديها  كان  مما  �لثالثة  �أطعمت  �أنها  هو  �ل�صو�ب  و�إمنا 
عند �لإفطار يكفيها ويكفي �مل�صكني و�ليتيم و�لأ�صري، هذ� �إذ� 

�صحت �لرو�ية يف �صاأن نزول �لآية �ل�رصيفة.

�أباها  ويذكر كّتاب �ل�صرية �لنبوية �أن فاطمة �لزهر�ء �أتت 
لها  �لكرمي  �لنبي  فابت�صم  عائ�صة  �ل�صيدة  بيت  يحت�رص يف  وهو 
�أ�صحكتها... و��صتد  بب�صع كلمات  �إليها  و�أدناها منه و�أ�رص 
�لنـزع �لأخري على �لر�صول ف�صاحت فاطمة يف جزع: »و�كرباه 
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لك يا �أبت!!« فنظر �إليها �لنبي وقال لها يف هدوء و�إميان: »ل 
كرب على �أبيك بعد �ليوم يا فاطمة!!«.

وملا فا�صت روح �لر�صول �إىل ربها ر��صية مر�صية كان �أول 
�صوت ينعيه هو �صوت �لزهر�ء �لتي طفقت تقول:

�أبتاه!! يا �أبتاه !! يا �أبتاه 
�إىل جربيل ننعاه

يا �أبتاه!! �أجاب ربًّا دعاه!!
يا �أبتاه!! يف جنة �لفردو�ض ماأو�ه!!

ثم  �أبكتها  �لتي  �لكلمات  �رص  �لبتول  �لزهر�ء  وك�صفت 
�أ�صحكتها من ر�صول �لله فقالت:

هذ�...  مر�صه  �صيموت يف  �أنه  يل  �أ�رص  عندما  »بكيت 
و�صحكت عندما �أخربين �أين �أول �أهل �لبيت حلوًقا به«.

بن  علي  �إل  �لنا�ض  وبايعه  خليفة  بكر  �أبا  �لنا�ض  و�ختار 
�أبي طالب و�لزبري بن �لعو�م، فقد تخلفا قلياًل عن �لبيعة وقد 
غ�صب عمر بن �خلطاب لذلك وخ�صي تفرق كلمة �مل�صلمني، 
فذهب غا�صًبا �إىل بيت علّي و�أق�صم �أن يحرقه، فخرج �لزبري 
�بن  منزل  على  يتعدى  من  كل  ليقتل  �صيفه  �صاهًر�  �لعو�م  بن 
�أبي طالب وهو ي�صم �بنة ر�صول �لله، وتد�رك عقالء �مل�صلمني 
�لأمر وخرج عليٌّ للبيعة وهو يعتذر لتخلفه عنها قائاًل: �إنه �أر�د 
بالطامع يف �خلالفة  لي�ض  و�إنه  فيه،  �لأمر ويرتوى  ي�صتبني  �أن 
�أو �لر�غب فيها، �أما فاطمة فقد عزَّ عليها �أن يحدث ما حدث 
و�أن يتنكر �ل�صحابة لبنت حممد و�بن عمه وذهبت �إىل �أبي بكر 
ما  عمًر�  تكلم  لن  و�أق�صمت  عليه،  وتعتب  بالعهود،  تذكره 

بقيت يف قيد �حلياة.

�أبا بكر مبري�ثها عن  �لزهر�ء  �أن طالبت  بعد ذلك  وحدث 
�أبيها، �إذ كان للنبي يف حياته ثالثة م�صادر للدخل هي: نخيل 
ا عن  �لن�صري ت�صدق بدخلها على فقر�ء �ملهاجرين تعوي�صً لبني 
»خيرب«  وزر�عة  �لهجرة،  عند  مبكة  تركوها  �لتي  �أمو�لهم 
نف�صه،  على  منها  ينفق  وكان  �مل�صلمني،  وبني  بينه  منا�صفة 
وعلى �لفقر�ء، و�رص�ء �لعتاد و�ل�صالح، و�صيعة »فدك« �لقريبة 
�أو  ��صتوىل عليها دون قتال  �إذ  له خا�صة  �ملدينة، وكانت  من 
�لها�صميني  �لفقر�ء  وعلى  بيته  على  منها  ينفق  وكان  حرب، 

و�أبناء �ل�صبيل.

وقد قالت �لزهر�ء لأبي بكر �أن �أباها وهب لها هذه �لدخول 
زوجات  �إحدى  �أمين  وباأم  بزوجها  ذلك  على  و��صت�صهدت 
�لر�صول، فلم ي�صتمع �أبو بكر �إىل �صاهديها وقال �إن �صهادتهما 
غري كاملة لأن علي بن �أبي طالب زوجها و�أم �أمين �مر�أة ول 
تقبل �صهادة رجل و�مر�أة بل رجل و�مر�أتني، و�أخربها �أبو بكر 
�أن �لنبي قال: »نحن �لأنبياء ل نوَرث، وما تركناه �صدقة«، 
ف�صاألته فاطمة: »ومن يرثك �أنت �إذ� مت؟«، قال: »ولدي!«، 
»و�لله  فقال:  دوننا!!«،  �لله  ر�صول  َوَرثَت  بالك  »فما  قالت: 
يا بنت ر�صول �لله ما َورثُت �أباِك ذهًبا ول ف�صة!!«، فقالت: 
»�صهمنا بخيرب و�صدقتنا فدك«، فاأجاب �أبو بكر قائاًل: »يا بنت 
�لله  �أطعمنيها  طعمة  هي  �إمنا  يقول  �أباك  �صمعت  �لله!!  ر�صول 

حياتي، فاإذ� مت فهي بني �مل�صلمني«.

ومل تر�ض فاطمة حكم �أبي بكر وهجرته غا�صبة فلم تكلمه 
حتى ماتت، بعد �صتة �أ�صهر من وفاة �أبيها، ودفنت باملدينة، 
عام  �أو�خر  يف  وتوفيت  606م،  عام  مبكة  ميالدها  وكان 

632م )11هـ(.
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بق�سم   – �سارع   – ليو�سف  فاطمة   –965
باب �رشقي )بلزوين �سابًقا(

هي �ل�صيدة فاطمة ليو�صف موؤ�ص�صة جملة »روز� ليو�صف«، 
وهو �ل�صم �لذي �تخذته طو�ل حياتها �لفنية، ومن �ملعروف �أنها 
من �أ�صل لبناين كما كان �صائًعا وقت �أن كانت متار�ض هو�يتها 
�ل�صباب  ريعان  ر�أيتها يف  ولقد  �مل�رصح،  خ�صبة  على  �ملف�صلة 
مرتبعة على قمة �لتمثيل يف م�رص و�صاهدتها ب�صفة خا�صة عندما 
كانت تندمج يف دورها �لرئي�صي يف رو�ية »غادة �لكاميليا«، 
وقارنت بني متثيلها �لر�ئع وبني متثيل »�صب�صيل �صوريل« �ملمثلة 
»�لكوميدي  برنار يف فرقة  �لتي خلفت �صارة  �لفرن�صية �لأوىل 
فرن�صيز«، �صاهدت »�صوريل« يف فرن�صا وعلى م�رصح �لهمرب� 
ي�صتد عليها مر�ض  �لكاميليا عندما  بالإ�صكندرية يف دور غادة 
�ل�صل وياأتي حبيبها »�أرمان« وي�صت�صمحها عما �أخطاأ يف حقها 
فتنه�ض وهي تكاد حتت�رص وت�صمه بني ذر�عيها وهي تكرر ��صمه 
ْد عيناي  يف لهفة و�صوق. وعلى �لرغم من �إتقان �لتمثيل فلم جَتُ
بالدموع متاأثرة بهذ� �ملنظر، و�صاهدت �ل�صيدة فاطمة ليو�صف 
يف هذ� �ملنظر نف�صه، فلم �أمتالك جموح وجد�ين وطفق �لدمع 
تظهر  �لرو�ية  من  �مل�صهد  هذ�  يف  وكاأنها  �خلدين  على  ي�صيل 

حقيقة ر�هنة ولي�ض متثياًل.

ليو�صف« كما عرفتها  »روز�  �أو  ليو�صف  فاطمة  هذه هي 
�لأ�صتاذ  بزوجها  �ت�صلت  �أن  حظي  من  وكان  �ل�صباب،  �أيام 
�ل�صحفي  �إح�صان  �لأ�صتاذ  و�لد  �ملهند�ض  �لقدو�ض  عبد  حممد 
�ل�صهري وذلك عن طريق �صديقي �لقدمي �لأ�صتاذ حممد �صوقي 
�أ�صتاذ �لر�صم باملد�ر�ض �حلكومية يف ذلك �حلني، �أي قبيل �أن 
�لوردة  فيلم  يف  �حللو  �ملرح  دوره  �لقدو�ض  عبد  �لأ�صتاذ  ميثل 
�لبي�صاء مع �لأ�صتاذ حممد عبد �لوهاب، ومن ثّم فاإن �لأ�رصة 

فنانة لها مكانتها �ملرموقة يف ميد�ين �لأدب و�لتمثيل، وتقول 
�أحد  ��صمها على  �أطلق  �لذي  ليو�صف  فاطمة  �ل�صيدة  �ملرحومة 
�لفنية  جلهودها  تقديًر�  �لعريقة  مدينتي  �لإ�صكندرية  �صو�رع 
�لتعبري  �ملثمرة و�لتي جاء تقديرها من جلنة ت�صمية �ل�صو�رع يف 
بهذه �لعبارة »من ر�ئد�ت �مل�رصح �حلديث عملت يف �ل�صحافة 
و�أ�ص�صت �أكرث من جريدة وطنية وكان �صوتها د�ئًما مد�فًعا عن 
�أبرز خط يف �صخ�صيتها  �إن  ق�صايا �لوطن«، تقول عن نف�صها 
هو �لكفاح... و�لكفاح يف طريقها كان طوياًل مل يغطه �أحد 
�مل�صري،  من  كلَّتا  �صاقيها حتى  على  �صارت  وقد  بالأ�صفلت، 

و�أ�صيبتا ب�صيق يف �ل�رص�يني.

ففي �خلام�صة من عمرها كان عليها �أن تعول نف�صها فبد�أت 
تعتلي  جديدة  فرقة  يف  يوم  كل  »كومبار�ض«  �لفنية  حياتها 
�لتذ�كر  �صباك  �إىل  تذهب  ثم  �لكلمات  بع�ض  وتلقي  �مل�رصح 
فتتقا�صى خم�صني قر�ًصا، وكانت �أمنيتها من �حرت�ف �لتمثيل 

�أن تك�صب ما يعولها و�أن يكون لها بيت.

فحر�صت  موهوبة،  باأنها  فاآمنو�  �مل�رصح  نقاد  و�صاهدها 
على �أن ت�صقل موهبتها يف �لقيام بالأدو�ر �ل�صغرية �لتي كانت 
متثلها، وجاءت �حلرب �لعاملية �لأوىل ومل تهتم باأحد�ثها بقدر 
ما كانت تهتم بك�صب قوتها و�لإبقاء على �حلجرة �لتي كانت 
ت�صكنها بحي �صرب�، وجاء بعد ذلك �لظرف �لتي كانت ت�صبو 
�إليه، �إذ �أ�صند �إليها »جورج �أبي�ض« )�نظر هذه �ملادة( دور �لبطلة 
يف رو�ية »فالمبو« �أي �ل�صعلة، وكانت رو�ية وطنية مرتجمة 
عن �لفرن�صية، و�ت�صلت بعد ذلك بعزيز عيد )�نظر هذه �ملادة( 
ن فرقة من �لهو�ة و�صغار �ملحرتفني، وبد�أ عمله  وكان قد كوَّ
مب�رصح »برنتانيا« مب�رصحية »�لقرية �حلمر�ء« وكان من بني �أفر�د 
�مل�رصحية  فالقت  �ملادة(  هذه  )�نظر  �لريحاين«  »جنيب  �لفرقة 
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و�جلنود  �أ�صدها  على  كانت  �حلرب  �إذ  �ملدى،  بعيد  ف�صاًل 
عام  خالل  ول�صيما  خممورين  �مل�صارح  �إىل  يذهبون  �لإجنليز 

1917م )1336هـ(.

فرقة عزيز  ن�صاط  �نتقل  باري«  ويف م�رصح »كازينو دي 
عيد ب�صارع عماد �لدين وقدمت م�رصحية مرتجمة عن �لفرن�صية 
»ليلة �لزفاف« فامتالأ �مل�رصح يف �ليومني �لأولني ولكن حدث 
يف �ليوم �لثالث �أن ُقِذف �ملمثلون بالبي�ض و�لرب�صيم من �جلنود 
يو�صف  �لأ�صتاذ  �لفرقة  هذه  �أع�صاء  بني  من  وكان  �لإجنليز، 
�لتمثيل  وهبي، و�تخذت �لفرقة بعد ذلك مقرها مب�رصح »د�ر 
ا �أن تقوم �ل�صيدة فاطمة ليو�صف بدور  �لعربي« ومن �لعجيب حقًّ
�ملمثالت  لأن  �لد�ر  بتلك  �لفرقة  مثلتها  رو�ية  �أول  يف  �جلدة 
�لثالث �لأخر مل يرق لهن �لقيام بهذ� �لدور يف رو�ية »عو�طف 
�لبنني«، وكان عمر �ل�صيدة فاطمة 16 عاًما ومع ذلك قامت 

بهذ� �لدور �لع�صري على خري ما يطلب من �ملمثلة �ملوهوبة.

ويف عام 1922م )1341هـ( كانت فرقة رم�صي�ض �لتي 
كونها �لأ�صتاذ يو�صف وهبي متثل رو�ية »غادة �لكاميليا« وكان 
فاطمة  �ل�صيدة  وت�صف  �لنظري،  منقطع  �مل�رصحية  على  �لإقبال 
�إىل  بالن�صبة  تاأثريها على �جلمهور و�صًفا يوؤكد ما قلته من قبل 
�لكاميليا،  �إتقانها لدور غادة  �إز�ء  �أبكاين  �لذي  �لنف�صي  �لتاأثري 
�مل�رصي  �ل�صعب  عند  �لفنية  �حلا�صة  �أن  توؤكد  �لو�صف  ويف 
لي�صت �صطحية، و�صعيفة و�إمنا �أ�صيلة يف طبيعته وقر�رة نف�صه، 

ن بعد. وت�صوق على �صدق ذلك �حلادث �ملدوَّ

غادة  رو�ية  متثل  كانت  )1341هـ(  1922م  عام  يف 
�لكاميليا – كما تقدم �لقول – وعلى �لرغم من �زدحام �مل�رصح 
خ�صوع  يف  وحو�دثها  �لرو�ية  م�صاهد  يتتبعون  �لنظارة  كان 

و�لنا�ض  �لنقاد  بني  كربى  هزة  �مل�رصحية  و�أحدثت  و�صمت 
من كافة �لطبقات وبدوؤو� ينظرون �إىل �مل�رصح مبا ي�صتحق من 
�أحد  على  ُيغَمى  �أن  �أحياًنا  يحدث  وكان  تقدير،  �أو  �حرت�م 
�ملتفرجني من �صدة �لتاأثر، وهذ� يوؤيد �عرت�يف باأن متثيل �ل�صيدة 
فاطمة ليو�صف كان �أعمق تاأثرًي� يف �ملتفرجني من �أ�صهر ممثالت 

فرن�صا يف ذلك �حلني.

�لقديرة  �ملمثلة  �عتزلت  )1344م(  1925م  عام  ويف 
عام  خالل  �إل  مرة  لآخر  خ�صبته  على  ت�صعد  ومل  �مل�رصح 
لتخ�ص�ض  ليلتني  �لكاميليا«  لتمثل »غادة  1934م )1353هـ( 
فاأجادت  زيادة«  »حملة  قرية  حريق  منكوبي  لإغاثة  دخلهما 

دورها دون �أن يوؤثر �نقطاعها عن �مل�رصح ت�صع �صنو�ت.

طريق  عن  �لتابعي  حممد  بالأ�صتاذ  �ت�صلت  يوم  وذ�ت 
ما  و�رصعان  حمرتمة  فنية  �صحافة  �إن�صاء  و�قرتحت  �ل�صدفة 
تقدمت بطلب لإ�صد�ر جملة و�أ�صدرتها بالفعل دون �لنتظار 
لت�صديق �لوز�رة على طلبها، و�أطلقت عليها ��صمها �لفني »روز� 

ليو�صف« و�صدر �أول عدد منها يف �أكتوبر عام 1925.

ويف هذه �ملجلة تعلم �ل�صحافة وفنها جنلها �لأ�صتاذ �إح�صان 
عبد �لقدو�ض، وكانت ق�صة كفاحها بعد ذلك طويلة و�صاقة، 
فقد عا�صت مع »روز �ليو�صف« �ليومية و�لأ�صبوعية 33 عاًما، 
و�هتزت �لأر�ض حتت قدميها مر�ت، ومل ترتعد، �أو تخف، 
وق�صت حياتها حتمي ثمرة كفاحها من غربان �ل�صيا�صة ومنافقي 
�لق�رص، وكانت تقف ور�ء كل �صيا�صي كبري يتم�صك مببادئه 
�لوطنية وتتخلى عنه مبجرد �أن يتنكر لهذه �ملبادئ، و�صودرت 
مرة  ت�صدر  كانت  �أنها  لدرجة  �لعدد  كثرية  مر�ت  جملتها 
بالتعذيب  وهددوها  باملال  و�أغروها  مر�ت،  خم�ض  وت�صادر 
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�صجن  �إىل  و�أحياًنا  �لعامة  �لنيابة  �إىل  مر�ًر�  و�أر�صلوها  فقاومت 
م�رص وقاومت.

وقد �أو�صت �ل�صيدة فاطمة ليو�صف بعد وفاتها باأن تق�صم 
ليو�صف«  �لإ�صالمية فجعلت د�ر »روز�  لل�رصيعة  تركتها وفاًقا 
و�حتفظت  �صهًما   40 منها  �إح�صان  �لأ�صتاذ  يخ�ض  �رصكة 
�صهًما،  بع�رصين  »�آمال«  �بنتها  �صهًما وخ�صت  باأربعني  لنف�صها 

و�آمال هي �بنتها من زوجها �لفنان �لكبري طليمات.

ولقت ربها بعد كتابة و�صيتها بقليل.

ترجمته  فاطلب  �ل�صابقة  �ل�صارع  �صاحب  ��صم  ترجمة  �أما 
يف »بلزوين«.

الرمل بق�سم   – �سارع   – با�سا  فايد   –966
با�صا  )�أحمد  يف  ترجمته  �طلب  فائد،  با�صا  �أحمد  هو 

فايد(.

بق�سم حمرم بك  – �سارع   – الفايز   –967
هو �لفائز بن�رص �لله �أبو �لقا�صم عي�صى بن �لظافر باأمر �لله بن 
�حلافظ بن �مل�صتن�رص، وهو عا�رص خلفاء بني عبيد �لله �ملهدي 
موؤ�ص�ض �لدولة �لفاطمية، وقد بويع باخلالفة بعد قتل �أبيه �لظافر 
عام 549هـ )1154م( و�صبب �عتالئه عر�ض �خلالفة �لفاطمية 
هو �أن وزير �أبيه عبا�ًصا طلع �إىل ق�رص �خلالفة عقب �غتياله �لظافر 
و�إلقاء جثته يف بئر )�نظر مادة �لظافر(، وجمع �لق�صاة ورجال 
�لنيل  يف  مركب  يف  نزل  �لظافر  �أن  و�دعى  و�ل�صهود  �لدولة 
�لظافر  بن  عي�صى  و�نتزع  �حلرمي  جناح  على  هجم  ثم  فغرق، 
من �أح�صان �أمه وحمله على كتفه وهو يف �صدة �لفزع و�لرعب 

�خلالفة، وكان عمره  و�ل�صهود ووله  �لق�صاة  �أمام  و�أح�رصه 
�صت �صنو�ت، وقد لزمه هذ� �لرعب طو�ل حياته، وقد ولد 
يف حو�يل عام 544هـ )1149م( وتوىل �خلالفة وعمره �صتة 

�أعو�م.

�لوزير عبا�ض ويرتعد  �أن توىل �خلالفة �صار يخ�صى  وبعد 
�خلالفة  ق�رص  يف  �حلرمي  ن�صاء  رغبة  على  وبناء  منه،  خوًفا 
�بن  مادة  )�نظر  يك«  ُزرَّ بن  طالئع  »�بن  �لقاهرة  �إىل  ��صتقدم 
طالئع( وكان وليًّا على �لأ�صمونني، وهو من �أ�صل �أرمني، 
�أبوه �لوز�رة قبله فجمع طائفة كبرية من �جلند وحالفه  وتوىل 
جنوده  �صحبة  �لقاهرة  �إىل  �ل�صعيد  من  �صريه  �أثناء  يف  �لتوفيق 

�لعربان.

فلما علم �لوزير عبا�ض بقدوم �بن زريك جمع �أمو�له وحتفه 
وفّر هاربًا هو وولده ن�رص، ويف �أثناء �لطريق خرج عليه جماعة 
من �لإفرجن ونهبو� �أمو�له وحتفه، ويف �لقاهرة �صادر �لفائز كل 

ما بقي له من �أمو�ل وعقار�ت.

�لوز�رة  توىل  �لعا�صمة  �إىل  زريك  �بن  و�صول  ومبجرد 
بالله، وكان  �ل�صالح  نف�صه لقب  �لطفل و�أ�صفى على  للخليفة 
�أيدي �ل�صلبيني يف فل�صطني،  �أ�صرًي� يف  �لوزير عبا�ض قد وقع 
ت�صليم  يف  �ل�صليبني  مع  زريك  �بن  تفاو�ض  منه  ولالنتقام 
دينار،  �آلف  ع�رصة  ذلك  مقابل  يف  دفع  �إنه  ويقال  �أ�صريهم 
وقد عذب عبا�ض و�بنه ن�رص عذ�بًا �صعًد�، ثم �صلبا عند �أحد 

�أبو�ب �لقاهرة.

�إذ  حديد،  من  بيد  �حلكم  زمام  على  زريك  �بن  وقب�ض 
حرمة  له  وكانت  وزيًر�،  يكون  �أن  قبل  ع�صكريًّا  قائًد�  كان 
و�فرة بالقاهرة، وعلى �لرغم من �أ�صله �لأرمني فقد كان غيوًر� 
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�أدلة ذلك بناوؤه �مل�صجد �مل�صهور  على �لدين �لإ�صالمي، ومن 
بجامع �ل�صالح عند باب زويلة بالقاهرة، ومع ذلك فقد �أثقل 
�ل�صيعي  بال�رص�ئب، وكان متع�صًبا للمذهب  كاهل �لفالحني 
باأحكامه  و�لأخذ  لعتناقه  �لد�عني  �أقوى  ومن  �لإ�صماعيلي 

ون�صو�صه.

�لفائز نقلت ر�أ�ض �ل�صهيد �حل�صني من ع�صقالن  �أيام  ويف 
خاف  �إذ  )1154م(،  549هـ  عام  وذلك  �لقاهرة  �إىل 
�مل�صلمون على �لر�أ�ض فاأح�رصوها �إىل �لقاهرة يف علبة وبنى لها 
�لفائز �مل�صهد �حل�صيني، ودفنها به، ويقال �أن �لر�أ�ض نقلت �إىل 
�لفائز، وكانت  �لقاهرة، ومر�ض  �إىل  �أماكن قبل نقلها  ثالثة 
عمره  وكان  )1160م(  555هـ  عام  رجب   7 يف  وفاته 
خم�ض  خالفته  مدة  وكانت  �أ�صهر،  وب�صعة  عاًما  ع�رص  �أحد 

�صنو�ت و�أ�صهًر�.

968– فتحية بهيج – �سارع – بق�سم الرمل 
)اأوتيل بو�سيـجور �سابًقا(

�ل�صحافة  ر�ئد�ت  �إحدى  بهيج  فتحية  �ل�صيدة  كانت 
مدر�صة جديدة  قيام  ن�صاطها  على  ترتب  �لتي  �مل�رصية  �لن�صائية 
يف فن �ل�صحافة �لن�صائية وتركت ور�ءها جياًل من �ل�صحفيات 
يو��صلن ر�صالتها ويحملن �ل�صعلة �لتي كانت فتحية بهيج �إحدى 
من  �لبناء  �ملثمر  �لعمل  ر�صالتها  وكانت  �لأُوَلََيات،  حامالتها 
ا، �أم زوجة،  �أجل حياة �أف�صل للمر�أة �مل�رصية �صو�ء �أكانت �أُمًّ
�أم �بنة، �أم ربة بيت، �أم عاملة، وكان لقلمها يف هذ� �ملجال 

جهوًد� م�صكورة موفقة.

تعديل  �إىل  تهدف  �ل�صحفية  حمالتها  �أ�صهر  وكانت 
قو�نني �لأحو�ل �ل�صخ�صية بغية �أن تكون �لأ�رصة �مل�رصية �أ�رصة 

متما�صكة �لوجد�ن و�ل�صعور و�مل�صارب، �صلبة �لكيان، متينة 
�لبنيان، تقوم على �حلب �ملتبادل بني �أفر�دها، وترفرف حولها 
من  جو  يف  �أطفالها  ين�صاأ  َثمَّ  ومن  �لو�رفة،  �ل�صعادة  �أجنحة 
�لقائمني على �ل�صدق و�لحرت�م ل يهددهم  �ل�صفاء و�لعطف 
�حلرمان من �لهناءة �لأ�رصية �لالزمة لتقومي �أخالقهم و�صلوكهم 

يف �حلياة �لعملية.

عام  خالل  فاجعة  مباأ�صاة  بهيج  فتحية  حياة  �نتهت  وقد 
1961، �إذ كانت تنتظر �إحدى �حلافالت لت�صتقلها ذهابًا �إىل 
عملها �ل�صحفي، و�إذ بحجر كبري ي�صقط فوق ر�أ�صها فيفقدها 

�حلياة وكانت ماتز�ل يف ريعان �ل�صباب.

969 – الفخر الرازي – زقاق – بق�سم اجلمرك
هو �أبو عبد �لله حممد بن عمر بن �حل�صني بن �حل�صن بن 
علي �لتيمي �لبكري �مللقَّب فخر �لر�زي �ملعروف بابن �خلطيب 
�لفقيه �ل�صافعي، ولد مبدينة �لرّي يف 25 من �صهر رم�صان عام 
544هـ )1149م(، و�إىل مدينة �لري ن�صبته »�لر�زي«، وقد 
ترعرع يف م�صقط ر�أ�صه و�صد� يف �لعلوم، وكان �أبوه خطيب 
�أهلها  بني  و�لتبجيل  �لحرت�م  و�صاحب  وو�عظها  �ملدينة  هذه 
ومن َثمَّ �جتمع لفخر �لر�زى كرم �لو�صط �لذي ن�صاأ يف كنفه 
�إىل  ن�صبه  ي�صل  �إذ  �إليه،  ينتمي  �لذي  �ل�رصيف  �لن�صب  وعلو 
عامِلًا  �أبوه  ذلك كان  على  �ل�صديق، وعالوة  بكر  �أبي  �خلليفة 

و��صع �ملعرفة.

�إنه  �لأعيان«  »وفيات  �بن خلِّكان يف كتابه  عنه  قال  وقد 
علم  يف  زمانه  �أهل  فاق  وحده،  ون�صيج  ع�رصه  فريد  كان 

�لكالم و�ملعقولت وعلم �لأو�ئل.
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�ل�صافعي،  �ملذهب  �لر�زي  �لفخر  يتبع  �أن  بغريب  ولي�ض 
فاأهل بيئته �عتنقو� هذ� �ملذهب منذ �أن �أدخله حممد بن �إ�صماعيل 
�ملتوفى عام 365هـ )975م( يف بالد  �ل�صا�صي  �لكبري  �لقفال 
�لبريوين  �أمثال  �مل�صهورين  �لعلماء  من  �أجنبت  �لتي  خو�رزم 
�صاحب �لفل�صفة و�لتاريخ، و�خلو�رزمي �صاحب �لريا�صيات، 
و�لهمذ�ين �صاحب �ملقامات )�نظر مو�د �لبريوين و�خلو�رزمي 
بيئة  يف  ن�صاأ  �لر�زي  �لفخر  �أن  يت�صح  ثم  ومن  و�لهمذ�ين(، 

علمية كان لها �أكرب �لأثر يف �جتاهه �إىل �لعلم بكليته.

ودر�ض  �لكرمي،  �لقر�آن  فحفظ  طاقته  بكل  �إليه  �جته  وقد 
�للغة و�لفل�صفة وعلم �لكالم وروى �حلديث وكان �إىل جانب 
ع�صريته  و�أهل  �أ�رصته  مذهب  بحكم  �ل�صافعي  للفقه  طالًبا  هذ� 

ف�صار من �أ�صد �ملتع�صبني له.

فكان طالب  �لع�رص  ذلك  �صائًعا يف  �لتخ�ص�ض  يكن  ومل 
�لعلم ي�صعى لتح�صيل �لعلوم بفروعها، فكان �لفقيه يجمع �لفقه 
و�لفل�صفة وعلم �لعقائد وعلوم �للغة، ومتتزج كل هذه �لفروع 
من �ملعارف يف تفكريه وتظهر يف كتاباته، وهكذ� كان �لفخر 
�لأربعة  �لفقهية  �ملذ�هب  �ملو�صوعات يف  تاأليف  �لر�زي وكان 
ا من �لأمور  �صائًعا يقدم عليه �أكرث من عامل، وكان �جلدل �أي�صً
يف  للمناظرة  يت�صدى  �لعامل  فكان  �حلني،  ذلك  يف  �ل�صائدة 
�لفقه وعلم �لكالم وغريهما، وذلك يف �ملجال�ض �لتي كانت 
تعقد يف �مل�صاجد وما �إليها، وكان �لتع�صب للمذ�هب �لفقهية 
�جلدل  �صدة  �إىل  ويجرهم  �لعلماء  تفكري  على  يطغى  �لأربعة 

�لذي نهى عنه �لإمام مالك بح�صيف بعد نظره.

�لر�زي  �لفخر  كتب  فيما  �ملذهبي  �لتع�صب  ويت�صح 
�إل  منقبة  يرتك  مل  �إذ  �ل�صافعي،  �لإمام  مناقب  عن  كتابه  يف 

ون�صبها �إليه، مع �لتعري�ض بالأئمة �لثالثة �لآخرين وهم مالك 
و�أبو حنيفة �لنعمان و�أحمد بن حنبل )�نظر هذه �ملو�د(، ومن 
هذ� �لتعري�ض �لذي ل يقوم على �ل�صتق�صاء �جلاد و�لتمحي�ض 
�لَبَلوي )�نظر  �لله  َنْقُلُه عن حممد بن عبد  �ملتحيز  �مل�صتنري غري 
هذه �ملادة( �أن �لإمام �ل�صافعي عندما �صيق �إىل هارون �لر�صيد 
طالب  �أبي  بن  لعلي  بالت�صيع  متهًما  )800م(  184هـ  عام 
وذريته كان بتحري�ض خفي من �أبي يو�صف تلميذ �أبي حنيفة، 
�أن  قبل  �أي  )798م(  182هـ  عام  تويف  يو�صف  �أبا  �أن  مع 
يدخل �ل�صافعي بغد�د بعامني، وقد �أثبت �بن �لقيم و�بن حجر 
�لع�صقالين )�نظر هذه �ملادة( كذب �لَبَلوي يف هذه �لرو�ية مما 
يدل يف و�صوح على �أن �لتع�صب �ملذهبي يف ذلك �لع�رص هو 
�إىل  �لرجوع  �لفرية دون  �لر�زي قبول هذه  للفخر  �لذي �صهل 

�مل�صادر �لتاريخية للتاأكد من �صحتها.

وكان �لفخر �لر�زي غزير �لعلم، دقيق �لفهم، وقد ترك 
ثروة فكرية يندر بني �لعلماء �لعرب من ترك مثلها.

و�مللوك،  �لأمر�ء  لدى  جليل  وتقدير  حظوة  ذ�  وكان 
فيها درو�صه وي�صتمع  ليلقي  بلد�ن �صتى  �ملد�ر�ض يف  له  َفُبَنيت 
�إليه �خلا�صة من �لنا�ض �لذين ي�صتطيعون �إدر�ك �ملعاين و�لأفكار 

�صها. �لعميقة �لتي كان يدرِّ

وعظ  جمال�ض   – �لتدري�ض  على  عالوة   – له  وكانت 
و�إر�صاد وتوجيه تلقى فيها �لرو�يات و�لق�ص�ض، وكانت هذه 
�ملجال�ض تت�صم بال�صمول ل�صتيعاب كافة �لطبقات �لجتماعية، 
فكان يح�رصها �لأمر�ء و�لعلماء و�لوزر�ء �إىل جانب �لر�غبني 

يف �لعلم من �لطبقات �ل�صعبية �ملختلفة.
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من كتب  �صنف  فيما  علمه  وغز�رة  مو�هبه  وقد ظهرت 
مفيدة يف فنون عديدة منها: »تف�صري �لقر�آن �لكرمي« �لذي جمع 
وقد  يكمله،  مل  �حلجم  كبري  وهو  وغريبة،  غريب  كل  فيه 
�رصح �صورة �لفاحتة يف جملد باأكمله، وكتاب »�ملطالب �لعالية 
ونهاية �لعقول«، وكتاب »�لأربعني«، و»�ملح�صل«، وكتاب 
غيان«، وكتاب  »�لبيان و�لربهان يف �لرد على �أهل �لزيغ و�لطُّ
»تهذيب  وكتاب  �ملعادية«،  �ملطالب  يف  �لعمادية  »�ملباحث 
�لدلئل وعيون �مل�صائل«، وكتاب »�إر�صاد �لنّظار �إىل لطائف 
وكتاب  �لتجارية«،  �مل�صائل  »�أجوبة  وكتاب  �لأ�رص�ر«، 
هذه  وكل  و�ملعامل«،  »�لزبدة  وكتاب  �حلق«،  »حت�صيل 
�لكتب يف علم �لكالم، �أما يف �أ�صول �لفقه فقد �صنف كتاب 

»�ملح�صول و�ملعامل«، و�ألّف يف �حلكمة كتاب »�مللخ�ض«.

وقد د�فع يف كتبه �ملتعلقة بعلم �لكالم عن مناهج �لأ�صعري 
بع�ض  يف  لها  ومناق�ًصا  �لأحيان،  �أكرث  يف  �ملادة(  هذه  )�نظر 

�لأحيان �لأخرى.

�أخرى قام ب�رصح كتاب �لإ�صار�ت لبن �صينا  ومن جهة 
و�رصح  �حلكمة«،  »عيون  كتاب  و�رصح  �ملادة(  هذه  )�نظر 
�ملادة(، و�رصح  )�نظر هذه  للغز�يل  �لفقه«  »�لوجيز يف  كتاب 
كتاب »م�صقط �لزند« للمعري )�نظر هذه �ملادة(، وله خمت�رص 
يف �لإعجاز وموؤ�خذت قيمة على �لنحاة، وله يف �لطب »�رصح 

�لكليات للقانون«، وله م�صنف يف علم �لفر��صة.

وجميع كتبه كان لها رو�ج كبري عند �لقر�ء، ولذ� رزق 
منها �أمو�ًل طائلة و�صعادة غامرة، وكان له يف �لوعظ مو�قف 
جليلة، وكان يعظ باللغتني �لعربية و�لفار�صية، وكان يح�رص 
جمال�صه مبدينة هر�ة كثري من �أرباب �ملذ�هب و�ملقالت ي�صاألونه 

ب�صبب  ورجع  �إجابة،  باأح�صن  م�صاألة  كل  عن  يجيب  وهو 
�أهل  مذهب  �إىل  وغريهم  �لكر�مية  �لطائفة  من  كثري  مو�عظه 
�ل�صنة، وكان لذلك ُيلقَّب ب�صيخ �لإ�صالم ول�صيما يف مدينة 

هر�ة.

وكان �أول ��صتغاله بالعلم على يد و�لده �إىل �أن مات، ثم 
ق�صد �لكمال �ل�صمعاين و�أخذ �لعلم عنه ثم عاد �إىل مدينة �لري 
م�صقط ر�أ�صه وتعلم على يد �ملجد �جليلي �لذي �صحبه �إىل �ملر�غة 
حيث طلب للتدري�ض بها، وهناك قر�أ على يديه مدة طويلة يف 
علم �لكالم و�حلكمة، ثم ق�صد بعد ذلك خو�رزم حيث جرى 
�أثره من  �أُخرج على  �أهلها جد�ل يف �ملذهب و�لعتقاد  له مع 
هذه �ملدينة فرجع �إىل �لري، وكان بها طبيب حاذق له ثروة 
فمر�ض  �بنان،  �لر�زي  ولفخر  �بنتان  للطبيب  وكان  ونعمة، 
ج �بنتيه لولدي فخر �لر�زي، ومات  �لطبيب و�أيقن باملوت فزوَّ
ثّم  ومن  �لطائلة،  ثروته  على  �لر�زي  �لفخر  فا�صتوىل  �لطبيب 
�لدين  �صهاب  فعامل  �لأ�صفار  �إىل  ثم ركن  �لنعمة،  له  كانت 
�لغوري �صاحب غزنة يف جملة �ملال، ثم م�صى �إليه ل�صتيفاء 
حقه منه فبالغ يف �إكر�مه و�لإنعام عليه وح�صل عنه على مال 
وفري، ثم عاد �إىل خر��صان و�ت�صل بال�صلطان حممد بن تك�ض 

�ملعروف بخو�رزم �صاه وحظي عنده ونال �أعلى �ملر�تب.

تعد،  ل  وف�صائله  حت�صى  ل  �جلليل  �لعامل  هذ�  ومناقب 
وعالوة على عمله كان يقر�ض �ل�صعر، ومن �صعره قوله:

نهايُة �إقد�ِم �لعقوِل ِعقاُل  
الُل و�أكرُث �َصعي �لعاملنَي �صَ  

و�أْرو�ُحنا يف َوْح�َصٍة من ُج�ُصوِمنا 
ُل ُدنيانا �أذى َوَوباُل َوَحا�صِ  
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ومل َن�ْصَتِفْد من بحثنا طول ُعمِرنا 
�صوى �أْن َجَمْعنا فيه ِقْيَل وقالو�  

وكْم قْد ر�أْينا من رجاٍل ودولٍة  
فبادو� جميًعا ُم�رْصعني وز�لو�   

فاِتها   وكم من جباٍل قْد َعَلْت �رُصُ
ِرجاٌل فز�لو� و�جلباُل جباُل  

وقد ت�صدى �لفخر �لر�زي للمنحرفني عن �ل�صّنة فجادلهم 
�لنائية،  �لبالد  يف  عددهم  كرثة  من  �لرغم  على  وناق�صهم 
�ل�صيعة مبختلف طو�ئفها يف كتاباته ومناق�صاته  يرد على  فكان 
ودرو�صه، وكانت يف ع�رصه طائفة تدعى �لكر�مية ن�صبة �إىل 
حممد بن كر�م �ل�صاج�صتاين �ملتوفى عام 255هـ )868م(، 
وكان لها �أتباع تز�يد عددهم لدرجة �أن بع�ض �لأمر�ء و�مللوك 
�عتنقو� مذهبهم �ملنحرف �لذي يخالف يف �لعتقاد �لأ�صعريني 
�لقر�آن  ن�صو�ض  �لفروع  يف  ويخالف  وغريهم،  و�ملعتزلة 
�لكرمي، فمن ذلك قولهم باأن �صالة �خلوف تكبريتان من غري 
يف  جاء  مع  يتفق  ل  وهذ�  بهما،  �إمياء  �أو  �صجود  �أو  ركوع 
�لقر�آن، ومنها جو�ز �ل�صالة يف ثوب جن�ض ومنها �أن �لعباد�ت 

جتوز بغري �لنية.

فكان لبد �أن يت�صدى �لر�زي للرد على هذه �لأقو�ل �أمام 
�ملنحرفني  ��صتد يف ردوده على هوؤلء  �لعامة و�خلا�صة، وقد 
لدرجة �أن �صمعة �لكر�مية �صاءت عند جميع �لنا�ض فت�صاءلت 

�صوكتهم ومل يعد لهم نفوذ عند طو�ئف �ملجتمع كلها.

�لكر�مية  �أتباع  جلاأ  �لقا�صية  �لردود  هذه  من  ينتقمو�  ولكي 
�ملعا�صي  ياأتي  �أنه  فادعو�  دينه  يف  �لر�زي  �لفخر  �تهام  �إىل 
ويخ�صونه باأفح�صها وهو منها بر�ء، وقالو� عنه كذبًا �إنه كان 
يعربِّ عن �لنبي عليه �ل�صالة و�ل�صالم بقوله: »حممد �لبادي« �أي 
�لبدوي، على حني يقول عن نف�صه حممد �لر�زي مع �أن كتبه 

جميعها لي�ض فيها �صيء من هذ� �لتعبري �ملد�صو�ض عليه.

وكان �لفخر �لر�زي ي�رصح بر�أيه يف �مل�صائل تارة، ويخفي 
هذ� �لر�أي تارة �أخرى ول�صيما يف �مل�صائل �لتي جُتمع �لأكرثية 

عليها ول يريد مهاجمتهم �رص�حة.

ويعّد هذ� �لتحفظ �صعًفا من �لعامل �لذي ين�رصف �إىل �لعلم 
ول يهمه �إل تقرير �حلقائق وحدها، ولكن �لفخر �لر�زي كان 
رجل دنيا ودين، فقد كان على �صلة وثيقة بالأمر�ء و�مللوك وله 
منزلة مرموقة عند �لعامة، ومن ثم كان عليه �أل يجابه �لعلماء 
تومئ، ول  بعبار�ت  ر�أيه  �إىل  ي�صري  فاإذ� كان  ياألفون،  مبا ل 
�لجتماعية  �لنو�حي  بني  يجمع  �أن  يحاول  لأنه  فذلك  ت�رصح 
بكيفية  ولو  �إعالنها  يريد  �لتي  �لعلمية  و�حلقيقة  بها  �رتبط  �لتي 

م�صترتة.

بالتف�صري، و�إذ� كان مقامه يف  �لعامل �جلليل  و��صتهر هذ� 
�لتف�صري،  يف  مقامه  عن  يقل  ل  �لإ�صالم  علوم  من  علم  كل 
فاإن �لتف�صري قد كان �ملظهر �لبارز لكل علومه لأنه �أودعه كل 
ملعاين  �للغوي  �لتحقيق  دقة  بني  فيه  وجمع  �لإ�صالم،  علوم 
�آياته  يف  �للغة  علماء  قاله  ما  وبني  �ل�صامية،  �لقر�آنية  �لعبار�ت 
�آية  وكل  �لفقهية  �لأحكام  لآيات  بالتف�صيل  وتعر�ض  �لقد�صية 
يجري يف ظلها �ختالف �ملعتزلة مع �لأ�صعريني �أو �لفال�صفة مع 
�لعتقاديني، ثم يبني �أوجه �لنظر �ملختلفة تبيني �لعارف �ملدرك 

�ملتعرف لكل �أوجه �ل�صتدلل.
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�أن  �لإ�صالمية، غري  �ملو�صوعات  �أكرب  من  تف�صريه  ويعترب 
بع�ض �لعلماء وجدو� فيه ت�صعيًبا ملعاين �لقر�آن يف و�صط �خل�صم 
هذه  )�نظر  عبده  حممد  �لإمام  �إن  قيل  قد  حتى  �لعلوم،  من 
�ملادة( �صئل عن تف�صري �لر�زي فقال فيه كل �صيء �إل �لتف�صري، 

و�حلق هو �أن �لعلوم �لإ�صالمية �ملختلفة هي �لو��صحة فيه.

ومن مُيعن �لنظر يف هذ� �لتف�صري يجد �أن �لر�زي قد جمع 
فيه �أقو�ل �أهل �للغة يف �لآيات حتى �صار مرجًعا لغويًّا، وجمع 
يف  وغريه  �ملادة(  هذه  )�نظر  �لطربي  ذكرها  �لتي  �لرو�يات 
�لزخم�رصي  مثل  �صبقوه  �لذين  �ملف�رصين  �أقو�ل  �لتف�صري وجمع 
وغريه، وفعل ذلك مع �لعلوم �لأخرى خمتاًر� يف ذلك ما ير�ه 

�أقرب �إىل معنى �لقر�آن.

وما من �صك يف �أن هذه �لطريقة مفيدة ملن يريد �أن يرجع 
�صخ�صية  تو�صح  ل  كانت  و�إن  �لآية  �ملتقدمني يف  �أقو�ل  �إىل 
مادة  )�نظر  و�لزخم�رصي  �لطربي  فعل  ما  غر�ر  على  �ملف�رص 
و�رفة  ا  ريا�صً �لر�زي  تف�صري  يف  جند  ولكننا  �لزخم�رصي(، 
�لظالل من �لأفكار و�ملعاين �للغوية و�ل�صتدللت �ملحكمة، 
ومن َثمَّ جاء هذ� �لتف�صري ثروة نفي�صة يف �للغة �لعربية و�لعلوم 

�لإ�صالمية.

و�إذ� تركنا �أقو�ل �حلاقدين على �لفخر �لر�زي للنقد �لالذع 
كان  �أنه  على  يجمعون  �لرو�ة  �أن  جند  فاإنا  �إليهم  وجهه  �لذي 
ا و�إن مل يكن ز�هًد�، فقد جمع ثروة طائلة ولكن  عابًد� �صاحِلً

من �حلالل.

وقد رجع يف �أو�خر �أيام حياته �إىل طريقة �ل�صلف وهي �أن 
توؤخذ �لعقائد من �لقر�آن و�حلديث دون تفل�صف ول تعمق يف 

�لعقول ول يخرج  َتتِيه فيها  �لتي  �ليونانيني  �لبحث على طريقة 
منها �لباحث �إل من مذهب �إىل �آخر.

ومل يق�رص يف طلب �ملال و�لإكثار منه و�ل�صعي يف طلبه 
ولعل �ل�صبب يف ذلك �أنه وجد �لعلماء يف ع�رصه يعي�صون على 
قد  مما  و�لوزر�ء  و�لأمر�ء  �لأغنياء  �إىل  بالن�صبة  �حلياة  هام�ض 

ينق�ض من قدرهم لدى �خلا�صة و�لعامة.

�أن  �إىل  �لعي�ض  رغد  من  ظليلة  بحبوحة  يف  يعي�ض  وظل 
و�أوليائه جميًعا لأنه جمع بني  �أعد�ئه  �ملنية حم�صوًد� من  و�فته 
�لدنيا و�لدين، وكانت وفاته يف �صهر ذي �حلجة عام 606هـ 
مبدينة  وذلك  عاًما،   61 حو�يل  �لعمر  من  بالًغا  )1209م( 
من  �لقريبة  مزد�خان  لقرية  �مل�صاقب  �جلبل  يف  ودفن  هر�ة، 
كما  �ل�صم  له  د�صو�  �لكر�مية  �لطريقة  �أتباع  �إن  ويقال:  هر�ة، 

�أ�صاعو� عنه ما يدن�صه بعد وفاته كذبًا وبهتانا.

970– فخري با�سا – �سارع – بق�سم العطارين
)�نظر  با�صا  �صادق  �لفريق جعفر  �بن  فخري  وهو ح�صني 
مادة جعفر با�صا( وقد ولد بالقاهرة عام 1262هـ )1845م( 
و�هتم و�لده بتعليمه فاختار له عدة معلمني يلقنونه درو�ًصا يف 
بع�ض  �إليه  �أ�صند  ثم  �لعربية و�لفرن�صية و�لرتكية مبنزله،  �للغات 
ندبته  )1384هـ(  1867م  عام  ويف  �حلكومية،  �ملنا�صب 
�حلكومة للقيام مبهمة يف معر�ض باري�ض، وعقب �لنتهاء من 
لدر��صة  باري�ض  يف  يبقى  �أن  يف  �حلكومة  ��صتاأذن  �ملهمة  هذه 
�لعلوم �لقانونية فاأذنت له، و��صتمر على �لدر��صة �إىل �أن ح�صل 
منا�صب  عدة  فتوىل  م�رص  �إىل  عاد  ثم  �حلقوق،  �إجازة  على 
وم�صطفى  با�صا  �رصيف  نظارة  عهد  يف  �حلقانية  نظارة  منها 
ثم توىل  با�صا(  با�صا وريا�ض  مادتي �رصيف  )�نظر  با�صا  ريا�ض 
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نظارة �لأ�صغال يف عهد نظارة م�صطفى با�صا فهمي )�نظر هذه 
1895م  عام  نوفمرب   13 من  �حلكم  يف  ظلت  �لتي  �ملادة( 
يقيم  وكان  �صنة،   13 �أي  1908م  عام  نوفمرب   11 �إىل 

فرت�ت طويلة. بالإ�صكندرية 

�أ�صو�ن،  خز�ن  بناء  مت  فخري  ح�صني  نظارة  �أثناء  ويف 
وعقب ��صتقالة نظارة م�صطفى با�صا فهمي يف 11 نوفمرب عام 
1908 نظم �ل�صاعر �إ�صماعيل �صربي �أبياًتا على ل�صان كل ناظر 
من نّظار هذه �لوز�رة، فقال على ل�صان ح�صني فخري هذين 

�لبيتني:

�ِن« �أْنَهَكني   �إنَّ بناَء »�خَلزَّ
وهدَّ ِج�ْصِمي وز�َد يف �َصَقِمي   

َنَعْت  �أَ�ْصَتْوِدُع �للََّه ُكلَّ ما �صَ
َيِدي و�صادْت من باِذٍخ ِهَممي  

وهو و�لد حممود فخري با�صا وجعفر فخري بك �ملحامي 
لدى �ملحاكم �ملختلطة �صابًقا، �أما حممود فخري فقد ولد عام 
ت�رصيفات  �أمني  ثم  �لقاهرة  ملحافظة  وكياًل  وكان  1885م، 
للمالية يف  للقاهرة، ثم وزيًر�  �مللك فوؤ�د �لأول، ثم حمافًظا 
عهد وز�رة توفيق ن�صيم طو�ل �ملدة من مايو عام 1920 �إىل 
وز�رة  �خلارجية يف  وز�رة  ذلك  بعد  وتوىل  مار�ض 1921، 
 ،1923 فرب�ير  �إىل   1922 دي�صمرب  من  �لثانية  ن�صيم  توفيق 
وكان قد تزوج قبل ذلك من �بنة �مللك فوؤ�د من زوجته �لأوىل 
�أخوه جعفر فخري  �أما  فوقية،  �ل�صابقة  �لأمرية  �صويكار وهي 
�ملحامني  ومن  بالإ�صكندرية  �مل�رصي  �لوفد  رجال  من  فكان 
من  وتزوج  �لفرن�صية،  لثقافته  �ملختلطة  باملحاكم  �لبارزين 

�ملو�صيقية  بهيجة حافظ  �صقيقة  با�صا حافظ وهي  �إ�صماعيل  �بنة 
و�ملمثلة �لتي ��صتهرت بع�ض �لوقت ثم �ختفت من �لو�صط �لفني 

بعد �أن �ألفت قطًعا مو�صيقية متقنة �لتعبري �ملو�صيقي.

وقد تويف جعفر فخري بك بالإ�صكندرية عن 63 عاًما، 
�صد  �مل�رصي  �لوفد  ن�رصة  يف  م�رصفة  مو�قف  له  كانت  وقد 
باللغة  �مل�رصية  �لق�صية  عن  ود�فع  و�لإجنليز  �مللكية  �ل�رص�ي 
تقدير  فنال  �ل�صحف،  �لأو�صاط �لأجنبية، ويف  �لفرن�صية يف 

�أهل �لإ�صكندرية لوطنيته �ل�صلبة.

بق�سم   – �سارع   – بك  الفرارجي   –971
حمرم بك

حممد  �أر�صلهم  �لذين  �لطلبة  �أحد  �لفر�رجي  علي  هو 
�خلزف  �صناعة  بها  تعلم  وقد  �إجنلرت�  �إىل  علمية  بعثة  يف  علي 
�إىل  �أ�صدره حممد علي  �لذي  �لأمر  )�ل�صيني(، وي�صتدل من 
1252هـ  عام  �صو�ل  من   20 يف  �ملد�ر�ض  �صورى  ناظر 
�لبعثة،  �لفر�رجي عاد من  �أن علي  يناير عام 1837م(   28(
وقد جاء بالأمر �لآنف �لذكر وجوب �إعطائه مبلًغا من �لنقود 
لينفق منه على �إن�صاء م�صنع للخزف )�ل�صيني( مع �لإبالغ باملدة 
�لالزمة لإمتام �مل�صنع وتزويده بجميع �لآلت و�ملو�د ليبد�أ يف 
�لعمل و�لإنتاج، ويت�صح من �صياق �لأمر �أن �لفر�رجي عاد من 
�لبعثة خالل عام 1251هـ )1836م( ومل يذكر مكان �مل�صنع 

ول تاريخ ومكان مولد علي �لفر�رجي �أو وفاته.

972–   فران�سوا     دا�سيز – �سارع – بق�سم الرمل
للق�صاو�صة  �لرهبنة  نظام  موؤ�ص�ض  هو  د��صيز  فر�ن�صو� 
للبنات  مدر�صة  �لر�هبات  ولهوؤلء  �لفرن�ص�صكان،  و�لر�هبات 
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و��صمه  �لثقافية  ر�صالتها  توؤدي  ماز�لت  دنيال  �لنبي  ب�صارع 
.»Saint François d'Assise« لالتيني�

)مبقاطعة  باإيطاليا  �أ�صيز  مبدينة  فر�ن�صو�  �لقدي�ض  ولد  وقد 
عام  خالل  بها  ومات  )578هـ(،  1182م  عام  بريوز( 
�أ�ص�ض  وقد  عاًما،   44 �لعمر  من  بالًغا  )623هـ(  1226م 
نظام �لرهبنة �لآنف �لذكر يف عام 1209م )606هـ( مبعاونة 
ثالثة من مديريه، كما �أن�صاأ نظامني �آخرين للرهبنة، �لأول يف 

1212م )609هـ(، و�لثاين يف 1221م )618هـ(.

وقد جاء �إىل م�رص للتب�صري بنظامه و��ْصُتقبل �آنذ�ك ��صتقباًل 
حافاًل، وت�صور �لأ�صاطري حياته �لروحية فت�صفه بالورع و�لعطف 
على �لفقر�ء وحنانه �حلادب على �ل�صعفاء وطيبته �لعميقة حتى 
على �حليو�ن، كما ت�رصد تلك �لأ�صاطري �ملعجز�ت �لتي ظهرت 
على يديه، وقد �أوحت كل هذه �ل�صفات لكتابة ق�صته بق�ص�ض 
عدد  بخلق  للفنانني  �أوحت  كما  و�لعر�ض،  �لأ�صلوب  خالبة 

كبري من �لآثار �لفنية.

 Les وي�صمى ق�صاو�صة ور�هبات �لفرن�ص�صكان »بالكردولييه
�ل�صوف  رد�ئهم  و�صط  ب�صد  يتميزون  لأنهم   »Cordeliers

�لرد�ء، ومن هنا  �أ�صفل  �إىل  تتدىل  �للون مبنطقة كاحلبل  �لبني 
��صتقت ت�صميتهم »بالكردولييه« �أي حملة �حلبال.

973– فرج – �سارع – بق�سم العطارين
مالك  �أو  �صكان  �أحد  كان  �ل�صم  هذ�  �صاحب  �أن  يبدو 
�أريد بها  �أو �أن كلمة فرج  �لعقار�ت �لو�قعة يف هذ� �ل�صارع، 
�ل�صيء  فرج  فيقال  ع،  �أو و�صَّ فتح  َفَرَج مبعنى  فعل  �ل�صم من 
هو  و�لفرج  و�أذهبه،  ك�صفه  �أي  عنه  �لغم  �لله  ج  وفرَّ َفْرًجا، 

ك�صف �لغمة و�ل�صيق فيقال ��صرب حتى ياأتي �لفرج من عند �لله 
ويقول �ل�صاعر �لقدمي:

ا ��صتحكمْت َحَلقاُتها  �صاقت فلمَّ
فرجْت وكنت �أظنها ل ُتفرُج  

974– فرج ال�سيد اإ�سماعيل – حارة – بق�سم 
العطارين )تاجر بك �سابًقا(

�لتي  �لإ�صماعيلية  معركة  يف  ��صت�صهد  �رصطة  ع�صكري 
د�رت رحاها بني رجال �ل�رصطة و�صباطها دفاًعا عن خمفرهم 
�لوطن  �صبيل  يف  �لطاهرة  باأرو�حهم  م�صحني  م�صتب�صلني 
و�لعروبة وبني �لإجنليز �لغا�صبني �لذين كانت جيو�صهم �جلائرة 
�ل�صوي�ض، وكانت �ملعركة غري متكافئة  تر�بط يف منطقة قناة 
وبني  �ل�رصطة  ف�صيلة �صغرية من جنود و�صباط  بني  �إذ كانت 
غا�صبني عديدين مدججني بال�صالح �لوفري، وعلى �لرغم من 
هذ� �لتفوق ��صتمر �أبطال �ل�رصطة على دفاعهم �ملجيد يف بطولة 
فذة نادرة حتى فني معظمهم، ونفدت ذخريتهم ف�صجلو� لهذه 
�لبطولة �صحيفة خالدة يف �صفر �لتاريخ �لوطني، وقد حدثت 
موقعة �لإ�صماعيلية يف 25 من يناير عام 1952م )1372هـ( 
كلمة  يف  �لإ�صماعيلية  مدينة  وتاريخ  تف�صيالتها  بع�ض  )�نظر 

�لإ�صماعيلية(.

�أما ترجمة �صاحب ��صم �ل�صارع �لقدمي فاطلبها يف »تاجر 
بك«.

975– الفرح – حارة – بق�سم كرموز
�ن�رصح  بال�صيء:  فرًحا  َفرَح  فعل  من  �ل�رصور  هو  �لفرح 
�لَدْين  َفاِرح وَفِرح، و�أفرحه �رصَّه، و�أْفَرَحه  �صدره و�رُصَّ فهو 
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تني  �أي �أثقله وغّمه، ويقال �أفرحتني �لدنيا ثم �أفرحتني �أي �رصَّ
ثم غمتني و�لهمزة لل�صلب.

بق�سم   – �سارع   - )الدكتور(  فرح   –976
حمرم بك

�طلب ترجمته يف �لدكتور فرح.

977– فرحات – �سارع – بق�سم العطارين
جزيرة  من  �أ�صله  فرحات،  تيمور  �أحمد  �حلاج  هو 
�لإ�صكندرية يف حو�يل  �إىل  نزح  مدينة كندية،  من  �إقريط�ض 
و�ملو�د  �لنب  يف  �لتجارة  وز�ول  )1870م(  1287هـ  عام 
�لغذ�ئية و�ل�صلع �مل�صتوردة من جزيرة �إقريط�ض كزيت �لزيتون 
و�ل�صابون و�لع�صل �لكندية وما �إىل ذلك، و�أ�صل �أ�رصته �لأول 
من مدينة بنها، وعندما فتح �إبر�هيم با�صا جزيرة �إقريط�ض تزوج 
�جلد �لأكرب لهذه �لأ�رصة من �إحدى بنات �جلزيرة ورزق منها 
تيمور  تيمور فرحات وهو  �أحمد  بينهم و�لد �حلاج  �أولًد� من 
�لذي �أر�صله و�لده �إىل �لأزهر لتلقي �لعلوم �لدينية، وملا فرغ من 
�إقريط�ض و�أطلق عليه مو�طنوه �حلاج فرحات  �إىل  در��صته عاد 

ومن ثّم �أخذت �لأ�رص لقبها.

ومن �أولد �حلاج �أحمد تيمور �لذي نزح �إىل �لإ�صكندرية 
باللغة �لعربية  كما تقدم، و�لذي كان يعرف �لكتابة و�لقر�ءة 
و�لرتكية حممد علي فرحات بك �لذي ز�ول �لجتار يف �ملو�د 
�لغذ�ئية على غر�ر و�لده، ومار�ض �أعمال �ل�صتري�د و�لت�صدير 
لكثري من �أنو�ع �ل�صلع �ملختلفة، و�ت�صعت جتارته فاأن�صاأ مر�كز 
�للغات  بليبيا، وكان يتقن  جتارية ملدن طربق ودرنة وبنغازي 
�لعربية و�لرتكية و�لفرن�صية ولذلك كان ينتخب ب�صفة م�صتمرة 

�لتجارية،  �ل�صوؤون  للبت يف  �ملختلطة  باملحكمة  قا�صًيا حملًفا 
وكان �أحد موؤ�ص�صي �لغرفة �لتجارية بالإ�صكندرية عام 1341هـ 
�لبارزة  �لنحا�صية  باحلروف  منقو�ًصا  ��صمه  وماز�ل  )1922م( 
يف �للوحة �لرخامية �لتذكارية �ملو�صوعة مبدخل �لغرفة، وكان 
ع�صًو� بجمعية �ملو��صاة وجمعية �لعروة �لوثقى وبع�ض �جلمعيات 

�خلريية �لأخرى.

وقد و�فته �ملنية عام 1346هـ )1927م( عن 47 �صنة. 
�إىل  �بنه  جتارة  يز�ول  فرحات  تيمور  �أحمد  �حلاج  و�لده  وظل 
�أن تويف عام 1354هـ )1935م( بالًغا من �لعمر 85 �صنة، 

ودفن مبد�فن �ملنارة بجو�ر قرب �بنه.

العطارين بق�سم   – �سارع   – فردي   –978
فردي  فر�ن�ص�صكو  فورتونينو  »جوزيبو  هو  �لكامل  ��صمه 
يف  ولد   »Juiseppe Fortunino Francesco Verdi

»لورنكول  بقرية  )1229هـ(  1813م  عام  �أكتوبر  من   10
بارم  مدينة  من  مياًل   16 بعد  على  �لو�قعة   »Le Roncole

على  �حلني  ذلك  يف  �صكانها  عدد  يزيد  ل  قرية  وهي  باإيطاليا 
فندًقا متو��صًعا  يدير  ن�صمة، وكان و�لده كارلو فردي   250
�صحبة زوجته ويبيع لأهل �لقرية حاجياتهم �لب�صيطة، ويف عام 
و�لرو�صية  �لنم�صاوية  �جليو�ض  �جتاحت  )1230هـ(  1814م 
دوقية بارم و�أعملت فيها �لنهب و�ل�صلب، وو�صلت �إىل قرية 
لورنكول فلجاأت �لن�صاء باأطفالهن �إىل �لكني�صة لالحتماء بها، 
�لكني�صة  نحو  و�جتهو�  وزًنا،  للدين  يقيمو�  مل  �جلنود  �أن  غري 
و�أعملو� �لتقتيل يف لجئيها، و��صتطاعت �أم فردي �أن ت�صعد 
�صاد  �أن  �إىل  �لذعر  من  يرتعد�ن  وبقيا  �لأجر��ض  برج  �إىل  به 
�ل�صكون، وهكذ� جنا �ملو�صيقار �لكبري وو�لدته من �ملوت �لذي 
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كنف  يف  كانو�  �لذين  و�لأطفال  �لن�صاء  معظم  �صحيته  كان 
�لكن�صية.

وعا�ض جوزيبو فردي يف حمى و�لدة �أحبته ُحبًّا �صديًد�، 
وكان ذكيًّا مياًل �إىل �جلد، هادًئا مطيًعا، وكانت �ملو�صيقى 
�ل�صيء �لوحيد �لذي يخرجه عن حتفظه وميلوؤه �رصوًر�، وفطن 
و�لده �إىل �أثر �ملو�صيقى يف نف�ض �بنه فعهد به �إىل عازف �لأرغن 
يف كن�صية �لقرية يعلمه مبادئ �لنوتة �ملو�صيقية، ول�صدة حما�ض 
عليه،  �ملر�ن  ليمار�ض  قدمًيا  بيانو  له  ��صرتى  �لفن  لهذ�  �ل�صغري 
و�أر�صله �أبوه بعد ذلك �إىل مدر�صة �بتد�ئية يف بلدة »بو�صيتو«، 
يدعى  و�لده  معارف  �أحد  رعاية  على  �لبلدة ح�صل  هذه  ويف 
�ملو�صيقى، وكان على جانب  تاجًر� يحب  »باريت�صي« وكان 
ل باأ�ض به من �لثقافة �لعامة، عالوة على �أنه كان عازًفا ماهًر� 
على عدة �آلت مو�صيقية، فما �أن بلغ فردي �لعا�رصة حتى �أحلقه 
»باريت�صي« مبكتبه وعامله كاأحد �أفر�د �أ�رصته و�صجعه على تلقي 
و�رصعان  مد�ركه،  لتو�صيع  مو�صيقية  فرقة  قائد  من  �لدرو�ض 
�أهايل »بو�صيتو« يتقبلون  ما تقدم فردي يف تعليمه تقدًما جعل 
بد�أ  �لتي  و�لر�ق�صة  �حلما�صية  �لأحلان  كل  و�لتقدير  بالرتحيب 
�صاعده  �لعمر  من  ع�رصة  �لثامنة  بلغ  وملا  �لبلدة،  لفرقة  يوؤلفها 
�لتاجر »باريت�صي« ماديًّا فذهب �إىل مدينة »ميالنو« ودخل معهد 
قبوله  �ملعهد  رف�ض  �أن  �لقدر  �صخرية  �ل�صهري، ومن  �ملو�صيقى 

لأنه مل يظهر �أية موهبة فنية يف �ملو�صيقى عند �متحانه!!

ومل يياأ�ض �لفتى من هذه �ل�صدمة فذهب من فوره �إىل رئي�ض 
فرقة د�ر �لأوبر� ذ�ت �ل�صهرة �لعاملية »ل�صكال« ويدعى »لفينيا 
Lavigna«، فالحظ �لرجل �أن فردي لي�ض بالطالب �لعادي، 

وكان �أول من تنباأ له بامل�صتقبل �لعظيم، وتعلم فردي من رئي�ض 
بفن  يتعلق  فيما  ول�صيما  �لكثري،  ميالنو  �لأوبر� يف  د�ر  فرقة 

عالوة  ونعرف  �لأوبر�ت،  بو�صع  �خلا�ض  �ملو�صيقي  �لتاأليف 
�ملو�صيقى  �أعالم  وهم  وبلليني  ودوني�صتي  يني  برو�صِّ ذلك  على 
باإيطاليا يف ذلك �حلني، مما كان له �أثر كبري يف توجيهه، ويف 
عام 1833م )1249هـ( طلبه �أهايل »بو�صيتو« لري�أ�ض فرقتهم 
�ملو�صيقية بعد وفاة رئي�صها، فقام بهذه �لريا�صة بكفاءة مده�صة 
على �لرغم من �صغر �صنه، ويف عام 1836م )1252هـ( تزوج 
بطفلني يف عامني،  منها  �أحالمه و�صديقة طفولته ورزق  فتاة 
�لفاقة، ثم  �أ�رصته �رص  ليدفع عن  و�أخذ يعمل يف جد ون�صاط 
عاوده �حلنني �إىل ميالنو بعد �أن �أمت تاأليف �أحلان �أوبر�ته، فرحل 
�إليها خالل عام 1838م )1254هـ( مع �أ�رصته وكل ما ميلك، 
ويف عام 1839م )1255هـ( متكن من عر�ض �لأوبر� �لأوىل 
»�أوبرتو Oberto« فنالت ��صتح�صان �ل�صامعني مما دعا مدير د�ر 
�لأوبر� »ل�صكال دي ميالنو« �إىل تكليفه بتاأليف ثالث �أوبر�ت 
�أخرى يف مقابلة 134 جنيها لكل منها، غري �أن �حلظ �لعاثر 
كان يالحقه ففقد يف مدة وجيزة �بنه و�بنته ثم زوجته، فاأظلم 
و�أثرت  حياته،  و�رصيكة  بطفليه  نوًر�  يتالألأ  كان  �أن  بعد  بيته 
هذه �حلو�دث �ملوؤملة على تفكريه �ملو�صيقي فاأخفقت ثانية �أوبر�ته 
فلم تكن مرحة كما �أر�د موؤلف كلماتها لأن قلبه كان مفعًما 
بالأحز�ن ل يقوى على بث �ملرح يف مو�صيقاه، ومن ثّم عزم 
�أنه  �أنه نهائيًّا وحا�صًما، غري  على ترك �لتاأليف يف ت�صميم ظن 
به  �لتقى عقب ذلك »مبريللي« مدير د�ر »ل�صكال«، فماز�ل 
حتى �أقنعه بالرجوع عن ت�صميمه وو�صع يف جيبه ن�صخة �لأوبر� 
بها  �أعجب  عليها  فردي  �طلع  وملا  �صاعرها،  و�صعها  �لذي 
وعكف على تاأليف مو�صيقاها، وهكذ� �أخرجت �إىل �لوجود 
ثالث �أوبر�ته »نابوكو Nabucco« وكان ذلك عام 1842م 
)1258هـ(، وقد نالت هذه �لأوبر� من ت�صفيق �ل�صتح�صان 
�لنجاح...  �أرجو  و�لإعجاب ما جعل فردي يقول: »كنت 
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ولكن مل �أكن �أتوقع جناًحا كهذ� �لذي �صادفته �أبًد�«، ويرجع 
هذ� �لنجاح �إىل �أن �لكلمات و�ملو�صيقى جاءت معربة عما كان 
يعتمل يف قلوب �لإيطاليني من ثورة �صد حكامهم �لنم�صاويني 

�لطغاة.

ومن ذلك �حلني بد�أ »فردي« ي�صق طريقه نحو �ملجد و�أخذ 
قلمه ي�صور بالأحلان �أروع �لنغمات �ملو�صيقية يف �أوبر�ت وطنية 
�لرئي�صية  �إيطاليا  مدن  يف  مطرًد�  جناًحا  ي�صادف  عر�صها  كان 
ميالنو وروما ونابويل وفلورن�صا وفيني�صيا )�لبندقية(، و�صارت 
�ملظاهر�ت  يف  �ل�صعبية  �ملقاومة  �أغاين  �لهامة  مقطوعاتها 
�ل�صعب  تعط�ض  عن  �ل�صادق  لتعبريها  �لوطنية  و�لجتماعات 
عن  فردي  لقِّب  ثّم  ومن  و�ل�صتقالل،  للحرية  �لإيطايل 
�لإيطايل  فكان  �لثورة«،  مو�صيقى  »بقائد  وجد�رة  ��صتحقاق 
عندما يهتف بجملة »يحيا فردي« يعني بذلك �لهتاف �ل�صادر 
من �أعماقه حتيته وتقديره للفن ورغبته �جلاحمة يف حترير وطنه 
�لنم�صاوي و�ملناد�ة بفيكتور عمانويل ملًكا  من ربقة �ل�صتعباد 
على �إيطاليا بعد طرد �حلاكم �لأجنبي منها وتوحيدها، وهكذ� 

كان ��صم »فردي« رمز �لكفاح للحرية و�لوحدة.

متثيلية  من  �ملقتب�صة  مكبيث  »�أوبر�«  �ألف  �أن  وبعد 
�صك�صبري، بد�أت مرحلة حياته �لو�صطى بتاأليف »�أوبر� ريجوليتو 
فيكتور  رو�ية  من  �ملقتب�صة  �مللك  م�صحك  �أي   »Rigoletto

هوجو le roi s'amuse«  �أي �مللك يلهو، وقد لقت هذه 
�لعذبة  باأحلانها  �ل�صامعني  فاأ�صجت  �لنظري  منقطع  جناًحا  �لأوبر� 
�جلر�ض �لبديعة �لتعبري وهي ميز�ت �ت�صمت بها جميع �لأوبر�ت 
رو�ية  من  �ملقتب�صة  ولتر�فياتا  �لرتوفاتور  ومنها  تبعتها،  �لتي 
لألك�صندر   »La Dame aux Camelias �لكاميليا  »غادة 
�أحب  �لأخرية  �لأوبر�  هذه  �صارت  وقد  �لبن،  دوما�ض 

حتى  �لإيطايل  �ل�صعب  نفو�ض  �إىل  �ملو�صيقية  »فردي«  �أعمال 
يف  و�لعمق  �لبهاء  ذ�ت   »Aida »عايدة  وباأوبر�  هذ�،  يومنا 
�لتاأليف بد�أت �ملرحلة �لثالثة من حياة هذ� �لعبقري �لفنية مما مل 
يتهياأ لغريه من �ملو�صيقيني يف �صن �ل�صيخوخة، �إذ كان قد بلغ 
�ل�صتني حني �ألفها للخديوي �إ�صماعيل ليفتتح بها د�ر �لأوبر� يف 
�لقاهرة، عقب �لحتفال بفتح قناة �ل�صوي�ض للمالحة، غري �أن 
عر�صها تاأخر عن موعده �لأ�صيل ب�صبب قيام �حلرب بني �أملانيا 
عام 1871م  ثم عر�صت  عام 1870م )1287هـ(  وفرن�صا 
)1288هـ( ف�صادفت �أكرب جناح ول�صيما يف �لأو�صاط �لفنية 
�لآثار  �أن موؤلف كلمات »عايدة« هو عامل  �لر�قية، ويالحظ 

مارييت با�صا )�نظر هذه �ملادة(.

وبعد 15 عاًما من تاأليف »عايدة« ��صتطاع �ل�صيخ �لعبقري 
�أن يتحف �لفن باأوبر� عطيل �ملقتب�صة من متثيلية �صك�صبري، وقد 
�صيطرت هذه �لأوبر� لدى عر�صها على م�صاعر�ل�صامعني فطربو� 
لأحلانها �لعا�صفة يف بد�يتها ولأحلانها �حلزينة يف نهايتها، ويعد 
كثري من �لنقاد هذه �لأوبر� �أعظم ما �ألفه »فردي« لتميزها بالعمق 
و�ل�صدة و�ل�صاعرية، ومل يتوقف »فردي« �لهرم عن �لتاأليف، 
فعندما بلغ �لثمانني عام 1893م )1311هـ( قدم للعامل �لفني 
ا  حتفته �لأخرية »�أوبر� فال�صتاف Falstaff« وهي ل�صك�صبري �أي�صً

ومن طابع فكاهي فجاءت ذ�ت �أحلان مرحة.

�لعزلة يف  �إىل  �ل�صيخ  »فردي«  �لأوبر� ركن  وعقب هذه 
�صيعته بقرية »�صانت �أجاتا« قرب بلدة »بو�صيتو« ليق�صي �أوقات 
فر�غه متجوًل بني �لفالحني، وذلك بعد �أن فقد زوجته �لثانية 
�إحدى  وكانت  )1276هـ(،  1859م  عام  تزوجها  �لتي 
ميالنو  يف  �أعو�م  باأربعة  موتها  بعد  وتويف  �لأوبر�،  مغنيات 
�صنة 1901م )1319هـ( بالًغا من �لعمر 88 عاًما، وقد ترك 
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للفن و�لفنانني ثروة مو�صيقية خلدت ��صمه على مر �لأعو�م، 
وكانت وفاته �إثر نوبة قلبية فاجاأته وهو يرتدي مالب�صه يف فندق 

مبيالنو.

�صبيل  يف  جادة  حماولة  �أول  تعترب  بالقاهرة  �لأوبر�  ود�ر 
�لكلمة،  هذه  من  �ملق�صود  باملعنى  م�رصح  باأول  م�رص  تزويد 
�ل�صوي�ض  قناة  �صق  �إمتام  قبيل  ت�صييدها  يف  �لتفكري  بد�أ  وقد 
�لقناة،  �فتتاح  �لعرو�ض عند  �أول  بها  لتقدم  �ملادة(  )�نظر هذه 
بو�صع  ورو�ض«  »�أفو�صكاين  �لإيطاليان  �ملهند�صان  ُكلِّف  وقد 
هند�صة  خرب�ء  من  كبري  عدد  معهما  و��صرتك  للد�ر  �لت�صميم 
�لر�صامني  وقام عدد كبري من  و�لإ�صاءة،  و�مل�صارح  �ل�صوت 
�لفنانني  بر�صوم و�صور كبار  �لد�ر  بتزيني  و�مل�صورين و�ملثالني 
من مو�صيقيني و�صعر�ء، ويف �أثناء �لقيام بت�صييد �لد�ر قام �لعامل 
من  ق�صة  باختيار  �ملادة(  هذه  )�نظر  با�صا«  »مارييت  �لأثري 
�لتاريخ �مل�رصي �لقدمي ت�صلح لتكون م�رصحية �صعرية وكلف 
فردي  �إىل  ثم عهد  بنظمها،  �لإيطايل »جيز�لنزوين«  �ل�صاعر 
م�صارح  على  متثل  عايدة  �أوبر�  وماز�لت  مو�صيقاها،  بو�صع 
دول �أوروبا و�أمريكا ودول �لقار�ت �لأخرى �لتي �صارت يف 
�لد�ر  تزيني  تكاليف  بلغت  وقد  �لآن،  حتى  �حل�صارة  ركب 
»�لديكور�ت« 250 �ألف فرنك، وتقا�صى فردي على و�صع 

مو�صيقى عايدة 150 �ألف فرنك �رصفت �إليه ذهًبا.

�لأوبر�  د�ر  �فتتحت  عام 1869  نوفمرب  �أول  م�صاء  ويف 
�إ�صماعيل  �ل�صابق  �خلديوي  �مللكية  �ملق�صورة  يف  وجل�ض 
عاهل  جوزيف  فرن�صو�  و�لإمرب�طور  �أوجيني  و�لإمرب�طورة 
�لنم�صا وويل عهد رو�صيا، كما ح�رص هذ� �لفتتاح �لد�ل على 
�لبذخ و�لإ�رص�ف رجال �ل�صلك �ل�صيا�صي و�لعلماء و�أهل �لفكر 

من �أنحاء �أوروبا.

وتت�صع �لد�ر لثمامنائة وخم�صني متفرًجا، وبها عدة ردهات 
للر�حة و�لتدخني وي�صمح م�رصحها �لأكرب �لفرق �مل�رصحية باأد�ء 
خم�صة  م�صاهد  ت�صم  �صخمة  خمازن  وبها  عليه،  عرو�صها 
قطعة  لف  �أ  40 ت�صم  للمالب�ض  وخمازن  منظر  �آلف 
�آلف   7 من  باأكرث  بع�صها  ثمن  ويقدر  �لع�صور  متثل خمتلف 
من �جلنيهات، �إذ هي مو�صاة بخيوط �لذهب و�لف�صة ومر�صعة 
قام  �لتي  �لنادرة  �حللي  وبها جمموعة من  �لكرمية،  بالأحجار 
تاريخية  قيمة  ولها  بثمن  تقدر  ل  �لعامل  �صناع  �أ�صهر  ب�صنعها 

كبرية، و�أ�صلحة يزيد عددها على ثالثة �آلف قطعة.

من  �مل�رصية  �لأوبر�  د�ر  باأن  �لعاملية  �لفرق  وت�صهد جميع 
�أح�صن دور �لأوبر�ت يف �لعامل من ناحية جالء �ل�صوت ونظام 
�فتتاحها  عند  �لأوبر�  ��صم  وكان  �ملناظر،  تغيري  ونظام  �لبناء 

»�لتياترو �خلديوي«.

ويف �صهر نوفمرب عام 1969 �صيكون قد م�صى 100 عام 
�أربعة  ي�صتمر  �ملنا�صبة  بهذه  مهرجان  و�صيقام  �لد�ر  �فتتاح  على 

�أ�صهر، و�أقيم �ملهرجان بالفعل.

ويف 24 من دي�صمرب عام 1971 �صيكون قد م�صى 100 
عام على عر�ض »�أوبر� عايدة« بالقاهرة لأول مرة.

ومن �لغريب �أن فردي مل يزر م�رص يف حياته، وقد تردد 
كثري يف و�صع �أحلان »�أوبر� عايدة« ولكنه قبل ذلك بعد �ل�صغط 

عليه من بع�ض �ل�صخ�صيات �لبارزة يف �إيطاليا.

مارييت  لي�ض  »عايدة«  رو�ية  موؤلف  باأن  قول  وهناك 
�صاغها  ثم  لوكل«  دي  »كامي  �لفرن�صي  �لرو�ئي  و�إمنا  با�صا 
فقد  با�صا  مارييت  �أما  جيزلنزوين«،  »�أنتونيو  �لإيطايل  �صعر 
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�لتاريخية  �لناحية  �لنقاط من  بع�ض  به فردي م�صتو�صًحا  �ت�صل 
�أن يجعل بع�ض  �إذ� كان من �ملالئم  ��صتف�صاره عما  بينها  ومن 
ر�ق�صات �ملعبد يوؤدين بع�ض �لرق�صات؟ وكان رد مارييت با�صا 

بالإيجاب.

�ل�صبعة  ومناظرها  �لأربعة  بف�صولها  عايدة«  »�أوبر�  وحتكي 
�أعد�ء  قائد جي�ض م�رص على  »ر�د�مي�ض«  و�نت�صار  بطولة  ق�صة 
بالده من خالل ق�صة حب وغرية و�نتقام من »�آمنزي�ض« �لأمرية 
�مل�رصية �بنة فرعون من جاريتها �ل�صمر�ء »عايدة« �أ�صرية �حلرب 

�بنة ملك �حلب�صة.

�أن  بعد  عايدة«  »�أوبر�  ت�صمع  بد�أت  �أوروبا  �أن  ويالحظ 
د�ر  قدمتها  عندما  وذلك  �صنو�ت،  بخم�ض  م�رص  �صمعتها 
بربيطانيا  لندن  مبدينة  باري�ض وم�رصح »كوفنت جاردن«  �أوبر� 
وماز�لت هذه �لأوبر� �خلالدة متثل على م�صارح �لدول يف �صتى 

بلد�ن �لعامل وتلقى من �لإعجاب و�لتقدير ما هي جديرة به.

وما من �صك يف �أن �لعبقري �ملو�صيقي »فردي« قد �أ�صهم 
مبو�صيقاه �لر�ئعة يف �إلهاب �صعور مو�طنيه �صد �لغا�صبني لبالده 
موحدة  �إيطاليا  ر�أى  �أن  بعد  �إل  ميْت  ومل  �لنم�صاويني،  من 
حرة، وبعد �أن �نتخب ع�صًو� يف برملانها تقديًر� جلهوده �لوطنية 

�ل�صادقة.

ومل متثل »�أوبر� عايدة« بالإ�صكندرية يف تياترو� �لهمرب� �إل 
بعد قيام �ملجل�ض �لبلدي وتقرير �أع�صائه �لأجانب �لذين كانت 
لهم �لأغلبية يف �ملجل�ض منح فرق �لأوبر� �لإيطالية �إعانة �صنوية 
كبرية لتحقيق �لربح لها، وكان �ل�صيخ �صيد دروي�ض يف �أو�ئل 
من  وغريها  عايدة«  »�أوبر�  �إىل  ي�صتمع  �حلايل  �لع�رصين  �لقرن 

�لأوبر�ت �ل�صهرية يف �أعلى �لتياترو بخم�صة قرو�ض وقد تذوق 
�ملو�صيقى �لغربية مما وطد دعائم فنه �لوطني �لر�ئع.

اجلمرك بق�سم   – حارة   – فرغلي   –979
�لإ�صكندرية  �إىل  نزح  �لذي  فرغلي  �أحمد  هو �حلاج علي 
يف حو�يل عام 1280هـ )1863م(، وقد ولد مبدينة �أبي تيج 
بال�صعيد عام 1220هـ )1805م( و�تخذ له متجًر� ب�صارع �ملنري 
وز�ول جتارة �حلبوب و�لأقطان، وكان منزله باحلارة �مل�صماة 
با�صمه، ورزق بولد و�حد هو �أحمد علي فرغلي �لذي و��صل 
�لتحق  ثم  و�لقاهرة  بالإ�صكندرية  و�لثانوية  �لبتد�ئية  در��صته 
�لقت�صاد  يف  لي�صان�ض  على  وح�صل  بباري�ض  �ل�رصبون  بجامعة 
عام 1312هـ )1895م(، وعاون و�لده يف جتارته بعد عودته 
بالقوم�صيون  ع�صًو�  فرغلي  �أحمد  �ل�صيد  وكان  �خلارج،  من 
�لع�صوية، كما كان من  �أكرث من مرة لهذه  �لبلدي و�نتخب 
بن�صيب  �أ�صهمت  �لتي  �لوثقى  �لعروة  بجمعية  �لأَُول  �لأع�صاء 
�أن�صاأته من مد�ر�ض  بالإ�صكندرية مبا  �لتعليمية  كبري يف �حلركة 

عديدة باأغلب �أحياء �ملدينة.

ومتت  تيج  �أبي  بجهة  فرغل  بلدة  �إىل  �لأ�رصة  وتن�صب 
بالن�صب �إىل �ل�صيخ فرغلي �لذي يطلق ��صمه على �أحد م�صاجد 

�أبي تيج وبه �رصيحه.

و�أحمد علي فرغلي هو و�لد �ل�صادة حممد وعلي و�أحمد 
�أحمد فرغلي در��صته  �ل�صيد حممد  �لعزيز، وقد و��صل  وعبد 
در��صته  و�أمت  ر�أ�صه،  م�صقط  بالإ�صكندرية  و�لثانوية  �لبتد�ئية 
باإجنلرت�،  وكامربدچ  �أك�صفورد  بجامعتي  �لقت�صاد  يف  �لعالية 
ثم كّون �رصكة فرغلي لتجارة وت�صدير �لأقطان �لتي ك�رصت 
على  َوْقًفا  وجعله  �لرئي�صي  �ملح�صول  هذ�  ت�صدير  �حتكار 
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�لتجار �لأجانب لدرجة �أن مقد�ر �صادر�تها جعلتها على ر�أ�ض 
فرغلي  �ل�صيد/ حممد  و�نتخب  �ل�صنني،  بع�ض  �مل�صدرين يف 
�ل�صيوخ، وتوىل  ثم ع�صًو� مبجل�ض  �لبلدي،  باملجل�ض  ع�صًو� 
قوم�صيون بور�صة مينا �لب�صل، و�حتاد �مل�صدرين، فكان �أول 

م�رصي توىل هذه �لريا�صة �لتي كانت وْقًفا على �لأجانب.

بق�سم حمرم   – �سارع   – فرومانتني   –980
ا( بك )ابن اإ�سحاق حاليًّ

ناقد   »Eugène Fromentin فرومانتني  »�أوجني  هو 
 La »لرو�صيل  مبدينة  ولد  فرن�صي،  ورو�ئي  ور�صام  فني 
Rochelle« عام 1820م )1236هـ(، وكان ير�صم لوحاته 

ثم يكتب و�صفها �لتف�صيلي يف �أ�صلوب �أنيق جزل يت�صم بالو�قعية 
ويدل يف �صياقه على و�قعية �حلياة يف �ل�رصق ويف �ل�صحر�ء، 
يف  »�صيف  كتابيه  يف  �لأدبية  �لألو�ن  هذه  كل  �أو�صح  وقد 
�ل�صحر�ء«، و»عام يف منطقة �ل�صاحل«، �أما رو�يته »دومينيك 
Dominique« فتدل على عمل فني ر�ئع ول�صيما من �لناحية 

�ل�صيكولوجية �لتي مت�ض علم �لنف�ض.

�إ�صماعيل مع كبار  وكان »فرومانتني« قد دعاه �خلديوي 
رجال �لدول �لأوروبية حل�صور حفل �فتتاح قناة �ل�صوي�ض �لذي 
ثم جاء  �ملدعوين،  ر�أ�ض  �لفرن�صية على  �أوجيني  �مللكة  كانت 
هانوڤر،  فاأمري  هولند�،  و�أمرية  فاأمري  �لنم�صا  �إمرب�طور  بعدها 

وكان من بني �ملدعوين �لأمري عبد �لقادر �جلز�ئري.

وكان »فرومانتني« فقد �بنه �لبكر فحول �أنظاره نحو �صمال 
�أن  ر�أى  ثم  مرتني  �جلز�ئري  �لقطر  فز�ر  �مل�رصق،  ثم  �إفريقيا 
ينـزع �أحز�نه من قلبه بالتجول يف ربوع �مل�رصق �لعربي، فر�صم 
لوحات �صادقة �لتعبري عن �حلياة �مل�رصية يف عهده منها »�ل�صاقية 

على �صفاف �لنيل«، و»�ملدينة على �صفاف �لنيل«، و»�ملعدية« 
عام  �لنيل«  »نهر  ثم  )1288هـ(  1871م  عام  يف  وذلك 
نف�صه،  �لعام  �إ�صنا« يف  من  1876م )1293هـ(، و»تذكار 
وله لوحات �أخرى من هذ� �للون منها »ح�صاد ق�صب �ل�صكر«، 
و»�لفالحان« و»�ل�صادوف« ومعظم هذه �للوحات �لفنية ماز�لت 

مبتحف �للوفر بباري�ض.

�ملذهب يف  »فرومانتني« كان كال�صيكي  �أن  و�لو�قع هو 
فنه كاتًبا  �إىل جانب  منه رومانتيكي، وكان  �أكرث  �لر�صم  فن 
ماهًر� عذب �لأ�صلوب، حلو �جلر�ض و�ل�صياق، وكان و�قعيًّا 
يحب �إبر�ز �لنو�حي �لد�ئمة �لتي ل تغريها �لأيام، ففي �جلز�ئر 
فتكلم  �أدق و�صف  �ل�صحر�ء وو�صفها  �لعربية يف  �حلياة  ر�صم 
رجل  بها  يتحلى  �لتي  �لإن�صانية  و�ل�صبغة  �لعربي  �لكرم  عن 
عرب  �كت�صبه  �لذي  و�ملدين  �حلربي  �صلوكه  وبنيَّ  �ل�صحر�ء، 
�لأجيال �ملا�صية دون �أن تغريه �لقرون، ولو�صف هذه �ل�صفات 
على  وفنه  وقلمه  حياته  »فرومانتني«  كر�ض  �لنبيلة،  و�ملبادئ 

�لرغم من مر�صه وحالته �ل�صحية �لرقيقة.

فاإن  جملد�ت  �أربعة  يف  ينح�رص  قلمه  خطه  ما  كان  و�إذ� 
على  �لفنية  �ملعار�ض  جميع  عر�صت يف  �لعدد  �لكثرية  لوحاته 

مدى ثالثني عاًما ملا لها من تقدير فني جدير بالثناء.

قنا  مدن:  كتبه  يف  و�صف  مب�رص  �لقبلي  �لوجه  ويف 
�ل�صحر�وية  �جلز�ئر  مبدن  وقارنها  و�أ�صو�ن،  و�إ�صنا  و�أ�صيوط 
مثل »�لأغو�ط«، ومدن �ل�صحر�ء �لكربى �لأخرى �لتي ز�رها 

وعمل لها �صوًر� بهيجة.

�لفي�صان  عند  ول�صيما  �لنيل  نهر  و�صف  يف  �أطنب  وقد 
ويف �لليل يف �صهر �أكتوبر، ور�صم كل خلجات نف�صه �ملتعلقة 
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مبناظر م�رص �خلالبة يف �لريف و�ل�صحر�ء، كما و�صف �حلياة 
يف م�رص يف �ل�صيف ويف نهايته ويف كل �لف�صول ويف و�صفه 
عند  �ملنطقة  و�صف  �أجاد  �لنيل،  نهر  من  �ل�صمايل  للجزء 
�ل�صفتني  مناظر  �إ�صهاب  يف  فاأو�صح  و�صمالها،  �صويف  بني 
�خلالبة فقال: »هنا �صحر�ء ليبيا وهناك �صحر�ء �لعرب، وهنا 
�لرملية  �ل�صفر�ء  �لأر�ض  وهناك  �لن�رصة،  �خل�رص�ء  �لأر�ض 

�ل�صاجية«.

عدد  �أكرب  ر�صم  يف  و�صًعا  يدخر  مل  �لو�صف  هذ�  ويف 
بالوجه  ق�صاها  �لتي  �لق�صرية  �ملدة  طو�ل  �ملناظر  من  م�صتطاع 
على  لو�  ُف�صِّ �لذين  �ل�صوي�ض  قناة  لفتتاح  �ملدعوين  مع  �لقبلي 
غريهما بزيارة �ل�صعيد قبل يوم �لحتفال وفاًقا للربنامج �لذي 

و�صعه لهم »نوبار با�صا« )�نظر هذه �ملادة(.

ي�صتطع  مل  �لقاهرة  �إىل  �ملحظوظني  هوؤلء  عودة  وعند 
�لأول  يومه  يف  �لحتفال  مو�صع  �إىل  �لو�صول  »فرومانتني« 
و�صف  ولكنه  )1286هـ(،  1869م  عام  نوفمرب  من   16
�أيامه �لأخرى فقال يف هذ� �لو�صف: »�إن باخرة م�رصية تدعى 
)لطيف( �صحطت يف �لقناة يف �جلهة �جلنوبية فا�صطر �خلديوي 
�إ�صماعيل ورئي�ض وز�رئه »نوبار« و»فرديناند دي لي�صب�ض« منفذ 
من  عديدة  مئات  مع  �مل�صنية  �جلهود  بذل  �إىل  �لقناة  م�رصوع 
مل  وهكذ�  �ل�صاطئ،  نحو  )لطيف(  �لباخرة  لزحزحة  �لعمال 
ترفع  �لتي  »�لن�رص«  �لباخرة  ��صتطاعة  �إل وكان يف  �لليلة  مت�ض 
وعلى  �لحتفال  من�صة  �أمام  متر  �أن  �لإمرب�طوري  فرن�صا  علم 
�ملدعوين  وكبار  وحا�صيتها  »�أوجيني«  �لإمرب�طورة  ظهرها 

�لفرن�صيني«.

�للذين  و�لإ�رص�ف  �لبذخ  لو�صف  »فرومانتني«  تعر�ض  ثم 
�إن �لأمر يف يوم 17 نوفمرب وما بعده،  �صاد� �لحتفال فقال 
�صار فو�صى ت�صوده �نفعالت �لفرح �ل�صاخب، فق�صف �ملد�فع 
ترق�ض، ودر�وي�ض  ي، وجموع هائلة ت�صفق، و�أخرى  يدوِّ
تزمر وتطبل وتذكر، و�ألعاب نارية تطلق يف �جلو وزحام �صديد 
وجمال  �أ�صحابها  عنها  �صائعة  و�أمتعة  ر�بط،  ول  له  نظام  ل 
و�مل�صاة متر  �خليالة  من  و�إجنليزية وجنود  عربية  وحمري وخيول 

يف ��صتعر��ض م�صوب بالفو�صى �لبالغة �حلد.

ت�صتقل  �لباخرة  »�أوجيني« من  �لإمرب�طورة  تنزل  �أن  وبعد 
�لألعاب  تطلق  �مل�صاء  ويف  بي�ض،  جمال  ثمانية  جترها  عربة 
�لنارية مرة ثانية ومتد �ملو�ئد يف كل جهة حتت خيام ت�صع كل 
منها 500 مكان لتناول �لطعام، عالوة على خيمة �خلديوي 
�لإ�رص�ف ي�صم  �لع�صاء خيايل يف  �لطعام يف  �لفخمة، وكان 
�صنف،  كل  من  و�للحوم  و�لطيور  و�لأ�صماك  �لفاخر  �لنبيذ 
وكان على م�رص �أن تطعم 8000 مدعو و�صط �ل�صحر�ء من 
ماليتها يف ليايل �لحتفال �ل�صاخبة، وكاأّن �لأمر يتعلق بليايل 
ليلة وليلة، ويف 20 نوفمرب و�صلت باخرة �لإمرب�طورة  �ألف 
»�أوجيني« �إىل خليج �ل�صوي�ض تتبعها 67 �صفينة مرئية بالأعالم 
و�صط �رص�خ وت�صفيق �آلف �ملتفرجني على �صفتي �لقناة، كل 

هذ� من مال م�رص �مل�صكينة و قد قدر هذ� �ملال مبليون جنيه.

�إىل فرن�صا وملر�ض  �أو�ئل دي�صمرب عام 1869م عاد  ويف 
�إمتام كتاب رحلته، ويف 27 من  زوجته وو�لدته مل ي�صتطع 

�أغ�صط�ض 1876م و�فته �ملنية بالًغا من �لعمر 57 عاًما.

يف  فاطلبها  لل�صارع  �جلديد  �ل�صم  �صاحب  ترجمة  �أما 
»�بن �إ�صحاق«.



موسوعة اجلزايريل ألمساء شوارع اإلسكندرية

252

بق�سم الرمل  – �سارع   – فريد بك   –981
�طلب ترجمته يف »حممد بك فريد«.

حمرم  بق�سم   – �سارع   – ف�سبازيان   –982
ا( بك )الفاكهي حاليًّ

 Titus صمه �لكامل بالالتينية »تيتو�ض فالفيو�ض ف�صبازيان��
Flavius Vespasianus«، وهو �أحد �أباطرة �لرومان حكم 

 »Reate من عام 69 �إىل عام 79م، وقد ولد يف مدينة »ريات
باإيطاليا يف �لعام �ل�صابع �مليالدي، وكان قومي �لأخالق، قوي 
�ل�صكيمة، ب�صيًطا يف حياته �خلا�صة، وكان له �لف�صل يف ن�رص 
�ل�صيوخ  جمل�ض  �خت�صا�صات  �إ�صالح  ويف  بفل�صطني  �ل�صالم 
)فرن�صا  �لغال  بالد  يف  �لتمرد  حركات  قمع  ثم  �لروماين، 
حاليًّا( ويف �آ�صيا �ل�صغرى، وبعث �لقائد �لروماين »�أجريكول 
Agricola« �إىل �إجنلرت�، فاأمت غزوها وخ�صوعها لالإمرب�طورية 

�لرومانية.

يف  و�ل�صفقة  �لرحمة  �إىل  يركن  مل  »ف�صبازيان«  ولكن 
مقاطعة  لبالد  �لغايل  �لزعيم   »Sabinus »�صابينو�ض  معاملة 
زوجته  �إخال�ض  من  �لرغم  على  حاليًّا(،  )بفرن�صا  »لجنون« 
�أجل زوجها، فقد �ختفى  �لت�صحية من  �لتي �صارت مثاًل يف 
زوجها »�صابينو�ض« يف قبو مهجور هربًا من �نتقام �لإمرب�طور 
»ف�صبازيان« فاأ�صاعت زوجته »�أيبونني Eponine« �أنه مات، 
وبقيت متده بالغذ�ء و�ملاء وكل ما يحتاج �إليه ليعي�ض مدة ت�صع 
من  بالدها  لتخلي�ض  �ملجاهدين  مع  تكافح  وهي  �صنو�ت، 
�أثناء هذه �ملدة و�صعت تو�أمني ثم  �لروماين، ويف  �ل�صتعمار 
�ملوت  حتى  بهما  فعذَّ زوجها  و�أمر  �أمرها  »ف�صبازيان«  ك�صف 

�ملخل�صة  �لزوجة  هذه  لت�رصع  ي�صغي  �أن  ودون  رحمة  دون 
لزوجها ولبالدها.

�أجله  بدنّو  �صعر  وحينما  »ف�صبازيان«  �لإمرب�طور  ومر�ض 
بذل ق�صارى جهده وطاقته ليقف على قدميه، وقال ملن كانو� 
ثم  و�قًفا«،  ميوت  باأن  يق�صي  �لإمرب�طور  و�جب  »�إن  حوله: 

لفظ �آخر �أنفا�صه بني �أذرع �صباطه.

�أبدى ولده  �آخر ل ي�رصف كثرًي�، فقد  �إليه قول  ويعزى 
»تيتو�ض Titus« ده�صته من فر�ض �رصيبة على �ملر�حي�ض يف 
مدينة روما، فقدم �إليه و�لده »ف�صبازيان« قطعة من �لنقود وقال 
لها ر�ئحة، وقد  لي�ض  �لنقود  – �إن  ب�صمها  �أمره  �أن  – بعد  له 
ذهبت هذه �جلملة مثاًل ي�رصب لتربير �لك�صب غري �مل�رصوع، 

ومات »ف�صبازيان« عام 79م.

الرمل  بق�سم   – �سارع   – الف�سحة   –983
)اإلهامي ح�سني �سابًقا(

)�لرئي�ض عبد �ل�صالم عارف حاليًّا(.

الرمل  بق�سم   – �سارع   – الف�سحة   –984
)جليمونوبولو �سابًقا(  

)�لرئي�ض عبد �ل�صالم عارف حاليًّا(.

الرمل  بق�سم   – �سارع   – الف�سحة   –985
)الأمري حيدر فا�سل �سابًقا(

)�لرئي�ض عبد �ل�صالم عارف حاليًّا(.
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الرمل  بق�سم   – �سارع   – الف�سحة   –986
)اأحمد با�سا يحيى �سابًقا( 

)�لرئي�ض عبد �ل�صالم عارف حاليًّا(.

�أو �لفرجة بني �لدور وغريها  �لف�صحة يف �للغة هي �ل�صعة 
هي  )�لعامية(  �لد�رجة  �للغة  يف  و�لف�صحة  ُف�َصٌح،  وجمعها 
�لزمن  من  فرتة  ق�صاء  �أو  �لريا�ض،  �أو يف  �خلالء،  �لتنـزه يف 
يف �لرتي�ض على �صاطئ �لبحر ، �أو �لنهر �أو يف �أي مكان بهيج 
يروح عن �لنف�ض، وكلمة ف�صحة م�صتقة من فعل َف�َصَح َف�ْصًحا 
�أي باعد خطاه، ويقال ف�صح له يف �ل�صفر �أي كتب له �لَف�ْصَح 
ع له،  �أي �جلو�ز، وف�صح له يف �ملجل�ض، �أو يف �ملكان َو�صَّ

َعُه. َح �ملكان و�صَّ و�أف�صح �ملكان لغة يف َف�َصَح، وَف�صَّ

987– الفقيه – �سارع – بق�سم اللبان
�مللقب  �لهمذ�ين  �إ�صحاق  حممد  بن  �أحمد  بكر  �أبو  هو 
�صاماًل  كتابًا  �ألف  عربيًّا  جغر�فيًّا  كان  �لفقيه،  بابن  �أو  بالفقيه 
يف �جلغر�فيا �أ�صماه »كتاب �لبلد�ن« وفرغ من تاأليفه خالل عام 
290هـ )903م(، وكثرًي� ما ذكره �ملقد�صي وياقوت �صاحب 
 »De Goeje معجم �لبلد�ن، وقد ن�رص �مل�صت�رصق »دي جوي
�لعربية عام 1272هـ  �جلغر�فية  �ملكتبة  �لكتاب يف  موجز هذ� 
)1855م(، ويعزى لبن �لفقيه تاأليف كتاب �آخر عن فحول 
�صعر�ء ع�رصه، �أما حياته فال يعرف عنها �إل �لقليل، وقد ورد 
يف »�إر�صاد �لأريب« لياقوت، ويف كتب �أخرى �أن �بن �لفقيه 

كان من �ملحدثني �مل�صهورين على غر�ر ما كان عليه �أبوه.

988– الفرُلُّ – �سارع – بق�سم كرموز
زكية  ر�ئحة  له  بيا�صه،  يف  �ليا�صمني  ي�صبه  زهر  �لُفلُّ 
ي�صتخل�ض منها عطر ثمني، و�إذ� غري ت�صكيل �لكلمة و�صارت 
�لَفلُّ فاإنها تدل على �لأر�ض �جلدبة �لتي ل تنبت �صيًئا، وجمعها 
ا كلمة  َفّل كالو�حدة و�أفالل، ويدل على �لأر�ض �جلدبة �أي�صً
، ومن ثم يقال »هو َفلٌّ من �خلري«  �لِفلَّ و�لِفلِّيَّة وجمعها فاليلُّ
�ل�صيف  حد  يف  �لثلمة  �أو  �لك�رص  ا  �أي�صً و�لَفلَّ  منه،  خال  �أي 

وجمعه ُفُلول، وُفلوٌل تعني �جلماعة.

وَفلََّل،  فالًّ   ) )َفلَّ فعل  من  م�صتقة  �لكلمات  هذه  وكل 
�أي هزمهم، ورجل  �لقوم  ثلمه، وفلَّ  �أي  �ل�صيف  َفلَّ  فيقال 

، �أي منهزم ومنهزمون. ، وقوم َفلٌّ َفلٌّ

989- الفنان حممد ح�سن – �سارع – بق�سم 
حمرم بك )جميلة �سابًقا(

ولد �لفنان حممد ح�صن يف قرية دجنو�ي خالل �صهر مايو 
عام 1892م )1310هـ( و�لتحق مبدر�صة �لفنون �جلميلة عام 
على  قبل ح�صوله  نبوغه  وبدت خمايل  )1326هـ(  1908م 
و�ل�صنائع  �لفنون  �لزخرفة مبدر�صة  ق�صم  رئي�ض  فاأحلقه  دبلومها 
ا بها، و��صتمر على �لعمل بالتدري�ض حتى عام 1917م  مدر�ٍصً
�جلميلة  �لفنون  مدر�صة  دبلوم  �متحان  �أدى  �إذ  )1336هـ(، 
وجنح فيه، و�أُوفد بعد ذلك يف بعثة �إىل �إجنلرت� لدر��صة �لفنون 
�لتطبيقية و�جلميلة وق�صى هناك ثالث �صنو�ت عاد بعدها لي�صهم 
بعد  و�أر�صل  باحلمز�وي،  �لزخرفية  �لفنون  مدر�صة  �إن�صاء  يف 
وو��صل  و�لفنون  �ملتاحف  لدر��صة  �إيطاليا  �إىل  بعثة  يف  ذلك 
هذه �لدر��صة مدة �أربعة �أعو�م، وقد �أفاد من �لبعثتني فا�صتطاع 
�إدخال �صناعة �لف�صة و�مليناء باملد�ر�ض و�أدخل �صباكة �لتماثيل 
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بالربونز لأول مرة يف م�رص، و�أن�صاأ م�صبًكا لهذ� �لغر�ض بكلية 
�لزخرفية،  �ل�صناعات  مبدر�صة  �آخر  وم�صبًكا  �لتطبيقية  �لفنون 
وكان �مل�صبكان نو�ة طيبة لإقامة م�صابك �أهلية �صدت فر�ًغا يف 

هذ� �لفن وماز�لت توؤدي عملها حتى �لآن.

�أول م�رصي  �لتطبيقية وكان  �لفنون  لكلية  مديًر�  ثم عني 
تقدير  ��صتحقت  نه�صة  بها  فنه�ض  �ملن�صب،  هذ�  يتوىل 
و�إعجاب �مل�صوؤولني و�صار على نهج �لتم�صري بال�صتعا�صة عن 
�ملدر�صني �لأجانب باملدر�صني �مل�رصيني بعد �إر�صال �لنو�بغ منهم 
يف بعثات �إىل �أوروبا، و�أثناء �إد�رته للكلية ��صرتك مما �أنتجته من 
�أعمال فنية يف معر�ض باري�ض عام 1937م )1356هـ( فنالت 

تقديًر� عالًيا، ومنحت عدة ميد�ليات.

بها  فقفز  لتنظيمها  �جلميلة  �لفنون  لكلية  مديًر�  ُنِدَب  ثم 
�جلميلة،  للفنون  ا  عامًّ مديًر�  تعيينه  �إىل  �أدى  مما  �لأمام  �إىل 
باإ�صالحها  و�أ�رصف خالل هذه �لفرتة على د�ر �لأوبر�، فقام 
وتطوير جهازها �لإد�ري و�لفني، و�أر�صل �لبعوث لال�صتعا�صة 
بامل�رصيني عن �لأجانب يف �لناحيتني، وظل ميار�ض هذ� �لعمل 
�إىل �أن �أحيل على �لتقاعد عام 1952م )1372هـ(، ثم عني 
ملحًقا ثقافيًّا يف روما، ومديًر� لأكادميية �لفنون �جلميلة هناك، 
عام 1958م  �صهور، ويف  �أربعة  بعد  �لعمل  هذ�  ترك  ولكنه 
و�ملركز  �جلميلة،  �لفنون  ملتحف  مديًر�  عني  )1378هـ( 
�أن  �إىل  �لثقايف بالإ�صكندرية فقام مبهام هذ� �ملن�صب خري قيام 
و�فته �ملنية يف 13 من دي�صمرب عام 1963م )1383هـ( بالًغا 

من �لعمر 71 �صنة.

قوي،  فطري  بذكاء  ميتاز  ح�صن  حممد  �لفنان  وكان 
وكان حلو �حلديث، مرح ذ� �صخ�صية جذ�بة قوية، وهو �أحد 

كافة  يف  �حلديثة  م�رص  يف  �لفنية  �لنه�صة  �أ�ص�صو�  �لذين  �لقادة 
عن  �لإد�رية  �لأعمال  �صغلته  ولقد  بها،  عمل  �لتي  �ملجالت 
�لتفرغ لفن �لت�صوير �لذي كان يجيده �إىل حد بعيد، كما �أجاد 
غريه من �لفنون، ويف خالل حياته ُعني بت�صوير �ل�صخ�صيات 
يف �أ�صلوب �أكادميي مييزه طابع �لرب�عة يف �لأد�ء و�لرتفاع عن 
ت�صجيل  بارعة يف  قدرة  له  كانت  كما  �لفوتوغر�يف،  �لو�قع 
�صخريته �ملحببة يف �أعمال كاريكاتريية يف �لت�صوير و�لنحت.

990– الفنان حممود �سعيد – �سارع – بق�سم 
باب �رشقي

�لفنان حممود �صعيد
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)�نظر  �صعيد  با�صا  حممد  جنل  �صعيد  حممود  �لفنان  هو 
�إبريل عام 1897م )1315هـ(  �ملادة(، ولد يف 8 من  هذه 
1919م  عام  بالقاهرة  �لفرن�صية  �حلقوق  مدر�صة  من  وتخرج 
عام  �ملختلط  �لق�صاء  �صلك  يف  و�نخرط  )1338هـ(، 
�ل�صيفية  �إجازته  �أثناء  1922م )1342هـ(، وكان يرتدد يف 
على متاحف �أوروبا و�أثرت فيه – ب�صفة خا�صة – �أعمال »فان 
يف  هو�يته  �أ�صبع  وقد  فايدن«،  و»فاندر  و»مملنج«،  �آيك«، 
�لت�صوير بالتتلمذ بالإ�صكندرية على يد �مل�صورة �لإيطالية »مد�م 
�ملحببة  هو�يته  �لتعمق يف  تابع  ثم  د�فورينو«،  �إميليا كازوناتو 
�لكوخ  مبر�صم  باري�ض  بعد ذلك يف  و�لتحق  ز�نيريي،  مبر�صم 
�جلميلة  �لفنون  مبدر�صة  �صعيد  حممود  يلتحق  ومل  �لكبري، 
لإقامتهما  وذلك  ناجي  حممد  �ل�صكندري  كزميله  بالقاهرة 
�إ�صباع  دون  يحل  مل  ذلك  ولكن  بالإ�صكندرية،  �مل�صتمرة 
فنية  مدر�صة  منهما  لكل  وكان  �لفن،  يف  �ملف�صلة  هو�يتهما 
قومية يلوح فيها �أثر �ل�صخ�صية �لفردية، كما ي�صتبني من خاللها 

�أثر �لبيئة �ملحلية ملدينة �لإ�صكندرية.

وتفرغ  �لق�صاء  �عتزل  )1367هـ(  1947م  عام  ويف 
�لفنون  ن�رص  على  جاهًد�  يعمل  حياته  طو�ل  وكان  للت�صوير، 
ويخ�ض مدينة �لإ�صكندرية باأوفر ق�صط من عنايته، فر�أ�ض جلنة 
و�لنهو�ض  تكوينه  و�أ�صهم مبجهوده يف  �جلميلة  �لفنون  متحف 
�لفنون  جلان  يف  �أخرى  جهة  من  و��صرتك  �لفني،  مب�صتو�ه 
وباملجل�ض  �لقومي  و�لإر�صاد  �لثقافة  بوز�رة  بالقاهرة  �لت�صكيلية 

�لأعلى لرعاية �لفنون و�لآد�ب و�لعلوم �لجتماعية.

�لفنية  �لتيار�ت  و�صط  �لت�صوير  �صعيد  حممود  بد�أ  وقد 
�ملت�صاربة �لتي ظهرت يف �أوروبا يف �أو�خر �لقرن �لتا�صع ع�رص 
ومطلع �لقرن �لع�رصين، وتاأثر يف �أول �لأمر بالنطباعية ولكنه 

و�لفن  �مل�رصية  �لقومية  ببعث  �ملنادين  �إىل  و�ن�صم  منها  حترر 
عليها  ترتب  فنية  مبر�حل  ذلك  بعد  ومر  �خلال�ض،  �مل�رصي 
لثقافته  كان  وقد  مييزه،  خا�ض  �أ�صلوب  تكوين  ��صتطاع  �أن 
وحياته يف  �لفني  م�رص  مبا�صي  �لب�صرية  �لنافذ  و�إدر�كه  �لغربية 
�لفنية،  �أعماله  �ختيار مو�صوعات  �لأثر يف  �أكرب  �إ�صالمية  بيئة 
�ختيار  لروح  دقيق  ��صتق�صاء  من  عليه  كان  ملا  بالإ�صافة  هذ� 
�ل�صعب، فا�صتلهم من كل ذلك لوحاته  مو�صوعاته من و�قع 
�لتي توؤكد �لت�صاقه �لوثيق باملدينة �لتي ن�صاأ فيها، ومو�صوعات 
�لفنان �لر�حل �ملحببة تهدف يف كيانها �إىل �لطبيعة يف ب�رصيتها 
�لبطويل  كفاحه  يف  �لإن�صان  ف�صجل  ومناظرها،  وخ�رصتها 
و�صجل جهاد �ل�صياد و�لفالح وبنت �لبلد، كما �صجل �ملدينة 
و�لأ�صدقاء  و�لبنة  و�لأخت  و�لأخ  و�لزوج  و�لأب  و�لقرية 
و�خلالن، و�صور �ل�صهل و�جلبل و�لنيل و�لبحر و�صور �لعاد�ت 
و�لتقاليد �ل�صعبية، و�صور �لنا�صك �ملتعبد يف �صالته وذكره، 
هي  �صمرة  �لوجه  و�أك�صب  و�مل�صتحمات  �لعاريات  و�صجل 
�ل�صم�ض، وقد  �أخرى �صمرة  �أحياًنا  �أحياًنا �صمرة �جلن�ض وهي 
�صار للفنان حممود �صعيد طابعه �خلا�ض، وظل يعمل يف مثابرة 
و�إخال�ض لفنه �إىل �أ�صلم �لروح يف 8 من �إبريل عام 1946م 

)1384هـ(.

�لهيئة  نت  ُكوِّ عندما  �لر�حل  �لكبري  بالفنان  �ت�صلت  وقد 
�ملحلية برعاية �لفنون و�لآد�ب بالإ�صكندرية، فكنا من موؤ�ص�صيها 
ومل�صت يف �صخ�صيته �لو�دعة �لرجل �ملحبب �إىل كل �لنفو�ض، 
وقو�رب  �لبحر  بجانب  �لأنفو�صي  حي  يف  لن�صاأته  وكان 
�ملالحني  مناظر  وو�صط  �لأولياء  �أ�رصحة  جو�ر  ويف  �ل�صيد، 
وبنات بحري �حل�صناو�ت، كان لكل هذه �ملناظر بو�عث حية 
زت ري�صته من م�صاهد  فيما طرَّ �نطباعاتها  يف وجد�نه ظهرت 
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لوحاته  يف  �ملعامل  و��صحة  �لنطباعات  هذه  وجند  ر�ئعة، 
�ل�صل�صلة،  ب�صاطئ  �لتي متثل: �صائدي �لأ�صماك، و�ل�صائدين 
و�لكورني�ض، وجميالت بحري، وبائع �لعرق�صو�ض، وحلقة 
�لبيئة  عن  �ملعربة  �للوحات  من  وغريها  و�لدر�وي�ض  �لذكر، 

�ل�صكندرية �أجمل تعبري و�أ�صدقه.

و�إذ� �نتقل �إىل �صو�حي �لإ�صكندرية �أخذ يف ر�صم ما يعر�ض 
مناظر من  ف�صجلت ري�صته  �لطبيعية �خلالبة،  �ملناظر  لعينيه من 
مريوط ومر�صى مطروح و�لعلمني، وتدل �للوحات �لتي يزيد 
عددها على �أربعني لوحة ر�صمها يف �صبابه و�صيخوخته على �أن 

�صحر م�صقط ر�أ�صه مل يفارق وجد�نه وخميلته �لو�عية.

و�صباه،  طفولته  يف  �لأوروبية  در��صته  من  �لرغم  وعلى 
�لوطني  �صعوره  على  يطغ  مل  �لأجنبية  �لدر��صة  هذه  تاأثري  فاإن 

�لقومي.

بالأز�ريطة  كانت  �لتي  فيكتوريا  بكلية  طفاًل  �لتحق  فقد 
 1904 من  �صنو�ت  �أربع  بها  يدر�ض  فظل  �حلني،  ذلك  يف 
�أ�صهر  �لي�صوعيني �صتة  �إىل 1908م، ثم مكث مبدر�صة �لآباء 
ثم  �لدرد�ء،  �أبي  ب�صارع  �حلايل  �لأمن  مديرية  مببنى  وكانت 
�للغة  بتعليم  تعنى  ل  �لأجنبية  �لدر��صة  مناهج  �أن  و�لده  وجد 
باملنزل  معلمني  لتعليمه  فخ�ص�ض  �لإ�صالمي،  و�لدين  �لعربية 
�لبتد�ئية  �ل�صهادة  على  ح�صل  �أن  �إىل  �لتح�صيل،  على  فثابر 
و�لتحق  حاليًّا(  �لإعد�دية  تعادل  )�لتي  �لكفاءة  �صهادة  ثم 
�ل�صهادة  على  وح�صل  بالقاهرة  �ل�صعيدية  باملدر�صة  ذلك  بعد 
بالإ�صكندرية  �لعبا�صية  �ملدر�صة  من  �صابًقا(  )�لبكالوريا  �لثانوية 
مبدر�صة  �لتحق  ذلك  وبعد  )1334هـ(،  1915م  عام 
عام 1919م  �إجازتها  ونال  بالقاهرة  باملنرية  �لفرن�صية  �حلقوق 

)1339هـ( كما تقدم �لقول.

�إىل  يرحل  �صعيد  �لفنان حممود  �ل�صباب كان  ومنذ عهد 
�ل�صعيد �مل�رصي وينتقل يف رحلته بني �لأق�رص و�أ�صو�ن و�لنوبة 
�ملناطق  �لبحر �لأحمر، وكان يدر�ض يف كل هذه  و�صو�طئ 
وحي  ومن  �لفرعونية،  و�ملعابد  و�لتماثيل  و�لأعمدة  �لنقو�ض 
�خلالد�ت  لوحاته  من  عدًد�  ري�صته  خطت  �لأثرية  �ملناظر  هذه 
مثل: �أ�صو�ن جزر وتالل، و�لنيل عند بني ح�صن وعند جزيرة 

فيلة، و�لأ�صيوطية �ل�صغرية، و�لأق�رص قرب و�دي �مللوك.

وعندما عاد من باري�ض بعد رحلته لدر��صة �لفن �لت�صكيلي 
وعندها  حياته  طو�ل  ز�ملته  �لتي  حياته  �رصيكة  �ختار  هناك، 
عام 1922م  فعني  �ملختلط  �لق�صاء  �صلك  �لنخر�ط يف  قبل 
�إىل  �لوظائف  وتدرج يف  باملن�صورة  نيابة  م�صاعد  )1341هـ( 
�أن �صار م�صت�صاًر� باملحاكم �ملختلطة وعندها قدم ��صتقالته عام 

1947م )1367هـ( ليتفرغ �إىل هو�يته �ملحببة.

عام  منذ  �لعاملي  �ملجال  �إىل  �صعيد  حممود  �لفنان  وخرج 
1937م )1356هـ(، �إذ �أقيم له معر�صان يف مدينة نيويورك 
بالوليات �ملتحدة، و��صرتك يف ذلك �لعام نف�صه يف �ملعر�ض 
»و�صام  على  منه  وح�صل  بباري�ض  و�لزخارف  للفنون  �لدويل 
�لثاين 1938م )1357هـ( ��صرتك يف  �لعام  �ل�رصف«، ويف 
عر�ض  حيث  دولة  ع�رصة  ثماين  مع  فيني�صيا«  »بينايل  معار�ض 
لوحته �ل�صكندرية �لبهيجة »بنات بحري«، ويف عام 1942م 
ا  معر�صً بالإ�صكندرية  �لأتيلييه  جماعة  له  �أقامت  )1361هـ( 
ا  معر�صً �لفرن�صية  �ل�صد�قة  جماعة  له  و�أقامت  جميعها  للوحاته 

ا عام 1945م )1365هـ(. خا�صًّ

ويف تلك �لفرتة من حياته �لفنية �حلافلة بالأعمال �ملجيدة 
�ملبا�رص،  �لتعبري  �إىل  �لرمزي  �لتعبري  من  �صعيد  حممود  حتول 
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ف�صاد �جتاهه �لفني �لهتمام بر�صم �لطبيعة و�لأ�صخا�ض، ومن 
�ل�صلوم،  ر�صيد وخليج  �ل�صيادين يف  لوحات:  له  ثّم ظهرت 
�حللق  وذ�ت  و�لز�ر،  �ل�صوي�ض،  وقناة  مطروح،  ومر�صى 

�للوؤلوؤي، و�لأ�صيوطية �ل�صغرية، وما �إليها.

�ل�صكندري  �لفنان  نال  )1380هـ(  1960م  عام  ويف 
بهذه  له  و�أقيم  للفنون،  �لتقديرية  �لدولة  جائزة  �صعيد  حممود 
حياته  تطور  متثل  خمتارة  لوحة   120 �صم  معر�ض  �ملنا�صبة 
�لفنية، وكان قد �ختري يف عام 1956م )1376هـ( ع�صًو� 
�لجتماعية  و�لعلوم  و�لآد�ب  �لفنون  لرعاية  �لأعلى  باملجل�ض 
ومقرًر� للجنة �لفنون �لت�صكيلية بهذ� �ملجل�ض، وب�صبب �ملر�ض 
�لذي �ألح عليه ��صتقال عام 1957م )1377هـ( من معظم هذه 
�للجان وتفرغ ملر�صمه، وبعد �أن ز�ر �ليونان و�صجل �لكثري من 
مناظرها �أقعده �ملر�ض ولقي ربه يف يوم 8 �إبريل عام 1964م 

وهو يوم ذكرى مولده.

منـزله  �لدولة  ��صرتت  �لأ�صيل  �مل�رصي  لفنه  وتكرمًيا 
�لتي  �لبارعة  �لفنية  �أعماله  ي�صم  متحًفا  وجعلته  �لرمل  ب�صاحية 

ت�صهد بنبوغه �لفني.

وحفيدة  با�صا  ريا�ض  حممود  كرمية  هي  حرمه  و�ل�صيدة 
فتاة  و�أجنب  با�صا(  ريا�ض  مادة  )�نظر  ريا�ض  با�صا  م�صطفى 
�لأ�صتاذ  �خلادم  �لدكتور ح�صن  نادية حرم  �ل�صيدة  و�حدة هي 

بكلية �لعلوم.

وخلدت حمافظة �لإ�صكندرية ذكر�ه فاأطلقت ��صمه �لكرمي 
على �صارع بق�صم باب �رصقي.

كرموز بق�سم   – حارة   – الفنون   –991
ُنها �لإن�صان  و�لفنون هي تطبيق �ملعلومات �حل�صيفة �لتي ُيَلقَّ
�ملثقف و�لو�صائل �لثمينة �لقيمة �لتي توؤدي �إىل �إدر�كه �ل�صليم، 
وتنمو �ملوهبة �لفنية يف �لنفو�ض �لتي لها ��صتعد�د لتقبلها باملر�ن، 
ومو��صلة �لدر��صة و�ملثابرة على حت�صيلها يف غري كلل، ويعرب 
ا باأنها تتكون من جمموعة �لو�صائل �لتي ي�صتخدمها  �لفنون �أي�صً
هو  ما  كل  نحو  وم�صاعره  وميوله  �أحا�صي�صه  لإظهار  �لإن�صان 

جميل باهر يثري �لإعجاب.

و�لنحت  و�لق�ص�ض  و�ل�صعر  و�لرق�ض  و�ملو�صيقى  فالر�صم 
كل هذه �لجتاهات تدخل يف زمرة �لفنون �جلميلة، لأنها تظهر 
�جلمال بري�صة �لر�صام، �أو بعزف �ملو�صيقي على �إحدى �آلت 
�لطرب، �أو بتنفيذ �لر�ق�ض �أو �لر�ق�صة للحركات �ملثرية للبهجة 
يف �لنفو�ض على �إيقاع �لدفوف، و�لآلت �ملو�صيقية �لوترية، 
قريحته من  �إنتاج  �لزجال  �أو  �ل�صاعر  بتدوين  �أو  �لنحا�صية،  �أو 
وجد�ن  يف  �ل�صجا  عو�مل  �جلر�ض  �لعذبة  �أنغامها  تثري  ق�صائد 
�ل�صامعني، �أو بو�صع �لق�صا�ض رو�ية حمبوكة �لأطر�ف ت�صد 
�إليها �نتباه �لنظار ملا تنطوي عليه من �أحد�ث متما�صكة تخرب عن 

ملهاة �أو ماأ�صاة فيها �لفطنة، �أو �لتاأمل �لعميق.

و�لفن يف �للغة هو �ل�رصب من �ل�صيء �أو �لنوع �أو هو �حلال 
وجمعه فنون، وجمع �جلمع �أفانني، فيقال �أفانني �لكالم �أي 
َ �لنا�ض  �أ�صاليبه، وفنَّ �ل�صيء فنًّا زيَّنه وفن �ل�صيء خلطه، وَفننَّ

نه فلم يثبت على ر�أي و�حد. جعلهم فنوًنا، وفننَّ ر�أيه لوَّ
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992– الفهد – حارة – كرموز
�لفهد نوع من �ل�صباع بني �لكلب و�لنمر، وهو ذو قو�ئم 
�أطول من قو�ئم �لنمر وبجلده نقط �صود ل تتكون منها حلقات 
مثل �لنمر، وجمعه فهود و�أفهد، و�أنثاه ت�صمى فهدة وجمعها 

َفَهَد�ت.

وحكمة فهد م�صتقة من فعل َفَهَد �أي �صار �صبيًها بالفهد يف 
متدده ونومه �أو يف غ�صبه، ويقال َفَهَد فالن �أي نام وتغافل عما 
ُدُه، وَفَهَد فالن عن فالٍن �أي غفل عنه، وَفَهَد فالن  يجب َتَعهُّ

لفالٍن عماًل جمياًل يف �أمره وقت غيابه.

اُد معلم �لفهد �ل�صيد �أو �صاحب �لفهود. و�لَفهَّ

وجمعه  �ملر�هق  �خَلْلق  �لتام  �ل�صمني  �لغالم  و�لفوَهُد 
�أفاهيد.

993– فهمي عبد املجيد – �سارع – بق�سم 
حمرم بك

يف  �صكندرية  بالإ ولد  �ملجيد  عبد  فهمي  حممد  هو 
7 �صبتمرب عام 1890م )1308هـ( من �أبوين كرميني مل يكونا 
من ذوي �جلاه و�لرث�ء، و�صب وهو يتيم، �إذ تويف و�لده وهو 
نف�صه وكافح يف  �إىل �لعتماد على  فا�صطر  يف �صن مبكرة، 
�لبتد�ئية من  �لدر��صة  �صهادة  على  �أن ح�صل  �إىل  �صرب وجلد 
ي�صتطع  ومل  �خلريية،  �لوثقى  �لعروة  جمعية  مد�ر�ض  �إحدى 
�أ�رصته،  عليه  كانت  �لذي  لل�صيق  �لثانوية  در��صته  مو��صلة 
فالتحق عام 1905م )1323هـ( مب�صلحة �جلمارك يف وظيفة 
مرتبه  وكان  عمره  من  ع�رصة  �خلام�صة  يف  وكان  موؤقتة، 

ثالثة جنيهات يف �ل�صهر.

�صهادة  نال  �أن  �إىل  �لدر��صة  د�أب على  �لنف�صي  ولطموحه 
�لكفاءة ثم �لبكالوريا، وو��صل حت�صيل �لعلم �إىل �أن نال �إجازة 
مثاًل  بذلك  �مل�رصية عام 1916م )1335هـ( فكان  �حلقوق 
للموظف �ملخل�ض يف عمله �حلكومي و�لطالب �ملجتهد �ملقبل 

على �لدر��صة يف �صغف ومثابرة حتى �لفوز بالنجاح.

�لهتمام  عن  �ملتو��صلة  ودر��صته  وظيفته  �أعباء  حتل  ومل 
باخلدمة �لعامة، فكان يف طليعة موؤ�ص�صي نادي موظفي �حلكومة 
�لإ�صالمية  �ملو��صاة  وجمعية  )1326هـ(،  1908م  �صنة  يف 
)1328هـ(،  1910م  �صنة  يف  �ملنزيل  �لتعاون  و�رصكة 
ويذكر له بالثناء جهوده �ملثمرة يف تي�صري �حل�صول على �ملو�د 
�لغذ�ئية من �رصكة �لتعاون �ملنزيل بغية حتقيق متاعب �حلياة عن 
�أثناء  يف  �ملو�طنني  من  وغريهم  �ل�رصكة  هذه  �أع�صاء  كاهل 
�حلرب �لعاملية �لأوىل �لتي ��صتمرت من �صنة 1914م �إىل �صنة 

.1918

ويقيني هو �أن �لأ�صتاذ حممد �صعيد جميعي مل يركن �إىل 
�ملغالة عندما عنون كتابه �لذي �صدر يف نوفمرب عام 1960 
بهذه �لعبارة »بطل �ملو��صاة حممد فهمي عبد �ملجيد«، �إذ �لو�قع 
هو �أن هذ� �لرجل �ملتفاين يف خدمة �لأعمال �خلرية قد ��صتحق 
لقب �لبطولة عن جد�رة ل نز�ع يف حقيقتها، ففي �صبيل �لرب 
مل  للمر�صى  �لعالج  وتقدمي  باحل�صنات  �لب�رصية  �آلم  وتخفيف 
يدخر و�صًعا يف بلوغ هذه �لغاية �لإن�صانية �لنبيلة م�صحًيا بر�حته، 
باذًل ق�صارى جهده يف كرم وكربياء ونز�هة مطلقة نظيفة من 
ب�رصورهما  لحقاه  قد  و�لظلم  �حلقد  كان  و�إذ�  �صائبة،  كل 
عديدة  ب�صنو�ت  �لتقاعد  �صن  بلوغه  قبل  وظيفته  من  وحرماه 
فاإن تغلب �حلق على �لباطل و�نهيار �لظلم حتت �أقد�م �لعدل قد 
رد� له �عتباره بعد موته و�أحاطا ذكر�ه �لعاطرة بهالة من �ل�صياء 
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من  يتلى  �ملح�صنني  تاريخ  بقي  ما  �صيبقى حولها  �لذي  �لباهرة 
�لكتب وتردده �لأل�صنة ويذكره �لإجالل �ملبجل و�ملجد.

�صنة 1921م )1340هـ( عن حقوق  د�فع يف  �أن  فبعد 
ملوظفي  »كادر«  �أول  و�صع  عند  �جلمارك  موظفي  وم�صالح 
�حلكومة، وكان �إذ ذ�ك مدير �إد�رة �مل�صتخدمني، وبعد �أن �أن�صاأ 
�لتوفري  لهوؤلء �ملوظفني يف �صنة 1925م )1344هـ( جمعية 
و�لتعاون، ووطد دعائم جمعية تعاون حمايل �جلمارك بد�أ يف 
�صنة 1926م )1345هـ( يف تو�صيع �أعمال �لرب �لتي تقوم بها 
�أن�صئت عام 1910م )1329هـ( وكان  جمعية �ملو��صاة �لتي 
1926م  عام  حتى  �خلريي  ن�صاطها  وكان  موؤ�ص�صيها،  �أحد 
و�إعانة  �ملحتاجني  لبع�ض  �ملالية  �مل�صاعدة  مد  على  مق�صوًر� 
�لفتيات  �لفقر�ء لإمتام در��صتهم، و�إعانة  �لنابهني  �لطلبة  بع�ض 
وترحيل  �لفاقة  ذوي  من  �ملوتى  ودفن  �لزو�ج  عند  �لفقري�ت 
�أن  �إىل  �خلريية  �لأعمال  بهذه  �لقيام  على  و��صتمرت  �لغرباء، 
1926م،  عام  لها  وكياًل  �ملجيد  عبد  فهمي  حممد  �نتخب 
فنفخ فيها من روحه �لوثابة وعمل على ��صتنباط و�صائل جديدة 
لزيادة مو�ردها �ملالية، فاأدخل نظام �أور�ق »�ليان�صيب« �صمن 
�أبو�ب �لإير�د�ت، ور�أى ل�صمان �طر�د رفع م�صتوى خدماتها 
�ملال  فدبر  ثابًتا،  دخاًل  عليها  تدرُّ  عمارة كبرية  �إن�صاء  �خلريية 
�إقامة  يف  وجنح  »�ليان�صيب«  �أرباح  من  �مل�رصوع  لهذ�  �لالزم 
�لعمارة ب�صارع �ملريل )جمال �لدين يا�صني حاليًّا( عام 1930م 
)1349هـ( وبلغت نفقاتها حو�يل �أربعني �ألًفا من �جلنيهات، 
لهوؤلء  �لتعاون  و�رصكة  �حلكومة  موظفي  نادي  �إليها  و�نتقل 
�لنادي  لهذ�  معدة  طبقة  على  �لعمارة  ��صتملت  �إذ  �ملوظفني، 
�لأر�صية  �لطبقة  لثالثمائة مقعد، و�أعدت  يت�صع  يتبعها م�رصح 

لتكون حمالًّ مت�صًعا لأق�صام �رصكة �لتعاون �ملختلفة.

باقرت�ح  �أُخذ  )1348هـ(  1929م  عام  �أو�خر  ويف 
�إىل  �لر�مي  �لنقيب  �أحمد  و�لدكتور  كامل  حممود  �لدكتور 
منه  كبري  ق�صم  يخ�ص�ض  بالإ�صكندرية  �أهلي  م�صت�صفى  �إن�صاء 
ملعاجلة �لفقر�ء باملجان، فتبنى فهمي عبد �ملجيد �لفكرة و�أيدها 
بكل ما ميلك من طاقة لأنها تو�ئم طبيعته �ملح�صنة من جهة، 
يقلون  ل  �مل�رصيني  �أن  على  �لدليل  تقيم  وطنية  خدمة  وحتقق 
همة عن �لأجانب باملدينة، وكان لكل جالية منهم م�صت�صفى 
و�ليوناين  و�ل�صوي�رصي  و�لإيطايل  �لفرن�صي  وهي  خا�ض 

و�لإ�رص�ئيلي.

قر�ر  �صدور  �إىل  تو�صل  �لإن�صانية  �لغاية  هذه  ولتحقيق 
1929م  عام  �أكتوبر   27 يف  للمو��صاة  �لعمومية  �جلمعية  من 
�أغر��صها »معاجلة  باإ�صافة ن�ض يف قانونها �لأ�صا�صي يجعل من 
قطعة  �رص�ء  �لبلدية  من  �جلمعية  طلبت  وعندها  �ملر�صى«، 
مل  حماولت  وبعد  �مل�صت�صفى،  لإقامة  خمف�صة  بقيمة  �أر�ض 
توؤدِّ �إىل نتيجة مع مدير �لبلدية قبلت �جلمعية على م�ص�ض قطعة 
وم�صاحاتها  �خللفية  �جلهة  من  �حلدر�ء  بتالل  �لكائنة  �لأر�ض 
قري  �أبي  �صارع  على  �ملطلة  �جلهة  مربًعا، لأن  مرًت�   19.454
كوت�صكا  م�صت�صفى  لإقامة  خ�ص�صت  حاليًّا(  �حلرية  )طريق 
�ليوناين ظًنا من مدير �لبلدية �أن جمعية �ملو��صاة لن تقوى على 

�إقامة م�صت�صفاها قريًبا.

)1350هـ(  1931م  عام  �أغ�صط�ض   25 ويف   
�ملخف�ض  ثمنها  ودفعت  �لأر�ض  قطعة  �جلمعية  ت�صلمت 
وهو 7782 جنيًها، وي�صاء �لقدر �أن يتم بناء م�صت�صفى �ملو��صاة 
بحو�يل  م�صت�صفاه  بناء  يف  كوت�صكا  �ملليونري  ي�رصع  �أن  قبل 
ثالث �صنو�ت، مما يدل على �لهمة �لعالية �لتي �أبد�ها فهمي عبد 
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�ملجيد وزمالوؤه �أع�صاء جمل�ض �إد�رة جمعية �ملو��صاة يف �صبيل 
�إخر�ج هذ� �مل�رصوع �خلريي �إىل حيز �لوجود.

�مل�صت�صفى على  �لرجل �خلري بجهد لإقامة  ي�صن هذ�  ومل 
�لرغم من �ل�صعاب �لتي �عرت�صت ذلك وعلى �لرغم من �لآر�ء 
�صخامة  �إىل  بالنظر  �لرتيث  �إىل  تدعوه  كانت  �لتي  �ملت�صائمة 

�لنفقات �لالزمة للبناء و�لأثاث و�لأجهزة �لطبية �حلديثة.

و�صجاعته  بالله  �لقوي  و�إميانه  �لثابت  ت�صميمه  و�إز�ء 
�لله يف تدبري ما يزيد على 250.000 جنيه يف  �لوثابة وفقه 
�مل�صت�صفى  بها  �صيد  و1935   1932 عامي  بني  �لو�قعة  �ملدة 
و�أقوم خدمة  �جتماعية  �أجّل خدمة  للفقر�ء و�ملحرومني  فاأدى 
لأبناء  ول�صيما  و�لعالجي  �لطبي  �مل�صتوى  برفع  وبنيه  للوطن 

�لإ�صكندرية.

ومل يكن �لأمنوذج �لذي �صيد �مل�صت�صفى على منطه عفويًّا �أو 
دون بحث م�صتفي�ض لختيار �أحدث �لنماذج �لأوروبية، ومن 
�أجل هذه �لغاية �أوفدت �جلمعية �لدكتور �أحمد �لنقيب لزيارة 
لهذ�  ف�صافر  �لأوروبية،  �لبلد�ن  يف  �مل�صت�صفيات  من  �لعديد 
�لغر�ض يف مار�ض عام 1931م وعاد يف يونية من �لعام نف�صه، 
وقدم ملجل�ض �إد�رة �جلمعية تقريًر� �صافًيا عن �مل�صت�صفيات �لتي 
ز�رها يف فرن�صا وبريطانيا و�لنم�صا و�أملانيا، و�أو�صى يف نهايته 
باإن�صاء م�صت�صفى �ملو��صاة على منط م�صت�صفى »مارتني لوثر« بربلني 
لأنه يجمع عنا�رص ثالثة هي: �ملنفعة و�لب�صاطة و�لقت�صاد، فاأقر 
جمل�ض �لإد�رة ذلك و��صتدعى �ملهند�ض »�لهر �أرن�صت كوب« 
�لت�صميمات  فاأعد  لوثر«  »مارتني  م�صت�صفى  بت�صييد  قام  �لذي 

�لتف�صيلية بعد معاينة �لأر�ض.

وقبل �لبدء يف �لبناء قام فهمي عبد �ملجيد و�لأ�صتاذ حممد 
ملعاينة  �خلا�صة  نفقتهما  على  برلني  �إىل  برحلة  جميعي  �صعيد 
عودتهما  ولدى  به،  �لعمل  وتفقد  لوثر«  »مارتني  م�صت�صفى 
ور�صت  �لت�صييد  على  »كوب«  �ملهند�ض  مع  �جلمعية  تعاقدت 
�ملقاول  على  و�لبيا�ض  و�لأر�صيات  و�لأخ�صاب  �ملباين  �أعمال 

حممد ح�صن �لعبد.

وحدث �أن كبرًي� من رجال �لق�رص �مللكي ��صتدعى فهمي 
بالرتغيب  – و�أ�صار عليه  – وكان رئي�ًصا للجمعية  عبد �ملجيد 
ملحمد  �ملناف�ض  �لآخر  �مل�رصي  �ملقاول  عطاء  بقبول  و�لتهديد 
جمل�ض  بقر�ر  مت�صك  �ملجيد  عبد  فهمي  ولكن  �لعبد،  ح�صن 
�ملو�طنني،  لأحد  ظلًما  يعد  عنه  �لعدول  �أن  مبدًيا  �لإد�رة 
فوؤ�د  �مللك  �متناع  �جلريء  �لت�صميم  هذ�  جر�ء  من  وكان 
�جلمعية  فا�صتغنت  للم�صت�صفى،  �لأ�صا�ض  حجر  و�صع  عن 
مار�ض   15 يف  �لبناء  يف  و�رصع  �ملنا�صبة  بهذه  �لحتفال  عن 
�مل�صت�صفى  يت�صع  �أن  وتقرر  )1351هـ(،  1932م  عام 
�لأوىل،  للدرجة   45 منها  �رصيًر�،  وخم�صني  لأربعمائة 
و90 للدرجة �لثانية، و35 للدرجة �لثالثة �ملجانية، وقد بلغت 
تكاليف �لأدو�ت �ل�صحية و�لآلت �لكهربية و�لنجارية و�آلت 
و�أدو�ت  �لكهرباء  توليد  وحمطة  و�مل�صاعد  و�لتهوية  �لتربيد 
�لتعقيم و�ملطابخ و�لأدو�ت �لطبية و�جلر�حية و�لأ�صعة و�ملعمل 

�لكيميائي وغريها حو�يل 170.000 جنيه.

وخاب �أمل جمعية �ملو��صاة يف معاونة �لق�رص �مللكي جلمع 
�لأمو�ل �لالزمة للبناء، وكانت قد عر�صت على �لق�رص �إطالق 
��صم »فوؤ�د �لأول« على �مل�صت�صفى وهكذ� تورطت �جلمعية يف 
هذ� �لعر�ض فلم حت�صل على م�صاعدة �لبالط �مللكي يف جمع 
رجال  كفاح  كان  ثم  ومن  �لإن�صاين،  �لغر�ض  لهذ�  �ملال 
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�جلمعية يف �صبيل �حل�صول على �ملال �صاقًّا م�صنًيا، وكان عليهم 
فهمي  وكان  و�إميان،  �صرب  و�لعقبات يف  �ل�صعاب  يذللو�  �أن 
�مل�رصوع،  لتنفيذ  �ملحركة  و�لقوة  �ملدبرة  �لر�أ�ض  �ملجيد  عبد 
يعاونه يف جهوده جلنة تنفيذية مكونة من �لدكتور �أحمد �لنقيب 
وحممد �صعيد جميعي و�أحمد �ملكي و�لدكتور حممد �لعقاد.

�لدعاية  ن�رص  يف  �للجنة  هذه  �أخذت  �لغاية  لهذه  وحتقيًقا 
على  �لنا�ض  فتهافت  �ل�صينما،  ودور  �ل�صحف  يف  للم�رصوع 
�رص�ء تذ�كر »�ليان�صيب« و�صباق �خليل �ملعروف با�صم »�صويب 
يف  تذ�كره  وتباع  باإجنلرت�  »�لدربي«  ل�صباق  �ملماثل  �صتيك« 
جميع �أقطار �لعامل، و�رصعان ما بلغ �صايف �أرباح »�ليان�صيب« 
نحو  1937م  �إىل   1931 من  �ملدة  يف  �صتيك«  و»�ل�صويب 
150.000 جنيه، وبلغت جملة �لتربعات خالل هذه �لفرتة 
�عرت�ًفا  �لأجانب  بع�ض  فيها  �أ�صهم  جنيه  من 50.000  �أكرث 
كنفها  يف  طائلة  ثرو�ت  حققو�  �إذ  عليهم،  م�رص  بجميل 
�أفريد رينهارت  ت�صل �إىل عدة ماليني من �جلنيهات، فامل�صيو 
�ل�صوي�رصي، و�مل�صرت �أوزو�لد فنى �لربيطاين من كبار م�صدري 
وتبلغ  بامل�صت�صفى  �لأ�صعة  ق�صم  بتكاليف  �أحدهما  تربع  �لقطن 
7000 جنيه وتربع �لآخر بتكاليف �ل�صيدلية و�ملعمل �لكيميائي 
وتبلغ حو�يل 7000 جنيه، وتربع �خلو�جة �صفوكلي د�في�صيو 
بامل�صت�صفى  �ملحيطة  �ل�صو�رع  ر�صف  بتكاليف  �ملقاول  �ليوناين 

وتبلغ نحو 6000 جنيه.

�أكرب  ودفع  و�لتجهيز  �لبناء  يف  �مل�رصوع  من  عام  وبعد 
ق�صط من �مل�صتحق ملقاول �ملباين ومتعهدي �لأدو�ت و�لأجهزة 
و�ل�صباق،  �ليان�صيب  �أرباح  من  وذلك   1932 عام  خالل 
�ألًفا  ثالثون  مقد�ره  قر�ض  على  للح�صول  �جلمعية  ��صطرت 
من �جلنيهات، فاأ�صدرت �جلمعية �لعمومية قر�ًر� برهن عمارة 

ُيدفع  �لعبد  �ملقاول حممد ح�صن  �ملوريل لدى  ب�صارع  �جلمعية 
على ع�رصة �أق�صاط �صنوية مت�صاوية بفائدة 6.5%، ويف يوليو 
ل �ملقاول عقد �لقر�ض على بنك م�رص، ولقيام  �صنة 1933 حوَّ
�جلمعية بدفع ما عليها للمتعهدين �لأجانب حمافظة على �صمعة 
�لقر�ض يف  من  �لأول  �لق�صط  بدفع  �لوفاء  ت�صتطع  م�رص، مل 
يونية �صنة 1934، فما كان من بنك م�رص �إل �أن رف�ض �إعطاء 
�لق�صط  بدفع  �جلمعية  قيام  من  �لرغم  وعلى  للدفع،  مهلة  �أية 
�لأول يف 3 يناير عام 1935 فاإن بنك م�رص قام يف 12 من 
�لعمارة و��صتمر  �لعقاري على  بتوقيع �حلجز  نف�صه  �ل�صهر  هذ� 
على �إجر�ء�ت نزع ملكيتها وعر�صها للبيع يف �ملز�د �لعلني يف 
8 �أكتوبر عام 1935، وقد علمت �جلمعية بعد �ل�صتق�صاء عن 
�لباعث عليها كان بتحري�ض  �أن  �لبنك  �لق�صوة من  �صبب هذه 
فهمي  من  �لنتقام  غايته  كانت  �لذي  �مللكي  �لق�رص  من 
�ملقاول  على  �مل�صت�صفى  بناء  �أعمال  �إر�صاء  لرف�صه  �ملجيد  عبد 
�ملناف�ض ملحمد ح�صن �لعبد وخروجه غا�صًبا من �لق�رص دون �أن 

يحيد عن طريق �لعدل.

هذ�  من  للخروج  �لتفكري  يف  �ملجيد  عبد  فهمي  و�أخذ 
على  »يان�صيب«  �إ�صد�ر  �إىل  �لتفكري  وهد�ه  �حلرج  �ملوقف 
�لعمارة، فاأقبل �لنا�ض على �رص�ء تذ�كره، وحدث �صحبه يف 
10 يونية عام 1936م ودرَّ على �جلمعية حو�يل 60 �ألًفا من 
�لعمارة  �إن�صاء  ثمن  على  �ألًفا   20 قدرها  بزيادة  �أي  �جلنيهات 
وقدرها  �لباقية  �لبنك  �أق�صاط  فدفع  �ألًفا،  �أربعني  بلغ  �لذي 
44.092 جنيًها ومل يتنازل �لبنك عن �أي �صيء من �لفو�ئد 
�لتي بلغت 7091 جنيًها، وخرجت من �ملاأزق قوية ظافرة، 
وما من �صك يف �أن �جلمعية ما كانت لتح�صل على �أكرث من 

30 �ألًفا من �جلنيهات لو �أن �لعمارة بيعت باملز�د �لعلني.
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وعندما كان �ملرحوم �أحمد عبد �لوهاب وزيًر� للمالية عام 
ا قدره  1935 عر�ض عليه فهمي عبد �ملجيد منح �جلمعية قر�صً
30 �ألًفا من �جلنيهات، فا�صرتط �إر�صال مفت�صني لفح�ض دفاتر 
وم�صتند�ت �جلمعية، دفًعا ملا كان يقال �إن رجال جمل�ض �إد�رة 
�جلمعية كونو� ثرو�ت من ور�ء م�رصوع �مل�صت�صفى، فقبل فهمي 
عبد �ملجيد هذ� �ل�رصط مرحًبا، وبعد ثالثة �أ�صهر من �ملر�جعة 
باأن رجال �ملو��صاة  �لدقيقة خرج �ملفت�صون منها وهم مقتنعون 
و�لأمانة  �لنز�هة  يف  �لهمة  وعلو  و�لذمة  للطهارة  �أعلى  َمَثل 
�لهام مل  �لتقرير  هذ�  �إىل  و��صتناًد�  �لذ�ت،  و�إنكار  و�لت�صحية 
ا قدره  يرتدد �ملرحوم �أحمد عبد �لوهاب يف منح �جلمعية قر�صً
30 �ألًفا من �جلنيهات بفائدة 4.5% ُيدفع على ع�رص �صنو�ت 
�بتد�ء من عام 1937 و�كتفت وز�رة �ملالية بتعيني مندوبني لها 
مبجل�ض �إد�رة �مل�صت�صفى، وقرر �أحمد عبد �لوهاب رد ما دفعته 
جنيه   2400 وهو  �مل�صت�صفى  لأر�ض  خمف�ض  كثمن  �جلمعية 
جلهود  منه  تقديًر�  جنيه   6000 وهو  �لثمن  باقي  عن  وجتاوز 

�جلمعية يف هذ� �مل�رصوع �لوطني �لإن�صاين.

�لنقيب  �أحمد  �لدكتور  ندب  �مل�صت�صفى  �إد�رة  وحل�صن 
لقتبا�ض �لنظم �ملتبعة يف م�صت�صفى »مارتن لوثر« باأملانيا، فقدم 
به �جلمعية و��صتح�رص معه ممر�صات  �أخذت  عند عودته تقريًر� 

�أملانيات متمرنات على �أعمال �لتمري�ض تابعات لهيئة دينية.

ويف �أكتوبر عام 1935 كانت �مل�صت�صفى قد ��صتكملت 
كل معد�تها و�أدو�تها و�أجهزتها و�أ�صبحت مهياأة لتاأدية ر�صالتها 
�لإن�صانية �لنبيلة، وقد توفرت فيها كافة و�صائل �لر�حة وو�صائل 
للهو�ء،  وتكييف  �ل�صو�صاء،  عن  معزولة  حجر  من  �لعالج 
للر�ديو  فردية  و�صماعات  حجرة،  كل  يف  تليفونية  و�أجهزة 
وق�صم  طر�ز،  �أحدث  على  لالأ�صعة  وق�صم  مري�ض،  لكل 

للعالج بالكهرباء و�ملياه، وحمطة لتوليد �لكهرباء ت�صتخدم عند 
�أي �نقطاع يف �لتيار �لكهربي باملدينة.

�لق�رص  على   – �ملجاملة  باب  من   – �جلمعية  وعر�صت 
1935م  عام  نوفمرب  يف  �لفتتاح  حفل  فوؤ�د  �مللك  ح�صور 
ولكن ذلك �لكبري بالق�رص �أوحى للملك �أن ميتنع عن �حل�صور 
لأنه ي�صك يف ��صتمر�ر �جلمعية على جناحها يف �إد�رة �مل�صت�صفى 
�مل�رصوع،  ف�صل  �إىل  يوؤدي  مما  لها،  �لالزمة  �لنفقات  وتدبري 
م�صريها  تكون  ثم  فوؤ�د  �مللك  ��صم  حتمل  مب�صت�صفى  يليق  ول 
عام  نوفمرب  �أول  يف  بامل�صت�صفى  �لعمل  بد�أ  وهكذ�  �لف�صل، 
1935 دون �فتتاح ر�صمي ودون �نتظار ر�صاء �لق�رص ورجاله 

على �جلمعية.

وقد ر�أى رجال �جلمعية �أن يبد�أ �لعمل باإد�رة طبقة و�حدة 
�لباطنية  و�لأمر��ض  �لن�صاء  لأمر��ض  �أعدت  �مل�صت�صفى  من 

و�جلر�حة وغريها.

قناوي،  وجنيب  �ل�صيد،  عبد  �إبر�هيم  �لأطباء  وتطوع 
وحممود كامل، كل منهم باإد�رة �لق�صم �لذي يخ�صه، وكان 

عملهم يدل على حبهم للخري و�لعطف على �لفقر�ء.

�أما ق�صم �جلر�حة فقد توله �لدكتور �أحمد �لنقيب، وما 
�أن علم بذلك �لدكتور حممد �صاهني با�صا طبيب �مللك �خلا�ض 
�أمًر� بنقل �لدكتور �لنقيب من �مل�صت�صفى �لأمريي  حتى �أ�صدر 
عمله  دون  ليحول  بور�صعيد  م�صت�صفى  �إىل  بالإ�صكندرية 
مب�صت�صفى �ملو��صاة، فاقرتح عليه فهمي عبد �ملجيد �أن ي�صتقيل 
من وز�رة �ل�صحة وعر�ض عليه وظيفة مدير �مل�صت�صفى مبرتب 
�أن يقوم بجميع �جلر�حات  �صنوي قدره ت�صعمائة جنيه، على 
بالق�صم �ملجاين دون �أية مقابل و�أن يعطي للجمعية ن�صبة �صنوية 
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�لأوىل  �لدرجة  ملر�صى  يجريها  �لتي  �لعمليات  عن  �أتعابه  من 
�لعر�ض  هذ�  فقبل  �صنو�ت،  خم�ض  ملدة  بعقد  وذلك  و�لثانية 

و��صتقال من وز�رة �ل�صحة على �لفور.

وو�جهت  وجه،  خري  على  بامل�صت�صفى  �لعمل  و�صار 
�جلمعية متاعب مالية عديدة لأن �إير�د �لدرجتني �لأوىل و�لثانية 
ملو�جهة  تكِف  مل  وغريها  و�لتحاليل  �لأ�صعة  �أق�صام  و�إير�د 
�لنفقات �لكبرية �لتي متول �لق�صم �ملجاين، ولكن على �لرغم 
�لثانية  �لطبقات  فتح  من  �جلمعية  متكنت  �ل�صعاب  هذه  من 
و�أعدت  و1937م،   1936 عامي  خالل  و�لر�بعة  و�لثالثة 
�إىل  حلملهم  ر�كًبا   30 ت�صتوعب  كبرية  �صيار�ت  �جلمعية 
�لعيادة �خلارجية بامل�صت�صفى يف مقابلة دفع كل منهم 20 مليًما 
للركوب و�لعالج و�رصف �لدو�ء وعودته �إىل مكان ركوبه يف 

�لأحياء �ملكتظة بال�صكان.

�جلمعية  بني  ي�صفو  �جلو  �أخذ  فوؤ�د  �مللك  وفاة  وعقب 
حفلة  �إذ ح�رص  فاروق،  �ل�صابق  �مللك  عهد  �أول  و�لق�رص يف 
�أخرى يف 12 نوفمرب عام 1936، ثم ح�رص  �فتتاح ر�صمية 
�ض لإعانة �جلمعية، وتربع باألف جنيه، وحث  حفاًل �آخر ُخ�صِّ
فمنحت  ماديًّا،  �مل�صت�صفى  م�صاعدة  على  �ملتعاقبة  �حلكومات 
�ألًفا  �حلكومة �جلمعية عام 1936 �إعانة �صنوية قدرها ع�رصون 
من �جلنيهات، ومن ثم ��صتطاعت �جلمعية �أن تغطي �لعجز يف 
جهة  ومن  �صادفتها،  �لتي  �ملالية  �ل�صعاب  تذلل  و�أن  �لنفقات 
بف�صل  �لتدرجي  �لنمو  يف  �مل�صت�صفى  �إير�د�ت  �أخذت  �أخرى 

�إقبال �لنا�ض على �لعالج يف كنفه.

و�طردت  �مل�صت�صفى  �إد�رة  يف  �لأمور  ��صتقرت  �إن  وما 
ما  بع�ض  �أدو�  �لذين  �لأجانب  من  ول�صيما  �لإعانات  مبالغ 

ثرو�ت  جمع  من  ومكنتهم  �آوتهم  �لتي  مل�رص  دين  من  عليهم 
نطاق  تو�صيع  �إىل  �ملجيد  عبد  فهمي  تفكري  �جته  حتى  طائلة، 
�إىل  لبني وطنه، فهد�ه تفكريه �لإن�صاين  �خلدمات �لجتماعية 
متاعب  لتخفيف  �لب�صل  مينا  بحي  جماين  م�صتو�صف  ت�صييد 
�خلارجية،  �ملو��صاة  م�صت�صفى  عيادة  �إىل  �لذهاب  يف  �ملر�صى 
وما �إن عر�ض �لفكرة على جمل�ض �إد�رة �جلمعية حتى �أقرتها، 
وكان للجمعية منـزل قدمي بالقرب من كوبري �لتاريخ، فبادر 
وقد  مكانه،  �مل�صتو�صف  و�إقامة  هدمه  �إىل  �ملجيد  عبد  فهمي 
ر�صالته  تاأدية  يف  وبد�أ  جنيه،   10.000 نحو  تكاليفه  بلغت 
�لرحيمة يف منت�صف عام 1938م، ثم ر�أى فهمي عبد �ملجيد 
�لدينية  �ل�صعائر  لإقامة  �ملو��صاة  م�صت�صفى  بجانب  م�صجد  �إقامة 
تخفيًفا على م�صاجد منطقة �حلدر�ء �ملكتظة بال�صكان، وقد مت 
ت�صييد هذ� �مل�صجد يف �رصعة بتكاليف قدرها 10.000 جنيه 

و�فتتح يف 29 �أكتوبر عام 1937م.

وكان فهمي عبد �ملجيد قد دفع جمعية �ملو��صاة �إىل طلب 
قطعة �لأر�ض �ملو�جهة للم�صت�صفى وم�صاحتها 10.000 ذر�ع 
مربعة لإقامة عيادة خارجية تت�صع لألفي مري�ض بالنظر �إىل �صيق 
�لعيادة �مللحقة بامل�صت�صفى و�لتي ل تت�صع �إل لـ 300 مري�ض، 
�خلارجية  �لعيادة  لإقامة  �جلمعية  طلب  على  �حلكومة  فو�فقت 
�لكبرية، وبناء طبقة فوقها لتكون ملجاأ لل�صيوخ وملجاأ للفتيان 
و�لفتيات �ليتامى، وقد ت�صلمت �جلمعية �لأر�ض يف 6 دي�صمرب 
عام 1935م، فبنت �مل�صجد �لآنف �لذكر على جزء من هذه 
ت�صاعدها  عندما  ملجاأ  لإقامة  منها  بالباقي  و�حتفظت  �لأر�ض 

�لظروف على �إقامته.

�لتنازل لها  ويف عام 1937 طلبت �جلمعية من �حلكومة 
�ليوناين لإقامة  عن قطعة �لأر�ض �ملو�جهة مل�صت�صفى كوت�صكا 
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و�لأبحاث  للمحا�رص�ت  كبرية  وقاعة  �لعايل  للتمري�ض  معهد 
�لفنية، فو�فقت �حلكومة مبدئيًّا على هذ� �لطلب، ولتنفيذ هذين 
�ملجيد  عبد  فهمي  ��صتدعى  �صليمة  فنية  �أ�ص�ض  على  �مل�رصوعني 
�مل�صت�صفى،  �أبنية  �صمم  �لذي  �إرن�صت كوب«  »�لهر  �ملهند�ض 
لو�صع  توطئة  �لأر�ض  وعاين  1937م  عام  يوليو  يف  فح�رص 
وملجاأ  �لكبرية  �خلارجية  �لعيادة  لإقامة  �لالزمة  �لت�صميمات 

�ل�صيوخ و�ليتامى.

وقبيل عودته �إىل �أملانيا �أقامت له �جلمعية حفلة تكرمي بكازينو 
�صان ��صتيفانو، وت�صادف �أن كان علي با�صا ماهر بالكازينو، 
�أنه كان على �جلمعية  �لكبار  فا�صتاء لهذه �حلفلة و�أبدى بع�ض 
�أن تنفق مبلغ تكاليف ذلك �حلفل على �لفقر�ء �لذين تعولهم، 
�حلفلة  مليًما و�حًد� على هذه  �أن �جلمعية مل ت�رصف  يف حني 
�لتكرميية، �إذ جمعت هذه �لتكاليف من �لأع�صاء و�مل�صرتكني 

يف �حلفلة.

�إن�صاء  يف  �ملجيد  عبد  فهمي  فكر  �أخرى  جهة  ومن 
�لفقرية  �لأ�رص  حاجة  على  للتعرف  �لجتماعية  للخدمة  معهد 
لهذ�  جلنة  فتكونت  �صليم،  �أ�صا�ض  على  �ملادية  للم�صاعد�ت 
عام  و�لأجنبيات  �مل�رصيات  �ل�صيد�ت  ف�صليات  من  �لغر�ض 
للخدمة  مدر�صة  تاأ�صي�ض  عن  جهودهن  و�أ�صفرت  1935م 
�لجتماعية كانت نو�ة ملعهد �خلدمة �لجتماعية بالإ�صكندرية 
و�لز�ئر�ت  �لز�ئرين  من  �لزيادة  مطرد  عدد  منه  يتخرج  �لذي 
فهمي  وجه  نف�صه  1935م  عام  ويف  �صنويًّا،  �لجتماعيني 
من  فيه  فنفخ  لالأيتام،  �حلرية  ملجاأ  �إىل  جهوده  �ملجيد  عبد 
روحه، و�بتكر له عدة �أ�صاليب لزيادة مو�رده �ملالية عن طريق 
فرقة  تالميذه  من  وكون  و�لإعانات،  و�لتربعات  �ليان�صيب 

و�ل�صناعي  �لتعليمي  �لنمو  طريق  �مللجاأ يف  وتدرج  مو�صيقية، 
�إىل �أن تركه مكَرًها يف �أكتوبر عام 1938م.

قد ر�صي  �مللكي  �لق�رص  �صبتمرب عام 1937م كان  ويف 
عن �جلمعية بعد �أن ترك ذلك �لكبري �ملناه�ض لها خدمته، فقابل 
فهمي عبد �ملجيد �مللك �ل�صابق فاروق، وعر�ض عليه تف�صيل 
�لعيادة  بناء  وهي  بتنفيذها،  �جلمعية  حتلم  �لتي  �مل�رصوعات 
�خلارجية �لكبرية يعلوها ملجاأ لل�صيوخ و�لأيتام، و�إن�صاء معهد 
لالأبحاث �لعلمية ومدر�صة للممر�صات، وتعميم �مل�صتو�صفات 
�ملجانية بالأحياء �لفقرية باملدينة، وكا�صفه مبا كان يتمناه وهو 
�ملو��صاة  مب�صت�صفى  وو�صله  �ليوناين  كوت�صكا  م�صت�صفى  �رص�ء 
بكوبري معلق، ومن ثم ي�صتطاع ت�صمية �ملنطقة »مبدينة �خلري«، 
�مل�صجد  �فتتاح  وح�رص  �لرغبات  هذه  بتلبية  �مللك  وعده  وقد 
يف 29 �أكتوبر عام 1937 كما تقدم �لقول، وح�رص �حلفلة 
�لعام  من  نوفمرب   12 يف  �لهمرب�  مب�رصح  �أقيمت  �لتي  �خلريية 

نف�صه.

وظن رجال �جلمعية �أن �لق�رص قد ر�صي عن �أعمالهم �خلرية 
و�نتظرو� نتيجة هذ� �لر�صا �أ�صهر عدة، �أوعز لفهمي عبد �ملجيد 
�ل�صعدي  �لنو�ب  جمل�ض  لع�صوية  نف�صه  ير�صح  �أن  خاللها  يف 
عام  دي�صمرب  يف  �لوفدية  �لنحا�ض  م�صطفى  وز�رة  �إقالة  عقب 
�أحمد ماهر، وقد جنح فهمي  بريا�صة  1937م وقيام �حلزب 
ه  عبد �ملجيد يف �لنتخابات وعلم فيما بعد �أن �لغر�ض من ح�صّ
�ملو��صاة، ويف 20  ن�صاطه عن  �إبعاد  نف�صه كان  تر�صيح  على 
�إبريل عام 1938 توفى �ملرحوم �أحمد غربو )�نظر هذه �ملادة( 
يعني  �أن  و�لإن�صاف  �لعدل  من  وكان  �جلمارك،  عام  مدير 
�صغلها،  يف  �لثابت  حلقه  �لوظيفة  هذه  يف  �ملجيد  عبد  فهمي 
ولكن �ملر�صوم �خلا�ض بالتعيني بقي مغموًر� يف �لق�رص، وعلم 
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�أن علي ماهر – وكان رئي�ًصا للديو�ن �مللكي – مل  بعد ذلك 
منا�رصة  عن  �مللك  حتول  �إز�لة  �صبيل  يف  و�حدة  خطوة  يخط 
�جلمعية و�تهام رجالها بال�صعي �لد�ئب ملنفعتهم �ل�صخ�صية ورفع 
با�صتغالل  �ملجيد  عبد  فهمي  و�تهام  ح�صابها،  على  ذكرهم 
�أمو�ل �جلمعية يف ت�صييد منزل ل�صكنه ب�صاحية �ملندرة، مع �أنه 
�ت�صح فيما بعد �أن فهمي عبد �ملجيد كان م�صتغرًقا يف �لدْين من 

جر�ء هذ� �لبناء.

عام  وكيل  وظيفة  ي�صغل  �ملجيد  عبد  فهمي  ظل  وقد 
�نتهاء  �إىل  �لنو�ب  �جلمارك ويح�رص جل�صات جمل�ض  م�صلحة 
�ملدة �لقانونية لختيار �أحد �ملن�صبني يف يونية عام 1938م، �إذ 
�ختار �لبقاء يف وكالة �جلمارك، و�نتدب بقر�ر من وزير �ملالية 

ا. مديًر� عامًّ

ا بني فهمي عبد �ملجيد و�لدكتور �أحمد  وكان �لتعاون تامًّ
و�حلر�ض  �ملو��صاة  م�صت�صفى  �إد�رة  ح�صن  �إىل  بالن�صبة  �لنقيب 
�إير�دتها لل�رصف عليها، غري �أن �لدكتور �لنقيب بد�أ يف  على 
منت�صف عام 1937م يف �لتجاوز عن حت�صيل نفقات �لإقامة 
�إىل  �لنفقات  �أو خف�ض هذه  �مللكية  لرجال �حلا�صية  بامل�صت�صفى 
�أدنى حد، وقد �أبدى فهمي عبد �ملجيد ملحوظاته بالن�صبة �إىل 
هذ� �لت�رصف �ل�صار باإير�د�ت �مل�صت�صفى، ومل يقتنع باأن هذه 
�ملجاملة لرجال �لق�رص عامل قوي يف ر�صاء �مللك على �جلمعية 
�صيدت  �لذين  �لفقر�ء  من  لي�صو�  �حلا�صية  رجال  �أن  و�أبدى 
�أحمد  �أجلهم، ومن ثّم �متنع �لدكتور  �جلمعية �مل�صت�صفى من 

�لنقيب عن ��صتثناء رجال �حلا�صية من دفع �لنفقات.

�ل�صيئ يف  ماهر  علي  �لق�رص وظن  رجال  و�صايات  و�إز�ء 
يف  مقابلته  �مللك  رف�ض  �جلمعية،  ورجال  �ملجيد  عبد  فهمي 

دي�صمرب عام 1937م ورف�ض �لتوقيع على مر�صوم تعيينه مديًر� 
هذ�  �لثابت يف  حقه  من  �لرغم  على  �جلمارك،  مل�صلحة  ا  عامًّ
لفهمي  حدث  مبا  �ملت�صلة  �لعليمة  �مل�صادر  وتوؤكد  �ملن�صب، 
�لأ�صا�صي يف وقوعه كان  �لعامل  �أن  ��صطهاد  �ملجيد من  عبد 
�صبب  �ملجيد  عبد  فهمي  كان  �لذي  �لنقيب  �أحمد  �لدكتور 
تقلده وظيفة مدير �مل�صت�صفى �لعام مبرتب كبري مربح، و�أن هذ� 

�لعقوق ينطبق عليه قول »�تق �رص من �أح�صنت �إليه«.

و�مل�صت�صفى  �ملو��صاة  يدير جمعية  �ملجيد  عبد  فهمي  وظل 
م�صلحة  عام  وكيل  بوظيفة  حمتفًظا   1938 عام  �أكتوبر  �إىل 
�لنو�ب، وحل ميعاد  بعد تخليه عن ع�صوية جمل�ض  �جلمارك 
لإقامتها  وحدد  �جلمعية،  تقيمها  �لتي  و�ل�صنوية  �خلريية  �حلفلة 
بالإ�صكندرية،  �لهمرب�  مب�رصح  1938م  عام  �أكتوبر   6 يوم 
وقبل �مللك �ل�صابق فاروق ح�صورها ب�رصط �أن يلقي �لدكتور 
�لنقيب كلمة �جلمعية دون رئي�صها فهمي عبد �ملجيد �لذي �أ�رص 
على عدم ح�صور �حلفلة مت�صًكا بكر�مته، �إذ كان من �لو�جب 
�أن يلقي هو �لكلمة بو�صف كونه رئي�ًصا للجمعية وللم�صت�صفى، 
�مللكي  �لديو�ن  رئي�ض  ماهر  علي  ��صتدعاه  �حلفلة  يوم  وعقب 
و�صب عليه جام غ�صبه و�أخربه باأن ما حدث منه يعترب خروًجا 
على طاعة ويل �لأمر يف �لبالد، وخرج فهمي عبد �ملجيد من 
و�ملوؤ�ص�صات  �لهيئات  جميع  من  ��صتقالته  وقدم  حزيًنا  �لق�رص 
�إد�رتها،  يف  ي�صرتك  �أو  ير�أ�صها  كان  �لتي  و�لإن�صانية  �خلريية 
وهكذ� قدر مل�رصوعات جمعية �ملو��صاة �لعظيمة �لفائدة �أن ُتْو�أَد 

ول ترى �لنور.

و��صتطاع �لدكتور �أحمد �لنقيب – بعد �أحد ع�رص عاًما – 
ت�صييد معهد �لأبحاث و�لتمري�ض يف �لأعو�م من 1949 �إىل 
1952م معتمًد� على تقربه من �لق�رص، وعلى منحة �حلكومة 
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بنقود  �لكبرية  �لتربعات  وعلى  جنيه،   300.000 وقدرها 
�مللك �ل�صابق.

ملكي  مر�صوم  �صدر  1939م  عام  �صبتمرب  �صهر  ويف 
بف�صل م�صت�صفى �ملو��صاة عنوة و�قتد�ًر� عن �جلمعية و�صكل له 
جمل�ض �إد�رة م�صتقل مثلت فيه �جلمعية بن�صبة �صئيلة، وهكذ� 
��صتاأثر �لدكتور �لنقيب باإد�رة �مل�صت�صفى و�لت�رصف يف �صوؤونه 
قليلة  مر�ت  �إل  �لإد�رة  جمل�ض  يجتمع  ومل  رغبته،  ح�صب 

خالل �صنو�ت طويلة.

فيه  لنف�صه  وجعل  �مل�صت�صفى  على  �ل�صابق  �مللك  و��صتوىل 
ا للهوه، و�حتل رجال �حلا�صية �لكثري من وحد�ته  جناًحا خا�صًّ
عن  �لب�صل  ميناء  م�صتو�صف  ف�صل  ثم  �لف�صاد،  فيه  فاأ�صاعو� 
حا�صيته  ورجال  �ل�صابق،  �مللك  وبقي  ذلك،  بعد  �جلمعية 
�لفا�صدة ي�صيطرون على مر�فق �مل�صت�صفى وي�صيعون يف �أرجائه 
�أنو�ع �لأ�صاليب �ملنافية لالآد�ب حتى يوم رحيل �مللك �ل�صابق يف 

يوم 23 يوليو عام 1952م يوم �لثورة �لوطنية �ملباركة.

وعقب �إجبار فهمي عبد �ملجيد على �ل�صتقالة من ريا�صة 
ظل  1938م  عام  �أكتوبر   7 يف  وم�صت�صفاها  �ملو��صاة  جمعية 
�صاغاًل لوظيفته كوكيل عام مل�صلحة �جلمارك متوقًعا �ل�رص من 
�لرئي�ض �ل�صابق علي ماهر، �لذي بادر عند توليه ريا�صة �لوز�رة 
يف 19 �أغ�صط�ض عام 1939م �إىل �إ�صد�ر مر�صوم ملكي يف 
ثّم  باإلغاء وظيفة وكيل عام �جلمارك، ومن  نف�صه  �ليوم  ذلك 
�أحيل فهمي عبد �ملجيد على �ملعا�ض تبًعا لإلغاء وظيفته، وكان 
هذ� �لإجر�ء تع�صفيًّا �إىل �أق�صى حد ويدعو �إىل �لعجب �ملقرون 
ل  بال�صمئز�ز، ول�صيما �أن م�صلحة �جلمارك �لتي كانت حت�صِّ
ن�صف �إير�د�ت �لدولة يف ذلك �حلني ل ميكن �أن ت�صتغني عن 

وكيل ي�صاعد مديرها �لعام يف مهام من�صبه �لعديدة وينوب عنه 
يف حالة غيابه لأي �صبب.

ل�رصكة  كم�صت�صار  حر  بعمل  �لقيام  يف  �لله  وفقه  وقد 
»�لأنيون« للتاأمني، ولكن �ل�صدمات �لعنيفة �لتي تلقاها ب�صبب 
يف  �مل�صنية  �ملثمرة  �جلهود  وبذل  �حلق،  يف  و�صالبته  نز�هته 
على  �أثرت  بحيث  �لعنف،  من  �خلريية كانت  �لأعمال  �صبيل 
�لعميق حو�يل  نف�صه من �حل�رصة و�حلزن  �صحته ملا تركته يف 
قبل  وعدو�ًنا  ظلًما  وظيفته  من  �أقيل  �أنه  ويالحظ  عاًما،   54
بلوغه �صن �لتقاعد مبا يزيد على �صت �صنو�ت، مع حرمانه من 
�لرتقية �إىل وظيفة �ملدير �لعام �لتي كان ي�صتحقها عن جد�رة.

وقد قرر جمل�ض �إد�رة جمعية �ملو��صاة و�صع متثال ن�صفي 
لذكر�ه  تخليًد�  �لكبري  �مل�صت�صفى  بهو  يف  �ملجيد  عبد  لفهمي 
ونقل رفاته �إىل �رصيح يقام بحديقة �مل�صجد �لذي �صيده بجانب 
�مل�صت�صفى، ولكن رجال �لق�رص �لذين ��صطهدوه حيًّا، و��صلو� 
��صطهاده ميًتا، فظل �لتمثال �لذي �صنعته �جلمعية حبي�ًصا، ومل 
تنقل رفاته، ويف �صبتمرب عام 1952م نادى �لعارفون بف�صله 
بوجوب تنفيذ قر�ر جمل�ض �إد�رة �جلمعية فو�صع �لتمثال �لن�صفي 
على  �صنو�ت  ع�رص  مرور  مبنا�صبة  �أقيمت  حفلة  يف  بامل�صت�صفى 
نقلت  ثم  1953م،  عام  يناير   15 يف  ذلك  وكان  وفاته، 
بحديقة  �مل�صت�صفى  �أعده  �لذي  �ل�رصيح  �إىل  �لطاهرة  رفاته 
يناير عام 1962م، وبناء على قر�ر  �ملو��صاة يف 15  م�صجد 
�أمام  �لو�قع  �ملكان  يف  �لن�صفي  متثاله  و�صع  �ملحافظة  جمل�ض 
طريق �حلرية باحلديقة �ملمتدة �أمام معهد �لبحوث �لعلمية �لكائن 
�لتاأمني  �إىل موؤ�ص�صة  �أمره  �آل  �لذي  بجانب م�صت�صفى كوت�صكا 
�ل�صحي، و�أزيح �ل�صتار عن �لتمثال يف 15 يناير عام 1964م 
مبنا�صبة مرور ع�رصين عاًما على وفاته، وكرمت �لدولة ذكر�ه 
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بالقرب من م�صت�صفى �ملو��صاة  فاأطلق ��صمه �لكرمي على �صارع 
وعلى مدر�صة تابعة لوز�رة �لتعليم.

وقد تزوج �ملرحوم حممد فهمي عبد �ملجيد عام 1922م 
�لعريقة  �لإ�صكندر�نية  �لنا�صوري  �أ�رصة  �صليالت  باإحدى 
��صطهاد  من  له  تعر�ض  وما  �آلمه  حتمل  على  عوًنا  له  فكانت 
ومن  وتعليمهم،  �أبنائه  تربية  على  م�صاعد  وخري  و�صدمات، 
�ملجيد  عبد  فهمي  �لدكتور ع�صمت  �لنبيل  �لعون  هذ�  ثمر�ت 
�جلمهورية  با�صم  �لر�صمي  و�ملتحدث  �ل�صتعالمات  عام  مدير 

�لعربية �ملتحدة.

رحم �لله حممد فهمي عبد �ملجيد وجعل مثو�ه جنة �لنعيم 
مر  على  ��صمه  �صتخلد  �إن�صانية خرية  من خدمات  �أد�ه  ملا  ثو�بًا 

�لقرون.

994 – فوؤاد     اخلطيب – �سارع – بق�سم حمرم بك
كان من �أو�ئل �ل�صعر�ء �لذين نادو� بالقومية �لعربية.

995– فوؤاد ن�رش هندي – �سارع – باأبي قري
هو �لر�ئد فوؤ�د ن�رص هندي �لذي كان يف �لتا�صعة و�لع�رصين 
من عمره، وقت �أن �أعلنت م�رص �حلرب �لنظامية على �إ�رص�ئيل 
و�أخذت تر�صل جنودها يف 15 من مايو عام 1948م لتحرير 

فل�صطني من �ل�صتعمار �ل�صهيوين �لغا�صم.

ومل يكن فوؤ�د ن�رص من بني �ل�صباط �لذين �صدرت �لأو�مر 
ب�صفرهم �إىل ميد�ن �لقتال، و��صتبد به �لأ�صى حينما وجد �أن 
�إىل  �صافرت  قد  بقليل  �لتاريخ  ذلك  قبل  منها  نقل  �لتي  �لفرقة 

فل�صطني.

ومل يكن فوؤ�د تو�ًقا للقتال ب�صبب �صيق يف �لعي�ض �أو �إخفاق 
يف �حلياة، و�إمنا بد�فع �لوطنية �ل�صادقة، وحب �جلهاد يف �صبيل 
�لله و�لوطن، يدل على ذلك �أنه كان من �أ�رصة مي�صورة �حلال 
من �أ�رص �ل�صعيد، و�أنه تلقى من �صقيقه �لأكرب مائتي جنيه قبل 
�لأوليمبية  �لدورة  مل�صاهدة  لندن  �إىل  برحلة  ليقوم  بقليل  ذلك 

هناك.

بالرحلة  �لتمتع  على  �ل�صهاينة  قتال  يف  �ل�صرت�ك  فف�صل 
�إىل  لالن�صمام  �جلي�ض  ريا�صة  �إىل  بطلب  وتقدم  �لرتفيهية، 

�ملجاهدين يف فل�صطني.

بالدموع  �ليتيمات  �لثالث  �صقيقاته  �إليه  تو�صلت  وعندما 
لكي يعدل عن طلبه، رد على هذ� �لتو�صل بقوله: »�إن �ل�صابط 
يتعلم يف �لكلية �حلربية ليقاتل يف ميد�ن �ل�رصف ولي�ض ليقعد يف 

�ملع�صكر�ت حبي�ًصا«.

وكان عند و�صوله �إىل غزة قد �نخرط يف مع�صكر �ل�صتقبال 
و�لرتحيل ولكنه مل ير�ض لنف�صه �أن يبقى يف وحد�ت �خلطوط 
�خللفية، فطلب �لذهاب �إىل وحد�ت �خلطوط �لأمامية حيث 
��صرتك يف �ملعارك على �لفور ملهًبا حما�صة �ملقاتلني بني ق�صف 
�ملد�فع و�أزيز �لطائر�ت، ويف م�صاء ذلك �ليوم �صقط �ل�صابط 

�لبا�صل فوؤ�د ن�رص هندي �صهيًد� يف ميد�ن �ل�رصف.

تلقى  �أن  �إىل  �أيام  ب�صعة  جمهوًل  ��صت�صهاده  �أمر  وبقى 
�لقائد �مل�رصي �إ�صارة من �ل�صليب �لأحمر تنبئه برغبة �لهاجناه 
ذهبت  وملا  �لفريقني،  بني  �ملوتى  جثث  تبادل  يف  �لإ�رص�ئيلية 
�جلماعة �ملكلفة بحمل �ل�صهد�ء �مل�رصيني قدم لهم قائد �لهاجناه 
جثة هذ� �لبطل قائاًل: »�إين �أفخر باأن �أقدم لكم بطلكم �ملظفر، 
�أو �لبعبع �لذي طاملا �أخافنا و�أرهبنا، لقد علَّمنا كيف نحرتمه 
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�لقتال،  من  �لأوىل  �لأيام  خالل  �لويل  �أذ�قنا  فقد  ونقدره، 
و�أده�صنا بجر�أته و�إقد�مه وفد�حة ما �أنزل بنا من خ�صائر، حتى 

��صطررت لتعيني �صبعة من �أمهر قنا�صينا ل�صطياده«.

996– الفواطم – �سارع – بق�سم حمرم بك 
ا( )عبد املنعم خليل حاليًّ

�لفو�طم �أو �لفاطميون هم هوؤلء �ل�صالطني �لذين يزعمون 
�أن َن�َصَبهم ي�صل بهم يف ت�صل�صله �إىل فاطمة �لزهر�ء بنت �لنبي 
�ل�صيعة  غالة  من  و�لفاطميون  و�ل�صالم،  �ل�صالة  عليه  حممد 
لأنهم يخلعون على �لإمام �صفات تعلو به فوق م�صتوى �لب�رص، 
ويقولون �إن روح �لله حتل يف نفو�ض �لأئمة �لفاطميني حلوًل 
يكاد يكون مطلًقا، وهم يف ذلك يخالفون طائفة �ل�صيعة �لثنا 

ع�رصية �لتي ترى �أن هذ� �حللول �لإلهي جزئي.

و�ملذهب �لفاطمي يرجع يف �لأ�صل �إىل حممد بن حبيب 
�لبالد  يف  �لفاطمية  �لدولة  موؤ�ص�ض  �ملهدي  �لله  عبيد  و�لد 
بن  �إ�صماعيل  �لإمام  �إىل  حبيب  بن  حممد  وينت�صب  �ملغربية، 
يعد  �لفاطمي  �ل�صيعي  �ملذهب  فاإن  ثّم  ومن  �ل�صادق،  جعفر 
�لذين  �لقر�مطة و�حل�صا�صني  �لإ�صماعيلية مثل مذهب  فرًعا من 
�ل�صيعة  وخامت  �ل�صابع  �لإمام  �ل�صادق  جعفر  باإمامة  يتم�صكون 
عن  يختلف  ل  �لرئي�صية  �ل�صيعة  مذهب  و�أ�صول  �ل�رصعيني، 
�أ�صول مذهب �أهل �ل�صّنة فيما يتعلق باملعتقد�ت �لأ�صا�صية، غري 
�أن �لأحاديث �ل�صادقة عندهم هي تلك �لتي ت�صتمد �صندها من 
ي�صتطاع  ثّم  �لبيت(، ومن  �آل  مادة  )�نظر  �أنف�صهم  �لبيت  �أهل 
�لقول باأن هدف �ل�صيعة �لرئي�صي هدف �صيا�صي ل ميّت ب�صلة 

وثيقة.

فهم ي�رصون على �أن �خلالفة تنح�رص يف ذرية فاطمة �لزهر�ء 
�لزهر�ء( و�أن  �لزهر�ء، وفاطمة  �لله )�نظر مادتي  بنت ر�صول 
�خللفاء �لر��صدين وهم: �أبو بكر وعمر وعثمان غري �رصعيني، 
و�أما خلفاء بني �أمية وخلفاء �لعبا�صيني، فما هم �إل من مغت�صبي 

�خلالفة و�حلكم.

ويتم  �مل�صلمني،  حلكم  �رصعي  وريث  �لإمام  �أن  وَيَرْوَن 
من  تنتقل  خفية  �رصية  و�صية  طريق  وعن  �إلهي،  باإلهام  تعيينه 
يزعمون  ما  �إىل  �لو�صية  هذه  �أ�صل  ويرجعون  �إمام،  �إىل  �إمام 
�أنه حدث عقب حجة �لود�ع، �إذ �أو�صى �لنبي عليه �ل�صالم يف 

جمع من �أ�صحابه باأن يخلفه علي بن �أبي طالب.

و�لأئمة عند �ل�صيعة مع�صمون منزهون عن �خلطاأ، و�لإمام 
�لأخري ل ميوت و�إمنا يرجع �إىل �لدنيا يف يوم من �لأيام، ولقد 
�أن  و��صتطاع  �ل�صيعية  �لنعرة  هذه  من  �ملهدي  �لله  عبيد  ��صتفاد 

يوؤ�ص�ض دولة �لفاطميني يف بالد �ملغرب.

ويعترب �لد�عي �أبو عبد �لله و��صع �حلجر �لأ�صا�صي يف كيان 
�ل�صلطان �لفاطمي يف �صمال �إفريقيا، و��صمه �لكامل �حل�صن بن 
�إنه  ويقال  �ليمن،  ب�صنعاء  ولد  �ملُْحَت�َصْب،  حممد  بن  �أحمد 
من  غريها  يف  �أو  بالب�رصة  حمت�صًبا  كان  لأنه  باملحت�صب  لّقب 
د�عية  ذلك  بعد  �لإ�صماعيلية  فرقة  �ختارته  وقد  �لعر�ق،  مدن 

لبعث �لدعوة �ل�صيعية بني �لرببر.

وكان ر�صتم بن �حل�صن بن َحْو�َصب �أحد كبار �لإ�صماعيلية 
قد �أر�صل قبل ذلك بع�ض �لدعاة �إىل �ملغرب منهم رجل يعرف 
كتامة  قبيلة  فا�صتجابت  �صفيان،  باأبي  يعرف  و�آخر  باحللو�ين 
�ملحت�صب  �لله  عبد  �أبي  َحْو�َصب يف  �بن  �أن�ض  وملا  لدعوتهم، 
ف�صعى  بالدعوة  �إليه  عهد  و�لدهاء،  �لفطنة  وقوة  �لعلم  �صعة 
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�إىل  فا�صطحبوه  مبكة  �ملغاربة  �حلجاج  بع�ض  على  �لتعرف  �إىل 
�لقر�ءة  �ل�صبية  يعلم  �أخذ  كتامة  قبيلة  �أفر�د  وبني  بالدهم، 
و�لكتابة ويحفظهم �لقر�آن �لكرمي، ثم جاهر بدعوته ونظم من 

�لكتاميني جي�ًصا �أطلق على �أفر�ده »جند �ملوؤمنني«.

�ملحت�صب  �لله  عبد  �أبو  بد�أ  )893م(  280هـ  عام  ويف 
من  �ل�رصقي  �جلزء  ويف  )�إفريقية(،  تون�ض  يف  �ل�صيعية  دعوته 
�جلز�ئر فان�صم �إليه – عالوة على قبيلة كتامة – جموع غفرية 
�أمره بني  من بربر �لقبائل �لأخرى، ومن ثّم عظم قدره وبلغ 
�لأغلب )�نظر مادة �بن �لأغلب( فا�صتهانو� ب�صاأنه ومل يح�صبو� 
لدعوته �ل�صيعية كبري ح�صاب، وقد ��صتطاع مبو�هبه �حلربية �أن 
�إفريقيا  �صمال  يفتح  و�أن  �لقوية  كتامة  قبيلة  على  �لقيادة  يتوىل 

باأ�رصه لعبيد �لله �ملهدي.

وخالل عام 296هـ )908م( بد�أ يف مهاجمة زيادة �لله بن 
�أبي �لعبا�ض �آخر �أمر�ء بني �لأغلب �لذي كان منغم�ًصا يف لذ�ته 
�ض دعائم ملكه، فا�صطر �إىل �لفر�ر  مما �أ�صعف �أمر دولته وقوَّ
وعندها  )296هـ(،  908م  عام  مار�ض  �صهر  يف  بغد�د  �إىل 
قام �لرببر من جي�ض �أبي عبد �لله �ملحت�صب بنهب ق�صور زيادة 
ادة« على �لرغم من  �لله، وبادر �أبو عبد �لله �إىل �حتالل »�لرقَّ
عد�ء علماء �ل�صنة له، ثم �صار منها �إىل �لقريو�ن فدخلها ظافًر� 

وق�صى نهائيًّا على �لدولة �لأغلبية بعد معارك عديدة عنيفة.

�جته يف  قويت،  قد  و�صوكته  قد عال  �صاأنه  �أن  �أيقن  وملا 
زحفه �صوب �لغرب ود�هم مدينة تاهرت »تياريه« كما يدعوها 
�لفرن�صيون، فانهارت دويلتها �لتي �أ�ص�صها بنو ر�صتم بعد ��صتباك 
عام  منت�صف  ذلك يف  �أيام، وكان  ب�صعة  �إل  يدم  م�صلح مل 

296هـ )908م(.

وكان �أبو عبد �لله �ملحت�صب قد �أر�صل بع�ض خو��صه �إىل 
�ل�صيعية  �لعقيدة  بانت�صار  يخربونه  �ملهدي  �لله  عبيد  حممد  �أبو 
على  ويحثونه  لو�ئها،  حتت  �لرببر  من  �لكثريين  و�ن�صو�ء 
�ل�صخو�ض �إىل �ملغرب ليتوىل �لزعامة، ويدعم �أركان �لدعوة 
�إىل  وذهب  �ل�صليمية  فغادر  �لإفريقي،  �ل�صمال  يف  �ل�صيعية 
�لعر�ق، وعندما علم �أن �خلليفة �ملكتفي بالله �لعبا�صي يجدُّ يف 
طلبه خ�صي �لوقوع يف قب�صته وفرَّ هو وحا�صيته و�بنه �أبو �لقا�صم 
حممد �إىل م�رص ثم خرج منها متخفًيا يف زّي �لتجار، وماز�ل 
ميعن يف �ل�صفر حتى بلغ مدينة ق�صطنطينة، ثم �جته �إىل �ل�صحر�ء 
وتابع �مل�صري �إىل �صجلما�صة فاأكرمه حاكمها حممد بن �لفتح بن 
ميمون بن مدر�ر �مللقب بال�صاكر بالله ثم �عتقله عندما علم �أنه 

ينا�صب �لعبا�صيني �لعد�ء ويبغي زو�ل حكمهم من �ملغرب.

�لد�عي  جناح  يف  �صبًبا  �ملهدي  �لله  عبيد  �عتقال  وكان 
بني مدر�ر و�إطالق  �لله يف �حتالل �صجلما�صة معقل  �أبي عبد 
)909م(،  297هـ  عام  �لآخر  ربيع   4 يف  �لله  عبيد  �رص�ح 
�إىل  �رحتل  �لذي  �ملهدي  �لقبائل  بايعت  مبا�رصة  ذلك  وعقب 
تون�ض ودخل �لقريو�ن يف �صهر دي�صمرب من �لعام نف�صه حيث 
تلقى �لبيعة ووزع �لعطايا �ملغدقة على رجال كتامة، و�أقطعهم 
بالنعم  حممًد�  �لعبا�ض  �أبا  و�أخاه  �لله  عبد  �أبا  وخ�ضَّ  �لأعمال 
�لكثرية، ولكن �رصعان ما ت�رصب �ل�صك �إىل نف�صه منهما فلم 
يرتدد يف قتلهما عام 298هـ )911م( بعد �أن بلغه �أنهما يذمانه 
ويطعنان فيه ويقولن للنا�ض �إنه لي�ض �ملهدي �لذي قاما بالدعوة 

له.

و�لو�قع هو �أن �صعب تون�ض )�إفريقية( – ول�صيما �صكان 
�لقريو�ن – �أ�صيبو� بخيبة �أمل حينما لحظو� �أن �لإمام عبيد �لله 
ل ميثل �ل�صورة �لز�هية �لتي ��صتقرت يف �أذهانهم كما و�صفها 



موسوعة اجلزايريل ألمساء شوارع اإلسكندرية

270

�لإمام  نف�صه يف  �لله  عبد  �أبو  يجد  �لله، ومل  عبد  �أبو  �لد�عي 
�ملهدي ذلك �لقدي�ض �لذي ير�ود حلمه، و�لذي كان يتخيله 
�إىل  بقد�صيته  يهبط  ما  كل  عن  منـزًها  �خلطاأ،  من  مع�صوًما 

�مل�صتوى �لب�رصي �لعادي.

 � �لله مل يكن ورًعا متو��صًعا، ولكن ج�صًعا م�صتبدًّ فعبيد 
�لدينية  �ل�صوؤون  يف  �ملتطرف  تزمته  على  عالوة  متعالًيا، 
�ل�صيعية، ويدل على هذ� �لتناق�ض يف �صلوكه �لعام ما فعله �إز�ء 
�لأمان  منه  طلبو�  فقد  منت�رًص�،  دخولها  عقب  �لقريو�ن  �أهل 
�لأنف�ض، و��صتوىل على  نهم يف  فاأمَّ �أمو�لهم  �أنف�صهم ويف  يف 

�لأمو�ل يف غري ورع.

بالعقاب  �لنا�ض  ينذر  قا�صًيا  وكان فوق كل ذلك متع�صًبا 
�ل�صلوك  بهذ�  هدم  وقد  رحمة،  غري  يف  بهم  وينزله  �ل�صارم 
�لعنيف كل ما بناه �أبو عبد �لله �ملحت�صب وما �أدخله على نفو�ض 
به  �ل�صيعي من طماأنينة وما وعدهم  �أن�صاره، و�أن�صار �ملذهب 

من رفاهية وم�صتقبل ز�هر يف ظل �لفاطمية.

جز�ء  »هذ�  �مل�صهور  �ملثل  على  �لله  عبد  �أبي  قتل  وينطبق 
�صنمار«، وكان مثله فيما وقع له مثل �أبي م�صلم د�عية �ملن�صور 
�خلليفة �لعبا�صي �لذي قتل بعد �نت�صار �لعبا�صيني على �لأمويني 

وقيام �خلالفة �لعبا�صية يف بغد�د.

وما �إن ��صتقر �لأمر لعبيد �لله �ملهدي حتى بادر �إىل ت�صييد 
مدينة �ملهدية عام 303هـ )915م( و�نتقل من »�لرفَّادة« �إليها 
مدر�ر يف  بني  ودويلة  �لأغالبة  دولة  على  نهائيًّا  ق�صى  �أن  بعد 

�صجلما�صة.

وعني عبيد �لله بالبحرية فكانت �لأ�صاطيل �لفاطمية تبحر 
من �ملهدية ملهاجمة �مل�رصق، و�صارت هذه �ملدينة �حلديثة ح�صًنا 
منيًعا ق�صدت هجمات �لرببر يف عامي 304 و306هـ )916 
و 918م( وخرجت منها حملة بحرية عام 307هـ )919م( 

��صتولت على �لإ�صكندرية و�حتفظت بها �أمًد� ق�صرًي�.

و�نحط  �صعفت  قد  مر�ك�ض  �لأد�ر�صة يف  دولة  وكانت 
قدرها وهان �صاأنها فنزح خلق كثري من �لإبا�صية �خلو�رج �إىل 
�إىل  منهم  �ل�صحر�ء، ورحل عدد كبري  �جلنوبية نحو  �لأقاليم 
يومنا  حتى  يقيمون  �أخالفهم  وماز�ل  تون�ض  يف  جربة  جزيرة 

هذ�.

وتويف عبيد �لله �ملهدي يف 14 ربيع �لأول عام 322هـ 
�ملهدية ود�م حكمه 24 عاًما حقق  – 934م( مبدينة   933(
يف �أثنائها �نت�صار�ت ذ�ت �أثر فعال يف �ملغرب �لعربي، وق�صى 
على ثورة �صقلية )�نظر هذه �ملادة( فدخلت يف طاعته، وعند 
و�ختفت  بالطاعة،  للفاطمية  يدين  باأكمله  �ملغرب  كان  وفاته 
دويلة �لإبا�صية يف تاهرت، ودولة �لأد�ر�صة يف فا�ض، ودويلة 
�ل�صغرية يف �صجلما�صة، و�عرتف جميع �صكان هذه �جلهات 
وجه  قد  وكان  كاماًل،  �عرت�ًفا  �لفاطمية  �لدولة  ب�صلطان 
�أعو�م 301 و307 و321هـ  لغزو م�رص يف  ثالث حمالت 

ومل تفلح وباءت بالف�صل.

�لفاطمي  �لأ�صطول  غز�  �ملهدي  �لله  عبيد  عهد  ويف 
�صو�حل جزيرة مالطة وجزيرة �رصدنيا وجزر �أرخبيل �لبليار يف 
نف�صها وهاجم جزيرة قور�صيقة  �إ�صبانيا  �إ�صبانيا و�صو�حل  �رصق 

و�ل�صو�حل لفرن�صا.
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�صيا�صة  على  ي�صتمر  �أنه مل  �ملهدي  �لله  عبيد  على  ويوؤخذ 
�للني و�لتز�ن �لتي �تبعها �أبو عبد �لله �ملحت�صب يف �أثناء قيامه 
�ل�صيعية  �لتعاليم  كانت  �حلني  ذلك  ففي  للفاطمية،  بالدعوة 
رفيقة تت�رصبل رد�ء �حلركة �لإ�صالحية �لتي متهد لعهد ي�صوده 

�لعدل و�مل�صاو�ة.

كانت  �لتي  �لأو�صاع  قلب  �إىل  يلجاأ  مل  �لله  عبد  فاأبو 
عليها �لبالد وقت جميئه �إىل �ملغرب ر�أ�ًصا على عقب يف طفرة 
يف  �حليطة  و�تباع  بالتقية  و�لأخذ  �ملهادنة  فا�صتخدم  جاحمة، 
�ل�صنية،  للتعاليم  ظاهرة  جمافاة  غري  يف  �ل�صيعة  تعاليم  �إظهار 
بن  عمر  و�صعه  �لذي  �ملايل  �لت�رصيع  تطبيقه  ذلك  على  ويدل 
على  ي�صريون  �لأغلب  بنو  كان  �لذي  �لت�رصيع  وهو  �خلطاب 
من  كثريون  دخل  ثم  ومن  عهدهم،  طو�ل  باأحكامه  �لأخذ 

�لرببر يف �ملذهب �ل�صيعي.

ولكن هذه �ل�صيا�صة �للينة مل ت�صادف قبوًل من عبيد �لله 
�أبي �لعبا�ض عمد �إىل  �أبي عبد �لله و�أخيه  �ملهدي، فعقب قتل 
�عتناق  على  لإرغامهم  �لنا�ض  على  و�ل�صغط  �لعنف  �صيا�صة 
�ملذهب �ل�صيعي بالقوة، ويف �صبيل ذلك مل يرتدد يف قتل عدد 
بينهم كثري من  �لدخول يف مذهبه، وكان  كبري ممن رف�صو� 
�إىل  �أيامه  �آخر  �لعلماء و�لفقهاء و�لزهاد، ثم ركن يف  �أفا�صل 
�ملهادنة، �إذ �أدرك – بعد فو�ت �لوقت – �أنه غريب عن م�صاعر 
�أهل �لبالد، و�أن �لعلماء ل يقبلون عليه، و�أن مذهب �لإمام 
مالك �ل�صني �لقوي �لنفوذ يف قلوب �لنا�ض ي�صعف قوة دعوته 
ينظرون  كانو�  �لبالد  �أهل  من  كثرًي�  �أن  ول�صيما  �ل�صيعية، 
�لدين  على  �خلارجني  نظرة  ورجال حكومته  ق�صاته  و�إىل  �إليه 
�لإ�صالمي �ل�صحيح، ولذ� كان كثري من �مل�صلمني ل يذهبون 

با�صمه  �لدعاء  على  يوؤمنو�  حتى  �جلمعة  ل�صالة  �مل�صاجد  �إىل 
وحتى ل يوؤمهم يف �ل�صالة �إمام �صيعي.

ولقد جلاأ �إىل عقد حلقات �ملناظرة بني علماء �ملالكية وفقهاء 
�ل�صيعة ملقارعة �حلجة باحلجة، وبديهي �أن �لغلبة كانت د�ئًما 

لعلماء �ل�صنة �ملالكيني مما و�صعه يف مو�صع حرج يف �لبالد.

ومن جهة فر�ض �خلدمة �لع�صكرية �لإجبارية على كل من 
دخلو� يف �ملذهب �ل�صيعي، وكان ذلك �إيذ�ًنا بتكوين �جلي�ض 
يف  ول�صيما  �مل�رصق  يف  �لفاطميني  مطامع  لتحقيق  �لفاطمي 
�ل�صتيالء على م�رص، كما كان بد�ية لإعد�د �أ�صطول يدخل 
يف  �لبحرية  �لإفرجن  وحد�ت  �صد  م�صتمر  متكافئ  �رص�ع  يف 

�لبحر �لأبي�ض �ملتو�صط.

وحتقيًقا لهذه �خلطط �حلربية فر�صت �ل�رص�ئب �لعديدة على 
�أفر�د �ل�صعب �ملغربي و�صملت هذه �ل�رص�ئب يف عهد عبيد �لله 
ويف عهد خلفائه كل �صيء، وقام على جبايتها �أفر�د من �أتباع 
بالقوة،  �أو  يًّا  ودِّ جمعها  وطرق  �أنو�عها  يحددون  �حلاكمني 
لهم  بكيفية ت�صمن  �ملدن و�لقرى  توزيعها على  �أوجه  ويعينون 

ن�صيًبا حمرتًما من مو�ردها.

�لله �ملهدي  �لفاطمية بعد موت عبيد  �لدولة  وتوىل حكم 
�لقائم  لقب  نف�صه  على  �أ�صفى  �لذي  حممد  �لقا�صم  �أبو  �بنه 
322هـ  عام  �لأول  ربيع   14 يف  نز�ر  له  ويقال  �لله،  باأمر 
�إىل م�رص على  �صار  نز�ر هذ� قد  – 934م(، وكان   933(
�لفيوم،  وفتح  )913م(  301هـ  عام  خالل  جي�ض  ر�أ�ض 
بينما ��صتوىل �بن �آخر لعبيد �لله على �لإ�صكندرية، ويف عهد 
�مللقب  �أبو يزيد خملد بن كيد�د �لأعرج  �لله كان  باأمر  �لقائم 
»ب�صاحب �حلمارة« قد خرج عن طاعة �لدولة �لفاطمية، وقاد 
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ثورة جاحمة ��صتغرقت �لفرتة �لو�قعة بني عامي 331 و335هـ 
)942 – 946م(، وكادت تطيح بكيان �لدولة �لفاطمية يف 
�ملغرب باأ�رصه، وقد ��صتغل �لأمر�ء �لأمويون �أ�صحاب قرطبة 
اًما من قبلهم يف تلم�صان  يف �لأندل�ض هذه �لثورة، فاأقامو� حكَّ
وتاهرت بالقطر �جلز�ئري، ومل ي�صتطع �لفاطميون ��صرتد�دهما 

�إل بعد �لق�صاء على ثورة )�صاحب �حلمارة(.

حتمية  نتيجة  �إل  كيد�د  بن  �ليزيد  �أبي  ثورة  تكن  ومل 
لل�صغط �لذي مار�صه عبيد �لله �ملهدي على رعاياه، وذلك عن 
طريق �لعنف لإرغامهم على �لدخول يف مذهبه �أو عن طريق 
�ملالية،  �لأعباء  باأفدح  كو�هلهم  �أثقلت  �لتي  �ل�رص�ئب  جباية 
�ملبا�رصة  غري  �ل�رص�ئب  كانت  �ملبا�رصة  �ل�رص�ئب  جانب  فاإىل 
�جل�صور  عبور  وعلى  منها  و�خلروج  �ملدن  دخول  على  حت�صل 
عالوة  هذ�  منها،  و�خلروج  �لأ�صو�ق  دخول  وعلى  و�لقناطر 
على ��صتبد�د عمالء عبيد �لله وع�صفهم يف جباية هذه �ل�رص�ئب 

بالق�صوة و�لتنكيل.

ق�صى  وقد  زناتة  قبيلة  من  كيد�د  بن  خملد  �ليزيد  و�أبو 
�صبابه يف تاهرت وهناك �أكبَّ على �لدر�ض و�لتح�صيل و��صتغل 
بالتعليم، وعندما ق�صى �لفاطميون على دويلة تاهرت �لإبا�صية 
عام 297هـ )909م( و�أ�صعفو� �ملذهب �خلارجي �لإبا�صي عاد 

�إىل تون�ض ناقًما على �لفاطمية ر�غًبا يف �لنتقام من حكامها.

�لفاطميني  �صد  �لدعاية  ل�صنِّ  قاد�ض  �إىل  رحل  �أن  وبعد 
تلك  �أهايل  �أثار  �أن  وبعد  �ل�صنَّة،  �إىل  �لرجوع  يبغى  �أنه  ز�عًما 
يف  )928م(  316هـ  عام  �لفاطمي  �لو�يل  قتلو�  �لذين  �جلهة 
عهد عبيد �لله نف�صه، لزم �لتقية وعزم على �ل�صفر �إىل �حلج، 
بفقهاء  و�ت�صل  مكة  �إىل  ذهب  ثّم  طر�بل�ض  من  رجع  ولكنه 
325هـ  عام  تون�ض  �إىل  وعاد  �خلارجي  �لإبا�صي  �ملذهب 

)936م( بعد وفاة عبيد �لله �ملهدي وجدد ن�صاطه ودعوته �صد 
�أتباعه بالقوة  باأمر �لله �أخرجه  �لفاطميني، وحني �صجنه �لقائم 
فا�صتقر مبدينة ورقلة يف �جلنوب �ل�رصقي من �جلز�ئر حيث �أخذ 
�لفاطمية حتقيًقا لإقامة حكم  �لدين �صد  با�صم  �لدعوة  يف بث 
�صورى  �لأمور  وجعل  �لنا�ض،  بني  �مل�صاو�ة  على  يقوم  �صنِّي 
بينهم، و�أ�صفى على نف�صه لقب »�صيخ �ملوؤمنني« وظهر مبظهر 
يك�صف  �ل�صوف  من  ق�صرًي�  جلبابًا  يلب�ض  �ملتق�صف  �لز�هد 
عرجه، ثم بد�أ يف عام 331هـ )942م( بتوجيه وحد�ت من 
رجاله ملهاجمة �لفاطميني بالقرب من ورقلة، ويف عام 332هـ 
)943م( قرر تنفيذ خطته و��صتطاع هذ� �لرجل �لق�صري �لقامة 
�لدميم �ملنظر �لذي كان قد تخطى �ل�صتني من عمره �أن يحقق 
�نت�صار�ت حربية باهرة، كاأنه �أحد عظماء �لقو�د �ملحنكني، 
فتمكن من �ل�صتيالء و�ل�صيطرة على جميع ملك �لفاطميني يف 
�ملغرب �لعربي، ومل يرتك لهم �صوى مدينة �ملهدية، ويف هذه 
�لأثناء قدم له �أحد �ملعجبني به حمارة �صهباء كهدية، فاتخذها 

مطية ومن ذلك �حلني لقب »ب�صاحب �حلمارة«.

ومات �لقائم باأمر �لله حما�رًص� مبدينة �ملهدية يف 13 �صو�ل 
عام 334هـ )945م( وذلك يف �أحرج �أوقات �لدولة �لفاطمية 
بحرية متكنت من  �إر�صال حملة  ��صتطاع  قد  و�أق�صاها، وكان 
نهب ميناء جنوه باإيطاليا يف عام 334هـ نف�صه دون �أن يكون 
لها �صاأن قوي �أو نتائج حربية حا�صمة، وتوىل �حلكم بعده �بنه 

�أبو �لطاهر �إ�صماعيل �ملولود بالقريو�ن عام 302هـ.

رد�ء  خلع  �إذ  حقيقته،  على  كيد�د  بن  �ليزيد  �أبو  وظهر 
و�لأطفال  و�لن�صاء  �لرجال  بقتل  �أتباعه  و�أمر  و�لورع  �لزهد 
بع�ض  وتذكر  بتون�ض،  �صو�صة  ميناء  يف  ول�صيما  �لأبرياء 
جتمع  كانت  �ل�صحايا  جماجم  �أن  �لتاريخية  �مل�صادر 
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�ل�صنيعة  �ملذ�بح  هذه  ��صتمرت  وقد  لل�صالة،  فوقها  ويوؤذن 
ثالث �صنو�ت كامالت.

لقب  لنف�صه  �تخذ  �لذي  �إ�صماعيل  �لطاهر  �أبو  يظهر  ومل 
�ملن�صور بن�رص �لله موت �أبيه �أبي �لقا�صم حممد �لقائم باأمر �لله، 
فتوىل �حلكم يف 13 �صو�ل عام 334هـ )945م( وكتم خرب 
وفاته حتى ل يعلمه �صاحب �حلمارة، �لذي د�رت بني جنوده 
عنيفة،  معارك  باملهدية  �ملحا�رصين  �ملن�صور  �إ�صماعيل  وجنود 
ويف هذه �لأثناء و�صل �لأمري �ل�صنهاجي �جلز�ئري »زيري بن 
مناد« بجي�صه لنجدة �لفاطميني، وقاتل جي�ض �صاحب �حلمارة 
�لذي �ن�صحب تارًكا ح�صار �ملهدية، فخرج �ملن�صور يف جي�ض 
كبري بقيادة �لأمري زيري بن مناد، و�نت�رص على جي�ض �صاحب 
 � �حلمارة وتبعه يف بالد كتامة، وماز�ل �صاحب �حلمارة م�صتمرًّ
على عناده وقتاله حتى وقع �أ�صرًي� يف قب�صة �إ�صماعيل �ملن�صور 
عام 335هـ )946م( فو�صعه يف قف�ض من حديد وعمل على 
عام  من  �ملحرم  �صهر  يف  وفاته  وكانت  مات،  حتى  تعذيبه 
�لقائم  �أبيه  موت  �ملن�صور  �أعلن  وعندها  )947م(،  336هـ 
يرجتل  �لل�صان،  ف�صيح  بليًغا  باخلالفة، وكان  وبويع  �لله  باأمر 
�ملن�صور على �صاحب  �لعالية، وكان لنت�صار  لثقافته  �خلطب 
�أعد�ئهم،  على  �لفاطميني  �نت�صار  �إحد�هما  نتيجتان  �حلمارة 
�ملوؤقت  �صلطانهم  ب�صط  و�لثانية  �خلو�رج،  �لإبا�صية  ول�صيما 
على بالد �ملغرب �لعربي، فا�صتطاع �ملن�صور تدبري �صوؤون ملكه 
�ملحيط  �صو�طئ  �إىل  �حلربية  حمالته  و�صلت  حتى  خري،  يف 

�لأطلنطي، وكان هذ� �خلليفة �صجاًعا ر�بط �جلاأ�ض.

�صيد  �لن�صبي  �ل�صتقر�ر  وهذ�  �لهدوء  هذ�  فرتة  ويف 
�ملن�صور – بعد �نتقاله �إىل �لعا�صمة �لقريو�ن – مدينة �ملن�صورية 
�إيطاليا، ويف عهده  �أن يغزو به جنوب  �أ�صطوًل ��صتطاع  وبنى 

�زدهرت �لتجارة و�ل�صناعة، وقام �أمري �لبحر ر�صيق يف عهده 
برحالت بحرية موفقة، �ألقت �لرعب يف قلوب �صكان �لثغور 

�لأوروبية.

وعجز �إ�صماعيل �ملن�صور عن �ل�صيطرة �لكاملة على و�صط 
�ملغرب �لعربي )�جلز�ئر( فعهد باإد�رته �إىل زعيم �صنهاجة �لأمري 
تاريخ  يف  كبري  �صاأن  لأ�رصته  كان  �لذي  مناد«  بن  »زيري 
�جلز�ئر، �إذ قاوم �أفر�دها قبائل زناتة، مما عاون �لفاطميني على 

توطيد حكمهم ول�صيما بعد �لنجدة �ملتقدمة �لذكر.

وبعد وفاة �أبي �لطاهر �إ�صماعيل �ملن�صور يف 29 �صو�ل عام 
�بنه  �لفاطمية  �خلالفة  عر�ض  على  جل�ض  )952م(  341هـ 
وبادر  نف�صه،  �ليوم  يف  �لله  لدين  باملعز  �مللقب  َمْعد  متيم  �أبو 
�إىل �إر�صال قو�ته �إىل »جبال �أور��ض« فق�صت على بقايا �لثو�ر، 
ويف عام 347هـ )958م( �أوفد جي�ًصا بقيادة جوهر �ل�صقلي 
فا�صتوىل على تاهرت �لتي كانت قد �أعلنت ��صتقاللها، ومنح 
�لولية عليها لالأمري »زيري بن مناد« ثم هزم قبائل زناتة وفتح 
مدينة فا�ض و�أخ�صع مدينة �صجلما�صة �لتي كانت ��صتقلت هي 
�ملحيط  بلغ �صو�طئ  �لزحف حتى  �لأخرى، وو��صل جو�هر 
هذه  وعقب  وطنجة،  �ِصْبَتة  مينائي  �أخ�صع  �أن  بعد  �لأطلنطي 
�لنت�صار�ت �أخذ �ملعز لدين �لله يف ت�صييد �لأو�مر على �لرعية 
�ملوؤذنون  يقول  و�أن  �ل�صيعي،  �ملذهب  تعاليم  �تباع  بوجوب 
ت�صليمتني  �مل�صلون  ي�صلم  و�أن  �لعمل«  على خري  »حّي  لل�صالة 
م على �لن�صاء �لنو�ح و�ل�صياح  ويكربو� خم�ض تكبري�ت، وحرَّ
خلف �جلناز�ت، ومَنع قر�ءة �لقر�آن على �ملقابر �إل عند �لدفن 
فقط، وكان قد �أر�صل جي�ًصا لغزو م�رص و�صل �إىل �لو�حات، 
تقدمه  دون  ��صتطاع �صده، وحال  �لإخ�صيدي  ولكن كافور 

نحو و�دي �لنيل.
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وعلى �لرغم من �ل�صتقر�ر �لن�صبي يف هذه �لفرتة مل يطمئن 
�لفاطميون كل �لطمئنان، ومل يركنو� �إىل �لثقة بزو�ل �خلطر 
�إىل  �لله على �لرحيل  َثمَّ �صمم �ملعز لدين  على ملكهم، ومن 
�لفاطمية  �لدولة  وموؤ�ص�ض  وجّده  و�لده  �أحالم  ليحقق  �مل�رصق 
�نتز�ع  �ل�رصق ت�صتطيع  �إقامة دولة يف  �لله �ملهدي، وهو  عبيد 

�خلالفة من �لعبا�صيني.

ويف عام 355هـ )965م( �أخذ �ملعز لدين �لله يف �لعمل 
و�إقامة  �لآبار  بحفر  فاأمر  م�رص،  نحو  لل�صري  �ل�صتعد�د  على 
�ملنازل و�ملحالت و�جل�صور يف �ملدن و�لقرى على طول �لطريق 
بني �لقريو�ن و�لإ�صكندرية ملرور �جلي�ض �إىل �لقطر �مل�رصي، 
�لتي �صغلها  �لعبا�صية  �ل�صعف قد دبَّ يف كيان �خلالفة  وكان 

�لغزو �لبيزنطي على بالدها.

�إثر  مب�رص  �حلكم  يف  �ل�صطر�بات  عن  �لأنباء  وتو�ترت 
يف  و�حتفل  �لفر�صة  �لعّز  فانتهز  �لإخ�صيدي،  كافور  وفاة 
14 من ربيع �لأول عام 358هـ )5 من فرب�ير عام 969م( 
بتوديع جي�ض غزو م�رص بقيادة جوهر �ل�صقلي، ويقول بع�ض 
يذهب  بينما  �ألًفا،  �صتني  كان  �جلي�ض  هذ�  عدد  �إن  �ملوؤرخني 
�ألف معظمهم من  مائة  �إىل  �لعدد  �إىل رفع هذ�  �لآخر  �لبع�ض 
�لرببر �جلز�ئريني و�لتون�صيني، �إىل جانب جنود �لقبائل �لعربية، 
وجتاوزت نفقات هذه �حلملة ع�رصين مليوًنا من �لدنانري، وما 
�ملبالغة،  تنطوي على �صيء من  �لأرقام  �أن هذه  من �صك يف 

وكانت م�رص تتمتع برث�ء كبري وموقع �صيا�صي عظيم.

كان  ما  حملته،  �إر�صال  على  �ملعز  ت�صميم  على  و�صاعد 
ليعقوب بن كلِّ�ض )�نظر مادة �بن كلِّ�ض( من �أثر يف ذلك، �إذ 
كان وزيًر� لكافور �لإخ�صيدي، ثم خرج عن طاعته وفرَّ �إىل 

�ملغرب لجًئا، كما �صاعد عليها جناح بع�ض �لدعاة �إىل جذب 
عدد كبري من �مل�رصيني �إىل �ل�صيعة.

و�لقائد جوهر �ل�صقلي هو �أبو �حل�صن بن عبد �لله ويلقب 
لقب  ثم  ومن  �لروم،  باأر�ض  �أي  �صقلية  يف  ولد  بالكاتب، 
يف  �لقريو�ن  �إىل  و�أح�رص  جوهر(  �لقائد  مادة  )�نظر  بالرومي 
جملة من �أُح�رصو� �إليها من �لأ�رصى، وتنقل جوهر لدى �أ�صياد 
��صرتوه ثم قدمه �خل�صي خفيف �إىل �خلليفة �لفاطمي �إ�صماعيل 
�ملن�صور فجعله تابعه �خلا�ض، ويف عهد �ملعز لدين �لله �رتقى 
لأمر�ء  �أمرًي�  �صار  ثم  �لوز�رة  �إىل  �لكتابة  من�صب  من  جوهر 
�لفاطميني،  قو�د  �أعظم  من  ف�صار  �لقيادة  يف  وبرز  �جلي�ض، 
وكان �ملعز كبري �لثقة يف جوهر وجي�صه، فلم يرتدد عند توديعه 
قائاًل: »و�لله لو خرج جوهر وحده لفتح م�رص، َوَلَيْدخلن م�رص 

بالأردية من غري حرب«.

وو�صل جي�ض جوهر �ل�صقلي �إىل �لإ�صكندرية فقابله وفد 
رجالهم  ولكن  �ل�صت�صالم،  عليه  وعر�صو�  م�رص  �أهل  من 
ف�صلو� �لقتال، فن�صبت �ملعارك بني �ملتحاربني و�نتهت باملعركة 
عام  �صعبان  من  يوم 11  �جليزة يف  عند  �لتي حدثت  �لفا�صلة 
358هـ )969م(، ويف يوم 17 من رم�صان من �لعام نف�صه 
دخل �جلي�ض �لفاطمي �لف�صطاط و�أمر جوهر �ل�صقلي بذكر ��صم 
�أيام �جلمع، ثم  �لله على منابر �مل�صاجد يف  �ملعز لدين  �خلليفة 
له  ومت  مرير،  قتال  بعد  وفتحها  �ل�صام  �إىل  �لقائد جوهر  �صار 
�لن�رص يف �صهر �ملحرم عام 359هـ )970م(، ولدى عودته 
�إىل م�رص �أخذ يف ت�صييد �لقاهرة ب�رصعة مذهلة لي�صتطيع ��صتقبال 
�ملعز لدين �لله يف حا�رصة ملكه �جلديدة، ومل مي�ض غري عامني 

حتى �نتهى تاأ�صي�ض �ملدينة �لعظيمة وبناء �جلامع �لأزهر.



حرف الفاء

275

و�إز�ء هذه �لنت�صار�ت يف �ل�رصق، ولإخفاق �ملحاولت 
�لتي بذلها �لفاطميون لإخ�صاع �لقبائل �ملغربية حلكمهم، ولقيام 
�لفنت دون �نقطاع، عزم �ملعز لدين �لله على �لرحيل �إىل م�رص 
زيري  بن  ني  »بلكِّ و�ملغرب  )تون�ض(  �إفريقية  على  و��صتخلف 
»يو�صف  لقب  عليه  و�أ�صفى  �جلز�ئري،  �ل�صنهاجي  مناد«  بن 
معه  حاماًل  م�رص  �إىل  وع�صاكره  باأهله  �صار  ثم  �لفتوح«  �أبي 
رم�صان  من  �خلام�ض  يف  �لقاهرة  ودخل  �لثالثة،  �آبائه  رفات 
عام 362هـ )972م( و�تخذ منها عا�صمة لدولة �لفاطميني يف 

م�رص، وقد د�م حكم �لدولة �لفاطمية باملغرب 52 عاًما.

وكانت �لدولة �لفاطمية �آخر دولة للعرب �خللَّ�ض يف �صمال 
�إفريقيا، وكان لها �أكرب �لأثر يف �أن يعرف �صكان هذ� �جلزء 
�لأثر  هذ�  و�متد  وعقائده،  وتعاليمه  �ل�صيعي  �لفكر  �لعامل  من 

�لفكري �إىل فرن�صا و�إيطاليا فربز و��صًحا يف �لتاريخ.

ويرجع �ل�صبب يف رحيل �لفاطميني من �ملغرب �إىل عو�مل 
عديدة �أهمها بقاء �ملغاربة متم�صكني يف �إ�رص�ر بعقائدهم �ل�صنيَّة 
وباملذهب �ملالكي �لذي ي�صفونه باأنه �ل�صلوك �لديني �لقومي �لذي 
يجب على كل م�صلم �أن ياأخذ به،ويقول �ملوؤرخون – وهم 
على حق – �إنه كانت يف هذه �حلقبة من �لزمن قومية مالكية 

يدين بها �صكان هذه �لديار ول يبغون بها بدياًل.

�أغلب  �لفاطمي يف  �لعهد  �ت�صام  ا  �أي�صً �لعو�مل  تلك  ومن 
لأن هدف  �لفادحة  بال�رص�ئب  �ل�صعب  و�إرهاق  بالبط�ض  �صنيه 
�صيا�صة �لدولة كان يرمي �إىل �إعد�د جي�ض كبري لل�صيطرة على 
�مل�رصق و�نتز�ع �مللك و�خلالفة من �لعبا�صيني، يدل على ذلك 
�إر�صال عبيد �لله �ملهدي جي�ًصا يف عام 301هـ )913م( �إىل 
يف  �جلي�ض  هذ�  جنح  وقد  �أ�صطول،  حماية  يف  �لإ�صكندرية 

�ل�صتيالء على �ملدينة و�لزحف �صوب �لفيوم لفتحها، غري �أن 
�خلالف بني قائد �حلملة »حبا�صة بن يو�صف« وبني �أبي �لقا�صم 
حممد بن عبيد �لله �ملهدي �أدى �إىل تنحي حبا�صة عن �لقيادة، 
�أذيال  يجر  تون�ض  �إىل  بجي�صه  �لعودة  �إىل  �لقا�صم  �أبو  فا�صطر 
بالقائم  �خلالفة  توليه  عقب  �لقا�صم  �أبو  لقب  وقد  �لف�صل، 

�لله. باأمر 

كثرية  �ملغرب  �لفاطميون يف  ق�صاها  �لتي  �لفرتة  وكانت 
�لقالقل و�ل�صطر�بات و�أظهرت فقد�ن �لن�صجام بني �حلكام 
�لنتائج  �أ�صو�أ  له  كان  مما  �لبالد  �أحو�ل  فاختلت  و�ملحكومني 

و�أوخم �لعو�قب.

وكان فر�ض �ملذهب �ل�صيعي على �أهل �لبالد و�ملتم�صكني 
ول�صيما  �حلكم  ذلك  كيان  يف  �لعلل  �أكرب  �ل�صنيَّة  بعقيدتهم 
�أن  وبعد  و�لعنف،  بالق�صوة  �ملذهب  هذ�  فر�ض  �ت�صم  �أن  بعد 
و�أظهر  �ملد�ر�ة  �صيا�صة  �لله  باأمر  بالقائم  �مللقب  �لقا�صم  �أبو  غري 
��صتبد�د  �أدى  وقد  �ل�صني،  للمذهب  �ل�صافر  �لتحدي  �صيا�صة 
هذ� �حلاكم �إىل �لق�صاء على �أكرث من �أربعة �آلف عامل وفقيه 
نِّيني، وكان هذ� �لتهور �لوح�صي  من �أهل �إفريقية )تون�ض( �ل�صُّ
�صبًبا يف �إثارة �لقلق و�ل�صخط على �لفاطمية، �إىل جانب �لتربم 
�صبيل  يف  �ملال  �إىل  �مللحة  �حلاجة  عن  �ملت�صببة  �ملالية  بال�صائقة 
جتهيز قو�ت ع�صكرية �صخمة لغزو �مل�رصق و�لق�صاء على حكم 

�لعبا�صيني.

بد�ية  منذ   – حاولت  م�رص  �أن  �إىل  هنا  �لإ�صارة  وجتدر 
�لذ�تي  – �حل�صول على نوع من �ل�صتقالل  �لع�رص �لإ�صالمي 
فلم  �ملبا�رصة،  �خلالفة  �صيطرة  على  �مل�صتطاع  قدر  و�لنف�صال 
تكن يف عهد �لتبعية للخالفة �إمارة ككل �لإمار�ت، بل برزت 
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ا  �صخ�صيتها �مل�صتقلة �ملتميزة منذ �للحظة �لأوىل فلعبت دوًر� هامًّ
يف فتنة قتل عثمان بن عفان )�نظر هذه �ملادة(، ويف عهد �لدولة 
�لأموية قدر خلفاوؤها �أهميتها �خلا�صة فاختار مرو�ن بن �حلكم 
لوليتها �بنه عبد �لعزيز بن مرو�ن �لذي ظل يف من�صبه �إحدى 
وع�رصين �صنة، وظلت م�رص يف عهده �أ�صبه ما تكون بالدولة 
�ملاأمون قامت حماولت  �لعبا�صي  �مل�صتقلة، ويف عهد �خلليفة 
فا�صلة تهدف �إىل �ل�صتقالل متكن �ملاأمون من �لق�صاء عليها، 
وعندما دبَّ �ل�صعف يف �لكيان �لعبا�صي جددت م�رص حماولة 
)�نظر  طولون  بن  �أحمد  يد  على  ذلك  ��صتقاللها وجنحت يف 
�لإخ�صيدي  طنج  بن  حممد  يد  على  ثم  طولون(،  �بن  مادة 
�لتي تربطها باخلالفة  )�نظر مادة �لإخ�صيدي(، فكانت �ل�صلة 
و�هية ترتكز يف �خلطبة با�صم �خلليفة و�صك �لنقود با�صمه و�إر�صال 

مبلغ من �ملال �إىل عا�صمة �خلالفة يف نهاية كل �صنة.

�خلالفة  قيام  �إىل  �ملتعددة  �ل�صتقالل  حماولت  و�نتهت 
�لفاطمية �لتي �تخذت مقر حكمها يف �لقاهرة، و�لتي �صارت 
م�رص يف عهدها م�صتقلة لأول مرة يف �لع�رص �لإ�صالمي، ثم 
�أ�صبحت مركًز� لإمرب�طورية و��صعة قوية ذ�ت ح�صارة مزدهرة 
وجزيرة  و�ليمن  �لعرب  وبالد  و�ل�صام  و�ملغرب  م�رص  ت�صم 

�صقلية.

�ل�صنيتني:  �خلالفتني  عد�ء  �لفاطمية  �لدولة  قيام  �أثار  ولقد 
ف�صنَّتا  �ملغرب،  �لأندل�صية يف  و�لأموية  �مل�رصق،  �لعبا�صية يف 
�أمر�ئها ويف  ن�صب  �لطعن يف  �أقو�ها  �صعو�ء كان  دعاية  عليها 
فار�صي،  �أو  يهودي  �أ�صل  باأنهم من  �لقول  لدرجة  مذهبهم، 
�أن  �إىل  ذلك  ويرجع  �لن�صب،  هذ�  يف  �لآر�ء  ت�صاربت  وقد 
�لتي  �لإ�صماعيلية  �لدعوة  بدء  حتديد  ي�صتطيعون  ل  �ملوؤرخني 
جلوؤو�  �أنف�صهم  �لإ�صماعيليني  و�أن  �لفاطميون  �إليها  ينت�صب 

�أ�صول  من  �أ�صل  هو  �لذي  رْت  و�ل�صَّ �لتقية  �إىل  �أمرهم  �أول  يف 
�ل�صادق  جعفر  وفاة  منذ  »بال�صرت«  �لأخذ  و��صتمر  مذهبهم، 

)�نظر هذه �ملادة( �إىل قيام �لدولة �لفاطمية.

�ملكان  يف  �لقاهرة  بتخطيط  �ل�صقلي  جوهر  �أمر  وعندما 
�ملادة(  هذه  )�نظر  �لف�صطاط  بني  �لكائن  �لرملي  �ل�صحر�وي 
عزم  �صم�ض  عني  وبني  �لإ�صالمي،  �لفتح  منذ  م�رص  عا�صمة 
على ت�صميتها »�ملن�صورية« ن�صبة �إىل و�لد �ملعز لدين �لله، ولكن 
�ملعز �أطلق عليها ��صم �لقاهرة عقب نزوحه �إىل م�رص، وذلك 
�لفاطميني  هّم  كان  �لتي  �لعبا�صية  �لدولة  �صتقهر  باأنها  تفاوؤًل 
�لق�صاء عليها، وكانت �لقاهرة �صغرية �مل�صاحة عند �إن�صائها، 
�ملادة( يف كتابه »�خلطط«  با�صا مبارك )�نظر هذه  ويقدر علي 
هذه �مل�صاحة بحو�يل 340 فد�ًنا )�لفد�ن 4200 مرت(، ويقول 
�إن كل جانب من جو�نبها كان ميتد بطول �ألف ومائتي مرت، 
�أقيم يف حيزها ليكون  بناء  �أول  و�إن �لق�رص �لكبري �لذي كان 
�أي  �لكلية،  م�صاحتها  ُخْم�ض  ي�صغل  كان  �ملعز  للخليفة  �صكًنا 
ي�صغل  �لإخ�صيدي  كافور  ب�صتان  وكان  فد�ًنا،  �صبعني  نحو 
ي�صتوعب  �جلنود  لعر�ض  �ملعّد  و�مليد�ن  فد�ًنا،  ثالثني 
خ�ص�صت  فقد  �لباقية  فد�ن  �ملائتا  �أما  فد�ًنا،  وثالثني  خم�صة 
لنزول فرق �جلند �ملختلفة، وكان �لق�رص �لكبري �لآنف �لذكر 
ي�صم 4000 حجرة، وكان �مليد�ن ي�صمى »ما بني �لق�رصين« 

وي�صغله �لآن �صوق �لنحا�صني �أي خان �خلليل.

وقد  �للنب،  من  جوهر  �لقائد  بناه  �لذي  �ل�صور  وكان 
�أدرك �ملقريزي )�نظر هذه �ملادة( جزًء� منه كان باقًيا حتى عام 
803هـ )1401م(، وقال �إن �للبنة �لو�حدة منه قدر ذر�ع يف 
ثلثي �لذر�ع، وذكر �أن عر�ض جد�ر �ل�صور يبلغ عدة �أذرع، 
و�أنه يت�صع ملرور فار�صني، وكان للقاهرة �أبو�ب عديدة منها: 
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و�حلديد،  و�لربقية،  و�لن�رص،  و�لفتوح،  زويلة،  �أبو�ب 
و�لقنطرة، و�صعادة، وماز�لت �أ�صماء هذه �لأبو�ب تردد حتى 

يومنا هذ�.

ويف عهد �خلليفة �لفاطمي �مل�صتن�رص بالله )�نظر هذه �ملادة( 
ليحيط  �آخر  �صوًر�  �ملادة(  هذه  )�نظر  �جلمايل  بدر  وزيره  �صيد 
�ل�صمالية و�جلنوبية،  �لقاهرة يف �جلهتني  �إىل  �أ�صيفت  بزياد�ت 
وماز�ل بابان من �أبو�ب هذ� �ل�صور موجودين، هما باب �لن�رص 
وباب �لفتوح ويحمالن ��صم بدر �جلمايل، و�صيد �ل�صور �لثالث 
كان  حينما  �لدين(  �صالح  مادة  )�نظر  �لأيوبي  �لدين  �صالح 
عام  �ملادة( وذلك  )�نظر هذه  �لعا�صد  �لفاطمي  للخليفة  وزيًر� 
566هـ )1170م(، ومت ت�صييده بو�صاطة وزير �صالح �لدين 
بهاء �لدين قرة قو�ض )�نظر هذه �ملادة( وهو من �حلجر، وكان 
ي�صم مدينتي �لقاهرة وم�رص، �أي �لف�صطاط وكان حميط هذ� 
�ل�صور 29.302 من �لأذرع، وقد حفر حوله خندق حلماية 

�ملدينة.

وكانت �لقاهرة يف �لعهد �لفاطمي �صاحية ملوكية ي�صكنها 
�خلليفة وحا�صيته وجنده وخو��صه، ومن ثّم كانت معقاًل ح�صيًنا 
للخليفة ورجال حكومته، ويف عهد �مل�صتن�رص �أباح وزيره بدر 
�جلمايل للنا�ض تعمري �لقاهرة بالأبنية، ويف عهد �صالح �لدين 
�لأيوبي �أبيح �لبناء يف �أرجائها لكل قادر على ذلك، ويالحظ 
�أنه كان للق�رص �خلليفي �لكبري ملحق يف جهته �ل�رصقية ي�صمى 
»�مللحق �لذهبي« كان �خلليفة يجل�ض فيه على عر�ض من �لذهب 
حيث ي�صتقبل �ل�صفر�ء ويبا�رص مهام �حلكم، �أما �مللحق �لغربي 

ا للحرمي. فكان خم�ص�صً

للقطر  �لفاطمي  �لغزو  بعد  �إل  �لقاهرة  تخطيط  يتم  ومل 
�مل�رصي بعام، ويف يوم �ل�صبت ل�صت بقني من جمادى �لآخر 
يف  �ل�صقلي  جوهر  بد�أ  970م(  �صنة  مايو   5( 359هـ  عام 
تخطيط �جلامع �لأزهر يف �جلنوب �ل�رصقي من �لق�رص �لكبري، 

وذلك بو�صع �لت�صميمات �ملتعلقة به و�عتمادها.

�لدولة  لقيام  ميهد  جوهر  �لقائد  ظل  �لقول  تقدم  وكما 
وبعد  �حلجاز،  وغز�  �ل�صام  بالد  ففتح  م�رص،  يف  �لفاطمية 
�أن �أكمل تاأ�صي�ض �لقاهرة وبناء �لق�رص �لكبري و�مل�صجد �جلامع 
يف  �لقاهرة  �إىل  فو�صل  ي�صتقدمه،  �لله  لدين  �ملعز  �إىل  �أر�صل 
يوم �لثالثاء �خلام�ض من رم�صان عام 362هـ )972م(، وملا 
دخل �لق�رص خرَّ �صاجًد� لله تعاىل ثم �صلى ركعتني، وكان يف 
�جلهة �لغربية من �ملدينة �جلديدة د�ر �ل�صناعة »�لرت�صانة« و�ملكتبة 
�لفاطمية �لثمينة �لتي �أ�صابها �حلريق يف عهد �خلليفة �مل�صتن�رص.

ومن  مب�رص  �لفاطمية  بالدولة  �لأزهر  �جلامع  ��صم  ويقرتن 
�إن�صائه يف هذه �ملرحلة من مر�حل  ثم يح�صن ذكر تف�صيالت 

�حلكم �لفاطمي.

�خللفاء  عهد  منذ   – تق�صي  �لإ�صالمي  �حلكم  ف�صيا�صة 
جديدة،  عا�صمة  كل  جامع يف  م�صجد  باإن�صاء   – �لر��صدين 
�إىل  �بن �خلطاب( كتب  فاخلليفة عمر بن �خلطاب )�نظر مادة 
ولته على �لأقطار �لتي فتحها �مل�صلمون ومنهم عمرو بن �لعا�ض 
)�نظر هذه �ملادة( �أن يتخذ كل منهم م�صجًد� للجماعة، و�تباًعا 
�لف�صطاط،  م�صجده يف  �لعا�ض  بن  �صيد عمرو  �ل�صيا�صة  لهذه 
فلما �أن�صئت �لع�صكر )وكانت �صمن �لقاهرة �حلالية( يف �أو�ئل 
�لع�رص �لعبا�صي �أقيم فيها م�صجد جامع، ولدى تاأ�صي�ض �أحمد 
�أقام  �لقاهرة(  ا �صمن  �أي�صً �لقطائع )وكانت  �بن طولون مدينة 
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�مل�صاجد �جلامعة  �مل�صهور، وكانت هذه  فيها م�صجده �جلامع 
�أرجائها  يف  لأن  )جامعة(  و�صميت  �لدينية  للدعاية  مر�كز 
�ل�صيا�صية  �مل�صاجد  هذه  ولأهمية  �جلماعة،  تقام �صالة  كانت 
و�لدينية كان �لو�يل على م�رص يجمع بني �لولية على �صالتها 
و�لًيا  �خلليفة  ويعني  �ل�صالة  على  بالولية  يقوم  �أو  وخر�جها، 
�مل�صاجد  هذه  كانت  �أخرى  جهة  ومن  خر�جها،  على  �آخر 
� لدو�وين �حلكم وجمل�ًصا للق�صاة ومعهًد� لن�رص �لعلم ومنرًب�  مقرًّ

لإذ�عة �لأو�مر �حلكومية على �لرعية.

وعند ت�صييد �جلامع �لأزهر كان مب�رص م�صجد�ن جامعان 
هما جامع عمرو وجامع �بن طولون، �أما جامع �لع�صكر فكان 
بناء �جلامع �لأزهر  �آثاره، وكان �لق�صد من  قد تهدم وز�لت 
لن�رص  ومركًز�  وجنوده  �لفاطمي  للخليفة  م�صلى  يكون  �أن 
�لدولة  على  �لفاطمية  �لدولة  لنت�صار  ورمًز�  �ل�صيعية،  �لدعوة 
بجو�ره �رصيًحا  �صيد  �إذ  مقد�ًصا،  �لعبا�صية يف م�رص، ومكاًنا 
فخًما و�صعت فيه رفات �آباء �ملعز لدين �لله �لتي نقلها معه من 

�ملغرب.

وقد بُدئ يف �إقامة �جلامع �لأزهر يف 24 جمادى �لأول 
عامني  بناوؤه  و��صتغرق  970م(  عام  )�إبريل  359هـ  عام 
وثالثة �أ�صهر، و�فتتح لل�صالة �أول مرة يف يوم �جلمعة �ل�صابع 
من رم�صان عام 361هـ )972م(، وكان ��صمه لدى �فتتاحه 
�لعهد  طو�ل  به  عالقة  �لت�صمية  هذه  وظلت  �لقاهرة«  »جامع 
�لفاطمي، ومل يطلق عليه ��صم »�جلامع �لأزهر« �إل يف تاريخ 
�لفاطمي  �لع�رص  موؤرخي  معظم  �أن  ذلك  على  ويدل  متاأخر، 

يذكرونه با�صم جامع �لقاهرة.

ويرى بع�ض �ملوؤرخني �أن ��صم »�جلامع �لأزهر« �أطلق عليه 
كانت  �لتي  �لفاطمية  �لق�صور  ت�صييد  بعد  بالله  �لعزيز  عهد  يف 
�جلامع  ت�صمية  �أن  �صك يف  من  وما  �لز�هرة،  بالق�صور  تدعى 
»بالأزهر« م�صتقة من لقب �ل�صيدة فاطمة �لزهر�ء �بنة ر�صول �لله 

و�لتي تنت�صب �إليها �لدولة �لفاطمية.

�لفاطميني،  �خللفاء  عناية  مو�صع  �لأزهر  �جلامع  ولبث 
�إىل  يعمل على جتديده وتزيينه وزيادة رقعته  فكان كل خليفة 
�أن ز�لت �لدولة، ويف عهد �صالح �لدين �لأيوبي �ل�صنّية �لتي 
قامت للق�صاء على �ملذهب �ل�صيعي يف م�رص �أهمل �صاأن �لأزهر 
فيه  �خلطبة  دريا�ض  بن  �لدين  �صدر  �ل�صافعي  �لقا�صي  و�أبطل 
و�أقرها باجلامع �حلاكمي، وبقي �لأزهر معطاًل ل تقام �صالة 
�جلمعة يف �أرجائه نحو مائة �صنة، ثم عادت �إليه �أهميته �لعلمية 
فاأقيمت  بيرب�ض(  مادة  )�نظر  بيرب�ض  �لظاهر  عهد  يف  و�لدينية 
�صالة �جلمعة به، ومن ثّم وجه �ل�صالطني و�ملماليك عنايتهم به 
و��صتمرت هذه �لعناية حتى يومنا هذ�، ف�صار �ملركز �لرئي�صي 
لن�رص �لتعاليم �لإ�صالمية، و�ملعهد �جلليل لتدري�ض �للغة و�لتف�صري 
�ت�صع  �حلا�رص  �لوقت  ويف  �إن�صائه  منذ  كان  كما  و�ل�رصيعة، 
و�لعلوم  للطب  كليات  ي�صم  فاأ�صبح  �لثقافية  ر�صالته  نطاق 

وغريهما.

كلِّ�ض  بابن  �مللقب  يو�صف  بن  يعقوب  �لفرج  �أبو  ويعترب 
معهًد�  �لأزهر  فكر يف جعل  من  �أول  كلِّ�ض(  �بن  مادة  )�نظر 
للدر��صة �ملنظمة �ملنتظمة، ففي عام 378هـ )988م( ��صتاأذن 
�بن كلِّ�ض �خلليفة �لعزيز بالله – وكان وزيره – يف �أن يعني لهذ� 
�لطالب درو�ًصا،  �أيديهم  يتلقى على  �لفقهاء  �جلامع نخبة من 
ورتب �خلليفة لهوؤلء �لطالب �أرز�ًقا وجر�يات �صهرية، وبنى 
�لتدري�ض  نطاق  �ت�صع  ثم  �لأزهر،  بجو�ر  ل�صكناهم  د�ًر�  لهم 
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وكرثت  م�صاكنهم،  وعدد  و�لعلماء  �لطالب  عدد  وكرث 
�أروقتهم وحلقاتهم �لتعليمية، فق�صد �جلامع �لطالب و�لعلماء 
من �خلارج، وبعد �أن عطلت هذه �لدر��صة عقب �لق�صاء على 
بيرب�ض  �لظاهر  عهد  يف  �زدهارها  �إىل  عادت  �لفاطمية  �لدولة 

وعهود �ملماليك �ملختلفة وما تالها من عهود.

ود�م حلكم �ملعز لدين �لله يف م�رص ثالث �صنو�ت ��صتغرق 
– 976م(  �لو�قعة بني عامي 362 - 365هـ )972  �لفرتة 
وكان يوم دخوله �لقاهرة يوًما م�صهوًد�، �إذ جاءها على ر�أ�ض 
جي�ض كبري يحيط به رجال حر�صه �خلا�ض من �ملغاربة �لرببر، 
�لفيلة، ويف ق�رصه  �لأربعة ويتقدم موكبه  �أولده  و�إىل جانبه 
�لكبري ��صتقبل �ملهنئني ووزع �لعطايا �جلزيلة وتلقى �لهد�يا �لثمينة 
نف�صه،  �لقائد جوهر  ومن  �لبالد  من جميع  �إليه  �أر�صلت  �لتي 
�ملو�صاة  بال�رصوج  مطهمة  �أ�صيل  جو�د   500 بينها  من  وكان 
بالأحجار  �ملطرز  �حلرير  من  و�أعالم  باللوؤلوؤ  وحمالة  بالذهب 

�لكرمية، و��صتمرت �لأفر�ح بقدوم �ملعز �أربعني يوًما.

بال�صوؤون  �صيء  قبل كل  �لعناية  على  �ملعز جهوده  ز  وركَّ
�ملالية، �إذ �إن م�رص كانت و�صيكة �خلروج من �ملجاعة �خلطرية 
�لتي �أ�صابتها قبيل �لفتح �لفاطمي و�إبَّانه، وحتقيًقا لهذه �لغاية �أمر 
متبًعا يف  ما كان  »�حل�صبة« على غر�ر  �ملحلية  �ل�رصطة  بتكوين 
عهد �لفاحتني �لأولني، و�ألقى على عاتق �ملوظفني �أعباء جديدة 
تق�صي بتنظيم دوريات ليلية ل�صمان �لأمن للمو�طنني، و�أ�صاف 
للمو�د  بالن�صبة  ول�صيما  �لغ�ض  ملنع  م�صاعدين  �ملحت�صبني  �إىل 
»�لعريفني«،  ��صم  �مل�صاعدين  هوؤلء  على  و�أطلق  �لغذ�ئية، 
بائعي  على  �ملبا�رصة  �ل�صلطة  و�لعريفني  للمحت�صبني  وجعل 
�لأدوية و�لأ�رصبة و�لدهون و�لزيوت و�لزبد و�لفاكهة و�للحوم 
�لدللني  وعلى  و�حلريرية،  و�لكتانية  �ل�صوفية  و�ملن�صوجات 

�ل�رصوج و�لأحذية و�حلد�دين  و�لن�صاجني و�خلياطني و�صانعي 
�أعو�ًنا  وكلف  و�لركوب،  �حلمل  دو�ب  وبائعي  و�لنخا�صني 
للمحت�صبني مبر�قبة �لأطباء و�جلر�حني و�أطباء �لعيون وكل من 
�لعامة  �حلمامات  نظافة  ومر�قبة  �لطبي،  �لعالج  �أنو�ع  ميار�ض 

و�ل�صهاريج و�لآبار و�حلنفيات.

�إىل رجلني من  �ملالية  �صوؤون م�رص  باإد�رة  �ملعز  وقد عهد 
�أقدر رجال هذ� �لعهد، وهما يعقوب بن كلِّ�ض وع�صلوج بن 
�حل�صن، فقاما مبا عهد به �إليهما خري قيام، حتى ز�دت �إير�د�ت 
�لدولة يف وقت ق�صري زيادة كبرية، وتاأكيًد� ل�صتقالل م�رص 
�جلديدة  �لنقود  ب�صك  �أمر  �لعبا�صية  �لدولة  عن  �لقت�صادي 
با�صمه، و�صار �لدينار �ملعّزي مف�صاًل يف �ملعامالت �حلكومية 
�لدينار  قيمة  �نخفا�ض  �إىل  �أدى  مما  �لعبا�صي،  �لدينار  على 

�لعبا�صي و�ختفائه من �ل�صوق تدريًجا.

 � بَرًّ م�رص  فهددو�  �لقر�مطة،  خطر  ��صتد  �ملعّز  عهد  ويف 
وبحًر�، وو�صل �أ�صطولهم �إىل مدينة تاني�ض )�نظر هذه �ملادة( 
فقاتلهم �أهلها، و�أخذو� عدًد� من �صفنهم و�أ�رصو� عدًد� كبرًي� 

من جنودهم.

و�أدرك �ملعز ما قد تتعر�ض له م�رص من خطر �لهجوم عليها 
من �لرب و�لبحر فعزز جيو�صه، وعني بالأ�صطول عناية خا�صة، 
�لقاهرة(،  )ميناء  �ملق�ض  �ل�صفن يف  ل�صناعة  د�ًر� جديدة  فبنى 
يقول  �صفينة حربية  �صتمائة  �لق�صرية  �أن�صاأ يف مدة عهده  حيث 
كرًب�  تقدم  فيما  مثلها  ير  مل  »�إنه  �ملادة(:  هذه  )�نظر  �ملقريزي 

ووثاقة وح�صًنا«.

�لتي  �ملدن  ��صتعادة  �إىل  �صيا�صته  �أخرى �جتهت  ومن جهة 
��صتوىل عليها �لبيزنطيون يف �صمال �ل�صام ليق�صو� على �لأخطار 
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�لتي تهدد نفوذهم يف هذه �لبالد، وقد قام بتنفيذ هذه �ل�صيا�صة 
�لقائد �لفاطمي جعفر بن فالح �لذي جهز جي�ًصا كبرًي� ل�صرتد�د 
�أر�صلت  �لتي  �لفاطمية  �حلمالت  ولكن  �لروم،  من  �أنطاكية 
لإجالئهم عنها مل تكلل بالنجاح، وكان �لقائد جوهر قد جرد 
من كافة مر�تب �ل�رصف يف عام 364هـ )974م( لأن �ملعز 

خ�صي من ذيوع �صيته مما يهدد �صلطانه.

وكان �بن هاين )�نظر هذه �ملادة( �صاعر �ملعز لدين �لله وقد 
مدحه بق�صائد ع�صماء جندها منف�صلة يف ترجمة �بن هانئ.

وقبل �لنتهاء من �صرية �ملعز لدين �لله م�صيد �لدولة �لفاطمية 
�لتي وقعت يف ملك  �إىل �لأحد�ث  يف م�رص، جتدر �لإ�صارة 

هذه �لدولة بالغرب �لعربي.

فلقد تقدم �لقول باأن �ملعز لدين �لله ��صتخلف على �إفريقية 
بن  زيري  بن  ني  »بلكِّ م�رص  �إىل  رحيله  عند  و�ملغرب  )تون�ض( 
»يو�صف  لقب  عليه  و�أ�صفى  �جلز�ئري،  �ل�صنهاجي  مناد« 
ملكه،  عا�صمة  �لقريو�ن  تكون  �أن  و��صرتط  �لفتوح«،  �أبي 
ومنازل  �أر��ض  من  يغزوه  قد  ما  كل  على  �لولية  له  وجعل 
وقبائل زناتة، و��صتثنى من ذلك جزيرة �صقلية و�أو�صاه باأمور 
ثالثة وهي: �أل يرفع �ل�صيف عن �لرببر، و�أل يرفع �جلباية عن 
�أهل �لبادية، و�أل يويل �أحًد� من �أهل بيته، ومنذ ذلك �لتاريخ 
تكونت �أول دولة بربرية جز�ئرية يف �ملغرب �لعربي، وعندها 
وجد �ملذهب �ملالكي متنف�ًصا لي�صتعيد مكانته ونفوذه �ل�صابق يف 
�أن كادت �صلطته �لروحية تتال�صى من هذه  �إفريقيا بعد  �صمال 

�لديار لتحل حملها �ل�صلطة �لروحية �ل�صيعية.

ني بن زيري هو م�صيد مدينة �جلز�ئر �لتي كانت فيما  وبلكِّ
يف  �أقيمت   »Icosium »�إيكوزيوم  تدعى  جتارية  قرية  م�صى 

ني �أن يح�صل  عهد �لفينيقيني �أو �لقرطاجيني، وقد ��صتطاع بلكِّ
يف �إذن من و�لده »زيري بن مناد« يف �أثناء وليته على �لقطر 
�جلز�ئري يف �لفرتة �لو�قعة بني عامي 334 - 360هـ )945– 
971م( يف عهد �لفاطميني باملغرب، ��صتطاع بهذ� �لإذن �أن 
يبني مدينة يف مو�صع قرية »�إيكوزيوم« �أطلق عليها ��صم »جز�ئر 
�صخرية  جز�ئر  لوجود  وذلك  مزغنان«،  بني  �أو  مزغني  بني 
�أمامها حاجًز� طبيعيًّا،  ن  �ل�صاحل تكوِّ �صغرية على م�صافة من 

ثم �صمل ��صم »�جلز�ئر« فيما بعد �لبالد �جلز�ئرية باأكملها.

لو�صية  تنفيًذ�  زناتة  قبائل  تعقب  يف  ني  بلكِّ يتو�ن  ومل 
�ملعز لدين �لله، فهاجمهم يف �لز�ب و��صتوىل عليه، وو��صل 
و�قرتب  �لكربى  �ل�صحر�ء  م�صارف  �إىل  �لغرب  زحفه �صوب 
يف زحفه من �صجلما�صة، ثم ��صتوىل على تلم�صان عام 362هـ 
�أمالكه،  �إىل  طر�بل�ض  �صم  ��صتطاع  قليل  وبعد  )973م(، 
يف  �أمية  بني  مع  �ملتحالفني  زناتة  قبائل  �صد  حروبه  وو��صل 

�لأندل�ض، فاحتل مدينتي �صجلما�صة وفا�ض.

عام  �لآخر  ربيع   3 يف  بالقاهرة  �لله  لدين  �ملعز  وتويف 
365هـ )975م( عن 46 �صنة، ويذهب كثري من �ملوؤرخني 
�إىل �أن عهده كان من �أكرث �لعهود �ملزدهرة �لتي عرفها تاريخ 
م�رص، بل و�مل�رصق �لعربي باأ�رصه، وقد ولد خالل عام 319هـ 

)931م(.

وويل �خلالفة يف 5 من ربيع �لثاين �بنه »�أبو من�صور نز�ر 
بالله«، وكان رجاًل �صمًحا كرمًيا �صجاًعا، و�إذ� كان  �لعزيز 
ع�رص �ملعز لدين �لله قد �ت�صم بالتنظيم �لد�خلي للدولة �لفاطمية 
�لنا�صئة فاإن ع�رص �لعزيز بالله �متاز بالتو�صع �خلارجي، فامتدت 
غربًا،  �لأطلنطي  �ملحيط  �إىل  �رصًقا  �لعربي  �خلليج  من  دولته 
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ومن �أق�صى �ل�صام �صماًل �إىل بالد �لنوبة و�ليمن جنوبًا، وذكر 
��صمه يف �خلطبة باملو�صل و�أعمالها يف �صهر �ملحرم عام 382هـ 
�لرغم من كل هذه  با�صمه، وعلى  �لنقود  )992م( و�رصبت 
يف  يكن  مل  باأنه  �لقول  �إىل  �ملوؤرخني  بع�ض  يذهب  �ل�صفات 

ح�صافة �أبيه �لفكرية �أو يف ن�صاطه �لعملي �حلا�صم.

عن  »�أفتكني«  يدعى  تركماين  خرج  حكمه  �أو�ئل  ويف 
فا�صتوىل  م�صتقلة  �إمارة  تكوين  يف  �أطماعه  ينفذ  و�أخذ  طاعته 

على جنوب �صوريا ودخل دم�صق ظافًر�.

ومن َثمَّ �صار هذ� �لرجل عن�رص تهديد حقيقي لكيان �لدولة 
�لفاطمية، وللق�صاء على هذ� �لثائر و�أعو�نه ��صتعان �لعزيز بالقائد 
من  �لأخرية  �ل�صنو�ت  �لن�صيان خالل  زو�يا  ترك  �لذي  جوهر 
عهد �ملعز لدين �لله، ف�صار جوهر يف جي�ض قو�مه 40.000 
مقاتل، وبعد قتال مرير متكن بانت�صار�ته وبقيادة �خلليفة �لعزيز 
نف�صه من توطيد دعائم �لدولة �لفاطمية يف �ل�صام ويف م�رص، 
�لبطل  �لقائد  يدي  �لباهرة على  �لنت�صار�ت  وقد حدثت هذه 
جوهر �ل�صقلي و�خلليفة �لعزيز عام 367هـ )977م( �أي بعد 
بقية  �لقائد  هذ�  وق�صى  �لعر�ض،  على  �لعزيز  تربع  من  عامني 
حياته يف عزلة يحيط بها �إجالل �لنا�ض، وتويف يف 20 من ذي 

�لقعدة عام 381هـ )28 يناير �صنة 992م( يف �صن عالية.

بالد  على  غار�تهم  �صن  يو��صلون  �لبيزنطيون  وكان 
فالح  بن  جعفر  �لفاطمي  �لقائد  �أخفق  �أن  بعد  ول�صيما  �ل�صام 
يف ��صرتد�د �أنطاكية – كما تقدم �لقول – فتقدم �لإمرب�طور 
حّنا زمي�صكي�ض عام 365هـ )975م( من �أنطاكية �إىل حم�ض 
ومنها �إىل بعلبك، و��صطرت دم�صق �إىل �لت�صليم ودفع �جلزية 
�أن عدل  لبث  ما  لكنه  وقي�صارية،  له طربية  �صلمت  له، كما 

حيث  �صماًل  و�صار  �ملقد�ض،  بيت  لنتز�ع  جنوبًا  �لتقدم  عن 
��صتوىل على �ملدن �ل�صاحلية ومنها �صيد� وبريوت، وملا حاول 
�ل�صتيالء على طر�بل�ض �ل�صام هزم �أمام دفاع حاميتها ومعاونة 
�لأ�صطول �لفاطمي، ثم عادت �جليو�ض �لبيزنطية �إىل �أنطاكية 
عام  �أو�ئل  يف  مات  حيث  �لق�صطنطينية  �إىل  �لإمرب�طور  وعاد 

336هـ )976م(.

وظل �لنز�ع قائًما بني �لدولة �لفاطمية و�لدولة �لبيزنطية حتى 
عام 377هـ )987م(، ويف تلك �ل�صنة وفد على م�رص ر�صل 
�لفاطمي  �خلليفة  �إىل  �لهد�يا  يحملون  �لثاين  با�صيل  �لإمرب�طور 
�لدولتني، وكان من  �ل�صلح بني  بالله، ويطلبون عقد  �لعزيز 
فا�صتجاب  �لذهب،  من  �صينية  وع�رصون  ثمان  �لهد�يا  بني 
�خلليفة لطلب هوؤلء �ل�صفر�ء م�صرتًطا: �إطالق �رص�ح �لأ�رصى 
�مل�صلمني لدى �لبيزنطيني، و�لدعاء للخليفة بجامع �لق�صطنطينية 
يف خطبة �جلمعة، و�أن ت�صع �حلرب �أوز�رها بني �لفريقني مدة 
فر�صه  ما  �لروم كل  �أمتعة  من  �إليه  حتمل  و�أن  �صنو�ت،  �صبع 

عليهم.

عهد  من  �حلقبة  هذه  يف  �لفاطمية  �لدولة  بلغت  وهكذ� 
و��صعة  �إمرب�طورية  ف�صارت  جمدها،  يف  �لذروة  بالله  �لعزيز 
و�ل�صام  �لعربية  و�جلزيرة  و�ليمن  وم�رص  �ملغرب  ت�صم  �لنطاق 
وجزيرة �صقلية، ومن ثم فاقت �خلالفة �لعبا�صية �ت�صاًعا وقوة 
�مل�رصق،  يف  �لكربى  �لإ�صالمية  �لدولة  و�أ�صبحت  ونفوًذ�، 
وبد�أت يف تهديد ما بقي يف �أيدي �لعبا�صيني من ملك، ويف 
�ل�صنّية  �خلالفة  زو�ل  �إىل  يتطلع  �لعزيز  كان  نف�صه  �حلني  ذلك 
خالفة  �لإ�صالمي  �لعامل  يف  لت�صتقر  �لأندل�ض،  يف  �لأموية 
�إر�صال  يف  �لعزيز  يرتدد  ومل  �لفاطمية،  �خلالفة  هي  و�حدة 
�لرد عليه  �إىل  بادر  �لذي  �لأندل�ض  �إىل خليفة  و�لتهديد  �لهجو 
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باجلملة �مل�صهورة �لتي يعر�ض فيها بن�صب �لفاطميني ويقول: »�أما 
بعد، فقد َعَرْفَتنا فهجوتنا ولو عرفناك لأجبناك«.

ومل يكن للهدنة �لتي عقدها �لعزيز مع �لإمرب�طور �لبيزنطي 
�حلمد�نيني  �أمري  لأن  �حلرب  وقف  يف  فعال  �أثر  �لثاين  با�صيل 
�لفاطميني يف  توغل  خ�صي  بحلب  حمد�ن«  �بن  �لف�صائل  »�أبا 
�ل�صام فا�صتنجد »ببا�صيل �لثاين« فاأمده بحملة، و�لتقت �لقو�ت 
�مل�رصية و�لبيزنطية خالل عام 381هـ )993م( على �صفاف 
�لقائد  ولكن  �لبيزنطي،  باجلي�ض  �لهزمية  فلحقت  �لعا�صي  نهر 
�لفاطمي ��صطر �إىل �لعودة �إىل دم�صق لنفاذ �لأقو�ت، فا�صتاء 
�لعزيز و�أمر �لقائد بفتح حلب و�أر�صل �إليه �ملوؤن ف�صار �إليها عام 
�ل�صتنجاد  �إىل  �أمريها  فلجاأ  وحا�رصها،  )992م(  382هـ 
على  و��صتوىل  بنف�صه  �لإمرب�طور  ف�صار  ثانية  مرة  بالإمرب�طور 
�إىل  فعاد  فتحها  عليه  فتعذر  طر�بل�ض  �إىل  وو�صل  حم�ض، 
�لق�صطنطينية عام 385هـ )995م( بعد �أن ب�صط �صلطانه على 

معظم �صاحل �ل�صام.

حلماية  �لو�قي  �لدرع  هو  �لقوي  �جلي�ض  �أن  �لعزيز  ور�أى 
�لدولة �ملرت�مية �لأطر�ف فاأوله �أكرب ق�صط من عنايته، وكان 
ن  فكوَّ و�ل�صو�دنيني  بالأتر�ك  �لفاطميني  من  ��صتعان  من  �أول 
منهم فرًقا �إىل جانب فرق �ملغاربة �لذين �أ�صهمو� يف فتح م�رص، 
ملا  �لأمر  �أول  يف  قوة  م�صدر  �لدخيلة  �لعنا�رص  هذه  وكانت 
لأفر�دها من �ل�صجاعة و�لإقد�م، غري �أنها ما لبثت �أن �أ�صبحت 
�صبًبا من �أهم �أ�صباب �صعف �لدولة و�نحاللها عندما دبَّ �لنـز�ع 

وقامت �أ�صباب �ملناف�صة و�لن�صال بينها.

ومل تكن عناية �لعزيز بالأ�صطول �أقل من عنايته باجلي�ض، 
فاأخذ يف �إعد�د �أ�صطول �صخم مل يكد يتم جتهيزه حتى ��صتعلت 

فيه �لنري�ن مبيناء �ملق�ض بالقاهرة، فاأتت على 16 �صفينة، وملا ثار 
�مل�رصيون على �لروم و�تهموهم بتدبري هذ� �حلريق تدخل �لعزيز 
ا عن  وق�صى على �ل�صطر�بات و�أمر باإن�صاء �صفن �أخرى عو�صً
»�أنطرطو�ض« حيث  �إىل  �أبحرت �حلملة  ثم  نالها �حلريق،  �لتي 
هبت عا�صفة حطمت معظم وحد�ت �ل�صفن و�أ�رص �لروم عدًد� 
فخرجت  �لعزيز  �خلليفة  بقيادة  �لربية  �حلملة  �أما  رجالها،  من 
وتويف  بها،  فتخلف  �خلليفة  على  �ملر�ض  فا�صتد  بلبي�ض  �إىل 
د�م  حكم  بعد  996م(  ( 386هـ  عام  رم�صان   28 يف 

و�حًد� وع�رصين عاًما.

وقد عرف هذ� �خلليفة �لفاطمي بالت�صامح مع �أهل �لذمة، 
�أد�ء �صعائر دينهم وترميم  �لتامة يف  �إذ نعمو� يف عهده باحلرية 
�لعزيز  من  م�صتبعد  غري  وهذ�  منها،  �جلديد  وبناء  كنائ�صهم 
م�صيحية  �لله  باأمر  �حلاكم  وخليفته  ولده  �أّم  زوجته  كانت  �إذ 
يف  ملكانيني  بطريرقني  �أخويها  �لعزيز  عني  وقد  رو�صية، 
�لإ�صكندرية و�أور�صليم، وكان من وزر�ئه يعقوب بن كلِّ�ض 
�أد�ر  �مل�صيحي، وقد  ن�صطور�ض  �لأ�صيل وعي�صى بن  �ليهودي 
�أتاح  �لإد�رية و�ملالية بخري، مما  �لدولة  �صوؤون  �لوزير�ن  هذ�ن 
للعزيز �أن ي�رصف بع�ض �أوقاته يف تذوق �لفل�صفة و�لريا�صيات 
و�لتبحر فيها �إر�صاًء لهو�يته �ملف�صلة، كما �أتاح له تزويد �ملكتبة 
�آباوؤه باملخطوطات �لقدمية �لنادرة وت�صجيع  �لعامة �لتي �أ�ص�صها 

�لفنانني وحماية �لعلماء.

ويف عهد �لعزيز منت ثروة م�رص، فعا�ض �أهلها يف رفاهية 
وعا�ض هو حياة كلها بذخ وترف، فبنى لنف�صه ق�رًص� جديًد� 
بناه  �لذي  �لكبري  �ل�رصقي  �لق�رص  بجو�ر  �لغربي  بالق�رص  عرف 
جوهر �ل�صقلي للمعز لدين �لله، وكان يف�صل �لق�رصين ميد�ن 
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مت�صع لعر�ض �جلند، كما بد�أ بناء جامعه �لكبري �لذي �أمته �بنه 
�حلاكم وعرف با�صم �جلامع �حلاكمي.

بالله،  �لعزيز  �أن طال حكم  وكان من ح�صن حظ م�رص 
وكان من �صوء �لطالع �أن يخلفه �بنه �أبو �لعلي �ملن�صور �مللقب 
عمره  من  ع�رصة  �حلادية  طفل يف  بعد  وهو  �لله  باأمر  باحلاكم 

وذلك يف 29 من رم�صان عام 386هـ )996م(.

وما من �صك يف �أن �حلاكم كان خملوًقا غري عادي يفتقر 
عقله �إىل �لتز�ن و�لإدر�ك �ل�صليم، فهو بهذ� �لو�صف �صخ�ض 
م�صابًا  كان  �أنه  على  يدل  مما  �ملتناق�صات،  بني  جمع  عجيب 
بلوثة عقلية تدل عليها تلك �لق�صوة �لعنيفة �لتي �ت�صم بها عهده 

و�لتي كان من طابعها كرثة �صفك �لدماء.

تارة  فهو  �ل�صخ�صية،  بازدو�ج  �لرجل  هذ�  �متاز  ولقد 
�صجاع مقد�م حمب للعلم و�لعلماء، وتارة �أخرى جبان مرتدد 
منتقم من �لعلماء وقاتل لهم، ومن متناق�صات �صلوكه �متناعه 
�صنو�ت  �صبع  �ل�صوف  ولب�صه  �حلمام  دخول  عن  كبرية  مدة 
على  بالكتابة  و�أمره  �لزمن،  من  ردًحا  �لظالم  يف  وجلو�صه 
�أبي بكر وعمر وعثمان وعائ�صة  �ل�صباب يف  �مل�صاجد عبار�ت 
�صنة  يف  وذلك  �لعا�ض  بن  وعمرو  ومعاوية  و�لزبري  وطلحة 
395هـ )1004م(، وبعد عامني من هذ� �لتاريخ �أي يف �صنة 
�لتي  �أعماله  �لكتابة، ومن  �أمر مبحو هذه  397هـ )1006م( 
�أن  لبث  ما  ثم  �لكالب،  بقتل  �أمره  �لعقلي  �ل�صذوذ  تدل على 
نهى عن قتلها، ونهيه عن �ل�صتغال بالنجوم على حني �أنه كان 
ينظر فيها، ومنع �صالة �لرت�ويح يف رم�صان مدة ع�رصين عاًما 
ثم �إباحتها بعد ذلك، ومن غر�ئب �أو�مره حظر فتح �لأ�صو�ق 
�لنهار،  طو�ل  و�إغالقها  لياًل  �إل  �لعامة  و�حلو�نيت  و�ملتاجر 

ومنعه بيع �لعنب وقطع �لكروم، وقد �أمر باإر�قة خم�صة �آلف 
ة ع�صل يف �لبحر حتى ل ي�صنع منها �لنبيذ، ومنعه خروج  جرَّ
�لن�صاء من بيوتهن لياًل �أو نهاًر� ومنعهن من رفع �أ�صو�تهن يف 
�خلروج  منعهن من  ولتاأكيد  �إل هم�ًصا،  يتحدثن  و�أل  �لكالم 
فر�ض عقوبة �ملوت على �صانعي �لأحذية �إذ� هم �صنعو� �أحذية 
للن�صاء  �لعنيف  �حلقد  �إن هذ�  �ملوؤرخني  بع�ض  ن�صائية، ويقول 
يرجع �إىل �أن هذ� �خلليفة �ل�صاذ كان يهوى �مر�أة �حتقرته فاأق�صم 

�أن ينتقم من بنات جن�صها دون ��صتثناء.

حمل  و�ليهود  �لن�صارى  من  �لذمة  �أهل  على  وفر�ض 
�لكنائ�ض  بهدم  و�أمر  بعيد،  من  وُترى  عليهم  تدل  �صار�ت 
و�ملعابد �ليهودية يف جميع �أنحاء ملكه، وكان من بينها كني�صة 
لكافة  �لعباد�ت  حرية  و�أطلق  ت�صييدها  باإعادة  �أمر  ثم  �لقيامة، 

�لأديان �ل�صماوية.

ومل يتورع �حلاكم عن قتل عدد كبري من وزر�ئه و�أقرب 
من  بهالة  �صخ�صيته  يحيط  �أن  ��صتطاع  ثّم  ومن  �إليه،  �ملقربني 
�خل�صية و�لرعب، فلم يكن لأحد من وزر�ئه ورجال حا�صيته 

ورجال جي�صه ودولته نفوذ �إىل جانب نفوذه �لرهيب.

�لعلم«  »د�ر  �أن�صاأ  قد  )1004م(  عام 395هـ  وكان يف 
بغية ن�رص تعاليم �ملذهب �ل�صيعي �لإ�صماعيلي، وحاول بعد ذلك 
جعل هذ� �ملذهب عقيدة �لدولة �لفاطمية، ويف هذ� �حلني نف�صه 
�ختمرت يف نف�صه �ملبادئ �لعقيدية �لتي قامت �أ�صا�صها �لتعاليم 

�لدرزية �ملعقدة.

�مللقب  �إ�صماعيل  بن  حممد  �إىل  �لدرزية  طائفة  وتن�صب 
ع�صد  من  �أول  كان  حمزة  �أن  من  �لرغم  على  »بالَدَرزي«، 
»َدَرزي«  وفد  وقد  �لغريبة،  �لعقيدة  هذه  ت�صوره  يف  �حلاكم 
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على م�رص عام 408هـ )1017م( و�نخرط يف خدمة �حلاكم 
حمله،  و�حللول  حمزة  خلع  و��صتطاع  ر�صاه  ونال  �لله  باأمر 
�أن�صار كانو� م�صطهدين يف عهد حمزة وعرفو�  فالتف حوله 
بالدروز ن�صبة �إليه، وكان »َدَرزي« �أول من جهر بالعرت�ف 
د يف  باألوهية �حلاكم وذلك عندما قال »�إن �لعقل �لكلي قد جت�صَّ
�آدم، ثم �نتقل منه �إىل �لأنبياء، ثم �إىل علي بن �أبي طالب، 
�لدرزي  �ألَّف  وقد  �لفاطميون،  �خللفاء  وهم  علي  �آل  �إىل  ثم 
كتابًا يب�صط هذ� �ملذهب �لذي ل َيْعُدو �أن يكون تطبيًقا ملذهب 
�لباطنية �لذي �صبقه يف �لظهور، وقد �أخذ �لَدَرزي يف قر�ءة 
دينية مل  فاأثار ف�صيحة  �لقاهرة،  �أهم م�صاجد  �لكتاب يف  هذ� 
يعرت�ض �حلاكم عليها، ويوؤكد كثري من �ملوؤرخني �أن �ملذهب 
ويقول  �لله،  حرم  ممن  و�لزو�ج  �خلمر  �رصب  يبيح  �لَدَرزي 
من  �لدرزي  هرب  �لف�صيحة  هذه  وب�صبب  �لأرو�ح،  بتنا�صخ 
م�رص و�لتجاأ �إىل �ل�صام وب�رصَّ فيها مبذهبه بني �أهل �جلبال وخا�صة 
مع  م�صاحنة  �إثر  وعلى  بانيا�ض،  �إقليم  �لله ويف  تيم  و�دي  يف 
�إن  بينه وبينهم، ويقال  ن�صبت  �لأتر�ك خرَّ �رصيًعا يف معركة 

�حلاكم هو �لذي �صهل فر�ر �لدرزي �إىل �ل�صام.

و�ملكني«  �لأنطاكي  »يوحنا  �لن�رص�نيان  �ملوؤرخان  ويقول 
�أ�صل  من  �لَدَرزي  هذ�  �إن  »َدَرزي«  معا�رصي  من  و�أولهما 
»بن�صتكني«  يلقَّب  كان  �أنه  �لدروز  كتب  وجاء يف  فار�صي، 
»َدَرزي«  قتل  �أن  �ملوؤرخان  ويروي هذ�ن  تركي،  لقب  وهو 
مل يكن يف �ل�صام و�إمنا يف �لقاهرة على �أيدي غلمان من �لرتك 
بعد مقتله وقتل  بيته  وهو يف موكب �خلليفة �حلاكم، ونهب 
عدد كبري من �أن�صاره و�أتباعه، وكان ذلك خالل عام 410هـ 

)1019م(.

باأنه  �لله  باأمر  �حلاكم  يعتربون  �لآن  �إىل  �لدروز  وماز�ل 
تنا�صخ �إلهي حلَّ يف هذ� �خلليفة �لفاطمي على �صورة �إن�صان، 
وماز�ل �أهل هذه �لعقيدة يطلقون عليه ��صم »َربِّنا«، وقد �عتقد 
�حلاكم يف �صحة �ألوهيته �لز�ئفة فطفق ياأتي باأعمال �صاذة تتعدى 

حدود �ملعقول.

�خلرقاء  و�صيا�صته  �مل�صطربة  �حلاكم  ل�صخ�صية  كان  ولقد 
�أعمق �لأثر يف �لدولة �لفاطمية وم�صتقبلها، ففي عهده ظهرت 
بو�در �صعف هذه �لدولة و�نحاللها، فاأخذت �خلالفتان �ل�صنِّيتان 
عليهم،  �لق�صاء  وحماولة  �لفاطميني  مهاجمة  يف  �ملعا�رصتان 
�لإيجابي  �لهجوم  على  �لقوة  �لعبا�صية  �لدولة  لدى  يكن  ومل 
�مل�صلح، فاكتفى �خلليفة �لقادر )�نظر هذه �ملادة( بجمع عدد 
يف  �لطعن  يت�صمن  حم�رًص�  فكتبو�  وق�صاتها  بغد�د  علماء  من 
خو�رج  »�أدعياء  و�صلفه  �حلاكم  �أن  و�إعالن  �لفاطمي  �لن�صب 
كفار  هم  و�إمنا  طالب،  �أبي  بن  علي  ذرية  يف  لهم  ن�صب  ل 
ف�صاق زنادقة ملحدون معطلون ولالإ�صالم جاحدون وملذهب 
�لثنوية و�ملجو�صية معتقدون، وكان حترير هذ� �ملح�رص يف �صنة 

402هـ )1011م( و�أر�صل �إىل �أطر�ف �لعامل �لإ�صالمي.

�أما �خلالفة �لأموية يف �لأندل�ض فقد �تخذت يف هجومها 
��صمه  رجل  �لغربية  �ل�صحر�ء  يف  خرج  �إذ  �إيجابيًّا،  �صكاًل 
»�أبو ركوة« �دعى �أنه ينت�صب �إىل بني �أمية، وجمع جي�ًصا كبرًي� 
عرب  من  ة  قرَّ بنو  �إليه  و�ن�صم  �لغربية،  م�رص  حدود  وهاجم 
من  بهم  �أوقعه  ملا  �حلاكم  على  �لناقمني  من  وكانو�  �لبحرية، 

مظامل وما ��صتوىل عليه ظلًما من �أرز�قهم.

و��صطره  �حلاكم  جي�ض  فقاتله  ركوة«  »�أبي  و��صتد خطر 
�إىل �للتجاء �إىل �ل�صعيد، فبالد �لنوبة حيث قب�ض عليه فقتل 



حرف الفاء

285

بالقاهرة، و�إذ� كانت ثورة »�أبي ركوة« قد �نتهت بالف�صل فاإن 
�أ�صعفا  قد  �لعبا�صيني  و�لق�صاة  �لعلماء  حركته مع وقع حم�رص 
هيبة �لدولة �لفاطمية، فقام �لنز�ع بني عنا�رص �جلي�ض من مغاربة 
و�أتر�ك و�صود�نيني، ومل تهد�أ فتنتهم �إل بعد قتل عدد كبري من 

قادتهم.

�صت دعائم �لدولة �لفاطمية حماولة  ومن �لعو�مل �لتي قوَّ
�لذي  �لإ�صماعيلي  �ل�صيعي  �ملذهب  �أ�صول  �أحد  تغيري  �حلاكم 
�أبي  بن  علي  ن�صل  على  مق�صورة  �لإمامة  تكون  باأن  يق�صي 
عقيدة  يف   – لأنها  �لأب  عن  �لبن  يتو�رثها  و�أن  طالب، 
بالور�ثة،  تنتقل  – ت�صتلزم �صفات وعلوم خا�صة  �لإ�صماعيلية 
وقد �لتزم �لفاطميون بهذ� �لنظام فكان كل خليفة �بًنا للخليفة 

�ل�صابق.

�لعهد  بولية  فاأو�صى  �ملبد�أ  هذ�  خالف  �حلاكم  �أن  غري 
��صمه  ي�رصب  باأن  و�أمر  �ل�صيا�ض،  بن  �لرحيم  عبد  عمه  لبن 
بجانب ��صم �خلليفة على �لنقود، و�أن ينق�ض على �لبنود و�لطر�ز 
و�أن ينوب عبد �لرحيم عنه يف �خلطبة و�ل�صالة و�لنحر و�لنظر 
يف �ملظامل، و�أن ي�صايره يف �ملو�كب، وقد كاد هذ� �لتغيري يف 
�ملبد�أ �أن يحدث �نق�صاًما يف �صفوف �ل�صيعة �لإ�صماعيلية، لول 
�أن �حلاكم قتل، وبادرت �أخته �صت �مللك )�نظر هذه �ملادة( 
�إىل �لق�صاء يف حزم على �لنق�صام باأن �أر�صلت �إىل عبد �لرحيم 
من قب�ض عليه وقتله و�أجل�صت �بن �حلاكم على عر�ض �خلالفة 

�لفاطمية.

قبل  لة  �ملف�صّ �لأربع  �لبو�در  �أن  يت�صح  تقدم  ما  ومن كل 
وثورة  �لفاطمي،  �لن�صب  بالطعن يف  �لعبا�صي  �ملح�رص  وهي: 
�حلاكم  وحماولة  �جلي�ض،  عنا�رص  بني  و�لنز�ع  ركوة،  �أبي 

�خلروج على �أ�صول �ملذهب �لإ�صماعيلي كان لها �أثر قوي يف 
زعزعة �لدولة �لفاطمية، فاأخذت عنا�رص �ل�صعف و�لفناء تدّب 

يف كيانها �لعام.

�لذي  �لله  باأمر  �حلاكم  �أن  �لأقد�ر  �أحكام  غر�ئب  ومن 
�أ�رصف يف بغ�ض �ملر�أة و�لنكاية بها قدر ��صتطاعته كانت نهايته 
�لتع�صة �لغام�صة من تدبري �مر�أة، هي �أخته �صت �مللك، كما 

يوؤكدها �لكثري من �ملوؤرخني.

�لعري�صة  �لتاريخ  �أبو�ب  من  �ل�صيدة  هذه  دخلت  ولقد 
»�صت  �أو  �مللك«  »�صيدة  �أو  �مللك«  »�صت  �ملوؤرخون  ويدعوها 
�مللوك« �أو »�صت �لن�رص«، ويذكرونها على �أنها �صيدة عظيمة 
على  ويدل  �لقتد�ر،  من  كبري  جانب  على  وحاكمة  بارعة 
قدرتها ما �أظهرته يف �ملدة �لق�صرية �لتي ق�صتها يف �إد�رة �صوؤون 

�لدولة �لفاطمية نائبة عن �أخيها �خلليفة.

فافرتى  �حلاقدين،  �أل�صنة  من  �مللك«  »�صت  ت�صلم  ومل 
بع�صهم عليها ورموها يف �رصفها و�تهموها بقتل �أخيها �حلاكم، 
وتذكر �لرو�يات �ل�صائعة �أن هذ� �خلليفة �ل�صاذ كان يتلقى يف 
�أثناء جولته يف �أرجاء �لدولة �لتما�صات مكتوبة من رعاياه وينظر 
فيها خالل �أوقات فر�غه، و�نتهز بع�ض �مل�رصيني هذه �لفر�صة 
و�أر�صلو� �إليه يف �خلفاء �أ�صعاًر� بذيئة وو�صايات م�صينة، وتلقى 
حق  يف  خمزية  تهم  على  تنطوي  ورقة  �لقاهرة  يف  وهو  مرة 
»�صت �مللك« �لتي مل تتزوج وتت�صمن و�صايات ترميها بالعبث 
و�ملجون، فثار �حلاكم وهدد �أخته بالقتل �إذ� مل تثبت طهارتها 
بالرب�هني �لقاطعة، ويقال �إن »�صت �مللك« – وقد ر�أت �صطط 
�أخيها �جلامح – تاآمرت مع »يو�صف �صيف �لدولة بن دّو��ض« 
من زعماء بربر كتامة فز�رته لياًل وبينت له �خلطر �لذي يتهددها 
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�لطغيان، و�أقنعته  �لدين وتهوره يف  �أخيها عن جادة  وخروج 
باأن �لأمل �لوحيد يف جناتها هو �لتخل�ض منه وتربع �بنه �لقا�رص 

على �لعر�ض.

فا�صتاأجر يو�صف بن دّو��ض رجلني، ويف ليلة 27 من �صو�ل 
عام 411هـ )13 فرب�ير عام 1021م( �نق�ّض �لرجالن على 
�حلاكم وهو منطلق على حماره �لأ�صهب قا�صًد� �لعزلة يف جبل 
�لغالم  وقتال  فقتاله  بال�صيطان،  ويت�صل  »زحل«  ليعبد  �ملقطم 
� �إىل »�صت �مللك« �لتي  �لذي ي�صحبه، ونقال جثته �مل�صوهة �رِصًّ
�إىل  بادرت  �لنباأ حتى  �إن ذ�ع  دفنتها يف رحاب ق�رصها، وما 

�تهام »�بن دّو��ض« و�لرجلني بقتل �أخيها فقتلو� لتوهم.

غري �أن هذه �لق�صة �ل�صائعة عن �جلرمية تفتقر �إىل �لعنا�رص 
�لتاريخية �لثابتة �لتي تدعم حقيقتها، ويظهر �أن ما رو�ه �ملقريزي 
يف �جلزء �لأول من كتابه »�خلطط« ي�صاير هذه �حلقيقة �إىل حد 
بعيد، وملخ�ض رو�ية �ملقريزي يرتكز يف �أنه حدث يف �صهر 
�ملحرم عام 415هـ )1024م( �أن قب�ض على �صخ�ض �عرتف 
باأنه هو �لقاتل، وقدم برهاًنا على �عرت�فه قطعة من جلد ر�أ�ض 
�حلاكم وقطعة من �لقطيلة )�لفوطة( �لتي كانت عليه و�أعلن �أنه 
قتله »غرية لله ولالإ�صالم« وعندما �ُصئل كيف قتله �أخرج �صكيًنا 

وطعن قلبه وقال: »هكذ� قتلته«.

�أي يف يوم 27 �صو�ل عام  ويف يوم مقتل �حلاكم نف�صه 
411هـ )13 فرب�ير عام 1021م( �أجل�صت »�صت �مللك« �بن 
�أخيها �أبي �حل�صن �مللقب »بالظاهر لإعز�ز دين �لله« على عر�ض 
�خلالفة �لفاطمية، ونودي به خليفة يف 10 من ذي �حلجة عام 
عمره،  من  ع�رصة  �ل�صاد�صة  يف  وكان  )1021م(  411هـ 
ق�صتها  �لتي  �لأربع  �ل�صنو�ت  خالل  عمته  �أ�صبحت  ثم  ومن 

يف �لو�صاية عليه �حلاكمة �لفعلية للدولة، فاأعادت �إىل �خلالفة 
ونظمت  �ملالية  باملو�رد  �ملال  بيت  ومالأت  و�لنظام  �ل�صتقر�ر 
�جلي�ض، وكان حكمها قا�صًيا، ولكنها كانت تر�عي �مل�صلحة 
�لرعايا، ومل تق�رصِّ يف معاقبة عمال  �لعامة فاكت�صبت �حرت�م 
�لدولة �مل�صتهرتين يف غري حماباة �أو حتيز، كما كانت �رصيعة 
باخلدعة  و��صتطاعت  بالأقاليم،  �أو  بالقاهرة  �لفنت  �إخماد  يف 
�لقب�ض على »عبد �لرحيم بن �ل�صيا�ض« �لذي ن�صبه �حلاكم وليًّا 
للعهد، وقتلته بعد �صجنه وذلك عند تاأكدها من �أن ل �أمل لها 
يف �ل�صفاء، وتوفيت �صت �مللك بعد ذلك بثالثة �أيام يف عام 

415هـ )1024م(.

�لله،  دين  لإعز�ز  �لظاهر  �خلليفة  ل�صرية  �لتعر�ض  وقبل 
يح�صن �لتعرف على �أحد�ث �ل�صيا�صة �خلارجية للدولة �لفاطمية 
يف عهد �أبيه �حلاكم باأمر �لله، ففي �ملغرب و��صل عامله »بلّكني 
مر�ك�ض  على  زحفه  يو�صف«  �لفتوح  باأبي  �مللقب  زيري  �بن 
من   21 يف  وتويف  تام�صنا،  و�إقليم  برغو�طة  على  و��صتوىل 

ذي �حلجة 373هـ )983م(.

وكانت �لأ�صو�ت يف ذلك �حلني قد �أخذت ترتفع مدّوية 
�لبالد  يف  �لروحي  �ملالكي  �ملذهب  مكانة  با�صتعادة  ومطالبة 
�إىل  �لأنظار  و�جتهت  �ل�صنّيني،  �لقريو�ن  علماء  من  ول�صيما 
�لأمر�ء �لزيريني �لذين مل ي�صتطيعو� �إخفاء عقيدتهم �ل�صّنية بعد 

كبتها يف �أعماقهم زمًنا طوياًل.

وبعد وفاة �لأمري »بلّكني« توىل �حلكم �بنه »�ملن�صور �مللقب 
�إىل  �لتقليدية  �لبعثة  �أر�صل  �أنه  من  �لرغم  وعلى  �لفتح«،  باأبي 
�إىل  يهدف  كان  �جتاهه  فاإن  �لهد�يا،  حتمل  �لفاطمي  �خلليفة 
�لتحرر من �خلالفة يف م�رص، وبعد �أن ب�صط نفوذه على �جلزء 
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�ل�رصقي من �لبالد �ملغربية باأ�رصها تارًكا �جلزء �لغربي لقبائل زناتة 
�أمية يف �لأندل�ض، تويف عام 386هـ  ينا�رصهم حلفاوؤهم بنو 
)996م( وهو �لعام نف�صه �لذي تويف فيه �خلليفة �لعزيز بالله يف 

م�رص وتوىل �خلالفة �بنه �حلاكم باأمر �لله.

�مللقب  بادي�ض  مناد  »�أبو  ولده  �لفتح  �أبا  �ملن�صور  وخلف 
بنا�رص �لدولة« وتوىل حكم �إفريقية )تون�ض( و�ملغرب �لأو�صط 
)�جلز�ئر( يف 3 من ربيع �لأول عام 386هـ )23 من مار�ض 
�حلاكم  �لفاطمي  �خلليفة  ملكه  على  و�أقره  996م(،  عام 
�لله، فو��صل �أبو مناد بادي�ض �حلرب �صد قبائل زناتة يف  باأمر 
مر�ك�ض، ثم هزم »ُفلفل بن �صعيد« يف �جلز�ئر، فلجاأ »فلفل« 
�أمده  حيث  طر�بل�ض  �إىل  منها  وت�صلل  �لكربى  �ل�صحر�ء  �إىل 
مدينة  �إىل حما�رصة  فتو�صل  م�رصيني  بجنود  �لله  باأمر  �حلاكم 
وجنود  �لزناتية  »فلفل«  جنود  بني  �خلالف  دبَّ  وملا  قاب�ض، 
�إىل طر�بل�ض حيث  »فلفل«  �ن�صحب  �مل�رصي  �لفاطمي  �جلي�ض 
ن جنُده �لزناتية ما ي�صبه مملكة ��صتقرت يف ليبيا حتى و�صول  كوَّ
ع�رص  )�حلادي  �لهجري  �خلام�ض  �لقرن  يف  �لهاللية  �حلملة 
�مليالدي( �إىل بالد �ملغرب، ومات فلفل بن �صعيد بن خزرون 

عام 400هـ )1009م(.

بني  ظاهريًّا  �لطيبة  �لعالقات  ظلت  تقدم  مما  �لرغم  وعلى 
�أبي مناد بادي�ض، ومع ذلك  م�رص �لفاطمية و�ملغرب يف عهد 
فقد كان �حلاكم باأمر �لله ي�صمر �لبغ�صاء لبادي�ض جلنوحه �إىل 
ثم  ومن  م�رص،  يف  �لفاطمية  �لدولة  عن  �لكلي  �ل�صتقالل 
��صتمر على تدبري �ملوؤ�مر�ت �صده لدرجة �أنه �أمر و�ليه على برقة 
�أمالك  �صمن  وكانت  عليها،  و�ل�صتيالء  طر�بل�ض  مبهاجمة 

بادي�ض، ولكن جند بادي�ض �أنزلو� �لهزمية باجلي�ض �لفاطمي.

زناتة على  قبائل  � من حث  بدًّ �لله  باأمر  �حلاكم  ومل يجد 
�ل�صري �إىل طر�بل�ض و�ل�صتيالء عليها، ولكن بادي�ض ق�صى على 
�إىل تون�ض، ويف هذه �لأثناء  كل هذه �ملوؤ�مر�ت وعاد ظافًر� 
اد عن طاعة �بن �أخيه »بادي�ض« و�صيد قلعة بني حماد  خرج حمَّ
�ملنيعة جنوبًا يف ميناء بجاية، وذلك لأن »بادي�ض« حرم عمه 
اًد� من حكم مدينتي تيج�ض وق�صطنطينية باجلز�ئر، فحارب  حمَّ
و�لحتماء  �لفر�ر  يف  حماد  وجنح  جي�صه  و�صتت  عمه  بادي�ض 

بالقلعة.

وتويف �أبو مناد بادي�ض نا�رص �لدولة يف 29 من ذي �لقعدة 
بن  »�ملعّز  �بنه  بعده  �حلكم  وتوىل  )1016م(،  406هـ  عام 
عهده  ويف  عمره،  من  �لتا�صعة  يف  �صبيًّا  وكان  بادي�ض«، 
�إحد�هما  دويلتني،  �إىل  �ل�صنهاجية  زيري  بني  دولة  �نق�صمت 
يف �ل�رصق وعا�صمتها �لقريو�ن يف تون�ض و�لأخرى يف �لغرب 
ي  يحكمها حّماد ومقرها �لقلعة، وعقد بني �لدولتني �تفاق ودِّ

ينظم هذ� �لتق�صيم.

زيري  بني  دويلة  ظلت  �لتق�صيم  هذ�  من  �لرغم  وعلى 
بن  »�ملعز  عهد  و�رف يف  �قت�صادي  بازدهار  تت�صم  تون�ض  يف 
بادي�ض« �لذي د�م من عام 406 �إىل عام 454هـ )1016– 
1062م(، وقد ��صتطاع تنمية ثروة �لبالد و�صجعت هذه �لرثوة 
�ملعز على �لتخل�ض نهائيًّا من �صلطان �لفاطميني يف م�رص وعلى 
�لق�صاء على �ملذهب �ل�صيعي يف مملكته وهو �ملذهب �لذي مل 

يقبله �أهل �ملغرب �إل ُكْرًها.

وما من �صك يف �أن »�ملعز بن بادي�ض« قد تاأثر بتعاليم �أ�صتاذه 
�لرجال(  �أبي  �بن  مادة  )�نظر  �لرجال  �أبي  بن  �حل�صن  ووزيره 
�لذي تعهده بالرتبية منذ �ل�صغر، ف�صب �ملعز على �صاكلته ي�صمر 

�لبغ�صاء لل�صيعة ويتم�صك بال�صنة يف قر�رة نف�صه.
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ومما عرف عن �ملعز يف مرحلة �صباه �أنه خرج لل�صالة يف 
�أحد �لأعياد ممتطًيا جو�ده وحتّف به كوكبة من حر�صه، و�إذ� 
�لباطن  عقله  من  بد�فع  ي�صيح  به  و�إذ�  به،  يكبو  باجلو�د 
»�أبو بكر – عمر« فاأحاط به �ل�صيعيون يريدون �غتياله، ولكن 
بني  ووقعت  جندته  �إىل  بادرو�  �ل�صنيني  من  وجماعة  عبيدة 
�لفريقني معركة �جنلت عن قتل ما يزيد عن ثالثة �آلف �صيعي 
يف �ملكان �ملعروف �إىل �لآن »بربكة �لدم«، ومنذ ذلك �حلني 
وعلى  للفاطميني  �لدعوة  قطع  على  �لعمل  عن  �ملعز  ينفك  مل 
ح�ّض �لنا�ض على نبذ �ملذهب �ل�صيعي و�لرجوع �إىل �ل�صنة على 
يف  �ل�صيعيني  ��صطهاد  يف  �جلهد  بذل  وقد  �ملالكي،  �ملذهب 
بالده و�أمر بقتل عدد كبري منهم و�أطلق على هذه �لثورة �لدينية 

��صم »حركة �لتطهري«.

�إىل �ل�صيا�صة  بالن�صبة  هذ� هو جممل ما حدث يف �ملغرب 
�أما  �لله،  باأمر  �حلاكم  عهد  �إِبَّان  �لفاطمية  للدولة  �خلارجية 
ينتهزون  �لبيزنطيون  ظل  فقد  �ل�صام  يف  لالأحد�ث  بالن�صبة 
�صور  مدينة  �أهل  وعندما خرج  �لفاطميني،  من  للنيل  �لفر�ض 
بزعامة  )998م(  388هـ  عام  �لله  باأمر  �حلاكم  طاعة  على 
عليها  نق�ض  جديدة  نقدية  عملة  �صك  �لذي  »عالقة«  �ملالح 
� بعد فاقة لالأمري عالقة«، �أر�صل »برجو�ن« – �لذي كان  »ِعزًّ
�صور  �إىل  كبرية  حملة   – �حلني  ذلك  يف  �خلليفة  على  و�صيًّا 
فبعث  �لثاين«  »با�صيل  �لبيزنطي  بالإمرب�طور  »عالقة«  فا�صتنجد 
�إليها باإمد�د�ت يف �لبحر، وبادر »برجو�ن« على �أثرها باإر�صال 
ثم  ومن  »�صور«،  ميناء  �إىل  �لفاطمي  �لأ�صطول  �صفن  بع�ض 
�لفريقني  �لبحر و�لرب وقامت معركة بني  �ملدينة من  حو�رصت 
�نتهت بت�صليم »�صور« ثم �صقوطها يف �أيدي �لقو�ت �لفاطمية 
�لقاهرة  �إىل  �أر�صل  �لذي  »عالقة«  �لبيزنطيني وحليفهم  وهزمية 

حيث قتل.

�لبيزنطيني  على  �لفاطميني  �نت�صار�ت  من  �لرغم  وعلى 
ليت�صنى  مهادنتهم  على  ل  عوَّ »برجو�ن«  فاإن  �ل�صام  �صمال  يف 
له �لق�صاء على �لفنت �لد�خلية يف م�رص، فاقرتح على »با�صيل 
�لثاين« عقد �صلح، وبينما كانت �ملفاو�صات تدور يف �لقاهرة 
لهذ� �لغر�ض غز� »با�صيل �لثاين« بالد �ل�صام لوقف زحف �لقو�ت 
�لفاطمية على �أنطاكية، غري �أن هذ� �لغزو ف�صل و�رتد »با�صيل« 
�إىل �أرمينية و�آثر ��صتتباب �ل�صلم يف حدود بالده �جلنوبية ليتفرغ 

ملو�جهة �لبلغار.

معاهدة  �إبر�م  ومّت  �لقاهرة،  يف  �ملفاو�صات  و��صتوؤنفت 
�صد�قة بني م�رص و�لدولة �لبيزنطية بال�رصوط �لآتية:

• �أن تظل �لهدنة قائمة بني �لدولتني مدة ع�رص �صنو�ت.

• �أن يتمتع �مل�صيحيون �لذين يقيمون يف �لدولة �لفاطمية 
كنائ�صهم  بتجديد  لهم  وي�صمح  �لدينية  باحلرية 

وبنائها.

م�رص  باإمد�د  �لثاين«  »با�صيل  �لإمرب�طور  يتعهد  • �أن 
�لإمرب�طور  �أن  غري  �حلبوب،  من  �إليه  حتتاج  مبا 
�لفاطمية  بالدولة  عالقته  قطع  �أن  يلبث  مل  �لبيزنطي 
عندما �أخذ �حلاكم باأمر �لله يف تنفيذ �صيا�صته �لعد�ئية 
�إز�ء �لن�صارى، وظلت هذه �لقطيعة قائمة �إىل وفاة 

�حلاكم عام 411هـ )1020م(.

�لظاهر  علي  �حل�صن  �أبي  �صرية  تف�صيل  �إىل  �لآن  ولنعد 
باأمر �لله، وذلك بعد موت عمته  �لله بن �حلاكم  لإعز�ز دين 
»�صت �مللوك« عام 415هـ )1024م(، فقد ترك �إد�رة �صوؤون 
�لدولة بعد وفاتها يف �أيدي رجال بالطه ووزر�ئه وقادة جي�صه 
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وق�صاته ردًحا من �لزمن، ومبجرد �أن �أطلقت يده يف �إد�رة دفة 
�حلكم عمد �إىل �ل�صتعا�صة عن رجال حر�صه من �لرببر بجنود 
من �ملرتزقة �لرتك و�لتتار �لذين تكونت منهم بعد وقت ق�صري 
فرقة �صخمة من فرق �جلي�ض �لفاطمي، وكان �خلليفة �لظاهر 
وذلك  �لنق�صام  من  ملكه  وحدة  �إنقاذ  ذلك  ور�ء  من  ياأمل 
بتطعيم �إد�رة حكمه بعنا�رص �أجنبية بعيدة عن �ملنازعات �لقدمية 

وعن �ملطالبة بحقوق و�متياز�ت �صارة بالدولة.

ميادين  يف  مفيدة  خدمات  �ملرتزقة  هوؤلء  �أدى  ولقد 
�لقتال، �إذ كان لهم �أثر بارز يف �لنت�صار�ت �حلربية ولكنهم 
حربية  معارك  هناك  يكن  مل  �إذ�  بينهم  فيما  يتقاتلون  كانو� 
هذه  يح�صمون  و�لعرب  �ملغاربة  وكان  غمارها،  يخو�صون 
�ملعارك �لد�مية، ولكن �ملرتزقة كانو� يتحولون �إىل مقاتلة �أفر�د 
�ل�صعب مما كاد يجر �إىل قيام حرب �أهلية، وقد �صار �ملرتزقة 
�لرتك خطًر� د�هًما على �لدولة �لفاطمية نف�صها مع مرور �لزمن 

ومن ثّم �صارو� �صادة �لإمرب�طورية �لفاطمية �حلقيقيني.

و�إذ� كان �لرتك من �ملقاتلني �ملمتازين فاإنهم يف تدبري �أمور 
هذ�  �لعرب وحنكتهم يف  مهارة  ميلكون  و�صيا�صتها ل  �لدولة 

�ملجال.

و�زد�د �رص �ملرتزقة �لرتك و�لتتار ومل يدرك �خلليفة �لظاهر 
خطر هذ� �ل�رص �مل�صتطري �إّل بعد فو�ت �لوقت.

ويذكر للخليفة �لظاهر – فيما له عالقة بال�صيا�صة �لد�خلية– 
�أنه �أباح كل ما كان قد حرمه �أبوه �حلاكم باأمر �لله، بل �إنه غاىل 
�خلمر ورخ�ض  على �رصب  �أقبل  �أنه  لدرجة  �ل�صبيل،  هذ�  يف 

للنا�ض يف �رصبها فاأخذو� ميار�صون حياة �للهو و�لعبث.

بادي�ض«  بن  »�ملعز  فاإن  �خلارجية  بال�صيا�صة  يتعلق  فيما  �أما 
��صتمر يف عهد �لظاهر على �لعمل د�ئًبا للو�صول �إىل �لغاية �لتي 

يهدف �إليها وهي �لق�صاء على �لفاطمية يف �ملغرب �لعربي.

ومل تفد م�صانعة �لظاهر �ملعز بن بادي�ض، ومل يجد �للقب 
�لذي �أ�صفاه هذ� �خلليفة على و�ليه �ملغربي وهو »�رصف �لدولة 
على  �ملعز  ت�صميم  يف  نفًعا  ذلك  كل  يجد  مل  وع�صدها«، 
�لدولة  من  نهائيًّا  و�لتخل�ض  �أ�صا�صه  من  �ل�صيعي  �ملذهب  هدم 

�لفاطمية.

�لبيزنطية  بالدولة  �لفاطمية  �لدولة  عالقة  �إىل  بالن�صبة  و�أما 
فقد حاولت »�صت �مللوك« يف �أول عهد �لظاهر باخلالفة توطيد 
�صفرًي�  �ملقد�ض  بيت  بطريق  نيقفور  فاأر�صلت  �لعالقة،  هذه 
و�إبالغه  �لدولتني  بني  �ل�صد�قة  �أو��رص  لتوثيق  �لثاين  با�صيل  �إىل 
�لإجر�ء�ت �لتي �تخذت يف �لقاهرة لرفع �حليف عن �لن�صارى 
تنجح وظلت  �ل�صفارة مل  هذه  ولكن  �لكنائ�ض،  بناء  وجتديد 
غار�ت �لبيزنطيني تتو�ىل على �صمال �ل�صام حتى عام 418هـ 

)1027م(.

�لذي  �لثامن  ق�صطنطني  �لبيزنطي  �لإمرب�طور  عهد  ويف 
لعقد  �أخرى  �صفارة  �لظاهر  �خلليفة  بعث  �لثاين  با�صيل  خلف 
�ل�رصوط  تت�صمن  معاهدة  �إبر�م  على  �لتفاق  فتم  �ل�صلح، 

�لتالية:

كني�صة  بناء  باإعادة  �لبيزنطي  لالإمرب�طور  ي�صمح  • �أن 
�لقيامة ببيت �ملقد�ض.

�لكنائ�ض  بناء  باإعادة  �مل�صيحيني  لكافة  ي�صمح  • �أن 
�إىل  حولت  �لتي  عد�  �حلاكم  عهد  هدمت يف  �لتي 

م�صاجد.
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بيت  يف  بطريًقا  �لبيزنطي  �لإمرب�طور  يعني  • �أن 
�ملقد�ض.

• �أل يقوم �لفاطميون باأي عمل عد�ئي نحو حلب حتى 
تقوم بدفع �جلزية �ل�صنوية �لتي كانت تدفعها للدولة 

�لبيزنطية منذ عام 970م )360هـ(.

من  عدو  لأي  �مل�صاعدة  يد  �لفاطمية  �لدولة  متد  • �أل 
�لذين  �صقلية  �أهل  وخا�صة  �لبيزنطية،  �لدولة  �أعد�ء 
�لأرخبيل  بحر  جزر  يف  وعاثو�  �لدولة  هذه  هددو� 
ف�صاًد�، وكان �لإمرب�طور يخ�صى �ن�صمام �لأ�صطول 

�لفاطمي �إىل �أهل �صقلية فيتعذر عليه �إخ�صاعهم.

�لبيزنطي  �لإمرب�طور  تعهد  �ل�رصوط  هذه  مقابلة  ويف 
بالآتي:

• �أن يعمل على ذكر ��صم �خلليفة �لفاطمي يف �خلطبة 
�لدولة  د�خل  �لو�قعة  و�مل�صاجد  �لق�صطنطينية  بجامع 

�لبيزنطية.

� على  • �أن يعيد بناء جامع �لق�صطنطينية �لذي هدم َردًّ
هدم كني�صة �لقيامة يف عهد �حلاكم باأمر �لله.

قب�صة  يف  �لذين  �مل�صلمني  �لأ�رصى  �رص�ح  يطلق  • �أن 
�لروم.

مفرج  بن  ان  حل�صَّ م�صاعدة  �أية  �لإمرب�طور  ُيقدم  • �أل 
على  �لذي خرج  �لرملة  �لطائي �صاحب  �جلر�ح  �بن 

�خلليفة �لظاهر.

422هـ  �صنة  �ل�صلح  هذ�  نق�صو�  �لبيزنطيني  �أن  غري 
�ملعادين  بال�صام  �لعرب  �أمر�ء  بع�ض  �إىل  و�ن�صمو�  )1030م( 
للفاطميني و�أغارو� على »�أفامية« و��صتولو� على قلعتها و�أ�رصو� 

كثرًي� من �أهلها.

وتويف �خلليفة �أبو �حل�صن علي �لظاهر لإعز�ز دين �لله يف 
15 من �صعبان عام 427هـ )13 يونية �صنة 1036م(.

وتوىل �خلالفة بعده �بنه »�أبو متيم معد �مل�صتن�رص بالله« وكان 
عمره �صبع �صنو�ت، وقد طالت مدة خالفته فبلغت �صتني عاًما 
من 427 �إىل 487هـ )1035 – 1094م(، وخالل �ملدة 
تكن يف  ومل  عليه،  �لو�صاية  �أمه  تولت  قا�رًص�  فيها  بقي  �لتي 
�أو �ل�صجاعة �لتي �ت�صفت بها »�صت �مللك«،  م�صتوى �لذكاء 
ومن َثمَّ مل تفلح يف تقليدها ومل حت�صن �إد�رة �صوؤون �لدولة، 
�إىل  ي�صل  �لأتر�ك، وكان عددهم  �ملرتزقة  �إىل مترد  �أدى  مما 
�إىل  فتو�صلو�  �لدولة،  ن�رص  رئي�صهم  زعامة  حتت  �ألًفا  ثالثني 

�لتحكم يف زمام �لأمور و�ل�صيطرة على �لقاهرة �صيطرة تامة.

ولقد متادى ن�رص �لدولة زعيم �ملرتزقة �لأتر�ك يف غلو�ئه 
فلم يرع للخليفة �أية حرمة، وجعله �صبه معتقل يف ق�رصه وقب�ض 
على �ل�صلطة �لفعلية بيديه، وكان �أتباعه �لرتك يحا�رصون هذ� 
ثم  �أجورهم،  برفع  �ملطالبة  فيها  لهم  يحلو  مرة  كل  �لق�رص 
�لدينية  �لعامة و�ملوؤ�ص�صات  �مل�صالح  �إىل ممار�صة نهب  يتحولون 
�ملقد�صة وخز�نة �لدولة، وقد �أدى ذلك �لنهب �إىل نفاد �ملو�رد 

�ملالية.

هوؤلء  لطغيان  حد  و�صع  عن  �لتام  �مل�صتن�رص  ولعجز 
 � �ملف�صدين �أو �ل�صتجابة �إىل مطالبهم �ملتز�يدة �جل�صعة، مل ير بُدًّ
من �لنزول على رغبتهم يف بيع �لتحف �لثمينة �لتي جمعها �آباوؤه 



حرف الفاء

291

و�أجد�ده منذ قيام �لدولة �لفاطمية، وكانت هذه �لتحف ت�صمل 
�لأو�ين �لذهبية و�لف�صية و�حللي و�جلو�هر �لغالية �لفريدة.

ولقد و�صف �ملوؤرخون �لعرب وعلى ر�أ�صهم »�ملقريزي« 
)�نظر هذه �ملادة( هذه �لتحف تف�صياًل، فاإذ� هي فر�ئد �لزمرد 
وفر�ئد من �للوؤلوؤ و�أحجار كرمية من �ملا�ض و�لياقوت، وعقود 
�لثمينة،  بالأحجار  �ملر�صع  �لذهب  من  وخو�مت  �جلو�هر  من 
تقدر  ل  �أخرى  و�أ�صياء  �لنادر،  �لبلور  �أو�ين  من  كبري  وعدد 
�ل�صناعة  د�ر  حمتويات  كل  مع  باملز�د  بيع  هذ�  كل  بثمن، 
)�لرت�صانة( من �أ�صلحة نفي�صة ل�صتمالها على �أجز�ء من �لذهب 
�لتحف  قيمة هذه  �لعزيز  �ملقريزي و�بن عبد  و�لف�صة، ويقدر 
وقيمة �لأثاث و�لريا�ض �لتي تناولها �لبيع باأكرث من ثالثة ماليني 
من �لدنانري، وقد حدث هذ� �لبيع �لإجباري يف عام 460هـ 

)1067م(.

كنوز  �لتهمت  �لتي  �ملادية  �خل�صائر  هذه  على  وعالوة 
�لفاطميني �لقيمة لإر�صاء نهم �ملرتزقة �لأتر�ك �جل�صع، فقدت 
�خلالفة �لفاطمية كنـًز� ثقافيًّا ل يعو�ض، وذلك بالق�صاء على 
مكتبتها �لتي كانت ت�صم �أنف�ض �ملجلد�ت و�ملخطوطات �لنادرة 

ب�صبب طغيان هوؤلء �ملرتزقة �لأ�رص�ر.

وقد قتل زعيم هوؤلء �لطغاة »ن�رص �لدولة« �إثر موؤ�مرة دبرت 
لغتياله، ولكن قتله مل يغري من و�صع �مل�صتن�رص بالله، ومن 
ثّم ��صتنجد ببدر �جلمايل )�نظر هذه �ملادة( �لأرمني �لأ�صل، 
فرقة  ر�أ�ض  على  )1072م(  466هـ  عام  �لقاهرة  �إىل  فو�صل 
�لقو�ت  قيادة  توىل  ما  و�رصعان  و�لأرمن،  �لتتار  �ملرتزقة  من 
�مل�صلحة با�صم »�أمري �جليو�ض« ومل يرتدد يف قتل �أمر�ء �ملرتزقة 
�لدموي  �لقمع  وبهذ�  موله،  عر�ض  لإنقاذ  باجلملة  �لأتر�ك 

ورعاية  مللذ�ته  �لن�رص�ف  �مل�صتن�رص  و��صتطاع  �لنظام  ��صتتب 
مبا  يلهو  و�أن  نادرة،  وطيور  نباتات  من  ت�صم  وما  حد�ئقه، 

يقدمه �ملهرجون و�لأقز�م من �ألو�ن �لت�صلية.

ذكرت  �لتي  �مل�صوؤومة  �لأحد�ث  تلك  من  �لرغم  وعلى 
قبل، فاإن �لق�صم �لأول من حكم �مل�صتن�رص بالله كان ي�صتمل 
نه  دوَّ ما  ذلك  على  يدل  �لزدهار،  من  قليل  غري  �صيء  على 
تلك  يف  م�رص  و�صف  يف  خ�رصو«  »نا�رص  �لفار�صي  �لرحالة 
ز�هرة  ومدن  حمكم  نظام  ذ�ت  �إنها  قال  �إذ  �لزمنية،  �حلقبة 
ر�أى و�صاهد،  مبا  �أعجب  و�أنه  يانعة،  وغناء وفرية وح�صارة 
و�صقلية  )تون�ض(  �إفريقية  في�صمل  ميتد  �لدولة  ظّل  كان  وقد 
وم�رص و�حلجاز و�ل�صام و�لعر�ق وخر��صان، وقامت يف كل 

هذه �لأقطار �لدعوة �ل�صيعية بني �صخط �أهل �ل�صنة وحقدهم.

وبد�أت �لدولة �لفاطمية يف هذ� �لق�صم �لأول توجه �لنظر 
�ملتهاوية، و�أح�ض  �لعبا�صية  �لعر�ق وبغد�د مقر �خلالفة  �صوب 
�خلليفة �لعبا�صي بو�در �خلطر فاأ�صدر يف �صنة 444هـ )1070م( 
حم�رًص� ثانًيا �صبيًها باملح�رص �لأول �لذي �صدر يف عهد �حلاكم 
باأمر �لله للطعن يف ن�صب �خللفاء �لفاطميني، ووقَّع عليه كبار 
�أطر�ف  �إىل  ن�صخ  منه  و�أر�صلت  بغد�د،  يف  و�لق�صاة  �لعلماء 

�لعامل �لإ�صالمي.

ولكن رد »�مل�صتن�رص بالله« كان قويًّا و�إيجابيًّا، ففي عام 
448هـ )1074م( خرج على �خلليفة �لعبا�صي �أحد قو�ده وهو 
�أر�صل  �لذي  �مل�صتن�رص  �إىل  و�ن�صّم  �لب�صا�صريي،  �حلارث  �أبو 
�إليه �ل�صالح و�لأمو�ل، فدخل �لب�صا�صريي بغد�د عام 450هـ 
)�نظر  بالله«  باأمر  »�لقائم  �لعاب�صي  �خلليفة  منها  ففّر  )1076م( 
هذه �ملادة( وخطب للخليفة �لفاطمي �مل�صتن�رص على منابر بغد�د 
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و�لب�رصة، وو��صط يف فرتة تزيد على ع�رصة �صهور، وهكذ� 
رقعتها يف  �ت�صاع  و�أق�صى  �أوج عظمتها  �لفاطمية  �لدولة  بلغت 
�لن�صف �لأول من حكم �مل�صتن�رص، فامتد �صلطانها من �ملحيط 
�لأطلنطي غربًا �إىل �لعر�ق �رصًقا، ولكن عو�مل �ل�صعف �لكامنة 
يف كيان �لدولة مل تلبث �أن ظهرت جلية، فدخل طغرك بك 
�ل�صلجوقي بغد�د وقتل �لب�صا�صريي، و�أعاد �خلليفة �لعبا�صي �إىل 
عر�صه فانقطعت �خلطبة يف �لعر�ق للم�صتن�رص وعادت �إىل �لقائم 

بالله �لعبا�صي.

433هـ  عام  خالل  بادي�ض  بن  �ملعز  قرر  �ملغرب  ويف 
)1041م( �خلروج ر�صميًّا عن طاعة �لفاطميني، ودعا للخليفة 
�لعبا�صي �لقائم باأمر �لله، فكتب �إليه هذ� �خلليفة بعهده وجاءت 
عام 440هـ  �ل�صود�ء، ويف  �لعبا�صية  و�لألوية  و�للقب  �خللعة 
�جلمعة،  خطبة  يف  للفاطميني  �لدعوة  �ملعز  قطع  )1048م( 
و�أمر بحرق ر�ياتهم وبلعنهم على منابر �مل�صاجد، ثم غري �صك 

�لنقود يف عام 441هـ )1049م(، فاأمر بنق�ض: زبڦ ڦ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچرب 

على �أحد وجهي �لنقود، ونق�ض: »ل �إله �إل �لله، حممد ر�صول 
�لله« على �لوجه �لآخر.

ويف عام 443هـ )1051م( �أمر باأن يلب�ض �لفقهاء و�لق�صاة 
�ملالب�ض �ل�صود�ء على غر�ر �لعبا�صيني، فنزلو� �إىل �مل�صاجد بهذه 

�ملالب�ض ودعو� للخليفة �لعبا�صي �ل�صنِّي ولعنو� �ل�صيعيني.

�مل�صتن�رص  �خلليفة  فغ�صب  �إىل م�رص  �لأنباء  وو�صلت هذه 
بادي�ض،  بن  �ملعز  ومعاقبة  زيري  بني  من  �لنتقام  وقرر  بالله 
وكان   – �ليازوري«  �حل�صن  حممد  »�أبو  وزيره  عليه  فاأ�صار 
�صديد �لبغ�ض لبن بادي�ض – باأن ُي�َصريِّ �إليه بني هالل وبني �ُصليم 

�مل�صاغبني �لذين كانو� قد ��صتوطنو� �ل�صعيد عقب نزوحهم من 
بالد �لعرب.

�خللَّ�ض  �لعرب  من  �ُصليم  بنو  عمومتهم  وبنو  هالل  وبنو 
�لقر�مطة ونزحو�  �إىل  �ن�صمو�  قبائل ُم�رَص، وقد  �إىل  وينتمون 
و�نت�رصو�  �لفاطميون  فقاتهلم  م�رص،  �إىل  �لقر�مطة  هزمية  بعد 
)�ل�صعيد(،  �لعليا  م�رص  منهم  �لباقية  �لقلة  و�أ�صكنو�  عليهم 
�لعديدة  كرثتهم  يف  �صارو�  حتى  وتو�لدو�  هناك  فتز�وجو� 

م�رصيني ينتمون �إىل �لعروبة بالأرومة فقط.

قال  �إفريقيا  �صمال  غزو  �إىل  �مل�صتن�رص  دفعهم  وعندما 
�لنيل و�أوليتكم ما ميلك  �أذنت لكم يف جو�ز  لروؤ�صائهم: »قد 
�بن بادي�ض �لعبد �لآبق«، ثم �أ�صدر �أو�مره لرتحيلهم، وكان 
ومدهم  ورباح،  وربيعة  وعدي  زغبة  قبائل  من  عدد  بينهم 

بالأمو�ل و�لعتاد و�لإبل.

�ُصليم  وبنو  بنو هالل  عام 445هـ )1053م( ظهر  ويف 
بادي�ض هزمية منكرة  بن  �ملعز  بجنود  و�أوقعو�  )تون�ض(  باإفريقية 
و��صتولو� على �أجز�ء �صا�صعة من �لبالد �لتون�صية فلجاأ �بن بادي�ض 

�إىل �بنه متيم باملهدية.

وكان من نتائج �لغزوة �لهاللية توطيد �أقد�م �لعرب و�إر�صاء 
باأ�رصه، لأنها  �أ�ص�ض قوية يف بقاع �ملغرب  دعائم �لعروبة على 
كانت �أكرب موجات �لهجرة من �لناحية �لعددية �لتي �نت�رصت 

يف تون�ض و�جلز�ئر ومر�ك�ض.

وقد متت �لهجرة �لهاللية على مر�حل، وي�صتطاع �لتاأكيد 
بع�ض  �ختفاء  يف  �لأكرب  �لف�صل  لها  كان  �لهاللية  �لغزوة  �أن 
لغة  �لعربية على  �لكلمات  �لرببرية ودخول كثري من  �للهجات 
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يف  بالهالليني  فاختلطو�  حياتهم  جمرى  تغري  �لذين  �لرببر، 
�أمتو�  َثمَّ  ومن  وعاد�تهم،  لغتهم  و�له�صاب وهجرو�  �ل�صهول 
ومن  �لكبري،  �لعربي  �لوطن  �إىل  بالدهم  و�ن�صمام  ��صتعر�بهم 
�للغة  ن�رص  يف  �لقوي  �لأثر  �لهاللية  للغزوة  كان  �أخرى  ناحية 
�لعربية وتعاليم �لدين �لإ�صالمي على �ملذهب �ل�صّني يف �لأقطار 
�لذي  م�رص  يف  �لفاطمي  بالله  �مل�صتن�رص  ظن  فخيبو�  �ملغربية، 
كان يبغي من ور�ء هذه �لغزوة توطيد دعائم �لفاطمية �ل�صيعية 

يف �ملغرب باأكمله.

ي�صعهم،  �أن  من  �أ�صيق  �ملغرب  �أن  �لهالليون  ولقد وجد 
فتدفقو� �صوب �ل�صحر�ء �لكربى �جلز�ئرية ودفعو� �أمامهم قبائل 

�لرببر �إىل �أعماق �ل�صحر�ء �ل�صحيقة.

ولكن من هم قبائل بني هالل وبني �ُصليم �لتي نزحت �إىل 
�ملغرب؟ هل هم من �لعرب �خلّل�ض؟ �إن �لتاريخ يوؤكد �لعك�ض 
�إىل  نزوحها  عند   � جدًّ �لعدد  �صئيلة  كانت  قبائلهم  �أن  ويثبت 
وكرث  �ل�صعيد  �أهل  من  �أفر�دها  تز�وج  حيث  م�رص،  �صعيد 
عددهم على مر �ل�صنني، حتى �أن جميع �ملوؤرخني يوؤكدون �أن 
هجر�تهم �ملتتالية �إىل �ملغرب بلغت حو�يل ثالثمائة �ألف ن�صمة، 
ومن َثمَّ ي�صتطاع �لقول – يف غري تردد – �إن �أفر�دهم كانو� من 
من  بطون  ويوؤيده وجود  ذلك  على  ويدل  �مل�رصيني،  �لعرب 

�لهاللية و�ل�صليمية يف �أنحاء �ل�صعيد حتى �لآن. 

ولن �أكون مغالًيا �إذ قلت �إن توطيد �لعروبة و�للغة �لعربية 
�أيدي  على  كان  باأ�رصه  �لعربي  �ملغرب  يف  �ل�صّني  و�ملذهب 
و�أن  �خللَّ�ض،  �لعرب  �أيدي  على  ولي�ض  �مل�صتعربني  �مل�رصيني 
�لغز�ة  �ل�صجعان  هوؤلء  بف�صل  كان  �حلقيقي  �ملغرب  تعريب 
�لذين �أنبتتهم �صفاف �لنيل يف �صعيد م�رص، فكانو� خري �صفر�ء 

�لعامل يف  �ملح�صنة على  �لبي�صاء  �لأيادي  �لنيل �صاحب  لو�دي 
�صتى �لع�صور.

�ملغربية  �لبالد  �إىل  �لهاللية  �لهجرة  طابع  على  وعالوة 
�لتاريخي �لذي تناول �حلياة �لجتماعية يف هذه �لبالد بالتعديل 
ى  َغذَّ ر�ئًعا  ق�ص�صيًّا  طابًعا  لها  فاإن  �صاماًل  يكون  يكاد  �لذي 
�لإنتاج  ميّد  ن�صاًخا  منهلها  ماز�ل  خ�صبة  مبو�د  �لعربي  �لأدب 
زيد  �أبي  فق�صة  �لأجيال.  مر  على  �صل�صبيله  بعذب  �لفكري 
�لزناتي خليفة  �لبطولية مع  �لهاليل ودياب بن غامن وحروبهما 
ماز�لت ترتدد يف �أنحاء كثرية من �أقطار �لوطن �لعربي �لكبري 
وذلك بعد �أن ظلت م�صدر وحي يف �لأزمان �ملا�صية ل�صعر�ء 
�لهاللية �لذين �ألفو� �لكثري من �لأغاين و�لق�ص�ض �ل�صعري �لذي 
حفظ لنا �بن خلدون طر�ئف من نفحاته و�لذي ماز�ل �لكثري 
�لق�ص�ض  هذ�  ولأهمية  �إفريقيا،  �صكان  �أذهان  ر��صًخا يف  منه 
ا�ض �ل�صرية �لهاللية �إىل ق�صمني ويطلقون  وغز�رته يق�صم �لُق�صَّ
�ل�صرية  �لآخر  �لق�صم  �ل�صامية وعلى  �ل�صرية  �لأول  �لق�صم  على 

�حلجازية.

وبد�أت �لغزوة �لهاللية من �لقطر �مل�رصي يف عام 443هـ 
ففتحوها  برقة  �إىل  �حلا�صدة  جموعها  و�صارت  )1051م( 

وخربو� �ملدينة �حلمر�ء، و�أجد�بية، و�رصت.

ة وقبيلة َهْيب من بطون بني �ُصليم  وقد ��صتقرت قبيلة بني قرَّ
�لبالد  �أهل  وذرية  ذريتهم  بني  �لآن  �لتمييز  وي�صعب  برقة  يف 

�لأ�صليني.

على  �لفاطمية  �لدولة  �صيادة  �إىل  بالن�صبة  حدث  ما  هذ� 
�ملغرب �لعربي، وما نتج عن �حلملة �لهاللية من �نتز�ع �ملذهب 
�ل�صيعي من هذه �لبالد و�إحالل �ملذهب �ل�صني �ملالكي حمله، 
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وذلك بعد �أن �نتمى �ملعز بن بادي�ض وولده متيم �إىل �لعبا�صيني 
�ل�صنيني.

�أما يف �ل�رصق فاإن �لتوتر �لذي �صاد �لعالقات بني �لفاطميني 
بالله  �مل�صتن�رص  تو�صل  فقد  طوياًل،  ي�صتمر  مل  و�لبيزنطيني 
429هـ  عام  �لر�بع  ميخائيل  �لإمرب�طور  مع  هدنة  عقد  �إىل 
بالقد�ض  �لقيامة  كني�صة  �إ�صالح  باإمتام  له  و�صمح  )1027م( 
على �أن يطلق �رص�ح خم�صة �آلف �أ�صري م�صلم، فاأخلى �صبيلهم 

و�أنفق �لأمو�ل �لكثرية على جتديد هذه �لكني�صة.

وحافظ ق�صطنطني �لتا�صع – بعد �أن توىل �حلكم – على 
��صتمر�ر �لعالقات �لودية مع �لفاطميني، فبعث �إىل �مل�صتن�رص 
�صنة 437هـ )1336م( هدية ��صتملت على ثالثني قنطاًر� من 
�لذهب �لأحمر، قيمة كل قنطار منها ع�رصة �آلف دينار عربي، 
وقد نهب هذه �لهدية �لثمينة �ملرتزقة �لأتر�ك �صمن ما نهبو� من 
كنوز �مل�صتن�رص – كما تقدم �لقول – و��صتغل �مل�صتن�رص فر�صة 
�حلالة  �إنعا�ض  على  للعمل  �لبيزنطية  �لدولة  وبني  بينه  �لعالقات 
�لقت�صادية يف دولته، فاأر�صل �إىل ق�صطنطني �لتا�صع – على �إثر 
�لقحط �لذي �أ�صاب م�رص – يطلب منه �أربعمائة �ألف �أردب من 
�لقمح فاأظهر �لإمرب�طور ��صتعد�ده لإجابة هذ� �لطلب، ولكنه 
�أن مات وخلفته على �لعر�ض �لإمرب�طورة »تيودور�«  مل يلبث 
فا�صرتطت لتقدمي هذه �ملعونة �أن ميدها �مل�صتن�رص باجلنود �إذ� ما 
�ل�رصط  هذ�  �مل�صتن�رص  فرف�ض  معتد،  �أي  بالدها  على  �عتدى 
و�متنعت تيودور� عن �إر�صال �لقمح، وملا �أر�صل �مل�صتن�رص جي�صه 
�لذي و�صل  ملهم«  بن  �حل�صن  �لدولة  »مكني  بقيادة  ملحاربتها 
�إىل م�صارف �أنطاكية، بعثت »تيودور�« بحملة بحرية �أوقعت به 
�لهزمية و�أُ�رِص هو وكثري من جنوده عام 447هـ )1055م(، 
)�نظر  �لق�صاعي  �لله  عبد  �أبي  �لقا�صي  �إىل  �مل�صتن�رص  فعهد 

�خلالف،  لت�صوية  �لق�صطنطينية  �إىل  بالذهاب  �لق�صاعي(  مادة 
فلم حتفل به �لإمرب�طورة ورحبت بر�صول �ل�صلطان طغرل بك 
�ل�صلجوقي �لذي قدم من �لعر�ق، ف�صمحت له باأن ي�صلي يف 
جامع �لق�صطنطينية، فدخل �جلامع و�أقام �خلطبة للقائم باأمر �لله 
�لعبا�صي و�صلى �جلمعة، وكان رد �مل�صتن�رص على هذه �لإهانة 
طلبه كنوز كني�صة �لقيامة، فاأُر�صلت �إليه، ومن ثّم �زد�د �لتوتر 

بني �لدولتني.

ويف �صنة 457هـ )1064م( �أ�صيبت م�رص باملجاعة �لكربى 
�لتي ظلت �صبع �صنو�ت )من 457 �إىل 464هـ( )1064 – 
1071م(، فقد تدهورت �أحو�ل م�رص �لقت�صادية، وي�صفها 
�ملقريزي باأنها »�ل�صدة �لعظمى«، فتعطلت �لأر��صي من �لزر�عة 
وبيع �لرغيف بخم�صة ع�رص ديناًر� و�أردب �لقمح بثمانني ديناًر�، 
وبيع  و�لقطط،  �لكالب  �أكلو�  �لنا�ض  �إن  �ملقريزي  ويقول 
�لكلب بخم�صة دنانري، وتز�يد �حلال حتى �أكل �لنا�ض بع�صهم 
ا، ويف هذه �لأيام �لع�صيبة مت بيع كنوز �مل�صتن�رص لينهبها  بع�صً
�ملرتزقة �لرتك – كاملدّون قبل – لدرجة �أنه كان يجل�ض على 

ح�صري يف ق�رصه.

من  للحجاز  تر�صله  كانت  ما  م�رص  منعت  للغالء  ونتيجة 
و�ملدينة  مكة  يف  للم�صتن�رص  �خلطبة  فقطعت  وموؤن،  غالل 
�لعبا�صي يف عام 462هـ )1069م( وظلت  وخطب للخليفة 

مقطوعة حتى عام 469هـ )1076م(.

�إفريقيا  �صمال  يف  �لدولة  �أجز�ء  �نف�صال  تو�ىل  وهكذ� 
و�لعر�ق و�حلجاز، و�أخرًي� دخل �لنورمانديون �صقلية يف �صنة 
463هـ )1070م( فخرجت عن حكم �لدولة �لفاطمية بعد �أن 
�أمالكها منذ قامت دولتهم يف �صنة 297 هـ  ظلت جزًء� من 

)909م(.
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�أي  �صنع  عن  �مل�صتن�رص  عجز  �لكو�رث  هذه  كل  و�إز�ء 
�صيء لعالج �حلالة �ل�صيئة �لتي و�صلت �إليها �أمور �لدولة، فلم 
ي�صعه �إل ��صتدعاء و�ليه على عكا »بدر �جلمايل« يف عام 466هـ 
)1072م( – كما ذكر قبل – وقد توىل »بدر �جلمايل« �أمور 
م�رص كلها وتال�صت منذ ذلك �حلني �صلطة �خلليفة وبد�أ عهد 

�صيطرة �لوزر�ء.

وز�رة  �لأول  �لفاطمي  �لعهد  يف  �لوز�رة  كانت  ولقد 
تنفيذ، فكانت كل �ل�صلطة يف يد �خلليفة ويقوم �لوزير بتنفيذ 
�أو�مره، �أما يف �لعهد �لفاطمي �لثاين – �أي عهد �لنحالل – 
فكانت �لوز�رة وز�رة تفوي�ض، �إذ كانت �لأمور كلها مفو�صة 
للوزير، وكان �خلليفة مغلوبًا على �أمره ل ي�صتطيع فعل �صيء، 
ن لبدر  و�أول �لوزر�ء �ملفو�صني كان »بدر �جلمايل«، وقد دوَّ

�جلمايل �أمر خا�ض بتفوي�ض �أمور �حلكم جاء فيه:

»وقد قلدك �أمري �ملوؤمنني جميع جو�مع تدبريه، وناط بك 
�لنظر يف كل ما ور�ء �رصيره، فبا�رص ما قّلدك �أمري �ملوؤمنني من 
ذلك مديًر� للبالد، وم�صلًحا للف�صاد، ومدمًر� لأهل �لعناد«.

قب�صة  يف  جميعها  �لأمور  �صارت  �لتاريخ  ذلك  ومنذ 
�خلليفة  وبني  بينهم  �لت�صال  و�صار  �ملفو�صني،  �لوزر�ء  يد 
�لق�صاة ود�عي  قا�صي  تعيني  �جلمايل  بدر  مبا�رًص�، وقد خول 
لقب »كافل  عليه  �أ�صفى  ثّم  �خلليفة، ومن  ا عن  �لدعاة عو�صً

ق�صاة �مل�صلمني وهادي دعاة �ملوؤمنني«.

من  و�أ�صالفه  للم�صتن�رص  �لأول  �لع�رص  وزر�ء  وكان 
من  فكان  �جلمايل  بدر  �أما  و�لدين،  و�لفكر  �لعلم  �أ�صحاب 
�أ�صحاب �ل�صيف �أي من رجال �جلي�ض ولذ� لقب باأمري �جليو�ض 
وزر�ء  بعده  من  �للقب  هذ�  تو�رث  وقد  �ملادة(،  هذه  )�نظر 

�أرباب  من  كانو�  لأنهم  �لثاين  �لفاطمي  �لع�رص  يف  �لتفوي�ض 
�ل�صيف.

توىل  �أن   – �لأول  �لفاطمي  �لع�رص  �إبان   – يحدث  ومل 
�لوز�رة �بن بعد �أبيه، و�إمنا حدث ذلك يف �لع�رص �لثاين فويل 
�صاهن�صاه  بالأف�صل  لّقب  �لذي  �بنه  �جلمايل  بدر  بعد  �لوز�رة 
�مل�صتعلي  ولبنه  للم�صتن�رص  وزر  وقد  �لأف�صل(،  مادة  )�نظر 
بعده،  من  �لوزر�ء  �إىل  �لأف�صل  لقب  و�أ�صيف  لالآمر،  ثم 
�لوزر�ء  لقب  ذكره  �صياأتي  �لذي  �حلافظ  �خلليفة  عهد  ومنذ 
بلقب »�مللك« فكانو� يدعون باألقاب �لت�رصيف و�مللك، فيقال 
و��صتمرت  �لأف�صل...«،  �مللك  �لأجل  »�ل�صيد  منهم  لكل 
�ل�صيوف حتى عهد  �أرباب  �لوزر�ء  هذه �لألقاب ت�صفى على 

�صالح �لدين �لأيوبي �لذي لقِّب »بامللك �لنا�رص«.

ويقول �ملقريزي يف هذ� �ل�صدد: »و�صار وزير �ل�صيف من 
عهد �أمري �جليو�ض بدر �إىل �آخر �لدولة �أي »�لفاطمية« هو �صلطان 
م�رص و�صاحب �حلل و�لعقد و�إليه �حلكم يف �لكافة من �لأمر�ء 
يويل  �لذي  وهو  �لرعية،  و�صائر  و�لكتاب  و�لق�صاة  و�لأجناد 

�أرباب �ملنا�صب �لديو�نية و�لدينية«.

وكان لتويل بدر �جلمايل للوز�رة نتائج بارزة، منها وجود 
عن�رص جديد للعنا�رص �ملكونة للجي�ض �لفاطمي، فقد كان هذ� 
�جلي�ض وقت غزو �لقائد جوهر مل�رص مكوًنا من �ملغاربة ول�صيما 
و��صتخدم  بالأتر�ك  بالله  �لعزيز  ��صتعان  ثم  كتامة،  قبيلة  من 
عدًد� كبرًي� منهم يف �جلي�ض، وبد�أ دخول �ل�صود�نيني يف عهد 
�حلاكم باأمر �لله وكرث عددهم يف عهد �مل�صتن�رص بالله لأن �أمه 
كانت من �ل�صود�ن، ويقال �إن عددهم بلغ حو�يل خم�صني �ألًفا 
ا من �لأتر�ك، ومن ثّم جتدد �لنـز�ع بني �لعن�رصين  و��صتكرث �أي�صً

وقامت بينهم �حلرب �لتي �أدت �إىل خر�ب �لبالد.
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من  ُجلُّه  جي�ض  ر�أ�ض  على  عكا  من  �جلمايل  بدر  وجاء 
�أبناء جن�صه �لأ�صيل، وهكذ� �صار �جلي�ض يتكون من  �لأرمن 
من  وغريهم  و�لأرمن  و�ل�صود�نيني  و�لأتر�ك  و�ملغاربة  �لعرب 
�لأجنا�ض، وكان من نتائج هذ� �خلليط �أن كرثت �ملنازعات 
بني هذه �لعنا�رص �ملتباينة، وكرث نهب �أمو�ل �لأهلني وخر�ب 
كيانها  يف  �لدولة  �صعفت  وبالتايل  �جلي�ض  ُعف  و�صَ �لبالد، 

�لعام.

وكان من �أ�صباب تفاقم هذ� �ل�صعف، تويل معظم �خللفاء 
مما  �أطفال،  وهم  �لثاين  دولتهم  ع�رص  يف  �حلكم  �لفاطميني 
و�صبب  �حلكم،  ب�صوؤون  و��صتقاللهم  �لوزر�ء  �صوكة  ز�د يف 
تن�صيب هوؤلء �ل�صبية خلفاء قبل بلوغهم �صن �لن�صج يكمن يف 
�لعقيدة �ل�صيعية نف�صها، فهي تن�ض على وجوب �نتقال �لإمامة 
طالب،  �أبي  بن  علي  ن�صل  من  ماد�مو�  �لبن  �إىل  �لأب  من 
نيني �لذي يبيحون  وذلك على خالف �لأمويني و�لعبا�صيني �ل�صُّ
�أفر�د  �أكرب  �إىل  �أو  �لعم  �بن  �أو  �لأخ  �إىل  �أحياًنا  �خلالفة  �نتقال 
�لأ�رصة �صنًّا ول ي�صرتطون يف �خلليفة �إل �أن يكون بالًغا عاقاًل 

�صليم �حلو��ض.

ولو �أن نظام �لور�ثة يف �خلالفة �لفاطمية قد كان �صبًبا من 
�أ�صباب ��صتقر�ر �لدولة و�لبتعاد بها عن عو�مل �ملناف�صة و�لنـز�ع 
و�لتخا�صم يف �صبيل �لعر�ض، غري �أنه �صمح بتوليه �خللفاء �لأطفال 
�أبناء �خللفاء �ل�صابقني، مما �أدى �إىل ��صتبد�د �لوزر�ء و��صتيالئهم 
بني  �لعنيف  �لنـز�ع  �إىل  كذلك  و�أدى  �حلكم،  مقاليد  على 
رجال �لدولة �ملتطلعني �إىل من�صب �لوز�رة، غري �أن �لفاطميني 
�حلاكم  عهد  عندما  �لأوىل  مر�ت:  ثالث  �لنظام  هذ�  خالفو� 
�ل�صيا�ض،  بن  �لرحيم  �بن عمه عبد  �إىل  �لعهد  بولية  �لله  باأمر 
وقد ف�صلت هذه �ملحاولة، و�لثانية عندما ويل �خلالفة �حلافظ 

لدين �لله عقب وفاة �بن عمه �لآمر باأحكام �لله، و�لثالثة عندما 
ويل �خلالفة �لعا�صد لدين �لله بعد موت �لفائز بن�رص �لله، وهو 
�بن عمه و�آخر خلفاء �لفاطميني، ويف كل هذه �ملر�ت �لثالث 
حدث �نق�صام مذهبي �صيا�صي يف �لع�رص �لفاطمي �لثاين، وقد 
هز هذ� �لنق�صام �لدولة هز�ت عنيفة كانت من �أقوى �لعنا�رص 

�لتي �أ�صعفت �لدولة و�أدت �إىل �نحاللها.

قام  )1094م(  487هـ  عام  بالله  �مل�صتن�رص  وفاة  فعند 
�لنز�ع على �خلالفة، فقال �بنه �لأكرب نز�ر �إن �خلالفة له ولكن 
�لوزير �ملفو�ض »�مللك �لأف�صل �صاهن�صاه بن بدر �جلمايل« قال 
�إنها لبنه �لأ�صغر »�أبي �لقا�صم �أحمد« �لذي ويل �خلالفة با�صم 
�مل�صتعلي بالله يف ذلك �لعام نف�صه، وهكذ� �نتهى �لنـز�ع بهزمية 

»نز�ر« وعندها �نق�صمت طائفة �لإ�صماعيلية �إىل فرقتني:

ملك  �إقامة  يف  �أتباعها  جنح  �لتي  �لنز�رية«  »�لإ�صماعيلية 
دوًر� خطرًي� يف  ولعبو�  �ل�صام،  ثم يف  �ملوت«  »قلعة  لهم يف 
�لتاريخ �لإ�صالمي �إبان �لقرنني �خلام�ض و�ل�صاد�ض �لهجريني، 
و»�لإ�صماعيلية �مل�صتعلية« �أتباع �خلليفة �مل�صتعلي يف م�رص، وقد 
�خللفاء  يلق  ومل  �لعد�ء،  م�رص  يف  �لفو�طم  �لنز�رية  نا�صب 
ق�صوة  �أ�صد  خ�صوًما  بالله  �مل�صتعلي  عهد  بد�ية  منذ  �لفاطميون 
و�رص�وة من �لنـز�ريني، ولذ� ي�صتطاع �لقول باأن هذ� �لنق�صام 
�خلطري قد غري وجه �لتاريخ بالن�صبة للكيان �لفاطمي يف جملته، 
�لنـز�رية »باحل�صا�صني«، و�لو�قع  �أتباع �لإ�صماعيلية  وقد عرف 
�نقالبًا  كان  �مل�صتعلي  وتوليه  �حلكم  عن  »نز�ر«  �إبعاد  �أن  هو 
�إبقاًء  �صاهن�صاه«  »�لأف�صل  �لوزير  به  قام  �ملعامل  و��صح  �صيا�صيًّا 
عهد  �أو�خر  منذ  منفرًد�  به  يتمتع  كان  �لذي  �ل�صلطان  على 
�مل�صتن�رص، وقد فّر »نز�ر« �إىل �لإ�صكندرية مع �أتباعه، وكان 
»نز�ر« رجاًل كامل �لن�صوج عند موت �أبيه، ومل تكن �لعالقات 
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بينه وبني �لوزير �لأف�صل طيبة يف �أثناء حياة �مل�صتن�رص، �إذ كان 
عن  �إق�صاءه  �لوزير  ��صتطاع  َثمَّ  ومن  �ملتبادل،  �لكره  ي�صوبها 
و�ل�صيطرة  بال�صلطان  متتعه  على  وي�صتمر  �جلو  له  ليخلو  �خلالفة 
على �صوؤون �لدولة، ومل يذكر �ملوؤرخون عن �صيا�صة �لأف�صل 

�خلارجية �ل�صيء �لكثري، غري �أنهم يجمعون على �متد�حها.

و��صتد �لعد�ء يف عهد �مل�صتعلي بالله بني �لطائفتني �مل�صتعلية 
يف  �لعقائدي  �لنق�صام  عقب  وذلك  »�حل�صي�صية«  و�لنز�رية 
�ملذهب �ل�صيعي، وحدث يف عهد هذ� �خلليفة �لنق�صام �لذي 
�لهاللية  �حلملة  عقب  �ملغرب  يف  زيري  بني  دولة  على  طر�أ 
يف  �إحد�هما  دويلتني  �إىل  �لدولة  هذه  �نق�صمت  فقد  و�إبانها، 
بجاية  يف  و�لأخرى  زيري،  بنو  ويحكمها  )تون�ض(  �إفريقية 
اد،  بنو حمَّ بنو عمومتهم  �لغربي من �جلز�ئر ويحكمها  باجلزء 
وقد �نف�صلت �لدويلتان عن �لدولة �لفاطمية يف م�رص �نف�صاًل 
باأ�رصه  �ملغرب  يف  �أمالكهم  �لفاطميون  خ�رص  وهكذ�  ا،  تامًّ
وحل حملهم يف �ل�صيطرة على كافة �أقطاره بنو هالل مبوجات 

هجرتهم �ملتالحقة على مر �لأعو�م.

على  �لبيزنطية  و�لدولة  �لفاطمية  �لدولة  بني  �لعد�ء  وظّل 
ي�صتد  قائًما  بينهما  �لنز�ع  وبقي  �مل�صتعلي،  حكم  طو�ل  حاله 
حيًنا وي�صعف حيًنا �آخر، و�هتم �ملوؤرخون بحمالت »�لأف�صل 
�صاهن�صاه« وزير �مل�صتعلي �حلربية ول�صيما يف �ل�صام، �إذ وقعت 
يف مدة حكمه �حلروب �ل�صليبية �لأوىل �لتي مل ُيظهر فيها بعد 
�لنظر، فقد ظن �أن فر�صان هذه �حلروب ميكن �أن يعينوه على 
�ل�صالجقة �لذين ��صتقرو� يف بالد �ل�صام بعد �نتز�عها من �لدولة 
�لفاطمية يف عهد �أبيه بدر �جلمايل، وقد �صقطت �أنطاكية يف 
لأخذ  هو  خرج  عندما  )1098م(  491هـ  عام  �لفرجن  �أيدي 
ق�صري،  بعد ح�صار  �لقد�ض  على  ��صتوىل  وقد  �ملقد�ض،  بيت 

ولكن هذ� �لفوز مهد لدخول �ل�صليبيني �لقد�ض بعد �أ�صهر قالئل 
حاول  )1100م(  494هـ  عام  ويف  تذكر،  مقاومة  دون 
�لأخذ بالثاأر ومل ي�صل �إىل غايته �إل عام 496هـ )1102م(، 
�إذ �نت�رص قائده على »بلدوين« ومن ثّم حتم�ض للحرب و�أر�صل 

�أبرع قو�د جي�صه �إىل ميد�ن �لقتال ومعهم �أولده.

دي�صمرب 1101م(   8( عام 495هـ  �صفر  عام 14  ويف 
تويف �مل�صتعلي بالله وتوىل �خلالفة يف �لعام نف�صه �بنه »�أبو علي 
�ملن�صور �مللقب بالآمر باأحكام �لله« بعد �إق�صاء �أخيه نز�ر – كما 
عهده  �أعو�م، ويف  خم�صة  �لآمر  عمر  وكان   – �لقول  تقدم 
�إر�صاله  �إثر  حا�صًما  ن�رًص�  �صاهن�صاه«  »�لأف�صل  وزيره  يحرز  مل 
فاأخذت مدن فل�صطني ت�صقط  �لقتال،  �إىل ميد�ن  خرية قو�ده 
�لو�حدة تلو �لأخرى يف �أيدي �ل�صليبيني، ف�صقطت عّكا عام 
)1109م(،  503هـ  عام  وطر�بل�ض  )1103م(  497هـ 
عام  تني�ض  �إىل  وو�صل  م�رص  نحو  بجي�صه  »بلدوين«  وتقدم 
511هـ )1117م( ولكنه مات يف عودته، و�غتيل »�لأف�صل« 
بتدبري من »�لآمر« عام 515هـ )1121م(، ومل يبق يف حوزة 

�مل�صلمني من بالد �ل�صام �إل �لقليل �أهمها: ع�صقالن و�صور.

وملا بلغ »�لآمر« �أ�صده ظهرت ق�صوته وحبه ل�صفك �لدماء 
عام  �غتياله  �إىل  ذلك  و�أدى  ورعيته،  فكرهه رجال حكومته 
يدعى  �بن  �خلليفة  لهذ�  �إنه كان  ويقال  524هـ )1130م(، 
»�أبا �لطيب« �أخذت له �لبيعة بولية �لعهد قبل مقتل �أبيه بو�صاطة 
�ملر�جع  وتوؤكد  »�لنز�رية«،  طائفة  من  �جلو��صي�ض  بع�ض 
وفاته،  عند  لالآمر  يكن  �أنه مل  منها  �ل�صّنية  ول�صيما  �لتاريخية 
�حلافظ  �مليمون  »�أبو  فعني  حاماًل،  زوجاته  �إحدى  ترك  و�إمنا 
لدين �لله عبد �ملجيد« وهو �بن عم �لآمر باأحكام �لله وليًّا للعهد 
وكفياًل للطفل �لذي يولد �إن �أتى ذكر، ولكن �لزوجة ولدت 
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عام  ع�صقالن  يف  ولد  وقد  �خلالفة،  يف  �حلافظ  فا�صتقر  بنًتا 
هو  و�أبوه  ع�رص  �حلادي  �خلليفة  وهو  )1074م(  467هـ 

�أبو �لقا�صم حممد بن �خلليفة �مل�صتن�رص.

�خلالفة  على  �حلافظ  ��صتيالء  فاإن  �لأمر  من  يكن  ومهما 
�ملذهب  �أ�صول  فيه  خولفت  �إذ  �آخر،  مذهبيًّا  �نق�صاًما  �أحدث 
بتولية �حلافظ �بن عم �لآمر دون �بنه �لذي يوؤكد رجال �لدولة 
�حتفاًل  مبولده  و�حتفل  �صهور  بعدة  و�لده  وفاة  قبل  ولد  �أنه 
علنيًّا ر�ئًعا وبويع وليًّا للعهد و�أر�صلت وليته للعهد �إىل �ليمن 

و�أعلنت هناك.

�لتي  �لتاريخية  �ملر�جع  وثبتته  �لتاأكيد  هذ�  �أيدت  وقد 
ن فيه  ظهرت وعلى ر�أ�صها »تاريخ م�رص لبن مي�رص« �لذي دوَّ
كل ما �أكده رجال �لدولة يف عهد »�لآمر«، ويالحظ �أن هذ� 
�لإ�صماعيلية  طائفة  وجود  �إىل  �أدى  �لأخري  �ملذهبي  �لنق�صام 
ن�صبة  �لطيبية  �لإ�صماعيلية  وطائفة  �حلافظ،  �إىل  ن�صبة  �حلافظية 
�ليمن حيث  �أبي �لطيب بن �لآمر، وقد ظل معظمهم يف  �إىل 
�أعلنت ولية �أبي �لطيب للعهد ثم كونو� جالية لهم يف �لهند.

وماز�ل �خلالف حتى �ليوم قائًما حول وجود »�لطيب« يف 
�حلياة، فبع�ض �ملوؤرخني ي�صكون يف هذ� �لوجود ومييلون �إىل 
ت�صديق ق�صة ترك �لآمر لإحدى زوجاته حاماًل، فلما و�صعت 
�لأعو�م  مر  على  وظهرت  �حلكم،  يف  �حلافظ  ��صتقر  �أنثى 
مر�جع وموؤلفات �صّنية و�صيعية تثبت وجود هذ� �لطفل وتذكر 

�أن مولده كان يف ربيع �لأول عام 524هـ.

فاإن  حال  كل  وعلى  مبولده،  �حتفاًء  �لقاهرة  وزينت 
�ل�صلطة  و�نتقلت  �أبيه  مقتل  عقب  �ختفت  و�صريته  �لطيب  با  �أ
�لفعلية �إىل �ثنني من رجال �جلي�ض هما: هز�ر �مللوك وبرغ�ض، 

وقد �ختار هذ�ن �لقائد�ن عبد �ملجيد – �بن عم �لآمر – ليتوىل 
باحلافظ  لقب  �لذي  �ملجيد  عبد  و�ختار  �صكليًّا،  �ل�صلطة 
هذ�  ولكن  له،  وزيًر�  ليكون  �مللوك«  »هز�ر  �لقائد  �لله  لدين 
�لو�صع مل يدم غري ن�صف يوم، فقد حر�ض »برغ�ض« قائًد� �آخر 
»بكتْيفات«  �مللقب  �صاهن�صاه«  �لأف�صل  بن  �أحمد  »�أبو علي  هو 
على �لثورة، و�ن�صم �إليه رجال �جلي�ض و�رصعان ما قب�ض على 

»هز�ر �مللوك« وقتله.

وكان �أول عمل قام به »�أبو علي �أحمد« بعد توليه �لوز�رة 
�ألقى باخلليفة �حلافظ يف �ل�صجن و��صتوىل على كل ما يف  �أنه 
�نقالبًا ع�صكريًّا  يعترب  �لعمل  �أمو�ل وذخائر، وهذ�  من  ق�رصه 
�أبا علي �أحمد رجل ع�صكري له مكانة قوية  فعاًل ول�صيما �أن 
ورثها عن �أبيه »�لأف�صل �صاهن�صاه« وجّده بدر �لدين �جلمايل، 
ي�صاف �إىل ذلك �أن هذ� �لقائد مل يكن �إ�صماعيليَّ �ملذهب و�إمنا 
�إمامي �لعقيدة، ومن ثّم بادر �إىل �تخاذ �إجر�ء�ت كثرية هدفها 
�لفاطمية و�إحالل  �لق�صاء على �ملذهب �لإ�صماعيلي يف �لدولة 
�ملذهب �لأمامي حمله، ومن هذه �لإجر�ء�ت �حلا�صمة ترتيبه 
�أربعة ق�صاة يف �حلكم و�حد لكل من �ملذ�هب �ملالكي و�ل�صافعي 
و�لإ�صماعيلي و�لإمامي، و�صار كل منهم يحكم وفاًقا ملذهبه 
عمد  ثم  �ملذهب،  هذ�  ن�صو�ض  ح�صب  �ملري�ث  يف  ويق�صي 
»�أبو علي �أحمد« �إىل �إ�صقاط �إ�صماعيل بن جعفر �ل�صادق �لذي 
تن�صب �إليه �لإ�صماعيلية و�إ�صقاط ��صم �خلليفة �حلافظ من �خلطبة 
على �ملنابر وجعلها له وحده باعتباره »نا�رص �إمام �حلق يف حالتي 
ر�أيه  و�صائب  �صيفه  مبا�صي  بن�رصته  و�لقائم  وح�صوره،  غيبته 
وتدبريه«، و�ألغى �لأذ�ن �لإ�صماعيلي �لفاطمي و�رصب در�هم 

ودنانري جديدة با�صم �لإمام �ملنتظر.
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وظل �أبو علي يحكم حكًما مطلًقا مدة عام كامل ل ي�صغل 
�لآمر«،  »�بن  �ملزعوم  و�لولد  »�حلافظ«  �خلليفة  �أمر  �صوى  باله 
ولو طال حكمه لق�صى على �ملذهب �لإ�صماعيلي نهائيًّا، غري 
�أن �أتباع �لإ�صماعيلية مل ي�صكتو� على هذ� �لأمر فتكونت منهم 
طائفة قوية معار�صة ��صتطاعت يف �لنهاية قتل »�أبي علي �أحمد« 
على  ق�صي  وهكذ�  )1131م(  526هـ  عام  �ملحرم  �صهر  يف 
حماولته جْعلها �إمامية، وعادت �إىل مذهبها �لإ�صماعيلي و�أعيد 
�حلافظ �إىل من�صبه، و�عترب يوم مقتل �أبي علي عيًد� قوميًّا للدولة 
وللمذهب �لإ�صماعيلي و�أتباعه، و�صمي )عيد �لن�رص( وظلت 
�لدولة حتتفي به �صنويًّا يف عهد �حلافظ ويف عهود �خللفاء بعده 

�إىل �أن د�لت �لدولة وز�لت من �لوجود.

�مل�صكلة  فاإن  �حلكم  �إىل  �حلافظ  �إعادة  من  �لرغم  وعلى 
و�إمنا  �لآمر  �بن  لي�ض  فاحلافظ  قائمة،  بقيت  �ملذهبية  �ل�رصعية 
�أن  ي�صرتط  �لذي  �لإ�صماعيلي  �ملذهب  يخالف  عمه وهذ�  �بن 
يكون �خلليفة �بن �خلليفة �ل�صابق، وهذ� �لبن موجود بالن�صبة 
�أمه  �أن  يزعم  �لطيب،  �أبو  وهو  �لدولة  رجال  من  �لكثري  �إىل 
ا على حياته من غدر �حلافظ و�أتباعه، ويوؤكد �أن  �أخفته حر�صً
عملة  وجود  �ملختفي  للطفل  وكفياًل  للعهد  و�لًيا  بقي  �حلافظ 
��صم  حتمل  )1131م(  529هـ  عام  �لإ�صكندرية  يف  �رصبت 

»عبد �ملجيد �أبو �ليمون ويل عهد �مل�صلمني«.

وقتله  بقليل  ذلك  بعد  �لطفل  على  عرث  �حلافظ  �إن  ويقال 
�خلالفة  �ت�صال  �نقطع  وبهذ�  ثانية،  ببيعة  �خلالفة  يف  و��صتقر 
يف  �آخر  �نق�صام  �إىل  �أدى  مما  �لأ�صيل،  �لفاطمي  بالفرع 
طيبية  و�إ�صماعيلية  حافظية  �إ�صماعيلية  عنه  فتفرع  �لإ�صماعيلية، 

كما تقدم �لقول.

و��صتبد�دهم  �لوزر�ء  �صيطرة  يتحرر من  �أن  �حلافظ  و�أر�د 
�أ�رصته،  يف  �خلالفة  ل�صتقر�ء  ميهد  و�أن  �حلكم،  �صوؤون  يف 
�لأكرب  �بنه  بتولية  �صجالًّ  �صنة 528هـ )1133م(  فاأ�صدر يف 
�صليمان ولية �لعهد و�أقامه مقام �لوزير، غري �أن �صليمان تويف 
بعد �صهرين من �صدور هذ� �ل�صجل، فبادر �حلافظ �إىل �إ�صد�ر 
�بنه ح�صن؛  �لعهد فغ�صب  �بنه حيدرة ولية  بتولية  �آخر  �صجل 
لأنه كان �أكرب من حيدرة، وقام بثورة حربية خطرية �أدت �إىل 

�نق�صام �جلي�ض على نف�صه.

�بنه  بولية  �صجالًّ  فكتب  �لثورة،  �إخماد  �حلافظ  وحاول 
�لثائر ح�صن للعهد، ولكنه مل يخ�صع ل�صلطان �أبيه و��صتمر يف 
قو�ده،  من  كبرًي�  عدًد�  �جلي�ض  فقد  �أن  بعد  قتل  حتى  ثورته 
و��صتوزر �حلافظ »بهر�م �لأرمني« �لذي �أ�رصف يف حماباة بني 
جن�صه، فعزله �حلافظ وبذلك �نتهى �لعهد �لأرمني يف �لدولة 

�لفاطمية �لذي بد�أ ببدر �جلمايل.

فعالوة  �خلارج  يف  �أما  �لبالد،  بد�خل  يتعلق  فيما  هذ� 
�نف�صال  ثم  �لفاطمية  �لدولة  عن  �إفريقيا  �صمال  �نف�صال  على 
جزيرة �صقلية، ��صتوىل �لأتر�ك يف عهد �مل�صتعلي على دم�صق 
�لعبا�صي، ويف  للخليفة  �ل�صام وخطبو�  �لد�خلية من  و�لأجز�ء 
من  �لأوىل  �ل�صليبية  �حلملة  )1096م( حتركت  عام 490هـ 
يف  �أفلحو�  وقد  �ل�صام،  �صو�حل  على  لال�صتيالء  �لق�صطنطينية 
وبيت  �أنطاكية  �إمارتي  �لعربية  �لبالد  هذه  يف  و�أ�ص�صو�  ذلك 
حوزة  يف  يبق  مل  )1098م(  492هـ  عام  ويف  �ملقد�ض، 
�لفاطميني غري مدينة ع�صقالن، ويف عهد �لآمر ��صتوىل �لفرجن 
على عدد �آخر من مدن �ل�صام �أهمها طر�بل�ض ونابل�ض و�صور.
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ويف عهد �حلافظ قطع �ل�صليبيون �خلطبة له يف �ليمن وخطبو� 
لبن �لآمر »�أبي �لطيب« �لذي تقدم ذكر �ختفائه وذكر �ل�صك 
يف وجوده كلية، وهكذ� جتمعت عو�مل �ل�صعف لتق�صي على 
�لفعلي و�صارو�  �ل�صلطان  �أ�صحاب  و�أ�صبح وزر�وؤها  �لدولة، 

يختارون �خللفاء.

وتويف »�أبو �مليمون عبد �ملجيد« �مللقب باحلافظ لدين �لله 
يف �صهر جمادى عام 544هـ )�أكتوبر عام 1149م(، وتوىل 
�لله  باأمر  بالظافر  �مللقب  �إ�صماعيل«  �ملن�صور  »�أبو  بعده  �خلالفة 
)�نظر مادة �لظافر( ومل تدم خالفته غري �أقل من خم�ض �صنو�ت 
�لوزر�ء  و�ختار  )1154م(،  549هـ  عام  �صغرًي�  و�غتيل 
خليفة �آخر هو »�أبو �لقا�صم عي�صى« �مللقب بالفائز بن�رص �لله عام 
549هـ )1154م(، و��صتغرقت مدة خالفته �صتة �أعو�م، �إذ 
وقد ع�صد  عام 555هـ )1160م(،  �لآخر  هو  تويف �صغري 
�خلليفة  �بن  �إنه  ويقال  �لعبا�ض،  �بن  �لوزير  �لعر�ض  على  �إقامته 

�لظافر.

بني  �مل�صلحة  �ل�صتباكات  ��صتمرت  »�لفائز«  عهد  ويف 
حربية  معارك  �إىل  تتحول  وكانت  و�ل�صليبيني،  �لفاطميني 
عنيفة من وقت �إىل �آخر وبخا�صة يف عهد »نور �لدين حممود« 
�أمري حلب �لذي قوي �أمره ب�صم دم�صق �إىل ملكه عام 550هـ 

)1155م(.

وقوة  باحلكم  و��صتبد�دهم  �لوزر�ء  طغيان  من  وكان 
�لوزير  عمد  �أن  حتت�رص  وهي  �لفاطمية  �لدولة  يف  نفوذهم 
»�ل�صالح طالئع بن ُرزيق« �إىل �ختيار طفل �صغري ليلي �خلالفة 
عقب موت »�لفائز«، وقد لقب هذ� �خلليفة فيما بعد »بالعا�صد 
لدين �لله �أبو حممد عبد �لله«، وكانت توليته عقب وفاة �لفائز 

يف �صنة 555هـ )1155م( وهو �بن عمه �حلافظ.

�صعف  �إىل  �أدت  �لتي  �لأ�صباب  �أهم  باأن  �لقول  وتقدم 
�لوزير  من�صب  �أن  لدرجة  ب�صوؤونها  �لوزر�ء  ��صتبد�د  �لدولة 
�أنظار قو�د �جلي�ض وكبار رجال �حلكم، وقامت  �صار حمط 
بينهم مناف�صات د�مية للو�صول �إىل هذ� �ملن�صب �ملمتاز، وكان 
وبني  �لعا�صد  عهد  يف  »�صاور«  �لوزير  بني  قام  �لذي  �لنـز�ع 
�لتناف�ض  هذ�  مر�حل  من  مرحلة  �آخر  �لباب  �صاحب  �رصغام 
�رصغام،  بانت�صار  �لرجلني  بني  �ل�رص�ع  �نتهى  وقد  �خلبيث، 
»�رصغام  ويدعى  �ل�صام  �إىل  �صاور  وهرب  �لوز�رة  فتوىل 

باأبي �لأ�صبال« )�نظر مادة �رصغام(.

قوتني  قب�صة  يف  �حلني  ذلك  يف  �ل�صامية  �لبالد  وكانت 
زنكي  بن  حممود  �لدين  نور  ر�أ�صها  على  �إ�صالمية  �إحد�هما 
)�نظر مادة �بن زنكي( و�لأخرى �صليبية تتحكم يف �ل�صو�حل 
ويف فل�صطني، وقد جلاأ �صاور �إىل �بن زنكي وماز�ل به حتى 
و�فق على تزويده بجي�ض ملحاربة خ�صمه �رصغام وعودته �إىل 
�لوز�رة، وكان �بن زنكي يهدف من هذه �ملو�فقة �إىل توحيد 

�جلبهة �لإ�صالمية ملقاومة �خلطر �ل�صليبي ثم �لق�صاء عليه.

�لدين  �أ�صد  بقيادة  م�رص  �إىل  �لدين  نور  جي�ض  وتوجه 
�لدين  يو�صف �صالح  �أخيه  �بن  معه  ��صطحب  �لذي  �صريكوه 
�أن  �إل  �رصغام  من  كان  فما  �لدين(،  �صالح  مادة  )�نظر 
��صتنجد بال�صليبيني يف �ل�صام ل�صعف �جلي�ض �لفاطمي، ولكن 
�رصغام  على  و�نت�رص  م�رص  �إىل  و�صل  �رصكوه«  �لدين  »�أ�صد 

وقتله و�أعاد »�صاور« �إىل �لوز�رة.

وكان من طبع �صاور �لغدر فحنث بالوعد �لذي قطعه على 
نف�صه لنور �لدين �بن زنكي وهو دفع ثلث �إير�د�ت م�رص �إليه مع 
�لولء له، و�إز�ء هذه �خليانة ع�صكر �أ�صد �لدين �صريكوه بجي�صه 
عند بلبي�ض وحت�صن باأ�صو�رها، وهنا جلاأ �لوزير �لفاطمي �صاور 
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»�أموري«  فاأ�رصع  �ل�صليبي  �ملقد�ض  بيت  ملك  »�أموري«  �إىل 
�لدين بن زنكي على  نور  ي�صتويل  �أن  باخلروج بجي�صه خل�صيته 
حما�رصة  �ل�صام  يف  و�أمالكهم  �ل�صليبيني  قوى  وت�صبح  م�رص 
بقو�ت �بن زنكي من �ل�صمال و�جلنوب، وكان و�صول �جلي�ض 
�ل�صليبي �إىل م�رص يف �صنة 559هـ )1163م(، فحا�رص جي�ض 

�أ�صد �لدين �صريكوه يف بلبي�ض ثالثة �أ�صهر.

و�أح�ض نور �لدين بن زنكي �أن جي�صه �ملحا�رص يف خطر، 
دفع  مما  �ل�صام،  يف  �ل�صليبيني  �أمالك  على  �ل�صغط  ف�صدد 
�لذين مل  �أوروبا  �ل�صتنجاد مبلوك  �إىل  �لقد�ض  »�أموري« ملك 
باأمور دولتهم، وعندها  �إذ كانو� م�صغولني  لند�ئه،  ي�صتجيبو� 
»مانويل«  �لبيزنطي  بالإمرب�طور  �ل�صتعانة  �إىل  »�أموري«  جلاأ 
مزودة  و�مل�صاة  �لفر�صان  من  وحملة  �أ�صطوًل  �إليه  �أر�صل  �لذي 
باملوؤن و�لعتاد �حلربي، فاأحاطت مبدينة دمياط )�نظر هذه �ملادة( 
وكان  )1169م(،  565هـ  عام  �صفر  �صهر  يف  وبحًر�   � برًّ

»مانويل« يطمع يف تو�صيع رقعة �لبالد �لتي تخ�صع لنفوذه.

ويظهر �أن »�أموري« ملك �لقد�ض فكر جديًّا يف �لن�صحاب 
من �لقطر �مل�رصي، فاتفق �أخرًي� مع �صريكوه على �لن�صحاب 
ولكن  �لقوتان  وخرجت  م�رص،  من  و�حد  وقت  ويف  مًعا 
بغية  �لبالد  على  �ل�صتيالء  وثالثة حماولة  ثانية  مرة  �إليها  لتعود� 
�أخرًي�، ويف  �لن�رص كتب  �أن  �لقوة �لأخرى غري  �لق�صاء على 
�حلملة �لثالثة جلي�ض نور �لدين زنكي بقيادة �صريكوه �لذي قتل 
بال�صليبيني �ملرة تلو �لأخرى، و�ختار  �صاور خليانته و��صتعانته 
�خلليفة �لعا�صد �أ�صد �لدين �صريكوه ليكون وزيره، فتوىل هذ� 
�ملن�صب مدة �صهرين ثم مات فاختار �لعا�صد للوز�رة �بن �أخيه 

�صالح �لدين.

وقد �أ�رصع �صالح �لدين �إىل مناه�صة �حلملة �ل�صليبية على 
دمياط فاأر�صل ملحاربتها جي�ًصا و�أمده �بن زنكي بالعون �لكبري 
فلم يج�رص �لفرجنة وحلفاوؤهم �لبيزنطيون على �لتوغل يف د�خل 
�لبالد �مل�رصية، ووقع �خلالف بني قو�دهم و��صتدت هجمات 
�بن زنكي على �أمالكهم يف �ل�صام فرحلو� عن دمياط وبذلك 
عجزت حملتهم عن حتقيق مطامعها يف م�رص، وقد د�م ح�صار 

دمياط خم�صني يوًما.

وكان موقف �صالح �لدين عند توليه �لوز�رة ينطوي على 
�لتناق�ض فهو يقوم مبهام هذ� �ملن�صب نيابة عن �خلليفة �لعا�صد 
�ل�صيعي، وهو يف �لوقت نف�صه قائد جي�ض نور �لدين بن زنكي 
على  موزًعا  كان  فولوؤه  ثم  ومن  �ل�صني،  �ل�صام  �صاحب 
�جلهتني، ومع هذ� فقد بنى �صيا�صته �إز�ء �لرجلني على �حلكمة 

و�لتب�رص و�لتوؤدة.

�إىل  �لدين  �صالح  يبادر  �أن  يود  كان  �لدين  نور  �أن  غري 
�آخر  للعا�صد  �خلطبة  وقطع  �لفاطمية،  �لدولة  على  �لق�صاء 
خلفائها ثم �خلطبة للخليفة �لعبا�صي، وكان �لد�فع لنور �لدين 
غريته على �ملذهب �ل�صني وكرهه للمذهب �ل�صيعي، وحتقيق 

رغبة �خلليفة �لعبا�صي �مللحة يف �أن تقام له �خلطبة يف م�رص.

باأحو�ل  �لدين  نور  من  �أدرى  كان  �لدين  �صالح  ولكن 
م�رص، ولهذ� �آثر �لتمهل و�لتمهيد �حل�صيف لل�رصبة �لقا�صمة، 
ول�صيما �أن رجال �لدولة كانو� يودون �لق�صاء عليه وعلى من 

معه لي�صتعيدو� نفوذهم �مل�صلوب.

وبد�أ يف تنفيذ خطته باإبعاد قو�د جي�ض �لعا�صد عن �لقاهرة 
بعد �أن ��صتوىل على �إقطاعاتهم ومنحها لقو�ده ل�صمان ولئهم، 
وطلب من نور �لدين بن زنكي �ل�صماح لأبيه جنم �لدين �أيوب 
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و�أهله بالرحيل �إىل م�رص، وكان جنم �لدين خري ع�صد لبنه ملا 
كان عليه من ذكاء ودهاء وخربة طويلة.

و�أخذ �صالح �لدين يف تعميم �إن�صاء �ملد�ر�ض مب�رص ملحاربة 
�ملذهب �ل�صيعي و�لدعوة للمذهب �ل�صّني وتدري�صه، وكانت 
�أوىل هذه �ملد�ر�ض �ل�صنية �ملدر�صة �لنا�رصية بالف�صطاط لتدري�ض 
�ملذهب  لتدري�ض  �أخرى  مدر�صة  �أن�صاأ  ثم  �ل�صافعي،  �ملذهب 
مد�ر�ض  فانت�رصت  دولته  ورجال  �أ�رصته  �أفر�د  تبعه  ثم  �ملالكي 

�أخرى يف خمتلف �ملدن.

�لدين  �صدر  فعني  �أخرى  خطوة  �لدين  �صالح  وخطا 
للق�صاة، ومن ثّم جعل  �ل�صافعي قا�صًيا  عبد �مللك بن دربا�ض 
�لق�صاء يف م�رص �صافعيًّا، وملا مّت كل ذلك جمع �أمر�ء جي�صه 
تقدم  و�أخرًي�  كثرًي�  فرتددو�  �خلطبة،  قطع  يف  و��صت�صارهم 
يوم  ويف  �لفكرة،  هذه  لتنفيذ  وتطوع  �لعامل«  »�لأمري  �لفقيه 
هذ�  دعا  )1171م(  567هـ  �صنة  �ملحرم  من  �لأول  �جلمعة 
�لفقيه للخليفة �لعبا�صي �مل�صت�صيء بنور �لله، فلم ينكر �أحد عليه 
ذلك، فلما كانت �جلمعة �لتالية �أمر �صالح �لدين بتعميم �خلطبة 
للخليفة �لعبا�صي يف م�صاجد �لف�صطاط و�لقاهرة، وبذلك قطع 

�آخر خيط يف حياة �لدولة �لفاطمية.

��صتد  �لنباأ  بهذ�  �صمع  فلّما  ا  مري�صً �لعا�صد  �خلليفة  وكان 
567هـ  عام  �ملحرم  �صهر  من  �لعا�رص  �ليوم  يف  وتويف  مر�صه 
)1171م( �أي بعد ع�رصة �أيام من قطع �خلطبة با�صمه، وهكذ� 
د�لت دولة �لفاطميني بعد �أن حكمت م�رص قر�بة مائتي عام، 
�أقامت يف �أثناء مر�حلها �ملزدهرة �إمرب�طورية مرت�مية �لأطر�ف 

ذ�ت ح�صارة بارزة �ملعامل.

ومل يبق من هذه �لدولة �إل �لذكريات �لد�لة على ما�صيها 
�لرب�ق �لذي ماز�لت �آثاره �ملادية تتجلى يف هذه �لأبو�ب �لتي 
بع�ض  �لفتوح، ويف  باب  مثل  �لقدمية،  �لقاهرة  �أحياء  ت�صمها 
�لآثار �لباهرة �لأخرى ويف �حللي و�لأدو�ت �لربونزية �جلميلة 
�جلامع  على  عالوة  هذ�  �لعربية،  �لآثار  متحف  ي�صمها  �لتي 

�لأزهر باأ�صقفه من �لأخ�صاب �لثمينة �ملطعمة بال�صدف.

ويدل  �ل�صور،  على  �عرت��ض  �لفاطميني  لدى  يكن  ومل 
على ذلك �أن �أحد كبار وزر�ئهم �أو�صى بع�ض �لفنانني �لفر�ض 
بر�صم �صورة متعددة للر�ق�صات يف زمنه، وهو ما ت�صتهجنه �أية 
جماعة �صنية، وتوجد يف معار�ض �أوروبا م�صغولت طريفة من 
�لعاج و�لف�صة �ملحفورة من �ل�صخر �لبللوري من �صنع �لفنانني 
� من  �لفاطميني، وكانت �لفنون و�ل�صناعات تلقى ت�صجيًعا حارًّ
فاأعجبهم  �صقلية  جزيرة  على  ��صتولو�  قد  كانو�  �لذين  �خللفاء 
مالب�ض  �صو�نات  �أنه وجد يف  �لدقيق، حتى  �ل�صقلي  �لتطريز 
هوؤلء  ق�صور  وكانت  منه،  قطعة  �ألف  ثالثون  فاطمية  �أمرية 
�خللفاء �لعظيمة �لتي كانت �لنو�ة ملدينة �لقاهرة، مملوءة بالكنوز 
باألو�ن �لطيف،  له بريق  �لعجيبة، فكانت ت�صم فخاًر� جمياًل 
�لإ�صكندرية  �صنع  من  وحريًر�  بامليناء،  م�صغوًل  وزجاًجا 
من  كان  �أنه  لدرجة  �ل�صنع،  و�إتقان  �لرقة  غاية  يف  و�لقاهرة 

�مل�صتطاع �أن ميرر �لثوب �مل�صنوع منه خالل خامت �لإ�صبع.

و�لقائمة �لتي �أح�صت كنوز �خللفاء �لفاطميني �لتي نهبتها 
�لرتف  – تدل على  �لقول  – كما تقدم  �لأتر�ك  �ملرتزقة  فرق 
�لغني يف ذلك �لعهد، فعالوة على �لأحجار �لكرمية �لتي بلغ 
من  رطاًل  وخم�صني  ومائتني  �لزمرد  من  �أرطال  ع�رصة  وزنها 
�آلف من  �لكنوز ت�صتمل على  �أن هذه  �للوؤلوؤ و�لياقوت، جند 
وحمابر  بامليناء،  �ملطعمة  �لذهبية  �لكبرية  �لبللورية  �لزهريات 
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وح�صية  �لند  وعود  و�لعاج  و�لأبنو�ض  و�لف�صة  �لذهب  من 
من  وهد�يا  عليها،  ينام  �ملاأمون  �خلليفة  كان  �لذهب  من 
للعبة  ولوحات  �ل�صلب،  من  مر�يا  هي  �لبيزنطي  �لإمرب�طور 
�ل�صطرجن  وبيادق  بالذهب  �ملطرز  باحلرير  مغطاة  �ل�صطرجن 
�آلف  و�أربعة  و�لأبنو�ض،  و�لعاج  و�لف�صة  �لذهب  من 
مر�صعة  وعمامة  �لنج�ض،  لأزهار  �لذهب  من  زهرية 
باجلو�هر تزن حجارتها �صبعة ع�رص رطاًل، وعطور من جميع 
وري�صه  �لياقوت  من  عيناه  �لذهب  من  وطاوو�ض  �لأ�صناف، 
مطلي بامليناء وديك من �لياقوت، و�صورة غز�ل مغطاة بالالآلئ 
ومن�صدة من بع�ض �أنو�ع �لعقيق، ونخلة من �لذهب ثمرها من 
يف  ي�صتقلها  كان  للخليفة  زورًقا  وثالثون  وثمانية  �جلو�هر، 
ى  �أحمر مو�صَّ �لعامل، ودمق�ض  �لنيل، وطنف�صة فار�صية ت�صور 
بخيوط �لذهب، ي�صور حد�ئق فيها فيلة ترعى بني �لأ�صجار، 
�ملحالة  و�خلناجر  و�ل�صيوف  �لأ�صلحة  من  وفرية  وكميات 
�ملحلى  �حلرير  من  وهي  بالذهب،  مو�صاة  وخيام  باجلو�هر، 
وقد  مذهبة،  و�أعمدتها  و�لآدميني  و�لوحو�ض  �لطيور  ب�صور 

��صتغرق �صنعها عدة �أعو�م.

وحادب  �لباذخ  للرتف  �لفاطميني  من حب  �لرغم  وعلى 
فقد  �لعلم،  للفنون مل يكونو� من�رصفني عن مطالب  رعايتهم 
�أن�صاأ �خلليفة �حلاكم باأمر �لله �ملت�صف بال�صذوذ بل باجلنون »د�ر 
�لغر�ض  كان  و�إن  )1005م(،  عام 396هـ  بالقاهرة  �لعلم« 
و�ملذ�هب  �ل�صيعي  �ملذهب  ن�رص  كان  �إن�صائها  من  �لأ�صا�صي 
يف  درو�ض  ا  �أي�صً فيها  تلقى  كانت  �أنه  �إل  �لز�ئفة،  �لأخرى 
و�أحلقت  و�لفلك،  و�لطب  و�لقانون  و�لنقد  و�لعرو�ض  �لنحو 
�عتاد  وقد  �لطالب،  مفتوحة جلميع  بها مكتبة عظيمة كانت 
�لقاهرة وكثري  �لعلم يف  �لد�ر جميع رجال  يلتقي يف هذه  �أن 

من �لأجانب.

�لبحر  دول  من  دولة  م�رص  من  �لفاطميون  جعل  وقد 
�لأبي�ض �لكربى، فقد بنى �ملعز لدين �لله �صتمائة �صفينة يف د�ر 
�ل�صناعة )�لرت�صانة( بجو�ر �لقاهرة، وبذلك �لأ�صطول �ل�صخم 

نازع �خلليفة �لأموي بقرطبة �ل�صيادة �لبحرية.

و�لفنون  �لعربية  �لثقافة  باأ�صاطيلهم  �لفاطميون  حمل  ولقد 
و�ملنتجات �لإ�صالمية �إىل �لبالد �لأجنبية.

وكان من �أخطاء �لفاطميني يف �حلكم تلك �حلملة �لطائ�صة 
ّنيني  �لتي �صنوها منذ حلولهم بالقطر �مل�رصي – و�أهله من �ل�صُّ
– وكانت ترتكز يف �حلط من �صاأن �خللفاء �لر��صدين: �أبي بكر 
وعمر وعثمان، ثم من �صاأن خلفاء �أمية وبني �لعبا�ض و�ل�صحابة 
باأحقيته يف  يقولو�  �أبي طالب، ومل  �لذين مل ين�رصو� عليًّا بن 
�أنهم  �لله، ومتادو� يف هذه �حلملة لدرجة  بعد ر�صول  �خلالفة 
جعلو� من كل هوؤلء خارجني على �لدين و�لدولة، ومن ثّم 
نق�صت ف�صائل علّي و�أولده على �لنقود وعلى جدر�ن �مل�صاجد 
�لفاطمي،  للحكم  �لتي خ�صعت  �لبلد�ن  كافة  م�رص ويف  يف 
و�أُمر �أئمة �مل�صاجد بلعنة �ل�صحابة على �ملنابر، و�أُجرب �ملوظفون 
�لفاطمي، وُحتم على  �ل�صيعي  �مل�رصيون على �عتناق �ملذهب 
�ملذهب،  هذ�  لقو�نني  وفاًقا  �أحكامهم  ي�صدرو�  �أن  �لق�صاة 
من  فريق  حتول  �أن  �لعقائدي  �ل�صغط  هذ�  جر�ء  من  وكان 

نِّيني �إىل �ملذهب �ل�صيعي. �ل�صُّ

�لقائد جوهر منذ �ل�صتيالء على �لقطر �مل�رصي،  وعمل 
�ل�صيعيني  �ملغاربة  �إحالل  �لفاطميون جميًعا على  وعمل �خللفاء 
نِّيني، و��صتمر على ذلك حتى  بالتدريج حمل رجال �لإد�رة �ل�صُّ
�صارت �أمور �لدولة على �ختالفها يف �أيدي �ل�صيعيني وذلك يف 
�صنة 379هـ )989م(، ومل يبق يف �أيدي �ل�صنيني �إل �لقليل 
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�حلكام  وكان  �أو خطر،  �أهمية  لها  لي�صت  �لتي  �ملنا�صب  من 
يعزلون كل من يخالف �ملذهب �ل�صيعي، ومن ثّم �نت�رص هذ� 
يف  رغبة  �أو  �ل�صطهاد  خ�صية  �ل�صنيني  �ملوظفني  بني  �ملذهب 
�لدولة، وحذ� حذوهم غري  �لر�قية يف  �ملنا�صب  �إىل  �لو�صول 

�مل�صلمني من �لن�صارى و�ليهود.

وكانت �أهم �لأعمال �لإد�رية �لتي تولها �ل�صيعيون جباية 
�خلر�ج و�لوز�رة و�لق�صاء و�حل�صبة.

وكان �أول من �هتم باخلر�ج �لقائد جوهر �ل�صقلي عقب 
وطاأة  تخفيف  على  �لعمل  يف  فاأخذ  م�رص،  على  �ل�صتيالء 
ا للحبوب  �لقحط و�ملجاعة �لتي �أملت بالبالد، فاأن�صاأ خمزًنا عامًّ
منع  �خت�صا�صاته  من  كان  �لذي  �ملحت�صب  �إىل  برقابته  وعهد 
كلِّ�ض  بن  يعقوب  �إىل  عهد  قليل  وبعد  �حلبوب،  �حتكار 
قيمة  بلغت  وقد  �خلر�ج،  موظفي  على  بالإ�رص�ف  وع�صلوج 
�لدخل من �خلر�ج يف �أول عام من ولية �لقائد جوهر حو�يل 
قد  �لقيمة  هذه  وكانت  دينار،  �ألف  و�أربعمائة  ماليني  ثالثة 
و�لوباء  �لقحط  ب�صبب  كافور  �أو�خر حكم  يف  كثرًي�  نق�صت 
و�ملجاعة �لتي ��صتمرت ت�صع �صنو�ت من عام 351 �إىل 360هـ 

)962 – 970م( �إثر �نخفا�ض �لنيل.

ويف عهد �ملعّز و�صع �بن كلِّ�ض وع�صلوج بن �حل�صن نظاًما 
جديًد� لتقدير �لأمالك وحتديد �ل�رص�ئب وجبايتها على �أح�صن 
وجه، فز�دت مو�رد �لدولة �ملالية، وعهد �ملعز �إىل �بن كلِّ�ض 
وقلدهما  و�ملدنية،  �حلربية  �لدولة  �صوؤون  باإد�رة  وع�صلوج 
و�حل�صبة  �خلر�ج  )973م(  363هـ  عام  �ملحرم  من   14 يف 
�مل�صلمني(  غري  �لتجار  على  )�ملفرو�صة  و�لأع�صار  و�ل�صو�حل 
و�حليو�ن(،  �ملمتلكات  من  �لأح�صن  �ختيار  )وهي  و�جلو�يل 

و�ملو�ريث  �خلري(،  �أوجه  على  �لأوقاف  )وهي  و�لأحبا�ض 
و�ل�رصطتني �لعليا و�ل�صفلى.

ومل يعزل �لقائد جوهر عند دخوله �لقاهرة قا�صي �لق�صاة 
�صلطته  من  يقلل  و�أخذ  من�صبه،  �أقره يف  بل  �لطاهر  �أبا  ني  �ل�صُّ
بن  علي  �لله  لدين  �ملعز  عهد  يف  حمله  حل  �أن  �إىل  تدريجيًّا 
عام  �صفر  �صهر  يف  �ل�صيعي  �لنعمان(  �بن  مادة  )�نظر  �لنعمان 
�ملن�صب  يتولون هذ�  �لنعمان  �أولد  366هـ )976م(، وظل 
على  �أطلق  ثم  ومن  �إليهم،  �لدعوة  �إ�صناد  مع  �خلطري  �لديني 
لقب  )1002م(  393هـ  عام  �لنعمان  بن  علي  بن  �حل�صني 

»قا�صي �لق�صاة ود�عي �لدعاة«.

مهام  فكانت  �حل�صبة  نظام  �رتقى  �لفاطميني  عهد  ويف 
�ملظامل،  يف  �لنظر  و�صاحب  �لقا�صي  بني  و��صطة  �ملحت�صب 
�لإ�رص�ف على  له  �مل�صلمني، وكان  �أعيان  ينتخب من  وكان 
ومر�قبة  �لديون  و��صتيفاء  �لآد�ب  على  و�ملحافظة  �لأ�صو�ق 
�حل�صبة  د�ر  يف  و�ملكاييل  �ملو�زين  ومعايرة  و�ملكاييل  �ملو�زين 
عهد  يف  قائمة  �ملعايري  د�ر  ظلت  وقد  معينة،  �أوقات  يف 
ا، وكان للمحت�صب نو�ب يطوفون على �أرباب  �لأيوبيني �أي�صً
�للحوم ويفت�صون  �لعامة ويختمون  �لطرق  �حلرف ويالحظون 
ومر�عاة  قربهم  بتغطية  �ل�صقائني  وياأمرون  �جلز�رة  حمال  على 
عيارها، ومينعون معلمي �لكتاتيب من �رصب �لأطفال بق�صوة 

وكان ر�تب �ملحت�صب ل يقل على ثالثني ديناًر� يف �ل�صهر.

وكان جلوهر �ل�صقلي �لف�صل يف ��صتتباب �لأمن و�لنظام 
وقتل  �لفتح  �أول  يف  �ملغاربة  عبث  على  ق�صى  فقد  بالبالد، 
�لفاطميون  و�صار  و�لنهب،  �ل�صلب  ��صتخدمو�  جماعة  منهم 
على نهجه يف هذ� �لنظام، فا�صتقرت �لأمور ومل يلجاأ �ملغاربة 
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�إىل �إ�صعال نار �لفنت �إل يف بع�ض �لأعياد �لدينية و�أخ�صها �ليوم 
�لعا�رص من �صهر �ملحرم ذكرى قتل �حل�صني بن علي بكربالء.

وما من �صك يف �أن »جوهر �ل�صقلي« يعترب بحق موؤ�ص�ض 
عامة،  �لعربي  و�ل�رصق  خا�صة،  م�رص  يف  �لفاطمية  �حل�صارة 
فقد توىل �صوؤون م�رص �أربع �صنو�ت مل يفكر �ملعز يف �ل�صخو�ض 
�إليها، وتوىل �أمورها بنف�صه حتى �ألح عليه جوهر يف ذلك، مما 
يقطع باأن �ملعز كان يرى يف جوهر �جلد�رة بال�صطالع بحكم 

م�رص و�إد�رة �صوؤونها.

�إىل م�رص  �ملعز  نفوذ جوهر عقب ح�صور  ت�صاوؤل  وكان 
�أمًر� طبيعيًّا، فالنا�ض �أحبوه ود�نو� له بالطاعة، ف�صار ذ� �صخ�صية 
بارزة ونفوذ قوي، فلو �أ�رصكه �ملعز يف �حلكم ل�صقطت هيبة 
عن  �إذ� �رصف جوهر  فال عجب  �صلطانها،  وتال�صى  �خلالفة 
�لأعمال �لعامة، ومل يعد �إىل �لظهور �إل يف فتوح �صوريا يف 
عهد �لعزيز، حني ��صتد خطر �لقر�مطة و�أفتكني، وكان ذلك 
�آخر عهد جوهر باأعمال �لدولة، ويف عام 381هـ )991م( 
�عتل جوهر فعاده �لعزيز بالله و�أر�صل �إليه خم�صة �آلف دينار، 
وبعث �إليه �لأمري من�صور بن �لعزيز خم�صة �آلف دينار �أخرى، 
)991م(  �صنة 381هـ  �لقعدة  ذي  من  �لثنني 23  يوم  ويف 

تويف �لقائد �لعظيم جوهر �ل�صقلي ودفن بالقر�فة �لكربى.

يف  فاطلبها  لل�صارع  �جلديد  �ل�صم  �صاحب  ترجمة  �أما 
»عبد �ملنعم خليل«.

كرموز بق�سم   – �سارع   – الفواكه   –997
ا  و�أي�صً كلها،  �لثمار  على  وتطلق  فاكهة  جمع  �لفو�كه 
على ما ينعم �لإن�صان باأكله، فاكهة �ل�صتاء هي �لنار، و�لكلمة 

�ًحا  َمزَّ �لنف�ض  �أي كان طيب  ِفِكًها، وفكاهة  َفَكَه،  فعل  من 
ِحًكا فهو فاِكٌه، َوَفِكٌه، وَفْكَيَهاُن. �صحوًكا ُم�صْ

ويقال فكه منه �أي تعجب منه، فكه لل�صيء �أعجبه فيقال: 
َه  »لو �صمعت حديث فالن ملا فكهت له« �أي ملا �أعجبك، وفكَّ
و�أطربه،  �لكالم  مُبلح  �أطرفه  �أو  �لفاكهة  �أطعمه  �أي  �لرجل 
�لفاكهة،  �أكل  �أو  به  متتع  به:  وتفكه  تلذذ،  بال�صيء:  وتفكه 

و�لفاكهاين هو بائع �لفاكهة.

998– فوزي بك – حارة – بق�سم حمرم بك
مديرية  �أعمال  من  �ملخل�ض  منية  بقرية  فوزي  ولد حممد 
مبادئ  ودر�ض  زفتى،  مبركز  حاليًّا(  �لغربية  )حمافظة  �لغربية 
�لأمريية ودخل  باملد�ر�ض  �لتحق  ثم  بلدته،  تعليمه يف مكتب 
عليه  وقع  بها  در��صته  �إمتام  وبعد  �لطب،  مدر�صة  ذلك  بعد 
يف  فرن�صا  �إىل  لل�صفر  )�ملقدم(  �ليوزبا�صي  برتبة  وهو  �لختيار 
�أكتوبر عام 1862م )1279هـ( لإتقان علومه �لطبية ول�صيما 
يف �جلر�حة، وكان مرتبه �ل�صهري 750 قر�ًصا، ثم عاد �إىل 
�لوطن يف �أول يونية عام 1863م )1280هـ( باأمر من �خلديوي 
�جلر�حية  للعمليات  مدر�ًصا  �لطب  مبدر�صة  وعني  �إ�صماعيل، 
�لنجدة  مع  �صافرو�  �لذين  �لأطباء  بني  كان  ثم  و�لولدة، 
عام 1877م  رو�صيا  مع  تركيا يف حربها  مل�صاعدة  �لع�صكرية 
)1299هـ(  1878م  عام  يونية  من   2 ويف  )1294هـ(، 
نال رتبة �لقائمقام )�لعقيد(، وكان يف ذلك �حلني كبري �أطباء 
ق�رص  مب�صت�صفى  �جلر�حة  ق�صم  �أطباء  كبري  عني  ثم  �لغارديا، 
�أن  �إىل  �لعيني، وظل ي�صغل هذ� �ملن�صب بجد�رة فائقة ممتازة 
�أدركته �ملنية يف 6 من يوليو عام 1891م )1309هـ(، بالًغا 
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من �لعمر 65 �صنة، وقد رثاه تلميذه �لدكتور �ل�صيد بك رفعت 
بق�صيدة عنو�نها »نزف �لدموع وبرت �ل�صلوع«.

وقد و�صل يف �لرتقي �إىل رتبة �لبكوية من �لدرجة �لثانية، 
�ل�رصف«  »جوقة  وو�صام  �مل�رصية  �لأو�صمة  من  كثرًي�  ونال 

»�لليجيون دونري« �لفرن�صي من درجة فار�ض.

جتاربه  و�صعة  فنه  يف  �لنابغني  م�رص  �أطباء  من  وكان 
وخربته.

999– فوزي فهمي جندي – �سارع – بق�سم 
حمرم بك )مارك اأنطوان �سابًقا(

ر�ئد بحري ��صت�صهد يف موقعة �لربل�ض �لبحرية يف 14 من 
نوفمرب عام 1956م.

بق�سم   – �سارع   – بك  فيجري   –1000
العطارين )النهرواين حاليًّا(

�لذي  بك  فيجري  �أنطو�ن  �لدكتور  �بن  فيجري  تيتو  هو 
كان �أحد زمالء »كلوت بك« )�نظر هذه �ملادة(، وكان ع�صًو� 
مبجل�ض �مل�صورة �لطبية يف عهد حممد علي، وقد �أر�صل تيتو 
فيجري �إىل فرن�صا لتعلم �لإد�رة �مللكية )�حلقوق( �صمن طالب 
�صعيد  عهد  يف  �أوروبا  �إىل  �أر�صلت  �لتي  �لأوىل  �لعلمية  �لبعثة 
تعلمه ح�صل  �أمت  �أن  �لأول عام 1854م )1270هـ(، وبعد 
على �إذن بالبقاء يف فرن�صا على نفقته، فبقي يف باري�ض مدة غري 
طويلة وعاد �إىل م�رص يف نوفمرب عام 1861م )1278هـ(، 
وملا �أن�صئت �ملحاكم �ملختلطة كان من م�صاهري �ملحامني بها، 
�ملختلطة  �ملحكمة  �أمام  بالقاهرة  م�صهوًر�  مايز�ل  مكتبه  وكان 

�إيطاليا  �إىل  �صافر  ثم  )1300هـ(،  1882م  عام  بعد  ما  �إىل 
ومات بها عام 1900م )1318هـ(.

ومن �ملحتمل كثرًي� �أن ��صم �ل�صارع ل يحمل تيتو فيجري 
وع�صو  بك  كلوت  زميل  بك  فيجري  و�لده  ��صم  و�إمنا  �لبن 
 – كان  �إنه  �إذ  علي،  عهد حممد  �لطبية يف  �مل�صورة  جمل�ض 
عالوة على مهنة �لطب �لتي ��صتهر بها – كاتًبا، فاألّف كتابًا 
يف علم �لزر�عة قام برتجمته من �لفرن�صية �إىل �لعربية �أحمد بك 
ند� )�نظر هذه �ملادة( و�أ�صماه »ح�صن �لرب�عة يف علم �لزر�عة«، 
1861م  عام  �لأمريية  بولق  مبطبعة  �لرتجمة  طبعت  وقد 

)1283هـ( يف جملدين.

يف  فاطلبها  �جلديد  �ل�صارع  ��صم  �صاحب  ترجمة  �أما 
»�لنهرو�ين«.

1001– الفريوز – �سارع – بق�سم حمرم بك
�لفريوز من �لأحجار �لكرمية �لتي تر�صع بها �حللي.

1002– فيالدلف – �سارع - بق�سم حمرم 
ا( بك )ابن رافع حاليًّ

فيالدلف هو بطليمو�ض �لثاين �بن بطليمو�ض �لأول �مللقب 
ب�صوتري )�نظر مادة �صوتري(، وهو �أحد �لولدين �للذين رزق بهما 
من زوجته �لثانية �أوبرنيكي )بنريي�ض(، وقد �أ�رص و�لده على �أن 
يخلفه يف �حلكم دون �أخيه من �لزوجة �لأوىل )�أوريدي�ض(، 
وذلك على �لرغم من �أن هذ� �لأخ كان يكربه �صنًّا، �أما �أخوه 

�ل�صقيق فقد قتل بتهمة �لتاآمر على �غتيال �أبيه )�صوتري(.



حرف الفاء

307

عام  منذ  �حلكم  يف  �أبيه  مع  ��صرتك  قد  فيالدلف  وكان 
�صنة  خالل  �لأول  بطليمو�ض  موت  قبل  �أي  ق.م.   285
�نفرد باحلكم مل يكن قد جتاوز مرحلة  284 ق.م. وعندما 
�ل�صباب �لغ�ض، �إذ مل يكن قد �أمت �لعقد �لثالث من عمره، غري 
�أنه كان يختلف كلية عن �أبيه، فبينما كان بطليمو�ض )�صوتري( 
جنديًّا من خرية �ملحاربني كان فيالدلف �أبعد ما يكون عن حياة 
حياة  �إىل  مييل  �إذ كان  وتقاليدها،  بنظمها  و�لتخلق  �جلندية، 

�لرتف، و�لبذخ، و�لتمتع مبباهج �لعي�صة �لر��صية.

)فيالدلف(  بكلمة  تلقيبه  �أن  �صريته  موؤرخي  بع�ض  ويقول 
�أي �ملحب لإخوته، كان من قبيل �ل�صخرية لأنه كان �ل�صبب 
يف مقتل �أخيه �ل�صقيق بتهمة �لتاآمر على �غتيال �أبيه، و�أمر بقتل 
قرب�ض  جزيرة  �أهايل  بتهمة ح�ض  �لأوىل  �أبيه  زوجة  من  �أخيه 

على �لع�صيان.

وقد غاىل )كليك�صني �لردو�صي( يف و�صف حفل تتويج 
فيالدلف �لذي ح�رصه �أبوه بطليمو�ض �لأول، فقال �إن �ملوكب 
عجالت  �أربع  ذ�ت  �لعربات  من  كبري  عدد  مقدمته  يف  كان 
هذه  يلي  ثم  �ل�صلو�ت،  يتلون  و�لكاهنات  �لكهنة  ي�صتقلها 
�لعربات عربة عر�صها ثماين �أذرع يجرها �صتون رجاًل، فوقها 
ن�صيجه  برن�ض  �لتمثال  �ألب�ض  وقد  �أقد�م،  ثمانية  �رتفاعه  متثال 
من �لذهب، وكان ي�صب �للنب يف كوؤو�ض �ملتفرجني، وقد 
بعد ذلك  وتاأتي  �خلال�ض،  �لذهب  تاًجا من  ر�أ�صه  و�صع على 
يجرها  ع�رصون  وعر�صها  ذر�ًعا،  ع�رصون  طولها  �أكرب  عربة 
305 من �لرجال �لأ�صد�ء، وحتمل هذه �لعربة مع�رصة �لعنب، 
جانبي  على  �لو�قفني  ي�صقني  ح�صناء  فتاة  �صتون  �إد�رتها  يبا�رص 
�لأو�ين  �لعربة حاملو  �صهيًّا، وي�صري خلف هذه  نبيًذ�  �ملوكب 
�لبي�صاء  باملالب�ض  طفل   1600 وور�ءهم  و�لذهبية  �لف�صية 

وعلى روؤو�صهن تيجان �لأزهار وبينهم 250 يحملون �لقماقم 
يحملون  و400  �ملعطر،  باملاء  �ملتفرجني  ير�صون  �لذهبية 
من  خمتلفة  �أخرى  �أدو�ت  يحملون  و320  �لف�صية،  �ملباخر 
�أو�ئل عام  �لتتويج يف  �لذهب و�لف�صة، وكان �لحتفاء بهذ� 

284ق.م. وقد ح�رصه و�لده.

�لتي  �لكثرية  �حلروب  من  �لرغم  على  �أنه  �لغريب  ومن 
قاد  �أنه  يذكر  ل  �لتاريخ  فاإن  )فيالدلف(،  عهد  يف  حدثت 
�جلي�ض يف �إحدى هذه �حلروب، �إذ كان يكتفي باأن ينوب عنه 

قو�ده يف تلك �ملعارك �حلربية.

للرتف،  بحبه  )فيالدلف(  �لثاين  بطليمو�ض  و��صتهر 
يف  �أبيه  من  �أرقى  وكان  باللذ�ت،  و�ل�صتمتاع  و�لفخامة، 
�أوتي  �أنه  �لربدية  �لن�صو�ض  وتثبت  �جلثمان،  ويف  �لتكوين، 

ن�صاًطا ومقدرة �إد�رية ملحوظة.

وتزوج )فيالدلف( من )�أر�صينوي �لأوىل(، ورزق منها 
بولدين وبنت، وحدث بعد ذلك �أن �صقيقته »�أر�صينوي �لثانية 
�ل�صاعقة  بطليمو�ض  �لثاين  زوجها  من  هربت   »Arsinoê П

�لذي �أ�صبح ملًكا على مقدونيا، وذلك �إثر قتله �بنها �لأكرب من 
�لذي مات، وكان هروبها يف  زوجها �لأول )لو�صيماخ�ض( 
�لوقت �لذي كان فيه �صقيقها )فيالدلف( مرتبًعا على �لعر�ض، 

وكان ي�صغرها �صنًّا.

وحتيك  �ملوؤ�مر�ت  تدبر  �لالجئة  )�أر�صينوي(  فاأخذت 
�ملكايد، �إىل �أن �أفلحت بالإيقاع بني �أخيها )فيالدلف( وزوجته 
�لتي  �ل�صقيقة  �أخته  وتزوج  م�رص،  �صعيد  يف  قفط  �إىل  فنفاها 
)�أر�صينوي �لأوىل(، و�أ�صبحت ملكة ذ�ئعة  �أولده من  تبنت 
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يتقيد  ول  عند حد،  يقف  ل  �لذي  لطموحها  نتيجة  �ل�صيت 
بعرف، �أو قانون، �أو تقاليد، �أو �أخالقيات.

كان �لزو�ج من �لأخت مو�صع �زدر�ء وم�صدًر� لالإيذ�ء، 
ولذ� طلب بطليمو�ض �لثاين من �صعر�ء �لبالط، ورجال �لدعاية 

بذل �جلهود جلعل هذ� �لزو�ج م�صت�صاًغا يف نظر �لنا�ض.

ا عظيًما من  وقد �أثبتت »�أر�صينوي �لثانية« �أنها �أوتيت حظًّ
�رصيكة  �أنها  �أثبتت  كما  �حليلة،  �لو��صعة  و�ملقدرة  �لعزمية  قوة 
� لتوطيد دعائم �لعر�ض، وكانت تتغا�صى عن نزو�ت  نافعة جدًّ
�ملر�أة  لهذه  وكان  �لزوجية،  لو�جبات  وفائه  وقلة  زوجها، 
تاأثري كبري على �صيا�صة »فيالدلف« يف �أثناء حياتها، وحتى بعد 
�مر�أة يف ع�رصها،  �أقوى و�أ�صهر  �أنها �صارت  مماتها، لدرجة 
ولذ� كانت �أول ملكة بطلمية توؤلَّه ر�صميًّا هي وزوجها يف �أثناء 
)فيالدلفو�ض(  لقب  عليها  �أ�صفي  �إذ  �حلياة،  قيد  يف  وجودها 
�أطلق  �أخرى  �أي �ملحبة لأخيها، و�ملحب لأخته، ومن جهة 
��صمها على �إحدى مقاطعات م�رص �لكربى هي منطقة �لفيوم، 
 Theoi �لأخو�ن  »�لإلهان  تاأليههما  بعد  و�صار لقب عبادتهما 

.»Adelphoi

و�صار بطليمو�ض �لثاين على نهج �أبيه باذًل �جلهد يف توطيد 
نفوذ م�رص �ل�صيا�صي �أو �لع�صكري يف ثالث مناطق رئي�صية هي: 
�صوريا �جلنوبية على �حلدود �ل�رصقية، وبرقة على �حلدود �لغربية 

وحو�ض بحر �إيجيه يف �ل�صمال.

عهد  يف   – يتم  مل  �لإتقان  فاإن  �جلنوبية  �صوريا  عن  فاأما 
�أو  �لبطلمية  �لدولتني  من  لأي  �لإقليم  هذ�  تبعية  على   – �أبيه 
بني  نز�ع  مو�صع  �لتبعية  هذه  ظلت  ثم  ومن  �ل�صلجوقية، 
ع�رص  �صهد  وقد  ب�صاأنها،  �حلروب  وتكررت  �لأ�رصتني، 

عام  ربيع  يف  �لأوىل  بد�أت  �صوريتني،  حربني  »فيالدلف« 
�أولها  يف  �صماًل  �مل�رصية  �جليو�ض  فتقدمت  ق.م.   276
حتى �حتلت مدينة دم�صق، ولكن �مللك �ل�صوري »�أنتيوخ�ض 
�لأول Antiochos Ι« ��صتطاع ��صرتد�د دم�صق ورد �لقو�ت 
�مل�رصية �إىل �صوريا �جلنوبية يف فل�صطني، ومن ثم بقيت فينيقيا 
يقت�رص  �لثاين مل  بطليمو�ض  �أن  )فيالدلف(، ويظهر  قب�صة  يف 
�أ�صطوله يف  على ��صتخد�م قو�ته �لربية، فعمد �إىل �لإفادة من 
مهاجمة �صو�حل �آ�صيا �ل�صغرى �جلنوبية )�لأنا�صول(، وكانت 
�صو�حل  من  �أجز�ء  بقيت  ولذ�  �ل�صلجوقي،  �مللك  �أمالك  من 
 ،»Caria و»كاريا ،»Lycia و»ليكيا ،»Cilicia كيليكيا«

و»بامفيليا Pamphylia« تابعة ل�صيادة م�رص.

لتقوية نفوذه يف بحر  �أخرى �صعى »فيالدلف«  ومن جهة 
�إيجيه، وكان لأبيه بطليمو�ض �لأول »�صوتري« وحد�ت بحرية 
�ل�صيكالدي�ض  »جزر  كانت  حيث  �لبحر  هذ�  يف  قوة  ذ�ت 
يف  �لبطلمية  للحكومة  بالطاعة  تدين   »Les Cyclades

لي�صمل جزيرة  نفوذه  مّد  »فيالدلف«  ��صتطاع  ثم  م�رص، ومن 
ثم   ،»Miletus »مليطة  ومدينة   ،»Samos »�صامو�ض 
�آ�صيا  �صاحل  على   »Halicarnassus »هاليكارنا�صو�ض  مدينة 
نقط  �ل�صاحلية  و�ملدن  �جلزر  �لغربي، و�صارت هذه  �ل�صغرى 
�رتكاز مكنت »لفيالدلف« �لتدخل يف �صوؤون �ليونان مبا يتم�صى 
»بريو�ض  للملك  »فيالدلف(  م�صاندة  ذلك  من  وم�صاحله، 
Pyrrhus« �صد »�أنتيجون�ض« ملك مقدونيا بغية �حليلولة دون 

حتالف »�أنتيجون�ض« مع »�أنتيوخ�ض« �صده يف �حلرب �ل�صورية، 
هذه  يف  �لهام  �لثانية«  »�أر�صينوي  �مللكة  دور  �لتاريخ  ويثبت 
»لأنتيجون�ض«  تكّن  كانت  �أنها  ول�صيما  �حلكيمة،  �ل�صيا�صة 
ملك مقدونيا عد�ًء �صديًد� لأنها كانت ملكة ملقدونيا، عندما 
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)لبطليمو�ض  ثم  �لأول  زوجها  )للو�صيماخ�ض(  زوجة  كانت 
جميع  وكان  »فيالدلف«،  �صقيقها  تتزوج  �أن  قبل  �ل�صاعقة( 
ل�صيا�صة  �حلقيقية  �ملوجهة  �أنها  يعرفون  �حلني  ذلك  يف  �ل�صا�صة 
زوجها �خلارجية، ولذ� كان �لأفر�د و�جلماعات يتقربون �إليها 
يف  وهي  ق.م.   270 عام  موتها  وبعد  ودها،  ويخطبون 
�صيا�صة  باأن  توؤمن  �ليونانية  �ملدن  ذروة �ملجد و�ل�صلطان كانت 
زوجته  ملخططات  تنفيذ  �إل  هي  ما  �ليونان  يف  »فيالدلف« 

)�أر�صينوي(.

ومل ميد بطليمو�ض �لثاين يد �مل�صاعدة �لفعالة للمدن �ليونانية 
بتقدمي  �كتفى  �إذ  مقدونيا،  »�أنتيجون�ض« ملك  يف حربها �صد 
بحرية  مبظاهرة  وقام  �ملدن  و�لتموينية حللف  �ملالية  �مل�صاعد�ت 
يف بحر �إيجيه وكان من نتائج ذلك �أن تغلب �أنتيجون�ض على 

حلف �ملدن يف �حلرب �ل�صاملة �لتي ن�صبت عام 266 ق.م.

غري �أنه �صادف جناًحا �أكرب يف �رصق بحر �إيجيه، �إذ �صار 
 »Pergamum »برغامة  مدينة  خمالفة  يف  و�لده  تقليد  على 
�صد  �رص�عها  يف  فنا�رصها  �ل�صغرى،  �آ�صيا  غرب  �صمال  يف 
�ملدن  �أثناء حرب  �مللك من مهاجمته  »�أنتيوخ�ض« مما منع هذ� 
�أخرى  جهة  ومن  مقدونيا،  ملك  »�أنتيجون�ض«  �صد  �ليونانية 
�لأ�صا�صي  �مل�صدر  هي  �لتي  بالأخ�صاب  غنية  )برغامة(  كانت 
لبناء �ل�صفن يف ذلك �حلني، وقد �نت�رص ملك )برغامة( بف�صل 
منا�رصة »فيالدلف« على �مللك »�أنتيوخ�ض« ملك �صوريا معركة 
��صتطاعت  �لذي  ق.م.   262 عام   »Sardis »�صاردي�ض 
Ephesus«، و»مليطة  »�إفي�صو�ض  �أثناءه �ل�صتيالء على  م�رص 
Miletus« على �ل�صاحل �لغربي لآ�صيا �ل�صغرى )�لأنا�صول(، 

�إىل  �لبحرية،  �لنت�صار�ت  �لأ�صا�صي يف هذه  �ل�صبب  ويرجع 
�ملوؤرخون  يقول  �إذ  »فيالدلف«،  �لأ�صطول يف عهد  وحد�ت 

باأنها بلغت 2000 وحدة حربية، و4000 وحدة جتارية �صيد 
معظمها بد�ر �ل�صناعة بالإ�صكندرية.

يف  »�أنتيوخ�ض«  �صوريا  مبلك  حلقت  �لتي  �لهزمية  وعقب 
معركة )�صاردي�ض( عام 262 ق.م. تويف »�أنتيوخ�ض �لأول« 
�لعر�ض،  على  �لثاين«  »�أنتيوخ�ض  �بنه  وخلفه  �ل�صليوقي  �مللك 
فما لبث �أن �صن على »فيالدلف« �حلرب �ل�صورية �لثانية �نتقاًما 
مل�صاعدته ملك برغامة على هزمية و�لده، وقد وقعت �أحد�ث 
�صد  �ل�صيئة  �لظروف  وتاألبت  �ل�صغرى  �آ�صيا  يف  �حلرب  هذه 
ورود�ض  مقدونيا  مع  �لثاين«  »�أنتيوخ�ض  حتالف  فقد  م�رص، 
�مل�رصي،  �مللك  �صد  ومليطة(  )�إفي�صو�ض  و�يل  من  وثار كل 
فخ�رصت  �مل�رصية  �لقو�ت  �صد  �لهز�ئم  تالحقت  ثم  ومن 
�لبحرية �أوًل معركة عند جزيرة كو�ض عام 258 ق.م. على 
يد »�أنتيوخ�ض«، ثم عند �إفي�صو�ض عام 255 ق.م. على يد 
�مل�رصية  �جليو�ض  »�أنتيوخ�ض«  ولحق  رود�ض،  جزيرة  قائد 
هذه  من  طردها  و��صتطاع  و�صاموطر�قيا،  وبامفيليا  ليكيا  يف: 
�جلهات، ويف عام 253 ق.م. فقدت م�رص �إمرب�طوريتها يف 
بحر �إيجيه مبا يف ذلك جزر �ل�صيكالدي�ض، وعقب ذلك عقد 
�صلًحا �رصيًعا بني �لطرفني كان من �رصوطه �أن يتزوج »�أنتيوخ�ض 
�لثاين« �بنة »فيالدلف« »برنيقة Berenice«، وح�صب �لتقاليد 
�أطلق  �ل�صخامة بحيث  �لع�رص كان مهر »برنيقة« من  يف ذلك 

عليها لقب )�صاحبة �ملهر(.

�خلارجية  »فيالدلف«  �صيا�صة  يف  �لهامة  �لثانية  و�لنقطة 
نائب  �لغربية، فقد كان  برقة على حدود م�رص  كانت م�صاألة 
�مللك يف هذه �ملنطقة – منذ عهد بطليمو�ض �لأول – »ماجا�ض 
مبجرد  ولكن  »لفيالدلف«،  �ل�صقيق  غري  �لأخ   »Magas

جلو�ض »فيالدلف« على �لعر�ض �أعلن »ماجا�ض« ��صتقالل برقة 
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ثم �رصع يف غزو م�رص عام 274 ق.م. غري �أن حملته ف�صلت 
ب�صبب ثورة بع�ض قبائل �لبدو عليه، ومع ذلك ��صتطاع �أن يبقى 
منف�صاًل عن م�رص، و�أن يوثق عالقاته من )�أنتيوخ�ض �لأول(، 
و�أن يتزوج من �بنته »�أباما Apama« ثم �أ�صفى على نف�صه لقب 
و�تفقا  �لأخوين،  بني  ذلك  بعد  �لعالقات  وحت�صنت  �مللك، 
على �أن تتزوج �بنة ماجا�ض )برنيقة( من �بن فيالدلف، وكان 

ذلك �حلل �لأمثل لعودة �لوحدة بني م�رص وبرقة.

تنفذ  مل  ق.م.   258 عام  )ماجا�ض(  موت  بعد  ولكن 
)برنيقة(  لبنتها  تخطب  وبعثت  �لتفاق،  هذ�  »�أباما«  زوجته 
دمييرتيو�ض �لأخ غري �ل�صقيق لأنتيجون�ض ملك مقدونيا، وكان 
حبه،  يف  )�أباما(  �مللكة  وقعت  وقد  جماله،  بروعة  م�صهوًر� 
لدمييرتيو�ض مكيدة،  فدبرت  �بنتها عن هذ� �حلب  تر�ض  ومل 
وقتلته وهو يف فر��ض و�لدتها عام 255 ق.م. ثم قب�صت على 
زمام �حلكم يف برقة، ونفذت خطة و�لدها، وتزوجت ويل 
عهد م�رص �بن )فيالدلف( �لذي �صار فيما بعد بطليمو�ض �لثالث 
�مللقب »بيورجيتي�ض Evergète«، وهكذ� عادت �لوحدة بني 

م�رص وبرقة بهذ� �لزو�ج بني �لأ�رصتني.

�خلارجية  »فيالدلف«  �صيا�صة  يف  �لبارزة  �لعنا�رص  ومن 
�لتي �صاركته يف تخطيط مع معاملها زوجته )�أر�صينوي �لثانية( 
حدث  �لت�صال  هذ�  �إن  ويقال:  �لنا�صئة،  روما  بدولة  �ت�صاله 
بو�صاطة  ق.م.  و272   273 عامي  بني  �لو�قعة  �لفرتة  يف 
�أثناء حرب روما مع )بريو�ض(، ثم يف  �ل�صفار�ت وذلك يف 
�أثناء حربها مع دولة قرطاجـة �لتي كونها �لفينيقيون يف �أفريقية 
و�لقرطاجيون  ففي عام 264 ق.م. طلب  )تون�ض حاليًّا(، 
م�صاعدة مالية من �مللك �مل�رصي ولكن »فيالدلف« مل يتورط 
برف�ض  �حلياد  على  ووقف خاللها  �لطاحنة،  �حلرب  تلك  يف 

�ملتحاربني،  �لطرفني  بني  �لتو�صط  وعر�ض  �ملالية  �مل�صاعدة 
جنوبًا  �لإقليمي  بالتو�صع  )فيالدلف(  �هتم  �أخرى  جهة  ومن 
فاأر�صل حملة �إىل �أثيوبيا )�حلب�صة( بد�فع حماية �حلدود �جلنوبية 
ومنها  �إفريقيا،  بلد�ن  مع  �لتجارة  تن�صيط  وبد�فع  �مل�رصية، 

جلب �حليو�نات، و�لنباتات �لغريبة؛ لإ�صباع هو�يته �ملف�صلة.

و�إذ� كان عهد بطليمو�ض �لثاين قد �ت�صم باحلروب �خلارجية 
توطيًد� لدعائم �لدولة �لبطلمية يف م�رص ؛ فاإن هذ� �لعهد كان 
�أكرث عهود �لبطاملة – �لتي �متدت عرب ثالثة قرون – رجاء ودعة 
�حل�صارة،  باأ�صباب  و�لأخذ  �حلياة  مبناهج  �لتمتع  على  و�إقباًل 
و�أناب  ملقاتلة خ�صومه،  بنف�صه  يخرج  فيالدلف مل  و�إذ� كان 
بالتعمري،  حافلة  كانت  بالإ�صكندرية  �إقامته  قو�ده  ذلك  يف 
�لإ�صكندر  مدينة  على  و�لعظمة  �لأبهة،  و�إ�صفاء  و�لت�صييد، 
�لأعياد  عليه  كانت  ما  �ل�صعر�ء  و�صف  وقد  ملكه،  عا�صمة 
و�حلفالت �لدنيوية و�لدينية من بزخ ينّم عن �نغما�ض )فيالدلف( 
يف �للهو �ملرتف لإ�صباع جمونه �لذي ل يقف عند حد، فلم 
يقنع بذلك �لتقليد �ملنحرف بقبوله �لزو�ج من �صقيقته، و�إق�صاء 
�أنه  لدرجة  حمظياته  بتعدد  فعرف  �أولده،  �أم  �لأوىل  زوجته 

يذكر بني �أ�صهر �لرجال �ملاجنني يف �لتاريخ.

ولكن �إىل جانب هذه �حلياة �لعابثة حر�ض على �أن يكون 
على  جاهًد�  فعمل  و�لأبهة  �ملجد  مظاهر  من  هالة  يف  ملكه 
جتميل عا�صمته �لإ�صكندرية، ولذ� ترجع �أكرث �ملباين �لفخمة 
عهده،  �إىل  �لتاريخية  �حلفريات  عنها  ك�صفت  �لتي  �لكبرية 
�إىل  و�ل�صعر�ء  و�لعلماء  �ملفكرين،  يق�رص يف جلب كبار  ومل 
»�ملوزيوم  �لأكادميية  يف  كاأع�صاء  جميًعا  و�صمهم  دولته، 
Museum«، و�ملكتبة �لتي �أن�صاأها �أباه بطليمو�ض )�صوتري(، 

�لأدبية،  بالنو�حي  )فيالدلف(  يهتم  �أن  �مل�صتغرب  من  ولي�ض 
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و�لعلمية فقد كان على حظ و�فر من �لثقافة �لعالية �لتي تلقاها 
عن خرية �لأ�صاتذة �لذين عينهم �أبوه ليتولو� تعليمه.

»�أ�صوكا  بالإمرب�طور  »فيالدلف«  �ت�صل  �مللك  توىل  وملا 
 »Gautama »جوتاما  تعاليم  ولقت  �لبوذي،   »Asoka

بحبه  �صغوًفا  كان  �لذي  »فيالدلف«  قلب  يف  �صدى  �لرحيم 
للدنيا، ت�صتهويه �مللذ�ت لكل ما تنطوي عليه من متع.

وما من �صك فى �أن منو �لأكادمية »�ملوزيوم«، و�ملكتبة �لتي 
�صارت �أكرب مكتبة يف �لعامل �لقدمي، ما من �صك فى �أن هذ� 
�لنمو �لعجيب كان بف�صل رعاية »فيالدلف« �حلادبة على هذين 
»فيالديف«  �أن  �لتاريخ  ويذكر  �ملفيدين،  �لعلميني  �ملعهدين 
و�أنه  و�جلغر�فيا،  �لطبيعي،  بالتاريخ  �ملهتمني  من  كان  نف�صه 
�لنادرة من  �لغريبة  �قتناء �حليو�نات  �أو  ا على �صيد  كان حري�صً

�آ�صيا و�إفريقيا.

و�إذ� كانت �لوثائق �لتاريخية ل تقدم لنا �إل بع�ض �ملعلومات 
لوي�ض  بعهد  �لكتاب  بع�ض  �صبهه  �لذي  )فيالدلف«  عهد  عن 
�لأول  بطليمو�ض  �أن  �ملوؤكد  من  فاإنه  فرن�صا،  فى  ع�رص  �لر�بع 
�لثاين  �لبطلمية، و�أن بطليمو�ض  �لدولة  �أ�صا�ض  »�صوتري« و�صع 
كيانها،  و�صّيد  �لدولة،  هذه  بناء  �أقام  �لذي  هو  »فيالدلف« 

وو�صع معظم نظم حكمها �لد�خلي.

�لإد�ري،  �لنظام  ��صتكمل  �مللك  هذ�  عهد  ففي 
و�صار  �لعام،  كيانه  كان  �إذ  و�لقت�صادي،  و�ل�صيا�صي، 
منفًذ�، ونظام �ملوظفني و�لأر��صي �أ�صحى معموًل به، �أما يف 
�لتجارة  ترك  �أباه يف  »فيالدلف«  خالف  فقد  �لتجاري  �ملجال 
جمال  ويف  حد،  �أق�صى  �إىل  �لحتكار  نظام  طبق  �إذ  حرة، 
�لنظم �لدينية كان »فيالدلف« �أول موؤ�ص�ض لعبادة �أفر�د �لأ�رصة 

�ملالكة، فقد بادر – عقب موت �أبيه بطليمو�ض �لأول – �إىل 
�ملنقذ  �لإله  �أنه  على  »برنيقة«،  وزوجته  هو  قد��صته  �إعالن 
»�صوتري Soter«، و�أحلقت عبادته بعبادة �لإ�صكندر �لأكرب، 
�مللكية  �لعبادة  �ل�صبيل، فجعل  �أخرى يف هذ�  ثم خطا خطوة 
لقب  حتت  وذلك  �لثانية«،  »�أر�صينوي  وزوجته  هو  ت�صمله 
مقد�ض خا�ض هو »فيالدلفو�ض Philadelphus« �أي �ملحب 
جميع  �أ�صبح  �لتاريخ  ذلك  ومنذ  لأخيها،  و�ملحبة  لأخته، 
خمتلفة،  قد�صية  باألقاب  يعبدون  وزوجاتهم  �لبطاملة،  �مللوك 

و�صار كاهن �لإ�صكندرية كاهن �مللوك �ملوؤلهني.

�بنه  »فيالدلف«  �أ�رصك  ق.م.   247 عام  ويف   
�ملح�صن  »بيورجيتي�ض  �مللقب   »Evergète �لثالث  »بطليمو�ض 
�لتايل  �لعام  يف  وتويف  �حلكم،  فى   »le Bienfaiteur

�أربعني  �مللك  عر�ض  على  مرتبًعا  ظل  �أن  بعد  ق.م.   246
عاًما.

�مل�صيد  كان  »فيالدلف«  �لثاين  بطليمو�ض  �أن  هو  و�لو�قع 
�أرجائها  يف  �لعمر�ن  و�متد�د  �لإ�صكندرية  لعظمة  �حلقيقي 

و�زدهار �حل�صارة و�لثقافة يف معاهدها.

�لعمر�ين  �لنمو  �رصعة  �إىل  �أدت  �لتي  �لأ�صباب  من  ولعل 
بطليمو�ض  بذلها  �لتي  �ل�صادقة  �جلهود  �لإ�صكندرية،  ملدينة 
�لتي  �لدرجة  �إىل  �لباهر  �حل�صاري  بكيانها  للنهو�ض  �لأول 
نربزها يف مظهر �ل�صلطان و�لقوة، ولتمويل م�رصوعاته فر�ض 
�رص�ئب متعددة بلغت قيمتها �ل�صنوية ما يعادل ثالثة ماليني من 
�جلنيهات، وطفق ينفق منها على تلك �مل�رصوعات يف �صخاء 
ي�صبو  �لتي  وبالأبهة  �أر�دها  �لتي  بال�رصعة  تنفيذها  عليه  �صهل 
�لإقد�م  نف�صه على  �نطو�ء  بلوغ غايته  �إليها، وقد �صاعده على 

و�جللد و�لهتمام بامل�صائل �حليوية و�لرب�عة �ل�صيا�صية.
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�لوثابة  �ملدينة  لرقي  مهدت  �لتي  �لأخرى  �لأ�صباب  ومن 
ما كان عليه �أهلها من ن�صاط فائق، و�صغف بالتجديد و�إتقان 
على  �لتاريخ  ويدلنا  �لتجارة،  ومز�ولة  �لعمارة،  فن  ملمار�صة 
�أنهم كانو� خليًطا من �أمم �صتى يتكلمون بلهجات متباينة، فكان 
منهم �ملقدونيون، و�لرومانيون، و�لليبيون، و�لقرطاجيون، 

و�لإغريق، و�لفر�ض، و�لهنود، وكان �لإ�صكندريون �خللَّ�ض 
�إىل  و�لنـزوع  للعناء  ميلهم  جانب  �إىل  �لعمل،  بحب  ميتازون 
�للهو بعد عناء �لكد وطالقة  �ل�صديد، و�إىل  �لتمرد، و�لهياج 
�ملميز�ت  هذه  ومعظم  حلبته،  دخلو�  �إذ�  �جلدل  يف  �لل�صان 

�لجتماعية مازلنا نلم�صها يف �لكثري من �لأ�صيلني منهم. 
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1003– قا�سم   اأمني – �سارع – بق�سم حمرم بك
�أبوه  وكان  )1863م(  1280هـ  عام  �أمني  قا�صم  ولد 
من  كان  �إنه  ويقال  �مل�رصي،  باجلي�ض  )�أمري�لي(  عميًد� 
�أ�صل كردي، على حني �أن بع�ض �لرو�ة يوؤكدون �أنه تركيُّ 
مد�ر�ض  باإحدى  �لبتد�ئية  در��صته  �أمني  قا�صم  و�أمت  �لأ�صل، 
�لإ�صكندرية، و�لتحق بعد ذلك باملدر�صة �لتجهيزية بالقاهرة، 
على  وح�صل  و�لإد�رة،  �حلقوق  مبدر�صة  �حلقوق  در�ض  ثم 
�لدر��صة  يف  ولتفوقه  )1881م(،  1299هـ  عام  �إجازتها 
�أُر�صل يف بعثة �إىل كلية �حلقوق مبدينة »مونبليه« بفرن�صا فقطع 
فيها �أربع �صنو�ت، ولدى عودته ُعنيِّ م�صاعًد� للنيابة �ملختلطة 
�حلكومة  ق�صايا  قلم  �إىل  نقل  ثم  )1885م(،  عام 1303هـ 
عام 1305هـ )1887م( ورقي رئي�ًصا لنيابة بني �صويف عام 
عام  �إىل طنطا، وعني  ذلك  بعد  ونقل  1307هـ )1889م( 
1310هـ )1892م( نائب قا�ٍض مبحكمة �ل�صتئناف، ورقي 
يتجاوز  ومل  نف�صها،  باملحكمة  م�صت�صار  �إىل  ذلك  بعد 

�حلادية و�لثالثني من عمره.

�لجتماعي،  �ملجال  خا�صة يف  ب�صفة  �صخ�صيته  وبرزت 
�لع�رصين  �لقرن  فجر  يف  �لإ�صالح  دعاة  من  بحق  يعد  فهو 
مب�رص، و�أول عمل قام به يف هذه �لناحية كتابه باللغة �لفرن�صية 
»م�رص  كتابه  مالأ  �لذي  د�ركور  �لدوق  على  فيه  رّد  �لذي 
وقد  وتقاليدنا،  لعاد�تنا  و�لتجريح  و�لذم  بالطعن  و�مل�رصيون« 
وقد  )1893م(،  عام 1311هـ  �ل�صفيق  �لكتاب  هذ�  �صدر 
د�فع قا�صم يف كتابه عن بني وطنه وهاجم �لأوروبيني و�حلرية 
�ملبتذلة �لتي منحوها لن�صائهم، غري �أنه �أدرك �أن �ملجتمع �لذي 
يعي�ض فيه يف حاجة �إىل �لإ�صالح، و�أن هذ� �لإ�صالح يجب 
�لتي هي عماد  �ملر�أة  �إ�صالح  يبد�أ بالأ�رصة، ومن ثم يتعني  �أن 

نور  وترى  �حلجاب  ترفع  �أن  يف  �حلرية  و�إعطاوؤها  �لأ�رصة، 
�لعلم و�ملعرفة، ولتحقيق هذه �لغاية بد�أ يكتب يف جريدة �ملوؤيد 
ونتائج«،   »�أ�صباب  بعنو�ن  �لجتماعي  �لإ�صالح  يف  مقالت 
و»حكم ومو�عظ«،  وبادر بعد ذلك �إىل تاأليف كتابه »حترير 
�لزوجات، و�لطالق  د فيه باحلجاب، وتعدد  �ملر�أة« �لذي ندَّ
و�رصد �لأ�صباب �لتي دعت �إىل تاأخر �ملر�أة يف ع�رص �حل�صارة 
و�لعرفان، وطالب بتعليم �لفتيات لَت�ْصَتِعنَّ بثقافتهن على طلب 
�لرزق، �إن هن َفَقْدَن �لعائل، ومل يناِد قا�صم �أمني بالطفرة يف 
�لإ�صالح �لجتماعي، و�إمنا كان يبغي �لإ�صالح �ملتئد �لرزين 

�لذي يتم على مر�حل دون �إحد�ث هز�ت نف�صية يف �لأمة.

وكان طبيعيًّا �أن يهاجم �لرجعيون هذه �لنزعة �لتحررية، 
فرموه باملروق عن �لدين و�لعمل على هدم �ملجتمع �مل�رصي، 
طلعت  �لعظيم  �لقت�صادي  �مل�صلح  يكون  �أن  �لغريب  ومن 
حرب ممن عار�صو� قا�صم �أمني يف نزعته، فاألف كتابًا بعنو�ن 
من  �إدر�ًكا  �أقل  �ملر�أة  �أن  فيه  �أبدى  و�حلجاب«  �ملر�أة  »تربية 
�لرجل، وقال: �إن �لأ�صل يف �ملر�أة �حتجابها وعدم �بتذ�لها، 
لها خ�صوم  �ل�صفور و�حلجاب، فكان  ومن ثم قامت معركة 
منهم حممد فريد وجدي، و�أن�صاره يت�صدرهم �أحمد �صوقي 

وحافظ �إبر�هيم �لذي �أن�صد يخاطب قا�صم �أمني:

�أقا�صُم �إنَّ �لقوَم ماتت قلوبُهم  
ْفِر ما �أنَت كاتُبْه فلم يفقهو� يف �ل�صِّ

�إىل �لآِن مل ُيْرَفع حجاب �صاللِهم 
يه ومن ذ� ُتعاِتُبْه فمْن ذ� ُتَرجِّ  
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ا قاَم يدعو رجاَلهم  فلو �أن �صخ�صً
ِع نقاب ل�ْصتتبَّت رغاِئُبْه لَِو�صْ  

على  فا�صتمر  وهدفه  غايته  عن  �لرجعيني  هجوم  يثنه  ومل 
كفاحه، و�أ�صدر كتابه �لثاين بعنو�ن »�ملر�أة �جلديدة«،  و�أهد�ه 
�إىل �صعد زغلول، وقد عار�ض رفع �حلجاب م�صطفى كامل، 
ولكنه و�فق على �أن تعليم �ملر�أة و�جب يف غري �إطالق �حلرية 

لها.

تاأ�صي�صه  �أمني  قا�صم  مار�صها  �لتي  �لإ�صالح  �أعمال  ومن 
»�جلامعة  تاأ�صي�ض  يف  و��صرت�كه  �لإ�صالمية«  �خلريية  »�جلمعية 
�مل�رصية« �صنة 1324هـ )1906م(، وما من �صك يف �أن هذ� 
ونادى  �لد�ء  بيت  �إىل  من و�صل  �أول  هو  �لجتماعي  �مل�صلح 
بالإ�صالح �حلقيقي �لذي يتعمق �إىل �أن ي�صل �إىل �جلذور لتنمو 
�لأخالق،  كرمي  من  متينة  �أر�ض  على  �جلديدة  �حلياة  �صجرة 
تلك  تينع  �أن  وي�صتحيل  للن�ضء  �لأوىل  �ملدر�صة  هي  و�ملر�أة 
�ل�صجرة �إذ� مل ُتعَط �ملر�أة �حلرية �لتي متكنها من �أن تقوم بدورها 

يف تهذيب �لأطفال ول�صيما يف �صنهم �ملبكرة.

1908م  �إبريل  من   21 يف  �أمني  قا�صم  وتويف 
)1326هـ(.

ما  �ملر�أة  حرية  يف  �جلديدة«  »�ملر�أة  كتاب  يف  قوله  ومن 
ياأتي:

لالإن�صان،  �خلري  منبع  هي  �حلرية  �أن  على  �لتجربة  »دلّت 
�إر�دة  ��صتقالل  و�إن  �لأدبي،  كماله  و�أ�صا�ض  يه  ترقِّ و�أ�صل 
�لإن�صان كانت �أهم عامل �أدبي يف نهو�ض �لرجال، فال ميكن 

�أن يكون لها �إل مثل ذلك �لأثر يف نفو�ض �لن�صاء. 

�لأنظار يف �صورة  ُيْعَر�ض على  تغيري  �أن كل  �لأمر   غاية 
هو  قبل  من  فيه  �لنا�ض  بدء  يكن  ومل  قبوله،  ُيلتم�ض  م�رصوع 
يف �حلقيقة فكر �صبق �أو�نه وقت عر�صه، ولهذ� ل يفهمه ول 
يقدره حق قدره �إل �لعدد �لقليل ممن ميتد نظرهم �إىل ما يكنه 
عا�صت  م�رص...  حالة  �إىل  �نظر  �حلو�دث،  من  �مل�صتقبل 
�لنتيجة  فكانت  �ل�صيا�صي،  �ل�صتعباد  �أجياًل يف  �مل�رصية  �لأمة 
ا يف جميع مظاهر حياتها، �نحطاًطا يف �لعقول،  �نحطاًطا عامًّ
وماز�لت  �لأعمال،  و�نحطاًطا يف  �لأخالق،  و�نحطاط يف 
�أن  �إىل  �حلال  بها  �نتهى  منها حتى  �أ�صفل  �إىل  تهبط من درجة 
تكون ج�صًما �صعيًفا علياًل �صاكًنا يعي�صها عي�صة �لنبات �أكرث من 
نف�صها يف  ر�أت  �ل�صتعباد  من  تخل�صت  فلما  �حليو�ن،  عي�صة 
�أول �لأمر يف حرية ل تدري معها ما ت�صنع بحريتها �جلديدة، 
وكان �لكل ل يفهم لهذه �لكلمة معنى، ول يقدر لها قيمة، 
وكان �لنا�ض ي�صتخفون ويهزوؤون باحلرية، بل ويتاأملون منها، 
وين�صبون �إليها �ختالل عي�صتهم وعلل نفو�صه، فكم مرة �صمعنا 
ثم  و�مل�صاو�ة،  باحلرية  متتعها  هو  م�رص  �صقاء  �صبب  �أن  باأذننا 

�عتاد �لقوم �صيًئا ف�صيًئا على �حلرية«. 

�إىل �أن يقول:

»ولنا �لأمل يف �أن �أولدنا �لذين ي�صبون على �حلرية �لتامة 
نفو�صهم  تهيئة  �أهمها  من  �لتي  �لنف�صية  ثمر�تها  جميع  يحبون 
كل  �أ�صا�ض  هي  �حلرية  �أن  جيًد�  يعرفون  ذلك  عند  للعمل، 

عمر�ن«. 

ولقد �صدق تنبوؤ قا�صم �أمني، فلو كان يف قيد �حلياة حتى 
�لآن لر�أى بعينه كيف و�صل حترير �ملر�أة �إىل �أعلى �لدرجات يف 
ظل �حلرية و�مل�صاو�ة بني �لرجال و�لن�صاء، ول�صاهد متتع �جلميع 
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باحلرية لدرجة �أن �لبع�ض �غرتف منها �أكرث من حاجته ف�صارت 
وباًل عليه.

ومن قوله يف كتاب »حترير �ملر�أة«:

�لفالح،  �لرجل  يعرفه  ما  كل  تعرف  �لفالحة  »�ملر�أة 
�لآخر،  على  �أحدهما  يزيد  ل  و�حد  م�صتوى  يف  مد�ركهما 
عن  متاأخرة  �لو�صطى  �أو  �لعليا  �لطبقة  يف  �ملر�أة  نرى  �أننا  مع 
�لرجل مب�صافات �صا�صعة، ذلك لأن �لرجال يف هذه �لطبقات 
ن�صاوؤهم يف  تتبعهم  ومل  بالعلوم،  و��صتنارت  عقولهم  ترتبت 
هذه �حلركة، بل وقعن يف �لطريق، وهذ� �لختالف هو �أكرب 

�صبب يف �صقاء �لرجل و�ملر�أة مًعا«. 

�لعقل،  ر�جح  �لذكاء،  �صديد  �أمني  قا�صم  كان  ولقد 
يتهافت  ل  �لإطر�ق،  كثري  �لنف�ض،  لطيف  �ل�صعي،  هادئ 
بنفر من  قانًعا  �لرت�ئي لهم،  �لنا�ض ول يكرث من  على جمال�ض 
هذ�  �إىل  وهو  معهم،  باحلديث  ويتب�صط  يجال�صهم،  �صحبه 

قوي �لطبع جريء �جلنان.

�حلرية،  ومن  �لعلم  من  حمرومة  �مل�صلمة  �ملر�أة  ر�أى 
�أ�صباب  يف  مفيد  بق�صط  �مل�صاركة  وبني  بينها  �حلجاب  يحول 
�لأطفال  تربية  دون  يحول  مما  �جلهل  يف  �إمعانها  و�أن  �حلياة، 
وح�صن ن�صاأتهم عالوة على �أنه يف�صح �ملجال بينها وبني زوجها 
ع�صوي  بني  �لتعاون  يعوق  مما  و�لثقافة،  �لعقلية  لختالف 
�لأ�رصة لتحقيق و�صمان �مل�صتقبل �ل�صعيد، وقد ��صتند يف �آر�ئه 
�ملتعلقة بحرية �ملر�أة على �لأدلة �لكثرية من �ل�رصع �لإ�صالمي، 
ومن �لتاريخ وقو�عد �لجتماع، فاأثارت هذه �لآر�ء �ملتحررة 
على  نا�رصه  �ملثقفني  من  فريًقا  ولكن  زمانه،  يف  �لنا�ض  ثائرة 

�لرغم من كره �لعامة له فاأطلقو� عليه �أل�صنة �ل�صوء ف�صمد، ومل 
يهن له عزم.

�لعربية، ول على  �للغة  �أمني متمكًنا من  قا�صم  ومل يكن 
من  متكًنا  �أ�صد  لعله كان  بل  بالغتها،  مظاهر  من  حظ عظيم 
يجري   ،�ً نريِّ م�رصًقا  كان  كالمه  �أن  غري  و�أدبها،  �لفرن�صية 
نف�صه،  �إمنا جاءه من جمال  يف ق�صد، وح�صن �صبك وذلك 
�لفرن�صي  �لأدب  من  ومتكنه  ذوقه،  ولطف  ح�صه،  ورفاهية 
�ل�صنيع،  طريف  من  ��صتخرج  فيما  و��صًحا  �أثره  ُيرى  �لذي 

كما تر�ه و��صًحا يف �أ�صلوب حو�ره وطريقة تدليله.

ورثاه �صديقه �لويف حافظ �إبر�هيم بق�صيدة ر�صينة ��صتهلها 
بهذه �لأبيات:

ك كنَت من َرُجِل   للَِّه َدرُّ
لو �أمهلتَك غو�ئُل �لأجِل  

ُخُلٌق كاأنفا�ِض �لريا�ِض �إذ�  
�أَ�ْصَحْرَن ِغبَّ �لعار�ِض �لَهِطِل   

و�صمائٌل لو �أنَّها ُمِزَجْت  
بطبائِع �لأياِم مل حَتُل  

َجمُّ �ملحاِمِد غرُي ُمتَّهمٍ 
َجمُّ �لتو��صِع غرُي ُمْبَتَذِل   
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�إىل �أن يناجيه قائاًل:

يا ُمر�ِصَل �لأمثاِل ي�رصبها  
قْد عزَّ بَْعَدَك ُمْر�ِصُل �ملََثِل  

يا ر�ئ�َض �لآر�ِء �صائبًة  
َيْرمي بِِهنَّ َمَقاِتَل �خَلَطِل  

 
بها   ْوَت  �َصاأَ �آر�ٌء  للَِّه 

يف �خلالدين نو�بَِع �لأَُوِل  

�إْن َرْيَت ر�أًْيا يف �حلجاِب ومَلْ  
�ُصِل ْم، فتلَك مر�ِتُب �لرُّ ُتْع�صَ

َمْرجُعهُ   ياِم  لالأ �حِلِكُم 
َت�َصِل ول  َفَنْم  ْيَت  َر�أَ فيما   

وكذ� ُطهاُة �لر�أي ترتُكهُ 
َمَهِل على  ُجُه  ُيْن�صِ للدهِر    

قا�صم  �آر�ء  �لدهر  �أن�صج  فقد  �لنيل  �صاعر  قول  ولقد �صح 
�أمني، فاأخذ �ملجتمع �مل�رصي ب�صد�دها، و�صار قا�صم �أمني يف 
�ل�صف �لأول من �مل�صلحني �لجتماعيني، وحامل لو�ء حترير 

�ملر�أة يف فجر �لقرن �لع�رصين.

1004– قا�سم اأمني بك – �سارع – بق�سم 
اجلمرك

�نظر ترجمته يف »قا�صم �أمني«.  

1005– قا�سم با�سا – �سارع – بق�سم العطارين
�لفريق قا�صم با�صا �أ�صله يوناين من �صبه جزيرة »�ملوره«، 
 – �ل�صن  �صغري  وهو   – �مل�رصي  �لقطر  �إىل  �أح�رصه  وقد 
�جلي�ض  عودة  عقب  �لأول(  �إبر�هيم  مادة  )�نظر  با�صا  �إبر�هيم 
�أعقاب هزمية �لأ�صطول �مل�رصي و�لأ�صطول  �مل�رصي منها يف 
�لعثماين يف معركة »نافارين« �لبحرية �مل�صوؤومة، ثم �أحلق قا�صم 
تلقى  �أن  باملد�ر�ض �لأمريية عام 1255هـ )1839م(، وبعد 
�لدرو�ض �لبتد�ئية نقل �إىل �ملدر�صة �لبحرية فتلقى علومها على 
)�نظر مادة  قبود�ن موط�ض  �لإيطايل و�أحمد  �أنطونيو  �لقبود�ن 
موط�ض با�صا(، ورّقي بعد �إمتام در��صته �لبحرية �إىل �صابط عام 
نقل  )1853م(  عام 1270هـ  )1848م(، ويف  1265هـ 
نال  �أن  �إىل  �لرتقي  �أخذ يف  ثم  مالزم  برتبة  �لنيلية  �ل�صفن  �إىل 
قبود�ًنا  وعني  )1858م(  عام 1275هـ  )�لر�ئد(  �ل�صاغ  رتبة 
�أ�صيوط بالبحر �لأبي�ض �ملتو�صط، ثم رقي  )�أي ربَّانا( للباخرة 
�إىل رتبة �لبكبا�صي )�ملقدم( يف 23 ربيع �لثاين عام 1276هـ 
�إ�صالحها  بعد  علي«  للفرقاطة »حممد  ربَّاًنا  )1859م( وعني 

ببالد �لإجنليز.

)1863م(  )1280هـ(  عام  �لأوىل  جمادى   11 ويف 
اه �خلديوي �إ�صماعيل )�نظر مادة �خلديوي �لأول( �إىل رتبة  رقَّ
�لقائمقام )�لعقيد(، ويف 11 جمادى �لآخرة من �لعام نف�صه 
نال رتبة �لأمري�لي )�لعميد( عن طريق �ملح�صوبية، لأنه كان 

يف معية �خلديوي �إ�صماعيل طو�ل مدة �أ�صفاره.

ولدى ��صتعال �لثورة يف جزيرة كريت )�نظر مادة كريت( 
خالل عام 1283هـ )1866م( بعثه �خلديوي بفرقاطته مع باقي 
�ل�صفن لتو�صيل �جليو�ض �مل�رصية لت�صاعد �جلي�ض �لعثماين �ملر�بط 
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وكان  �لثورة،  و�إخماد  �حلرب  مدة  طو�ل  هناك  فبقي  بها، 
�إىل رتبة  �لأثناء  �مل�رصية، ورقي يف هذه  �ل�صفن  يتوىل ريا�صة 
�للو�ء وكانت ترقيته يف 8 رجب عام 1283هـ )1866م(.

1284هـ  عام  م�رص  �إىل  و�ل�صفن  �جلي�ض  عودة  وعند 
)1867م( ُعنيِّ قا�صم با�صا ربَّاًنا للباخرة �ملحرو�صة �لتي بقيت 
خم�ص�صة لأ�صفار عائلة »حممد علي« حتى تنازل �مللك �ل�صابق 
�إىل  فحملته  1952م  عام  يوليو   26 يف  �لعر�ض  عن  فاروق 
�إيطاليا، حيث ق�صى بقية حياته �لتع�صة �ملاجنة، وقد حل قا�صم 
با�صا يف قيادة �ل�صفينة �ملحرو�صة حمل فدريجو با�صا )�نظر هذه 

�ملادة(.

�إن هذه �حلملة  �أقول:  وعلى ذكر حملة جزيرة كريت، 
عام 1283هـ  �لأول  ربيع  �صهر  �لإ�صكندرية يف  من  �أبحرت 
و�لغربية  علي  حممد  �حلربية:  �ل�صفن  من  مكونة  )1867م( 
و�جلعفرية و�ل�رصقية و�أ�صيوط و�لفيوم و�لدقهلية و�ملحرو�صة ونور 
�لفريق  �أربع فرق حتت قيادة  �لهدى وقليوب، وكانت حتمل 
�صاهني با�صا وهي: �لألي �لثالث وعلى ر�أ�صه �إ�صماعيل بك، 
�ل�صابع  بريا�صة ر��صد ر�قب بك، و�لألي  �ل�صاد�ض  و�لألي 
بقيادة ر��صد ح�صني بك، و�لألي �حلادي ع�رص بقيادة خالد 
�ملدفعية  من  بطاريات  باأربع  �لأليات  هذه  دت  ُزوِّ وقد  بك، 
�أحرزت  وقد  و�لذخائر،  �لعتاد  من  كبرية  وكمية  �جلبلية، 
�حلملة �نت�صاًر� �صاحًقا على �ملتمردين فاأخمدت �لثورة باجلزيرة 

وعاد �إليها �ل�صتقر�ر و�لأمن.

�خلديوي  بها  قام  �أ�صفار  عدة  �ملحرو�صة يف  قاد  �أن  وبعد 
)1873م(  1290هـ  عام  با�صا  قا�صم  ُكلِّف  �إ�صماعيل، 
مر�جلها،  وتغيري  �ملحرو�صة  �لباخرة  لتطويل  لندن  �إىل  بال�صفر 

وكان �رصهنك با�صا �صاحب كتاب »حقائق �لأخبار عن دول 
�لبحار« �صمن �صباطها، وعقب عودة �ل�صفينة �إىل �لإ�صكندرية 
�لثاين 1291هـ  ربيع   5 �لفريق يف  رتبة  �إىل  با�صا  قا�صم  رقي 
�أن  يت�صح  ثّم  ومن  �حلربية،  لنظارة  )1874م( وعني وكياًل 
ب�صبب  وثَّابًا  قفًز�  �لع�صكرية  �لرتب  �إىل  يقفز  كان  با�صا  قا�صم 
من  غريه  متخطًيا  �إ�صماعيل  �خلديوي  معية  �إىل  �ملبا�رص  �نتمائه 
�ل�صباط �مل�رصيني �لذين قد يكونون �أعلى منه كفاءة و�أجدر منه 

��صتحقاًقا ملا نال من ترقيات متتالية متقاربة �لتو�ريخ.

ولقد ��صرتك قا�صم با�صا يف نقل �جلي�ض �مل�رصي على ظهر 
ميناء م�صوع وذلك  �إىل  �حلب�صة  �إبان حرب  �ملحرو�صة  �لباخرة 

مع باقي �لبو�خر �خلديوية.

ويف عام 1293هـ )1876م( ُعنيِّ ماأموًر� لنقل �جليو�ض 
�مل�رصية �لتي ��صرتكت مع �جليو�ض �لعثمانية يف حرب �ل�رصب 
نظارة  وكالة  �إىل  عاد  �حلرب  تلك  من  �لعودة  وبعد  ورو�صيا 

�حلربية.

�إثر  �لبحرية  من  ُعِزل  )1878م(  1295هـ  عام  ويف 
�ل�صو�حل  خفر  ماأمور  بك  موري�ض  حقه  يف  قدمها  �صكوى 
�مل�صلحة  خفري  على  تعدى  �أنه  بدعوى  �ملختلطة  �لوز�رة  �إىل 
�ملعني على باب ديو�ن �لبحرية، فانظر �أيها �لقارئ كيف كان 
�ل�صتعمار �لإجنليزي يتحكم يف م�صائر �صوؤون �لدولة لدرجة 
�جلي�ض  فريق يف  ي�صتطيع عزل  �ل�صو�حل كان  ماأمور خفر  �أن 
باب  على  �ملعني  �خلفري  على  تعدى  �أو  �أهان،  لأنه  �مل�رصي 

ديو�ن �لبحرية.

ويف عام 1296هـ )1879م( �أعيد قا�صم با�صا �إىل من�صب 
وكيل �لبحرية، وما من �صك يف �أنه �أعيد بعد �أن قدم للم�صرت 
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موري�ض �لأجنبي فرو�ض �لطاعة وعبار�ت �لعتذ�ر عما بدر منه 
يف حق خفري �لديو�ن �ملحرتم �ملبجل!!! وكانت �إعادته بف�صل 

رجاء �خلديوي توفيق ل�صادته �لإجنليز �مل�صتعمرين.

ويف عام 1297هـ )1879م( قدم عدد كبري من �صباط 
�لبحرية �صكوى من ت�رصفاته معهم، فاأحيل على جمل�ض حربي 
لتحقيق ما جاء بال�صكوى، وكان هذ� �ملجل�ض بريا�صة �أحمد 
ر��صد ح�صني با�صا، وعندها �أ�صدر �خلديوي توفيق �أمًر� باإحالته 
على �ملعا�ض عام 1298هـ )1880م( )�نظر مادة �أحمد ر��صد( 

وحدث ذلك يف �أثناء وز�رة ر�غب با�صا.

�ملنية  و�فته  )1897م(  1315هـ  عام  رم�صان   19 ويف 
يف  �لطاعنات  �لإ�صكندرية  �صيد�ت  وتذكر  بالقاهرة،  ودفن 
جو�ريها  نحو  �لق�صوة  من  كانت  با�صا  قا�صم  زوجة  �أن  �ل�صن 
يقال:  �إذ  �لوح�صية،  للدللة على  بحيث �صارت مثاًل ي�رصب 
�إنها كانت ل تتورع عن قتل بع�ض هوؤلء �جلو�ري �مل�صاكني 

ودفنهن يف حو�ض منزلها.

�سارع – بق�سم الرمل  القا�سمي –   –1006
1007– القا�سمي – زقاق – بق�سم اجلمرك

يحمل لقب �لقا�صمي �ثنان من مفكري �لعرب وهما:

يف  كتاب  وله  دم�صق،  وعلماء  �أدباء  من  القا�سمي:   )1
�ل�صناعات وديو�ن �صعر، وكانت وفاته خالل عام 1317هـ 

)1899م(.

2( حممد جمال الدين القا�سمي: من علماء دم�صق، ولد بها 
عام 1283هـ )1866م(، ومن موؤلفاته »مذ�هب �لأعر�ب« 

1332هـ  عام  وتويف  �جلن«،  يف  �لإ�صالم  و»فال�صفة 
)1913م(، ويلقب بالإمام �ملف�رص للقر�آن �لكرمي.

1008- القا�سي – زقاق – بق�سم املن�سية
�أحمد  بن  حممد  بن  �حل�صني  علي  �أبو  �لكامل  ��صمه 
وذي �لفقيه �ل�صافعي �ملعروف بالقا�صي، كان �إماًما كبرًي�  �ملَرورُّ
و�صاحب �آر�ء كثرية يف �ملذهب �ل�صافعي، وقد ذكره �جلويني 
�إمام �حلرمني يف كتابه نهاية �ملطلب، كما  )�نظر هذه �ملادة( 
ذكره �لغز�يل )�نظر هذه �ملادة( يف كتابيه �لو�صيط و�لب�صيط، 
ولي�ض  �حل�صني  علي  �أبو  هو  »بالقا�صي«  �ملق�صود  �إن  قال:  �إذ 

�صو�ه.

مادة  )�نظر  ال  �لقفَّ بكر  �أبي  عن  �لفقه  �لقا�صي  �أخذ  وقد 
�لأ�صول  يف  عدة  ت�صانيف  وللقا�صي  �ملروزي،  �لقفال( 
و�لفروع و�خلالف يف �ملذ�هب �لأربعة، وقطع زمًنا طوياًل من 
�لفتاوى  و�إ�صد�ر  �لدرو�ض  و�إلقاء  �لنا�ض  بني  �حلكم  عمره يف 

�ل�رصعية.

و�أخذ عنه �لفقه طائفة من �أعيان �لفقهاء من بينهم �أبو حممد 
�لتهذيب  كتاب  �صاحب  �لبغوي  �لفر�ء  م�صعود  بن  �حل�صني 

وكتاب �رصح �ل�صّنة.

وذ. وكانت وفاته عام 462هـ )1069م( مبدينة َمُرورُّ

1009 – القا�سي �سند – �سارع – بق�سم اللبان
بن  ُحَرْيز  بن  �إبر�هيم  بن  عنان  بن  �صند  بالكامل  ��صمه 
ويلقب  علي«،  »�أبو  وكنيته  �لأزدي،  خلف  بن  �حل�صني 
نه  دوَّ ما  على  �صريته  موؤرخو  ويعتمد  �صند،  �لقا�صي  بالإمام 
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برهان �لدين �إبر�هيم �لُعَمري �مللقب بابن فرحون �ملولود باملدينة 
�ملنورة، و�ملتوفى عام 800هـ )1397م(، وهو فقيه مالكي 
�أن ز�ر م�رص  بالفالج بعد  �أ�صله من �لأندل�ض، ومات  وموؤرخ 
�أ�صول  يف  �حلكام  »تب�رصة  كتاب  موؤلفاته  ومن  ودم�صق، 

�لأق�صية، ومناهج �لأحكام« �لذي طبع بالقاهرة.

وقد ذكر �بن فرحون ترجمة �لقا�صي �صند يف كتابه »�لديباج 
�ملذهب يف معرفة �أعيان �ملذهب« )�أي �ملذهب �ملالكي(.

رطو�صي  �لطُّ رندقة  �بن  تالميذ  �أنبغ  عنان  بن  �صند  وكان 
رطو�صي( �لعامل �لز�هد �لورع �لذي عكف  )�نظر مادة �صيدي �لطُّ
و�ألو�ن  �لكرمي،  �لقر�آن  وتف�صري  و�حلديث  �لفقه  تدري�ض  على 
�أ�صبح  حتى  بالإ�صكندرية،  �حلكم  ونظم  �ل�صيا�صي،  �لبحث 
�خلالدة،  �لآثار  ذ�ت  �لتعليمية  مد�ر�صها  من  مدر�صة  �صاحب 
وكان �لقا�صي �صند كاأ�صتاذه �لطرطو�صي مالكي �ملذهب، وقد 
�صمع منه، و�أخذ ولزم حلقات درو�صه �صنني طويلة، كما 
تخلق باأخالقه وف�صائله وورعه وتقو�ه وفل�صفة �لزهد �لتي ��صتمر 
ولهذ�  �لقيمة،  حياته  طول  بها  نف�صه  �إلز�م  على  �لطرطو�صي 
�لعلماء  باأنه »كان من زهاد  �صند  �لقا�صي  فرحون  �بن  و�صف 
بكر  �أبي  بال�صيخ  تفقه  فا�صاًل  فقيًها  وكان  �ل�صاحلني،  و�أكابر 
�لطرطو�صي«، وو�صفه �لعامل �مل�رصي �بن دقيق �لعيد باأنه كان 
�ملوؤهالت جميًعا  هذه  ر�صحته  وقد  �لنظر«،  �أهل  من  »فا�صاًل 
وفاته  بعد  ومدر�صته  َحْلَقته  يف  فجل�ض  �أ�صتاذه،  يخلف  لأن 
�ملالكي،  �لفقه  �لعلوم وخا�صة يف  �لدرو�ض يف خمتلف  ُيلقي 
فاأفاد �لنا�ض من درو�صه �أكرب �لفائدة، وظّل يلقي درو�صه على 
�أ�صتاذه  وفاة  بعد  عاًما  وع�رصين  و�حد  طو�ل  ومريديه  طلبته 
)1146م(،  541هـ  عام  �ملنية  و�فته  �أن  �إىل  �لطرطو�صي، 
�ل�صغري  بالقرب من قرب معلمه، وماز�ل قربه وم�صجده  ودفن 

يف نهاية �صارع �لباب �لأخ�رص �ملعروف ب�صارع �ل�صكة �جلديدة 
�جلمرك  )باب  �لكر�صتة  باب  جهة  من  �لكربى  �ل�صاغة  �أو 

رقم 14( بالإ�صكندرية.

�ألف  �أنه  �ملر�جع  وتذكر  بالتاأليف  عنان  بن  �صند  و��صتغل 
كتابًا يف ثالثني جملًد� تتناول كلها �رصح »�ملدونة«، وهي من 
�أمهات �لكتب يف �لفقه �ملالكي، و�أطلق على هذ� �لكتاب ��صم 

»�لطر�ز« وقد تويف قبل �أن يتم تاأليفه.

و�إىل جانب تبحر �صند بن عنان يف �لفقه و�لعلوم، كان 
�صاعًر� جُميًد� مثل �أ�صتاذه �لطرطو�صي، ومن �صعره �ملاأثور قوله 

يف �مل�صيب:

وز�ئرٍة لل�صيِب َحلَّْت مِبَْفِرقي  
َفباَدْرُتها بالنْتِف خوًفا من �حَلْتِف  

ْعفي ��ْصَتَطْلَت َوَوْحَدتي   فقالت: على �صَ
ُرَوْيَدَك للجي�ِض �لذي جاَء من َخْلفي  

ول يعرف تاريخ ميالد �لقا�صي �صند ول مكان مولده.

�لطرطو�صي  �لإمام  على  تفقهه  يف  �صند  �لقا�صي  وز�مل 
�أبو �لطاهر بن عوف بن مكي )�نظر مادة �بن مكي( �ل�صكندري 
�لعلم  باأهل  م�صهورة  �لأ�صيلة  �مل�رصية  �أ�رصته  كانت  �لذي 
�لعلم  �أهل  من  �صبعة  فيها  �جتمع  وقد  �أفر�دها،  من  و�لفقهاء 
»�أهاًل  يقول:  عليه  دخلو�  �إذ�  �صند  �لقا�صي  فكان  و�لفقه، 

بالفقهاء �ل�صبعة«.

و�أّن كل من يزور �ملكان �لذي ي�صم رفات �لعامل �جلليل 
�ملتو��صعة  �ل�صغرية  �لز�وية  عنان، وهو  بن  �صند  �لز�هد  �لورع 
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يوؤمن �أن �حلظوظ لها دخل عميق يف تقدير �لنا�ض لعظماء �لرجال 
حتى بعد موتهم، فاملكان �لذي دفن فيه �لقا�صي �صند ل ينطبق 
تت�صع  مربعة ل  يزيد على حجرة  فهو ل  عليه كلمة م�صجد، 
لأكرث من عدد من �مل�صلني يبلغ �خلم�صني، وتقوم �حلجرة على 
�لأخ�رص،  �لباب  �صارع  �لبناء مدخلها يطل على  عمودين من 
و�رصيح �صند بن عنان �لذي تخرج على يديه �آلف من طالب 
�لعلم وعدد كبري من �لعلماء طو�ل 21 �صنة يقع هذ� �ل�رصيح 
�ل�صغري �ملتو��صع يف �لركن �ل�رصقي من �حلجرة يغطيه �ِصرْت قدمي 
كتب عليه باخليط �لأبي�ض وبخط عادي »�رصيح �صند عنان«، 
�لفاحتة«،  له  �صند عنان  »مقام  �لز�وية  كما كتب على مدخل 
قبة،  �أو  مئذنة  �لز�وية  لهذه  ولي�ض  �لأحمر،  بالدهان  وذلك 
�ملحر�ب  �لزخرفة، وكذلك  قليل  �لعادي  �خل�صب  من  و�ملنرب 
�لذي على ي�صاره لوحة كتب عليها باخلط �لثلث �لآية �لكرمية: 
زبٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹرب، ولهذه �حلجرة 
�ل�صبيهة بامل�صجد �رصفة �صغرية )�صندرة لل�صيد�ت(، وهو يتبع 
�لأوقاف،  ُحلَّت  وملا  �ل�صكندرية،  �لكا�صف  �أ�رصة  وقف 
وللمياه  لالإمام  �صهريًّا  قر�ًصا   3750 عليه  لل�رصف  خ�ص�ض 
و�لنور وجميع لو�زمه، وطبيعي �أن هذ� �ملبلغ ل يكفي لنفقات 
ومن  �أخرى،  م�صاريف  من  �إليه  يحتاج  وما  �مل�صجد  و�صيانة 
�لقيام مبعظم هذه  �لف�صل يف  �مل�صلني  للمح�صنني من  ثّم كان 
�لإمام  م�صجد  �إىل  بالن�صبة  حا�صل  هو  ما  غر�ر  على  �لنفقات 
رطو�صي �أ�صتاذ �صند بن عنان، ولقد َقيَّ�ض �لله للقا�صي �صند  �لطُّ
»بال�صيخ  �ل�صهري  �لقادر  عبد  حممد  �ل�صيخ  يدعى   � ً َخريِّ رجاًل 
روة«، فمن تربعاته و�إ�صهام �مل�صلني ��صتطاع هذ� �لرجل �أن  َقدُّ
اأََته، ويتوىل خدمته  يجدد �صقف �مل�صجد ودورة مياهه وَمْي�صَ
مثل  موته  بعد  حتى  �لز�هد  �صند  �صيدي  يف  وُحبًّا  �لله  لوجه 
رطو�صي، فلم يحظ �أحدهما بخري�ت �لو�قفني �لذين  �أ�صتاذه �لطُّ

خ�ص�صو� �أعياًنا كبرية لالإنفاق على م�صاجد �لأولياء باملدينة مثل 
�صيدي �أبو �لعبا�ض �ملر�صي و�صيدي �لبو�صريي، و�صيدي متر�ز 
وغريهم ممن ل يزيدون على �لقا�صي �لفا�صل �صند عنان علًما 
�ل�صاحلني  �أوليائه  ولله يف  �صخًما،  دينيًّا  و�إنتاًجا  بالله  ومعرفًة 

�صوؤون.

جتديد  يف  �أخذ  عندما  �إنه  ورة«:  َقدُّ »�ل�صيخ  ويقول 
ودفنها  �ملوتى  بع�ض  رفات  �ل�رصيح  بجانب  وجد  �مل�صجد، 
�ل�صلفي  �لطاهر  �أبا  �أن  هو  �لثابت  �أن  ومبا  �ملحر�ب،  بجانب 
�صاحب مدر�صة �لإ�صكندرية �ل�صافعية قد ُدِفن بجانب �صند بن 
عنان، فاإن رفات هذ� �لإمام �لعظيم قد �ختلطت برفات �ملوتى 
معامل  �صاعت  وهكذ�  �ملحر�ب،  بجو�ر  وح�رصت  �لآخرين 
�رصيح �لإمام �ل�صلفي، ول حول ول قوة �إل بالله �لعلي �لعظيم 

)�نظر مادة �ل�صلفي(.

1010– القا�سي �رشيح – حارة – بق�سم الرمل
بن  �جلهم  بن  قي�ض  بن  �حلارث  بن  �رصيح  �أمية  �أبو  ��صمه 
معاوية، كان من �أكابر �لتابعني و�أدرك �جلاهلية يف �صباه، وقد 
��صتق�صاه �خلليفة عمر بن �خلطاب )�نظر مادة �بن �خلطاب( على 
�لكوفة فاأقام قا�صًيا فيها خم�ًصا و�صبعني �صنة مل ينقطع خاللها 
عن �لنظر يف ق�صايا �لنا�ض �إل ثالثة �أعو�م وذلك يف �أثناء فتنة 

�بن �لزبري.

وكان �أعلم �لنا�ض بالق�صاء، وكان ذ� فطنة وذكاء ومعرفة 
جانب  �إىل  وكان  و�حلكم،  �لر�أي  يف  و�إ�صابة  ر�جح  وعقل 
�مر�أة من  بال�رصيعة �لإ�صالمية �صاعًر� جميًد�، فقد تزوج  علمه 
بني متيم ت�صمى زينب، فنقم عليها بع�ض �ل�صيء وتطاول عليها 

بال�رصب ثم ندم وقال:
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ر�أيُت رجاًل َي�رْصبون نِ�صاَءُهْم  
َف�ُصلَّْت مييني يوَم �أ�رصُب َزْيَنَبا  

بُها من غرِي ذنٍب �أتْت به   �أ�أَ�رْصِ
فما �لعدُل ِمنِّي �رصُب من لي�ض ُمْذنَِبا  

فزينُب �صم�ٌض و�لن�صاُء كو�كٌب 
�إذ� طلَعْت مل ُتْبِق منهنَّ كوكَبا   

ويف �أو�خر �أيام حياته طلب من �حلجاج بن يو�صف �لثقفي 
�إعفاءه من �لق�صاء فاأعفاه، ومل يق�ض بني �ثنني من �لنا�ض بعد 
�لُطلَّ�ض  �أحد  كان  �رصيح  و�لقا�صي  �ملنية،  و�فته  حتى  ذلك 
بن عبادة،  بن �صعد  �لزبري، وقي�ض  بن  �لله  �أربعة: »عبد  وهم 
و�لأحنف بن قي�ض �لذي ي�رصب به �ملثل يف �حللم، و�لقا�صي 
وجهه،  يف  �ل�صعر  ينبت  ل  �لذي  هو  و�لأطل�ض:  �رصيح«، 

وكان �إىل جانب علمه وف�صله يحب �ملز�ح.

بن  عليًّا  �أن  �لق�صاء  يف  �ملطلق  عدله  �صو�هد  ومن 
بي طالب عرث على درع كانت له و�صاعت – وكان ذلك يف  �أ
بها،  �ليهود فطالبه  �أحد  �لدرع مع  – وقد وجد  �أثناء خالفته 
�إىل  فانطلقا  �مل�صلمني،  قا�صي  وبينك  بيني  لعلّي  وقال  فرف�ض 
ياأتي  �أن  �ملوؤمنني  �أمري  طالب  �لذي  �لكوفة  �رصيح يف  �لقا�صي 
ب�صاهدين له، فدعا تابًعا له يدعى قمرًب�، ف�صهد له ثم دعا �بنه 
�حل�صني ف�صهد له، فقال �رصيح: »�أما �صهادة تابعك فقد قبلتها 

و�أما �صهادة �بنك فال«.

ومل يرتدد يف �أن يحكم بت�صليم �لدرع �إىل �ليهودي، فلما 
�ن�رصف قال �ليهودي: »�أما �لدرع فاإنه درعك يا �أمري �ملوؤمنني، 

و�أنا �أ�صهد �أن ل �إله �إل �لله و�أن حممد ر�صول �لله، وقد �قتنعت 
باأن �لدين �لإ�صالمي دين عدل ونز�هة«، فما كان من علّي بن 

�أبي طالب �إل �أن وهب له �لدرع ومنحه ح�صاًنا.

وقد  )705م(  87هـ  عام  خالل  �رصيح  �لقا�صي  وتويف 
�أ�رصف على �ملائة من عمره.

يوًما،  عنده  جال�ًصا  كان  �ل�صعبي  �أن  لطائفه  نو�در  ومن 
بكاًء  وتبكي  �لغائب  زوجها  ت�صتكي  �مر�أة  عليهما  فدخلت 
ماأخوًذ�  مظلومة  �إل  �أر�ها  »ما  ل�رصيح:  �ل�صعبي  فقال  �صديًد�، 
�ل�صعبي:  قال  بهذ�؟«،  علمك  »وما  �رصيح:  قال  حقها«، 
�إل  تفعل  قال �رصيح: »ل  �ل�صديد وكرثة دموعها«،  »بكاوؤها 
ع�صاًء  �أباهم  جاوؤو�  يو�صف  �إخوة  فاإن  �لأمر،  تتبني  �أن  بعد 

يبكون وهم له ظاملون«.

بق�سم   – حارة   – �رشيك  القا�سي   –1011
مينا الب�سل

هو �أبو عبد �لله �رصيك بن عبد �لله بن �أبي �رصيك �لنَخعي، 
ولد ببخارى عام 95هـ )713م(، و�لنخعي ن�صبة �إىل �لنَخع 
�لق�صاء مبدينة �لكوفة يف  وهي قبيلة كبرية من مذحج. توىل 
عهد �خلليفة �لعبا�صي �ملهدي، ثم عزله �خلليفة مو�صى �لهادي 
)�نظر مادتي �لهادي بالله و�ملهدي(، وكان عاملًا فقيًها، قوي 
�أنه  فطنته  و�رصعة  ذكائه  ومن  و�لفطنة،  �لذكاء  حاد  �لفهم، 
�لله �لزبريي يف ح�رصة �خلليفة �ملهدي  ناق�ض م�صعب بن عبد 
بن  وعمر  �ل�صديق  بكر  �أبي  قدر  من  باحلط  م�صعب  فاتهمه 
�أنتق�ض  ما  »و�لله  �رصعة:  يف  �رصيك  �لقا�صي  فرد  �خلطاب، 
َف معاوية �خلليفة �لأُموي )�نظر  ك وهو دونهما!!«، َوُو�صِ جدَّ
فرّد  حليًما،  كان  باأنه  �لعلمية  �أحد جمال�صه  معاوية( يف  مادة 
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ه �حلق، وقاتل علي بن �أبي  �رصيك قائاًل: »لي�ض بحليم من �صفَّ
طالب«، ويدل هذ� �لقول على �أنه كان مييل �إىل �ل�صيعة �لعلوية 

ولكن يف �صيء من �لت�صرت و�لتقية.

ودخل يوًما على �ملهدي – وذلك قبل �أن يلي �لق�صاء – 
فقال له �ملهدي: »�إما �أن تلي �لق�صاء، �أو حتدث ولدي وتعلمه، 
�أو تاأكل عندي �أكلة«، ففكر طوياًل ثم قال: »�أف�صل �لأكلة!!« 
و�لأمر�ء  �خلليفة  من  �لتقرب  من  خوًفا  لالأكلة  تف�صيله  وكان 
وكبار رجال �لدولة، حتى ل ي�صطر ملخالفة �صمريه، وحرية 

ر�أيه.

�خلليفة  �أولد  تعليم  قبل  مرة  من  �أكرث  ��صرت�صائه  وبعد 
�حلديث و�لفقه، ثم قبل ق�صاء �لكوفة، ومن طر�ئفه �أن �أحيل 
تبع  مل  �إنك  �ل�رص�ف  هذ�  له  فقال  �ل�رص�ف  على  مرتبه  دفع 
مبرتبك هذ� �أية �صلعة، فقال �رصيك: و�لله لقد بعت �أكرث من 

ذلك، بعت �صمريي وديني.

ق�صائه،  عادًل يف  �أنه كان  على  �صريته  موؤرخو  ويجمع 
كثري �ل�صو�ب، حا�رص �جلو�ب، على �أن بع�ض �صانئيه �دعو� �أنه 
خرج يوًما �إىل �أ�صحاب �حلديث لي�صمعو� عليه ف�صمو� منه ر�ئحة 
�لنبيذ فقالو� له: »لو كانت هذه �لر�ئحة منا ل�صتحيينا«، فقال 
�رصيك: »لأنكم �أهل ريبة«، غري �أن هذه �لرو�ية ل ت�صتقيم مع 
علمه وفقهه و�ختياره قا�صًيا للكوفة يف عهد �خلليفتني �ملهدي 
و�لهادي، و�إن كان �لهادي قد عزله فرتة من �لزمن فاإنه وّله 

�لق�صاء بالأهو�ز بعد ذلك.

وكانت وفاته يف يوم �ل�صبت �أول ذي �لقعدة �صنة 178هـ 
مكانته  يوؤيد  عاًما، ومما  �لعمر حو�يل 82  من  بالًغا  )749م( 
�لعلمية �ملرموقة �أن هارون �لر�صيد كان يوم وفاته باحلرية فق�صد 

�أنه  ه لال�صرت�ك يف �ل�صالة على جثمانه، فوجد  �لكوفة من توِّ
دفن فرجع �إىل �حلرية.

وُروي �أن �رصيًكا كان ي�صاحن �لربيع �صاحب �ل�رصطة، 
فاأوغر �لربيع �صدر �ملهدي عليه، فلما دخل �رصيك على �ملهدي 
يوًما قال: »�إين لأدرك فاطميًّا خبيًثا«، فقال: »و�لله �إين لأحب 
�ملهدي:  وقال  و�صلم«،  عليه  �لله  �صلى  فاطمة  و�أبا  فاطمة، 
»و�أنا و�لله �أحبهما، ولكن ر�أيتك يف منامي م�رصوًفا وجهك 
قاتلك لأنك  �إل  �أر�ين  لنا، وما  تبغي�صك  �إل  علي، وما ذ�ك 
زنديق«، قال: »يا �أمري �ملوؤمنني �إن �لدماء ل ت�صفك بالأحالم، 
ولي�صت روؤياك روؤيا يو�صف �لنبي، و�أما قولك باأين زنديق فاإن 
للزنادقة عالمة يعرفون بها«، قال: »وما هي؟«، قال: »�رصب 
�لله، و�أنت  �أبا عبد  بالطنبور« قال: »�صدقت  �خلمر و�ل�رصب 

خري من �لذي حملني عليك«.

1012–  القائد جوهر – �سارع – بق�سم املن�سية
1013– القائد جوهر – �سارع – بق�سم اللبان
هو �أبو �حل�صن بن عبد �لله ويلقب بالكاتب، ولد يف �أر�ض 
�لروم ومن ثّم لقِّب بالرومي، و�أُح�رص �إىل �لقريو�ن يف جملة 
�أ�صياد  لدى  جوهر  وتنقل  �لأ�رصى،  من  �إليها  �أُح�رصو�  من 
مه �خل�صي خفيف �إىل �خلليفة �لفاطمي �إ�صماعيل  ��صرتوه ثم قدَّ
�ملن�صور )�نظر مادة �ملن�صور( فجعله تابعه �خلا�ض، ويف عهد 
من  جوهر  �رتقى  �ملعز(  مادة  )�نظر  �لفاطمي  �لله  لدين  �ملعّز 
�جلي�ض،  لأمر�ء  �أمرًي�  �صار  ثم  �لوز�رة،  �إىل  �لكتابة  من�صب 

وبرز يف �لقيادة ف�صار من �أعظم قو�د �لفاطميني.

�أما ترجمة حياته فاطلبها يف �لبحث �خلا�ض »بالفو�طم«.
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 – زيد  اأبو  حممد  اأ�رشاب  قائد   –1014
�سارع - بق�سم املنتزه

�أبو زيد، كان من  هو قائد �لأ�رص�ب حممد عبد �حلميد 
�أبرز رجال �لطري�ن �حلربي �لبو��صل، وله ق�ص�ض كثرية تروي 
�صجاعته و�إقد�مه �ملنقطعي �لنظري، فكان هو وطائرته من طر�ز 
1948م  عام  فل�صطني  حرب  خالل  يفرتقان  ل  »�لفيوري« 
)1368هـ( ي�صتقلها، ويغري على مناطق �لأعد�ء �لإ�رص�ئيليني 
منت�رًص�،  رحالته  من  ويرجع  �ل�صجعان،  �رصبه  �أفر�د  �صحبة 
ويف �صباح يوم 19 من �أكتوبر عام 1948م تلقى �رصبه �إ�صارة 
طائر�ت  وثالث  مدمرتني  مع  م�صتبكة  )م�رص(  �ملدمرة  باأن 
وبعد  �ملعركة،  مياه  فوق  �ل�رصب  كان  دقائق  ويف  للعدو، 
�لبحر  قاع  �إىل  تغو�ض  �لإ�رص�ئيلية  �ل�صفن  �إحدى  كانت  قليل 
�ملتالحقة  هجماته  وخالل  معادية،  طائرة  حطام  بها  حلق  ثم 
على �ملدمرة �لإ�رص�ئيلية �لباقية ��صتقرت قذيفة مدفع يف طائرته 
ف�صقطت يف �لبحر حمرتقة وفقدت م�رص طياًر� بطاًل من خرية 

رجال �لطري�ن �حلربي.

1015– القائم باأمر اهلل – حارة – بق�سم 
اجلمرك

�مل�صلمني  خلفاء  من  �ثنان  �لله  باأمر  �لقائم  لقب  يحمل 
�أولهما:

1( اأب� القا�سم حممد )امللقب بالقائم باأمر الله(: ثاين خلفاء 
مادة  يف  ترجمته  )�طلب  �لعربي  �ملغرب  يف  �لفاطمية  �لدولة 

�لفو�طم(.

�خلليفة  الله(:  باأمر  بالقائم  )امللقب  الله  عبد  جعفر  اأب�   )2
�صوكة  قويت  عهده  ويف  و�لع�رصون،  �ل�صاد�ض  �لعبا�صي 
�إل  يبق �خلليفة  بغد�د، ومل  بني �صلجوق، و�صاد نفوذهم يف 
�ل�صلطة �لروحية، وقد ولد يف �صنة 423هـ )1031م( وتويف 

عام 468هـ )1075م(.

ويف عهده بد�أت �لدولة �لفاطمية يف م�رص توجه �أنظارها 
ت�صعى  �لتي كانت  �لعبا�صية  �لعر�ق وبغد�د مقر �خلالفة  �صوب 
للق�صاء عليها، و�أح�ّض �لقائم باخلطر فاأ�صدر يف عام 444هـ 
)1070م( حم�رًص� ي�صبه ذلك �لذي �أ�صدره �حلاكم باأمر �لله 
�لعلماء  كبار  عليه  ووقع  �لفاطميني  �خللفاء  ن�صب  يف  للطعن 
�لعامل  �أطر�ف  �إىل  ن�صخ  منه  و�أر�صلت  بغد�د،  يف  و�لق�صاة 
�خلليفة  �لإ�صالمي، ويف عام 448هـ )1074م( خرج على 
و�ن�صم  �لب�صا�صريي«،  �حلارث  »�أبو  وهو  قو�ده  �أحد  �لقائم 
�إىل �ملنت�رص بالله �لفاطمي �لذي �أر�صل �إليه �ل�صالح و�لأمو�ل، 
فهرب  )1076م(،  450هـ  عام  بغد�د  �لقائد  هذ�  فدخل 
�لقائم �لعبا�صي، وخطب للم�صتن�رص على منابر بغد�د و�لب�رصة 
قتل  �ل�صلجوقي  طغرلبك  ولكن  �صهور،  ع�رصة  مدة  وو��صط 

�لب�صا�صريي، و�أعاد �لقائم �إىل �حلكم.

�خلروج  �لزيري«  بادي�ض  بن  »�ملعز  قرر  �لقائم  عهد  ويف 
433هـ  عام  �لعبا�صي  للخليفة  ودعا  �لفاطميني،  على  ر�صميًّا 
�خللعة  وجاءته  بعهده  �لقائم  �خلليفة  �إليه  فكتب  )1041م( 
440هـ  عام  ويف  �ل�صود�ء،  �لعبا�صية  و�لألوية  و�للقب 
للفاطميني يف خطبة  �لدعوة  بادي�ض  بن  �ملعز  قطع  )1048م( 
�جلمعة و�أمر بحرق ر�ياتهم ولعنهم على منابر �مل�صاجد، ويف 
عام 443هـ )1051م( �أمر باأن يلب�ض �لفقهاء و�لق�صاة �ملالب�ض 
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�ل�صود�ء على غر�ر �لعبا�صيني، فنزلو� �إىل �مل�صاجد بهذه �ملالب�ض 
ودعو� للخليفة �لعبا�صي �ل�صنِّي، ولعنو� �ل�صيعيني.

هالل  بني  بالله  �ملنت�رص  دفع  بادي�ض،  بن  �ملعز  ولتاأديب 
445هـ  عام  فيها  فظهرو�  �ملغربية  �لبالد  لغزو  �ُصليم  وبني 
)1053م( و�أوقعو� �لهزمية �ملفكرة بجنود �ملعز، و��صتولو� على 
�لتون�صية، وهكذ� تقل�ض ِظل �حلكم  �لبالد  �أجز�ء �صا�صعة من 
�لعبا�صي من �ملغرب �لعربي بعد �أن كاد ي�صتتب يف �أرجائه على 
�أيدي بني زيري �ل�صنهاجيني �ملوؤيدين للمذهب �ل�صّني �ملالكي 

�حلاقدين على �ملذهب �ل�صيعي و�أتباعه.

�أما تف�صيالت غزوة بني هالل للمغرب فاطلبها يف �لبحث 
�خلا�ض »بالفو�طم«.

�لعبا�صي ��صتفحل �خلالف بني �مل�صتن�رص  �لقائم  ويف عهد 
هزم  �لتي  »تيودور�«  �لبيزنطية  و�لإمرب�طورة  �لفاطمي  بالله 
جي�صها جي�ض �مل�صتن�رص بقيادة »مكني �لدولة �حل�صن بن ملهم« 
عبد  �أبا  �لقا�صي  �مل�صتن�رص  �أر�صل  وملا  �أنطاكية،  م�صارف  عند 
�لله �لق�صاعي لت�صوية �خلالف مل حتفل �لإمرب�طورة به و�حتفت 
�لعر�ق  من  قدم  �لذي  �ل�صلجوقي  طغرلبك  �ل�صلطان  بر�صول 
ف�صمحت له باأن ي�صلي يف جامع �لق�صطنطينية، فدخل �جلامع، 

و�أقام �خلطبة للقائم باأمر �لله �لعبا�صي و�صلى �جلمعة.

1016– القائمقام اأحمد عبد العزيز – �سارع– 
�سابًقا( )ال�رشدار  الرمل  بق�سم 
بد�أ �ل�صهيد �لبطل �أحمد عبد �لعزيز دفاعه عن فل�صطني منذ 
تكوين  عقب  )1368هـ(  1948م  عام  �إبريل  �صهر  من   27
فرقة �ملتطوعني، وكان على ر�أ�ض هذه �لفرقة �لفد�ئية �صباط 

�مل�رصي  �جلي�ض  يف  �لر�صمية  وظائفهم  عن  تخلو  م�رصيون 
ليتفرغو� للعمل �لفد�ئي �لذي يهدف �إىل حترير �أر�ض فل�صطني 
�جلريحة من �لغا�صبني و�مل�صتعمرين، وكان �صالح هذه �لفرقة 
بينما  �لهدف،  بقد�صية  �لر��صخ  و�لإميان  بالله  �لثقة  �حلقيقي 
بالن�صبة  �لده�صة  يثري  حد  �إىل  قليلة  �لتقليدية  �أ�صلحتها  كانت 
�إميانهم  بقوة  يوؤدوها  �أن  ��صتطاعو�  �لتي  �لباهرة  �لأعمال  �إىل 

و�صجاعتهم �ملثالية �لفذة.

وعند �ل�صاعة �ل�صابعة من م�صاء يوم 6 مايو عام 1948م 
)1368هـ( حتركت قو�ت �ملتطوعني بقيادة �أحمد عبد �لعزيز 
�لذي �أطلق عليه جنوده لقب »�لنمر« وبد�أ حتركها من �لعري�ض 
يون�ض،  خان  �إىل  �لفل�صطينية  �حلدود  عربت  ثم  رفح،  �إىل 
�لورد�ين  زكريا  �لبكبا�صي  �مل�رصيني  �ل�صباط  من  معه  وكان 
فوزي  خالد  و�ليوزبا�صي  �ملجيد  عبد  فهمي  ح�صن  و�ل�صاغ 
و�ل�صاغ �أنور حممد �ل�صيحي و�ل�صاغ حممد �صامل عبد �ل�صالم 
)�نظر هذه �ملادة( ومعروف �خل�رصي، وكمال �لدين ح�صني 
و��صف،  وحمدي  �صلبي،  وزغلول  �صدقي،  وم�صطفى 

و�ليوزبا�صي �لطبيب غر�ب.

ب�رصية  تقدر  �مل�صاة،  من  قوة  من  مكونة  �لفرقة  وكانت 
تعاونها قوة من �آلي �ملدفعية �خلفيفة مزودة ببع�ض �ملد�فع.

ويف 14 من مايو عام 1948م قامت �أكرب جمموعة من 
هوؤلء �ملتطوعني بقيادة �أحمد عبد �لعزيز بالهجوم �لأول على 
�لطريق  �أغلق  �أن  بعد  �لبلح،  م�صتعمرة »لفارويروم« قرب دير 
ح�صونها  �ملدفعية  دكت  �أن  وبعد  �جلهات،  جميع  من  عليها 
ومر�كز حر��صتها، وعندما تقدم �لفد�ئيون لحتاللها �نفجرت 
�لألغام حتت �أقد�مهم و�صقط عدد منهم يف ميد�ن �ل�صت�صهاد 
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وجرح عدد �آخر، فتوقف �لهجوم مع ��صتمر�ر �لتطويق حتى 
من  مكونة  للعدو  مدرعات  كوكبة  تقدمت  �إذ  �لتايل،  �ليوم 
وقعت  ولكنها  عربي،  جا�صو�ض  �إر�صاد  على  بناء  وحدة   18
يف كمني �أعده �ل�صابط �ل�صجاع ح�صن فهمي عبد �ملجيد فاأبيد 
�ملدرعات،  جميع  على  �لفد�ئيون  و��صتوىل  �إ�رص�ئيليًّا،   54
�نتقاًما  �لأ�صلحة و�لذخائر و�ملوؤن، وكان ذلك  وكميات من 

ملن ��صت�صهدو� بالأم�ض.

ويف 15 مايو �حتل �ملتطوعون �ملرتفعات �ملطلة على �رصقي 
مدينة غزة، وبقيت هناك حتى و�صلت مقدمة �جلي�ض �لنظامي، 
وكانت هذه �لقوة �لفد�ئية مكونة من ثالث كتائب، ت�صم كل 
�أبلو� بالًء  �لتون�صيني �لذين  بينهم كثري من  كتيبة 400 متطوع 

ح�صًنا يف �ملعارك مما يدل على روحهم �لفد�ئية �لعالية.

وم�رص  ليبيا  من  �آخرين  مبتطوعني  تعزيزها  مت  �أن  وبعد 
�إىل  طالئعها  و�صلت  ثم  �خلليل،  حتى  �لتوغل  ��صتطاعت 
بيت حلم، ويف 24 مايو حتقق �لت�صال بني �لقو�ت �لأردنية 
وب�صالة  �خلفيفة  �ملتطوعني  فرقة  �إقد�م  بف�صل  �مل�رصية  و�لقو�ت 
�أفر�دها، ولكن هذ� �لندماج �لذي قدم �ملعونة �لالزمة للجي�ض 
�لأردين بتاأمني جناحه �لأي�رص، جعل خطوط مو��صالت �لفرقة 
طويلة بدرجة ل تتفق مع حجمها �ل�صغري �أو حجم �لقو�ت �لتي 
تتوىل حمايتها، مما جعلها عر�صة لعتد�ء �لعدو �لإ�رص�ئيلي يف 

�أي وقت.

عن  �لعزيز  عبد  �أحمد  �لبطل  دّونها  �لتي  �ملذكر�ت  ومن 
�أطو�ر ��صرت�كه يف �لدفاع �لفد�ئي، على ر�أ�ض فرقة �ملتطوعني 
ن�صتطيع �لوقوف على مر�حل هذه �لأطو�ر، فهو يذكر �أنه قابل 
يف يوم �لأربعاء 31 مار�ض عام 1948 وزير �حلربية يف ذلك 

�حلني حممد حيدر با�صا، فقال له �لوزير �إن �أمامه مهمة خطرية 
ومتنى له �لنجاح فيها، وقال: �إنه قرر �أن يعهد �إليه بقيادة �لقو�ت 
�أن  �لعربية و�فقت على  �خلفيفة )�لكوماندو�ض(، و�إن �جلامعة 
�إن  قائاًل  �لعزيز  �أحمد عبد  �أردف  ثم  �ملتطوعني،  قيادة  يتوىل 
فرقة �ملتطوعني تاألفت من �أبطال ذوي همة وعزم، �أبطال من 
م�رص ورجال عاديني، و�صباط جي�ض، وجنود طلبو� �لإحالة 
على �ل�صتيد�ع ليجاهدو� من �أجل فل�صطني، و�أبطال من ليبيا 
�لعربية  �لبالد  من  غريها  ومن  و�ل�صود�ن  ومر�ك�ض  وتون�ض 

�ملجاهدة.

وقال يف مذكر�ته يوم 6 �إبريل �إنه �أعد كل �صيء ليت�صلل 
عند منت�صف �لليل من �لعري�ض �إىل �حلدود �صحبة �ملالزم )�ض( 
)�لذي مل يذكر ��صمه( و�لذي هو مثله من �لذين طلبو� �إحالتهم 
على �ل�صتيد�ع لين�صمو� �إىل �ملتطوعني، وقال: �إنه ق�صى �ليوم 
كله جلمع �ملعلومات، ولكن �ملعلومات ل تفيد، �إذ� مل يتبعها 

رحلة عرب �حلدود ملعرفة �ملوقف عن كثب.

وفعاًل قام هو وزميله �ملالزم �أول )�ض( بالت�صلل، ورجعا 
عند فجر يوم �ل�صبت 7 �إبريل، وقال يف مذكر�ته: �إن �ملعلومات 
�لتي ح�صال عليها ل تقدر بثمن، �إذ طاف �صحبة زميله باملو�قع 

�ملحيطة بغزة حيث �صتقوم فرقته باأول ��صتباك مع �لعدو.

وحثهم  �لفرقة،  �صفوف  ��صتعر�ض  �إبريل   22 يوم  ويف 
على  يتوقف  �لن�رص  �أن  و�أخربهم  �لقتال  يف  �ل�صتب�صال  على 
عامل �ملفاجاأة للعدو، ويف يوم �لثالثاء �أول مايو عام 1948 
من�صور حربي م�رصي  �أول  �لعزيز  عبد  �أحمد  �لقائمقام  �أ�صدر 
وقال  فرقته  جنود  على  �ملن�صور  هذ�  وزع  وقد  فل�صطني،  يف 
�أجلها،  �لتي نحارب من  �لنبيلة  بالغاية  »�إنه يجب �لإميان  فيه: 
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و�إح�صان  عليهم،  �لله  نعمة  جحدو�  لأنهم  �ليهود  ف�صنقاتل 
�خلطر  ودرء  �لعروبة  تر�ث  عن  ند�فع  و�إننا  �إليهم،  �مل�صلمني 
يف  ونحارب  وم�صتقبلها،  �لعربية  �لدول  كيان  يهدد  �لذي 
�صبيل �لله ول نبغي ��صتعماًر�، و�إمنا نريد منع �أ�صنع خيانة و�أب�صع 
بالأبرياء  يقتل وميثل  � غادًر� خائًنا خبيًثا  ظلم، ونحارب عدوًّ

�لذين �آووه وت�صاحمو� معه كثرًي�«.

ويف 3 مايو كانت فرقته قد �حتلت خان يون�ض، وق�صفت 
حيث  غزة  دخلت  ثم  مبد�فعها،  �إ�صحاق(  )بريون  �مل�صاء  يف 
�حتفلت بتاأبني �أول �صهيد من رجالها �لأبطال، ويف 21 مايو 
كانت �لفرقة قد ��صتبكت بكل م�صتعمر�ت �جلنوب �لإ�رص�ئيلية 
�إي�صيل، ودخلت بئر �صبع حتمل �أول �صهيد  وهي: برية وبيت 
من �ل�صباط وهو �ملالزم )�أنور حممد �ل�صيحي(، ثم زحفت 
�لذي  �لرئي�صي  �جلي�ض  موؤخرة  لتوؤمن  )�خلليل(  �إىل  �لفجر  قبل 
بقرب  �أفر�دها  طاف  �أن  وبعد  �ل�صاحل،  على  موقعه  كان 
�صيدنا �إبر�هيم وهم مبالب�ض �مليد�ن زحفت يف �رصعة على )بيت 

حلم(، و�صارت من هناك �إىل )ر�مات ر�حيل(.

وقد  �صهًر�،  ��صتمرت  �لتي  �لهدنة  حدثت  ذلك  وعقب 
كتب �لبطل �أحمد عبد �لعزيز يف مذكر�ته �أن �ليهود ��صتفادو� 
نتائج  من  وكان  ��صتعد�دهم،  ف�صاعفو�  �لهدنة  هذه  من 
�لجتماعات �ل�صيا�صية يف عمان �أن �جلي�ض �لعربي �تخذ �صمال 
كل  �ملتطوعني  لفرقة  وترك  لعملياته،  �لأول  �مل�رصح  �لقد�ض 
�ملنطقة �جلنوبية، ومن ثم كان على �لفرقة �أن متدد خطوطها يف 
�لوقت �لذي قام فيه �لعدو باأعنف هجماته، وو�جهت �لفرقة 
بجميع  تليفونيًّا  يت�صل  �لبطل  وكان  وحدها،  �لعا�صفة  هذه 
مو�قع قو�ته، ويعرف ��صتب�صالهم يف �لقتال، وي�صمم يف عزم 
على قتال �لأعد�ء �إذ� و�صلو� �إليه حتى مب�صد�صه، ثم يفرغ �آخر 

ر�صا�صة يف ر�أ�صه، وتخيل �أن �لعدو و�صل �إليه فعاًل، و�أنه نال 
نعمة �ل�صت�صهاد يف �صبيل �لعروبة، و�أن �بنه خالد �صياأتي عندما 
على  �ملو�صوعة  �ل�صغرية  �للوحة  ويرى  �لرجولة  مرحلة  يبلغ 
�أبي ودخل يف زمرة  قربه ويحني ر�أ�صه ويقول: »هنا ��صت�صهد 
�لأبطال«، ولن يبكي �بنه لأنه �صيتذكر قول نيت�صيه �لفيل�صوف 
�لوقت  ميوت يف  يعرف كيف  �لذي  هو  �لبطل  »�إن  �لأملاين: 
�ملنا�صب و�ملكان �ملنا�صب«، ثم ينظر �إىل �لو�دي، ودير ماريا 
لنف�صه:  ويقول  و�خلليل،  �مل�صيح،  مهد  حلم  وبيت  �إليا�ض، 
�لعا�صفة  ومرت  نيت�صيه«،  عنه  ير�صى  مكان  هذ�  »�أجل... 

ب�صالم.

و�إىل هنا تنتهي مذكر�ت �ل�صهيد �لبطل �أحمد عبد �لعزيز، 
يف  �لأعلى  �ملثل  لي�رصب  �ل�صت�صهاد  بلذة  يح�ض  كان  وكاأنه 

�لت�صحية و�لفد�ء يف �صبيل �لو�جب �ملقد�ض.

ويف �أثناء �لفرتة �لتي �نق�صت بني يوم 14 يوليو 1948م 
وهو تاريخ �آخر جزء من مذكر�ته وبني يوم ��صت�صهاده حدث 
على  مدفعيتها  ودكت  �صبع  بئر  مدينة  �إىل  فرقته  حتركت  �أن 
�لطريق م�صتعمرة )كفار �إي�صيل(، �أما �لقو�ت �مل�رصية �لنظامية 
بئر �صبع وو�صل  �لأول يف  �لق�صم  بقي  �إىل ق�صمني  فانق�صمت 
�أن  �لأول  �لق�صم  و��صتطاع  �خلليل،  مدينة  �إىل  �لثاين  �لق�صم 
من  عدد  على  �ملتكررة  بهجماته  بالأعد�ء  خ�صائر كبرية  ينزل 
�مل�صتعمر�ت، كما ��صرتك �لق�صم �لثاين منذ و�صوله �إىل �خلليل 
�ملقد�ض  �جلهاد  قو�ت  مع  بالتعاون  �لقد�ض  جنوبي  معارك  يف 

و�ملقاومة �ل�صعبية.

�أحمد  �لبطل  �أن  على  فل�صطني  معارك  تاريخ  ويدل 
مبهارة  ر�حيل(  )ر�مات  م�صتعمرة  معركة  قاد  �لعزيز  عبد 
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جنديًّا،   70 منهم  وقتل  �لأعد�ء  مقاومة  فانهارت  مده�صة، 
وكان �لهجوم عليها يف 24 مايو 1948م.

�أحبط يف  �آخر مذكر�ته يف 14 يوليو فقد  �أما بعد تاريخ 
19 �أغ�صط�ض هجوًما مركًز� لالأعد�ء على مر�كز فرقته و�أحلق 

بهم �لهزمية بعد قتل �لع�رص�ت منهم.

�ل�صهيد  ركب  �أغ�صط�ض  �صهر  من  �لأخري  �لأ�صبوع  ويف 
مادة  )�نظر  �صامل  �ليوزبا�صي �صالح  �لعزيز وبجانبه  �أحمد عبد 
�إىل  �لقد�ض  من  و�جته  ع�صكرية،  جيب  �صيارة  �صامل(  �صالح 
تتعلق  �أمور  بحث  بغية  جمدل  يف  بالقيادة  لالجتماع  �جلنوب 

بالقتال يف �ملنطقة.

�لقو�ت  مركز  �ملن�صية(  )عر�ق  قرب  �إىل  و�صوله  وعند 
�مل�رصية �لنظامية �ملحا�رصة قرب �لفالوجا، �أطلقت على �ل�صيارة 
�صدره  فاخرتقت  للمر�قبة  م�رصي  مركز  من  طائ�صة  ر�صا�صة 

و�أ�صلم �لروح يف �حلال.

ويروي �ملرحوم �صالح �صامل ق�صة ��صت�صهاد �لفقيد فيقول: 
)ر�يلي(  �جلن�ل  �ت�صل  �لأوىل  للهدنة  �ليهود  خرق  بعد  »�إنه 
باحلكومات �مل�رصية و�لأردنية و�لإ�رص�ئيلية لعقد موؤمتر بريا�صته 
�حلكومات،  لهذه  �لع�صكرية  �لقو�ت  عن  مندوبون  يح�رصه 
�لأر�ض  يف  �جتماعه  مكان  وحتدد  �ملوؤمتر  هذ�  موعد  وحتدد 
�حلر�م )�أي �ملنطقة �خلالية من �لقو�ت �ملت�صارعة( بني �خلطوط 
 � �لأردنية و�ليهودية يف �لقد�ض، وبالتحديد يف د�ر كانت مقرًّ
للقن�صلية �لربيطانية، وقد و�صلت هذه �لأو�مر للقو�ت �مل�رصية 
�لتي كانت يف �ملجدل، وفهمت من �لقائد �لعام �للو�ء �ملو�وي 
كونه  بو�صف  �ملوؤمتر  �صيح�رص  �لعزيز  عبد  �أحمد  �ل�صهيد  �أن 
�لقائد �ملحلي للقطاع �ملتنازع عليه، فاأر�صلت �أو�مر �لقائد �لعام 

�إىل �أحمد عبد �لعزيز بال�صفرة وو�صلت مع �ليوزبا�صي )حممد 
�لورد�ين( �إىل �ملوؤمتر متاأخرين ب�صبب بع�ض �لظروف، وكان 
�ل�صاغ  من  وعرفت  ثائًر�،  مزجمًر�  �لعزيز  عبد  �أحمد  �ل�صهيد 
ح�صني فهمي عبد �ملجيد �أن �جلانب �مل�رصي يف �ملوؤمتر قد �صلك 
�لعام،  �لقائد  لتعليمات  �لتف�صيالت  بع�ض  يف  خمالًفا  م�صلًكا 
�لتعليمات،  بتلك  �لعزيز  �أحمد عبد  �أذن  ومن ثم هم�صت يف 
وكانت �ملناق�صة تدور حول �إيجاد منطقة حمايدة قد مت�ض )جبل 
بقيادة  �ملتطوعني  قو�ت  بع�ض  �ن�صحاب  �إىل  يوؤدي  مما  �ملكرب( 
�لقائد �ل�صنغايل �ل�صجاع )عبد �لله �لإفريقي( �لذي كان يقف 
�إليه برتك موقعه، ولو  �صي�صدر  �أمر  �أي  بعيًد� ويزجمر متحدًيا 
كان من �لقيادة �مل�رصية، وكانت وجهة نظر �أحمد عبد �لعزيز 
�أيدي  كانت يف  هامة  بقعة  عن  تخل  �صيقابله  �لتخلي  هذ�  �أن 
�لإ�رص�ئيليني، و�نتهى �ملوؤمتر بقر�ر�ت تق�صي ب�صحب �لقو�ت 
�لإ�رص�ئيلية يف خالل 24 �صاعة من �ملناطق �لتي �حتلتها ووقف 
�إطالق �لنار على طول �جلبهة فوًر� ومطالبة �حلكومات باإن�صاء 

منطقة حر�م يف خالل �أ�صبوع«.

�لقيادة  �إىل  �لعودة  على  �صامل  �صالح  �ليوزبا�صي  و�صمم 
�لعامة )باملجدل( يف �لليلة نف�صها، وطلب منه �أحمد عبد �لعزيز 
�أن بني له وجهة  ق�صاء �لليلة معه، ثم �صمم على مر�فقته بعد 
نظره، وكان رجال �ل�صهيد يرون بقاءه يف تلك �لليلة لحتمال 
قيام �ليهود بهجوم كبري، ولكنه �صمم على �ل�صفر، ومل يكن 
لليوزبا�صي  �ل�صهيد  ملر�فقة  يدعو  ما  �مللحة  �لأ�صباب  من  هناك 
�صالح �صامل، ولكنه �لقدر �لذي �أر�د �أن يلعب دوره يف ماأ�صاة 
قتل �أحمد عبد �لعزيز، فقد كان �ليوزبا�صي )�لورد�ين( يجل�ض 
قيادتها،  توىل  �لتي  �جليب  �صيارة  يف  �صامل  �صالح  بجانب 
)�لورد�ين(  ترك  �ل�صفر  على  �لعزيز  عبد  �أحمد  �صمم  وعندما 
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�أن تعذر  لل�صهيد وجل�ض يف �خللف، وكان ذلك بعد  مقعده 
على �ل�صهيد �أن ي�صتقل �صيارته لنق�ض وقودها و�نتظار مدة من 

�لوقت لتزويدها بهذ� �لنق�ض.

و�صط  �لظالم  يف  طريقها  ت�صق  �جليب  �ل�صيارة  و�أخذت 
�إ�رص�ئيلية  م�صتعمرة  ب�صبب وجود ثالثني  �لتوتر  ي�صودها  منطقة 
�مل�صافة  تكن  ومل  �أرجائها،  يف  م�رصية  بقو�ت  حما�رصة 

ق�صرية، �إذ يبلغ طولها 150 كيلو مرًت�.

ليلتها  وكانت  �ل�رص  كلمة  يعرف  �صامل  �صالح  وكان 
)غزة(، ومرت �ل�صيارة مبناطق عدة يف �صالم عن طريق كلمة 
�لتي تقع على بعد  �ل�رص، وعند �لقرت�ب من )عر�ق �ملن�صية( 
ياردة   600 بعد  وعلى  )�لفالوجة(،  �رصقي  من  كيلومرتين 
خنادق  من  ومي�صه  يخرج  ناري  طلق  �ُصِمع  �لبلدة  مو�قع  من 
�ل�صيارة  ووقفت  �ل�صهيد،  �أنني  �صامل  �صالح  و�صمع  �لبلدة، 
على �لفور، وكان نور ك�صافيها م�صيًئا، وقفز �لركاب �لثالثة 
�إىل �لأر�ض ورقد �ل�صهيد يئن ويتوجع، وبعد حلظات بد�أ خط 
�لدفاع عن �لقرية يطلق نري�ن �لأ�صلحة �ل�صغرية، فرقد �صالح 
تلو  �ملرة  يديه  يرفع  �ل�صائق  وظل  �لأر�ض،  على  و�لورد�ين 
�أنها لي�صت  �لأخرى، ويفتح نور �ل�صيارة ويطفئه لينبه �حلامية 

�صيارة معادية، وكان �ل�صهيد غارًقا يف دمائه �لزكية.

ولإنقاذ حياة �جلريح زحف �صالح �صامل على يديه ورجليه 
��صمه  ويذكر  �ل�رص  بكلمة  ي�صيح  وهو  مرت،   400 من  �أكرث 
بالوقوف  �أُمر  �أن  �إىل  �لورد�ين،  و�ليوزبا�صي  �ل�صهيد  و��صم 
ورفع يديه ففعل، و�رصعان ما حمل �جلريح �لبطل �إىل �صيارة 
�نتظاره،  �لطبيب يف  �لفالوجة حيث كان  �إىل  �أو�صلته  �أخرى 
بارئها ر��صية  �إىل  �لطاهرة  ففا�صت روحه  �ملنية عاجلته  ولكن 

مر�صية لتدخل جناتها �خلالدة يف زمرة عباده �ل�صاحلني، وكان 
ذلك يف 24 من �صهر �أغ�صط�ض عام 1948م )1368هـ(.

�صيارته،  على  �لنار  �إطالق  �رص  �صامل  �صالح  وعرف 
رجالها،  بني  معركة  بدقائق  و�صولها  قبل  �صهدت  فاحلامية 
و�إحدى قو�فل �ليهود �لتي �أر�دت �قتحام �ملوقع عنوة للو�صول 
وبعد  �مل�رصية،  �حلامية  ردتها  وقد  �ملحا�رصة  م�صتعمر�تها  �إىل 
دقائق ملحت �حلامية �ل�صيارة دون علم �أفر�دها مبرورها فظنوها 

�صيارة معادية و�أطلقو� عليها �لنري�ن.

ويرقد جثمان �لبطل �ل�صهيد يف قربه �لطاهر بقرية )عر�ق 
�ملن�صية( ورثاه �أحد جنوده �لأوفياء باأبيات من �ل�صعر قال فيها:

�نرثو� �لورَد على قرِب �ل�صهيِد  
و�جعلو� د�َرُه حيا�َض �لوروِد  

و�خف�صو� �لهاَم حلظًة لعزيٍز  
ُه مقاَم �خللوِد  َجلَّ من َخ�صَّ   

و�ذكرو� �أحمًد� فالز�ل حيًّا  
يبعُث �لروَح يف نفو�ِض �جلنوِد  

حادث  بعد  �أي  1948م،  عام  �صبتمرب  من   11 ويف 
�ل�صت�صهاد باأقل من �صهر و�حد ن�رصت رثاًء يف جريدة �لب�صري 
�أحمد  �لقائمقام  �لعروبة  �صهيد  »�إىل  بعنو�ن  بالإ�صكندرية 

عبد �لعزيز«، قلت فيه:

ُطفيَت َيْعلو �لبكاُء   لي�َض فيما ��صْ
�أو ُتقال �نطوى وَعزَّ �لَعز�ُء   



حرف القاف

331

�أنَت يف َلْوحِة �لزماِن �صهيٌد  
هد�ُء وكبرٌي �أْن ُيْنَدَب �ل�صُّ  

�أََو ل�ْصَت �ل�صغوَف باملوِت َعْذبًا  
َدى وُيْرَجى �لِفد�ُء؟ حني يق�صو �لرَّ  

َح�ْصُبَك �ملجُد و�خللوُد جز�ًء  
كلَّ يف �خُللِد ِمْن ُعالَك �لَعالُء   

ُموِّ ُكْنَت ر�صوًل    يا رفيَق �ل�صُّ
َعلَّم �جليَل كيَف َي�ْصمو �مل�صاُء  

كيف َتْرَقى �لنفو�ُض يف �حلقِّ حتَّى 
ل حُتاذي جماَلها �جَلْوز�ُء   

عاَب بَِعزٍم   هر �ل�صِّ ٌة ت�صْ ِهمَّ
ِل في�صٌل وق�صاُء هو يف �لَف�صْ   

ْفِر ِمْن ِدمائَك �َصْطرٌ  ُخطَّ يف �ل�صِّ
ْهِر للِفد�ِء نِد�ُء يف َفِم �لدَّ   

ُيْلِهُب �لقلَب يف �ل�صباِب ُطُموًحا 
ماُء ا و�ل�صَّ ُه �لأر�ُض و�لَف�صَ َعْر�صُ   

بَّ �جِلهاِد ل�ْصِمَك َجْر�ٌض   �إْيِه!... �صَ
َرتََّل �حلمُد حلَنُه و�لثناُء  

قرُبَك �ل�رصُق ل�صَت فيه غريًبا  
نحن لل�رصق ُكلُّنا �أبناُء  

رحم �لله �أحمد عبد �لعزيز عنو�ن �ل�صهامة و�لب�صالة و�لفد�ء 
يف �صبيل �لعروبة وعزة �لعرب، �إنه �صميع جميب.

�لإ�صكندرية  مو�ليد  �ل�صهيد مل يكن من  �لبطل  و�إذ� كان 
فاإن �صقيقته تقيم فيها مع زوجها �لأ�صتاذ يو�صف �صالح �لدين 
�لدمياطي �بن �لعامل �جلليل م�صطفى بك �لدمياطي �لذي كرمته 
بلدية �لإ�صكندرية فاأطلقت ��صمه على �أحد �صو�رع ق�صم �لرمل، 
لأنه �أ�صهم بن�صيب و�فر يف �حلركة �لتعليمية بالإ�صكندرية مدة 
طويلة، وكان له �لف�صل يف �زدهار مد�ر�ض �لعروة �لوثقى، 
ويف �إن�صاء مدر�صتها �لثانوية بال�صاطبي، ومن ثم فال�صهيد �لبطل 

�أحمد عبد �لعزيز لي�ض غريًبا على مدينة �لإ�صكندر �لأكرب.

بك  حممد  �لأمري�لي  و�لده  عن  �لبطولة  ورث  وقد 
عبد �لعزيز �لذي كان قومند�ن �لبيادة بالقاهرة، ثم توىل قبل 
وفاته عدة منا�صب ع�صكرية يف �ل�صود�ن ويف �خلرطوم، ولد 
�لبطل �أحمد عبد �لعزيز عام 1910م )1328هـ( وو�فته �ملنية 
ومل يتجاوز �لتا�صعة و�لثالثني من عمره، وكان موطن �أ�رصته 

�لأ�صيل بالقاهرة بحّي �حللمية.

مد�ر�ض  باإحدى  �لبتد�ئية  درو�صه  �أحمد  �ل�صهيد  وتلقى 
�لقاهرة، وملا �أحلق باملدر�صة �لثانوية �تهم بقتل �أحد �لإجنليز هو 
و�أحد زمالئه يف �ملدر�صة، وقدم �لثنان �إىل حمكمة �جلنايات 
وتر�فع عنهما �أحمد بك لطفي من م�صاهري �ملحامني يف ذلك 
�حلني، ومن �لغريب �أن زميل �لإجنليزي �لقتيل قال يف �صهادته 
وعندها حكمت  �لقاتالن،  باأنهما  يجزم  �إنه ل  �ملحكمة  �أمام 

�ملحكمة برب�ءتهما.
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وخلوف و�لده من �ندفاعه �نتقل هو و�أ�رصته �إىل �ملن�صورة 
�جلليل  عبد  �لأ�صتاذ  ويقول  �لثانوية،  در��صته  �أحمد  �أمت  حيث 
�لعمري وزير �ملالية �لأ�صبق: �إن �أحمد عبد �لعزيز كان يجمعه 
مع زمالئه يف مدر�صة �ملن�صورة ويذهب بهم �إىل جزيرة رملية 
يف �لنيل بجو�ر كوبري طلخة، ثم يتزعم قيادتهم يف �لتدريب 
منذ  �لقيادية  �لع�صكرية  نزعته  على  ذلك  ويدل  �لع�صكري، 

حد�ثة عمره.

و�لتحق بعد ذلك بالكلية �حلربية ثم بكلية »�أركان �حلرب« 
رتبة  �إىل  رقي  وعندما  )1350هـ(،  1931م  عام  وتخرج 
�لر�ئد )�ل�صاغ �صابًقا( عني مدر�ًصا ملادة �لتاريخ �لع�صكري بالكلية 
�حلربية، ويف هذه �لأثناء لحظ �أن تاريخ �صيناء وفل�صطني لي�ض 
بني مو�د �لدر��صة، فاألحَّ يف طلب خر�ئط هاتني �ملنطقتني، ثم 
ح�صل – بعد نز�ع قوي مع �ل�رصد�ر �لإجنليزي »يل �صتاك«– 
تاريخ  تدري�ض  و�أخذ يف  طلبها،  �لتي  و�لكتب  �خلر�ئط  على 

�ملنطقتني علميًّا وع�صكريًّا.

و�إبّان �إلقائه حما�رصة ذ�ت يوم دخل �لقاعة ح�صني �رصي 
با�صا وكان وزيًر� للحربية يف ذلك �حلني، فا�صتمع ملحا�رصته 
حتى نهايتها و�أعجبه �أ�صلوبه يف �لتدري�ض، و�صاأله �إذ� كان قد 
�صافر يف بعثة خارجية فاأجاب بالنفي، على �لرغم من �أنه كان 
�لأول يف �لتخرج، فاأمره بال�صتعد�د لل�صفر ل�صتكمال در��صته 
ق�صى  باإجنلرت�، حيث   »Sandhurst »�صاندهر�صت  يف كلية 
�صتة �أ�صهر، وز�ر يف طريق عودته منها كلية »�صان �صري« �حلربية 

�لفرن�صية �لذ�ئعة �ل�صيت بباري�ض.

�حلربية،  �لكتب  على  �لطالع  كثري  �لله  رحمه  وكان 
وكان �طالعه �أكرث من �إنتاجه �لأدبي، فلم يرتك �إل مذكر�ته 

فقر�ت  بع�ض  ذكرت  وقد  �لآن،  حتى  تطبع  مل  �لتي  �حلربية 
منها يف م�صتهل هذ� �لبحث.

ال در��صة فن  �للذ�ن ف�صّ و�أجنب ولدين هما: خالد ووليد 
�لفنادق، ويعمل خالد �لآن يف �أحد �لفنادق �لكربى، �أما وليد 

فماز�ل يدر�ض هذ� �لفن يف �صوي�رص�.

�ل�صابق  �مللك  من  مر�صوم  �صدر  �لبطويل  ��صت�صهاده  وبعد 
فاروق مبنحه لقب »بطل« وجاء باملر�صوم ذكر مر�حل بطولته 

ومتجيد ما قام به من �أعمال حربية ممتازة.

1017– القبطان – زقاق – بق�سم اجلمرك
ب�صبب وجود  �لزقاق و�صع  ��صم هذ�  �أن  ما من �صك يف 
ُربَّان �صفينة �رص�عية كان ي�صكن بهذ� �لزقاق، �أو كان ميتلك 

�أحد منازله.

 »Capitaine »كابتني  لكلمة  حتريف  قبطان  وكلمة 
»�لنقيب«  رتبة  �لذي يحمل  �أو  �ل�صفينة  ربَّان  �لإفرجنية ومعناها 
�لإفرجنية  كلمة  دخلت  ولقد  �جلي�ض.  يف  »�ليوزبا�صي«  �أو 
�إثر  �ملحرفة يف �لرتب �لبحرية �مل�رصية منذ عهد بعيد، وذلك 
فتح �لأتر�ك مل�رص، و�إطالقهم هذه �لكلمة �ملحرفة على ربانية 

�ل�صفن �ل�رص�عية، و�لتجارية، و�حلربية باأنو�عها �ملختلفة.

بان يف �للغة �لعربية رئي�ض �ملالحني، و�لُربَّان، و�لَربَّان  و�لرُّ
جميعه،  �أي  َربَّانه«  �أو  بُربَّانه  �ل�صيء  »�أخذ  ويقال:  �جلماعة، 

ا رئي�ض �ملالحني. و�لُربَّاينُّ �أي�صً
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كرموز بق�سم   – �سارع   – القرُبَّة   –1018
ر، وجمعها قبات وُقَبٌب،  ُمَقعَّ بناء �صقفه م�صتدير  و�لُقبَّة 
ويطلق على مدينة �لب�رصة بالعر�ق قبة �لإ�صالم، ويقال للخيمة 
ُقبَّة  �أو  �ل�صهادة  ُقبَّة  �لعهد  تابوت  بها  يغطون  �ليهود  �لتي كان 
�أو  �لزرقاء  �لقبة  �لعربية  �للغة  �ل�صماء يف  على  ويطلق  �لزمان، 

قبة �ل�صماء.

َقّب  يقال  يب�ض  مبعنى   » »َقبَّ فعل  من  م�صتقة  قبة  وكلمة 
�لنبات، وَقبَّ �ل�صيء �أي جمع �أطر�فه، وَقبَّ �لُقبَّة �أي بناها، 
وذهبت  جفَّ  �أي  قبوبًا  �للحم  وَقبَّ  قطعها،  فالٍن  يد  وَقبَّ 

ندو�ته، وَقبَّ �لقوم �أي رفعو� �أ�صو�تهم يف �خل�صومة.

ا ثقًبا يف و�صط  و�لَقبُّ رئي�ض �لقوم و�صيدهم، ويعني �أي�صً
�لبكرة يدور عليه �ملحور �أو يجري فيه، كما يعني �ملكيال للغلة 

و�حلبوب كالقبَّان.

و�ملق�صود بت�صمية هذ� �ل�صارع »ب�صارع �لقبة« هو �لتعبري عما 
يكنه �مل�صلمون من �لتجلة و�لتبجيل لقبة �مل�صجد �لنبوي باملدينة 
�ملنورة �لتي �رصفت منذ �أن �صارت مثوى لرفات �لر�صول عليه 

�ل�صالة و�ل�صالم.

فهي  �لعامل،  �لعظيمة يف  �لقباب  �أ�صهر  من  �لنبوية  و�لقبة 
و�لبهاء  �لزخرف  يف  و�لفخامة  �لفن  يف  �لإبد�ع  بني  جتمع 

�ملعماري �لبهيج.

1019– الِقْبَلةرُ – عطفة – بق�سم اجلمرك
به  �أخذ  �أي  �ل�صيء  على  َقْباًل  قبل  من  �لنوع  ��صم  �لقبلة 
ولزمه، وَقَبل �ملكان �أي �أقبل عليه و�أقبل نحوه، و�لِقْبلة معناها 

�جلهة ومنها »قبلة �مل�صلي« وهي �جلهة �لتي ي�صلي نحوها، وهي 
ا كل ما ُي�ْصَتْقَبل من �ل�صيء فيقال: »ماله يف هذ� �لأمر قبلة  �أي�صً

ول ِدبْرٌة«، �أي ل يعرف من �أين ياأخذه، ومنها: زبۋ 
ۅ ۅرب، �أي �جعلوها متقابلة.

م�صلم،  ي�صتقبله كل  �لذي  �ملكان  �لإ�صالمية هي  ْبلُة  و�لِقَ
�مل�صلم  نزل  و�أينما  �لأر�ض،  من  بقعة  �أية  يف  لل�صالة  قام  �إذ� 
يف �إقامة �أو �صفر بد�أ بتحديد مكة من حمل �إقامته ليعرف قبلته 
حني ي�صلي، وعلى هذ� �لنحو �صار �مل�صلمون يف جميع �أرجاء 
�لدنيا منذ �ل�صنة �لثانية للهجرة، وعلى هذ� �لنحو ت�صري �لأجيال 
�لع�صور ويف كل مكان من  �متد�د  �مل�صلمني على  �لقادمة من 

�ملعمورة.

�لنبي  كان  �لهجري  �لثاين  �لعام  من  رجب  �صهر  وحتى 
حممد بن عبد �لله عليه �ل�صالة و�ل�صالم هو و�لذين �آمنو� معه 
�مل�صجد  نحو  �صالتهم  يف  يتجهون  �حلنيف  �لإ�صالمي  بالدين 
�ل�صمال، ومل  �أي �صوب  �لقد�ض يف فل�صطني  �لأق�صى مبدينة 
يكن ر�صول �لله ر��صًيا عن تلك �لقبلة �لأوىل، وطاملا َرَنا يف 
تاأمالته �إىل بيت �لله �حلر�م �لعتيق، ويرجو خالقه �أن يهديه �إىل 
قبلة لأمته، وكان ي�صبو يف قر�رة نف�صه �أن يكون هذ� �لبيت 

قبلة �ملوؤمنني لأنه �أقدم بيت ُعبَِد فيه �لله على �لأر�ض.

تلقاء  من  �مل�صلمني  قبلة  تغيري  يكن ميلك  �لنبي مل  �أن  غري 
نف�صه، ومن ثّم ما كان له �إل �أن ينتظر �أمر ربه.

و��صتجاب �لله �لقدير �حلكيم �صبحانه ملا ي�صبو �إليه ر�صوله 
�مل�صطفى  �صلى  وعندها  ير�صاها،  �لتي  �لقبلة  فوله  �لكرمي، 
�حلر�م  �مل�صجد  م�صتقبلني  باملدينة  �لهجرة  د�ر  يف  و�صحابته 
قال  �إذ  �ملدنية  �ل�صور  �أوىل  �لبقرة  �آية  نزلت  منذ  مبكة، وذلك 
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ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  زبڱ  تعاىل:  �لله 
ۓ  ے  ے   ھ  ھ  ھ   ہ  ہ  ہ  ۀ 

ۓ  ڭرب.

ومل مير هذ� �لتحول �جلذري �لهام دون قيام �جلدل حوله 
من �ليهود، فذهب نفر منهم �إىل �لنبي و�صاألوه يف خبث: »يا 
حممد!! ما ولك عن قبلتك �لتي كنت عليها و�أنت تزعم �أنك 
عليها  كنت  �لتي  قبلتك  �إىل  �رجع  ودينه؟  �إبر�هيم  ِملَِّة  على 

نتبعك ون�صدقك«.

�لكرمية:  �لآية  تالوة  �إىل  �ل�صالم  عليه  �لر�صول  فبادر 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  زبٻ 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ   ٹ ٹ   ٹٹرب.

ينالو� وطًر� من  �أن  بغيظهم دون  �ليهود  �ن�رصف  وعندها 
حيلتهم �ملاكرة، وت�صامع طغاة �مل�رصكني من �لقر�صيني بتحول 
�مل�صلمني عن قبلتهم �لأوىل �إىل �مل�صجد �حلر�م، فلم ير�صهم 
ما يف هذ� �لتحول من تاأييد �لزعامة �لدينية ملكة، بل �أوج�صو� 
�أن خرجت  بعد  �لإ�صالمية  �لدعوة  �أن تكون مكة متجه  خيفة 
منها �إىل يرثب، و�صاورهم �لقلق وهم يح�صون نذير �ملو�جهة 
�ليوم،  يف  مر�ت  خم�ض  �ل�صالة  موعد  حان  كلما  �ملتحدية 
�لبيت  �إىل  �مل�صلمني  قبلة  كان حتول  فقد  ح�صهم  �صدق  ولقد 
�حلر�م خطوة حا�صمة يف �صبيل فتح مكة، و�نت�صار �لإ�صالم يف 

م�صارق �لأر�ض ومغاربها.

1020– قبو الغربي – �سارع – بق�سم اجلمرك 
ا( حاليًّ ع�سل  م�سطفى  )حممود 
�إىل بع�ض، و�لكلمة م�صتقة  بع�صه  �ملعقود  �لبناء  �لَقْبُو هو 
من فعل قبا – يقبو – قبًو�، �أي رفع �لبناء �أو جعله على هيئة 
�لُقبَّة، وقبا �لنبات جناه وجمعه، وقبا �ل�صيء جمعه باأ�صابعه، 
�أو جعله كالقو�ض، وقبا فالًنا عد� عليه يف �أمره و�لرجل، �أو 

�حليو�ن �ملقبى �أي �لكثري �ل�صحم.

وما من �صك يف �أنه كان يف هذ� �ل�صارع َقْبو كما كان يف 
عدد من �صو�رع ق�صم �جلمرك قبو�ت، وقد ن�صب هذ� �لقبو �إىل 
�لغربي �لذي �عتقد �أنه ��صم لأحد �صكان �أو مالك هذ� �ل�صارع 

كان قد �أقام هذ� �لقبو و�صمي با�صمه.

�أما ترجمة �صاحب ��صم �ل�صارع �جلديد فاطلبها يف )حممود 
م�صطفى ع�صل(.

1021– َقْبورُ الك�سار – حارة – بق�سم اجلمرك 
ا( )عبد احلافظ ال�سيد حاليًّ

�طلب تعريف كلمة قبو يف »قبو �لغربي«، وما من �صك 
يف �أن هذ� قبو هذ� �ل�صارع قد �أقامه رجل من �صكان �أو مالك 
هذه �جلهة، وكانت �صناعته تك�صري �خل�صب، وقد كانت هذه 
�ل�صناعة ر�ئجة حتى �لعقد �لأول من �لقرن �لع�رصين �حلايل، �إذ 
�إن معظم بيوت �أفر�د �لطبقة �ملتو�صطة كانت تطهي �لطعام فوق 
بقو�دمي  يفتتونه  ارون  �لك�صَّ كان  �لذي  �لك�رص«  »�خل�صب  نار 

كبرية يف �أطر�فها بَْلطات حامية �ل�صفر�ت.

�أما ترجمة �صاحب �ل�صارع �جلديد فاطلبها يف )عبد �حلافظ 
�ل�صيد(.
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1022– قبو املالح – �سارع – بق�سم اجلمرك
1023– قبو املالح – حارة – بق�سم اجلمرك
��صم  �أما عن  �لغربي«،  »قبو  قبو يف  تعريف كلمة  �طلب 
�حلارة يف  هذه  �أو  �ل�صارع  هذ�  �صكان  �أحد  �أن  فاأعتقد  �ملالح 
ق�صم �جلمرك. كان »ماّلًحا« �أي ممن يز�ولون مهنة �لرحالت 
�لبحرية للتجارة، وجلب �ل�صلع من �لبالد �ملجاورة مل�رص على 
من  كبري  عدد  كان  وقد  �ملتو�صط،  �لأبي�ض  �لبحر  �صو�طئ 
�أن  �صكان �لإ�صكندرية يز�ولون هذه �ملهنة، ويدل على ذلك 
باملدينة �صارع طويل هام يحمل ��صم »�صارع �لبحرية«، وكان 
�لبحر  ميار�صون ركوب  �لتني  ر�أ�ض  �ل�صيالة وحي  �صكان حي 
�إما ل�صيد �لأ�صماك و�إما جللب �لب�صائع من �ل�صام، ومن بالد 
�أطلق على �ل�صارع �لذي نحن ب�صدده »قبو  �ملغرب، ومن ثّم 

�ملالح« لقيام ذلك �ملالح بت�صييد �لقبو يف تلك �جلهة.

بق�سم   – �سارع   – القبودانات   –1024
ا( اجلمرك )جالل رم�سان حاليًّ

وتعريف  »قبطان«،  لكلمة  حمرفة  كلمة  �لقبود�نات 
كلمة قبطان جنده يف كلمة »قبطان« �لتي يحملها زقاق بق�صم 

�جلمرك.

يف  فاطلبها  لل�صارع  �جلديد  �ل�صم  �صاحب  ترجمة  �أما 
)جالل رم�صان(.

1025– قدري با�سا – �سارع – بق�سم العطارين
1026– قدري با�سا – �سارع - بق�سم حمرم بك
تاريخ  معرفة  �إىل  �أ�صل  مل  �لذي  با�صا  قدري  حممد  هو 
مولده، �أو مكانه، و�أول ما عرف من ترجمة حياته �أنه كان 
�أحد �ملدر�صني �لذين عهد �إليهم �خلديوي �إ�صماعيل تعليم ويل 
عهده حممد توفيق )�نظر مادة توفيق �لأول( و�لأمر�ء �إخوته، 
�لله  وعبد  با�صا،  �لعاطي  عبد  اد  �ملدر�صني حمَّ من  معه  وكان 

با�صا فكري )�نظر هاتني �ملادتني(.

با�صا  قدري  حممد  جند  )1292هـ(   1875 عام  ويف 
�ملختلطة  باملحاكم  �مل�صت�صارين  وظائف  يف  عينو�  �لذين  �أول 
بالإ�صكندرية، وذلك عند �إن�صائها يف يونية من ذلك �لعام يف 
عهد وز�رة نوبار با�صا )�نظر هذه �ملادة(، وكان زمياًل يف هذ� 
�ل�صيد بك )�نظر مادة علي  �لله  �لتعيني علي ر�صا بك، وعبد 
ر�صا با�صا(، وكان هوؤلء �لثالثة هم �مل�صت�صارون �مل�رصيون يف 

هذه �ملحاكم وقت قيامها.

با�صا  قدري  ويف عام 1882م )1300هـ( كان حممد 
�أحد �أع�صاء غرفة �مل�صورة يف �ملو�د �جلنائية مبجل�ض �ل�صتئناف 
اد  حمَّ �لع�صوية  هذه  يف  معه  وكان  �ملختلطة،  باملحاكم 
و�أحمد  با�صا(،  �لعاطي  عبد  مادة  )�نظر  با�صا  �لعاطي  عبد 

ر��صخ بك )�نظر هذه �ملادة(.

مبدينة  كانت  با�صا  قدري  �إقامة  �أن  يف  �صك  من  وما 
كان  �لتي  �ملختلطة  باملحاكم  خدمته  مدة  طو�ل  �لإ�صكندرية 

مركزها �لرئي�صي بالإ�صكندرية.
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�ملعارف،  ناظر  من�صب  ذلك  بعد  با�صا  قدري  وتوىل 
عام  بها  وتويف  �لتقاعد  على  �أحيل  �أن  �إىل  بالقاهرة  فا�صتقر 

1888 )1306هـ(.

يف  �ألف  فقد  �مل�رصعني،  كبار  من  با�صا  قدري  وكان 
�لت�رصيع �لإ�صالمي »�لأحكام �ل�رصعية يف �لأحو�ل �ل�صخ�صية«، 
وهو كتاب يف  �لإن�صان«  �أحو�ل  معرفة  �إىل  �حلري�ن  و»مر�صد 
�ل�رصعية يف  »�لأحكام  �ألف كتاب  وقد  �ل�رصعية،  �ملعامالت 

�لأحو�ل �ل�صخ�صية« على مذهب �لإمام �لأعظم.

وله يف �لأحو�ل �جلنائية كتاب »قانون �جلنايات«.

1027- قراقي�س – حارة – بق�سم اجلمرك
�ل�صفن  لإد�رة  رئي�ًصا  وكان  قبود�ن  قر�قي�ض  حممد  هو 
�لنوتية  لتدريب  خ�ص�صت  �لتي  وهي  قر�صان«  »مبيزة  �مل�صماة 
�لقد�مى على �لأعمال �لبحرية يف �ل�صفن �حلربية، وذلك بعد 
حممد  عهد  يف  )�لرت�صانة(  �حلديثة  �ل�صناعة  د�ر  �إن�صاء  مت  �أن 
�لأ�صطول  يوزعون على وحد�ت  �لنوتية  علي، وكان هوؤلء 
تلك  �إحدى  �لعلمي على ظهر  تدريبهم  يتمو�  �أن  بعد  �مل�رصي 

�ل�صفن �لتي كانت مبثابة مد�ر�ض بحرية �بتد�ئية عائمة.

�أما �لبحارة �لنظاميون �جلدد فكانو� يتلقون تدريبهم �لعلمي 
خا�صة  ظهر  فوق  �حلربية  �ل�صفن  �أدو�ت  كافة  ��صتخد�م  على 
تعليمية عهد باإدر�تها �إىل »بي�صون بك Besson Bey«، وبعد 
�إمتام تدريبهم كانو� يوزعون على وحد�ت �لأ�صطول، وهكذ� 
مثيله يف  ي�صارع  �مل�رصي  �لأ�صطول  �لنظام يف وحد�ت  �صار 

�لأ�صاطيل �لأوروبية.

وقد بلغ عدد �لنوتية �لقد�مى، و�لبحارة �لنظاميني �لذين 
كانو� يتلقون تدريبهم �لعملي ب�صفن �لتعليم، ويف �ملع�صكر�ت 

بجهة ر�أ�ض �لتني بقرب من 15000 رجل.

يقيمون  قر�قي�ض  حممد  �أ�رصة  �أفر�د  بع�ض  وماز�ل 
�لعريقة  �لأ�رص  من  قر�قي�ض  �أ�رصة  وماز�لت  بالإ�صكندرية، 

�لن�صب �ل�صكندري.

1028- القرباتي – حارة – بق�سم اجلمرك
�أي  �لوطب  هي  و�لِقْربَة  �لِقْربَة،  �إىل  ن�صبة  �لقرباتي 
�لوعاء �لذي يحمل فيه �للنب �أو �ملاء، وجمعها ِقَرب وِقْربات 
وِقَربات، ويقال يف �لأمثال »لقيت منه غرق �لِقْربة« �أي لقيت 

منه �ل�صدة.

م�صاكن  معظم  كانت  �لع�رصين  �لقرن  م�صتهل  ويف 
�ملياه،  �أنابيب  �ل�رصب عن طريق  �لإ�صكندرية غري مزودة مباء 
�ملاء  من  بحاجتهم  ملدهم  اء  قَّ �ل�صُّ �إىل  يلجوؤون  �ل�صكان  فكان 
�لذي يحمله يف قربة من جلد �لعنزة على ظهره ثم يفرقها يف 
باملدينة  ثّم كان  »�لزير«، ومن  ي�صمى  �لفخار  من  وعاء كبري 
اء حلمل  قَّ عدد غري قليل من �صانعي �لِقْربات �لتي ي�صتخدمها �ل�صُّ

�ملاء �إىل �مل�صاكن.

وهذ� �لقرباتي �لذي يحمل �ل�صارع ��صمه كان �أحد هوؤلء 
�ل�صناع، ويتخذ م�صكنه يف هذه �حلارة.
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اللبان بق�سم   – حارة   – ة  قرُرَّ  –1029
اجلمرك بق�سم   – حارة   – ة  قرُرَّ  –1030

�لإ�صكندرية  �أ�رص  من  معروفة  �أ�رصة  ة«  »ُقرَّ لقب  يحمل 
�لعريقة يف �لن�صب، وقد كان �أ�صلها �لقدمي من �أهل �ل�رصك�ض 
حاليًّا،  �ل�صوفيتي  بالحتاد  قزوين  بحر  �صفاف  على  �ملقيمني 
�صهرتهم  �إىل جانب  بالدهم  بالرث�ء يف  ينعمون  �أفر�دها  وكان 

بالتدين و�لتقى.

ة« �لذي نزح  ة« بالإ�صكندرية هو »�صعد ُقرَّ وجدُّ �أ�رصة »ُقرَّ
كانو�  �لذين  �لتجار  �أ�صدقائه  لدعوة  تلبية  �مل�رصي  �لقطر  �إىل 
»�صعد  �حلاج  و��صتقر  �لأخ�صاب،  جتارة  يف  معه  يتعاملون 
ة« باحلارة �لتي حتمل ��صمه بق�صم �للبان حيث �أقام بها منزًل  ُقرَّ
�أهل ع�رصه، وكان  ل�صكناه، وكانت ثقافته دينية على غر�ر 
يق�صي �أوقاته يف مز�ولة جتارة �لأخ�صاب �لرتكية و�لعبادة، ول 
يحددون  ولكنهم  ميالده،  تاريخ  �لأحياء  �أ�رصته  �أفر�د  يعرف 
باملدفن  دفن  وقد  )1815م(،  1231هـ  بعام  وفاته  تاريخ 
»قرة«،  مبدفن  �لآن  �إىل  ويعرف  حياته  بناه يف  �لذي  �خلا�ض 
وبلغ �حلاج �صعد قرة �لذروة يف �لرث�ء من جتارة �لأخ�صاب، 
فجمع ماًل وفرًي� �آل باملري�ث �إىل �أولده �لذكور منهم: حممد 

و�أحمد وعبد �خلالق وعبد �لقادر و�أمني وب�صيوين.

حممد  �حلاج  �لأكرب  �بنه  �لكثري  �ملال  هذ�  على  و��صتوىل 
ة، كما هي �لعادة �ملتبعة يف ذلك �حلني، وز�ول هذ�  �صعد ُقرَّ
�صيد  �لذي  وهو  جتاره،  كبار  من  و�صار  �لقطن  جتارة  �لبن 
�مل�صجد بجهة �للبان )�نظر مادة م�صجد ُقّرة( ملا كان عليه من 
�ل�صالح و�لتقوى، وكانت �أر�ض هذ� �مل�صجد �صمن �أمالكه، 
كما كانت �أر�ض �حلارة نف�صها، وقد تنازل عن جزء كبري من 

حيز �حلارة للحكومة �لتي �أدجمته يف �صعة �صارع �إبر�هيم �لأول 
�أمالك كثرية  ة  ُقرَّ للحاج حممد  �أباظة حاليًّا(، وكان  )عثمان 
يف ق�صم �جلمرك بجو�ر م�صجد �صيدي �صليمان، ومن ثمَّ �أطلق 

ة« على حارة بق�صم �جلمرك. ��صم »ُقرَّ

و�غرت �حلاج حممد بالدنيا ونعيمها فاأخذ يت�رصف يف �أمو�له 
�لوفرية يف غري �تز�ن، فكان يتربع مببالغ كبرية للخديوي ظنًّا 
ا، ولكن �خلديوي كان ي�صتويل  منه �أنه يوؤدي عماًل وطنيًّا �صاحِلً

على هذه �ملبالغ لنف�صه.

�لتي  ثروتهم  من  �لكثري  �صياع  بعد  لإ�رص�فه  �إخوته  وفطن 
كانت بني يديه، و��صتقلو� بن�صيبهم يف �ملال، فمار�ض �حلاج 
�أحمد �صعد قرة و�حلاج عبد �خلالق �صعد قرة جتارة �لأخ�صاب 
�لرتكية، وتبعها يف ذلك �أخوهما ب�صيوين بعد �أن بلغ ر�صده، 
�أما �حلاج عبد �لقادر فكان عامِلًا دينيًّا ومار�ض �لتدري�ض مب�صجد 
�ل�صيخ �إبر�هيم با�صا )�نظر مادة �إبر�هيم با�صا(، ومن ذرية �حلاج 
�مل�صهور  �لعيون  طبيب  قرة  عطية  �أحمد  �لدكتور  قرة  �أحمد 
بالإ�صكندرية، ومن ذرية �حلاج عبد �خلالق قرة �لدكتور �أحمد 
ر�صاد قرة مدير موؤ�ص�صة �لأدوية، وحممد نور �لدين قرة وزير 
�لتموين و�لتجارة �لأ�صبق، وحممود فتيحة قرة �ملر�جع �ل�صابق 

باجلمارك.

( فيقال »قرت �لعني«: �أي بردت  ة« من فعل )َقرَّ وكلمة »ُقرَّ
ة  و�لُقرَّ �إليه،  م�صتاقة  ما كانت  �رصوًر�، وجّف دمعها ور�أت 
هي ما ت�رص بها �لعني يقال: »هو قرة عينه«، وما من �صك يف �أن 
�أ�رصة قرة حّرفت ��صمها �حلقيقي وهو »َقَره« �أي �لأ�صود باللغة 

�لرتكية.
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1031– قرة قول اللبان – �سارع – بق�سم 
اللبان

كلمة »قرة قول« تركية وتعني »ق�صم �ل�رصطة«، وكانت 
تطلق حتى �حللقة �لثالثة من �لقرن �لع�رصين على جميع مر�كز 
�ل�رصطة يف مدينة �لإ�صكندرية وغريها من مدن �لقطر �مل�رصي، 
قليل من  بعدد غري  �لتخاطب يف م�رص كانت م�صوبة  لغة  لأن 
و�لفرن�صية  �لإيطالية  ول�صيما  و�لأجنبية  �لرتكية  �لكلمات 
�لأوروبية  �لأمم  هذه  من  كبرية  جاليات  لوجود  و�ليونانية، 
�مل�رصي ول�صيما  �لقطر  م�صتقرة يف كثري من عو��صم  كانت 
بالإ�صكندرية، ملركزها �ملمتاز بالن�صبة �إىل �لتجارة �خلارجية، 
�أن  �لذي كاد  �لوباء  �لعربية من هذ�  �للغة  �أنقذ  �أن  �لله  ونحمد 

ه �ملدمر. يق�صي عليها ب�رصِّ

1032– قرة قول املن�سية – �سارع – بق�سم 
املن�سية

�نظر تعريف كلمة »قرة قول« يف »قرة قول �للبان«.

 – �سارع   – الب�سل  مينا  قرة قول   –1033
بق�سم مينا الب�سل

�نظر تعريف كلمة »قرة قول« يف »قرة قول �للبان«.

1034– قرة  قول  فلمنج – �سارع – بق�سم الرمل
�نظر تعريف كلمة »قرة قول« يف »قرة قول �للبان«.

بق�سم كرموز  – �سارع   – الَقَرْنفرُل   –1035
�لَقَرْنُفل هو ثمر �صجرة كاليا�صمني، وهو �أف�صل �لأفاويه 
�حلاّرة، و�لو�حدة منه َقَرْنُفلة وَقرنفلة، وهو نبات ب�صتاين طيب 

�لر�ئحة.

�لنباتات  باأ�صماء  �لعنب  غيط  �صو�رع  ت�صمية  �صبب  و�نظر 
و�لأزهار يف كلمة »�لأ�صجار«.

1036– ق�سطنطني خورميي – �سارع – بق�سم 
باب �رشقي )ع�سام حلمي امل�رشي 

ا( حاليًّ
جتار  �أكرب  من  �جلن�صية  �ليوناين  خورميي  ق�صطنطني  كان 
�لقطن وم�صدريه بالإ�صكندرية، وكانت له �رصكة ذ�ت ر�أ�ض 
مال كبري ت�صمى »�رصكة خورميي ويناكي« ويناكي هذ� كان 
�رصيكه �لأول يف هذه �ل�رصكة، وكانت لهذه �ل�رصكة �لكبرية 
�لنفوذ على جتارة �لقطن يف م�رص مكاب�ض �آلية �صخمة يف �صارع 
تلقائية تطلق  تنبيه  �آلت  بها  �خلديوي �لأول )�رصيف حاليًّا(، 
�أجر��صها ذ�ت �ل�صوت �لعايل مبجرد �أن حتدث �أية بادرة للحريق 
يف هذه �ملكاب�ض، �أو يف خمازن �ل�رصكة �لعظيمة �لت�صاع بق�صم 
مينا �لب�صل، وكانت مكاتب �إد�رة خورميي يف �صارع �صالح 

�صامل )�رصيف با�صا �صابًقا(، ويف طريق �حلرية.

وجمع ق�صطنطني خورميي ثروة كبرية، فكان من كبار 
�ليونانيني �لأثرياء �لذي ��صتقرو� يف م�رص بعد �أن وفدو� عليها 
متو��صعي �حلال، ثم �صارو� من م�صاهري رجال �ملال و�لأعمال 
ح�صاب  على  �لبغي�ض  �لربيطاين  �لحتالل  �صلطات  حتميهم 

�ل�صعب �مل�رصي �ملغلوب على �أمره يف �لعهد �لبائد.
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وما  �لبلدي،  باملجل�ض  ق�صطنطني خورميي ع�صًو�  وكان 
�أمثاله  غر�ر  على  �لع�صوية  هذه  من  �أفاد  �أنه  يف  �صك  من 
تتحكم  كانت  �لتي  �لكربى  �لأجنبية  �جلاليات  �أع�صاء  من 
و�لإيطالية  �ليونانية  وهي:  �ملجل�ض  �أع�صاء  �نتخابات  يف 
�أع�صاء  �أربعة  منها  لكل  كان  �إذ  و�لإجنليزية،  و�لفرن�صية 
�لبلدي  �ملجل�ض  كان  �لذي  ع�صًو�  و�لع�رصين  �خلم�صة  من 

)�لقوم�صيون( يتكون منهم.

نعم �إن هوؤلء �لأع�صاء ل يتقا�صون مرتًبا �أو مكافاأة على 
ع�صويتهم، ولكن هذه �لع�صوية كانت متدهم بالنفوذ �لقوي 
�ملربحة،  �لقت�صادية  �ملو�رد  من  �ملادية  بالإفادة  ي�صمح  �لذي 

وذلك دون �أن يتمتع �ملو�طنون من �أرز�ق بالدهم �لوفرية.

ونتج عن �أغلبية �لأجانب يف �لقوم�صيون �لبلدي، ب�صبب 
�لعهد  ذلك  �ملفعول يف  �صاري  كان  �لذي  �لنتخابات  قانون 
�لظامل و�لذي يق�صي باأن �لذين لهم حق �نتخاب �لأع�صاء هم 
�لذين يدفعون �إجارة �صنوية ل تقل عن 72 جنيًها �أي 6 جنيهات 
يف �ل�صهر. �أقول نتج عن �لأغلبية �لأجنبية يف �لقوم�صيون �أن 
�متدت و�صائل �لعمر�ن و�لتح�صني و�لتجميل مبدينة �لإ�صكندرية 
�إىل �لأحياء �لتي ي�صكنها �لأجانب باملدينة و�صو�حيها، وبقيت 

�لأحياء �لوطنية يف ذلك �حلني متخلفة �إىل حد بعيد.

�لقوم�صيون  حياة  من  �لكئيبة  �لفرتة  هذه  عا�رْصت  ولقد 
�لبلدي، �إذ كنت خمتزًل بالفرن�صية ملناق�صات جل�صاته، وكان 
زيادة  تقررت  كلما  �لظاملة  �لتفرقة  لتلك  حزًنا  ينقب�ض  �لقلب 
�لتح�صني و�لتجميل لالأحياء �لأجنبية، وكلما قرر �لقوم�صيون 
منح �أحد �لأع�صاء �رص�ء �لأر��صي �ل�صا�صعة مثل �أر�ض �صماعة 
وكان  �صموحة،  �أر�ض  �أو   – باملجل�ض  ع�صًو�  كان  وقد   –

�لأع�صاء �ملنتفعون من ور�ء �صفقته يظهرون تع�صيدهم لقبول 
هذه �ل�صفقة يف غري ورع، �أو حياء، �أو عندما وزعت �أر��صي 
مد�ر�صها  بها  فاأقامت  �لأجنبية  �جلاليات  على  �حل�رصة  تالل 
ومعاهدها، وهي �للي�صيه �لفرن�صية و�لليتوريا �لإيطالية و�ملد�ر�ض 

�لربيطانية للبنني و�لبنات و�ملد�ر�ض �ليونانية �لهائلة �مل�صاحة.

�لرمل  ب�صاحية  منيف  ق�رص  خورميي  لق�صطنطني  وكان 
ي�صم كل بديع من �لتحف و�لريا�ض.

يف  فاطلبها  لل�صارع  �جلديد  �ل�صم  �صاحب  ترجمة  �أما 
»ع�صام حلمي �مل�رصي«.

1037– الق�س ميخائيل اأبادير – �سارع – 
بق�سم الرمل )تيمر مان�س �سابًقا(

ولد مبدينة �أ�صيوط خالل عام 1285هـ )1868م( وق�صى 
مرحلة تعليمه �لبتد�ئي بكلية �أ�صيوط �لأمريكية، ثم �لتحق بفرع 
»�لق�ض«،  لقب  يحمل  منها  وتخرج  �لكلية،  بهذه  �لالهوت 
ح�رصو�  �لذين  بني  من  كان  )1902م(  1320هـ  عام  ويف 
و�صع �حلجر �لأ�صا�صي للكني�صة �لإجنيلية بالإ�صكندرية )�لكني�صة 
�لأمريكية( �صابًقا، �لكائنة بال�صارع �لذي يحمل ��صمها، وهو 
يقاطع �صارع �صيدي �ملتويل حماذًيا ل�صارعي م�صجد �لعطارين 

ومر�صي بدر )حمطة م�رص �صابًقا( ويتو�صطهما.

ويف �صنة 1322هـ )1904م( عني ق�صي�ًصا لهذه �لكني�صة، 
ا  تامًّ �إتقاًنا  �لعربية و�لإجنليزية  �للغتني  يتقن  مفوًها  وكان و�عًظا 
�لإجنليز  �لق�صاو�صة  كان  �لتي  �ملو�عظ  يرتجم  كان  �أنه  لدرجة 
�لإ�صكندرية  �إىل  ح�رصو�  كلما  بالكني�صة  يلقونها  و�لأمريكان 
قوله،  يريدون  ما  كل  عن  تعبري  �أ�صدق  تعرب  فورية  ترجمة 

وكان �أول ق�ض م�رصي يتوىل �صوؤون هذه �لكني�صة �لدينية.
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للكني�صة  �ملجاور  مبنزله  دورية  �جتماعات  يعقد  وكان 
ملناق�صة  بالإ�صكندرية  �لإ�صالمي  �لديني  �ملعهد  طلبة  يح�رصها 
�مل�صائل �لدينية �لتي تدل على عظمة �خلالق، و�لتي تهدي �إىل 
دون  �لإن�صان  لبني  �خلري  وحب  و�لتقوى  �لكرمية،  �لأخالق 

تفرقة بني طو�ئف بني �آدم.

لطائفة  �لجتماعية  �لنو�حي  يف  مرموق  ن�صاط  له  وكان 
�لأقباط �لربوت�صتانت بالإ�صكندرية، وحتفيز جمعياتها �خلريية، 
بال�صاطبي،  �لربوت�صتانت  مد�فن  وجود  على  جاهًد�  وعمل 
ودفن  )1375م(،  1955م  عام  يونية  �صهر  يف  وتويف 

بالإ�صكندرية.

1038– الق�سي�س – �سارع – بق�سم املنتزه
�لأ�صقف  بني  كان  من  وهو   ، �لَق�ضُّ هو  و�لق�صي�ض 
ا�ض يف �لنظام �لكهنوتي عند �مل�صيحيني، ويقوم �لَق�ضَّ  و�ل�صمَّ
لل�صالة  �لكنائ�ض  يف  �لدينية  �ل�صعائر  بقيادة  �لق�صي�ض(  )�أو 
�لزو�ج  مبر��صيم  و�لقيام  �مليت  جثمان  على  و�ل�صالة  �ليومية، 

�لدينية، ويف �لتعبري �لعام هو �لكاهن.

�لزو�ج  ي�صتطيع  �لأرثوذك�صي  �ملذهب  يف  و�لق�صي�ض 
�أن  حني  على  و�أ�رصة،  بيت  له  يكون  و�أن  �لأطفال  و�إجناب 
�لق�صي�ض عند �لتابعني للمذهب �لكاثوليكي ل ي�صتطيع �لزو�ج، 
�إذ هو ر�هب يهب كل حياته �لدنيوية خلدمة �لدين و�لكني�صة.

ا، �أي مِنَّ،  ا– ُق�صًّ وكلمة َق�ّض م�صتقة من فعل َق�ضَّ – َق�صًّ
�أي  �ل�صري:  َق�ضَّ  قبيح، ويقال  �آذ�هم بكالم  �أي  �لقوم:  وق�ض 
ه،  و�متخَّ حلمه  �أكل  �أي  �لعظم:  على  ما  وق�ضَّ  فيه،  �أ�رصع 
�ض �ل�صيء: �أي طلبه  وَق�ضَّ �لإبل: �أح�صن رعيها، وَق�ضَّ وتق�صَّ

عها. �ض �أ�صو�تهم بالليل: �أي ت�صمَّ وتتبعه، فيقال: تق�صَّ

وجمع  �لنمام،  هو  ا�ض  و�لق�صَّ ُق�ُصو�ض،  َق�ّض  وجمع 
ة وق�صاو�صة، و�لُق�ُص�ض هم  ان و�أِق�صَّ �لق�صي�ض ق�صي�صون، وُق�صَّ

�ق. �لعقالء، و�ل�صاقة �حلذَّ

و�لُق�َصا�ُض غثاء �ل�صيل، وجبل باأرمينية فيه معدن �حلديد، 
ومنه ت�صنع »�ل�صيوف �لقا�صية«.

العطارين بق�سم   – حارة   – ق�ستم   –1039
�نظر »�صيدي ق�صتم«.

1040– الق�سريي – حارة – بق�سم اجلمرك
�أهل  من  كان  �لق�صريي،  �ل�صّني  �لفقيه  �لعامل  �لإمام  هو 
هاتني  )�نظر  �جلويني  �حلرمني  �إمام  معا�رصي  ومن  ني�صابور، 
�ملادتني(، وكان �صنيًّا على مذهب �أبي �حل�صن �لأ�صعري )�نظر 
علي  بن  حممد  �لدين  تقي  �لكامل  و��صمه  �لأ�صعري(،  مادة 

�لق�صريي.

�لو�قعة بني عامي 443 و447هـ  �ملدة  فتنة يف  وحدثت 
)1051 – 1055م( ب�صبب ما نقل �إىل �مللك »طغرلبك« من 
تليق  ل  وعبار�ت  بكالم  تفوه  �لأ�صعري  �حل�صن  �أبا  �ل�صيخ  �أن 
بالدين ول باملذهب �ل�صني، وكان �مللك وجميع �أهل ني�صابور 
�لذين  �ل�صيعيني  للبويهيني  �ملناه�صني  �ل�صنيني  من  وخر��صان 
كانو� ي�صيطرون يف بغد�د على �خلليفة �لعبا�صي وذلك بتحري�ض 

و�إغر�ء �لفاطميني �أهل �ل�صيعة يف م�رص.

فما كان من �مللك »طغرلبك« �إل �أن �أمر بلعن �أبي �حل�صن 
�ل�صنة  �أهل  كر�مة  ت�صني  تهم  من  �إليه  ن�صب  ملا  �لأ�صعري 
�لق�صريي، وكافة  �لإمام  �أن  �ملوؤرخني  بع�ض  جميًعا، ويقول 
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�لفقهاء �لأ�صاعرة ُمنِعو� يف ذلك �حلني من �لوعظ و�خلطابة يف 
�مل�صاجد.

�لفتنة  هذه  �إز�ء  �لأيدي  مكتويف  �لأ�صاعرة  يقف  ومل 
�لطائ�صة، فخرج �أبو �صهل �لب�صطامي يف جمع من �أعو�نه وقاتل 
�مللك »طغرلبك« و�أدى �لتحام �لفريقني و��صتباكهما �إىل متكن 
و�عتقاله  �لب�صطامي  �صهل  �أبي  مد�همة  من  »طغرلبك«  �مللك 

وحب�صه.

�لأ�صاعرة  فقهاء  كبار  »طغرلبك«  ��صتدعى  وعندها 
وناق�صهم فكذبو� ما قيل عن �أبي �حل�صن �لأ�صعري تكذيًبا قاطًعا 

ومنطقيًّا.

وعقب ذلك نزح �لإمام �لق�صريي �إىل بغد�د �صحبة �جلويني 
من  �ل�صتز�دة  �لرغبة يف  �إىل  ويعزى خروجهم  و�لب�صطامي، 
فيه  �لذي وفد  نف�صه  �لوقت  ببغد�د يف  �لعلم، وكان حلولهم 
عليها �مللك »طغرلبك« يف ح�صود من جنود »�لُغّز« �لأتر�ك، 

وكان ذلك خالل عام 447هـ )1055م(.

و�لإمام �لق�صريي هو �صاحب �لر�صالة »�لق�صريية« يف �أعالم 
طريقة  �أنه  يف  �لت�صوف  يح�رص  وكان  وتاريخهم،  �ل�صوفية 
لتهذيب �لنف�ض و�لقرب بها من حال نف�ض �مل�صلم �ملثايل �لأعلى 
وكان  و�ل�صالم،  �ل�صالة  عليه  �لله  عبد  بن  �لنبّي حممد  وهو 
�ل�صاذيل  �حل�صن  �أبي  �أن�صار  �لإ�صالم، وكان من  يلقب مبفتي 
�إذ ي�صفه بقوله: »ما ر�أيت �أعرف بالله  )�نظر مادة �ل�صاذيل(، 
�أن  و�أعتقد  عنه«،  �لله  ر�صي  �ل�صاذيل  �حل�صن  �أبي  �ل�صيخ  من 
�ل�صوفية، وكان  �أعالم  �أنه موؤلف كتاب  �إىل  ر�أيه هذ� يرجع 
و�خلو�رق  �لكر�مات  �أ�صحاب  �ملربَّزين  �أقطابهم  من  �ل�صاذيل 

كما يزعمون.

1041– ق�رش راأ�س التني – �سارع – بق�سم 
اجلمرك  )ال�سلطان �سليم �سابًقا(

1042– ق�رش راأ�س التني – �سارع – بق�سم 
اجلمرك )الطريق امللكي �سابًقا(

بد�أ ت�صييد ق�رص ر�أ�ض �لتني يف عام 1824م )1240هـ( 
�لبناء  هذ�  �أن  �أي  )1250هـ(  1834م  عام  يف  بناوؤه  ومت 
��صتغرق ع�رص �صنو�ت، ويعزى �ل�صبب يف �إقامته �إىل �لتو�صع 
�إىل  منه  �أول كمية  رت  دِّ �صُ �لقطن  من  نوع جديد  زر�عة  يف 
كما  )1237هـ(،  1821م  عام  خالل  لنك�صاير  مغازل 
يرجع هذ� �ل�صبب يف �ملقام �لأول �إىل حفر ترعة �ملحمودية مما 
حول �هتمام حممد علي �إىل �لإ�صكندرية لتكون مركز حكمه 

�لرئي�صي.

�إذ كانت  فيها،  �أقيم  �لتي  ��صمه من �جلهة  �لق�رص  وياأخذ 
يف ذلك �حلني ر�أ�ًصا ت�صغلها غيطان بها �أ�صجار �لتني �لرب�صومي 
�لأكرب  جّدي  وقفية  يف  جاء  وقد  زربيات،  �إىل  ومق�صمة 
غرة  وقد كتبت يف  زيان،  باأبي  �ل�صهري  �أغا  �ل�رصيف حممد 

ق�رص ر�أ�ض �لتني
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بني  من  �أن  بها  جاء  )1691م(،  1103هـ  عام  �حلجة  ذي 
�لأعيان �ملوقوفة »غيط باجلزيرة وما عليه من �صجرتني و�صهرته 
تغني عن حدوده«، وجاء هذ� �لو�صف للغيط يف كتاب �خلطط 

لعلي با�صا مبارك.

من  ح�صن  �صكل  على  �إن�صائه  وقت  �لق�رص  وكان 
ثالثة �أجز�ء، �ثنني يطالن على �مليناء �لغربي �أحدهما خم�ص�ض 
للم�صافرين و�لآخر للدو�وين، و�جلزء �لثالث يطل على خليج 

ا ل�صكنى حممد علي. �لأنفو�صي وكان خم�ص�صً

)1264هـ(  1847م  عام  يف  �لق�رص  �أبنية  جددت  ثم 
�لروماين  �لنمط  على  فجاء  �لأوروبي  �لطر�ز  على  فجعلت 
مهند�صيه  �أن  على  يدل  مما  �لزخرفية  ونقو�صه  �لد�ئرية  باأعمدته 
�لعمارة �لإيطايل يف  �ملتاأثرين بفن  �أو من  كانو� من �لإيطاليني 

ع�رص �لنه�صة.

ولقد ظلَّ هذ� �لق�رص مو�صع عناية خلفاء حممد علي فاأنفقو� 
يف جتميله ويف زينته وزخارفه مبالغ طائلة كانت �صاهًد� على 
�إن�صائه  �لعامة، وتقدر تكاليف  �لإ�رص�ف و�لتبذير يف �لأمو�ل 
وزخارف  و�أبر�ج  �أجنحة  من  عليه  �أدخلت  �لتي  و�لتح�صينات 
و�لأبهاء  �حلمامات  و�إعد�د  �مللون  باملرمر  حيطانه  وك�صاء 
�جلنيهات  من  مليونني  بنحو  �ل�صتقبال  وقاعات  �لعر�ض  وقاعة 
�مل�رصية، كما يقدر ثمن �أثاثه وحتفه �لثمينة �لتي من بينها ثريا 
تزن �ألًفا وخم�صمائة كيلو جر�م، وقطرها خم�صة �أمتار �صنعت 

ا يف ت�صيكو�صلوفاكيا بحو�يل ن�صف مليون. خ�صي�صً

مربع،  مرت   17.700 تبلغ  �لكلية  مبانيه  وم�صاحة 
وم�صاحة حد�ئقه �لغناء 50.000 مرت، وبهذه �حلد�ئق نافورة 
و�أ�صجار  �أفو�هها  من  �ملياه  تتدفق  �لربنز  من  متاثيل  كبرية ذ�ت 

ي�صم  �لرئي�صي  �لق�رص  ومدخل  �صتى،  �أنو�ع  من  جميلة 
�صتة �أعمدة من �جلر�نيت، فوقها عتب كتب عليه �آيات قر�آنية 

يف عام 1261هـ )1845م(.

ويتكون �لق�رص من ثالث طبقات تتدرج يف �لهبوط �إىل 
�مل�صتوى �لقريب من �صطح �لبحر يف �مليناء �لغربي، ولذ� يوؤدي 
و�جلناح  �لت�رصيفات  قاعة  ت�صم  �لتي  �لثالثة  �لطبقة  �إىل  مدخله 
�مللكي �خلا�ض وحجرة �ملكتب وحجر�ت �لنوم وقاعة �لعر�ض 
و�لزخارف  �لأعمدة  تزينها  �لإ�صالمي  �لطر�ز  ذ�ت  �لفخمة 
�ملذهبة و�ل�صبابيك �جل�صية �ململوءة بالزجاج �مللون وتتدىل من 

�صقفها ثريا نحا�صية �إ�صالمية �لطر�ز.

وقد فتحت �أبو�ب �لق�رص لأفر�د �ل�صعب كمتحف �صياحي 
منذ 23 نوفمرب عام 1953م )1373هـ( وبهذه �لطبقة �لثالثة 
م�صعد كهربي كبري �أنيق يهبط �إىل �لطبقة �لثانية ثم �إىل �لطبقة 
�ل�صفلى، وكانت �لطبقة �لثانية )�لو�صطى( خم�ص�صة لت�رصيفات 
�لتاريخية  �لقاعة  وفيها  وجناحهن،  �لأمري�ت  ومدر�صة  �مللكة 
َن  َدوَّ �لركن  بهذ�  �صغرية   من�صدة  وعلى  �أركانها  باأحد  �لتي 
�مللكي  بالأمر  �لعر�ض  عن  تنازله  �لأول  فاروق  �ملخلوع  �مللك 
رقم 65 وذلك عند �ل�صاعة �ل�صاد�صة من م�صاء يوم 26 يوليو 

�صنة 1952م )1372هـ(.

�خلدم  حجر�ت  على  فت�صتمل  �ل�صفلى  �لطبقة  �أما 
و�ل�صكرتارية و�ملنفذ �إىل �لرو�صة �لف�صيحة �ملوؤدية �إىل ر�صيف 
�آثار  �آخر  �لباخرة �ملحرو�صة حاملة  �أبحرت  �لغربي حيث  �مليناء 

�مللكية �ملحطمة.

من  فاأغلبه  و�لإ�رص�ف،  �لبذخ  على  �لق�رص  �أثاث  ويدل 
و�ل�صاد�ض ع�رص وقد  �لر�بع ع�رص و�خلام�ض ع�رص  لوي�ض  طر�ز 
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و�لأَْرو،  �لورد،  خ�صب  مثل  �لثمينة  �لأخ�صاب  من  �صنع 
و�لليمون.

�أن�صاأته  وقد  �لق�رص،  من  جزًء�  �لعر�ئ�ض  متحف  وي�صغل 
م�صلحة �ل�صياحة عام 1956م )1376هـ( وهو ي�صم جمموعة 
قدم  و�أكرثها  �ملائتني،  على  عددها  يزيد  �لعر�ئ�ض  من  كبرية 
و�أمريكا، وكلها  و�آ�صيا،  و�أوروبا،  �إفريقيا،  هدية من دول 
�لأمم  تقاليد  �أزياوؤها  وُتظهر  �لبالد،  لتلك  �لوطنية  باملالب�ض 

�ملختلفة يف �لأعياد و�لحتفالت �ل�صعبية.

بالفنون  �خلا�صة  للدر��صة  جماًل  �ملتحف  هذ�  �أ�صبح  وقد 
هذه  به  متتاز  ملا  �لقار�ت،  �صتى  يف  »�لفولكلور«  �ل�صعبية 
�خلامات  ��صتخد�م  ويف  �لفني  �لإعد�د  طرق يف  من  �لعر�ئ�ض 

و�لإخر�ج.

1043–  ق�رش   املنتزه  –  �سارع - بق�سم املنتزه
ق�رص  يغادر  �لثاين  حلمي  عبا�ض  �ل�صابق  �خلديوي  كان 
قطاره  قيادة  بنف�صه  يتوىل  وهو  �ل�صيف  ف�صل  يف  �لتني  ر�أ�ض 
)�لك�صك(،  �مل�صمى  �ل�صكل  �لبديع  �لهيكل  �لنحا�صي  �خلا�ض 
فمحطة حمرم  �لقباري  فمحطة  �جلمركية  �لد�ئرة  به  ويخرتق 
بك فمحطة �صيدي جابر، ثم يتجه �لقطار �إىل �أبو قري على خط 

�صكة حديد ر�صيد.

و��صرتعى نظره ذ�ت يوم وجود كوخ خ�صبي مقام على 
ربوة مطلة على �لبحر يف منطقة �ملنتزه، فاأوقف �لقطار وذهب 
�إىل مكان �لك�صك وطلب �رص�ءه من �صاحبه �لأجنبي ويدعى 
�مل�صيو »زوريه« �لذي �صارع �إىل �لتنازل عن ك�صكه هبة ل�صمو 
�خلديوي عله ي�صيب من ور�ء ذلك نفًعا، وكان هذ� �لرجل 

�لعطلة  �أيام  لق�صاء  �ملنظر  �جلميل  �لهادئ  �ملكان  هذ�  �إىل  يلجاأ 
ول�صيد �لأ�صماك �أو �ل�صتجمام و�ل�صتحمام.

�إل  هي  وما  �ملنتزه،  لق�رص  �لأوىل  �لنو�ة  بد�أت  وهكذ� 
فرتة ق�صرية حتى �أمر �خلديوي عبا�ض بهدم �لكوخ و�إقامة مبنى 
فخم على �لطر�ز �لنم�صاوي من ثالث طبقات يف مكانه و�أطلق 
باللغة  و�لر�حة  �ل�صتجمام  مكان  �أي  »�ل�صالمليك«  ��صم  عليه 
�لبناء عام 1892م )1310هـ( مزوًد�  مَتَّ هذ�  �لرتكية، وقد 
�خلديوي  ملكتب  �لأوىل  �لطبقة  وخ�ص�صت  �جلميلة  بالأبر�ج 
وقاعات �ل�صتقبال، وخ�ص�صت �لطبقتان �لتاليتان حلجر �لنوم 

وبع�ض قاعات �ل�صتقبال �خلا�صة.

وبعد فرتة ق�صرية �أقام �خلديوي عبا�ض مبنى �حلر�مليك، 
»�ل�صالمليك«  ربوة  من  قريبة  ربوة  فوق  �حلرمي،  م�صكن  �أي 
فجاء عبارة عن ڤيال كبرية من طبقة و�حدة خ�ص�صت لإقامة 

�أفر�د �أ�رصته.

ثم �أخذ يف م�صاومة �أ�صحاب �لأر��صي �ملجاورة للمبنيني 
�رص�ء  بحجة  و�جلنوبية  و�لغربية  �ل�رصقية  �لثالث:  �جلهات  من 
هذه �لأر��صي، غري �أن �لأهايل �مل�صاكني كانو� ي�صطرون �إىل 
�لتنازل له عن �أر��صيهم يف مقابلة تعيينهم باأجور زهيدة لإن�صاء 

�حلد�ئق �ل�صا�صعة �لتي ر�أى تخطيطها حول �لق�رصين.

ياأمر  كان  �أنه  �إليها  ركن  �لتي  �خلد�ع  و�صائل  من  وكان 
باإقامة �أ�صو�ر من �خل�صب يف نهاية �لأر��صي �لتي ي�صتويل عليها 
ثمَّ ياأمر باأن تز�ل هذه �لأ�صو�ر يف �أثناء �لليل ويعاد �إقامتها على 
ي�صتطيع  ل  �ل�صباح  ويف  �لأهايل،  �أمالك  د�خل  �أبعد  م�صافة 
�أ�صحاب �لأر��صي منازعة �خلديوي في�صكتون على م�ص�ض، 

مفو�صني �أمرهم لله.
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وبهذه �لو�صائل غري �ل�رصيفة بلغت م�صاحة مباين وحد�ئق 
�لق�رص حو�يل 300 فد�ن وعندها �أمر عبا�ض �لثاين باإقامة �صور 
له  ��صم »�ملنتزه« متيًز�  �لفخم  �لق�رص  �لبناء و�أطلق على هذ�  من 
�خلر�بة( يف �رصقه،  )�أو  �خلر�ب  و�أر�ض  غربه  �ملندرة يف  عن 
وكانت ملًكا لبع�ض �لأمر�ء وعلى ر�أ�صهم �لأمري �ل�صابق عمر 

طو�صون، وقد �أطلق عليها فيما بعد ��صم �ملعمورة.

تن�صيق �حلد�ئق و�لب�صاتني  �لعمل على  و�أخذ �خلديوي يف 
و�لغابات �ملحيطة باملباين وذلك بو�صاطة مهند�صني زر�عيني من 
�لنم�صا، و�أقام بني هذه �مل�صاحات �ملزروعة مبنًى �أنيًقا ملكاتب 

�خليل  لإ�صطبالت  ومبنى  »�لتفتي�ض«  ��صم  عليه  �أطلق  �ملوظفني 
وحظرية للمو��صي ومبنى للتليفون و�لتلغر�ف. 

�لعاملية  �حلرب  ون�صبت  )1333هـ(  1914م  عام  وحلَّ 
و��صتولت  �لعر�ض  عن  عبا�ض  �خلديوي  �لإجنليز  وَخَلَع  �لأوىل 
�إىل  وحولته  �ملنتزه  ق�رص  على  �لربيطاين  �لحتالل  �صلطات 
نهاية  �لق�رص على هذه �حلالة حتى  م�صت�صفى للجرحى، وبقي 
حتى  مهجوًر�  ترك  ثم  )1337هـ(  عام 1918م  �حلرب يف 
عام 1922م )1341هـ(، �إذ ر�أى �مللك �ل�صابق فوؤ�د �لأول 
�لفاخر  بالأثاث  وتزويده  وجتميله  بتجديده  �حلكومة  تقوم  �أن 

ق�رص �ل�صالملك باملنتزه
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وزر�عة  تن�صيق  و�إعادة  �صو�طئه  وجتميل  طرقه  �إن�صاء  و�إعادة 
� له  �لب�صاتني و�حلد�ئق و�لغابات، وذلك ل�صتخد�م �لق�رص مقرًّ
يف �أثناء مدة �ل�صيف من كل عام، فقامت �حلكومة بكل هذه 

�لأعمال من �أمو�ل �ل�صعب.

�حلر�مليك  مبنى  هدم  )1345هـ(  1926م  عام  ويف 
�لطر�ز  على  �حلايل  �لفخم  �حلر�مليك  مكانه  و�أقيم  �لقدمي 
ًنا من ثالث طبقات، خ�ص�صت �لأوىل  �لبيزنطي �لبديع، مكوَّ
و�ملكاتب  �ملائدة  وحجرة  )�ل�صالونات(  �ل�صتقبال  لقاعات 
�لطبقة  وخ�ص�صت  بامللكة،  �خلا�صة  �لت�رصيفات  وقاعة 

تر�أ�صهن  )�لكلفاو�ت(  �خل�صو�صيات  �خلادمات  لإقامة  �لثانية 
�لثالثة  �أما �لطبقة  »�خلازند�رة« وكلهن من جميالت �لأتر�ك، 
و�مللكة  �مللك  من  لكل  �أجنحة  �أربعة  على  فت�صتمل  �لعلوية 
بع�ض  �لأجنحة  �لعهد و�لأمري�ت جناح، ويتخلل هذه  وويل 

�حلجر لإقامة �لو�صيفات.

وميتاز هذ� �حلر�مليك �جلديد بروعة �ل�صكل وكرب �ل�رصفات 
)�لفرند�ت( وبهاء �لأر�صية من �ل�صري�ميك �مل�صتورد من بلجيكا 
�ملختلفة،  باألو�نه  باإيطاليا  »كر�ر«  من  �مل�صتورد  و�لرخام 
و�لزجاج �ملع�صق بالر�صا�ض ذي �للون �لوردي �لذي جلب من 

ق�رص �حلرملك باملنتزه
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مدينة �لبندقية »فيني�صيا«، ثم بالأثاث �لفاخر �مل�صتورد من فرن�صا 
وبالطناق�ض �لعجمي �لثمينة، وقد جلبت مكاتبه من بريطانيا، 

وقد مت �إعد�د هذ� �ملبنى عام 1928م )1347هـ(.

وحتملت �لدولة نفقات كل هذه �لأبهة �لنادرة �لتي قدرت 
بحو�يل مليون من �جلنيهات ليتمتع بها �أفر�د �لأ�رصة �ملالكة وقد 

��صتنزفت هذه �لنفقات من دماء �ل�صعب وعرق جبينه.

ومل يقنع �مللك فوؤ�د بهذ� �لرتف فا�صتمر على زيادته كل 
�لأ�صو�ر  مكان  �جلديدة  �لأ�صو�ر  باإن�صاء  �حلكومة  فاأمر  عام، 
�لقدمية فقامت �أنيقة ذ�ت �أبر�ج للحر��صة يتخللها بابان كبري�ن 
للما�صية  حديثة  حظائر  و�إن�صاء  �لبيزنطي،  �لطر�ز  على  وهي 
ومعمل لالألبان ومزرعة للدو�جن، و�أحو��ض لالأ�صماك د�خل 
كانت  جماورة  بجزيرة  �لق�رص  منطقة  ت�صل  وقنطرة  �لبحر، 
�لوردي  �حلجر  من  �لكوبري  وهذ�  �لذهب،  جزيرة  تدعى 
�لبديع مما جعله حتفة من حتف �لفن �ملعماري، و�إن�صاء حظرية 
كبري  ومبنى  و�لعربات،  للخيل  و�إ�صطبالت  لل�صيار�ت  كبرية 
�حلد�ئق  لري  �ملجاورة  �لرتعة  من  �ملاء  لرفع  بالآلت  مزود 

و�لب�صاتني �لتي تثمر معظم �أنو�ع �لفاكهة و�لغابات �لف�صيحة.

فد�ًنا،   80 و�لنخيل  �لفاكهة  ب�صاتني  م�صاحة  وتبلغ 
و�حلد�ئق و�لغابات 70 فد�ًنا، وم�صطحات �لنخيل و�أحو��ض 
مر�صوفة  طرق  �مل�صاحات  هذه  ويتخلل  فد�ًنا،   40 �لأزهار 

جميلة طولها 22 كيلومرًت�.

�ل�صاندة  �جلدر�ن  ت�صييد  نفقات  �لدولة  خز�نة  وتكبدت 
ل�صو�طئ �ملنتزه �لطويلة وبناء مدر�صة لتعليم �أولد �مللك و�إقامة 

�ملباين �لأخرى �ملنوعة.

و�نتهى عهد فوؤ�د وحل عهد �مللك فاروق �ملخلوع، فاأمر 
�ملن�صاآت جلعلها  �لتجديد�ت و�لتغيري�ت  يف  باإجر�ء  هو �لآخر 
�أكرث �أناقة و�أبهة وكل ذلك على ح�صاب �ل�صعب �مل�رصي ومن 

عرق جبينه.

وحلت ثورة 23يوليو عام 1952م )1372هـ( فاآل ق�رص 
و�صو�طئه  وغاباته  �ليانعة  وب�صاتينه  وحد�ئقه  وملحقاته  �ملنتزه 
�جلميلة �إىل �ل�صعب فرجع �حلق �إىل �أ�صحابه، وفتحت �أبو�ب 
كنفه  يف  و�ل�صتجمام  �لفر�غ  �أوقات  لق�صاء  لأفر�ده  �ملنتزه 

�لبهيج.

ولكي ي�صبح هذ� �ملكان �لبديع منطقة �صياحية من �لدرجة 
كمنتزه  ل�صتغالله  �إيطالية  �رصكة  �إىل  �لدولة  �أجرته  �لأوىل 

وم�صيف ملدة 25 عاًما.

  وقد �أ�صبح �ملنتزه حاليًّا بالو�صع �لآتي:

مبنى  وهدم  �لرو�د،  فندًقا جلميع  �ل�صالمليك  مبنى  �صار 
لي�صتقبل  بناوؤه  مت  �لذي  فل�صطني  فندق  مكانه  و�أقيم  �ملدر�صة 
وفود موؤمتر �لقمة �لعربي �لذي �نعقد بالإ�صكندرية عام 1964م 
)1384هـ(، ثم �صار فندًقا جلميع �لرو�د من �لدرجة �لأوىل 

�ملمتازة.

»�حلر�مليك« كازينو  مبنى  من  �لأر�صي  �لدور  و��صتخدم 
�ملنوعة  �ملي�رص  لألعاب  وقاعة  �لأهايل،  جلميع  ليليًّا  ونادًيا 

�ملق�صورة مز�ولتها على �لأجانب فقط.

�أو  �أ�صمته »كازينو جرين لند«  و�أن�صاأت �ل�رصكة كازينو 
»ملهى �لأر�ض �خل�رص�ء« و�صط �حلد�ئق، و�أحلقت به مالعب 
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ريا�صية للتن�ض، و�لبا�صكت بول، و�جلولف، وكرة �لطاولة، 
وغريها من �لألعاب و�أر�جيح لالأطفال.

و�لتي  �لأ�صجار  عليها  تطل  �لتي  �ل�صو�طئ  على  و�أقامت 
لال�صتحمام،  )كباين(  طارمات  �لعامل  �صو�طئ  �أرقى  ت�صارع 
و�أطلقت  بال�صنة،  للر�غبني  توؤجر  طارمة   580 عددها  بلغ 
و�إيزي�ض،  عايدة،  هي:  فرعونية  �أ�صماء  �ل�صو�طئ  هذه  على 
ونفرتيتي، ونفرتاي، و�صيتي، ورم�صي�ض، كما �أقامت عدة 

كازينوهات للرتفيه و�أماكن خللع �ملالب�ض على �ل�صو�طئ.

�ملنتزه منطقة �صياحية ممتازة يرتدد  ومن ثمَّ �صارت منطقة 
�إىل  �لأيام  بع�ض  يف  ي�صل  �لرو�د  من  كبري  عدد  يوميًّا  عليها 
1500يدفع كل منهم 140 مليًما كر�صم دخول مبا يف ذلك 
�ل�رص�ئب �لتي تعود على خز�نة �لدولة مببالغ وفرية هي و�إجارة 

�ملنطقة �ل�صنوية �لكبرية �لقدر.

1044 – الق�ساعي – �سارع – بق�سم حمرم بك
لقب  يحمالن  �لعرب  مفكري  من  �ثنني  �لتاريخ  يذكر 

�لق�صاعي وهما:

1( اأب� عبد الله حممد الق�ساعي: وقد توىل �لق�صاء يف عهد 
�مل�صتن�رص بالله �لفاطمي بالقاهرة، ويف عام 447هـ )1055م( 
�أر�صل �مل�صتن�رص جي�ًصا بقيادة »مكني �لدولة �حل�صن بن ملهم« 
طلب  تلبِّ  مل  �لتي  »تيودور�«  �لبيزنطية  �لإمرب�طور  ملحاربة 
�لقمح،  �إردب من  �ألف  �أربعمائة  �إىل م�رص  تر�صل  باأن  �ملعونة 
�إذ� ما  �مل�صتن�رص يف مقابلة ذلك باجلنود  �أن ميدها  �إذ ��صرتطت 
هذ�  �لفاطمي  �خلليفة  فرف�ض  معتد،  �أي  بالدها  على  �عتدى 
�إىل  »تيودور�«  �لإمرب�طورة  فبادرت  جي�صه،  و�أر�صل  �ل�رصط 

�لذي  �لفاطمي  باجلي�ض  �لهزمية  �أوقعت  بحرية،  حملة  �إر�صال 
كان قد و�صل �إىل م�صارف �أنطاكية، و�أ�رصت حملتها �لبحرية 
عهد  وعندها  جنوده،  من  كبري  عدد  مع  »مكني«  �لقائد 
�مل�صتن�رص بالله �إىل �لقا�صي �لق�صاعي �لذهاب �إىل �لق�صطنطينية 
به  حتفل  »تيودور�« مل  �لإمرب�طورة  �أن  غري  �خلالف،  لت�صوية 
ورحبت بر�صول �ل�صلطان »طغرلبك« �ل�صلجوقي �لذي قدم من 
�لعر�ق، ف�صمحت له باأن ي�صلي يف جامع �لق�صطنطينية فدخل 

�جلامع و�أقام �خلطبة للقائم باأمر �لله �لعبا�صي و�صلى �جلمعة.

وكان رد �مل�صتن�رص على �إهانة ر�صوله �لق�صاعي طلبه كنوز 
كني�صة �لقيامة يف �لقد�ض، فاأر�صلتها �لإمرب�طورة �إليه ومن ثّم 

�زد�د �لتوتر بني �لدولتني.

�حلديث  �لق�صاعي  حممد  �لله  عبد  �أبو  در�ض  وقد 
�مل�صتن�رص  عهد  يف  مب�رص  �لق�صاء  توىل  ثم  بغد�د  يف  �ل�صافعي 
بالله، و�ألَّف كتاب »�ل�صهاب يف �ملو�عظ و�لآد�ب« جمع فيه 
�ألًفا ومائتي حديث دون �أ�صانيد، ومايز�ل هذ� �لكتاب خمطوًطا 

يف برلني، وتويف �لق�صاعي عام 454هـ )1062م(.

الق�ساعي:  بكر  اأبي  بن  الله  بن عبد  الله حممد  اأب� عبد   )2
�لعلم،  ر��صخ  فقيًها،  كان  وقد  �لأبار،  بابن  ا  �أي�صً ويعرف 
وكاتًبا بلغ ذروة �لبيان و�صاعًر� مبدًعا وموؤرًخا حمقًقا ماز�لت 
�آثاره وتر�جمه من �أهم �لوثائق عن حو�دث ع�رصه، و�صيا�صيًّا 
�صخ�صيات  تفوق  بارزة  تاريخية  �صخ�صية  منه  جعل  مما  ماهًر� 

و�أمر�ء و�صادة زمانه.

�أجمل حو��رص  بلن�صية  بثغر  �لق�صاعي  �لأبار  �بن  ولد  وقد 
علم  بيت  يف  )1199م(  595هـ  �صنة  يف  �لأندل�ض  �رصقي 
وبرع  ع�رصه،  �أقطاب  على  و�لفقه  �حلديث  ودر�ض  ونبل، 
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�أبوه  بالأخبار و�ل�صري، وملا تويف  �للغة و�لأدب، و�صغف  يف 
عام 619هـ )1222م( عاد من بطليو�ض �إىل بلن�صية، وكانت 
�لبالد �لأندل�صية يف ذلك �حلني ماتز�ل ولية مغربية تابعة لدولة 
�صنة  يف  �مل�صوؤومة  �لعقاب  موقعة  بعد  بد�أت  �لتي  �ملوحدين 
609هـ )1212م(، تدخل يف طور �لنهيار على يد �جليو�ض 
�لإ�صبانية �ملتحدة و�أخذ �صلطانها يهتز حتت �رصبات �حلركات 

�لقومية �ملحلية.

وكان و�يل بلن�صية يف ذلك �حلني »�أبو عبد �لله حممد بن 
�لق�صاعي  �لأبار  �بن  فتوىل  �ملوحدي«  �ملوؤمن  عبد  بن  يو�صف 
من�صب �لكتابة عند هذ� �لو�يل �لذي تويف بعد ذلك بقليل يف 
�أبو زيد  �بنه  بلن�صية  �صنة 620هـ )1223م(، وقام يف ولية 
تقديره  و�زد�د  من�صبه  يف  �لأبار  �بن  فا�صتمر  �لرحمن،  عبد 

و�حرت�مه لدى �لو�يل �جلديد.

ا  تعر�صً �ملناطق  �أكرث  �إ�صبانيا  �رصق  منطقة  وكانت 
�حلكم  قاعدة  �إ�صبيلية  عن  بعدها  ب�صبب  �لعنيفة  لال�صطر�بات 
�ملوحدي يف �لأندل�ض ول�صيما بعد موقعة »�لعقاب«،  وكانت 
للثورة  �نفجار  لأول  م�رصًحا  �جلنوبية  �ل�رصق  حا�رصة  ُمر�ِصَية 
�لوطنية، �إذ قام بها حممد بن يو�صف بن هود و�نتزع �ل�صلطة 
�أبي �لعبا�ض عام 625هـ )1227م(،  من حاكمها �ملوحدي 
ف�صار يف  �حلركة،  هذه  بخطورة  بلن�صية  و�يل  زيد  �أبو  و�صعر 
�لهزمية،  به  يلحق  �أن  ��صتطاع  �لذي  هود  �بن  �ملحاربة  قو�ته 
ق�صري  وقت  غري  مي�ِض  ومل  �مل�صري،  متوقًعا  بلن�صية  �إىل  فارتد 
حتى ��صتعلت �لثورة يف بلن�صية نف�صها �صد �ملوحدين، وهتف 
�أهلها با�صم �أبي جميل زيَّان بن مد�فع بن مردني�ض وزير �أبي زيد 
�لأبار  �بن  ومعه  بلن�صية،  مغادرة  من  ا  منا�صً يجد  مل  �لذي 
فدخل  )1228م(،  626هـ  عام  �صفر  �صهر  يف  �لق�صاعي 

حما�صة  بني  �لعبا�صي  للخليفة  ودعا  �ملدينة،  زيَّان  جميل  �أبو 
�ل�صعب وترحيبه، �أما �أبو زيد �ملوحدي فقد �لتجاأ �إىل »خاميي 
�لأول ملك �أر�جون« بقلعة �أيوب، ولدى رحيل �لق�صاعي من 

بلن�صية �أن�صد هذين �لبيتني:

�حلمُد للِِّه ل �أهٌل ول ولُد  
ول قر�ٌر ول �صرٌب ول َجَلُد  

كان �لزماُن لنا �ِصْلًما �إىل �أمدٍ 
فعاَد حربًا لنا ملَّا �نق�صى �لأَمُد  

ومن هذين �لبيتني يت�صح �أن �لق�صاعي غادر بلن�صية وحيًد� 
وكان  مغامر�ته  يف  �ملوحدي  زيد  �أبي  م�صاركة  �إىل  دفعه  مما 

عمره وقتئذ 31 عاًما.

حتالًفا  �أر�جون«  ملك  �لأول  »خاميي  مع  زيد  �أبو  وعقد 
�لأر��صي  من  يفتتح  مما  جزًء�  �إليه  زيد  �أبو  ي�صلم  باأن  يق�صي 
على  منها،  يفتتح  ما  بكل  هو  ويحتفظ  �لإ�صالمية  و�حل�صون 
هامة يف  �لطّماع عدة ح�صون ومدن  زيد حلليفه  �أبو  يقدم  �أن 
بلن�صية كرهن لولئه، ويقوم »خاميي« يف مقابلة ذلك  منطقة 
�بن  �أن  ويظهر  �أعد�ئه،  �صد  عنه  و�لدفاع  زيد  �أبي  بحماية 
�لتحالف �ملجحف،  �لق�صاعي مل يكن ر��صًيا عن هذ�  �لأبَّار 
�لكتابة  من�صب  ليتوىل  بلن�صية  �إىل  م�رصًعا  وعاد  زيد  �أبا  فغادر 
�عتنق  فقد  زيد  �أبو  �أما  زيَّان،  �أبي جميل  �جلديد  �أمريها  لدى 
�أو بجنت   »Vicente �لدين �مل�صيحي، و�صار يدعى »ب�صنتي 
عند �لعرب«،  و�صار يدعى يف �لوثائق �لر�صمية »ب�صنتي ملك 

بلن�صية وحفيد �أمري �ملوؤمنني«. 
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ت�صتطع  ومل  �لأندل�ض،  �أو�صال  متزق  �لفنت  و�أخذت 
�لتجمع  وجه  يف  �لوقوف  �لإ�صالمية  �لإقليمية  �لزعامات 
�أمالك  من  �مل�صلمني  �أيدي  يف  بقي  ما  على  للق�صاء  �لإ�صباين 
قليلة، وكان »�ملتوكل بن هود« يحاول يف �ل�رصق منع �خلطر 
�لإ�صباين، وحممد بن �لأحمر يف �لو�صط و�جلنوب يقوم بهذه 
�أر�جون«  �لأول ملك  �ملحاولة دون جدوى، وكان »خاميي 
�لثالث ملك ق�صتالة« يرقبان �لفر�صة لنتز�ع كل ما  و»فرناندو 
ُي�صتطاع �نتز�عه من �أ�صالء �لأندل�ض �ملمزقة، وكان ملك ق�صتالة 
�ل�صابق يف ذلك، فا�صتوىل على قرطبة عا�صمة �خلالفة �لأموية 
�أما »خاميي  �لقدمية يف �صهر �صو�ل عام 633هـ )1235م(، 
ملك �أر�جون« ف�رصب �حل�صار على مدينة بلن�صية بعد �أن مزق 

قو�ت �أمريها �أبي جميل زيَّان.

وبادر زيان �إىل �إر�صال �بن �لأبار �لق�صاعي �إىل عاهل �إفريقية 
)تون�ض( �أبي زكريا بن �أبي حف�ض �لذي ��صتطاع �أن يجعل من 
لها ح�صاب يف وقت ق�صري،  �لبالد قوة ز�خرة يح�صب  هذه 
وكانت �صفارة �لق�صاعي تهدف �إىل حث �لأمري �حلف�صي على 
ملك  �إىل  بلن�صية  ل�صم  ��صتعد�ده  �أبدى  �لذي  زّيان  �أبي  جندة 

بني حف�ض قبل �أن ت�صقط يف �أيدي �لإ�صبان.

ولدى مثول �لق�صاعي بني يدي �لأمري �أبي زكريا �حلف�صي 
�ألقى ق�صيدته �ل�صينية �لر�ئعة �لتي ��صتهرت يف �ل�صعر، ي�صت�رصخه 

فيها لن�رصة �لأندل�ض ون�رصة �لدين، وقد جاء يف مطلعها:

�أْدِرْك بخيلَك خيِل �للَِّه �أْنَدُل�َصا    
�إن �ل�صبيل �إىل َمْنجاِتها َدَر�َصا  

َوَهْب لها ِمْن عزيِز �لن�رِص ما �لَتَم�َصْت   
فلم يزل ِمنَك ِعزُّ �لن�رِص ُمْلَتَم�َصا  

وهذه �لق�صيدة ت�صم �صبعة و�صتني بيًتا كلها حت�رّص و�أنني على 
�صياع �لأندل�ض ومتزق �أو�صالها، و�صقوط عو��صمها �لو�حدة 
تلو �لأخرى، وكان لهذه �لق�صيدة �حلزينة �أثر عميق يف نف�ض 
�لأمري �حلف�صي، فبادر �إىل جتهيز �أ�صطول مل ي�صتطع �لو�صول 
�أر�جون،  ملك  �صفن  طاردته  ثم  ملحا�رصتها  بلن�صية  ميناء  �إىل 
و�أن ي�رصع يف  »د�تية«،   ميناء  تفريغ حمولته يف  �إىل  فا�صطر 
�إىل  �لو�صول  ورفاقه  �لق�صاعي  و��صتطاع  تون�ض،  �إىل  �لعودة 

بلن�صية �لتي تركت لق�صائها �ملحتوم.

و�صّدد �لأرجونيون �حل�صار على �ملدينة فلم ي�صتطع �لأمري 
�إىل  �لأمري  بهذ�  �لأمر  و�نتهى  �ملحا�رص،  �جلي�ض  مد�فعة  زيَّان 
بطولية،  ومقاومة  با�صل  دفاع  بعد  �صلًحا  �ملدينة  ت�صليم  قبول 
وقد و�صف �بن �لأبار �لق�صاعي هذ� �ليوم �مل�صوؤوم، وهو يوم 
�لثالثاء �ل�صابع ع�رص من �صهر �صفر عام 636هـ )1238م(، 
�إذ كان هو كاتب �لتفاق �ملتعلق بالت�صليم، وقد �صمح لأهل 

�ملدينة باخلروج منها معهم �أمو�لهم �إذ� رغبو� يف ذلك.

�جلمعة  يوم  يف  بلن�صية  �أر�جون«  ملك  »خاميي  ودخل 
وبذلك  1238م،  عام  �أكتوبر  من   9 �ملو�فق  �صفر  من   27
كانت بلن�صية – بعد قرطبة )�نظر هذه �ملادة( – ثانية �لقو�عد 
تلك  يف  �لإ�صبان  �أيدي  يف  �صقطت  �لتي  �لعظيمة  �لأندل�صية 
�ل�رصح  و�نهار  تباًعا،  �لقو�عد  تلك  �صقوط  وتعاقب  �لفرتة، 
ع�رصة  تتعدى  ل  ق�صرية  فرتة  يف  �ل�صامخ  �لعربي  �لأندل�صي 

�لأعو�م.
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بلن�صية، فغادر  �لق�صاعي �صياع  �لأبار  �بن  وحزَّ يف نف�ض 
�لأندل�ض �إىل تون�ض يف �أو�خر عام 636هـ )1238م( وعا�ض 
�لكتابة،  له  يتوىل  �حلف�صي  زكريا  �أبي  �أمريها  كنف  حيًنا يف 
ثم �أخذ يرتدد حيًنا بني تون�ض وبجاية بالقطر �جلز�ئري، وعند 
�أبي زكريا عام 647هـ )1249م(، خلفه ولده  �لأمري  وفاة 
�مل�صتن�رص بالله فالتحق �بن �لأبار ببطانته �لعلمية ولكنه مل يكن 
ذلك  غ�صب  من  يتخللها  كان  ملا  �حلياة  لهذه  مطمئًنا  قريًر� 
به  �ل�صعاية  ��صتطاعو�  �لذين  خ�صومه  د�صائ�ض  ومن  �لأمري، 
ون�صبو� �إليه ق�صائد و�أقو�ًل فيها طعن وتعري�ض بامل�صتن�رص �لذي 
بالرماح يف  وقتل طعًنا  بال�صياط  قتله، ف�رصب  ثم  بجلده  �أمر 
�صنة 1260م(،  يناير   8( عام 658هـ  �ملحرم  �صهر  من   21
وهكذ� �نتهت حياة �أعظم �صخ�صية يف �أدب �لأندل�ض يف �لقرن 

�ل�صابع �لهجري، وكان عمره وقت قتله 61 عاًما.

1045– القطاوي بك – �سارع – بق�سم الرمل
باملد�ر�ض �مل�رصية يف مر�حل  تعلم  �لقطاوي،  هو حممد 
ثقافته �لأوىل، ثم �لتحق مبدر�صة �لطب بق�رص �لعيني، و�ختري 
بعد ذلك وهو برتبة �ملالزم �لثاين لل�صفر �إىل فرن�صا �صمن طلبة 
فو�صلها يف  �لأول،  �صعيد  �أر�صلت يف عهد  �لتي  �لثالثة  �لبعثة 
�أكتوبر عام 1862م )1279هـ( لإمتام علومه �لطبية، وكان 
مرتبه �ل�صهري طول مدة �لبعثة 500 قر�ض، غري �أنه عاد �إىل 
�خلديوي  باأمر  يوليو عام 1863م )1280هـ(  �أول  م�رص يف 
�إ�صماعيل وتقلد عدة وظائف، ثم عني مدر�ًصا مبدر�صة �لطب 
»�لباثولوجيا«،   �لعامة  �لأمر��ض  علم  لتدري�ض  �لعيني  بق�رص 
�إ�صماعيل،  لو�لدة  �خلا�ض  �لطبيب  نف�صه  �لوقت  يف  وكان 
على  ح�صل  )1289هـ(  1872م  عام  يونية  من   25 ويف 
�لرتبة �لر�بعة، وعلى �لرتبة �لثانية يف 7 من يناير عام 1877م 

)1294هـ(، وتوىل خالل عام 1883م )1301هـ( نظارة 
مدر�صة �لطب مدة ق�صرية، وكان يحمل رتبة �لبكوية.

وترك من �ملوؤلفات كتاب »�لأقو�ل �لتامة يف علم �لباثولوجيا 
�لعامة«،  وهو جملد�ن، ومل يطبع حتى �لآن.

وو�فته �ملنية عام 1900م )1318هـ(.

1046- القطائع – �سارع – بق�سم حمرم بك
قطعة  هي  �لتي  �لإقطاعة  لكلمة  تكثري  جمع  �لقطائع: 
وجمعها  غلتها،  لهم  فتجعل  للجند  ُتقطع  �خلر�ج  �أر�ض  من 

�لإقطاعات.

فاأبانه وف�صله،  �ل�صيء  �أي جزَّ  و�لكلمة من فعل »قطع«: 
ويقال قطعه عن حقه: �أي منعه عنه، وقطع �ل�صالة: �أبطلها، 
وقطع يف �لقول: جزم، وقطع �لطريق على �ل�صالكني: منعهم 

من �جتيازه، وخّوفهم من �صلوكه و�ل�صري فيه.

و�لقطائع: هي �أحد �لأ�صماء �لتي �أطلقت على مكان �لقاهرة 
�حلايل، ففي عام 639م )18هـ( فتح عمرو بن �لعا�ض م�رص، 
�أن يجعل �لإ�صكندرية عا�صمة حكمه، فاختار يف  وتردد يف 
�آخر �لأمر �مل�صاحة �لكائنة يف �جلهة �ل�صمالية من ح�صن بابليون 
مدينة  �مل�صاحة  هذه  يف  و�صيد  �لقدمية،  م�رص  م�صارف  على 

»�لف�صطاط«. 

وبعد �أن فّر �إىل م�رص مرو�ن �لثاين �بن حممد �آخر خلفاء 
�لدولة �لأموية لينجو بنف�صه �إثر خ�صامه مع �أبي �لعبا�ض �ل�صفاح 
�أول �خللفاء �لعبا�صيني عام 750م )133هـ(، وبعد �أن �أحرق 
مرو�ن �لف�صطاط يف ذلك �لعام نف�صه بو�صاطة رجاله �لق�صاة، 
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وبعد �أن حلق به �أعو�ن �أبي �لعبا�ض وقطعو� ر�أ�صه، وطافو� بها 
يف �ملدن، �أن�صاأ �لعبا�صيون »�لع�صكر« وجعلوها عا�صمة م�رص.

طولون  بن  �أحمد  �أن�صاأ  )257هـ(  870م  عام  ويف 
�أن  �إىل  �لقاهرة  ملكان  تعريًفا  �ل�صم  هذ�  و��صتمر  »�لقطائع«، 
)�نظر  �لقائد جوهر  �إيفاد  �لله  لدين  �ملعّز  �لفاطمي  �خلليفة  ر�أى 
هذه �ملادة( على ر�أ�ض مائة �ألف مقاتل، ففتح �لقطر �مل�رصي 
لدين  »�لقاهرة« عام 969م )359هـ(، و�ملعز  و�أ�ص�ض مدينة 
�لله هو �أول من �أطلق ��صم �لقاهرة على �ملدينة �جلديدة وذلك 

تفاوؤًل باأنها �صتقهر �لدولة �لعبا�صية.

كرموز بق�سم   – �سارع   – القطب   –1047
يعزى  ممن  �ملت�صوفة  من  �ل�صارع رجل  هذ�  لعله كان يف 
�إليهم �لكر�مات من عامة �لنا�ض فيخلعون عليهم ثياب �لولية، 
ويطلقون عليهم لقب �لقطب �لديني، �لذي يعني يف عرفهم 
درجة �لو�صول �إىل قرب �لله بالعبادة و�لذكر، وما �إىل ذلك، 
و�لقطب عند �ل�صوفيني هو �لعارف بالله �لذي و�صل �إىل درجة 

� من �لتقوى ف�صار من �أولياء �لله �ل�صاحلني. عالية جدًّ

�جَلْدي  بني  يقع  �لذي  �لنجم  هو  فالقطب  �للغة،  �أما يف 
ا ِمالك �ل�صيء، ومد�ره  و�لفرقدين وتبنى عليه �لقبلة، وهو �أي�صً
فيقال: »هو قطب ذلك �لأمر«، ويقال ل�صاحب �جلي�ض: »قطب 
رحى �حلرب«، و�لقطب: �صيد �لقوم �لذي يدور عليه �أمرهم 
فيقال: هذ� قطب بني فالن، وهذ� قطب قبيلة فالن، وجمع 

قطب: �أقطاب وقطوب وِقَطَبة.

متحركة  كرة  على  ثابتة  نقطة  �ملهند�صني:  عند  و�لقطب 
على نف�صها، و�لقطب عند �جلغر�فيني: طرف حمور �لأر�ض، 

�لأر�صية،  �لكرة  �صمال  يف  �ل�صمايل  �لقطب  قطبان:  وهما 
�صتى  من  �لعلماء  ويجري  جنوبها،  يف  �جلنوبي  و�لقطب 
�لعي�ض يف  و�إمكان  �لقطبني،  ملعرفة طبيعة  �صاقة  �أبحاًثا  �لدول 
كنفيهما، ومل ت�صل هذه �لأبحاث �إىل نهايتها ل�صعوبة �لإقامة 
يف هذين �لقطبني، ولكن هناك نتائج عظيمة �لقيمة تو�صل �إليها 

�لباحثون يف هذ� �ل�صاأن.

1048– القفَّا�س – حارة – بق�سم اللبان
هذه  �صكان  لأحد  كان  �ل�صم  هذ�  �أن  يف  �صك  من  ما 
يدر�ض  وكان  بها،  �لكائنة  �لعقار�ت  مالك  �أحد  �أو  �حلارة 
فاأطلق  هناك،  دكان  يف  �لنخيل  جريد  من  �لأقفا�ض  �صناعة 
هذه  وجند  به،  هو  ��صتهر  �أن  بعد  �ل�صارع  على  �صناعته  لقب 
»زقاق  مثل  �ملدينة  �صو�رع  من  كثري  على  �لعتباطية  �لت�صمية 

�لبطيخي« و»حارة �لفويل«. 

�أ�صتطع  مل  �لفقهاء  �أو  �لعلماء،  لأحد  �ل�صم  هذ�  ولعل 
�لعثور على تاريخ حياته.

1049– القفَّال – �سارع – بق�سم مينا الب�سل
�ملعروف  �لله  عبد  بن  �أحمد  بن  �لله  عبد  بكر  �أبو  هو 
فقًها،  زمانه  وحيد  كان  �ل�صافعي،  �لفقيه  �ملروزي  ال  بالقفَّ
�ل�صافعي  �لإمام  مذهب  يف  وله  وزهًد�،  وورًعا،  وحفًظا، 
من �لآثار �لفقهية �جلليلة ما لي�ض لغريه من �أبناء ع�رصه، و�آر�وؤه 
و��صتنباطاته �لفقهية تقوم على �حلقيقة و�لو�قعية و�لإلز�مات �لتي 

حددها لزمة �لتباع.

وتتلمذ على يديه خلق كثري و�نتفعو� بعلمه وفقهه، ومنهم 
)�نظر  �جلويني  �حلرمني  �إمام  و�لد  �جلويني  حممد  �أبو  �ل�صيخ 
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�أبو علي  �إمام �حلرمني(، و�ل�صيخ  مادة �جلويني( )و�نظر مادة 
هوؤلء  كل  �صار  وقد  حممد،  بن  ح�صني  و�لقا�صي  �ل�صنجي 
�إماًما ي�صار �إليه ولهم موؤلفات نافعة، وقد ن�رصو� علم �أ�صتاذهم 
ومنهم  كبار،  �أئمة  عنهم  فاأخذه  �ملختلفة  �لبالد  يف  ال  �لقفَّ

ف�صل �لله �مللقب باأبي �صعيد )�نظر مادة �أبي �صعيد(.

ال �لعلم بعد �أن تقدم يف �ل�صن،  وكانت بد�ية تلقي �لقفَّ
ال  وكان قد ق�صى �صبابه يف �صناعة �لأقفال ومن ثّم ُعِرف بالقفَّ
ن�صبة �إىل هذه �ل�صناعة �لتي كان يتقنها �إىل حد بعيد، ويقال �إنه 

بد�أ يف تلقي �لعلم وعمره ل يقل عن ثالثني عاًما.

ومن موؤلفاته �رصح فروع �أبي بكر حممد بن �حلد�د �مل�رصي 
بعده  �رصحها  وقد  �رصحها،  فاأجاد  �حلد�د(  �بن  مادة  )�نظر 
�أبو علي �ل�صنجي �أحد تالميذه، و�لقا�صي �أبو �لطيب �لطربي، 
�بن �حلد�د كتاب م�صكل مع �صغر  �لفروع لأبي بكر  وكتاب 
حجمه، ويت�صمن م�صائل عوي�صة وغريبة ل يقدر على حلها 

�إل �ملربز من �لفقهاء �لذين يقدرون على تفهم معانيها.

�لعمر  من  بالًغا  )1016م(  407هـ  عام  ال  �لقفَّ وتويف 
90 عاًما، ودفن ب�صج�صتان، وكان قربه بها معروًفا.

1050– الِقْفطي – �سارع – بق�سم حمرم بك
1051– الِقْفطي – حارة – بق�سم حمرم بك

هو �أبو �حل�صن علي بن يو�صف بن �إبر�هيم �ل�صيباين �لِقْفطي 
يف  م�رص  ب�صعيد  ِقْفط  مبدينة  ولد  �لدين،  بجمال  �مللقب 
�لعلماء  من  �أبوه  وكان  )1172م(،  568هـ  عام  منت�صف 
عربي  وهو  �لأ�رصف،  بالقا�صي  يلقب  كان  ولذ�  �ملربزين، 
من بني �صيبان، وكان كاتًبا نا�صع �لبيان، جزل �لأ�صلوب، 

ف�صيحة  ق�صاعة،  قبيلة  من  عربية  �أمه  وكانت  �خلط،  ح�صن 
�لل�صان حتفظ �ل�صعر وترويه، ومن ثّم ن�صاأ �أبو �حل�صن يف بيت 
من  �صطًر�  ق�صى  حيث  بلده  يف  �لأوىل  درو�صه  وتلقى  علم 

طفولته هناك.

�لع�رص  �لطالب يف ذلك  قبلة  �لقاهرة وهي  �إىل  ثم رحل 
�لأيوبي، فكانت يف طليعة �ملدن �لعلمية حتفل بالعلماء و�ل�صعر�ء 
و�لأدباء ودور �لكتب �لتي تتلقى كل و�فد يبغي �ل�صتز�دة من 
�ملعرفة، وكانت معاهدها مفتوحة لكل طالب، �إذ كان �مللوك 
�لأيوبيون ي�صجعون �لد�ر�صني، ويقيمون �ملد�ر�ض، ويغدقون 
�لهبات لأهل �لعلم و�لأدب، ويف كنف �لقاهرة جّد �لقفطي 
يف طلب �لعلم، ونهل من مو�ردها قدًر� كبرًي� مع �صغر �صنه، 
�لذي  �لأنباري  من حممد  ول�صيما  علمائها  بع�ض  عن  و�أخذ 
للجوهري«  حاح  »�ل�صِّ منه  و�صمع  رو�ياته  جميع  يف  �أجازه 
)�نظر مادة �جلوهري(، ثم ذهب �إىل �لإ�صكندرية فدر�ض على 
يد �أبي �لطاهر �صدر �لدين �ل�صلفي )�نظر مادة �ل�صلفي( �ملدفون 
مب�صجد �لقا�صي �صند )�نظر هذه �ملادة( عند نهاية �صارع �لباب 
�لأخ�رص، فاأفاد منه �ل�صيء �لكثري وحذق يف �لعلوم �لإ�صالمية 

�ملختلفة بكافة فروعها.

در��صته،  وتابع  ر�أ�صه  م�صقط  ِقْفط  �إىل  ذلك  بعد  وعاد 
وتتلمذ على يد �أكرب علمائها �صالح بن عدي �لقدري، و��صتفاد 
منه  و�أفادو�  و�أخذ عنهم  ِقْفط  و�أدبًا، وخالط علماء  علًما  منه 
�إدر�كه، ومتت  فاكتمل  �صعر�ءها،  �أدباءها، و�صاجل  وناظر 
مو�هبه و�صار من �مل�صهود لهم بالعلم �ملرموقني وهو مايز�ل يف 

�لثالثة و�لع�رصين من عمره.
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على  رجل  خرج  حيث  ِقفط،  يف  عارمة  فتنة  وحدثت 
كثري،  خلق  وتبعه  �ملادة(  هذه  )�نظر  �لدين  �صالح  �ل�صلطان 
�أخمد  جي�ض  ر�أ�ض  على  �لعادل  �مللك  �أخاه  �ل�صلطان  فبعث 
�لفتنة، وقتل �أكرث من �ألفي رجل من �خلارجني، فا�صطر و�لده 
�لأيوبيون  فاأكرم  �لقاهرة  �إىل  �لرحيل  �إىل  �لأ�رصف  �لقا�صي 
وفادته وولوه �أعماًل بال�صعيد ثم يف بلبي�ض، ثم توىل �لق�صاء 
�لدين،  بن �صالح  �لعزيز عثمان  �مللك  قبل  �ملقد�ض من  ببيت 
ف�صافر جمال �لدين مع �أبيه وطاب له �ملقام هناك وخالط �أهل 
�لطبع  نبيل  �لأخالق  كرمي  �أديًبا  عامِلًا  فيه  وجدو�  �إذ  �لبالد، 
يتوىل  �أن  ورف�ض  و�لعلماء،  �لأدباء  وعا�رص  و�أحبهم  فاأحبوه 
ي�رصف جلَّ  �لزمن  من  فرتة  وعا�ض  �حلكم،  مقاليد  من  �صيًئا 

وقته مع �لعلماء و�لأدباء ويتزود من �ملعرفة قدر طاقته.

�لفنت  ن�صبت  فقد  تطل،  مل  �لو�دعة  �حلياة  هذه  �أن  غري 
�ملقد�ض  بيت  وقا�صى  �لأيوبي  �لدين  �صالح  وفاة  عقب  �لقوية 
�أن �صارت  �إىل  �لأحو�ل  بها  و�نتهت  �ل�صعاب و�لأهو�ل  منها 

يف حوزة �مللك �لعادل �بن �صالح �لدين.

ومل يكن و�لد �لِقفطي – �لقا�صي �لأ�رصف – على وفاق 
�إىل  فرحل  �ملادة(،  هذه  )�نظر  �صكر  �بن  �لعادل  وزير  مع 

�ن، ثم �إىل �ليمن حيث تويف عام 624هـ )1226م(. حرَّ

ميمون  �صحبة  حلب  �إىل  فذهب  �لِقفطي  علي  �بنه  �أما 
جمع  يف  �لِقفطي  �أخذ  حلب  ويف  و�لده،  �صديق  �لق�رصي 
جمل�صه  و�صار  و�لأدباء،  �لعلماء  من  و�ل�صتفادة  �لكتب 
منتدى �لعلماء و�ل�صعر�ء وذوي �لف�صل و�لأدب، فذ�ع �صيته 
وتو�فد عليه �لنا�ض، وكان من بينهم ياقوت �حلموي �صاحب 
معجم �لبلد�ن، ومعجم �لأدباء، ومعجم �ل�صعر�ء وغريها من 

�مل�صنفات )�نظر مادة ياقوت(، وقد نزل يف د�ر �لِقفطي �صيًفا 
كرمًيا، ثم �أهدى �إىل مكتبته ن�صخة من كتابه �لعظيم »معجم 

�لبلد�ن«. 

وكانت مدينة حلب يف ذلك �حلني تابعة للملك غازي بن 
حازًما،  ملًكا  وكان  �لظاهر،  بامللك  �ملعروف  �لدين  �صالح 
كثري �لطالع، عايل �لهمة، حمبًّا للعلماء و�ل�صعر�ء و�لأدباء، 
�أولده من بعده،  وقد د�م حللب حو�يل ثالثني عاًما وتو�رثه 
�لذي  �جلو  هو  هذ�  وكان  و�لآد�ب،  �لعلوم  فيها  فازدهرت 
يالئم �لِقفطي فا�صتقر بها و�أقبل على �لدر�ض و�ملطالعة و�لتاأليف 
وجمال�ض �لعلماء، ومناظرة �لأدباء، وكان كل ذلك بف�صل 
ر�تًبا  عليه  �أجرى  �لذي  �لق�رصي  ميمون  �جليو�ض  �أمري  �صديقه 

يكفيه.

يحل  �أن  �إليه  طلب  �لق�رصي  �صديقه  وزير  تويف  وملا 
للعلم  �لتفرغ  حياة  يف�صل  كان  �إذ  م�ص�ض،  على  فقبل  مكانه 
�جلند  و�صا�ض  �لأمور  تدبري  �أح�صن  فقد  ذلك  و�لتاأليف، ومع 
و�أح�صن �ل�صيا�صة، �إىل �أن تويف ميمون �لق�رصي عام 610هـ 
للعلم  �لنقطاع  �إىل  متطلًعا  د�ره  �إىل  فرجع  )1213م(، 
و�لتاأليف، ولكن �مللك غازي بن �صالح �لدين �ألزمه باخلدمة، 
فظلَّ متولًيا �أمور �لديو�ن �إىل �أن تويف �مللك غازي عام 613هـ 

)1216م( فعاد �لِقفطي مرة �أخرى �إىل �لتفرغ �لعلمي.

حد�ثته،  غازي  �مللك  بن  �لعزيز  �مللك  جاوز  وعندما 
و��صتقل بامللك �تخذ �لِقفطي وزيًر� له، و��صتمر يف �لوز�رة �إبان 
�لعزيز  �مللك  �بن  يو�صف  بن  �لدين  �لنا�رص �صالح  �مللك  حكم 
عمره،  من  �ل�صابعة  وكان يف  �لدين،  �صالح  بن  غازي  �بن 
�جلانب،  مرعي  �ل�صيت،  ذ�ئع  �لدولة،  �أمور  �لقفطي  فدبر 
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�إىل �أن و�فته �ملنية عام 646هـ )1248م(، بالًغا من �لعمر 
»بالقا�صي  �صيته  ذ�ع  �أن  بعد  يلقب  عاًما، وكان   77 حو�يل 

�لأكرم«.

�لهام–  من�صبه  –بف�صل  �لِقفطي  �حل�صن  �أبو  ��صتطاع  وقد 
�إز�ء  م�صاعدة �لعلماء �لآخرين يف ع�رصه، مثال ذلك ما فعله 
�ملوؤرخ �لكبري ياقوت عندما هرب من ظلم �ملغول، وقد �عرتف 

ياقوت بهذ� �جلميل �أكرث من مرة.

وكانت ثقافته متنوعة على غر�ر علماء ع�رصه جامعة ل�صتى 
�لعلوم و�لفنون وكان – مع غز�رة علمه و�طالعه – �أديًبا ناثًر� 
هذه  )�نظر  �لفا�صل  �لقا�صي  طريقة  على  نرثه  فكان  و�صاعًر�، 
�ملادة( يحفل بال�صجع وتنميق �لألفاظ، ويق�صد �إىل �لتورية، 
�أثناء �لكتابة، وقد �أفرد له  و�جلنا�ض، و�ل�صت�صهاد بال�صعر يف 

ياقوت عدة ف�صول يف كتابه »معجم �لأدباء«.

عدة  حياته  ترجمة  تناولو�  �لذين  �ملوؤرخون  له  وذكر 
�إل  �إلينا  ي�صل  ومل  كتابًا،  وع�رصين  �صتة  عددها  بلغ  موؤلفات 
ثالثة �أحدها كامل وهو كتاب »�أنباه �لرو�ة«، وخمت�رص كتاب 
»�إخبار �لعلماء باأخبار �حلكماء« و�لذي �خت�رصه هو وحممد بن 

وزين. علي �خلطيبي �لزَّ

وهذ� �ملخت�رص ي�صم �أربعمائة و�أربع ع�رصة ترجمة لعلماء 
�لفل�صفية  بالعلوم  ��صتهرو�  ممن  وغريهم  و�ليونان  �لعرب  عن 
و�لريا�صية و�لطب من �أقدم �لع�صور �إىل �أيام �لِقفطي، وقد ن�رص 
وطبع   ،»G. Lippert ليبري  »ج.  �مل�صت�رصق  �ملخت�رص  هذ� 
�أهمية  �لكتاب  ولهذ�  )1908م(،  1326هـ  عام  بالقاهرة 
�ملتعلقة  �ملعلومات  ين�صب من  �إذ هو معني ل  كربى خا�صة، 
مبعارف �لعرب عن �ملوؤلفات �لإغريقية، ومن جهة �أخرى يقدم 

�لإغريق  �آثار  عن  قيمة  معلومات  للباحثني  �ملفيد  �لكتاب  هذ� 
�لتي مل حتفظها �لكتب �لقدمية، و�لكتاب مرتب على حروف 

�لهجاء بح�صب تقادم عهد �ملرتجمني يف كل حرف.

مثل:  �لتاريخ  يف  فاأغلبها  �ل�صائعة  �لأخرى  كتبه  �أما 
وتاريخ  �ملغرب،  وتاريخ  �ليمن،  وتاريخ  �لقاهرة،  تاريخ 

�ل�صالجقة.

1052– قالدة – �سارع – بق�سم حمرم بك
��صمه �لكامل قالدة �أنطون عبد �مل�صيح، ولد بالإ�صكندرية 
عام 1849م )1266هـ( بجهة �صوق �لرب�صيم بق�صم �جلمرك، 
�لإ�صكندرية  �إىل  ذلك  قبل  نزح  قد  �مل�صيح  عبد  و�لده  وكان 
من مديرية �ل�رصقية، وتلقى تعليمه مب�صقط ر�أ�صه، وكان يتقن 

�للغات �لعربية و�لفرن�صية و�لإجنليزية و�لإيطالية.

وعمل يف بد�ية حياته �لعملية كاتًبا مبتجر »�ألن و�ألدر�صون« 
خلف  �لبو�صتة  �صارع  باأول  �ملتجر  هذ�  وكان  �لإجنليزيني، 
كني�صة �صان مارك بق�صم �ملن�صية، ورقي بعد ذلك �إىل وظيفة 
مدير لذلك �ملتجر، ثم ��صتقال و�تخذ له متجًر� ب�صارع حمطة 
م�رص )�صارع مر�صي بدر �لآن( وهو �ملتجر �لذي ي�صغله ورثاه 
يف �لوقت �حلا�رص ويز�ولون جتارته، �لتي تنح�رص يف ��صتري�د 
»�ألن  �لزر�عية على غر�ر متجر  �لآلت  وبيع طائفة كبرية من 
ت  و�ألدر�صون« �لآنف �لذكر، وقد ر�جت هذه �لتجارة ودرَّ

عليه وعلى �أ�رصته ربًحا عظيًما ب�صبب ع�صاميته.

يف  �لجتار  و�  م�رصَّ �لذين  �أو�ئل  من  �أنطون  قالدة  وُيَعّد 
�لأجانب  �أيدي  يف  م�صى  فيما  وكانت  �لزر�عية،  �لآلت 

��صتري�ًد� وبيًعا دون �صو�هم.
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�أحد  �إىل  �لتي ذهبت  �للجنة  �أع�صاء  وكان قالدة من بني 
�خلام�ض  كريول�ض  بالأنبا  للعودة  �لأحمر  �لبحر  بجهة  �لأديرة 
)1291هـ(  عام 1892م  �لدير  هذ�  �إىل  نفي  قد  �لذي كان 
�لأنبا  مادة  )�نظر  �لرهبان  �أمالك  على  باحلفاظ  مت�صكه  ب�صبب 
�مللِّي  �ملجل�ض  بعد ذلك ع�صًو� يف  كريول�ض(، و�ختري قالدة 
�أ�صهم  كما  �لطائفة،  �أبناء  م�صتوى  رفع  يف  فاأ�صهم  �لقبطي، 
�لزر�عة عن طريق �لجتار يف �لآلت  من قبل يف تطوير نظم 
�لزر�عية، وو�فته �ملنية يف 9 من مايو عام 1907م )1325هـ( 
بالًغا من �لعمر 59 �صنة، ويتوىل �إد�رة جتارته يف �لوقت �حلا�رص 

�بنه �ل�صيد/ من�صور قالدة �أنطون يف �ملتجر نف�صه.

1053– القلعة – �سارع – بق�سم العطارين 
ا( )الدكتور ح�سني ف�سايل حاليًّ

�لتل،  فوق  �أو  �جلبل  قمة  على  �ملقام  �حل�صن  هي  �لقلعة 
و�لقلعة  �لنخلة،  �أ�صل  من  تقتلع  �لتي  �لف�صيلة  ا  �أي�صً و�لقلعة 
�له�صبة �لعظيمة �أو �حل�صن، �أو �لقطعة من �صحاب كاأنها �جلبل 
�جلبل  عن  تنقلع  �لتي  �ل�صخرة  ا  �أي�صً وتعني  َقَلٌع،  وجمعها: 

متفردة في�صعب مرقاها، وجمعها: ِقالٌع وَقَلٌع.

ا:  و�لِقْلُع: �رص�ع �ل�صفينة وجمعه: ُقُلوع وِقالع، و�لِقْلع �أي�صً
�أو  ْدرة يلب�صها �لرجل على �صدره،  �أو �صُ يوم زو�ل �حلمى، 
و�لُقَلع:  �خليل،  ظهور  على  �لثبات  ي�صتطيع  ل  �لذي  �لرجل 

�لرجل �لقوي �مل�صي.

وبالقاهرة حّي م�صهور ي�صمى حّي �لقلعة وهو من �لأحياء 
�لقدمية وين�صب �إىل �لقلعة �مل�صيدة فوق جبل �ملقطم، وكانت 
�أثنائها  يف  ق�صى  �لتي  �ل�صهرية  �لقلعة  مذبحة  فيه  منيًعا  ح�صًنا 
نفر  �إل  منهم  ينج  فلم  �ملماليك  زعماء  �أكرث  على  علي  حممد 

�، ومن ثم مل تقم لهم قائمة تذكر بعد هذه �ملذبحة  قليل جدًّ
فتوىل حكم  �لأمر عقب ذلك ملحمد علي  و��صتتب  �لرهيبة، 
�لقطر �مل�رصي و�صيد م�صجًد� فخًما بالقلعة ماز�ل يعد من �ملعامل 
وزخارف  معماري  فن  من  ي�صم  ملا  بالقاهرة  �لهامة  �ل�صياحية 

بديعة �ل�صنع.

)�لدكتور  يف  فاطلبها  لل�صارع  �جلديد  �ل�صم  ترجمة  �أما 
ح�صني ف�صايل(.

1054– قي�رش – �سارع – بق�سم العطارين
»�صيز�ر  لكلمة  �لإفرجنية  �للفظة  تعريب  هي  قي�رص  كلمة 
�أباطرة  من  حاكما  ع�رص  �ثني  على  �أطلقت  �لتي   »César

بهذ�  ��صتهر  �لذي  �لروماين  �لإمرب�طور  �أن  غري  �لرومان، 
�للقب عرب �لتاريخ هو »يوليو�ض قي�رص Jules César« �لذي 
ق.م.   44 عام  و�غتيل  �مليالد،  قبل  �ملائة  �لعام  خالل  ولد 
بالًغا من �لعمر 56 عاًما. ويعد يوليو�ض قي�رص من �أ�صهر �لقو�د 
�لرومانيني، ومن �أكرب رجال �حلرب يف �لتاريخ �لقدمي، وقد 
�أ�صفى على نف�صه �أن�صابًا جتعله �أحد �ملنحدرين من ن�صل »�أن�صيز 
وفينو�ض �إلهة �جلمال«، وقد ذ�عت �صهرته وعال �صيته وملا يبلغ 
ًها ون�صًطا و�صيا�صيًّا ماهًر�،  طور �لكهولة، وقد كان خطيًبا مفوَّ
�لقائد �لقوي »بومبيو«  �ل�صيا�صة مبطاردة  �لعملية يف  وبد�أ حياته 
�لذي كان �أ�صطورة �ل�صعب �لروماين يف �لقوة و�ملهارة �حلربية، 
و�نتهى من هذه �ملطاردة باغتيال »بومبيو«، فخال له �جلو وفتح 
�أمامه �لطريق �إىل �لعظمة وتوىل �حلكم بعد وقت ق�صري، ففي 
من  �ملدة  يف  �لغال  بالد  فغز�  قن�صاًل،  عني  ق.م.   59 عام 
وهياأ  �حلربي  باملجد  ر�أ�صه  ج  توَّ مما  ق.م.   51 �إىل   59 عام 
وبعد  �ملطلق،  بالإخال�ض  له  يدين  جي�ض  لتكوين  �لفر�صة  له 
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�نت�صار�ته �حلا�صمة يف بالد �لغال )فرن�صا حاليًّا(، وبعد �لتغلب 
على جميع مناف�صيه وح�صاده، عاد �إىل روما وتوىل �حلكم، 
دكتاتوريته  يف  ومتادى  ينازع،  ل  دكتاتوًر�  نف�صه  ب  ن�صَّ ثم 
و�لنظام  �لأمن  يجعل  �أن  ��صتطاع  َثّم  ومن  حد،  �أبعد  �إىل 
م�صتتبًّا يف �لبالد، وعلى �لرغم من دكتاتوريته فقد كان يحبذ 
�لدميقر�طية، ويف ذلك �حلني كتب مذكر�ته عن حروبه يف 

فرن�صا.

ويف �أثناء حروبه يف �ل�رصق �لأو�صط �لتقى بكليوباتر� )�نظر 
هذه �ملادة(، وقد حدث هذ� �للقاء عام 48 ق.م. وكان قد 
�إىل م�رص ملطاردة خ�صمه »بومبيو« فارتبط معها ب�صالت  جاء 
به يف م�رص  �لذي كان معرتًفا  �لنمط  غر�مية، وتزوجها على 
يف ذلك �حلني، ويف �لعام �لتايل لتاريخ هذ� �لرتباط �لزوجي 
و�صعت كليوباتر� �بنها »قي�رصون« �أي قي�رص �ل�صغري وهو �لطفل 
�لوحيد �لذي �أجنبه يوليو�ض قي�رص، وقد �أقامت كليوباتر� لهذ� 
�لطفل معبًد� يف بد�ية �صارع �صفية زغلول و�صمته �ل�صيز�ريوم، 
ي�صمى  �ل�صارع  هذ�  كان  ثم  ومن  م�صلتان  بابه  على  وكانت 

�مل�صلة.

لأن  ي�صعى  باأنه  �تهم  دكتاتوريته،  يف  قي�رص  ولتمادي 
ن �صده حزب  تكوَّ �ل�صبب  ولهذ�  باأمره،  ملًكا حاكًما  يكون 
من �لأر�صطوقر�طيني يف جمل�ض �ل�صيوخ �أخذ �أفر�ده يف تدبري 
موؤ�مرة لغتياله، وكان من بينهم »بروتا�ض« �لذي كان يعده 

�بنه بالتبني.

يف  و�مل�صاكل  بالأزمات  حافاًل  ق.م.   44 عام  وكان 
فقد  قد  �لروماين  �ل�صعب  وكان  �لرومانية،  �جلمهورية  حياة 
�ملعارك  �لتي مكنته من خو�ض غمار  �لكثري من �صفاته �خللقية 

�حلامية وب�صط �صيادته على جانب كبري من �لعامل �لقدمي.

م�صتهل  يف  كان  قي�رص  يوليو�ض  �أن  على  �لتاريخ  ويدلنا 
�حلجة  قوي  �لبديهة،  حا�رص  بارًعا،  حمامًيا  �لعملية  حياته 
ي�صتطيع مطاولة �صي�رصون �أقوى خطباء �لرومان يف ذلك �لع�رص 
و�أف�صحهم بالغة و�أ�صلوبًا، وكان قي�رص �إىل جانب ذلك عامِلًا 
�ليونانيني  �ملفكرين  مذ�هب  يعرف  �لطالع،  و��صع  د�ر�ًصا 
�لهند�صة  علمي  يف  م�صاركة  وله  �لالتيني،  �لأدب  ويعرف 

و�لريا�صة.

كما  حبه،  كل  ومنحه  �لروماين  �ل�صعب  به  تعلق  وقد 
منحه جمل�ض �ل�صيوخ كل ما �أر�د من �ألقاب �لتعظيم، و�أجاز 
من�صب  �أه  وبوَّ �صلعته،  يو�ري  �لذي  �لغار  �إكليل  يلب�ض  �أن  له 
�حلرب �لأعظم �لذي كان ميكنه من �ل�صيطرة �لتامة على �ل�صوؤون 

�لدينية للدولة.

غري �أن طموح قي�رص مل يكن ليقف عند هذ� �حلد، فكان 
يطمع يف �ملزيد من �ل�صلطة و�ل�صلطان معترًب� �أن �نت�صار�ته يف 
بالد �لغال وغزو بريطانيا وفتح غرب �أملانيا و�صوي�رص� و�إخ�صاع 
مناف�صه  على  و�لق�صاء  �إ�صبانيا  ربوع  �ل�صالم يف  ون�رص  قبائلهما 
له  �أعطي  وما  �ل�صلطة  هذه  من  له  منح  ما  تو�زي  ل  »بومبيو« 
من �صلطان، و�لو�قع هو �أن �لدكتاتورية �لتي �رت�صاها جمل�ض 
�ل�صيوخ وتولها يوليو�ض قي�رص ومتادى يف تطبيقها مل تكن �إل 
�أنطو�ن«  »مارك  وحينما حاول  �ملقنعة،  �مللكية  �ألو�ن  من  لوًنا 
رف�ض  ق.م.   44 عام  فرب�ير  يف  ر�أ�صه  على  �لتاج  ي�صع  �أن 
�أن�صار  نفو�ض  �ل�صك يف  �أوجدت  بكيفية م�رصحية  �لتاج  قي�رص 
للق�صاء  �لتفكري  �جته  �حلني  ذلك  ومن  �ملخل�صني،  �جلمهورية 
خ�صومه  و�أخذ  و�صيانته،  �جلمهوري  �لنظام  على  �إبقاًء  عليه 
يرمي  �أنه  لهم  و��صًحا  �أ�صبح  �إذ  نو�ياه،  �ل�صكوك يف  يثريون 
�إىل تن�صيب نف�صه ملًكا على �لرومانيني، على حني �أن �لتقاليد 
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�لرومانية كانت متجد قتل �لطغاة �مل�صتبدين ول�صيما �أن �إر�دته 
�لدولة  يف  �لرئي�صية  للوظائف  �لنتخاب  و�صار  قانوًنا  �صارت 
نظريًّا لأنه هو �لذي كان يختار من ي�صغلونها، وعلى �لرغم من 
��صتبد�ده باحلكم كان يكره �لنتقام ول يحقد على �أحد وين�صى 
�لإ�صاءة عاجاًل، وَمَثُل ذلك �أنه عفا عن كا�صيو�ض وبروت�ض، 

وكانا من �أن�صار خ�صمه بومبيو وقلدهما من�صبني.

و�صعى »مارك �أنطو�ن« – بعد �أن ف�صل يف و�صع تاج �مللك 
�لت�رصيح  على  �ل�صيوخ  – �إىل حمل جمل�ض  قي�رص  ر�أ�ض  على 
له باأن ي�صتعمل لقب �مللك يف �ملفاو�صات �لتي يجريها خارج 
�إيطاليا، ولكن كا�صيو�ض ر�ح يثري هو�ج�ض �أ�صدقائه، ويبالغ 
�إقناع جماعة من �لرجال  يف ت�صوير مطامع قي�رص، وجنح يف 
�جلبار،  �ملارد  ذلك  على  �لق�صاء  ب�رصورة  �لأمناء  �ل�صجعان 
�إليهم، وكان معروًفا  بروت�ض  وجنحت هذه �جلماعة يف �صم 
من  كان  �أنه  على  عالوة  �جلمهوري،  بالنظام  تعلقه  بفرط 
�لغريب  ومن  �ملتبنى،  �بنه  كان  بل  �ملقربني،  قي�رص  �أ�صدقاء 
�لنا�ض  �أن  بروت�ض  روع  يف  ُيدخل  �أن  ��صتطاع  كا�صيو�ض  �أن 
ينتظرون منه �لت�صحية، و�أن ينقذ �لإلهة من �أن يرتفع قي�رص �إىل 
�صار  َثّم  ومن  �جلامح،  �لدكتاتوري  بنزوعه  �ملقد�صة  مكانتها 
منزل بروت�ض مكان جتمع �ملتاآمرين وما عتمت زوجة بروت�ض �أن 
�ن�صمت �إىل �جلماعة بدورها، فبلغ عدد �ملتاآمرين ما يقرب من 
�جلمهوري،  �لنظام  بني حا�صد وحاقد وحري�ض على  �ل�صتني 
ز�ل  �إذ�  و�ملادة،  �ملكانة  لك�صب  �لأحو�ل  تغيري  يف  ور�غب 
يف  �ل�صري  يرف�ض  قي�رص  يوليو�ض  وكان  �لطريق،  من  قي�رص 
حمل  عن  و�متنع  خا�ض،  حر�ض  حماية  يف  وهو  �لطرقات 
�ملو�طنني  ليدخل يف روع  نف�صه وذلك  به عن  ليد�فع  �ل�صالح 

�لرومان �أنه و�حد منهم.

وحدد �ملتاآمرون يوم 15 من مار�ض عام 44 ق.م. موعًد� 
�أقنع رفقاءه بالقت�صار على  لتنفيذ �جلرمية، وكان بروت�ض قد 
�ليوم عا�صًفا  �أخرى، وكان ذلك  �إر�قة دماء  قتل قي�رص دون 
على غري �ملاألوف يف منت�صف مار�ض بروما، و�جتمع �ملتاآمرون 
ووقفو� حتت  �ل�صيوخ  �إىل جمل�ض  ذهبو�  ثم  بروت�ض  منزل  يف 
قي�رص  �أقبل  وملا  ثيابهم،  طيات  خناجرهم يف  وخباأو�  �صقيفته 
�نهالو� عليه طعًنا يف ظهره ووجهه و�صدره، وقد وجدت بجثته 
ثالث وع�رصون طعنة خنجر نافذة، وهكذ� جنحت �ملوؤ�مرة، 
وق�صت على فذ من �أفذ�ذ �لإن�صانية و�لتاريخ، وقد قال ملتبنيه 

بروت�ض وهو يطعنه جملته �ملاأثورة: »حتى �أنت يا بروت�ض«.

ويختلف �ملوؤرخون يف �لنت�صار لقي�رص، �أو رميه باإف�صاد 
�أن  �ملوؤرخني يرون  �أكرث  �لروماين، ولكن  �حلكم �جلمهوري 
�لف�صاد كان قد دبَّ يف �أو�صال �جلمهورية �لرومانية، و�أن قي�رص 
�ملوت  عاجله  �أن  لول  ف�صادها  لإ�صالح  �ملوعود  �لرجل  كان 

بنجاح �ملوؤ�مرة �ملجرمة �لتي مل جتر �إل �ل�رص على �لبالد.

وكان يوليو�ض قي�رص قد �صيد يف بد�ية عام 29 ق.م.– 
�أي بعد موت �أنطونيو وكليوباتر� – معبد كالب�صة �لو�قع على 
مدينة  من  مرًت�  كيلو   50 بعد  وعلى  بالنوبة،  �لنيل  م�صارف 
�لأملان خالل عام 1961م،  نقله  �لذي  �ملعبد  �أ�صو�ن، وهو 

ف�صار يطل على غرب �لنيل عند �ل�صد �لعايل.

�لتقومي  بال�صتفادة من  بالغ  �هتمام  قي�رص  ليوليو�ض  وكان 
�لأمر  بهذ�  �هتم  ثم  �لروماين،  �لتقومي  وتعديل  �مل�رصي 
�أوكتافيو�ض، وكان ��صم �لثنني قد تغري فدعي يوليو�ض قي�رص 
وملكانتهما  )�أغ�صط�ض(،  با�صم  و�أوكتافيو�ض  )يوليو(،  با�صم 
��صميهما على  �أطلق  �لرومانية  �لإمرب�طورية  تاريخ  �لعظيمة يف 
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وذكرى،  تخليًد�  با�صميهما  فعرفا  �ل�صيف  �أ�صهر  من  �صهرين 
عن  يقل  ل  �أحدهما  �أن  ومبا  و�أغ�صط�ض،  يوليو  �صهر�  وهما 
�لآخر �صاأًنا يف حياته فقد جاء و�صعهما مت�صاويني يف عدد �لأيام 

و�صار كل من �ل�صهرين 31 يوًما على �لرغم من تتابعهما.

ولاللتقاء �لذي مت بني يوليو�ض قي�رص وكليوباتر� خالل عام 
ملقابلته  قي�رص  ��صتدعاها  فعندما  طريف،  و�صف  48 ق.م. 
�أن ت�صللت يف  �إىل �لإ�صكندرية بعد  تركت جندها وح�رصت 
غ�صق �لليل ملفوفة يف طنف�صة، وحملت وهي على هذه �حلالة 
�إىل جناح قي�رص باملدينة، وقد �صاعدت �صجاعتها وقوة �صحرها 
�إىل  �إعادتها  �لر�أي  و�صو�ب  �حلكمة  من  باأن  قي�رص  �إقناع  على 

عر�صها، وقد فعل قي�رص ما �أر�دته.

 – ق.م.   49 عام  يف  �أي   – �لتايل  �لربيع  ف�صل  ويف 
�أن  �إىل  ذلك  ور�ء  من  وهدفت  قي�رص  مع  �آخر  لقاًء  نظمت 
ت�صق  �صفينتها  فجعلت  وثر�ئها،  وعظمتها  م�رص  مبباهج  تبهره 
باجلنود  حمملة  �أخرى  �صفينة  �أربعمائة  تتبعها  �لنيل  يف  طريقها 
و�ملوؤن، ويف يونية من ذلك �لعام نف�صه و�صعت كليوباتر� �بنها 

»قي�رصون« �أي قي�رص �ل�صغري.

غز�  قد  قي�رص  يوليو�ض  كان  �لتاريخي  �للقاء  هذ�  وقبل 
�لإ�صكندرية ثم حا�رصه �مل�رصيون من كل جانب وذلك بقيادة 
�صابطهم »�أخيال�ض« فا�صطر �إىل حرق �أ�صطوله يف �مليناء �ل�رصقي 
و�متدت �لنري�ن �إىل �ملكتبة �لعظيمة فالتهمت جزًء� من كتبها.
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1055– الكاب – �سارع – بق�سم حمرم بك 
ا( )ال�سيخ حممد اخلليجي حاليًّ

»�لكاب le cap« كلمة �إفرجنية معناها �لر�أ�ض، �أي �لل�صان 
من �لأر�ض �لد�خل يف �لبحر، مثل ر�أ�ض �لرجاء �ل�صالح يف 
�لطرف �جلنوبي من �لقارة �لإفريقية، ور�أ�ض �لتني بالإ�صكندرية 
�لتي تكون ل�صاًنا يتقدم يف �لبحر، ويقع يف �ملنطقة �لكائنة بني 

�جلهة �لغربية من خليج �لأنفو�صي و�مليناء �لغربي.

وم�صتعمرة »�لكاب« �لو�قعة يف جنوب �إفريقيا �صارت �لآن 
جمهورية د�خلة يف �ملجموعة �لإجنليزية »�لكومنويلث« بعد �أن 
كانت من م�صتعمر�تها، ومتار�ض هذه �لدولة �لتفرقة �لعن�رصية 
يف �أب�صع مظاهرها، �إذ يحكمها قلة من �لبي�ض �ملقامرين �لذين 
�لطبيعية  مبو�ردها   � جدًّ �لغنية  �لإفريقية  �لبالد  هذه  �إىل  نزحو� 
ول�صيما �ملعدنية و�تخذو� منها م�صتعمرة و�صامو� �أهلها �لأ�صليني 
وح�صية  معاملة  يعاملونهم  وماز�لو�  و�لهو�ن،  �خل�صف  �ل�صود 
تتعار�ض و�أب�صط قو�عد �لإن�صانية وحقوق �لإن�صان، وماز�لت 
هيئة �لأمم �ملتحدة حتاول تخلي�ض �أهلها �ملنكوبني من �ل�صتعباد 
و�ل�صتغالل، وكلها مل تفلح حتى �لآن )عام 1971م(؛ لأن 
�لقوية  بال�صيطرة  تتمتع  ماز�لت  �لبغي�صة  �ل�صتعمارية  �لقوى 
�ملتحدة  بريطانيا و�لوليات  �لدولية ول�صيما  �ملنظمة  على هذه 
�لأمريكية وهما من �لدول �لكربى �لأربع �لتي ل يتم �أي قر�ر 
�صادف  �إذ�  �إل  �لتنفيذ  �صبيل  ويجد  �ملتحدة  �لأمم  هيئة  تتخذه 

�لقبول و�لر�صا من هذه �لدول �لكربى جمتمعة.

»و�لكاب le cap« �لقبعة من �للبَّاد، �أو قبعة �جلندي ذ�ت 
�حلافة �لبارزة يف جهتها �لأمامية �لتي ترتفع فوق �جلبهة.

على  و�قعة  وهي  حديد،  �صكة  بها حمطة  قرية  و�لكاب 
�ل�صفة �لغربية من قناة �ل�صوي�ض على بحرية �ملنزلة �جلنوبية.

وبالوجه �لقبلي )�ل�صعيد( بالقرب من �إ�صنا مبحافظة قنا قرية 
��صمها »�لكاب Le Cap« بها �آثار م�رصية قدمية ر�صمها »دينون 
Denon« �أحد �لفنانني �لذين جاوؤو� م�رص مع �حلملة �لفرن�صية 

يف عهد نابوليون بونابرت.

يف  فاطلبها  لل�صارع  �جلديد  �ل�صم  �صاحب  ترجمة  �أما 
»�ل�صيخ حممد �خلليجي«. 

1056– الكاتب – �سارع – بق�سم حمرم بك
�لكاتب هو �لذي يجيد �لكتابة ول�صيما يف �لنرث، وكانت 
�لإ�صالمية  �لع�صور  و�ل�صالطني يف  �مللوك  عند  �لكاتب  وظيفة 
�مليالدي  ع�رص  �لتا�صع  �لقرن  �أو�ئل  و�إىل  و�ملتو�صطة،  �لأوىل 
عدًد�  �لتاريخ  ويعرف  �حلكومات،  يف  �لهامة  �ملنا�صب  من 
من �ملفكرين �لعرب كانو� يحملون لقب »�لكاتب« و��صتهرو� 
ومن  �للقب،  هذ�  حتمل  �مل�رصية  �لأ�رص  بع�ض  وماز�لت  به، 
يلي  �لطب، وفيما  بارزة ول�صيما يف  �أفر�دها �صخ�صيات  بني 
ن �لتاريخ ذكرهم، و�صاأكتب ملخ�ض هذه  �صري خم�صة ممن دوَّ

�ل�صري وفاًقا لوجود كل منهم يف قيد �حلياة:

كان  وقد  بالكاتب(:  )امللقب  حممد  بن  علي  �سعد  اأب�   )1
�صجاع  �أبو  �أ�ص�صها  �لتي  �لفار�صية  �لأ�رصة  بَويه  بني  �أحد كّتاب 
»بَويه« و�أبناوؤه �لثالثة علي وح�صن و�أحمد، وقد ��صتولو� على 
�أ�صفهان، وكازرون، و�صري�ز وكرمان وبغد�د عام 945م 
)334هـ(، ويف عهدهم �صار �أمري �ملوؤمنني �ألعوبة يف �أيديهم 
1055م  عام  �ل�صلجوقي  �ل�صلطان  طغرلبك  غلبهم  �أن  �إىل 
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�لكاتب  �صعد  �أبو  توىل  بويه  بني  دولة  عهد  ويف  )447هـ(، 
�صاعًر�  �لنرث  يف  مهارته  جانب  �إىل  وكان  �لكتابة،  من�صب 
جميًد�، وتويف عام 414هـ )1023م(، ومن ق�صيدته �لتي 

يبث فيها �صوقه �إىل بغد�د قوله:

ِفدى لك يا بغد�ُد كلُّ مدينة  
تي وِدَياريا من �لأر�ِض حتى ِخطَّ  

فقد �رصُت يف �رصِق �لبالِد وغربها 
ْقُت خيلي بينها وِركابَِيا وطوَّ  

فلم �أَر فيها مثَل بغد�َد منزًل  
ومل �أَر فيها مثل ِدجلَة و�ِديا  

ول مثَل �أهليها �أََرقَّ �صمائاًل  
و�أعذَب �ألفاًظا و�أحلى معانِيا  

ك �صادًقا  وكم قائل: لو كان ودُّ
لبغد�د مل ترحل، فكان جو�بَِيا:  

هم  )ُيقيُم �لرجاُل �ملو�رصون باأر�صِ
وترمي �لنَّوى باملقرتيَن �ملر�مَيا(  

ابًا عربيًّا  2( حمم�د بن عمر الأ�سفهاين الكاتب: وكان ح�صَّ
�ملخروطات«  »تلخي�ض  �أ�صماه  كتابًا  �ملعزز  �ملظفر  للملك  �ألف 
وذلك خالل عام 513هـ )1119م(، وقد ��صتعان يف تاأليفه 
�لربغائي  �ل�صاأن، و»�أبولونيو�ض  »�أبولونيو�ض« يف هذ�  مبا كتبه 
وكان  ق.م.   626 عام  ولد   »Apollonius de Perga

بالإ�صكندرية، وله ر�صالة يف  ريا�صيًّا وفلكيًّا، وكان مدر�ًصا 
�لعربية هالل بن هالل �حلم�صي وثابت  �إىل  �ملخروطات نقلها 

بن قرة.

�أعظم  من  �لأقباط، وهو  علماء  قي�رش: من  الكاتب  ابن   )3
»�لتب�صري«، و»تف�صري  موؤلفاته  �ملقد�صة، ومن  �لكتب  مف�رصي 

�لروؤيا«، وتويف عام 1266م )665هـ(.

�حلميد  »عبد  يف  ترجمته  و�طلب  الكاتب:  احلميد  عبد   )4
�لكاتب« �ملتوفى عام 729هـ )1328م(.

5( حممد علي الكاتب ابن علي �سامل اأفندي: �لذي كان كبري 
كتبة مدر�صة �لطب، وقد لقب حممد علي بالكاتب متييًز� له عن 
معا�رصه �لدكتور حممد علي با�صا �لبقلي )�نظر مادة �لبقلي(، 
بكلية  �لتحق  ثم  �مل�رصية،  باملد�ر�ض  �لكاتب  تعلم حممد  وقد 
�لطب، �إىل �أن وقع عليه �لختيار وهو برتبة »�لأ�صبري�ن« – �أي 
تلميذ �صابط – لل�صفر �إىل �إجنلرت� �صمن �أع�صاء �لبعثة �لثانية �لتي 
�أر�صلها عبا�ض �لأول لإمتام علوم �لطب، فبد�أ در��صته يف 31 
من �أكتوبر عام 1850م )1267هـ( مبدينة »�إيدنربج« وكان 
مرتبه �ل�صهري طول مدة �لبعثة 50 قر�ًصا فقط، وعاد �إىل م�رص 
�إبريل عام 1856م )1273هـ(  من  تعليمه يف 8  �أمت  �أن  بعد 
فعني بعالئف �جلهادية )�حلربية( برتبة �ملالزم �لثاين، ويف عهد 
بالإ�صكندرية  للمد�ر�ض �لأمريية  �إ�صماعيل عني طبيًبا  �خلديوي 
ثم نقل �إىل �ل�صوي�ض طبيًبا ومفت�ًصا للبو�خر وملحجر �لطور، ثم 
َي �إىل وظيفة مفت�ض عام لل�صحة بالوجه �لقبلي. وبعد �أن نقل  رقِّ
�إىل وظيفة كبري �أطباء حمافظة �لقاهرة �أعيد �إىل وظيفته بالوجه 
�لقبلي، وُمنِح رتبة �لبكوية، وتويف عام 1880م )1298هـ( 
به من جهود مفيدة يف  قام  ملا  �لأو�صمة  نال عدًد� من  �أن  بعد 

خدمة �لطب.
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كرموز بق�سم   – �سارع   – الكارة   –1057
عرف هذ� �ل�صم باأنه تعريف مل�صتودع �لأدو�ت و�لآلت 
بر�صف  �خلا�صة  و�ملو�د  لال�صتعمال،  �ل�صالح  غري  �لقدمية 
وكان  �لنظافة،  �أدو�ت  وكذلك  و�لزلط،  كالبالد  �ل�صو�رع 
عربات  لتخزين  كمكان  ي�صتخدم  �ملا�صي  يف  �مل�صتودع  هذ� 
�لكن�ض و�لر�ض بعد �نتهاء �لعمل بها طو�ل �لنهار، وكان بجزء 
منه مرب�ض للبغال و�حلمري �لتي ت�صتخدم يف جر تلك �لعربات، 
�لغربية، و�صيد فوقه  �أما �لآن فقد ��صتقطع جزء منه يف �جلهة 
م�صت�صفيان �أحدهما للولدة و�لأخرى للتاأمني �ل�صحي وماز�ل 
�جلزء �لباقي يتخذ م�صتودًعا لبع�ض �ملهمات �ملهمة، ولعل ��صم 
�لكارة م�صتق من �لكلمة �لإيطالية »�لكارو Carro« �أي عربات 

�لنقل.

1058– كارتاريجيا – �سارع – بق�سم باب 
�رشقي

كان كارتاريجيا رجاًل �إيطاليًّا من كبار �أ�صحاب �لأعمال 
ب�صبب  �صخمة  مالية  مكا�صب  جنو�  �لذين  بالإ�صكندرية 
� من �لرعايا �لأجانب  جن�صيتهم �لأجنبية، على غر�ر �لكثري جدًّ
�لتي كانت �حلماية �لربيطانية �مل�صوؤومة على م�رص تطلق �أيديهم 

يف �أرز�ق �ل�صعب �مل�رصي ومو�رد م�رص �لقت�صادية.

�ملن�صاآت  ت�صييد  ا يف  متخ�ص�صً مهند�ًصا  �لرجل  هذ�  وكان 
له  وكان  �ل�صو�طئ،  و�أر�صفة  �ملو�نئ  �أر�صفة  مثل  �لبحرية 

�رصيك �إيطايل مثله يدعى دنتمارو )�نظر هذه �ملادة(.

ويف نهاية �حللقة �لثالث من �لقرن �لع�رصين �حلايل، ويف 
يق )�نظر هذه �ملادة( مدير �لبلدية �لعام  عهد �ملرحوم �أحمد �صدِّ

و�فق �ملجل�ض �لبلدي، وكانت �أغلبية �أع�صائه �خلم�صة و�لع�رصين 
من �جلاليات �لأجنبية �لكبرية باملدينة وهي: �ليونانية و�لإيطالية 
و�لإجنليزية و�لفرن�صية، و�فق هذ� �ملجل�ض على �أن يعهد باإن�صاء 
�جلزء �لثالث من �لكورني�ض �إىل �رصكة »دنتمارو وكارتاريجيا 
�لإيطالية«، وهو �جلزء �لذي ميتد بحو�يل ع�رصين كيلومرًت� من 
جهة كامب �صيز�ر �لو�قعة بعد منطقة �ل�صل�صلة )ر�أ�ض لوخيا�ض( 
حتى ق�رص �ملنتزه )�نظر هذه �ملادة(، وقد �أمت �ملهند�صان �لعمل 

يف نهاية �لعام �لثالثيني من �لقرن �لع�رصين.

وقامت حول ت�صييد هذ� �جلزء �لأكرب من �لكورني�ض �صجة 
�صاخبة يف �جلر�ئد ويف جل�صات �ملجل�ض �لبلدي نف�صه وذلك 
يف  �لبحر  على  �ملطل  �لر�صيف  من  �أجز�ء  بع�ض  �نهيار  عقب 
جهات خمتلفة، وقد ُعِزَي ذلك �إىل �أن �ملقاوَلنْي �لآنفي �لذكر 
جعلها  مما  بالأ�صمنت  �لأحجار  خلط  يف  �لبحر  ماء  ��صتعمال 
�لوطني  �ملقاول  �لنا�ض وقتذ�ك على  م  تنهار، وترحَّ ثم  تتفتت 
عبد �حلليم ن�صري �لذي �صيد �جلزء �لو�قع يف �جلهة �ل�رصقية من 
�أي  فيه  يظهر  ومل  �صيز�ر،  كامب  حّي  حتى  �ل�صل�صلة  ل�صان 
�لت�صييد  متانة  على  يدل  مما  جزئي،  �نهيار  �أو  �رصخ  �أو  عيب 
ومل  وجه،  خري  على  �لتعاقد  بالتز�مات  ن�صري  �ملقاول  وقيام 
يربح �ملقاول �لوطني ن�صري من هذ� �لعمل بل خ�رص، وكانت 

خ�صارته من �أ�صباب �إفال�صه.

مع  بالتو�طوؤ  �لبلدية  يف  �ملوظفني  كبار  بع�ض  و�تُّهم 
�إجر�ء حتقيقات بو�صاطة جلنة عليا  �إىل  �ملهند�َصنْي، وجرَّ ذلك 
من �حلكومة، �نتهت با�صتقالة مدير �لبلدية �لعام �ملرحوم �أحمد 

�صديق، وجماز�ة من ثبتت عليهم �لتهمة.
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غري �أن ر�صيف �لكورني�ض كان �أجّل عمل �إن�صائي جنت 
منه �ملدينة �أكرب �لفائدة �ملادية، فقد كان �ل�صبب يف م�صاعفة 
�لأبنية  ب�صبب  قليلة  �صنو�ت  يف  مر�ت  عدة  �لبلدية  �إير�د�ت 
مما  �لطويل،  �لكورني�ض  �متد�د  على  قامت  �لتي  و�لعمار�ت 
وتزويدها  �ملدينة،  �أحياء  جتميل  على  �لإنفاق  ت�صتطيع  جعلها 
باملر�فق �لتي �أ�صهمت يف رفاهية �ل�صكان، و�زدهار �لإ�صكندرية 

كم�صيف من �لدرجة �لأوىل.

�إىل  �أ�صاءت  و�إذ� كانت �رصكة دنتمارو وكارتاريجيا قد 
�أمانة �لإخال�ض يف �لعمل، فاإن �للوم يقع على مر�قبي �لأعمال 
مبكانة  قفز  �لكورني�ض  �أن  غري  عليها،  يقع  ما  بقدر  بالبلدية 
�لبحر  مو�نئ  بني  �لرفيع  �مل�صتوى  �إىل  �حل�صارية  �لإ�صكندرية 

�لأبي�ض.

الرمل  بق�سم   – �سارع   – كارفر   –1059
ا( )الطيار اأحمد �سعود اأبو علي حاليًّ

»�مل�صرت كارفر« كان �أحد �لإجنليز �لأغنياء �لذين كانت لهم 
�صيطرة و��صعة �لنطاق على �حلركة �لتجارية يف �لإ�صكندرية، 
لتخزين  �لب�صل  مينا  بق�صم  �صخمة  م�صتودعات  له  كانت  فقد 
�لأقطان بعد كب�صها بالآلت �لبخارية و�لآلت �لر�فعة لبالت 
�لقطن �ملزودة بها هذه �مل�صتودعات، وكان �لعمل ي�صتد بها يف 
ف�صل �ل�صتاء فت�صم �آلًفا من �لعمال و�لعامالت لكب�ض �لأقطان 
يف بالت م�صغوطة ،ثم ت�صديرها �إىل بريطانيا لتزويد م�صانع 
غزلها  ومن  �لتيلة،  �لطويل  �مل�رصي  بالقطن  �لإجنليزية  �لغزل 
لنك�صاير  م�صانع  يف  �لفاخرة  �لقطنية  �لأقم�صة  ت�صنع  �لرفيع 
�لأثمان  باأغلى  لتباع  م�رص  �إىل  ت�صديرها  يعاد  ثم  وغريها، 
من  ويحرم  �لإجنليز،  �لر�أ�صماليني  على  �لهائل  ربحها  ويعود 

يوليو  ثورة 23  قبل  �لإجنليز  �مل�رصي، وكان  �ل�صعب  خري�ته 
�إىل  وت�صديره  �مل�رصي  �لقطن  �رص�ء  تقريًبا  يحتكرون  �ملباركة 

م�صانعهم.

وكانت م�صتودعات »�مل�صرت كارفر« مزودة باآلت تلقائية 
وقد  حريق،  �أي  حدوث  مبجرد  �حلر��صة  على  �مل�رصفني  تنبه 
به  لتتمتع  �لعام  �صارت هذه �مل�صتودعات �لكبرية ملًكا للقطاع 

خز�نة �لدولة باأرز�قها �ملغدقة.

وكان »كارفر« هذ� �أحد جبارة �ل�صتغالل �جل�صع لرثو�ت 
�لبالد، وكان له ق�رص يف هذ� �ل�صارع �لذي كان يحمل ��صمه 

بق�صم �لرمل، وكان ع�صًو� باملجل�ض �لبلدي قبل مماته.

�إىل  فكان  �لبلدي،  �ملجل�ض  ع�صويته يف  عا�رصت  ولقد 
بنف�صه،  �خليالء  �صديد  �مل�صهورة،  �لإجنليزية  عجرفته  جانب 
كبري �لعنجهية برثوته �لطائلة �لتي جمعها من عرق �أفر�د �ل�صعب 
�ملجل�ض  �أع�صاء  من  �مل�رصيني  �إىل  يتحدث  وكان  �مل�رصي، 
من  �لأع�صاء  رفاقه  غر�ر  على  �ل�صلف  من  كثري  يف  زمالئه 
�جلالية �لإجنليزية �لتي كانت تتمتع د�ئًما باأربعة مقاعد باملجل�ض 
�لثالث  �جلاليات  من  جالية  لكل  وكان  �نتخابات،  كل  يف 
و�لفرن�صية  و�لإيطالية  �ليونانية  وهي:  �ملدينة  يف  �لأخرى 
ع�رص  �صتة  �لأربع  �جلاليات  لهذه  كان  وهكذ�  مقاعد،  �أربعة 
منهم  يتكون  �لذين  و�لع�رصين  �خلم�صة  �لأع�صاء  من  ع�صًو� 
�ملجل�ض، ومن ثّم كانت لهم �لأغلبية �ملتفوقة، ولذلك فازو� 
�لتي  �لأحياء  يف  و�لتجميل  �لر�حة  و�صائل  مبعظم  �لثورة  قبل 

ي�صكنونها مبدينة �لإ�صكندرية.

قانون  يف  ن�ض  وجود  كان  �لظاملة  �لأغلبية  هذه  و�صبب 
�لإيجارية  �لقيمة  تكون  �أن  يحتم  �لبلدي  �ملجل�ض  �نتخاب 



حرف الكاف

365

تقل  ل  جتاريته  ملحل  �أو  مل�صكنه  �لناخب  يدفعها  �لتي  �ل�صهرية 
يف  و�ل�صناعة  �لتجارة  مو�رد  كانت  وملا  جنيهات،  �صتة  عن 
�أيدي �لأجانب يف ذلك �لعهد �ملظلم �لغابر، لذ� كان �لناخبون 
من �جلاليات �لأربع يتكتلون، وينتخبون �أربعة من كل جالية 
لتمثلهم يف �ملجل�ض �لبلدي، وكان �لنائب �لعام لدى �ملحاكم 
يف  ع�صوين  �أجنبيان  وهما  باملدينة  �لأطباء  وكبري  �ملختلطة، 

�ملجل�ض بحكم وظيفتيهما.

�أما ترجمة �صاحب �ل�صم �جلديد لل�صارع فاطلبه يف )�لطيار 
�أحمد �صعود �أبو علي(.

1060– الكازينو – �سارع – بق�سم الرمل 
ا( )عبد ال�سالم فّتوح حاليًّ

�إيطايل تطلق على حمال  �أ�صل  �إفرجنية من  كلمة �لكازينو 
�للهو و�ملتعة و�لفرجة يف �إيطاليا، ثم �أطلقت فيما بعد على حمال 
�لفرجة و�للهو يف �صتى �لبلد�ن �لأوروبية و�لأمريكية وحتى يف 
على  تطلق  �نت�صارها  �أول  �لأخرى، وكانت يف  �لعامل  بلد�ن 
دور �ملالهي يف مدن �ل�صت�صفاء باملياه �ملعدنية، �أما �لآن فتطلق 
ب�صفة خا�صة على حمال �لت�صلية و�لفرجة وتقدمي �لعرو�ض �لفنية 

من غناء ورق�ض و�صحر �لو�قعة على �صو�طئ �لبحار.

يف  فاطلبه  لل�صارع  �جلديد  �ل�صم  �صاحب  ترجمة  �أما 
»عبد �ل�صالم فّتوح«. 

1061– كازينو هانوفيل – �سارع – بق�سم 
مينا الب�سل بالدخيلة

�نظر تعريف كلمة »كازينو« يف كلمة »�لكازينو«، وكلمة 
هانوفيل مركبة من كلمتني »هانو« ن�صبة �إىل حمال هانو �لكربى 

وهذه  وغريها،  و�خلردو�ت  �ملنزلية  و�لأدو�ت  �ملالب�ض  لبيع 
ومعناها  فيل  و  بالإ�صكندرية،  �ل�صانت كاترين  مبيد�ن  �ملحال 
بهذ�  �لكازينو قد دعي  بالفرن�صية، ولعل هذ�   »Ville »�ملدينة 

�ل�صم �ملرّكب لهذ� �ل�صبب.

1062 – كافور – �سارع – بق�سم باب �رشقي
»كونت   »Camillo Benso بن�صو   »كاميللو  هو   
�ل�صا�صة  �أحد كبار  Conte di Cavour« كان  دي كافور 
يف  �لإيطالية  �لوز�رة  توىل  وقد  �ل�صيت،  �لذ�ئعي  �لإيطاليني 
عهد �مللك فيكتور عمانويل، وقد ولد يف تورينو عام 1810م 
حو�يل  �لعمر  من  بالًغا  1861م،  عام  �ملدينة  بهذه  ومات 

52 عاًما.

� يف �لتح�صري لحتاد �لبالد �لإيطالية،  ا جدًّ ولعب دوًر� هامًّ
وكان له �لف�صل يف عر�ض �مل�صاألة �لإيطالية على موؤمتر باري�ض، 
حيث كان ميثل مقاطعة »�لبيودمون Le Piedmont« وجنح 

يف �ن�صو�ء فرن�صا �إىل جانب �آر�ئه.

وقد كان ذ� عقل ر�جح، لمع �لفكر، وذ� �إر�دة قوية ل 
تلني �أمام �لأحد�ث، وكان من نتائج ن�صاطه �لذي ل يعرف 
�لكلل �أو �مللل �أنه كان ل يخلد �إىل �لر�حة ويركن �إىل �لنوم �إل 
�أربع �صاعات يف �ليوم و�لليلة، و�صبهه معا�رصوه »بالكردينال 
�لت�صبيه  هذ�  بلغه  وعندما  �لأحمر،  فرن�صا  كردينال  ري�صلييه« 
قال: نعم �أنا مثل ري�صلييه ولدن دون �ملالب�ض �لكهنوتية ودون 

حب �إر�قة �لدماء.
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1063– كامل مر�سي )الدكتور( – �سارع – 
بق�سم باب �رشقي )فيلون �سابًقا(

�طلب ترجمته يف »�لدكتور كامل مر�صي«.

الرمل  بق�سم   – �سارع   – كبلر   –1064
ا( )اأ�سامة بن زيد حاليًّ

�لأملاين  �لفلكي   »Jean Kepler كبلر  »جان  هو 
»ورمتربج  مبقاطعة   »Weil »وييل  ببلدة  ولد  �ل�صيت،  �لذ�ئع 
»ر�ت�صبون  مبدينة  ومات  1571م،  عام   »Württemberg

Ratisbonne« عام 1630م، وقد تفرغ منذ �صباه لدر��صة 

�لريا�صيات فنمى معارفها طو�ل حياته على �لرغم من �لإخفاق 
معي�صته، وق�صى فرتة من  �للذين �صادفاه يف جمرى  و�لبوؤ�ض 
حياته �لعملية كم�صاعد ملن كانو� يتولون علوم �لفلك يف بالط 
�لرغم  وعلى   ،»Rodolphe II �لثاين  »رودلف  �لإمرب�طور 
�لذي  �لتنجيم  دجل  من  �لكثري  ي�صوبها  �لفلكية  �أعماله  �أن  من 
��صتنتاجه  �أن  �إل  �لع�رص  ذلك  يف  �لعلمية  �لعقلية  ي�صود  كان 
�أعماله �لفلكية �لعلمية  �حل�صيف ب�صاأن كوكب �ملريخ قد توج 
عه �لقو�نني �لفلكية  بالن�رص �لباهر، كما توجه باإكليل �لن�رص و�صْ
هذه  ومن  �لآن،  حتى  كبلر«  »بقو�نني  ت�صمى  ماز�لت  �لتي 

�لقو�نني ��صتخل�ض نيوتن قانون �جلاذبية �لعامة.

يف  فاطلبها  لل�صارع  �جلديد  �ل�صم  �صاحب  ترجمة  �أما 
»�أ�صامة بن زيد«.

1065 – الكتَّاين – �سارع – بق�سم اجلمرك
�لذين  بني  من  �أن  �لطبقات  كتابه  يف  �ل�صعر�ين  يقول 
بن  بكر  �أبو  يدعى  تقي، ورع،  �لكتاين رجل  لقب  يحملون 

�أ�صله من مدينة بغد�د بالعر�ق، وقد  علي بن جعفر �لكّتاين، 
نزح �إىل مكة �ملكرمة حيث �أقام مدة من �لزمن ق�صاها جماوًر� 
عام 322هـ  �ملدة  هذه  نهاية  �ملنية يف  وو�فته  �حلر�م،  بالبيت 

)933م( وكان �أحد �أئمة يف علم �لطرق �ل�صوفية.

الرمل  بق�سم   – �سارع   – كت�سرن   –1066
ا( )اأحمد �سوقي بك حاليًّ

 Horatio كت�صن  هربرت  »هور�تيو  بالكامل  ��صمه 
يونية عام  Herbert Kitchener«، ولد يف 24 من �صهر 

�أب  من   »Ballylongford لوجنفورد  »باللي  ببلدة  1850م 
�مللكي  �لع�صكري  �ملعهد  يف  �لبن  در�ض  وقد  ع�صكري، 
جاء  بريطاين  قائد  �أكرب   – �لإجنليز  نظر  يف   – لي�صبح  وكرب 
�ل�صود�ن،  �لع�صكرية  حياته  خالل  فتح  وقد  ولنجتون،  بعد 
�إفريقيا،  �مل�رصي وحارب يف جنوب  للجي�ض  و�صار �رصد�ًر� 
من�صب  �إىل  ثم و�صل  ليعمل مع كرزون،  �لهند  �إىل  وذهب 

وزير �حلربية يف م�صتهل �حلرب �لعاملية �لأوىل.

فيه  يوؤمن  بيت  يف  �لقا�صي  �لع�صكري  �لرجل  هذ�  ون�صاأ 
يجلد  جنده  ولهذ�  �لأبناء،  تربية  يف  �لق�صوة  ب�رصورة  �لو�لد 
�أبناءه دون رحمة لأقل غلطة �أو �أب�صط هفوة، وقد �صلب �بنه 
»هور�تيو كت�صن« يوًما كاماًل لغلطة تافهة �رتكبها، وكان هذ� 
�لو�لد �لغليظ �لقلب ي�صجع �أبناءه على �أن يكونو� ق�صاة �لقلوب 
نحو غريهم، وكرب »هور�تيو« وهو يوؤمن مببد�أ �أبيه يف �حلياة، 

وقد هياأت له �لظروف �إظهار ق�صوته و�لتعبري عنها.

مقيًد�  ور�ءه  جره  حممود  �لأمري  على  �نت�رص  فعندما 
بال�صال�صل يف رجليه وعنقه ويد�ه مربوطتان خلفه، وكان كلما 
تعرث �مل�صكني �أو �أبطاأ يف �ل�صري ب�صبب �آلمه �أمر كت�صن �حلر��ض 
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باإلهاب ظهره بال�صياط، ومتاثل هذه �لق�صوة �لوح�صية تلك �لتي 
كان �لرومان ميار�صونها حيال �أ�رصهم، فكانو� يقودونهم �إىل 
�أمام  �لكا�رصة  للوحو�ض  فر�ئ�ض  بهم  يلقون  ثم  روما مكبلني، 
�لآلف من �ملتفرجني �أو ي�صلطون بع�صهم على بع�ض لي�صقطو� 

يف �لنهاية �رصعى �أمام �أنظار �ملنت�رصين �لق�صاة.

بنب�ض  �أمر  بال�صود�ن  درمان  �أم  كت�صن  �حتل  �أن  ويوم 
يف  بالعظام  فرمى  وجمجمته،  عظامه  فاأخرجت  �ملهدي  قرب 
�جلر�حني  كلية  متحف  �إىل  �جلمجمة  و�أر�صل  �لنيل،  جمرى 
بلندن، وكل هذ� �لتمثيل برفات رجل �صار بني يدي �لله كان 
للت�صفي و�لنتقام ملقتل جوردون با�صا )�نظر هذه �ملادة(، ومل 
يكن مقتل جوردون ظلًما من �ملهدي، �أو �ل�صود�نيني، و�إمنا 
لي�صيطر  جاء  رجل  �صد  و��صتقاللهم  كيانهم  عن  دفاًعا  كان 
�أرز�قهم لدولته �ل�صتعمارية �جل�صعة  على مقدر�تهم، وينهب 
�أول  �ملهدي  رفات  حيال  فعله كت�صن  ما  يكن  بريطانيا، ومل 
عمل غري �إن�صاين يرتكبه �لإجنليز يف تاريخ جربوتهم �لطويل، 
فقد �أخرجو� �أمعاء نابليون بونابرت عقب موته يف جزيرة �صانت 
هيالنه باملحيط �لأطلنطي وهو �صجني لديهم، و�أر�صلوها �إىل 
هذه �لكلية نف�صها لتعر�ض فيها وليفرح �مل�صاهدين من �أبناء �لتاميز 

بالنظر �إىل جزء من �أح�صاء عدوهم يف �حلروب.

ومل يقف ظلم كت�صن عند هذ� �حلد، فب�صبب ر�صا�صات 
بذبح  �لعاتي  هذ�  �أمر  درمان  �أم  نافذة يف  من  �نطلقت  طائ�صة 
مئات من �لرجال و�لن�صاء، ويفخر يف زهو وكربياء وعنجهية 
من  �أكرث  درمان  �أم  معركة  يف  قتل  باأنه  متعجرفة  �إجنليزية 
�أحد ع�رص �ألًفا، بينما مل يقتل من رجاله �صوى ثمانية و�أربعني!!! 
كما يفخر باأنه �أ�رص يف هذه �ملعركة نف�صها �صتة ع�رص �ألًفا بينهم 
من  يتورع  مل  �أخرى  جهة  ومن  �ملعذبني،  �جلرحى  من  كثري 

�أن يربق �إىل كرومر – �رصيكه يف �لق�صوة و�جلربوت وجالد 
دن�صو�ي �ملمقوت – باأن يف حوزته ثالثني �ألف �صبية!!! وقد 
�لذي كان  �لقامت  �لع�صف  �لربيطانية على هذ�  كافاأته �حلكومة 
يف نظرها �نت�صاًر� باهًر�، كافاأته مببلغ ثالثني �ألًفا من �جلنيهات 

�لإ�صرتلينية وبلقب لورد، ف�صار �للورد كت�صن.

وعندما خا�ض �حلرب يف جنوب �إفريقيا �صد �لبوير، �أقام 
مع�صكر�ت ح�رص فيها �لن�صاء ح�رًص�، و�أرهقهن تعذيًبا مما �أثار 

ثائرة �لر�أي �لعام �لعاملي.

�أ�صدر �ل�صري فيليب ماجنو�ض كتابًا عن كت�صن منذ  ولقد 
د فيه ما ذكر قباًل  �صبع �صنو�ت - �أي يف حو�يل عام 1961 – ردَّ
، و�أ�صاف �أن هذ� �لع�صكري �لبغي�ض كان �نتهازيًّا و�صوليًّا، 
�لنفوذ يف  ذوي  �أ�صدقائه  مبعونة  نالها  �لتي  �لرتب  �إىل  فارتقى 
�صورة  هو  »كت�صن  بعنو�ن  و�لكتاب  �لربيطانية،  �حلكومة 
 ،»Kitchener Portrait of an Imperialist للم�صتعمر
ويو�صح �ل�صري فيليب ماجنو�ض يف كتابه هذ� »�أن كت�صن كان 
يقعون  من  ح�صاب  وعلى  لالقت�صاد،  حمل  غري  يف  مقت�صًد� 
حتت رحمته، فعندما كان يف جنوب �إفريقيا �إبان حرب �لبوير 
��صتخدم �لإفريقيني يف خدمته وخدمة جي�صه دون �أن يعطيهم 
�أجورهم، كما ��صتخدم �مل�رصيني بال�صخرة م�صاًفا �إليه �جللد، 
ا، وكان  وكان يقرت على جنوده يف �ملالب�ض ويف �لعالج �أي�صً
متهًما يف خلقه فهو مهما ق�صا على جنوده مل يكن ي�صتطيع �أن 
باح �لوجوه بل كان يدنيهم منه... �إنه  يق�صو على �صباطه �ل�صِّ

�ل�صذوذ �جلن�صي«. 

�ملنظم،  �لكبري  بالعمل  �لقيام  عن  عاجًز�  كت�صن  وكان   
لقد جنح يف معركة �أم درمان و�حتالل �خلرطوم لأنها معركة 
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�ملعقدة  �ملعارك  كل  يف  ذلك  بعد  ف�صل  ولكنه  حمدودة، 
جنوب  يف  معاركه  فخ�رص  كبري،  تخطيط  �إىل  حتتاج  �لتي 
يف  للحربية  وزيًر�  �أ�صبح  عندما  و��صًحا  عجزه  وبد�  �إفريقيا، 
يونية  �صهر  من   5 يف  غرقه  كان  حتى  �لأوىل  �لعاملية  �حلرب 
�لباخرة  رو�صيا على ظهر  �إىل  عام 1916م وكان يف طريقه 
»هامب�صري« للتباحث مع �مل�صوؤولني �لرو�ض، وكان غرقه رحمة 
ل  مزعج  رجل  من  تخل�صت  مبوته  �إذ  �لربيطانية،  للوز�رة 
يوؤمن بالتنظيم، ول ي�صتمع �إىل �آر�ء �لآخرين، ومل يكن هذ� 
�حتاج  �لهند  فعندما كان يف  �أعماله،  مبلفات  ليحتفظ  �لرجل 
�إىل ورق يغطي به جدر�ن بع�ض �لغرف فاأمر با�صتعمال �مللفات 
�لربقيات  يقر�أ بع�ض  �أخرى مل يكن  �لغر�ض، ومن جهة  لهذ� 
للحربية  وزيًر�  �أ�صبح  وعندما  �إليه...  و�صولها  لدى  �لهامة 
يفتح  ل  زمالئه  �لوزر�ء حمملًقا يف  �جتماع  يجل�ض يف  كان 
�أقنع رئي�ض  �أفكاره، مما  �لتعبري عن  ي�صتطيع  فمه بكلمة، ول 
�لتي  �ل�صخمة  �ملهمة  تلك  مبثل  �ل�صطالع  بعجزه عن  �لوزر�ء 
وكلت �إليه، ولهذ� جلاأ �إىل جتريده من �صلطاته تدريجيًّا حتى مل 

يبق له من وزير �حلربية �صوى �ل�صم.

�لقول  �لتز�ن يف  فقد  �إىل  فيدفعه  يثريه  �صيء  �أقل  وكان 
و�لعمل، فاإذ� هد�أ �أخذ يعتذر، ومل يكن ليتورع عن ��صتخد�م 
�صلطته ل�صاحله، فكان ياأخذ لنف�صه ما يحلو له من غنائم �حلرب، 
وهذ� �لعمل هو �ل�رصقة بعينها �لناجتة عن ��صتغالل �لنفوذ �مل�صني، 
ومن �لأ�صياء �لتي �رصقها بع�ض �لتماثيل �لبديعة �ل�صنع يف حجم 
بيته  �إفريقيا، وو�صعها يف حديقة  �لإن�صان، نقلها من جنوب 
قطعة  �أعطاه  حتى  كينيا  حاكم  على  �صغط  كما  �إجنلرت�،  يف 
من �لأر�ض �لأمريية، وبعدها طلب منه �أن ي�صت�صلحها له على 
ح�صاب �لدولة، وعندما �أهديت �إليه �أطباق من �خل�صب �جلميل 

ها وطلب بدًل منها �صحوًنا  �ملنقو�ض يف بع�ض مدن �إفريقيا، ردَّ
من �لذهب قائاًل: »وما فائدة هذه؟ �إن ما �أريده هو �أطباق من 

�لذهب �خلال�ض«. 

�لدقة  فوق حتريه  �أنه  ماجنو�ض  فيليب  �ل�صري  وميزة كتاب 
و�ل�صتق�صاء قد �ألفه �صاحبه على �أ�صا�ض در��صته لوثائق قدمتها 
له �أ�رصة كت�صن نف�صها، كما ذللت له هذه �لأ�رصة كثرًي� من 
�لوثائق  بع�ض  على  ح�صوله  طريق  يف  وقفت  �لتي  �لعقبات 
�لأخرى، ويقع �لكتاب يف 380 �صفحة يف كل منها �تهام 
�أو وخزة، �أو غمزة ت�صندها �لوثائق نف�صها، ول ياأتي قارئه �إىل 
�آخره، �إل وقد �أح�ض باأن ما نال كت�صن من �لتمجيد مل يكن �إل 
غلطة يف حق �لتاريخ تدل على �أن بع�ض �جلماعات من �لب�رص 
قد متجد يف فرتة من تاريخها من ل ي�صتحق �لتمجيد، ويعود 
للحكم  رحمة  كت�صن  غرق  يف  كان  »ولقد  فيقول:  �ملوؤلف 
�لد�صتوري، فبعده �أ�صبح يف ��صتطاعة لويد جورج – رئي�ض 
�لوزر�ء يف ذلك �حلني – �أن يرد للوز�رة هيبتها، و�أن يعيد �إليها 
وجعلهم  �لع�صكريني،  �لقو�د  نفوذ  من  قل�ض  باأن  �صلطاتها، 

خا�صعني لرجال �ل�صيا�صة ينفذون ما ي�صدرونه من �أو�مر«. 

�صورها  كما  �ل�صافرة  حقيقته  على  كت�صن  هو  هذ� 
�ل�صري فيليب ماجنو�ض �لذي �صغل مر�كز مرموقة يف �لوظائف 
�ملدنية و�لع�صكرية �لربيطانية، غري �أن �لتاريخ �لر�صمي �ملغر�ض 
�ملهديني و��صتوىل  �لتايل: »هزم  �لنحو  ن �صرية حياته على  يدوِّ
بن�رص حققه، وعني  �لرتن�صفال  و�أنهى حرب  على �خلرطوم، 
ا للقو�ت �لربيطانية يف �لهند، ثم توىل  عام 1902م قائًد� عامًّ
للحربية  وزيًر�  �ختري  و�أخرًي�  م�رص،  يف  �لعام  �ملقيم  من�صب 
�لربيطانية، فنظم �جلي�ض �لإجنليزي يف �ملدة من عام 1914م 
�إىل عام 1916م وغرق يف ذلك �لعام نف�صه«. و�رصد تاريخ 
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�ل�صري  كتاب  ن يف  دوِّ ما  متاًما  يخالف  �لنحو  هذ�  على  حياته 
�لتي ل ي�صتطاع جتريحها  �لوثائق �حلقيقية  ماجنو�ض �ملبني على 
يجب  �لطاغية  �لرجل  هذ�  تاريخ  فاإن  ثّم  ومن  �صهولة،  يف 
�لآنف  بالكتاب  جاء  كما  وتف�صيله  جملته  يف  ي�صتوعب  �أن 

�لذكر.

�أما ترجمة �صاحب ��صم �ل�صارع �جلديد فاطلبها يف )�أحمد 
�صوقي بك(.

1067– كردوت�سي جوزيه – ميدان – بق�سم 
ا( العطارين )ابن العميد حاليًّ

»جيو�صي  يف  ترجمته  �نظر  جميد،  �إيطايل  �صارع 
كاردوت�صي«. 

يف  للميد�ن  �جلديد  �ل�صم  �صاحب  ترجمة  و�نظر 
�لعميد«.  »�بن 

كرموز بق�سم   – حارة   – الكردي   –1068
الرمل  بق�سم   – �سارع   – الكردي   –1069

ا( )ابن فرح الإ�سبيلي حاليًّ
�لكردي،  �ل�صعب  �أي فرد من  �لكردي لقب يطلق على 
من  �ل�صمالية  �ملناطق  �صكان  وهم  �لأكر�د،  �لكردي  وجمع 
�لعر�ق، وبع�ض �ملناطق �ل�رصقية من تركيا ومنهم من يقطنون 
باإير�ن، وهم م�صلمون و�أغلبهم �صنيون، ولهم عاد�ت وتقاليد 
خا�صة بهم، ولهم نوع من �ملو�صيقى خا�ض بهم، ويطلق على 

�إحدى �لنغمات يف �ملو�صيقى �لعربية ��صم »نغمة �لكرد«. 

وممن جاء ذكرهم يف كتاب �لطبقات لل�صعر�ين:

�لعر�قيني،  م�صايخ  �أعيان  من  الكردي:  ماجد  اأب� حممد   )1
�أئمة �ملحققني، وكان ي�صكن  �لله ومن  �إىل  �ملقربني  و�صدور 
�ملنية  �أن و�فته  �إىل  �لعر�ق و��صتوطنها  �أر�ض  جبال حمرين من 

عام 561هـ )1165م(.

بيرب�ض  �لظاهر  �مللك  �صيخ  الكردي:  خ�رش  ال�سيخ   )2
ينزل  بيرب�ض  �ل�صلطان  وكان  مت�صوًفا،  كان  �لفتوح،  �أبو 
كثرًي� من �لقلعة لزيارته، ويطلعه على �أ�رص�ره وي�صت�صحبه يف 
فطلع  وحب�صه،  �ل�صلطان  عليه  فنقم  به،  ُو�ِصَي  ثم  �أ�صفاره، 
�إىل �لقلعة جمهرة من مريدي �لكردي، و��صتعطفو� �ل�صلطان 
675هـ  عام  �لكردي  �ل�صيخ  وتويف  �رص�حه،  فاأطلق  بيرب�ض 
ودفن  �صنو�ت،  �أربع  �ل�صجن  يف  مكث  �أن  بعد  )1276م( 
بز�وية جتاه جامع �مللك �لظاهر على �خلليج �حلاكمي بالقاهرة.

خارج  ميد�ن  بربكة  يقيم  كان  الكردي:  عمر  �سيدي   )3
)�نظر  خو�صقدم  ز�وية  يف  ودفن  مت�صوًفا،  وكان  �لقاهرة، 

هذه �ملادة(.

مالك  �أو  �صكان،  لأحد  »�لكردي«  ��صم  يكون  وقد 
�لعقار�ت يف هذ� �ل�صارع ول�صيما �أن بالإ�صكندرية �أ�رصة حتمل 
ي�صنع  م�صهور  اب  ق�صَّ �أفر�دها  بني  من  �لكردي«  »�أ�رصة  لقب 

�ل�صجق �ملمتاز.

كرموز بق�سم   – �سارع   – كرموز   –1070
يطلق ��صم »كرموز« على �ل�صارع �لرئي�صي �ملمتد من �صارع 
�خلديوي �لأول )�رصيف حاليًّا( �إىل ترعة �ملحمودية )�نظر هذه 
يقوم  �لذي  �لتل  ثم  �لإ�صالمية  �جلبانات  مبحاذ�ة   � مارًّ �ملادة( 
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وهو  �ل�رص�بيوم،  مو�صع  كان  و�لذي  �ل�صو�ري  عمود  فوقه 
�لبطلمية  �لدولة  موؤ�ص�ض  �لأول  بطليمو�ض  �صيده  �لذي  �ملعبد 

بالإ�صكندرية لعبادة �لإله »�صري�بي�ض«. 

ا على ق�صم كبري من �أق�صام �ملدينة  ويطلق ��صم كرموز �أي�صً
وغيط  �ل�صقافة،  وكوم  �صدرة،  باب  �أحياء  ي�صم  �لإد�رية 

�لعنب، ور�غب با�صا، وغربال، وهو مكتظ بال�صكان.

هو  ��صمه  و�لق�صم،  �ل�صارع  يحمل  �لذي  وكرموز 
�جلز�ئري،  بالقطر  ولد  �لذي  كرموز  م�صطفى  �لرحمن  عبد 
�أر�صله  �لعمر  من  ع�رصة  �خلام�صة  بلغ  وملا  كنفه،  وترعرع يف 
على  فا�صتمر  بالأزهر  �لدينية  �لعلوم  لتلقي  �لقاهرة  �إىل  و�لده 
مو��صلة �لتح�صيل خم�ض �صنني، تعرف يف خاللها على زميل 
�لن�صب  �لعريقة  ُكَرميِّ  حممد  �ل�صيد  �أ�رصة  من  �لدر��صة  يف  له 
�لفتاح  – وعبد  �ل�صيد حممد ُكَرميِّ  بالإ�صكندرية )�نظر مادتي 
(، وتوطدت �ل�صد�قة بني �لزميلني بامل�صاهرة، �إذ تزوج  ُكَرميِّ
�إىل  بها  وعاد   ، ُكَرميِّ زميله  �صقيقة  من  كرموز  �لرحمن  عبد 
م�صقط ر�أ�صه مدينة �جلز�ئر حيث مار�ض �لتجارة مع �أبيه و�أن�صاأ 
عالقات جتارية مع �لكثري من جتَّار �لقاهرة و�لإ�صكندرية، و��صم 

كرموز يطلق يف �جلز�ئر على �أحد �أنو�ع �لتني �لرب�صومي.

وعند وفاة و�لده كان �ل�صتعمار �لفرن�صي قد �صيق �خلناق 
�لإ�صكندرية، و��صتقر يف  �إىل  على �جلز�ئريني فهاجر كرموز 
�حلي �لذي �أطلق ��صمه عليه وكان يدعى يف �أول �لأمر بغيط 
غيًطا  ��صرتى  كرموز  �لرحمن  عبد  �أن  على  يدل  مما  كرموز 
بالقرب من ترعة �ملحمودية لزر�عته، وكان نزوح عبد �لرحمن 

كرموز �إىل �لإ�صكندرية يف عام 1854م.

جزء  ماز�ل  ل�صكناه  كبرًي�  منزًل  �صيد  �لرتعة  ة  فَّ �صِ وعلى 
منه قائًما حتى �لآن يف مو�جهة �لكوبري �لذي �أطلق عليه ��صم 
كرموز هو �لآخر، وماز�ل �صياج حديقة هذ� �ملنزل �حلديدي 

يطل على �صارع ترعة �ملحمودية.

ولهذ�  �حلبوب،  يف  �لجتار  ممار�صة  يف  كرموز  و�أخذ 
�ل�صبب �صيد منزله على �صفة �لرتعة، فكانت �ملر�كب �ل�رص�عية 
و�لفول  و�ل�صعري  �لقمح  من  ي�صتورده  ما  خمازنه  �إىل  تنقل 
و�لبقول �ملختلفة يف �صهولة وي�رص، ومن ثّم ��صتطاع جمع ثروة 
�لتي  �ملغربية   �ل�صلع  بع�ض  وجتارة  �حلبوب،  جتارة  من  كبرية 
كان يجلبها من بالد �ملغرب �لعربي و�لتي كانت كبرية �لرو�ج 
بالقطر �مل�رصي، وقد خ�ص�ض لتجارها �صوق بالإ�صكندرية هي 

�صوق �ملغاربة.

ماز�ل  د�ره  من  بالقرب  م�صجًد�  �صيد  �لرثوة  هذه  ومن 
�مل�صاجد  من  وهو  �لدينية،  �ل�صعائر  فيه  وتقام  با�صمه  يدعى 
�لتابعة لالأهايل، ول متنح �إعانة �صعائر له من وز�رة �لأوقاف، 
�حلايل  �لع�رصين  �لقرن  نهاية  يف  كرموز  �لرحمن  عبد  وتويف 
ج �إحدى بناته من  عن عمر يناهز �لثمانني عاًما، وكان قد زوَّ
حممد  �ل�صيخ  �بن  وهو  طنطا  مفتي  �جلز�يريل  حممود  �ل�صيخ 
�ملفتي �جلز�يريل، وقد �أ�صاع �أولده ما ترك من ثروة �إل �لقليل 
منها، ومن ذريته �ملرحوم �لأ�صتاذ حممود كرموز مدر�ض �أول 

�ملو�د �لجتماعية مبدر�صة �لرمل �لثانوية �صابًقا.

اجلمرك بق�سم   – حارة   – الكعبي   –1071
�أحمد بن حممود  �لله بن  �لقا�صم عبد  »�أبو  بالكامل  ��صمه 
زمانه،  يف  �مل�صهورين  �لعلماء  من  وكان  �لبلخي«،  �لكعبي 
وكان ر�أ�ض طائفة من �ملعتزلة يقال لهم �لكعبية ن�صبة �إىل لقبه، 
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وهو �صاحب �ملقالت و�لر�صائل �لفقهية �لذ�ئعة �ل�صيت، ومن 
مقالته تلك �لتي يقول فيها: »�إن �لله �صبحان �لله وتعاىل لي�صت 
له �إر�دة، و�إن جميع �أفعاله و�قعة منه بغري �إر�دة ول م�صيئة منه 

لها«.

وكان �لكعبي من �أكابر �أ�صحاب �لكالم، وله �ختبار�ت 
عام  �صعبان  �صهر  م�صتهل  يف  �ملنية  وو�فته  �لكالم،  علم  يف 

317هـ )929م(.

ويرجع لقبه »�لكعبي« �إىل بني كعب، وكنيته »�لبلخي« 
�إىل مدينة بلخ �إحدى مدن خر��صان.

وتدل �آر�وؤه �لفل�صفية يف علم �لكالم على �أنه يوؤمن بالقدر، 
ر �لله لها �أن  و�أزلية �أفعال �لله �صبحانه وتعاىل، فهي �أعمال قدَّ
تكون فكانت، ومن ثّم فهي ل تتغري بتغري �لأزمان، ول ميكن 

تعديلها بالدعاء و�ل�رص�عة.

اللبان بق�سم   – حارة   – الكعكي   –1072
لعل هذ� �ل�صم لرجل من �صكان هذه �حلارة �أو �أحد مالك 
�إىل  بالن�صبة  �لعادة  هي  كما  جانبيها،  على  �لكائنة  �لعقار�ت 

كثري من حار�ت �ملدينة و�أزقتها و�صو�رعها.

ويف كتاب �ل�صعر�ين )�لطبقات( �صرية ويّل من �ملت�صوفني 
يدعى �ل�صيخ �أحمد �لكعكي، يقول �ل�صعر�ين: »�إنه كان عابًد� 
�لتوحيد،  �لعلم ول�صيما يف علم  �لغو�ض يف  وز�هًد�، كثري 
�صيدي  �صيخه  وكان  عنه،  يفهم  يكاد  ل  مغلًقا  ل�صانه  وكان 
حممد �لكعكي �ملدفون بالقلعة بجبل �ملقطم بالقاهرة يف ز�وية 
�ل�صالة  �لله عليه  »�صارية« �صاحب ر�صول  �صيدي  بالقرب من 
وهو  ره،  وحذَّ يحارب،  وهو  �لر�صول  ناد�ه  �لذي  و�ل�صالم 

�أي  �جلبل«،  �صارية  »يا  له:  فقال  �لنافذة  �لنبوية  بب�صريته  ير�ه 
�تخذ �جلبل خلف ظهرك يحميك من غلبة �لأعد�ء«.

وقد عا�رص �ل�صيخ �أحمد �لكعكي �ل�صعر�ين نف�صه، وتويف 
يف 15 من رجب �صنة 952هـ )1545م( ودفن بحّي بولق 

يف مقام �لعارف بالله �صيدي ح�صني �أبي علي.

1073– الكفاح – �سارع – بق�سم العطارين 
)�سي�سليا �سابًقا(

�لكفاح معناه �لن�صال و�ملقاومة، و�لكلمة من فعل »كفح« 
غطاءه،  عنه  ك�صف  �أي  فالًنا«:  »كفح  يقال:  ك�صف،  �أي 
�أو �رصبه بالع�صا، وكفح جلام �لد�بة: �أي جذبه، كاأكفحه، 
وكفح فالًنا: �أي و�جهه، وكفح �ملر�أة: �أي َقبَّلها فجاأة، ويف 
�حلديث: »�أعطيت حممًد� كفاًحا« �أي �أعطيته �أ�صياء كثرية من 
و�ل�صيف  �لنا�ض،  من  �لكف  هو  و�لكفيح:  و�لآخرة،  �لدنيا 

�ملفاجئ، و�لأكفح: هو �لأ�صود.

وقد �أطلقت جلنة ت�صمية �ل�صو�رع ملحافظة �لإ�صكندرية هذ� 
�ل�صم على �ل�صارع رمًز� لكفاح �ل�صعب �لعربي يف �صبيل حتقيق 

حريته و�أمانيه.

�أما ترجمة �ل�صم �لقدمي لل�صارع فاطلبه يف كلمة »�صقلية 
وهي �صي�صليا باللغة �لأجنبية«. 

1074– كفر عبده – �سارع – بق�سم الرمل 
)اللنبي �سابًقا(

قامت  وقد  �ل�صوي�ض،  مدينة  من  بالقرب  �لكفر  هذ�  يقع 
و��صعة  تخريب  بحملة  �لغا�صمة  �لإجنليزية  �لحتالل  قو�ت 
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�لنطاق، كان هدفها �لرئي�صي تدمري كفر �أحمد عبده، فاأز�لت 
من  �صكانها  �أغلب  وقتلت  �لقرية،  �لوح�صية  �لغا�صبة  �لقو�ت 

�لأطفال و�لن�صاء و�لرجال.

عن  �مل�رصية  �حلكومة  �أعلنت  �لرهيبة  �ملعركة  �نتهاء  وبعد 
�إعادة بناء �لكفر �ملنكوب، فلم جتروؤ �رصكة من �رصكات �إقامة 
�عتد�ء�ت  من  خوًفا  �مل�رصوع  هذ�  لتنفيذ  �لتقدم  على  �ملباين 

�لإجنليز على كل من تطاأ �أقد�مه �أر�ض �لقرية.

و�لفزع  و�خلوف  بالتوتر  �ملحاطة  �لظروف  هذه  وو�صط 
ت�صييد  لإعادة  بعطائه  عثمان  �أحمد  عثمان  �ملهند�ض  تقدم 
�إىل  بالن�صبة  متاعب جمة  �لتنفيذ  �أحمد عبده، و�عرت�ض  كفر 

مبو�د  �ملحملة  �ل�صيار�ت  يعرت�صون  �لإجنليز  كان  �إذ  �لعمل، 
�لبناء ويلقون بحمولتها يف �لطريق، ولكن على �لرغم من هذه 
بالقرية يف  منزًل  بناء 161  �ملعجزة عندما مت  �ملتاعب حدثت 

خالل ثالثة �أ�صهر فقط و�صط هذ� �جلو �لرهيب من �لذعر.

ن �رصكة  وقد �ّطرد جناح �ملهند�ض عثمان �أحمد عثمان فكوَّ
�أ�صبحت  حتى  �لأيام  مر  على  ن�صاطها  نطاق  �ت�صع  مقاولت 
مباين  بت�صييد  قامت  �لتي  �لعرب«  �ملقاولني  ��صم »�رصكة  حتمل 
�ل�صد �لعايل )�نظر هذه �ملادة(، و�أ�صبح �ملهند�ض عثمان رئي�ض 

جمل�ض �إد�رتها.

�أما ترجمة �ل�صم �لقدمي لل�صارع فاطلبها يف »�للنبي«. 

فيال مي�صيل بيهار ب�صارع كفر عبده
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بك  حمرم  بق�سم   – �سارع   – ِكِلر   –1075
ا( )حممد الكلزة حاليًّ

�لتاريخ �صري  �أربعة ممن دون   »Keller »ِكِلْر  يحمل لقب 
حياتهم وهم:

1( جاك ِكِلر: عامل من علماء �لالهوت �لأملان، وكان تابًعا 
مبدينة  ولد  وقد  �ليا�صوعيني«،  »�لآباء  �جلزويت  �لرهبان  لفئة 
مبدينة  1631م  عام  ومات   1560 عام  باأملانيا  »�صيكنجن« 

ميونيخ.

2( جان جاك ِكِلر: ولد مبدينة زيورخ عام 1635 ب�صوي�رص�، 
ماهًر�،  �صباًكا  وكان  1700م،  عام  كوملار  مبدينة  ومات 
�لربونزية  �لتماثيل  �أغلب  �صنع  يف  ولأخيه  له  �لف�صل  ويرجع 
بالقرب  �ل�صهري   »Versailles »فر�صاي  ق�رص  بحديقة  �ملقامة 

من باري�ض بفرن�صا.

مبدينة  ولد  �صوي�رصي  ق�ص�صي  كاتب  ِكِلر:  ج�ديفروا   )3
عام  زيورخ  مبدينة  ومات  1819م،  عام  »جالت�صفيلدن« 
من  قيمة  وجمموعة  �صيقة،  ا  ق�ص�صً �ألف  وقد  1890م، 

�ل�صعر.

4( خر�ست�ف ِكِلر )ويدعى �سيلالري��ض Cellarius(: وكان 
مبدينة  ولد  جغر�فيًّا،  وموؤرًخا  �لأملانية،  �للغة  فقه  يف  عماًل 
1707م،  عام  هال  مبدينة  ومات  1638م  عام  �صمالكالد 
�لكال�صيكية  �لثقافة  م�صتوى  رفع  و�فر يف  بن�صيب  �أ�صهم  وقد 

يف بالده.

يف  فاطلبها  لل�صارع  �جلديد  �ل�صم  �صاحب  ترجمة  �أما 
»حممد �لكلزة«. 

1076– كلوت بك – �سارع – بق�سم حمرم بك
1793م  عام  بفرن�صا   »Clot Bey بك  »كلوت  ولد 
نال  وقد  �لفرن�صي،  باجلي�ض  طبيًبا  �صابًطا  وكان  )1208هـ( 
بعد خدمته �لطويلة يف م�رص ثم يف فرن�صا و�صام جوقة �ل�رصف 
»la légion d’honneur« و�صار ع�صًو� يف �أكادميية �لطب 

�مللكية بباري�ض.

وتبد�أ ق�صة نزوحه �إىل م�رص عقب �إن�صاء حممد علي جي�ًصا 
جعل معظم مدربيه من �لفرن�صيني، وكان لبد لهذ� �جلي�ض من 
�ملعارك ويد�فعون  �أطباء يعاجلون مر�صاه وياأ�صون جرحاه عند 

�لأوبئة �إذ� �جتاحت �لبالد.

تقوم  طبية  مدر�صة  ين�صئ  �أن  علي  حممد  ر�أى  هنا  من 
�لو�صائل  �أحدث  على  �لزمن  ذلك  يف  �حلديث  �لطب  بتعليم 
عام  فاأن�صاأ يف  �لأيام،  تلك  �لغرب يف  بالد  �إليها  �نتهت  �لتي 
و�أقام  �ملدر�صة  �أبي زعبل هذه  1242هـ )1826م( يف جهة 
باإز�ئها م�صت�صفى ملعاجلة �ملر�صى ولتمرين �لتالميذ يف �لتطبيب، 
و�أح�رص لها �أ�صاتذة من �لغرب، وجعل ريا�صتها �إىل �لدكتور 
كلوت بك �لفرن�صي، وكان حممد علي قد ��صتقدمه يف �لعام 
وكان  للجي�ض،  طبيًبا  وعينه  1825م،  عام  يف  �أي  �ل�صابق 
�لطالب يف هذه �ملدر�صة َمْزًجا من �مل�رصيني وغريهم، وكثري 
من �أولئك �ختريو� من متقدمي �لطالب يف �لأزهر، ويف عام 
1254هـ )1838م( �نتقلت هذه �ملدر�صة �إىل ق�رص �بن �لعيني 

)�نظر مادة �لعيني(.

�ثني ع�رص تلميًذ� من تالميذ  وكان كلوت بك قد �ختار 
لهذه  و��صطحبهم  بباري�ض،  �لمتحان  ليوؤدو�  �لطب  مدر�صة 
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يف  �إليه  �لف�صل  ويرجع  )1832م(،  1248هـ  عام  �لغاية 
تاأ�صي�ض م�صلحة �ل�صحة بالقطر �مل�رصي.

 Comte فريول  �صان  دي  لوي�ض  »�لكونت  وي�صفه 
دي�صمرب   26 ز�ره يف  �لذي   »Louis de Saint-Ferréol

�لإعجاب  �صديد  رجل  �إنه  فيقول  )1257هـ(  1841م  عام 
�لثانية يف 2  �لو�صف لدى زيارته  �أ�صهب يف هذ�  ثم  بنف�صه، 
يناير عام 1842م )1258هـ(، فقال: �إنه �صغري �جل�صم، جم 
بنف�صه، وير�صى عن  يعتز  قاطع،  يقظ ذو حديث  �لن�صاط، 
ت�رصفاته كل �لر�صى، وهو �إىل جانب ذلك �رصيح فيما يديل 

به من �آر�ء.

وي�صهد �لكونت »دي �صان فريول« باأن �إن�صاء مدر�صة �لطب 
كان عماًل جميًد� وفخًر� لكلوت بك، لأنها �أول مدر�صة من 
نوعها يف م�رص، ومل يق�رص كلوت بك يف تذليل كل �ل�صعاب 
�لتي �عرت�صت قيام هذه �ملدر�صة �لنافعة، فذللها يف قوة وحزم 
و�نت�رص عليها يف �لنهاية، فقد كان عليه �أن ياأمر برتجمة كتب 
�مل�صت�صفى  بناء  �لعربية، ويهيمن على  �إىل  �لفرن�صية  �لتعليم من 
ن فئة من �ملرتجمني لرتجمة حما�رص�ت  بجانب �ملدر�صة وُيكوِّ
�لأ�صاتذة �لأوروبيني، و�أن يجلب �لهياكل �لعظمية من �أوروبا 
للتدريب عليها، ويبا�رص جمع �لعظام من �جلبانات �ملختلفة، 
�لذي كان  بتكليف من حممد علي  �ملهام  بكل هذه  قام  وقد 
م�صغوًل بحملة �جلي�ض �مل�رصي على �صوريا، تارًكا له �لت�رصف 

يف جميع �صوؤون مدر�صة �لطب وم�صت�صفاها.

�إلغاء  على  عزم  علي  حممد  �أن  بالذكر  جدير  هو  ومما 
مدر�صة �لطب بعد �إن�صائها بعامني فقط �أي خالل عام 1244هـ 
هذ�  ولكن  ن�صيج،  م�صنع  �إىل  لتحويلها  وذلك  )1828م( 

�ملادة(  )�نظر هذه  »�صمبوليون«  �إثر و�صاطة  ُعِدل عنه  �مل�رصوع 
لدى حممد علي، وكان �صمبوليون قد ز�ر كلوت بك يف 
15 �صبتمرب عام 1245هـ )1829م( فاألفاه منزعًجا للتفكري يف 
�إلغاء �ملدر�صة، وكان �صمبوليون زميل كلوت بك يف �ملدر�صة 
�أخرى  جهة  ومن  بفرن�صا،  جرينوبل  مبدينة  »�للي�صيه«  �لثانوية 
به  فا�صتعان  �بن حممد علي  با�صا  �إبر�هيم  لدى  ذ� حظوة  كان 
�لو�صاطة  لهذه  فا�صتجاب  �لإلغاء،  عن  للعدول  و�لده  لدى 

وجنت مدر�صة �لطب من �لتال�صي.

وكلوت بك هو موؤلف كتاب »نظرة عامة حول م�رص«،  
ذلك  يف  م�رص  يف  �حلالة  و�صف  �لكتاب  هذ�  يف  ف�صل  وقد 
�لوظائف مدة  �أعباء  فيها  مار�ض  �لتي  �إىل خربته  م�صتنًد�  �حلني 
عو�مل  من  كثرًي�  �لكتاب  هذ�  و�صمن  �صنة،  ع�رصة  خم�ض 
�لتفاوؤل مب�صتقبل �لبالد، و�أتى فيه على �رصح �لتاريخ �لطبيعي، 
و�لفنون،  �حلكومة،  ونظم  �ملطبقة،  و�لقو�نني  و�لأديان 
من  كل  �أعمال  و�رصح  �ملنفذة  �لعمومية  و�لأ�صغال  و�لآثار، 
مبا  فيه  و�أ�صهب  �لفرن�صيني،  من  �مل�رصية  �لنه�صة  يف  �أ�صهمو� 
قام به »بري�ض د�فني Prisse d'Avennes« من �أعمال جميدة 
�صور  يف  �مل�رصية  �لديار  يف  و�لإ�صالمي  �لعربي  �لفن  لإبر�ز 
�لروماين  �ليوناين  �ملتحف  مكتبة  ويف  �جلمال،  ر�ئعة  ملونة 
بالإ�صكندرية جملد�ت كبرية �حلجم ت�صم هذه �ل�صور �جلميلة 

�لتي ت�صهد مبقدرة هذ� �لفنان �لفرن�صي �لفائقة.

ويف هذ� �لكتاب بنّي »كلوت بك« �أفر�د �جلالية �لفرن�صية 
ع�صكريني  ومدربني  و�صيادلة  و�أطباء  جتار  من  �لقاهرة  يف 
�لتي  �لتعليم  ملر�حل  كتابه  من  ف�صاًل  وخ�ص�ض  ومدر�صني، 

�جتازتها م�رص حتى عهده.
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وذكر �أن حممد علي �أر�صل – حتى تاأليف كتابه هذ� – 
تخرج  ومنهم  طالًبا،   114 قو�مها  �أوروبا  �إىل  علمية  بعثات 
�لدين  نور  عثمان  ر�أ�صهم  بعلمهم، وعلى  �أفادو� م�رص  رجال 
�حلرب  �أركان  مدر�صة  موؤ�ص�ض  با�صا(  �لدين  نور  مادة  )�نظر 
باخلنقاه، وخمتار بك وزير �ملعارف، و�ل�صيخ رفاعة �ملوؤلف 

و�ملرتجم �لعظيم ومدير مدر�صة �لأل�صن.

�أن�صئت  �لتي  �ملد�ر�ض  كتابه  يف  بك  كلوت  و�أح�صى 
و�إعد�دية وخا�صة، وكانت  �بتد�ئية  �لفرن�صي من  �لنظام  على 
�مل�صاكن،  �لتالميذ خ�ص�صت لإقامتهم  �آلف من  ت�صم ت�صعة 
وت�رصف لهم وجبات �لطعام و�ملالب�ض، وتدفع لهم مرتبات 
دعاية  �أن كتاب كلوت بك كان  �صك يف  وما من  �صهرية، 
�لأوروبية على �لأخ�ض، وذلك يف  �لأو�صاط  طيبة مل�رص يف 

�لزمن �لذي �صدر فيه وهو عام 1840م.

وقد �أعطى �مل�صيو »جومار Jomard« �أهمية خا�صة لهذ� 
�لكتاب فرّوج له يف �لأو�صاط �لفرن�صية، فذ�ع �صيته، و�قتناه 

� من �ملثقفني �لفرن�صيني. عدد كبري جدًّ

�مل�صيو »جومار« قد �صار يف عام 1818م ع�صًو�  وكان 
علي  حممد  �إليه  فعهد  و�ملخطوطات،  �لآد�ب  �أكادميية  يف 

برعاية �لبعثات �مل�رصية يف باري�ض.

طالًبا  ع�رص  �ثني  �ختار  بك«  »كلوت  باأن  �لقول  وتقدم 
من طلبة مدر�صة �لطب ليوؤدو� �لمتحان يف باري�ض، وقد قام 
�أع�صاء �جلمعية �لطبية هناك بامتحانهم، وعلى �لرغم من �صعوبة 
�لأ�صئلة �لتي وجهت �إليهم جنحو� جميًعا بتفوق باهر، وظهرت 

جنابتهم، و��صتعد�دهم �لفطري ل�صتيعاب علم �لطب.

يف  »نبذة  كتاب  �لأخرى  �ملوؤلفات  من  بك«  و»لكلوت 
و�لت�رصيح  �لطبيعة  �أ�صول  »نبذة يف  وكتاب  �لطبيعية«  �لفل�صفة 
�لعام«، وقد ترجمها �إىل �للغة �لعربية �إبر�هيم بك �لنرب�وي )�نظر 
هذه �ملادة(، ولكلوت بك ر�صالة يف تطعيم �جلدري ترجمها 
�لر�صيدي(،  مادة  )�نظر  �لر�صيدي  �أحمد  �ل�صيد  �لعربية  �إىل 
�أمر��ض  معاجلة  يف  �لعو�يل  »�لدرر  بعنو�ن  قيم  طبي  وكتاب 
�لأطفال« ترجمة حممد �ل�صافعي بك )�نظر هذه �ملادة( وطبع 

عام 1844م )1260هـ(.

ومن �أعماله �خلرية �أنه �أتى بكتاب فرن�صي يف �ل�صطالحات 
�لطبية و�لعلمية وعهد برتجمته �إىل �للغة �لعربية �إىل طائفة من �أمهر 
�ملعلمني �مل�رصيني يف مدر�صة �لطب فرتجم كل منهم جزًء� من 

هذ� �لكتاب �لذي �أفاد �لطلبة �مل�رصيني �إىل �أبعد حد.

�إىل  بك  كلوت  عاد  )1266هـ(  1849م  عام  ويف 
فرن�صا، ولكنه رجع �إىل م�رص يف عهد �صعيد �لأول ليعيد تنظيم 
مدر�صة �لطب �لتي �أهملت وتاأخر �طر�د منوها وتقدمها يف عهد 

� للعلم و�لتعليم يف م�رص. عبا�ض �لأول �لذي كان عدوًّ

�ملديح  كال  م�رص«  حول  عامة  »نظرة  كتابه  ويف 
يظهر،  فيما  ذلك  على  ندم  وقد  حتفظ،  دون  علي  ملحمد 
للمرة  �لقاهرة  به يف  �لتقى  �لذي  فريول«  �صان  فالكونت »دي 
�لثانية عام 1842م )1258هـ( يقول �إن »كلوت بك« �عرتف 
له وللحا�رصين معه باأ�صفه لتاأليف هذ� �لكتاب، وظهر من ذلك 
�أخذت تهبط لدى حممد علي، ولحظ �لكونت  �أ�صهمه  �أن 
»دي �صان فريول« �أن كلوت بك �أر�د �أن يغ�ض �لآخرين فغ�ض 

نف�صه كما كان يقول هو يف حديثه.
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كتابه  يف   »Prisse d'Avennes د�فني  »بري�ض  ويقول 
 Petits �مل�رصي  �لبالط  عن  �رّصية  خمت�رصة  »مذكر�ت 
 »mémoires secrets sur la cour d'Egypte

�لروماين  �ليوناين  �ملتحف  مبكتبة  عليه  �ّطلعت  كتاب  وهو 
بالإ�صكندرية بني �لكتب �لتي �أهد�ها �لأمري عمر طو�صون �إىل 
هذه �ملكتبة، يقول هذ� �لفنان �مل�صور �لذي مدحه كلوت بك 
يف كتابه �لآنف �لذكر �أن �أحد �لأملان �ملهتمني بالآثار �لإغريقية 
ح�رص �إىل م�رص يف �أثناء �إقامة »بري�ض د�فني« بالقاهرة لي�صرتي 
خمطوطات قدمية، فقدمه �إىل »كلوت بك« �لذي �أهدى �إليه 
بع�ض �ملخطوطات ل�صمها �إىل مكتبة ملك �صاك�صونيا على �صبيل 
�لهدية، ولكن هذ� �لأملاين قال له بعد �ملقابلة �إن بالده ل متنح 
�لو�صام  طلب  على  يجروؤ  لن  فاإنه  ولذلك  ب�صهولة،  �لأو�صمة 
�لذي �أبدى كلوت �لرغبة يف �حل�صول عليه لأن ما �أ�صافه على 

�لتاريخ �لطبيعي من �ملعلومات ل ي�صتحق هذ� �لو�صام.

عالقاتي  كانت  »و�إذ�  قائاًل:  د�فني«  »بري�ض  وي�صتطرد 
بك  لكلوت  رثائي  �إخفاء  �أ�صتطيع  ل  فاإنني  طيبة  بك  بكلوت 
نزو�ت  لتحمل  �مل�صطرين  �لتع�صاء  �ملوظفني  هوؤلء  من  وغريه 
و�لغرور  �لعظمة  بحب  �ملليئة  �لعقلية  هذه  و�صتائم  ومطالبات 
�لأحمق ملا هي عليه من جهل«، وكان يعني بذلك حممد علي 

نف�صه.

ثم قال »بري�ض د�فني«: �إن كلوت بك لي�ض �لآن يف مو�صع 
يح�صد عليه بالن�صبة �إىل حممد علي، ولذلك فهو يبدي �لندم 
ا لتمجيد عهد  ملدحه هذ� �لبا�صا يف كتابه �لذي و�صعه خ�صي�صً
حكمه مل�رص، وقد قال يل كلوت بك يف �أحد �أوقات ندمه: 
�إنه ي�صتحق �للوم من �لفرن�صيني لإعطائهم معلومات خاطئة يف 
كتابه عن م�رص وعن حكامها، فالو�قع هو �أن �لفرن�صيني لديهم 

�صورة مزيفة لهذه �لبالد �لتع�صة �لتي ماز�لت تتطلب �لنور لتظهر 
ثالث  يرتكز يف  علي  فملخ�ض حكم حممد  حقيقتها،  على 
�لكلمات  �حلالة  هذه  ويف  ونهب،  وكذب  غرور  كلمات: 

�لثالث جممل تاريخ حممد علي«.

ثالث  يف  ترتكز  ا  �أي�صً فهي  �مل�رصي  �ل�صعب  حالة  �أما 
كلمات: ظلم وبوؤ�ض و�صعة �أخالق.

عا�ض  �لذي  د�فني«  »بري�ض  �لفرن�صي  �لفنان  نه  دوَّ ما  هذ� 
طوياًل يف بالط حممد علي يتابع �لأحد�ث يوًما بعد يوم، ولقد 
علمت من �إد�رة مكتبة �ملتحف �ليوناين �لروماين بالإ�صكندرية 
ية عن  �رصِّ »مذكر�ت خمت�رصة  �مل�صمى  �لرجل  هذ�  �أن كتاب 
�إر�دة  غري  على  �ملتحف  مكتبة  �إىل  ت�رصب  �مل�رصي«  �لبالط 
�لأمري عمر طو�صون �لذي كان ينوي حرقه قبل وفاته، ولكن 
مكتبة  �إىل  �لكتاب جملًد�  فنقل  ذلك  يفعل  �أن  قبل  و�فته  �ملنية 
�لكثرية �لأخرى، وهناك �طلعت عليه  �ملتحف �صمن �لكتب 

يف ده�صة.

»كلوت  �لدكتور  مات  )1285هـ(  1868م  عام  ويف 
بوباء  �مل�صابني  �ملر�صى  معاجلة  يف  ��صتب�صاله  �أثناء  يف  بك« 
يقوم  وكان  بالإ�صكندرية،  وهو  به  �أ�صيب  وقد  �لطاعون، 
بعالج �ملر�صى بهذ� �لوباء يف جميع �أنحاء �ملدينة بعد �لفر�غ من 
مبا�رصة عالج مر�صى �مل�صت�صفى �لأمريي، فكان عمله هذ� من 

�لأعمال �لإن�صانية �لتي ت�صتحق �لتقدير و�لثناء.

�أن  وبالقاهرة �صارع هام يحمل ��صمه، وما من �صك يف 
�أع�صاء  حفز  �لإ�صكندرية  مر�صى  معاجلة  يف  بروحه  ت�صحيته 
�ملجل�ض �لبلدي بعد تكوينه يف عام 1891 على �إطالق ��صمه 

على �أحد �صو�رع �لإ�صكندرية تخليًد� لذكر�ه.
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1077– كليار با�سا – �سارع – بق�سم املن�سية
هو �مل�صيو »كليار Kaillard« �لذي توىل من�صب مدير عام 
م�صلحة �جلمارك بالإ�صكندرية، وجنده خالل عام 1883م �أي 
بعد �لحتالل �لإجنليزي �لبغي�ض يف عام 1882م، جنده على 
»روبري  �لدكتور  بريا�صة  �لأملانية  �لطبية  للبعثة  �مل�صتقبلني  ر�أ�ض 
�كت�صف  �لذي  �ملادة(  هذه  )�نظر   »Robert Koch كوخ 
ميكروب �لكولري� عندما كان يو��صل �أبحاثه �لعلمية بامل�صت�صفى 

�لأمريي.

وقد قام �مل�صيو كليار مبنح كافة �لت�صهيالت لأع�صاء هذه 
�لبعثة �لتي كافحت وباء �لكولري� باملدينة.

كان  1890م  عام  يف  �لبلدي  �ملجل�ض  �صكل  وملا 
�حلكومية  وظيفته  بحكم  �أع�صائه  من  ع�صًو�  كليار  �مل�صيو 

كمدير عام مل�صلحة �جلمارك.

باب  بق�سم   – �سارع   – كليماك   –1078
املعطي  عبد  )الدكتور  �رشقي 

ا( اخليَّال حاليًّ
  ،»Saint Jean Climaque هو �لقدي�ض »جان كليماك
وقد لقِّب باملدر�ض، وكان من تالميذ �لقدي�ض »جريجو�ر دي 
يف  ومات   ،»Saint Gregoire de Mazianze مازيانز 
ا يف هذ�  ق�صًّ �صيناء حيث كان  بدير طور  عام 606م  حو�يل 
�لدير، وهو موؤلف كتاب »�ل�صلم L'Echelle«، ويقام له عيد 

�صنوي يف 30 مار�ض كل عام.

يف  فاطلبه  لل�صارع  �جلديد  �ل�صم  �صاحب  ترجمة  �أما 
»�لدكتور عبد �ملعطي �خليال«. 

1079– كمال الدين �سالح – �سارع – بق�سم 
باب �رشقي

�ل�صومال،  يف  مل�رص  �صفرًي�  �صالح  �لدين  كمال  كان 
�أذناب  �إبريل عام 1956م طعنه غادر من  ويف 16 من �صهر 
�ل�صتعمار �لإجنليزي و�لفرن�صي و�لأمريكي بخنجر طعنة نافذة 
ق�صت على حياته وهو على عتبة �مل�صكن �لذي كان يقيم فيه 

مبدينة مقدي�صيو عا�صمة �ل�صومال.

وكان رحمه �لله وطنيًّا �صادق �لوطنية غيوًر� على قوميته 
�لعربية �صامد �جلهاد، وقد ��صت�صهد وهو يف �رصخ �ل�صباب، 
لتوطيد  �ل�صومال  �إىل  �أوفدت  �لتي  �للجنة  يف  ع�صًو�  وكان 
��صتقالل �لبالد، فغدر به �ل�صتعمار، و�أرد�ه قتياًل فر�ح �صحية 

�لدفاع عن حق �ل�صعوب يف �حلرية و�لكر�مة وتقرير �مل�صري.

وتكرمًيا ملا �أد�ه من جهاد وت�صحية �أطلق ��صمه �لكرمي على 
�مليد�ن �لف�صيح و�لو�قع بني فندقي �صمري�مي�ض وهيلتون بالقاهرة 
عند مدخل كوبري ق�رص �لنيل، وعلى �لنفق �لذي يلف ويدور 
ما بني مبنيي �جلامعة �لعربية ووز�رة �خلارجية، وقد �أقيم له متثال 

يف منت�صف �صلم هذه �لوز�رة.

ومل تق�رص حمافظة �لإ�صكندرية يف تخليد ذكر�ه باإطالق 
��صمه على هذ� �ل�صارع �لكائن بق�صم باب �رصقي.

1080– كنج   عثمان – �سارع – بق�سم العطارين
توىل نظارة �ملدر�صة �لبحرية �لتي �أن�صاأها حممد علي فوق 
يف  ي�صاعده  )1827م(  1241هـ  عام  يف  حربيتني  �صفينتني 
�لعائمة  �ملدر�صة  هذه  من  تخرج  وقد  �لقرب�صلي،  ح�صن  ذلك 
مبقدرتهم  ��صتهرو�  �لذين  �مل�رصية  �لبحرية  �صباط  من  كثري 
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تر�بط  �لعائمة  �لبحرية  �ملدر�صة  هذه  �ملمتازة، وكانت  �حلربية 
مبيناء �لإ�صكندرية بامليناء �لغربي.

1081– الكني�سة – زقاق – بق�سم العطارين
على  وتطلق  �لن�صارى،  عند  �لعبادة  مكان  هي  �لكني�صة 
جماعة �ملوؤمنني، و�لكلمة م�صتقة من فعل »كن�ض – كنو�ًصا«، 
�أي تغيب و��صترت يف كنا�صه، و�لكنا�ض: هو  وتَكنَّ�ض �لظبي: 
بيت �لظبي، وجمعه �أْكنِ�َصة، وُكُن�ٌض، و�جلو�ري �لُكنَّ�ض يف 
على  �لعبارة  هذه  وتطلق  �لنجوم،  �ل�رصيفة هي:  �لقر�آنية  �لآية 
بقر �لوح�ض وظبائه، ويقال: َكَن�ض يف وجه فالن: �أي ��صتهز�أ 
�أي  �ملر�أة:  �أي دخل خيمته، وتكنَّ�صت  �لرجل:  به، وتكنَّ�ض 
دخلت هودجها، ويطلق �لن�صارى كلمة �لكني�صة: على �لفئة 
�لدينية �لتي كونها �مل�صيح عي�صى بن مرمي عليه �ل�صالم، وعلى 
جماعات �لرهبان �لتابعني لإحدى �لفئات �لن�رص�نية �ملتعددة، 
�لكاثوليكية،  و�لكني�صة  �لأرثوذوك�صية،  �لكني�صة  فيقال: 

و�لكني�صة �لربوت�صتانتية وهكذ�...

ويف �ملدة من عام 622م �إىل 1069م �نف�صلت �لكني�صة 
�لأرثوذوك�صية عن �لكني�صة �لكاثوليكية، ولكن يف هذه �ملدة 
نف�صها �متد نفوذ �لكني�صة �لكاثوليكية يف �أوروبا �ل�صمالية ويف 
�لفرتة من عام 1453م �إىل �لآن حدث ما ي�صمى �لإ�صالح، 
عليها  كان  �لتي  �لربوت�صتانتية  �لكني�صة  مولد  حدث  ثمَّ  ومن 
�لكاثوليكية  �لكني�صة  وعو�صت  �لر�أي،  حرية  عن  تد�فع  �أن 
جمالت  بفتح  �لربوت�صانتي  �ملذهب  قيام  ب�صبب  خ�رصته  ما 
ملذهبها يف �إفريقيا، و�آ�صيا، و�أ�صرت�ليا وذلك عن طريق �لرهبان 
�أتباًعا  وك�صبو�  �لقار�ت،  هذه  يف  �نت�رصو�  �لذين  �ملنت�رصين 

كثريين.

1082– كني�سة   الأروام – �سارع – بق�سم الرمل
�نظر تعريف كلمة كني�صة يف ترجمة زقاق �لكني�صة بق�صم 
�لعطارين، وكلمة �لأرو�م تعني �لكلمة �لعربية �لتي تطلق على 
�لبيزنطية  وكلمة  »�لروم«،  وهي  �لبيزنطية،  �لإمرب�طورية 
�لفار�صية  �للغتني  يف  لالإمرب�طورية  تعريف  هي  �لبوزنطية  �أو 
عليها كلمة  وتدل  �لرومان،  بالد  معناها  و�لروم:  و�لرتكية، 
»Rhomaeans« بالالتينية �أو �لبيزنطية، و�إن كان هذ� �ل�صم 
ا للدللة على �لإمرب�طورية �لرومانية، وقد �صاق  ي�صتعمل �أي�صً
�لروم  كلمة  �أن  ذلك  على  يدل  �لزمن،  مب�صي  �ملدلول  هذ� 
ماتز�ل هي �ل�صم �لقدمي �لذي يطلق على »قونية« وذلك على 
�أما�صية  ناحيتي  �ملتقدم  �لعثماين  �لعهد  يف  ت�صمل  كانت  �أنها 
�ملعروف  �لإقليم  ي�صمل  �لأنا�صول  كان  حني  يف  و�صيو��ض، 
بهذ� �ل�صم نف�صه وعا�صمته »كوتاهية«،  وقد ��صتعملت كلمة 
�لرومان  وعلى  هالَّ�ض،  على  تدل  كانت  �لتي  �لقدمية  �لروم 
�ليونانيني  على  للدللة  �لرتكية  �للغة  يف  �ل�رصقيني  و�لبيزنطيني 
�ملحدثني متييًز� لهم عن �ليونانيني �لقدماء �لذين كان يطلق عليهم 
بع�ض  �لروم يف  وتدل كلمة  »�لأيونيني«،  �أو  »يونانيان«  ��صم 
تركيا  �صلطان  كان  �إذ  عام،  بوجه  تركيا  على  ا  �أي�صً �لأحيان 
يلقب بعبارة »روم باد�صاهي«، و��صتعملت كلمة »رومي« بعد 
ذلك باملعنى �ملزري بالكر�مة و�ل�رصف، وذلك �أن عبارة »روم 
م�رصب« كان يكنى بها عن خلق �لرجل �ليوناين �لذي عرف 

بالغدر و�لتقلب و�مللق.
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بق�سم   – �سارع   – كني�سة الأقباط   –1083
العطارين

�نظر تعريف كلمة كني�صة يف ترجمة زقاق �لكني�صة بق�صم 
�لأرثوذك�ض  �مل�صيحيون  �إخو�ننا  هم  و�لأقباط  �لعطارين، 
�لعقد  يف  مل�رص  �لإ�صالمي  �لفتح  عقب  بدينهم  مت�صكو�  �لذين 
�لثاين من �لقرن �لأول �لهجري على يد عمرو بن �لعا�ض �لذي 
فتح �لإ�صكندرية يف عام 21هـ )641م( يف خالفة عمر بن 
�خلطاب، ومل يجري �مل�صلمون �مل�صيحيني يف م�رص على �عتناق 

�لدين �لإ�صالمي، �صاأنهم يف ذلك �صاأن جميع �صكان �لأقطار 
�لتي �متد �إليها �لفتح �لعربي يف �ل�رصق و�لغرب ما د�مو� يكنُّون 
�ملفرو�صة  �جلزية  بدفع  ويقومون  �مل�صلمني،  للحكام  �لولء 
على  يبخلو�  مل  م�رص  �أقباط  �أن  على  �لتاريخ  ويدل  عليهم، 
�لبيزنطي  باملعونة لأنهم كانو� يكرهون �حلكم  �لفاحتني  �لعرب 
�ملت�صم بالعنف و�لع�صف، فقبيل �لفتح �لإ�صالمي بقليل، وعلى 
قري�ض  631م  عام  من  �لإ�صكندرية  بطريق  عهد  يف  �لأخ�ض 
)�ملقوق�ض( كان حظ �لقبطي �لذي ياأبى �أن يتخلى عن مذهبه 
ب، �أو ُيلقى به يف �ل�صجن، �أو  �لأرثوذك�صي �أن ُيجلد وُيعذَّ
من  بلد  للملكانية يف كل  �أ�صاقفة  تقام  �ملوت، وكانت  يلقى 
ي�رصدون يف  �أو  يقتلون  �لقبط  ق�صاو�صة  م�رص، يف حني كان 
�أنحاء �لأر�ض يلتم�صون فيها مالًذ�، وقد ف�صل �لدكتور �ألفريد 
ج. بتلر هذ� �ل�صطهاد �لوح�صي يف كتابه »فتح �لعرب مل�رص«، 
�لإفرجنية   »Egypt »�إيجبت  �أن كلمة  �ملوؤرخني  بع�ض  ويقول 
من  م�صتقة  �لعربية  �للغة  ِقْبط يف  وكلمة  قبط،  لكلمة  حتريف 
قبط:  وجمع  خلطه،  �أو  بيده  �ل�صيء  جمع  �أي  »َقَبط«  كلمة 
�أقباط، و�لو�حد ي�صمى قبطي، و�لُقبطية �أو �لِقْبطية ثياب من 
، و�لُقباط و�لُقبيط  كتان تن�صب �إىل �لأقباط، وجمعها ُقباطيُّ

و�لُقبَّيطي و�لُقبيطاء نوع من �حللوى.

لالأقباط  �ملرق�صية  �لكني�صة  �أن  هو  تاريًخا  و�لثابت 
يوم  يف  لل�صالة  �فتتحت  �ل�صارع  بهذ�  �لكائنة  �لأرثوذك�ض 
29 برمودة من �صنة 68م )�ل�صنة 14 حلكم نريون(، وكان 
على ر�أ�ض �مل�صلني موؤ�ص�صها �لقدي�ض يوحنا �مللقب مبرق�ض )�نظر 
ترجمته يف �صارع �صان مارك بق�صم �ملن�صية(، وذلك بعد عودته 

�إىل م�رص.

كني�صة �لأقباط
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و�أخذو�  �مل�صلني،  على  �لوثنيون  هجم  �ليوم  هذ�  ويف 
�لقدي�ض مرق�ض من هيكل �ل�صالة، وربطوه باحلبال، وجّروه 
فخ�صب دمه �أر�ض �لإ�صكندرية، ويف �ليوم �لتايل 30 برموده 
عام 68م جرَّ �لوثنيون �لقدي�ض من �صجنه وطافو� به يف �صو�رع 
جثته  �مل�صيحيون  فحمل  �لأخرية  �أنفا�صه  لفظ  حتى  �ملدينة، 
ودفنوها بالكني�صة �لتي تعرف حتى �لآن با�صم �لكني�صة �ملرق�صية 

ب�صارع كني�صة �لأقباط.

�أ�ص�صها  �لتي  عينها  هي  �ملرق�صية  �لكني�صة  �أن  يثبت  ومما 
ويطل  �لأقباط،  كني�صة  ب�صارع  تقع  و�لتي  مرق�ض  �لقدي�ض 
�لدكتور  ذكره  ما  دنيال  �لنبي  �صارع  على  �خللفي  بابها 
�ألفريد ج. بتلر يف كتابه �لآنف �لذكر من �أن هرقل �إمرب�طور 
على  بالزحف   – �لعربي  �لفتح  قبيل   – جيو�صه  �أمر  �لبيزنطية 
�لبيزنطي  �لقائد  لقتاله  فخرج  »بونو�صو�ض«  بقيادة  �لإ�صكندرية 
�ل�صم�ض )�أي باب �رصقي( وجنح يف �صطر  »نيقتا�ض« من باب 
�صاحقة، وملا  به هزمية  و�أحلق  �صطرين،  »بونو�صو�ض«  جيو�ض 
�ل�صمال  نحو  ي�رصعون  �ملنهزمني  من  �أكرث  �أن  »نيقتا�ض«  ر�أى 
)�أي نحو �لبحر( يف �مليناء �ل�رصقي �صار بجماعة من رديفه وهم 
كني�صة  من  قريب  �آخر  باب  من  �ل�صود�ن، وخرج  جنود  من 
»مار مرق�ض« يف �جلهة �ل�صمالية من �ملدينة جتاه �لبحر عند نهاية 

�ل�صور من �ل�صمال �ل�رصقي.

عند  �لإ�صكندرية  مدينة  تخطيط  يدل  �أخرى  جهة  ومن 
�إن�صائها على �أن موقع �صارع »�ل�صوما« ميتد يف �صارع �لنبي دنيال 
عا�ض  �لذي  تاتيو�ض«  »�أخيليو�ض  �ملوؤرخ  ذكر  وقد  �حلايل، 
�لإ�صكندر  قرب  �أن  �مليالدي  �لر�بع  �لقرن  خالل  بالإ�صكندرية 
�لأكرب كان عند تقاطع �ل�صارع �لكانوبي )طريق �حلرية �حلايل( 
�لفلكي يف  با�صا  وقال حممود  دنيال(،  )�لنبي  �ل�صوما  ب�صارع 

كتابه »�لإ�صكندرية �لقدمية«: �إن �لطريق �ملمتد بني �صمال �ملدينة 
وجنوبها يتفق و��صتقامة �صارع �لنبي دنيال، و�أن موقع تقاطعه 

مع �ل�صارع �لكانوبي كان عند م�صجد �لنبي دنيال بال�صبط.

�ل�صاد�ض ع�رص �مليالدي ز�ر �لإ�صكندرية »ليو  �لقرن  ويف 
�أفريكانو Leo Africano« �ملوؤرخ �لرحالة �ملغربي �لذي �عتنق 
�لوز�ن  �حل�صن  بن  حممد  �لأ�صيل  ��صمه  وكان  �لن�رص�نية، 
939هـ  �إىل   888 عام  من  �لفرتة  يف  عا�ض  وقد  �لزياتي، 
)1483 – 1530م(، ز�ر هذ� �لرحالة �ملدينة وقال يف كتاب 
�أكو�خ  حوله  و�رصيًحا  طوياًل  �صارًعا  �إل  بها  ير  مل  �إنه  رحلته 
و�أطالل، وي�صم هذ� �ل�رصيح جثة �مللك �إ�صكندر �لذي يزوره 
كني�صة  من  بالقرب  كائن  وهو  �لربكة،  ملتم�صني  �مل�صلمون 
�لإ�صكندرية  �أن�صئت  �لذي  �لتخطيط  ومن  مرق�ض،  �لقدي�ض 
�لفلكي  »تاتيو�ض« وحممود  �ملوؤرخ  �أقو�ل  ومن  �أ�صا�صه،  على 
هو  �لأقباط  كني�صة  مكان  �أن  يت�صح  �أفريكانو«  »ليو  و�لرحالة 

�ملكان نف�صه �لذي �أن�صئت فيه �لكني�صة عام 68م.

للمدينة  ر�صمت  �لتي  �خلريطة  ويوؤيده  ذلك  كل  ويوؤكد 
)1213هـ(  1798م  عام  بها  �لفرن�صية  �حلملة  نزول  عند 
ومنها يت�صح �أن باب ر�صيد و�مل�صلتني و�لكني�صة �ملرق�صية ومعبد 
�لتاريخ،  دنيال كانت موجودة يف ذلك  �لنبي  ب�صارع  �ليهود 
وجتدر �لإ�صارة هنا �إىل �أن �لكني�صة �ملرق�صية كانت ت�صمى وقت 
�إن�صائها –�أي قبل �فتتاحها لل�صالة، ودفن جثة �لقدي�ض مرق�ض 
يف حيزها– كني�صة بوكلليا ن�صبة �إىل �حلي �لذي �أقيمت فيه وهو 

حّي »بوكاليا« �أي حّي »د�ر �لبقر«.

على  �لثلث  باخلط  �ملنقو�صة  �لعربية  �لكتابة  على  و�طلعُت 
للباب  �ملقابل  باحلائط  ل�صقتا  �لأبي�ض  �لرخام  من  لوحتني 
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مبانيها  �ملقامة  بالإ�صكندرية  �لقبطية  �لبطريرقية  لإد�رة  �لرئي�صي 
على �صمال بناء �لكني�صة نف�صها، وقد كتب يف �للوحة �ليمنى 
�لكني�صة يف عهد  �إن�صاء  ياأتي: »جتدد  �لدير ما  باب  �إىل  بالن�صبة 
�لبابا  دميرتنو�ض  نبا  �لأ خالفة  يف  �ملطر�ن  مرق�ض  �لأنبا 
�ل�صكندري �حلادي ع�رص بعد �ملائة عام 1585 لل�صهد�ء )�أي 
�ملدر�صة  )�أي  �ملدر�صة  و�أن�صئت  1868م(،  عام  حو�يل  يف 
�ملرق�صية �حلالية(، و�لربوع �ملحيطة بها )وهي �لعقار�ت �لتابعة 
وكني�صة  دنيال  �لنبي  �صارعي  يف  �لكني�صة  حول  للبطريرقية 
�لأقباط( يف عهد �لأنبا بول�ض �ملطر�ن يف خالفة �لأنبا كريل�ض 
)�نظر مادة �لأنبا كريل�ض( �لبابا �ل�صكندري �لثاين ع�رص بعد �ملائة 
عام 1623 لل�صهد�ء )�أي حو�يل عام 1906م(، وكتب على 

�للوحة �لثانية على ي�صار باب �لدير �جلملة �لتالية:

بطر�ض  �لأنبا  خالفة  يف  �ملقد�ض  �لدير  هذ�  »جتدد 
�لبطريق �ل�صكندري �لثامن بعد �ملائة )�صحته �لتا�صع بعد �ملائة( 

عام 1530 لل�صهد�ء )�أي حو�يل عام 1813م(.

1084– كني�سة العذراء – �سارع – بق�سم 
باب �رشقي

�لكني�صة«  »زقاق  ترجمة  »كني�صة« يف  تعريف كلمة  �نظر 
بق�صم �لعطارين.

وجمعها  تثقب  مل  �لتي  �لدرة  �أو  �لبكر،  هي  و�لعذر�ء 
عليه  عي�صى  �مل�صيح  �أم  مرمي  �ل�صيدة  لقب  و�لعذر�ء  عذ�رى، 
�آيات كثرية من  �ل�صالم و�بنة عمر�ن، وقد جاء ذكرهما يف 
�لقر�آن �لكرمي، ففي �صورة �آل عمر�ن قال �لله تعاىل يف كتابه 

گ  گ   گ  گ  ک  ک  ک   ک  ڑ  زبڑ  �حلكيم: 
ڻ   ںڻڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳڳ 

ۓ   ۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ   ہ   ہ    ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ڭ ڭڭڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇ ۋ   ۋ 
ائ   ى  ى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ   ۅ  ۅ 
ائ ەئ ەئ وئوئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ  
حئ  جئ  ی  ی   ی  ی  ىئ  ىئ  ېئ   ېئ   ۈئ 
يث  ىث  مث  جث   يت  ىت  خت  حت  جت  يب  ىب  خب  حب  جب   يئ  ىئ 

حجمجرب.

وميجد �لله مرمي وي�صطفيها ويطهرها، فيقول جلَّ �صاأنه: 
ھ    ہ  ہ  ہ  ہ   ۀ  ۀ  ڻ  زبڻ 
ڭ   ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   ھے  ھ  ھ 

ڭۇرب.

مرمي:  �صورة  يف  تعاىل  بقوله  �لقد�صية  ُعْذَرتها  �لله  و�أكد 
چچ  چ  چ  ڃ  ڃ   ڃ   ڃ  ڄ  ڄ  زبڄ 

ڎ  ڎ  ڌ   ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ 

گ  گ  گ   کگ  ک  ک    ک  ڑ  ڑ   ژ   ڈڈژ 

ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱڱڱ  ں  ں ڻ ڻ ڻ 

ڻ ۀ    ۀ ہ ہ ہ  ہ   ھ      ھ  ھ ھ  ے ے 

ۓ  ڭ  ڭ ڭ  ڭ ۇ  ۆ  ۆۈرب.

»�لقدي�صة  �أو  �لعذر�ء  مرمي  بال�صيدة  �لن�صارى  ويدعوها 
�لذي  �ملالك  �إن  ويقولون:   »La Sainte Vierge �لعذر�ء 
جاءها لينفخ فيها من روح �لله هو �ملالك جرب�ئيل، وقد �أخربها 
�أٌب  له  يكون  لن  �لذي  �لدنيا  خُملِّ�ض  بطنها  �صتحمل يف  باأنها 
ل  و�حد  �لله  لأن  �مل�صلمون  يرف�صه  �لقول  وهذ�  �لله،  �صوى 

�رصيك له وما كان له �أن يتخذ ولًد�.
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وقد ولد �ل�صيد �مل�صيح بقرية »بيت حلم« بفل�صطني، وُيعدُّ 
ميالده �أول �لتاريخ �مل�صيحي �لذي قطع من عمر �لدنيا 1968 

عاًما حتى كتابة هذه �ل�صطور.

يف  �صارت  مرمي  �ل�صيدة  �أن  �مل�صيحية  �لرو�يات  وتقول 
ركاب »�لقدي�ض حنا Saint Jean«، وتوفيت بعد �أن تقدمت 
بها �ل�صن، ويحتفل �لن�صارى بعيدها يف 15 �أغ�صط�ض من كل 

عام.

1085– الكواكب – حارة – بق�سم اللبان
بق�سم كرموز  – حارة   – الكواكب   –1086

عندما يقلب �لإن�صان نظره يف �ل�صماء خالل �لليايل �خلالية 
�لأ�صو�ء،  �لالمعة  �لنقط  هائاًل من  ي�صاهد عدًد�  �ل�صحب  من 
بع�صها يتالألأ �صووؤه تالألوؤً� �صديًد�، وبع�صها �لآخر ينبعث منه 
يتالألأ  �لتي  تلك  �أما  �لهادئ،  �لقمر  �صوء  مثل  خافٌت  �صوٌء 
�صووؤها يف ملعان باهر فهي ما ندعوه بالنجوم، و�أما �لأخرى 

فهي �لكو�كب.

و�لفرق بني �لفئتني و��صح، فالنجوم �لو�صاءة تبدو ثابتة ل 
تتحول عن مو��صعها يف �ل�صماء، �أو هي تتنقل ولكن يف دو�ئر 
�، �أما �لكو�كب – ومن بينها �لأر�ض – فلها يف  حمدودة جدًّ
كل يوم �صاأن، �إذ تغري �أماكنها يف �صفحة �ل�صماء �لالنهائية من 
يوم �إىل �آخر ملتزمة مب�صار�ت معينة حول �ل�صم�ض ومن ثم يطلق 

عليها ��صم »�لكو�كب �ل�صيارة« �أو »�ل�صيار�ت فقط«.

�أن  هو  �لنجوم  عن  �لكو�كب  مييز  جوهري  �آخر  وفرق 
فال  �لأر�ض،  مثل  معتمة  باردة  �صماوية  �أج�صام  �لكو�كب 
ي�صدر عنها �صوء ينبعث من كتلتها كالنجوم بل هي ت�صيء مبا 

ينعك�ض عليها من �صوء �ل�صم�ض متاًما، كما ي�صيء �لقمر من 
�لأ�صعة �ل�صم�صية �ملنعك�صة على وجهه �مل�صيء �ملقابل لل�صم�ض 
�ل�صم�ض،  ك�صوء  �أ�صيل،  ف�صووؤها  �لنجوم  �أما  �جتاهه،  يف 
ولذ� ي�صتطيع �لقول باأنها �صمو�ض بعيدة عن �أر�صنا بعًد� �صا�صًعا 

.� جدًّ

� بالن�صبة �إىل �أج�صام  و�أج�صام �لكو�كب �ل�صيارة �صغرية جدًّ
�لنجوم، غري �أننا نر�ها يف و�صوح لقربها �لن�صبي من �أر�صنا، 
ومن ثمَّ ي�صتطاع ح�صاب �مل�صافات �لتي تف�صلها عنا يف �لف�صاء 
–�إذ�  �أر�صنا  عن  فاأبعادها  �لنجوم  �أما  �لكيلومرت�ت،  مباليني 
��صتثنينا �ل�صم�ض– تفوق حد �لت�صور، وحد �حل�صاب �لدقيق، 
ولكن �لعلم تو�صل �إىل معرفة �مل�صافات �لتي تف�صل عدًد� كبرًي� 
منها عن �لأر�ض بطريقة »�ل�صنني �ل�صوئية« �لتي يقوم ح�صابها 
على �أ�صا�ض �مل�صافة �لتي يقطعها �ل�صوء يف �صنة كاملة، ومبا �أن 
�رصعة �ل�صوء ت�صاوي ما يقرب من 300.000 كيلو مرت يف 
�لكيلومرت�ت  �ل�صوئية حا�صل �رصب هذه  �ل�صنة  �لثانية فتكون 
�أي  يوًما  �صاعة يف 365  دقيقة يف 24  ثانية يف 60  يف 60 

ع�رصة بليون من �لكيلومرت�ت.

وتذهب معظم �لنظريات �لفلكية �لتي كانت نتيجة �لأبحاث 
من  �نف�صلت  قطع  �أنها  �إىل  �ل�صيارة  �لكو�كب  باأ�صل  �ملتعلقة 
ملعرفة  �ل�صمو�ض  مادة  )�نظر  �صحيق  زمان  يف  �ل�صم�ض  ج�صم 
�صكل �نف�صالها على هيئة �ل�صيجار(، و�أن �نف�صالها كان بفعل 
فانتزع  �ل�صم�ض  من  بالقرب  مرَّ  عمالق  لنجم  �لهائلة  �جلاذبية 
�بتعد  ثم  �لع�رصة  �ل�صيارة  �لكو�كب  تلك  �صطحها  قمة  من 
عنها، وقد �أطلق علماء �لفلك منذ زمن بعيد �أ�صماء على هذه 
�ل�صم�ض  من  قربها  ترتيب  ح�صب  منها  كل  فدعو�  �لكو�كب 
�ملادتني(،  )�نظر هاتني  �لزهرة،  �لتايل: عطارد،  �لنحو  على 
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�مل�صرتى،  �لنجيمات،  �ملادة(،  هذه  )�نظر  �ملريخ  �لأر�ض، 
زحل )�نظر هذه �ملادة(، �أور�نو�ض، نبتون، و�أخرًي� بلوتو، 

ومما تقدم يتبني �أن �ل�صم�ض �أم لع�رصة لكو�كب �صيارة.

�لقطع  هذه  �أن  �لذكر  �لآنفة  �لفلكية  �لنظريات  وت�صيف 
�ل�صم�صية ماز�لت تدور حول �أمها �ل�صم�ض يف �أفالك �صبه د�ئرية 

ذ�ت مركز و�حد هو �لأم.

ولقد قامت �عرت��صات كثرية على هذه �لنظريات، غري �أنه 
�إذ� �صحت و�ت�صحت حقيقتها �لأكيدة بف�صل تقدم �لعلم يف 
�لوقت �لر�هن فقد يكون من �ملحتمل حدوث مثل تلك �لظاهرة 
ج�صم  من  �لكو�كب  �نف�صال  �إىل  �أدت  �لتي  �ل�صاذة  �لكونية 
�ل�صم�ض يف �أماكن �أخرى من �لكون �لف�صائي �لالنهائي وذلك 
بالن�صبة �إىل �ل�صمو�ض �لتي ل ح�رص لها، و�لتي ت�صمها �لأ�صدمة 

يف �ملجرة وغريها من �ملجموعات �لنجومية و�ل�صم�صية.

ومبا �أن �أبحاث �لف�صاء مل توؤد حتى �لآن �إىل وجود حياة 
�ل�صم�صية  �لكو�كب  من  كوكب  �أي  على  وب�رصية  حيو�نية 
�ل�صيارة �لت�صعة با�صتثناء �لأر�ض، فاإىل �أن تثبت هذه �لأبحاث 
عك�ض ذلك يكون يف �لو�صع �لقول باأن �لإن�صان خملوق فريد 

يف نوعه بني �أرجاء �لكون �ل�صم�صي على �لأقل.

�لع�رصة  �ل�صم�صية  �لكو�كب  �أحجام  ت�صور  ول�صتطاعة 
�ل�صم�ض، وح�صاب �رصعة دور�نها ميكن  منها عن  وبعد كل 
�إىل كل  تن�صب  وحد�  كله  هذ�  من  �لأر�ض  يخ�ض  ما  �تخاذ 
وحدة منها ما يناظرها مبا يخ�ض �لكو�كب �لأخرى، ويت�صح 

ذلك من �لبيان �لآتي:

مليون  مليون  مليون   5.876 تعادل  �لأر�ض  فكتلة 
ون�صف قطرها ي�صل �إىل 6.400 كيلومرت، ون�صف  طن، 
مليون   150 يبلغ  �ل�صم�ض  حول  فيه  تدور  �لذي  فلكها  قطر 

كيلومرت.

متثيل  ي�صتطاع  لالأذهان  �أو�صح  �ل�صورة  هذه  وجلعل 
�لكو�كب  ومتثيل  �صنتيمرت،  قطرها 50  ن�صف  بكرة  �ل�صم�ض 
�لع�رصة بكر�ت تدور حولها يف �أفالك متتابعة يف �لبعد عنها، 

ومركزها جميًعا هو �لكرة �لتي متثل �ل�صم�ض.

وعلى هذ� �لأ�صا�ض نف�صه:

• �صيكون كوكب »عطارد« كحبة من خردل تبعد عن 
�لكرة �ملمثلة لل�صم�ض بنحو 50 مرًت�.

و�صتكون »�لُزهرة« »كحبة حم�ض على بعد 85•  مرًت� 
من كرة �ل�صم�ض.

وتبعد  ا  �أي�صً حم�ض  كحبة  »�لأر�ض«  • و�صتكون 
130 مرًت� من كرة �ل�صم�ض.

• و�صيكون »�ملريخ« كرة تعادل ر�أ�ض �لدبو�ض على بعد 
196 مرًت� من كرة �ل�صم�ض.

• و�صيكون »�مل�صرتى« كرة يف حجم �لربتقالة على بعد 
750 مرًت� من كرة �ل�صم�ض.

�ل�صغرية  �لربتقالة  حجم  يف  كرة  »زحل«  • و�صيكون 
على بعد 1250مرًت� من كرة �ل�صم�ض.
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• و�صيكون »�أور�نو�ض« كرة يف حجم ثمرة �مل�صم�ض 
على بعد 2500 مرًت� من كرة �ل�صم�ض.

ا  • و�صيكون »نـتون« كرة يف حجم ثمرة �مل�صم�ض �أي�صً
على بعد 4000 مرت من كرة �ل�صم�ض.

�ل�صم�ض  �لكو�كب عن  �أبعد  »بلوتو« وهو  • و�صيكون 
�أكرث من  بعد  �ل�صغرية على  كرة يف حجم �حلم�صة 

5000 مرت بقليل من كرة �ل�صم�ض.

�أما متثيل بع�ض �لنجوم فاإنه �إذ� �أخذ لهذ� �لتمثيل �أقرب جنم 
من �ملجموعة �ل�صم�صية وهو جنم »�لأقرب �لقنطوري« فاإنه – 
لبعده �ل�صا�صع – �صيكون على م�صافة تقدر بحو�يل 250 مليون 

من �لكيلومرت�ت، وذلك من �لكرة �لتي متثل �ل�صم�ض.

�ملجموعة  كو�كب  حركات  ير�قب  �إن�صان  وقف  و�إذ� 
فاإنه  بال�صبط،  �ل�صمايل  �لقطب  عند  وهو  �لع�رصة  �ل�صم�صية 
ير�ها تدور يف �أفالكها حول �ل�صم�ض يف م�صتوى و�حد تقريًبا 
على  ينطبق  �مل�صتوى  هذ�  �أن  �ملوقف  هذ�  يف  وهو  ويالحظ 
�مل�صتوى �لذي مير بخط م�صتوى �ل�صم�ض، وذلك يف حركة 
�صد �جتاه عقربي �ل�صاعة وب�رصعة تزد�د تدريجيًّا من دورة كاملة 
�لزمن  من  �صنة  ربع  ي�صاوي  فيما  »عطارد«  �لكوكب  يقطعها 
�لأر�صي �إىل دورة كاملة يقطعها �لكوكب »بلوتو« – وهو �أبعد 
و�أربعني  مائتني وثمانية  – يف  �ل�صم�ض  �لع�رصة عن  �لكو�كب 
حركات  على  بالوقوف  يتعلق  فيما   – �لعلم  ويدين  عاًما، 
�لفلكي  �ل�صم�ض– للعاّلمة  �ل�صم�صية حول  �ملجموعة  كو�كب 
عن  كوكب  �أي  بعد  بني  �لعالقة  �أن  �كت�صف  �لذي  »كبلر« 
بالن�صبة  ثابتة  حولها  كاملة  دورة  فيها  يتم  �لتي  و�ملدة  �ل�صم�ض 

جلميع �لكو�كب.

�ل�صم�ض  ملو��صعها من  بالن�صبة  �لع�رصة  �لكو�كب  وتنق�صم 
�إىل جمموعتني: �لأوىل وهي �لتي توجد بني �ل�صم�ض و�لأر�ض 
هرة، ويطلق  )�أي �لأقرب منها �إىل �ل�صم�ض( وهي: عطارد و�لزُّ
عليهما ��صم »�لكوكبني �ل�صفليني«، و�لثانية: وهي �لتي تبعد عن 
�ل�صم�ض �أكرث من بعد �لأر�ض عنها، وت�صمى �لكو�كب �لعليا 
�لأر�ض يف  عن  �أبعادها  �إىل  بالن�صبة  �لتايل  �لرتتيب  على  وهي 
�لف�صاء �لالنهائي: �ملريخ، و�لنجيمات، و�مل�صرتى، وزحل، 
�لكو�كب  �أقرب  و�لأر�ض  وبلوتو،  ونبتون،  و�أور�نو�ض، 
حولها  يدور  و�حد  قمر  ويتبعها  �ل�صم�ض  �إىل  �لأقمار  ذ�ت 
ويتبع كوكب  �لتقريب،  يوًما على وجه  يعادل 29  مدة  يف 
�ملريخ قمر�ن، و�مل�صرتى �أحد ع�رص قمًر�، وزحل ت�صعة �أقمار 
نت  وحلقات من بقايا قمر عا�رص �نفجر يف قدمي �لزمان، وكوَّ
حول  كبرية  كهالة  تظهر  �لتي  �حللقات  هذه  �ملتناثرة  �أجز�وؤه 
و�لزهرة  بعطارد  �أقمار، ولي�ض  �أربعة  �أور�نو�ض  ويتبع  زحل، 
ويالحظ  حولها،  تدور  �أقمار  وبلوتو  ونبتون  و�لنجيمات 
1930م  عام  خالل  �إل  يكت�صف  مل  »بلوتو«  �لكوكب  �أن 

)1349هـ(.

وكل �لأقمار �لتي تتبع �لكو�كب �ل�صم�صية �خلم�صة �أجر�م 
تتبعها، وهي  �لتي  �لكو�كب  �صماوية �صغرية مادتها من مادة 
معتمة مثلها وي�صدر �ل�صوء منها عن طريق ما تعك�صه �أج�صامها 
�لكو�كب يف  ت�صبه  تقع عليها، وهي  �لتي  �ل�صم�ض  �أ�صعة  من 
وجوه كثرية، ولكنها تختلف عنها يف �أنها ل تتبع يف دور�نها 
�ل�صم�ض مبا�رصة، بل تتبع �لكو�كب �لتي تدول حول �ل�صم�ض، 

ولذلك فالأقمار يف �لتعبري �لعلمي ت�صمى �لتو�بع.

وكوكب �لأر�ض هو �لذي يلي كوكب عطارد  وكوكب 
�أكرب  وهو  �ل�صم�ض،  عن  �لبعد  من حيث  �لرتتيب  �لُزهرة يف 
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هرة �إل  قدًر� من كل منهما، و�إن كان ل يزيد على كوكب �لزُّ
�، و�لرتتيب �لت�صاعدي لأقد�ر هذه �لكو�كب �لثالثة  قلياًل جدًّ
هرة ثم �لأر�ض، وهذ� �لرتتيب هو  هو كالآتي: عطارد ثم �لزُّ
يتفق  وهذ�  �ل�صم�ض،  عن  �لبعد  حيث  من  �لت�صاعدي  ترتيبها 
ن�صاأت عن تكاثفات حدثت يف  �ل�صيار�ت  �أن  متاًما مع فر�ض 
فتيل من �لغاز �صيجاري �ل�صكل وتكون �لنهاية �ملدببة لل�صيجار 
�ل�صم�صية كلها وهو كوكب  �ل�صيار�ت  �أ�صغر  هي دون �صك 

عطارد.

لكوكبي  لي�ض  �أنه  على  و�لعلمية  �لفلكية  �لأبحاث  ودلت 
، �إذ �إن قوة جاذبيتهما �أ�صعف من �أن حتتفظ  عطارد و�لقمر جوٌّ
هرة و�لأر�ض، فهما من �لكرب  بجوٍّ لكل منهما، �أما كوكبا �لزُّ
بجوٍّ  يحتفظ  �أن  معها  منهما  كل  ��صتطاع  بحيث  �حلجم  يف 

خا�ض.

بوجه  �لأر�ض  مع  �لقدر  يف  مت�صاوية  هرة  �لزُّ كانت  وملا 
مت�صابه  تاريخ حياتهما  �أن   � �ملحتمل جدًّ من  �لتقريب، وكان 
فاإنه من �ملت�صور عقاًل �أن يكون جوُّ كل منهما مت�صابه، غري �أن 
�لأبحاث �أثبتت �أنهما يختلفان من حيث �إن كمية �لأك�صـجني 
ن جزًء� كبرًي� من جوِّ �لأر�ض يندر وجودها �إىل حد  �لتي تكوِّ

هرة. كبري يف جو �لزُّ

ولي�ض من �مل�صتغرب �أن تكون كمية �لأك�صجني يف �جلو 
�لأر�صي بهذه �لكرثة �لعظيمة �لقدر �إذ �إن كل �صجرة وكل عود 
من �حل�صائ�ض ينبت على �صطح �لكرة �لأر�صية هو مبثابة مولِّد 
لالأك�صجني، ومن ثم فاإن ندرة �لأك�صجني �لتي لوحظت على 
هرة تدعونا �إىل �لعتقاد يف �أن �صطحه خاٍل  �صطح كوكب �لزُّ

ا �أل يكون عليه  من �خل�رصة، وعلى هذ� �لأ�صا�ض يرجح �أي�صً
�أي نوع من �أنو�ع �حلياة.

مقادير عظيمة من  �لدقيقة  باآلتها  �لفلكية  �ملر��صد  وجتمع 
�ل�صوء، وذلك من كوكب معني �أو جمموعة من �لكو�كب، 
كذلك  وجتمع  �لفوتوغر�فية،  �للوحات  على  ت�صلطها  ثم 
ولقد  فائقة،  دقة  �لكو�كب يف  هائلة من حر�رة هذه  مقادير 
�صارت �آلت �ملر��صد �حلديثة من �ل�صبط لدرجة �أنها ت�صتطيع 
بح�صا�صيتها �أن تقي�ض �حلر�رة �ملنبعثة من �صمعة موقدة على بعد 
مئات من �لأميال، ومن ثمَّ �صارت قادرة على معرفة مقد�ر 
�حلر�رة �ملنبعثة من �ل�صيار�ت �لقريبة من �لأر�ض، ومن �لنجوم 

�لكبرية �للمعان يف �لف�صاء �لالنهائي.

�أن  معرفة  �أمكن  �لدقيقة  �لعلمية  �ملر��صد  �آلت  وبو�صاطة 
�ل�صيار�ت �ل�صم�صية تر�صل من �حلر�رة ما يكاد ي�صاوي بال�صبط 
ما تتلقاه من �ل�صم�ض دون �أية زيادة، وي�صدق ذلك على �أنها 

تتلقى �حلر�رة من �ل�صم�ض ولي�ض من د�خلها هي.

�لكو�كب  هذه  باأن  �لتاأكيد  �إىل  �لفلك  علماء  ويذهب 
�ل�صيارة كانت عند �نف�صالها من �ل�صم�ض على �صكل �ل�صيجار–

وكانت يف  �لناري،  �لر�صا�ض  من  قطًعا   – �لقول  تقدم  كما 
حر�رة  نف�صها  ذ�تها  من  وتنبعث  �حلر�رة  �صديدة  �حلني  ذلك 
لعمرها  علميًّا  �ملقدر  �لن�صبي  �لزمن  م�صي  بعد  ولكن  حامية، 
باردة  �صارت  �صنة–  مليون   2000 –وهو  �لنف�صال  منذ 
ما  بقدر  تدفاأ  و�أ�صبحت  ذ�تية  حر�رة  فيها  تعد  ومل  �ل�صطح، 
عن  بعدت  كلما  �أنها  ذلك  على  ويرتتب  �ل�صم�ض،  تدفئها 
�ل�صم�ض �زد�دت برودتها، وعلى هذ� �لقيا�ض تكون �لكو�كب 
�صديدة  و�مل�صرتى  وزحل  و�أور�نو�ض  ونبتون  بلوتو  �ل�صيارة: 
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قيا�صها  �ملر��صد  ��صتطاعت  �لتي  �حلر�رة  فدرجة  �لربودة، 
درجة   270 تكون  �أن  لبد  �مل�صرتى  كوكب  �إىل  بالن�صبة 
�ل�صفر(،  )حتت  مئوية  درجة  �أي 132  �ل�صفر(  )حتت  مئوية 
وهذه �لدرجة كافية لتجميد �ملاء وحتويل �أكرث �لغاز�ت �صيوًعا 
كغاز�ت »جونا« �إىل �صو�ئل، ولي�صت �لكو�كب �ل�صيارة خالية 
من �لن�صاط كلية، فهناك عالمات خا�صة تدل على �أن �ل�صحب 
�لتي تغلف كوكب �مل�صرتى مكونة من ثاين �أك�صيد �لكربون �أو 
من غاز �آخر يتكاثف عند درجة حر�رية غاية يف �لنخفا�ض.

ومن كل ما تقدم يت�صح �أن كوكب �لأر�ض هو �لوحيد 
�أو على �لأ�صح نوع  �لذي تو�ئم درجة حر�رته حياة �لإن�صان 

�حلياة �لذي نعرفه.

�أن  �حلديث  �لعهد  يف  �أجريت  �لتي  �لأر�صاد  من  وظهر 
�حتمال وجود �حلياة على �ملريخ �أو على �أي كوكب �صيار �آخر 
يف �ملجموعة �ل�صم�صية ل ميكن �أن يو�صف باأنه �حتمال قوي، 
فماز�لت  له،  �ملعار�صني  من  كثرًي�  يجد  �لر�أي  هذ�  �أن  غري 
�صيار�ت  �ل�صم�صية  �ملجموعة  �أن يف  �إىل  تذهب  �لعلمية  �لآر�ء 
ت�صم �أنو�ًعا من �حلياة يف كنفها، وماز�لت هناك �آر�ء �أخرى 
تقول باأن من �جلائز �أن تكون بع�ض �لنجوم )�نظر هذه �ملادة( 

ت�صمل بني وحد�تها �لأ�رصية كو�كب �صيارة معمورة باحلياة.

�لأقمار  �أن  هو  �لفلك  علماء  معظم  لدى  �ملعروف  ومن 
�إل قطع �نتزعت من هذه  �ل�صيارة ما هي  �لتي تتبع �لكو�كب 
�لكو�كب نف�صها كما �نتزعت هي من �ل�صم�ض �إثر �صل�صلة من 
�حلو�دث ت�صبه �أن تكون و�حدة يف �حلالني، فالنظريات �لريا�صية 
تدل على �أن هناك حول كل ج�صم كبري يف �لف�صاء ما ي�صح 
ي�صري  ما  �ل�صغري مبجرد  �جل�صم  يدخلها  منطقة خطر  �أن يكون 

على بعد معني من �جل�صم �لكبري، وهو بعد ي�صتطاع ح�صابه، 
جاذبية  من  �لنفالت  ي�صتطع  مل  �ل�صغري  �جل�صم  وجلها  فاإذ� 
�جل�صم �لكبري فتمزقه �إربًا �إربًا، �أو ت�رصبه على �لأقل �إذ� كانت 
�، وعلى هذ� �لقيا�ض يذهب �لعلماء �إىل  �جلاذبية غري كبرية جدًّ
�لالنهائي  �لف�صاء  �ل�صم�ض يف جولنها على غري هدى يف  �أن 
دخلت – منذ عهد �صحيق يف �لقدم – منطقة �خلطر لنجم �أكرب 
منها حجًما و�أعظم كتلة، فتمزقت و�أنتج هذ� �لتمزق وجود 
�لكو�كب �ل�صيارة �لتي تدور يف فلكها �لآن، ومل تكن هذه 
�ل�صيار�ت تدور يف �أفالكها �حلالية وقت �نف�صالها عن �ل�صم�ض 
و�إمنا كانت تتم حركات غري منتظمة بحيث كان من �ملمكن 
�أن توؤدي بها �إىل �لدخول يف منطقة �خلطر حول �ل�صم�ض، ويف 

هذه �حلالة كانت تتمزق كما متزقت �ل�صم�ض من قبلها.

�ل�صيارة  �لكو�كب  عن  �لبحث  هذ�  يف  للتحدث  و�إمتاًما 
يح�صن �لتعر�ض للجاذبية وقوتها �لعجيبة، فالإن�صان ل ي�صتطيع 
�أن ُيرَفع �إىل �أعلى �ألف كيلوجر�م مهما كانت قوته �لع�صلية، 
وذلك لأن جاذبية �لأر�ض جتذب هذ� �لثقل بقوة يعجز �لإن�صان 
�إىل  �أن يقذف كرة  �لإن�صان  ي�صتطيع  �لتغلب عليها، ول  عن 
�جلاذبة حتول دون حتقيق  �لقوى  �إن هذه  �إذ  م�صافة كيلومرت، 
ذلك، على حني �أن يد �لإن�صان ت�صتطيع �أن تلقى بالكرة �إىل 
بعد ي�صاوي 20 مياًل يف �ل�صاعة �إذ� مل جتذبها �لأر�ض، ومن 
ثم تقطع �لكرة يف مياًل يف كل ثالث دقائق، وتكون بعد عام 
و�حد قد قطعت يف �لف�صاء �لالنهائي 175 �ألف ميل بعيًد� عن 
�لأر�ض غري �أن �لتثاقل يعرت�ض هذه �حلركة بجذبه �لكرة نحو 

�لأر�ض بحالة م�صتمرة.

تبلغ  ب�رصعة  �حلا�رص  �لوقت  يف  فوقنا  �لقمر  ويتحرك 
يف  لنطلق  �لأر�ض  جاذبية  ولول  �ل�صاعة،  يف  ميل   2300
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�لف�صاء بهذه �ل�رصعة، وبعد �صنة و�حدة يكون على بعد ع�رصين 
مليوًنا من �لأميال عن �لأر�ض، لكنه بدًل من هذ� �لنطالق 
يدور حول �لأر�ض بتلك �ل�رصعة، ول ي�صتطيع �أن يفلت من 
عنها  يبعد  �لتي  �مل�صافة  على  �إليها  ت�صده  �لتي  �لأر�صية  �جلاذبية 

�لأر�ض دون زيادة �أو نق�ض.

و�أول من �هتدى �إىل قوة جاذبية �لأر�ض هو �ل�صري �إ�صحق 
نيوتن، وحديًثا �أو�صح �أين�صتاين �أن �لو�صع �لريا�صي �لذي �صاغ 
به �إ�صحق نيوتن هذ� �لقانون لي�ض غاية يف �لدقة، وكذلك تبني 
نيوتن،  �أن طبيعة �جلذب تختلف �ختالًفا ملحوًظا عما تخيَّله 
فعلماء �لفلك مل يتعودو� �أن يت�صورو� هذه �جلاذبية جمرد قوة 

ميكانيكية )�آلية( كقوة �صد �لقاطرة للقطار.

وزن  حتديد  �لعلماء  ��صتطاع  �جلاذبية  قانون  تطبيق  ومن 
�لأر�ض على وجه �لتقريب وقالو�: �إن هذ� �لوزن يبلغ حو�يل 
طن،   5.876.000.000.000.000.000.000
للقمر  قوة جذبها  بح�صاب  �لأر�ض  �لعلماء وزن  وكما عرف 
عرفو� وزن �ل�صم�ض من قوة جذبها لالأر�ض �أو لأي كوكب 
وكل  �لف�صاء،  يف  منطلًقا  يفلت  �أن  من  لتمنعه  �آخر  �صيار 
�ل�صم�ض يعادل  �أن وزن  تاأكيد  �ل�صم�صية تت�صافر يف  �ل�صيار�ت 
وزن �لأر�ض مبقد�ر 332.000 مرة، مبعنى �أن كل �أوقية من 
�ملادة �لأر�صية يقابلها كتلة مادة �ل�صم�ض �لتي يقرب وزنها من 

�لطن )�أي �ألف كيلوجر�م(.

�صطحها  على  �لإن�صان  فاإن  �لهائل  �ل�صم�ض  حجم  ولكرب 
ل ي�صتطيع �أن يقذف كرة �صغرية لأبعد من ياردتني �أو ثالث 
�ل�صم�صية  �جلاذبية  قوة  ل�صدة  وذلك  �لأكرث،  على  يارد�ت 
�ملتو��صعة   �لأعمال  بهذه  يقوم حتى  �أن  ي�صتطيع  �لكبرية، ول 

�إل �إذ� كان ج�صمه من �لفولذ لأن وزنه – وهو من دم وحلم– 
يوؤدي �إىل �صحقه ودكه دكا وهو على �صطح �ل�صم�ض.

وكما جتذب �ل�صم�ض من جمموعتها من �لكو�كب �ل�صيارة 
تتجاذب هذه �ل�صيار�ت بع�صها �لبع�ض، فنجد �أن �أي �صيار �أو 
كوكب  من  �لقرت�ب  �إىل  م�صاره  به  يوؤدي  مذنَّب  �أو  جنيمة 
�مل�صرتى مثاًل يخرجه هذ� �لكوكب عن م�صاره بكيفية ظاهرة، 
ب�صبب جذب هذ� �ل�صيار �ملارد له، ومن ثم ذهب بع�ض علماء 
�لفلك �إىل �أن �لقمرين �لأكرث بعًد� من �أقمار كوكب �مل�صرتى 
�أ�رصه قوة جاذبيته  �أوقعهما يف  �لأحد ع�رص قد يكونان جنيمني 
�ل�صخمة، ويوؤيد �صحة هذ� �لر�أي �أن هذين �لقمرين �ل�صغريين 
ل يدور�ن حول خط ��صتو�ء كوكب �مل�صرتى، و�إمنا يجتاز�ن 
ه من �ل�صمال �إىل �جلنوب ومن �جلنوب �إىل �ل�صمال بدًل من  جوَّ

�ل�رصق �إىل �لغرب.

وبني �ملريخ و�مل�صرتى �آلف من �لأج�صام �ل�صغرية �أطلق 
جمموعها  يف  وتعد  »�لنجيمات«،  ��صم  �لفلك  علماء  عليها 
»بال�صيار�ت  ا  �أي�صً وت�صمى  �ل�صم�صية  �ملجموعة  من  كوكًبا 
باقي  �جتاه و�حد مثل  �ل�صم�ض يف  ت�صري حول  �ل�صغرى« وهي 
وجودها  �أن  �لعلماء  ويرجع  �ل�صم�صية،  �لكو�كب  جمموعة 
كان نتيجة تناثر ج�صم كبري و�حد كان كوكًبا مثل �لأر�ض، 
يف  يقع  وكان  �ل�صيارة،  �ل�صم�صية  �لكو�كب  من  وغريها 
�ملريخ و�مل�صرتى، و�أنه دخل يف  �لو�قعة بني  �ل�صا�صعة  �مل�صافة 
�لزمن �لغابر �ل�صحيق يف منطقة خطر كوكب �مل�صرتى فحلَّ به 
�لق�صاء وتناثر �إىل �آلف �لنجيمات بفعل جاذبية هذ� �لكوكب 

�ل�صديدة.
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وتتبع �لأ�رصة �ل�صم�صية - غري �لكو�كب �ملتقدمة �لذكر- 
ومعها �أقمارها جمموعة كبرية من �ملذنبات ت�صبه �ل�صيار�ت يف 
م�صار�تها  �أن  يف  عنها  تختلف  ولكنها  �لأر�ض  حول  دور�نها 
�لأوقات  �ملذّنب يف وقت من  �، ولذ� قد يكون  متطاولة جدًّ
� يف �أعماق �لف�صاء �لباردة، ثم يكون يف وقت �آخر  بعيد� جدًّ
� من �ل�صم�ض، ول ُتَرى �ملذّنبات �إل �إذ� تعر�صت ل�صوء  قريًبا جدًّ
�ل�صم�ض بال�صبط وتعر�صت حلر�رتها، وعندئذ تظهر وت�صتدعي 
�أنظار �لنا�ض و�هتمامهم، وقد تتمزق بدورها �إذ� دخلت منطقة 
فتتناثر  �مل�صرتى  �أو  �ل�صم�ض  مثل  كبري  بج�صم  �ملحيطة  �خلطر 
وت�صمى �لأجز�ء �لتي تنف�صل عنها »بالنيازك«، و�أغلب �لنيازك 
ثم  ومن  �حلم�صة،  و�أحيانا  �جلوزة  حجم  حجمها  يتعدى  ل 
فهي تتبخر وتتال�صى قبل �أن ت�صيب �لأر�ض، وقد يكون �لنيزك 
هذه  ويف  �لأر�ض،  من  بالقرب  كلية  يتبخر  ل  بحيث  كبرًي� 
�حلالة ي�صيب جزًء� من �صطح �لأر�ض ببع�ض �لأ�رص�ر مثل ما 
حدث بالن�صبة �إىل �لنيزك �لذي �صقط يف �صيبرييا ب�رصق رو�صيا 
بْت م�صاحة  عام 1908م )1326هـ( و�صبب �صقوطه ريًحا خرَّ
�مل�صاحة  يبق يف هذه  فلم  �لغابات قدرها مائة ميل مربع،  من 

�صجرة قائمة.

وبهذه �لنيازك – كما بالأر�ض نف�صها – مو�د يتغري تركيبها 
تدريجيًّا مبرور �لزمن وبدر��صة هذ� �لتغري �صار يف �لو�صع معرفة 
عمر �لأر�ض بوجه �لتقريب، وقد عرف من حتليل مو�د �لنيازك 
عن  يقل  ل  �لأر�ض  عمر  �أن  �لأر�صية  و�ملو�د  �ل�صم�صية 

2000 مليون �صنة.

ومن  و�أقمارها  �ل�صيارة  �لكو�كب  من  و�حد  ولكل 
�ملذنبات و�لنيازك �ملتناهية يف �ل�صغر حركة مر�صومة ومقدرة، 
تر�صمها وت�صيطر عليها قوة �جلاذبية، ف�صبحان خالق �ل�صمو�ت 

�لذي  وفعلها  �لعجيبة  �جلاذبية  وموجد  �لقدير  �ملبدع  و�لأر�ض 
يتعدى �إدر�ك �لإن�صان.

1087– الكوبري – �سارع – بق�سم حمرم بك 
ا( )طريق قناة ال�سوي�س حاليًّ

بق�سم الرمل  – �سارع   – الكوبري   –1088
يف  وت�صتعمل  عربية،  لي�صت  �أعجمية  كلمة  و�لكوبري 
�لنهر،  م�رص دللة على »�جَل�رْصِ« و»�جِل�رْصِ« وهو ما يعرب عليه 
وجمعه ج�صور و�أْج�رُصٌ، وكلمة ِج�رص م�صتقة من فعل َج�رَصَ 
ا مبعنى بنى ِج�رْصً�، و�جت�رص  �أي �أقدم على �لأمر، وَج�رَصَ �أي�صً
ا  ه: �أي �صجعه، و�جِل�رْصة هي �أي�صً َ �ملفازة: �أي عربها، وَج�رصَّ

�لقنطرة.

�أما ��صم �ل�صارع �جلديد فاطلبه يف »طريق قناة �ل�صوي�ض«.

بك حمرم  بق�سم   – �سارع   – كوخ   –1089
دي�صمرب   11 يف   »Robert Koch كوخ  »روبري  ولد 
مبقاطعة   »Clausthal »كلو�صتال  ببلدة  1843م  عام 
مبدينة  �لطبية  �لعلوم  ودر�ض  باأملانيا،   »Hanovre »هانوفر 
وظيفة  يف  �لعملية  حياته  وبد�أ   ،»Göttingen »جوتنجن 
طبيب ريفي ببلدة »وولل�صتني Wöllstein« مبقاطعة »بو�صناين 
بد�أ  �لريفية  �لوظيفة  هذه  مز�ولته  �أثناء  ويف   ،»Posnanie

�أبحاثه �لبكرتيولوجية �لتي كانت �ل�صبب �لأ�صا�صي يف  ميار�ض 
�أ�صباب  معرفة  على  بالوقوف  �أبحاثه  و��صتهل  �لعلمية،  �صهرته 
زر�عة  �إىل  تو�صل  عام 1875م  ويف  �خلبيثة،  �جلمرة  مر�ض 
مكروب هذ� �ملر�ض، وبذلك �أحدث جتديًد� يف كيفية �إيجاد 
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�صبع  بعد  بالفعل  �أوجده  وقد  �ملر�ض،  هذ�  من  �لو�قي  �للقاح 
�صنو�ت من �لأبحاث �ملعملية.

�لقوم�صيون  يف   � ع�صوًّ عني  قد  1880م  عام  يف  وكان 
�ل�صحي مبدينة برلني وعني يف �لوقت نف�صه معيًد� مبدر�صة �لطب 
يف هذه �ملدينة حيث �صار بعد خم�ض �صنو�ت – �أي يف عام 

885م – �أ�صتاًذ� بجامعة برلني.

�ملعدية  �لأمر��ض  ملعهد  مديًر�  وخالل عام 1891م ُعني 
ا له، وماز�ل هذ� �ملعهد يحمل ��صمه تخليًد�  �لذي �ُصيد خ�صي�صً
�أبحاثه  يبذل �جلهد �صخيًّا يف  �أخذ  لذكر�ه، ومنذ ذلك �حلني 
�لبكرتيولوجية، فكان بحق �أبًا لعهد جديد وحا�صم يف �لعلوم 
�لأمر��ض  ملاهية  �أبناء جيله  ثورة يف مفهوم  �أحدث  �لطبية لأنه 

�ملعدية.

وبف�صل �لأبحاث �لعلمية �ملثمرة �لتي �أكب على ��صتق�صائها 
يف روية و�أناة، تو�صل يف عام 1882م �إىل �كت�صاف مكروب 
�أكرب  �لعظيم  �لعلمي  �لكت�صاف  هذ�  ويعترب  �لرئوي،  �ل�صل 
�أبحاثه يف  قيما عن  تقريًر�  �لكبري، وقد قدم  �لعامل  لهذ�  جناح 
هذ� �ل�صدد �إىل جمعية »�لف�صيولوجيا« بربلني )�أي جمعية علم 
�أجهزة  بوظائف  و�رتباطها  �حلياة  ودر��صة  �لأع�صاء  وظائف 
قبل  �أي  عام 1881م،  مار�ض  ذلك يف 24  �جل�صم( وكان 

تو�صله �إىل �كت�صاف �ملكروب بعام.

�أبحاثه �إىل معرفة  ومن جهة �أخرى وجه عناية خا�صة يف 
�أمر��ض �ملناطق �حلارة، ومن ثّم �أر�صل يف بعثة علمية  �أ�صباب 
ر�صمية �إىل �لقطر �مل�رصي لدر��صة وباء �لكولري�، فاأدى بحثه 
�ملر�ض  لهذ�  �مل�صبب  �ملكروب  �أن  حتديد  �إىل  �ل�صدد  هذ�  يف 
يظهر على هيئة حرف »�لو�و« �لعربي، ويف مدينة �لإ�صكندرية 

بالذ�ت وخالل عام 1883م �أعلن ثبوت �أن هذ� �ملكروب هو 
�ملوؤدي �إىل مر�ض �لكولري� �لوبيل، وعلى هذ� �لأ�صا�ض يكون 
�كت�صاف مكروب �لكولري� قد متَّ يف كنف �لإ�صكندرية، وبعد 
م�صي عام و�حد �أكد �لدكتور »روبري كوخ« �صحة �كت�صافه 
�لعظيم بالأبحاث �لتكميلية �لتي �أجر�ها يف �لهند، حيث ثبت 
بو�صاطة  وينتقل  �ل�رصب  ماء  طريق  عن  ينت�رص  �ملر�ض  �أن  له 

�لف�صالت �لرب�زية �لتي تخرج من �أج�صام �لنا�ض.

�لدكتور »كوخ«  ق�صى  �صتى  مناطق  �أبحاثه يف  وملو��صلة 
�أ�صباب  لدر��صة  و�أ�صرت�ليا  و�آ�صيا  �إفريقا  متجوًل يف  �صنني  عدة 
حياته  من  �حلقبة  هذه  ويف  �ملختلفة،  �حلارة  �ملناطق  �أمر��ض 

�لعلمية ركز بحثه على مر�ض �ملالريا.

ويف عام 1896م، �أخذ يف بحث �أ�صباب وباء �لطاعون 
ر�أ�ض  على  بومباي  �إىل  �صافر  1897م  عام  ويف  �لبقري، 
�لفرتة  هذه  ويف  �لرملي،  �لطاعون  �أ�صباب  لدر��صة  طبية  بعثة 
ملكروب  �لأويل  �لكت�صاف  �إىل  �لتو�صل  ��صتطاع  ذ�تها 
بحث  و��صل  وقد  �لأميبية(،  )�لدو�صنتاريا  �لأميبي  �لزحار 
�ليوناين  �أحد تالميذه �ملجّدين هو »كارتولي�ض«  هذ� �ملكروب 
�أحد �أطباء �مل�صت�صفى �ليوناين بالإ�صكندرية و��صتدعي بعد ذلك 
لإبد�ء  �إفريقيا  جنوب  يف  1903م  عام  خالل  �لثانية  وللمرة 
ر�أيه يف �أمر��ض �حليو�نات، وعند عودته �إىل برلني نال �رصف 

�لع�صوية باأكادميية �لعلوم.

وخالل عامي 1906 و 1907م ق�صى ثمانية ع�رص �صهًر� 
تو�صل  وقد  �لنوم،  مر�ض  �أ�صباب  لبحث  �ل�رصقية  �إفريقيا  يف 

باأبحاثه �إىل دو�ء لعالج هذ� �ملر�ض �أ�صا�صه مادة �لزرنيخ.
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كبار  �أحد  كان  »كوخ«  �لدكتور  �أن  يف  �صك  من  وما 
�خلدمات  �أجّل  �أدو�  �لذين  �لعامل  يف  �لبكرتيولوجيني  �لعلماء 
لها  كان  �لإ�صكندرية  �أن  يف  ا  �أي�صً �صك  من  وما  لالإن�صانية، 
مكروب  كوخ  �لدكتور  كنفها  يف  يكت�صف  �أن  يف  �لف�صل 

�لكولري� �لوبيل.

وباء  �لإ�صكندرية  �جتاح  ع�رص  �لتا�صع  �لقرن  فخالل 
1830م  عام  يف  �لأوىل  كانت  مر�ت،  ثالث  �لكولري� 
م�صت�صفى  »�لأمريي«  �مل�صت�صفى  �إن�صاء  فيه  مت  �لذي  �لعام  وهو 
جمل�ض  �إن�صاء  تقرر  �لوباء  هذ�  �إثر  وعلى  حاليًّا،  �لطب  كلية 
�لكرنتينات �لدويل باملدينة، وقد ُو�صع حجر �إن�صائه �لأ�صا�صي 
�أي  �ل�صل�صلة  ح�صن  من  بالقرب  1832م  عام  �إبريل   24 يف 
يف �ملنطقة �مل�صماة بالأز�ريطة، حيث يقوم �لآن مركز �ل�صحة 
�لعاملي، و�جتاح �لوباء �لثاين �ملدينة عام 1865م، وقد �أبدى 
�ملادة(  )�نظر هذه  �ليوناين   »Zancarola »زنكروله  �لدكتور 
يف مكافحة هذ� �لوباء جهوًد� تفوق طاقة �لب�رص، باذًل كل ما 
بامل�صت�صفى  و�صعت طاقته من جهود يف هذ� �لكفاح �لإن�صاين 
�ليوناين �لذي كان بال�صارع �لذي يبد�أ عند تقاطعه ب�صارع �لنبي 
�صار  )وقد  زغلول  �صفية  ب�صارع  تقاطعه  عند  وينتهي  دنيال، 
�صارع �إ�صطنبول حاليًّا(، ويدل على �جلهود �جلبارة �مل�صكورة 
�لإح�صاء�ت  �أن  مثمرة  �صخية  »زنكروله«  �لدكتور  بذلها  �لتي 
يونية  �صهر  يف  بالكولري�  �مل�صابني  عدد  �أن  تو�صح  �لر�صمية 
وحدة من تلك �ل�صنة بلغ 207 عوجلو� جميًعا بجهود �لدكتور 
هذ�  على  و�لثناء  �لتقدير  فا�صتحق  �إ�رص�فه  وحتت  زنكروله، 
�لإ�صكندرية  بلدية  �أطلقت  ثّم  ومن  �لنبيل،  �لإن�صاين  �لكفاح 
��صمه على �ل�صارع �لو�قع خلف �مل�صت�صفى �ليوناين �لذي مار�ض 

فيه �لدكتور »زنكروله« جهوده �مل�صكورة.

�أثناء حدوثه  ووقع �لوباء �لثالث يف عام 1883م، ويف 
�كت�صف �لدكتور »روبري كوخ« مكروب �لكولري� مقدًما بذلك 
�لكت�صاف �لعلمي �جلليل �أعظم خدمة لالإن�صانية، وقد بد�أت 
�أحد  حفالت  خالل  دمياط  مدينة  يف  �ملر�ض  بهذ�  �لإ�صابات 
مو�لد �لأولياء، ثم زحف على �لقاهرة، ثم على �لإ�صكندرية، 
ويف يوليو من ذلك �لعام �رتفع عدد �صحايا �لكولري� يف �لقاهرة 

وحدها �إىل 500.

م�صاعدة  طالبة  فرن�صا  �إىل  �لإجنليزية  �ل�صلطات  وتوجهت 
�إىل  فرن�صا  فبادرت  �ملادة(  هذه  )�نظر  »با�صتري«  معهد  علماء 
 »Strauss »�صرتو�ض  �لأ�صتاذ  بريا�صة  طبية  بعثة  �إر�صال 
�لإ�صكندرية  �إىل  �لبعثة  هذه  وو�صلت  �ملادة(،  هذه  )�نظر 
من  للوباء  مكافحتها  وبد�أت  عام 1883م  �أغ�صط�ض   13 يف 
�مل�صت�صفى �لفرن�صي �لذي �صمي فيما بعد بامل�صت�صفى �لأوروبي، 
نا�صية  عند  وهو  �مل�صلحة،  �لقو�ت  م�صت�صفى  �لآن  و�صار 
�لبعثة  هذه  تتو�ن  ومل  �لدرد�ء،  �أبي  و�صيدي  �ملتويل  �صارعي 
�لفرن�صية يف �ملكافحة فبذلت كل ما و�صعت طاقتها يف تخفيف 
تقل  �أخذت  فالإ�صابات  جدوى،  دون  ولكن  �ملر�ض  وطاأة 
�لإ�صكندرية، ومن  �مل�رصي وتزد�د وطاأة يف  �لقطر  يف مدن 
»روبري  �لدكتور  بريا�صة  �لطبية  �لأملانية  �لبعثة  ثّم كانت وجهة 

كوخ« مدينة �لإ�صكندرية بالذ�ت.

ويف 24 �أغ�صط�ض عام 1883م و�صلت �لبعثة �إىل �ملدينة 
»�أوتيل  وهو  �حلني  ذلك  يف  �لفنادق  باأكرب  �أع�صاوؤها  ونزل 
ثم  �خلديوي،  �لفندق  �أي   »Hôtel Khédivial كيدفيال 
جوهان�ض  »�لدكتور  يكون  باأن  �خلديوي  من  عال  �أمر  �صدر 
و�لدكتور   »Dr. Johanes Schiess Bey بك  �صي�ض 
ح�صن رفقي مدير �مل�صت�صفى �لأمريي حتت �إمرة �لبعثة �لأملانية، 
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�أِعدت للبعثة حجرتان بامل�صت�صفى ملز�ولة كفاحها  و�رصعان ما 
للوباء، وكانت هذه �لبعثة قد حملت معها من �أملانيا كثرًي� من 
بد�أت  للتجارب، ومن هنا  �لفئر�ن  �لطبية وعدًد� من  �ملعد�ت 
�مل�صابقة �لعلمية بني �لعلماء �لفرن�صيني و�لأملان لأن غر�ض كل 
�لك�صف  �إىل  باأ�رصع ما ميكن  �لتو�صل  �لفريقني كان  فريق من 
�ملميت،  بالد�ء  �لإ�صابة  ي�صبب  �لذي  �خلبيث  �ملكروب  عن 
�لغاية عن  هذه  بلوغ  �إىل  ي�صعى  �لفريقني كان  من  ولكن كل 

طريق خمالف للطريق �لذي يتبعه �لفريق �لآخر.

وكانت طريقة �لدكتور »روبري كوخ« يف هذ� �ل�صدد، 
�إىل  تو�صاًل  ثم زرعها  �لأمعاء  �لتي جتتاح  �لعنا�رص  �لبحث عن 
عزلها، �أما طريقة �لدكتور »روو Roux« م�صاعد رئي�ض �لبعثة 
هذه  )�نظر   »Pasteur »با�صتري  �لعامل  تلميذ  – وهو  �لفرن�صية 
�ملادة( – فكانت ترتكز يف حقن حيو�نات �لتجارب مبكروب 
�لوباء ليظهر �ملر�ض عليها ثم بحث �أ�صبابه، ولكن هذه �لطريقة 
ي�صيب  كان  �لكولري�  وباء  لأن  بالف�صل  عليها  حمكوًما  كان 
�لآدميني دون �حليو�نات، وكان �لدكتور »روبري كوخ« يعمل 
يف �صمت و�أناة يف �لك�صك �لذي خ�ص�ض لأبحاثه بامل�صت�صفى 
�لأمريي، وقد �أطلق على هذ� �لك�صك فيما بعد ��صم »ك�صك 
�صهر  منت�صف  ويف  �لآن،  �لك�صك  هذ�  ُهِدم  وقد  كوخ«، 
�لدكتور  بالكولري�  مات  نف�صه  1883م  عام  من  �صبتمرب 
»تويلييه Thuillier« �أحد �أع�صاء �لبعثة �لفرن�صية، و��صتمرت 
�ل�صحايا  جثث  من  »كوخ«  لدى  وكان  �لأبحاث... 
وثبت  �أ�صخا�ض،  عدة  �أمعاء  حتليل  من  مكنه  ما  �مل�رصحة  يف 
�لهجائي،  �لو�و  �لكولري� على �صكل حرف  �أن مكروب  لديه 
يف  �ل�صوي�ض  ميناء  فغادر  �لهند  �إىل  �ل�صفر  قرر  �أبحاثه  ولإمتام 
13 نوفمرب وو�صل �إىل كلكوتا يف 11 دي�صمرب عام 1883م 

حيث �أمّت �لأبحاث �لتي بد�أها بالإ�صكندرية، وتاأكد من �أن هذ� 
�ملكروب هو �صبب �لوباء يف غري �صك، وهكذ� ��صتطاع هذ� 
�لعامل �لأملاين �أن ينقذ باأبحاثه �لعلمية �ملاليني من بني �لإن�صان 

كان �لطب يقف عاجًز� عن �صفائهم.

وتويف هذ� �لعامِل �جلليل مبدينة »بادن« باأملانيا عام 1910م، 
بالًغا من �لعمر حو�يل 68 عاًما.

ويرجع �إىل »�لدكتور روبري كوخ« �لف�صل يف �كت�صاف 
عام  مل�رص  زيارته  عند  وذلك  �ل�صديدي،  �لرمد  مكروب 
�لناقلة  �ملكروبات  �كت�صاف  ف�صل  �إليه  يرجع  1884م، كما 
�لعلوم  يف  نوبل  جائزة  على  ح�صل  وقد  �جلروح،  لعدوى 

�لطبية.

ويت�صح من �صورته �ل�صم�صية )�لفوتوغر�فية( �أنه كان بدين 
غزير  �لب�رصة،  �أبي�ض  �لوجه،  ممتلئ  �ل�صيء،  بع�ض  �جل�صم 
�ل�صاربني، ير�صل حليته ويجعلها مدببة حتت �لذقن، وقد �أخذت 
عام 1883م  بالإ�صكندرية  �أثناء وجوده  �أخرى يف  له �صورة 
بامل�صت�صفى �لأمريي )كلية �لطب حاليًّا( ومعه �لدكتور ح�صن 
رفقي مدير �مل�صت�صفى �لإد�ري و�لدكتور جوهان�ض �صي�ض مدير 

�مل�صت�صفى �لعام و�أع�صاء �لبعثة �لأملانية �لآخرين.

�لك�صك  �صورة  �لفوتوغر�فية  �لكامري�  عد�صة  و�صجلت 
�لذي ُخ�ص�ض لأبحاث �لدكتور كوخ طو�ل وجوده بامل�صت�صفى 
�لأمريي حيث �كت�صف ميكروب �لكولري�، وكان هذ� �لك�صك 
�لكبري ي�صتخدم م�رصب )بوفيه( لطالب كلية �لطب حتى وقت 

قريب ثم �أقيم مكانه �لآن مبنى كلية طب �لأ�صنان.
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1090 – الكورانتية – �سارع – بق�سم مينا 
الب�سل

 la كار�نتني  »ل  لكلمة  �ملحرفة  �للفظة  هي  �لكور�نتية 
quarantaine« �لفرن�صية ولكلمة »كر�نتينا« �لإيطالية ومعناها 

�لأفر�د  على  يفر�ض  �لذي  �ل�صحي«  »�حلجر  �لعربية  باللغة 
�لأقطار  من  قطر  �أي  على  ترد  �لتي  �ل�صلع  وعلى  و�حليو�نات 
ويكون م�صدرها قطر يجتاحه وباء من �لأوبئة �ملعدية كالكولري� 
فطر  من  �أو  �إليها،  وما  و�جُلدري  �ل�صفر�ء  و�حلمى  )�لهي�صة( 
�لوبيلة،  �لأوبئة  هذه  �أحد  يجتاحه  �أن  ويحتمل  فيه،  م�صتبه 

و�صميت »كار�نتني« لأن �حلجر �ل�صحي كان ي�صتمر يف �ملا�صي 
�أربعني يوًما وهي �ملدة �لتي يعنيها مدلول �لكلمة �لفرن�صية.

بجهة  و�حليو�نات  لالأفر�د  �ل�صحي  �حلجر  مكان  وكان 
�لع�رصين  �لقرن  �أو�ئل  �ملك�ض يف غرب مدينة �لإ�صكندرية يف 
�حلجر  هذ�  مكان  با�صم  �ل�صارع  هذ�  �صمي  ولذلك  �حلايل، 
�لذي يقوم مكانه �لآن �ملجزر �لعام )�ل�صلخانة(، وحمل �إعد�م 
قد  و�لتي  �لآدمي،  للغذ�ء  ت�صلح  ل  �لتي  �ملوبوءة  �حليو�نات 

يت�رصب د�وؤها �إىل �لرثوة �حليو�نية يف د�خل �لقطر.

1091– الكورني�س – طريق – بق�سم املنتزه

�صاطئ �صيدي ب�رص
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1092– الكورني�س – طريق – بق�سم الرمل

�صاطئ �صبورتنج

طريق �لكورني�ض ب�صيدي ب�رص 
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�صاطئ جليم

كورني�ض �مليناء �ل�رصقي، �أمام متثال �خلديوي �إ�صماعيل )�جلندي �ملجهول حاليًّا(



حرف الكاف

395

1093– الكورني�س )املك�س( – طريق – 
بق�سم مينا الب�سل

1094– الكورني�س )الدخيلة( – طريق– 
بق�سم مينا الب�سل

�لو�قع  �لطريق  وتعني  �لأ�صل،  فرن�صية  كلمة  �لكورني�ض 
�مل�صاعد،  �لوعرة  �ل�صخرية  �جلبال  حافة  �أو  �لوهاد  حافة  عن 
و�أطلقت هذه �لكلمة يف �أول �لأمر على �لطريق �لعظيم �لكبري 
�مل�صافة �لذي يبد�أ من مدينة »ني�ض Nice« بفرن�صا وينتهي عند 
مدينة »جنوة Gênes« باإيطاليا، و�صمي هذ� �لطريق بالكورني�ض 
لأن �لطريق �لروماين �لقدمي كان ميتد يف �مل�صافة �لتي ي�صغلها، 
على  �ملطلة  �ل�صخور  قمم  فوق  ي�صري  �لروماين  �لطريق  وكان 

.� �لبحر �لأبي�ض �ملتو�صط وكان �صيق �لعر�ض جدًّ

ولقد �صيد طريق �لكورني�ض بالإ�صكندرية يف �أو�خر �لعقد 
�لثالث من �لقرن �لع�رصين �حلايل، و�نتهى ت�صييده يف �ل�صنو�ت 
�لأ�صبق  �لبلدية  عام  مدير  عهد  يف  �لر�بع  �لعقد  من  �لأوىل 
�ملرحوم �أحمد �صديق )�نظر هذه �ملادة(، وقام باأعمال ت�صييد 
�صيز�ر  �ل�صل�صلة وكامب  ل�صان  – �لو�قع بني  منه  �لأول  �جلزء 
و��صتحق  �لت�صييد  فاأتقن  ن�صري  �لو�حد  عبد  �مل�رصي  �ملهند�ض 
�جلزء  بت�صييد  قام  ثم  �لعمل،  يف  و�لأمانة  �لدقة  لتوخيه  �لثناء 
�أق�صى �ملدينة  �لثاين �لو�قع بني كامب �صيز�ر وق�رص �ملنتزه يف 
وكارتاريجيا«،  »دنتمارو  �لإيطاليان  �ملهند�صان  �ل�رصق  من 
�أجز�ء  بع�ض  �نهارت  �إذ  �لعيوب،  بع�ض  �أعمالها  وظهرت يف 
�لر�صيف �ملطل على �لبحر ب�صبب ��صتخد�مهما ماء �لبحر �ملالح 
مبادرة  �إىل  �أدى  مما  بالأ�صمنت،  �ل�صغرية  �لأحجار  يف خلط 
�حلكومة �إىل تعيني جلنة حتقيق نتج عن �أعمالها ��صتقالة �ملرحوم 

�أحمد �صديق، ومعاقبة بع�ض �مل�صوؤولني من �ملوظفني، وكان 
لإ�صماعيل �صدقي �صلع فيما حدث.

طوله  يبلغ  �لذي  �لبهيج  �لكورني�ض  هذ�  ت�صييد  �أن  غري 
ثالثة  من  �لإ�صكندرية  بلدية  مبيز�نية  قفز  كيلومرًت�   25 حو�يل 
ت�صييده  �إمتام  بعد  �جلنيهات  من  ماليني  ثالثة  �إىل  �ملليون  �أرباع 
�لعمار�ت  بف�صل  وذلك  �ل�صنو�ت،  �خلم�ض  تتجاوز  ل  مبدة 
عليها  وفر�صت  �متد�ده  على  �أقيمت  �لتي  �ل�صخمة  �حلديثة 
و�طردت  �ملختلفة،  �لعو�ئد  من  وغريها  �لأمالك  �رص�ئب 
�حلديثة  �لعمار�ت  �إن  �إذ  �لكورني�ض،  ب�صبب  �لبلدية  ح�صيلة 
�رص�ئب  عليها  وفر�صت  �متد�ده  على  �أقيمت  �لتي  �ل�صخمة 
�لأمالك وغريها من �لعو�ئد �ملختلفة، و�طردت ح�صيلة �لبلدية 
ب�صبب �لكورني�ض، �إذ �إن �لعمار �صمل �صو�حي �لرمل و�صيدي 
�لتي  قري  �أبي  �صاحية  �إىل  فو�صل  �لآن  و�متد  و�ملنتزه،  ب�رص 

ت �أخرًي� �إىل حيز �لإ�صكندرية �لإد�ري. مَّ �صُ

�مل�رصفة  �لعامة  �لطرق  �أح�صن  من  يعد  �لكورني�ض  وطريق 
على �لبحر يف �لدول �لو�قعة على �لبحر �لأبي�ض �ملتو�صط بعد 

�لكورني�ض �مل�صرتك بني فرن�صا و�إيطاليا �لآنف �لذكر.

ت�صييد  �لإ�صكندرية يف  بلدية  �رصعت  عام 1909م  ويف 
ر�صيف خليج �لأنفو�صي وخليج �مليناء �ل�رصقي، وهو ميتد من 
ق�رص ر�أ�ض �لتني �إىل ل�صان �ل�صل�صلة، وقد قامت باإن�صائه �رصكة 
»�أملاجا« �لإيطالية يف �ملدة �لو�قعة بني عامي 1909 و1912م، 
وهي �ل�رصكة �لتي قامت بعد ذلك باإن�صاء حاجز �لأمو�ج بامليناء 
�مليناء  مادة  )�نظر  �ل�صل�صلة  ول�صان  قايتباي  �ل�رصقي بني ح�صن 

�ل�رصقي(.
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ولالإنفاق على ر�صيف �لأنفو�صي، و�مليناء �ل�رصقي فر�صت 
�لبلدية عو�ئد �صنوية تعادل 2% من �لإجارة �ل�صنوية �لتي يدفعها 
�ل�صاكن، و�صميت هذه �لعو�ئد »عو�ئد �لر�صيف«، ثم �أطلق 

عليها ��صم »عو�ئد �لثنني يف �ملائة«.

بق�سم   – �سارع   – كورينثية   –1095
ا( العطارين )فكتور با�سيلي حاليًّ

1096– كورينثية – �سارع – بق�سم حمرم 
ا( بك )فكتور با�سيلي حاليًّ

و�قعة  �ليونانية  بالبالد  مدينة   »Corinthe« كورينثية 
�ليونانية  �ملدن  �أ�صهر  من  كانت  وقد  كورينثية،  خليج  على 
�جلزيرة  ب�صبه  كائنة  وهي  �لقدمي  �ليوناين  �لتاريخ  يف  �زدهاًر� 
»�لبيلوبونيزية« وكانت تناف�ض بازدهارها وقوة مكانتها و�أهمية 
مركزها مدينتي �أثينا و�صربطة، و�صّيدت حكومتها – يف عهد 
دول �ملدن – عدًد� كبرًي� من �مل�صتعمر�ت �خلا�صعة ل�صلطانها يف 

�ليونان ثم دمرها �لرومان عام 146 قبل �مليالد.

با�صمها عند مدخل  �مل�صمى  �خلليج  ميناء على  �لآن  وهي 
ا و�لتي �صقت يف �لربزخ �لذي ي�صل  �لقناة �لتي حتمل ��صمها �أي�صً
�صبه جزيرة »�ملوره« ببالد �لإغريق يف �لقارة �لأوروبية، ويبلغ 

عدد �صكانها يف �لوقت �لر�هن حو�يل �أربعني �ألف ن�صمة.

عدة  عن  �لأمريكان  تولها  �لتي  �حلفريات  ك�صفت  وقد 
�أرجاء مدينة كورينثية ويف �لأربا�ض  �آثار هيلينية ورومانية يف 
وزيت  �لزبيب  بتجارة  �ملدينة  هذه  وت�صتهر  جتاورها،  �لتي 

�لزيتون و�حلبوب.

كورينثية  برزخ  عرب  �صقت  �لتي  �لقناة  طول  ويبلغ 
�أمتار، وقد  ثمانية  مرًت� وعمقها  مرًت�، وعر�صها 22   6540
��صتغرقت �أعمال حفرها ع�رص �صنو�ت )من �صنة 1883م �إىل 
�صنة 1893م(، و�خت�رصت �إىل حد كبري �مل�صافة �لتي تقطعها 
�إىل  ثم  �إيـجيه،  �إىل بحر  �لأدرياتيكي  �لبحر  �لآتية من  �ل�صفن 

�لبحر �لأ�صود عرب م�صيقي �لدرد�نيل و�لبو�صفور برتكيا.

�لقنطرة  فوق  و1937م   1936 عامي  يف  وقفت  ولقد 
�ملعلقة �لتي �أ�صبحت �ل�صلة �لوحيدة بني �صبه جزيرة �ملوره وبالد 
قناة  عرب  هو�دة  يف  ت�رصي  وهي  �ل�صفن  و�صاهدت  �ليونان، 
كورينثية �لتي يبلغ �لعمق بني قنطرتها وبني �صطح مياهها �أكرث 
من مائة مرت، ولذ� تظهر �ل�صفن وهي بني حيزها �ل�صيق �صغرية 
�حلجم على �لرغم من كربها، ور�أيت يف عام 1936م ملك 
بريطانيا �لأ�صبق )دون وند�صون �حلايل �لذي تنازل عن عر�صه 
ر�أيت  زوجته(،  �أ�صبحت  �لتي  لالأرملة  حبه  لند�ء  لي�صتجيب 
�أثناء  �لربيطانية يف  �حلربية  �ل�صفن  �إحدى  �مللك على ظهر  هذ� 
عبورها �لقناة متجهة �صوب �لبحر �لأدرياتيكي، وكان يقف 
�حلب  هذ�  �أن  فاأيقنت  جانبه  �إىل  �ل�صفينة وحمبوبته  مقدمة  يف 
�لغامر لن يرت�جع �إز�ء �لتهديد بوجوب �لتخلي عن �لعر�ض �إذ� 
�أحب و��صطفى، ومل  �مللك مبن  تربط  ��صتمرت عالقة �حلب 
بعد عودة  �لعر�ض  �لتنازل عن  �إذ حدث  �أكن خمطًئا يف ظني 
�مللك �إىل بالده و�نت�رص �حلب على �جلاه و�صوجلان �مللك وتاجه 
�لآنفي  �لعامني  ويف  �لنقي،  �ملا�ض  من  جوهرة  باأكرب  �ملر�صع 

�لذكر زرت كورينثية وق�صيت فيها نزهة ممتعة.

وياأتي ��صم »كورينثية« يف مثل فرن�صي �صهري مرتجم عن 
�لالتينية وترجمته »ما كل �إن�صان ي�صتطيع �لذهاب �إىل كورينثية 
 ،»Tout le monde ne peut aller à Corinthe
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�لتكاليف  باهظة  كانت  �ملدينة  هذه  �للهو يف  متع  لأن  وذلك 
يحجمون  �لنا�ض  �أغلب  كان  ثم  ومن  �زدهارها،  ع�رص  يف 
�لذكر  �لآنف  �ملثل  و�رصب  �ل�صبب،  لهذ�  �إليها  �لذهاب  عن 
على هذ� �لأ�صا�ض، وي�رصب �ملثل يف �لوقت �لر�هن لكل من 
ي�صبو  �لذي  �لغر�ض  لتحقيق  �ملال  �أو  �لقوة  �أو  �لكفاءة  تنق�صه 
�إليه فيقال ملثل هذ� �لرجل »ما كل �إن�صان ي�صتطيع �لذهاب �إىل 

كورينثية«.

بق�سم   – �سارع   – با�سا  كولوت�سي   –1097
ثم  الغرب  )مباين  املن�سية 

ا( ال�سحافة حاليًّ
عام  يف  �ملال  رجال  كبار  من  با�صا  كولوت�صي  كان 
�مل�صيو  �إليه  �أر�صله  �لذي  �لكتاب  من  هذ�  ويت�صح  1863م، 
»لومر�صية« من فرن�صا يطالبه فيه باأن يعني جهة مالية يف باري�ض 
للح�صول منها على �ملبالغ �لالزمة مل�رصوفات �أحد ع�رص طالًبا 
�لتي  »ميونيخ«  مبدينة  علمية  بعثة  يف  �أر�صلو�  قد  كانو�  م�رصيًّا 
كانت يف ذلك �حلني مقاطعة من �لإمرب�طورية �لنم�صاوية قبل 

�أن ت�صبح جزء من �لدولة �لأملانية بعد �حتادها.

لو� �إىل فرن�صا لإمتام  وكان هوؤلء �لطلبة �مل�رصيون قد حوِّ
تعليمهم بعد �أن مكثو� مبدينة »ميونيخ« من �أو�ئل عام 1862م 
يف  باري�ض  �إىل  و�صلو�  وقد  1863م،  عام  �أغ�صط�ض  �إىل 

22 �أغ�صط�ض من ذلك �لعام.

ويف عام 1869م جند كولوت�صي بك ي�صغل وظيفة �لعمدة 
)�نظر  �إ�صماعيل  �خلديوي  عهد  يف  وذلك  �لإ�صكندرية  مبدينة 
يف  �مل�رصف  �خلديوي  هذ�  �أن  وجند  �لأول(،  �خلديوي  مادة 
�صياع �أمو�ل �خلز�نة �مل�رصية، جنده يكلف كولوت�صي هذ� باأن 

�أحد رجال بعثة �ل�رصف �لتي تر�فق كبار �ملدعوين حلفلة �فتتاح 
�صيزورها  �لتي  �لأماكن  �إىل  �لإ�صكندرية  من  �ل�صوي�ض  قناة 
بعثة  وكانت  �مل�رصي،  �لقطر  �أرجاء  يف  �ملدعوون  هوؤلء 
�ل�رصف ت�صم �إىل جانب كولوت�صي بك �لإيطايل، �إيطاليًّا �آخر 
هو »تونينو بك« و�أمني بك �لذي �صار �أمني با�صا وكان �أملانيًّا، 
و�دعى �لإ�صالم )�نظر مادة �أمني با�صا(، وكان كلَّ من »تونينو 
للت�رصيفات يف بالط �خلديوي، مما  با�صا« كبرًي�  بك« و»�أمني 
�لق�صور  متغلغاًل حتى يف  �لأجنبي كان  �لعن�رص  �أن  على  يدل 
لينقلها  بالتف�صيل  �لدولة  �أ�رص�ر  ثم مطلًعا على  �خلديوية، ومن 

�إىل بالده �لأ�صلية.

و�صع   ،900 �ملحظوظني  �ملدعوين  �أولئك  عدد  وكان 
نوبار با�صا )�نظر هذه �ملادة( للرتفيه عنهم قبل يوم �فتتاح �لقناة 
وكان  �مل�صكينة،  م�رص  ح�صاب  على  للزيارة  حافاًل  برناجًما 

نوبار با�صا وزيًر� للخارجية يف ذلك �لوقت.

وقد نقلتهم من ميناء مر�صيليا يف 9 �أكتوبر عام 1869م 
ثالث بو�خر ركاب من �لدرجة �لأوىل فو�صلو� �إىل �لقاهرة يف 
�أكتوبر  �لآثار يف 22  لزيارة  �أ�صو�ن  �إىل  �أكتوبر و�صافرو�   16
نوفمرب  �لقاهرة يف 13  �إىل  عادو�  ثم  �ل�رصف،  بعثة  تر�فقهم 
وبور�صعيد  بالإ�صماعيلية  �لقناة  �فتتاح  حفالت  يف  و��صرتكو� 
وكانت  1869م،  عام  نوفمرب   20 �إىل   16 من  �ملدة  يف 
يتعذر  ما  و�لإ�رص�ف  �لبزخ  �ألو�ن  من  ت�صم  �حلفالت  هذه 
على �لو�صف، يف حني كان �أفر�د �ل�صعب �مل�رصي ي�رصبون 

بالكر�بيج لدفع �ل�رص�ئب �لباهظة �لظاملة.

كلمة  يف  فاطلبها  لل�صارع  �جلديد  �ل�صم  ترجمة  �أما 
»�ل�صحافة«.
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1098– كومود – �سارع – بق�سم حمرم بك
�لذي   »Commode« �لروماين  �لإمرب�طور  هو  كومود 
– �أي  عام 192م  �إىل  عام 180  من  �لرومانية  �لدولة  حكم 
�أوريل  �بن �لإمرب�طور »مارك  – وهو  �ثنتي ع�رصة �صنة  طو�ل 

.»Faustine و�أمه هي »فو�صتني »Mark Aurèle

وقد ولد �لإمرب�طور »كومود« عام 161م، ومات مبدينة 
و��صتهر  عاًما،   31 حو�يل  �لعمر  من  بالًغا  192م  عام  روما 
هذ� �لإمرب�طور بق�صوته �لوح�صية، و�أفعاله �جلنونية، و�نغما�صه 
يف �ل�صهو�ت، و�ملجون �جلامح، وقد قتله هوؤلء �لذين كان 
خنًقا  عليه  و�أجهزو�  �ل�صم،  يتناول  فجعلوه  �غتيالهم  يعتزم 
بو�صاطة رجل من عمالقة �مل�صارعني وهو يف حمامه �خلا�ض.

1099- الكومي – �سارع – بق�سم مينا الب�سل
يذكر �لتاريخ �ثنني يحملون لقب �لكومي، �أحدهما قائد 
يلي ترجمة  مغربي عظيم، وثانيهما كيميائي م�رصي، وفيما 

كل منهما:

بالقطر  بجاية  مبدينة  ولد  الك�مي:  علي  بن  امل�ؤمن  عبد   )1
دولة  مهدي  تومرت  �بن  على  �صبابه  يف  وتعرف  �جلز�ئري، 
�ملوحدين باملغرب �لعربي، وقد حكم عبد �ملوؤمن هذه �لدولة 
يف �ملدة �لو�قعة بني عامي 527 و559هـ )1133 – 1163م( 
�أي �أكرث من �ثنتني وثالثني �صنة، وهو ُيعدُّ بحق موؤ�ص�ض �لدولة 
�ملوحدية وياأتي كيانها �لدويل، وكان �إىل جانب ذلك قائًد� 
ماهًر� على ق�صط و�فر �لعلم و�ملعرفة، كما كان �أديًبا ح�صيًفا 
و�صاعًر� جميًد�، و�أبلغ دليل على متانة �صعره �لق�صيدة �لتي بعث 
بها �إىل قبائل �لعرب �لهاللية و�أتباعهم من بني �ُصليم يف �إفريقية 

)تون�ض( بعد �أن ق�صى على جيو�صهم يف معركة �صطيف �لو�قعة 
يف �جلنوب �لغربي ملدينة ق�صطنطينة بالبالد �جلز�ئرية عام 547هـ 
جنده  �إىل  �لن�صمام  على  ويحثهم  لي�صتنه�صهم،  )1152م( 

لغزو �لأندل�ض با�صم �لعروبة و�لإ�صالم، فيقول لهم فيها:
�أقيمو� �إىل �لعلياِء هوَج �لرو�حِل  

وقودو� �إىل �لهيجاِء جرَد �ل�صو�هِل  

وقومو� لن�رِص �لدين قومَة ثائٍر  
َة �صائِل و�ُصّدو� على �لأعد�ء �صدَّ

بنى �لَعمِّ من عليا هالِل بن عامرٍ 
وما َجمعْت من با�صٍل و�بن با�صِل

ْت �إىل �لغزو نِيَّةٌ  تعالو� فقد �ُصدَّ
عو�قبها من�صورٌة بالأو�ئِل

�ُء و�ملوعُد �لذي  هي �لغزوُة �لَغرَّ
تنجَز من بعد �ملدى �ملتطاوِل

فال تتو�نو� فالبد�ُر غنيمٌة  
وللمدلِج �ل�صاري �صفاُء �ملناهِل

على  و�نق�ض  جي�ًصا،  �لكومي  �ملوؤمن  عبد  ن  كوَّ وقد 
بن  تا�صفني  و�أرغم  )1144م(  539هـ  عام  تلم�صان  مدينة 
على  �ملر�بطني  دولة  �أمر�ء  �أحد  تا�صفني  بن  يو�صف  بن  علي 
�لفر�ر، و�أر�صل جي�ًصا عدته ع�رصة �آلف مقاتل �إىل �لأندل�ض 
ل�صرتجاع هيبة �مل�صلمني يف �أرجاء �إ�صبانيا، ثم غز� مدينة فا�ض 
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ودخلها ظافًر� يف عام 540هـ )1145م(، وبعد ذلك �أحرز 
قلعة بن حماد  �لإ�صبان، و�حتل  باهرة على  �نت�صار�ت  جي�صه 
�ها بالأر�ض، و�أخ�صع  �لزيريني عام 547هـ )1152م( و�صوَّ
و�صارت  )1159م(،  554هـ  عام  حلكمه  )تون�ض(  �إفريقية 
و�جلز�ئر  ومر�ك�ض  �لأندل�ض  ت�صمل  عهده  �ملوحدين يف  دولة 
وتون�ض، وتويف عام 559هـ )1163م( ودفن بجبل تيتملل 

مبر�ك�ض بالقرب من قرب �ملهدي بن تومرت.

2( عمر الك�مي: وكان �أحد طالب �لبعثة �لتي �أر�صلها حممد 
علي �إىل فرن�صا عام 1242هـ )1826م(، وقد ولد بالقاهرة 
وتخ�ص�ض يف  �لبعثة،  �إر�صاله يف  عند  �صنة   18 عمره  وكان 
و�ل�صكر،  �لتقطري�ت  �صناعة  وتعلم  �لكيميائية  �لعلوم  در��صة 
ويقول  )1248هـ(  1832م  عام  �أو�ئل  يف  �لبعثة  من  وعاد 
�أمريكا لإتقان �صناعة  �إىل  بعد ذلك  �إنه �صافر  �ملوؤرخ »ماجنان« 

�ل�صكر، ول يعرف تاريخ وفاته على وجه �لتحديد.

ومن عمره وقت �صفره �إىل فرن�صا وهو 18 عاًما يت�صح �أن 
يذكر  عام 1808م )1223هـ( ومل  مولده كان يف حو�يل 

موؤرخوه مكان ميالده.

الرمل  بق�سم   – �سارع   – كوندي   –1100
ا( )جابر مبارك حاليًّ

ن فرًعا غري  كوندي هو ��صم �أ�رصة فرن�صية »Condé« تكوِّ
يف  وتنحدر  �ل�صهرية،   »Bourbon« �لرببون  لأ�رصة  ع�صبي 
و�أغلب  فاندوم،  دي  بربون  دي  �صارل  �لكونت  من  �لن�صب 
من  عظيم  جانب  على  دور  لهم  كان  »كوندي«  �أ�رصة  �أفر�د 
برن�ض  �لأول  »لوي�ض  منهم:  فكان  فرن�صا،  تاريخ  �لأهمية يف 
دي كوندي« �لذي ولد بفندوم عام 1530 ومات عام 1569 

ذ�  �لأول  لوي�ض  وكان  فرن�صا،  ملك  �لر�بع  هني  عم  وهو 
عقل ر�جح و�صجاًعا يف تهور، وكان رئي�صا لأتباع »كالفان 
وقد  فرن�صا،  �لربوت�صتاين يف  �ملذهب  ن�رص  �لذي   »Calvine

�أحد  موت�صكيو  قتله  ثم   ،»Jarnac »جارناك  معركة  �أ�رص يف 
�صباط »دوق د�جنو Duc d’Anjou« �لذي حطم ر�أ�صه بطلقة 
وهو  كوندي  دي  �لأول  هني  ومنهم  غد�رته،  من  نارية 
بد�صائ�صه  �أحدث  وقد  �لثاين،  هني  ثم  �لأول،  لوي�ض  �بن 
�ل�صطر�ب خالل �ل�صنو�ت �لأوىل حلكم لوي�ض �لثالث ع�رص 
�لعظيم  �لكوندي  بالأمري  �مللقب  �لثاين  ولوي�ض  فرن�صا،  ملك 
�حلا�صمة  �ملعارك  �لكثري من  قائًد� ممتاًز�، وك�صب  �لذي كان 
بجر�ح  �ملو�قع  �أكرث  يف  و�أ�صيب  و�لهولنديني  �لفلمنك  �صد 
�صديدة �أقعدته عن �لعمل، وقد ولد عام 1621 بباري�ض ومات 
عام 1686 مبدينة فونتنبلو، ولوي�ض جوزيف دي بوربون، 
وقد هاجر وكون جي�ًصا على �صفاف نهر �لرين �صماه �جلي�ض 
�لكوندي، و�أخرًي� »لوي�ض هني جوزيف« �لذي ُوجد م�صنوًقا 

عام 1830م يف ظروف بقيت جمهولة وغام�صة.

اجلمرك بق�سم   – حارة   – ال  الكيَّ  –1101
كلمة �لكيَّال م�صتقة من فعل »كال« فيقال »كال« �لقمح 
�أو �ل�صعري وغريهما... �أي عني كميتها ومقد�رهما بو��صطة 

�آلة معدة لذلك مثل �ل�صاع و�لكيلة.

نزحت  �لتي  �لكيَّال  لأ�رصة  �لأ�صيل  �ل�صم  هي  و�لكيلة: 
من �لبالد �لتون�صية و��صتقرت بالإ�صكندرية يف �حلارة �لتي حتمل 

��صم �لكيَّال بق�صم �جلمرك منذ �أكرث من مائتي �صنة.

�أهل حّي �جلمرك  ل�صان  �لعائلة على  ��صم هذه  وقد حتول 
ف�صار �لكيَّال بدل من �لكيلة وهو ��صم جدها �لأكرب �حلقيقي 
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�خلارج  من  �مل�صتورد  �خل�صب  �أ�صناف  يف  يتجر  كان  �لذي 
ول�صيما من تركيا، وكان متجره �لكبري بجهة باب �لكر�صته 
حيث كانت معظم »�صو�در« �خل�صب ترتكز يف هذه �لناحية من 
ي باب �لد�ئرة �جلمركية رقم 14 بباب  �ملدينة بالذ�ت، و�صمِّ
منه  تخرج  كانت  �مل�صتوردة  �لأخ�صاب  معظم  لأن  �لكر�صته 
�إىل تلك �ل�صو�در، وكلمة كر�صته تركية ومعناها »�لأخ�صاب 

�ملرت�كمة«.

�أمني  �ل�صيد  يدعى  �لأكرب  �جلد  هذ�  �أحفاد  �أحد  وكان 
�رِصِّ  �أي  بالإ�صكندرية«  �خل�صب  جتار  بندر  »�صاه  وكان  �لكيَّال 
جتاره، وقد �نتخب �ل�صيد �أمني �لكيال ع�صًو� باملجل�ض �لبلدي 
عام  �إىل  كذلك  وظل  �إن�صائه،  مر�حل  من  مرحلة  �أول  يف 
�أعو�م،  بخم�صة  �لبلدية  قيام  بعد  �أي  )1313هـ(،  1895م 
ومعنى �صاه بندر �لتجار: �أي زعيمهم �صاحب �ل�صمعة �لطيبة.

ومنهم  �حلياة،  قيد  �لكيَّال يف  �أ�رصة  �أفر�د  بع�ض  وماز�ل 
�إحالتي  حتى  بالبلدية  ز�ملني  �لذي  �لكيَّال  �ملجيد  عبد  �ل�صيد 

و�إحالته على �لتقاعد يف عام 1371هـ )1951م(.

بق�سم الرمل   – �سارع   – كرياليو   –  1102
ا( )ال�سيخ علي حممود حاليًّ

 Louis-Félix هو »لوي�ض فليك�ض جينيمان دي كري�ليو
Guinement de Kéralio« وكان عالمة من كبار علماء 

فرن�صا، ولد مبدينة »ر�ن�ض Rennes« ومات مبدينة »جرو�صلي 
عام  �إىل   1731 عام  من  �لفرتة  يف  وعا�ض   »Groslay

1793م، ويرجع �إليه �لف�صل يف �لتعرف على �أجنا�ض �صمال 
�أوروبا من خالل �لأبحاث �لقيمة �لتي قام بها يف هذ� �ملجال 

�لعلمي �خلا�ض بالأجنا�ض �لب�رصية.

�أما ترجمة �صاحب ��صم �ل�صارع �جلديد فاطلبها يف »�ل�صيخ 
علي حممود«.

بيت �لكيال
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1103– لجيه – �سارع – بق�سم حمرم بك
»لجيه« ترجمة عربية حمرفة لال�صم �حلقيقي ل�صاحب هذ� 
�لأديب  �لكاتب   »Louis Leger ليجيه  »لوي�ض  �ل�صارع وهو 
عام   »Toulouse »تولوز  مبدينة  �ملولود  �لفرن�صي  و�ملوؤرخ 
1843م، وهو موؤلف تلك �لأبحاث �لقيمة لل�صعوب �ل�صالفية 
و�آد�بها، وقد عني ع�صًو� يف �لأكادميية �لفرن�صية عام 1900م 

ومات بباري�ض عام 1923م بالغا من �لعمر حو�يل 57 �صنة.

1104– ل�سكاري�س – �سارع – بق�سم الرمل
Lascaris«: هو لقب لأ�رصة يونانية عريقة  1( »ل�سكاري�ض 
�لن�صب يف �لدولة �لبيزنطية، وقد برز ��صمها يف �أو�خر �لقرن 
�لأباطرة  من  عدد  �أفر�دها  من  وكان  �مليالدي،  ع�رص  �لثاين 
�لأول،  تيودور  منهم   »Nicée »ني�صيه  يف  �لبيزنطيني 

وجان �لر�بع، وجان �خلام�ض.

ا: ويلقب بهذ� �ل�صم �أي�صً

2( ق�سطنطني ل�سكاري�ض: وهو عامل يف �للغة �ليونانية ول�صيما 
برتكيا  �لآ�صتانة  مبدينة  ولد  �لأ�صل  يوناين  قو�عدها، وهو  يف 
عام 1434م، ودر�ض �للغة �ليونانية مبدينة ميالنو باإيطاليا منذ 
�ليونانية،  �لأجرومية  يف  كتاب  موؤلف  وهو  1460م،  عام 
عن  1501م  عام  باإيطاليا   »Messina ينا  »ِم�صِّ مبدينة  ومات 

41 عاًما.

�ليونانية،  �للغة  نحويًّا يف  عامِلًا  3( جان ل�سكاري�ض: وكان 
ا بالآ�صتانة برتكيا عام 1445م، ورحل �إىل مدن  ولد هو �أي�صً
فرن�صا  �إىل  ثم  باإيطاليا،  وميالنو  )فيني�صيا(  و�لبندقية  فلور�ن�ض 
حيث �أقام مدتني متقطعتني، وقد �أ�صهم �إ�صهاًما قويًّا يف جتديد 

�لدر��صات �لهيلينية يف تلك �لبالد، ومات بروما عام 1535م 
عن 90 �صنة.

�لذكر  �لآنفة  �لأ�رصة  �أحفاد  من  ولعله  ل�سكاري�ض:   )4
بالإ�صكندرية،  �لبلدي  باملجل�ض  ع�صًو�  كان  وقد  �ملحدثني، 
�لفرن�صية  باللغة  خمتزًل  كنت  �إذ  �حلني،  ذلك  يف  وعا�رصته 
ملناق�صات هذ� �ملجل�ض �لذي كان �أغلب �أع�صائه من �لأجانب، 
»�أثينا«  لبنك  ا  عامًّ مديًر�  عني  �إذ  �لبلدية،  �لع�صو  هذ�  ترك  ثم 
�لتي  �لأجنبية  �لبنوك  تلك  من  يوناين  بنك  وهو  بالإ�صكندرية 
ق�صت ثورة 1952م �ملجيدة على نفوذها �ملايل �جل�صع وذلك 
)�صالح  �رصيف  ب�صارع  �ليوناين  �لبنك  هذ�  وكان  بتاأميمها، 
ع�صوها  ل�صكاري�ض  ��صم  �لبلدية  وو�صعت  حاليًّا(،  �صامل 

�ل�صابق على هذ� �ل�صارع للتكرمي.

بق�سم   – حارة   – )�سيدي(  للُّو   –1105
اجلمرك )انظر �سيدي للُّو(

�طلب ترجمته يف »�صيدي للُّو«.

الرمل بق�سم   – �سارع   – لن   –1106
لن هو »جان لن Jean Lannes« دوق دي مونتيبللو 
 »Marshal وقد كان برتبة »م�صري ،»Duc de Montebello

Lectoure« عام  �لفرن�صي، وولد مبدينة »ليكتور  يف �جلي�ض 
1769م ومات مبدينة »فيينا Vienne« عام 1809م، وكان 
�جلندية،  يف  �لنخر�ط  قبل  �ل�صباغني  �أحد  عند  �صبيًّا  يعمل 
ثم  1792م،  عام  خالل  وذلك  �ملتطوعني  فرق  باإحدى 
رقي �إىل رتبة �لقائد بعد ثالث �صنو�ت فقط من جتنيده، ونال 
 ،»Millesimo »مللي�صيمو  موقعة  �لباهر يف  �لنت�صار  �صهرة 
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يف  و��صرتك   ،»Arcole »�أركول  موقعة  ويف  و»لودي«، 
ع�صكري  فخر  �أكرب  ونال  م�رص،  على  �لع�صكرية  �حلملة 
»مارينجو  معركتي  »مونتيبللو«، ويف  معركة  �أعماله يف  توج 
»فريدلند  يف  �لفرن�صي  �جلي�ض  �نت�صار  وحقق  و�أو�صرتليتز«، 
 »Saragosse »�صار�جو�ض  على  و��صتوىل   ،»Friedland

يف عام 1809م، وجرح جرًحا مميًتا يف معارك �إ�صبانيا، ثم 
مات يف 12 مايو عام 1809م وذلك �إثر �إ�صابته بقذيفة نارية 

حطمت �صاقيه يف تلك �ملعارك �لإ�صبانية.

وقد ��صرتك »لن« يف �لنقالب �لذي �أتى بحكم نابليون 
بونابرت، ويعترب »لن« �أح�صن قائد يف جيو�ض نابليون، ويدل 
تاريخ �صريته �حلربية على �أنه كان على قدر عظيم من �ل�صجاعة 
يف �لقتال، وعلى مقدرة فائقة يف ح�صن �إد�رة �لعمليات �حلربية 

�لبارعة �لتخطيط و�لتنفيذ �ل�رصيع.

1107– لنكريت – �سارع – بق�سم الرمل 
ا(  )الدكتور اإبراهيم �سالمة حاليًّ
 »Nicolas Lancret لنكريت  »نقول  هو  لنكريت 
�لر�صام �لفرن�صي �ملولود مبدينة باري�ض عام 1690م، وقد ر�صم 
لوحات مرحة ت�رّص �لناظرين منها: »�لأعياد �لظريفة«، و»�أركان 
�ملو�صيقى«،  �لطريف«، و»در�ض  �لدنيا �لأربعة«، و»�حلديث 
�أ�صدق  ع�رصه  يف  �حلياة  و�قع  عن  تعرب  �للوحات  هذه  وكل 
تعبري، وقد نال بلوحته �لأوىل »�لأعياد �لظريفة« �صهرة و��صعة 
 ،»Watteau لنطاق و�صعته يف �صف و�حد مع �لر�صام »و�تو�
ولكن دون �أن يد�ين هذ� �لأخري يف �ن�صجام وحيوية �إنتاجية، 
�لعمر  من  بالًغا  1743م،  عام  باري�ض  يف  لنكريت  ومات 

53 �صنة.

يف  فاطلبها  �جلديد  �ل�صارع  ��صم  �صاحب  ترجمة  �أما 
)�لدكتور �إبر�هيم �صالمة(.

1108– لب�سيو�س – �سارع – بق�سم العطارين 
ا( )�رشم ال�سيخ حاليًّ

�لعامل   »Karl Richard Lepsius هو  »لب�صيو�ض 
 »Naumburg »نومبورج  مبدينة  ولد  �مل�رصية،  �لآثار  يف 
1884م،  عام  برلني  مبدينة  ومات  1810م،  عام  باأملانيا 
�لعمر 74 عاًما، وهو موؤلف كتاب »�لآثار �مل�رصية  بالًغا من 
و�لأثيوبية«، وكتاب »ملوك م�رص �لقدمية« وغريهما من �لكتب 

�لتي تعالج مو�صوعات �لآثار �لقدمية.

يف  فاطلبها  لل�صارع  �جلديد  �ل�صم  ترجمة  ما  �أ
ل�صيخ«. � »�رصم 

1109– لطفي ال�سيد – �سارع – بق�سم باب 
�رشقي )تراجان �سابًقا(

1872م  عام  يناير  من   15 يف  �ل�صيد  لطفي  �أحمد  ولد 
�لدقهلية  مبديرية  �ل�صنبالوين  مركز  �أعمال  من  برقني  بقرية 
)حمافظة �لدقهلية حاليًّا( وهي قرية كان عدد �صكانها ل يزيد 
على �ملائة يف ذلك �حلني، وكان جده »علي �أبو �صيد �أحمد« 
للعمد  ما  �جلاه  من  له  يكن  ومل  �ل�صغرية،  �لقرية  هذه  عمدة 
�لكبار يف �لقرى �لكبرية، وتوىل و�لده »�ل�صيخ �صيد �أبو علي« 
عمدية �لقرية بعد جده، غري �أن ظروف و�لده كانت مو�تية، 
�لذين ظهرو� على م�رصح �حلياة  �أفر�د طبقة �لأعيان  فكان من 
�لجتماعية يف �لريف �مل�رصي بعد �لق�صاء �لغا�صم على �لثورة 
�حلكام،  من  بتقربها  تتباهى  �لطبقة  هذه  وكانت  �لعر�بية، 
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لها  تقيم  �أن  ��صتطاعت  �لبالد، وبذلك  �ل�صلطة يف  و�أ�صحاب 
لها  �لقرى و�ملدن و�أن متتلك �لأر��صي و�أن تكون  ع�صبية يف 
جّد  ثم  ومن  �أفر�دها،  نفوذ  مناطق  على  �لكاملة  �ل�صيطرة 
فد�ن،  �ألفا  قو�مها  ثروة  تكوين  يف  علي«  �أبو  �صيد  »�ل�صيخ 
ف�صار  �لبا�صاوية  رتبة  ونال  �لأثرياء،  من  بذلك  و�أ�صبح 
»�صيد با�صا �أبو علي« بعد �أن كان عمدة قرية متناهية يف �ل�صغر 

�صائعة يف �أركان �لريف.

وملا كان �أحمد لطفي �أكرب �إخوته – وكان من تقاليد �أهل 
�لريف بل و�مل�رصيني عامة، �أن يعاَمل �لبن �لبكر معاملة جتعله 
ي�صب على �لعتد�د بالنف�ض و�لكربياء و�ل�صعور بال�صيادة، فقد 
كان لتلك �ملعاملة �خلا�صة �أعمق �لأثر يف نف�ض �أحمد لطفي، 
و�نعك�صت على �صلوكه طو�ل حياته، فكان �عتز�زه مب�رصيته 

ا بتقاليد  يقوم على �لع�صبية و�ل�صتعالء و�لفخر مع �لتم�صك �أي�صً
�لريف قدر �ل�صتطاعة.

فعندما كان وكياًل للنيابة مل ي�صاأ �أن يطلب جو�ًد� من جياد 
ا وعني له �صائ�ًصا، وكان  �ل�رصطة لتنقالته فا�صرتى جو�ًد� خا�صًّ
يخرج لل�صيد، وميار�ض �لريا�صة �لبدنية، ومل يكن �لعنف �أو 
�لثورة من طباعه، ول �لتطرف و�لطفرة من �صمات �أخالقه، 
فكان يقف �أحياًنا من ر�أيني متعار�صني موقف �حلياد فال ينكر 
قوي  كان  ذلك  ومع  �لإميان(،  �أ�صعف  )وهذ�  يحبذ  ول 
�لفكر مما جعله مرجًعا للم�صورة للم�صتغلني باحلكم، و�لقائمني 
�أحر�ًر�  بر�أيه، ويرتكهم  لهم  يديل  فكان  �لوز�ر�ت،  باأعمال 
فيما يختارون وقد يرتكهم يف حرية �أحياًنا ملا يديل به من �آر�ء 

ترت�وح بني نعم ول.

و�لدميقر�طية كانت عنده حرية �لفرد يف �إبد�ء ر�أيه و�لدفاع 
عنه و�إن خالف ر�أي �جلماعة، غري �أن دميقر�طيته كانت مقيدة 
بالعرف و�لتقاليد �لجتماعية، فلم تكن لت�صمح له بالنزول �إىل 
�صغار  �أحد  �بن  �لفالح  »وهو  وخماطبتهم  �جلماهري  م�صتوى 
يخاطب  متعالًيا  حياته  طو�ل  فظّل  �ملا�صي«،  يف  �لفالحني 
�ل�صاكنة  �لدميقر�طية  هذه  له  ت�صمح  ومل  و�ملثقفني،  �ل�صفوة 
�لنيابية  �لنتخابات  معارك  يخو�ض  �أن  �لعاج،  من  برج  يف 
�لنتخابات  معركة  فخ�رص  �ملتعايل  �لأر�صتقر�طي  �أ�صلوبه  بغري 
�لوحيدة �لتي خا�صها، ولعل �لتم�صك بهذه �لدميقر�طية �لعاِجيَّة 
يرجع �إىل نزعة �أبناء �لريف �لذين ولدو� يف �أح�صان �لعز لرث�ء 
�آبائهم �إىل مناف�صة �لأتر�ك يف تعاليهم وعنجهيتهم، ليثبتو� لهم 
كان  ثّم  ومن  و�صوؤدًد�،  و�أناقًة  تعالًيا،  منهم  �أقل  لي�صو�  �أنهم 
كيان �أحمد لطفي �ل�صيد �لجتماعي يف جممله كياًنا دميقر�طيًّا 

من حيث �ملبد�أ، �أر�صتقر�طيًّا من حيث �ملظهر.

�أحمد لطفي �ل�صيد
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من  قرن  قر�بة  �ل�صيد  لطفي  �أحمد  حياة  قطعت  ولقد 
بالأحد�ث  حافاًل  عا�رصه  �لذي  �لقرن  وكان  �لزمن،  عمر 
و�لجتماعي  �لفكري  �ل�رص�ع  من  متالطمة  موجات  تتنازعه 
م�رص،  حياة  من  فرتة  تاريخ  ُيعّد  حياته  فتاريخ  و�ل�صيا�صي، 
�لرتقاء  معرفة  جيله  �أبناء  على  �صهل  باأنه  �لقول  وي�صتطاع 
ويعلل  يفهمها  كما  �لدميقر�طية  معنى  ف�رصح  و�لدميقر�طية، 
�أطو�ره  �صتى  يف  وحقيقته  �لرتقاء  معنى  و�رصح  مظاهرها، 
�لجتماعية و�لفنية و�ل�صيا�صية، و�أكد �أن �ل�صبيل �إليه هو �لتعليم 

ونهل �لعلم و�ملعرفة من م�صادرهما.

ومن �لناحية �ل�صيا�صية �لتي �عتنقها لطفي �ل�صيد فاإن �صرية 
حياته تو�صح �أنه كان �متد�ًد� – يف هذ� �ل�صدد – ملدر�صة �ل�صيخ 
حممد عبده، فاأخذ يدعو �إىل �لإ�صالح و�لبتعاد عن ��صتعمال 
�لعنف �أو �لثورة، وكان بذلك على طريف نقي�ض بالن�صبة �إىل 
�جلالء  وهو  وحزبه  كامل  م�صطفى  �لزعيم  �إليه  يدعو  ما كان 
�لناجز عن و�دي �لنيل، وتاأليب �لر�أي �لعام �صد �لإجنليز، �إذ 
كان يدعو هو �إىل �ل�صتقالل و�إىل قيام �لد�صتور، وقد �صارت 
�أغلبية �ل�صعب ور�ء �لزعيم م�صطفى كامل، وم�صت �لأقلية يف 

ركاب لطفي �ل�صيد دون �أن تت�صبع له يف كل ما يقول.

�لأمة،  حزب  ن  تكوَّ )1907م(  1325هـ  عام  ويف 
�لتي  �إليه، وتوىل ريا�صة حترير »�جلريدة«  �ل�صيد  لطفي  و�ن�صم 
كانت تنطق بل�صان هذ� �حلزب، وكان �أع�صاوؤه ممن دعو� �إىل 
�إ�صماعيل، وذلك مبجل�ض  �إ�صد�ر �لد�صتور يف عهد �خلديوي 
وبريطانيا  م�رص  بني  �لعالقة  بتنظيم  نادو�  ثم  �لنو�ب،  �صورى 
م�رص  منح  �أ�صا�ض  على  �مل�صوؤوم،  �لإجنليزي  �لحتالل  بعد 
و�دي  يف  مب�صاحلها  لربيطانيا  �لعرت�ف  مقابلة  يف  �ل�صتقالل 
هذ�  �أ�صحاب  �أن  يت�صح  �ل�صيا�صي  �لربنامج  هذ�  ومن  �لنيل، 

على  �أطلقو�  �لذين  �لربجو�زية  �لطبقة  �أفر�د  من  كانو�  �لر�أي 
�أنف�صهم فيما بعد عبارة »�أ�صحاب �مل�صالح �حلقيقية«، ولو �أن 
�لحتالل  ربقة  لكانت  �لر�أي  بهذ�  �أخذو�  قد  �مل�رصيني جميًعا 
�لربيطاين ت�صد حبلها �خلانق على رقبة م�رص حتى �لآن، و�إىل 
�أن يرث �لله �لأر�ض ومن عليها وما عليها، وهكذ� كان تفكري 
»�أولد �لذو�ت« بالن�صبة �إىل وطنهم و�أهليهم، ل يفكرون �إل 
يف م�صاحلهم �حلقيقية، و�إقطاعياتهم �ملرت�مية �لأطر�ف بني فقر 

معظم �أفر�د �ل�صعب �مل�رصي، وجهله ومر�صه.

ثم جند �أحمد لطفي �ل�صيد مديًر� للجامعة، ويتخرج على 
يديه طائفة من �أبناء �جليل �حلا�رص، ولي�ض له �آثار جمموعة يف 
منذ  »�جلريدة«  يف  �ملقالت  �آلف  كتب  �أنه  غري  جملد�ت، 
عام  �حتجابها  قبيل  �إىل  )1907م(  1325هـ  عام  �صدورها 
1334هـ )1915م(، فكان عمرها �أقل من ت�صع �صنو�ت، 
�لنا�ض عن قر�ءتها لأنها كانت  �إىل عزوف  ولعل ذلك يرجع 
تعرب عن �آر�ء تخالف �أمانيهم يف �حلرية و�ل�صتقالل دون منح 

�أية �متياز�ت للمحتل �لغا�صب.

ولقد جمع �لأ�صتاذ �إ�صماعيل مظهر – زوج �صقيقة لطفي 
�أربعة  يف  ون�رصها  »�جلريدة«  يف  �ملختارة  مقالته   – �ل�صيد 

جملد�ت حتمل �لعنو�نني �لتالية ح�صب ترتيب �صدورها:

»�ملنتخبات« يف جملدين، »تاأمالت يف �لفل�صفة و�لأدب 
�لأدبي  و�ل�صيا�صة و�لجتماع«، و»�صفحات مطوية«، و�لأثر 
�أجهد فيه نف�صه هو ترجمة موؤلفات »�أر�صطو«،  �لوحيد �لذي 
�لكتب  �ل�صحافة، وعني يف د�ر  ترك  �أن  بعد  توفر عليها  فقد 
خلًفا للدكتور �صادة مديرها �لأملاين، ومن ثّم �أ�صبع هو�يته �لتي 
ت�صبق  �لرتجمة  �أن  يف  ر�أيه  وتو�ئم  و�ملنطق  �لفل�صفة  �إىل  تنزع 



حرف الالم

407

�لأوروبية  �لنه�صة  يف  �لأوىل  �لدعامة  كانت  و�أنها  �لتاأليف 
»�أر�صطو« كان  �أن  له �لأخذ يف هذه �لرتجمة  �لأدبية، وحبذ 
جميًعا،  و�لأخالق  و�لجتماع  و�ل�صيا�صة  �لفل�صفة  يف  معلًما 
وقد ��صتغرقت ترجمة كتب �أر�صطو من لطفي �ل�صيد قر�بة ربع 
منها  و�نتهت  )1924م(،  عام 1343هـ  فيها  بد�أ  �إذ  قرن، 

عام 1367هـ )1947م(.

فكان  �لوطنية،  �حلركات  يف  �ل�صيد  لطفي  و��صرتك 
�مل�رصي عام 1338هـ )1919م(، و�صغل  �لوفد  ع�صًو� يف 
�ل�صيوخ، و��صرتك يف  �لوزير، وكان ع�صًو� مبجل�ض  من�صب 

�ملفاو�صات مع �لإجنليز.

ويت�صح من �لكتاب �لذي و�صفه بعنو�ن »ق�صة حياتي« �أنه 
حفظ �لقر�آن �لكرمي يف كّتاب �ل�صيخة فاطمة، وتلقى در��صته 
�لبتد�ئية مبدر�صة �ملن�صورة، وبعد �أن �أمت در��صته �لثانوية، كان 
يزمع �للتحاق مبدر�صة �ملهند�صخانة لول �أن هذه �ملدر�صة قبلت 
�ملكت�صبة  �لأر�صتقر�طية  عليه عنجهيته  فاأبت  �لبكالوريا  �صاقطي 
�لفد�دين  من  �لآلف  �أ�صحاب  �لأعيان  �أبناء  كاأحد  وكر�مته 
�ملحظوظني،  �لله غري  �لطالب من عباد  �أن يكون بني هوؤلء 
يف  وهو  �حلقوق،  مبدر�صة  �للتحاق  �إىل  �ملطاف  به  و�أدى 

�ل�صابعة ع�رصة من عمره.

ومما يذكر له يف �ملجال �ل�صيا�صي �أن �خلديوي عبا�ض �لثاين 
��صتخل�صه هو وم�صطفى كامل لتاأليب �لر�أي �لعام �صد بريطانيا، 
وذلك يف �أول عهد �خلديوي باحلكم، فكان م�صطفى كامل 
�لد�خل،  يف  �ل�صيد  ولطفي  �خلارج،  يف  �لغر�ض  لهذ�  يعمل 
وترتب على ذلك �أن �جتمع نخبة من �ل�صبان �لنابهني يف منزل 
رئي�صها  �رصية  كجمعية  �لوطني  �حلزب  و�ألفو�  فريد،  حممد 

�خلديوي عبا�ض، و�أع�صاوؤها م�صطفى كامل، وحممد فريد، 
ولبيب  عثمان،  وحممد  �خلديوي،  ياور  �ل�صيمي  و�صعيد 

حمرم، ولطفي �ل�صيد.

غري �أن لطفي �ل�صيد مل ي�صتمر على تنفيذ �ل�صيا�صة �لد�عية 
للجالء قبل كل �صيء، كما كان م�صطفى كامل ينادي بذلك، 
فاختط لنف�صه طريًقا و�صًطا يهدف �إىل �ملهادنة حتت �صعار »م�رص 
للم�رصيني« و�إىل تنظيم �لعالقة بني م�رص وبريطانيا، مع رعاية 

�مل�صالح �لإجنليزية يف و�دي �لنيل.

خطة  وتنفيذ  للتعلم  �صوي�رص�  يف  عاًما  ق�صى  �أن  وبعد 
�إىل  عاد  بريطانيا  على  �لعام  �لر�أي  تاأليب  �إىل  �لر�مية  �خلديوي 
��صتقالل  �أن  فيه  �أبدى  �لثاين  عبا�ض  �إىل  تقريًر�  وقدم  م�رص، 
م�رص يتطلب جهود �أبنائها بعد تزودهم بالعلوم، وهكذ� رجع 
لطفي �ل�صيد �إىل وظيفته �حلكومية، وتوىل من�صب وكيل �لنيابة 
بالفيوم، ثم مبيت غمر، ثم بالفيوم مرة ثانية ،وُينقل بعد ذلك 
ب�صبب  عام 1323هـ )1905م(  منها  ي�صتقيل  �ملنيا حتى  �إىل 
خالف بينه وبني »كوربت بك« �لنائب �لعام يف ذلك �حلني، 

ويركن �إىل �لعزلة يف بلدته برقني.

ويف هذه �لأثناء قام �لنز�ع بني تركيا وم�رص حول م�صاألة 
�صم �صبه جزيرة �صيناء �إىل �لأمالك �لعثمانية )�نظر مادة �صيناء(، 
وقد �نتهت م�صاألة هذ� �لنز�ع برت�جع تركيا عن طريق �حتجاج 
�لأعيان  من  وغريه  �ل�صيد  لطفي  �أدرك  وقد  عليها،  بريطانيا 
�ل�صتقالل  نيل  يف  تركيا  �أو  فرن�صا  على  �لعتماد  �أن  �لأثرياء 
على  و�لعمل  �لإجنليز  مهادنة  يتطلب  �لأمر  و�أن  يجدي،  ل 
ثم  ومن  نف�صه،  �مل�رصي  �ل�صعب  �أبناء  طريق  عن  �ل�صتقالل 
لتنطق  »�جلريدة«  �صحيفة  لإ�صد�ر  �رصكة  تكوين  يف  �رصعو� 
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– وقد كتبها  منها  �لأول  �لعدد  �فتتاحية  بل�صانهم، وجاء يف 
لطفي �ل�صيد – �أن هذه �جلريدة م�رصية بحتة، غر�صها �لدفاع 
�إىل  �لأمة  باإر�صاد  �أنو�عها  �مل�رصية على �ختالف  �ل�صو�لح  عن 
�جلريدة  هذه  �صدور  بعد  ن  وتكوَّ �ل�صحيحة،  �حليوية  منافعها 
حزب �لأمة �لذي كان له �أثر ملحوظ يف تعويق �لدفعة �لوطنية 
�حلقة نحو �ل�صتقالل و�إخر�ج �لإجنليز من م�رص، �إذ كان �أفر�ده 
يوؤثرون منفعتهم �لذ�تية على تخلي�ض �لوطن من ربقة �ل�صتعمار 
ماد�مو� هم يف رغد وبحبوحة من �لعي�ض و�رفة �لظالل خم�رصة 
�لذي يجثم على �صدور  �لربيطاين  �لكابو�ض  �جلو�نب يف ظل 
�أبناء �ل�صعب �لكادحني �أ�صحاب �حلقوق �حلقيقية ل �أ�صحاب 
�لذي  �لأمة  حزب  �أع�صاء  يلقب  كان  كما  �حلقيقية  �مل�صالح 
�أن  ول�صيما  حوله  �ملخل�صون  م�رص  �أبناء  يلتف  �أن  يف  ف�صل 
�أغلب �أع�صائه كان لهم �صالت ود مع كرومر كانو� يعللونها 
جفوتهم  تقت�صيها  �أو  �مل�صلحة،  تقت�صيها  ودية  �صالت  باأنها 
للخديوية، و�خلوف من ��صتئثارها بال�صلطة �إذ� �نفردت باحلكم 

فكانو� بذلك ممن ينطبق عليهم قول �ل�صاعر:

�مل�صتجري بعمرو عند كربته  
كامل�صتجري من �لرم�صاء بالنار  

نتيجة  كانت  �لودية  �ل�صالت  هذه  �أن  يف  �صك  من  وما 
بني  �لعالقة  تنظيم  على  يقوم  �لذي  �لأمة  حزب  ملبد�أ  منطقية 
�ل�صتقالل،  يف  �مل�رصيني  رغبة  يحقق  مبا  وبريطانيا  م�رص 
وي�صمن لالإجنليز م�صاحلهم يف و�دي �لنيل، وكان من نتائجها 
�حلديدية« �صد  »�ليد  با�صا �صاحب  ا حكم حممد حممود  �أي�صً
�ل�صعب، ولقد كال لطفي �ل�صيد عبار�ت �لثناء للورد كرومر 
ماأ�صاة  متنا�صًيا  �ل�صيطرة �لحتاللية على م�رص  عقب تخليه عن 

دن�صو�ي �لرهيبة �لتي كانت كافية لأن يكّف �أي قلم عن �أن 
يذكر لفظ ثناء و�حًد� على هذ� �للورد �ل�صفاح.

كمدير  �لكتب  بد�ر  �ل�صيد  لطفي  توظف  مدة  تطل  ومل 
لها، وكان قد عاد �إليها عقب عزوفه عن �ل�صيا�صة، و�رصعان 
ما توىل �أمر �جلامعة �مل�رصية �لنا�صئة لي�صو�ض �أمرها لت�صبح �أول 
و�أكرب جامعة من نوعها يف �لبلد�ن �لعربية، و�ل�رصق �لأو�صط، 
كامل  »م�صطفى  هو  �جلامعة  هذه  �إن�صاء  يف  فكر  من  و�أول 
للتربع  بني �صويف، ولقيت دعوته  �أعيان  �لغمر�وي بك« من 
لهذ�  �لأول  �لجتماع  ويف  �لكثريين،  من  ��صتجابة  لإن�صائها 
�لقا�صي يف ذلك �حلني،  �لغر�ض يف منزل �صعد زغلول بك 
بلغت  )1324هـ(  1906م  عام  �أكتوبر  من   12 يف  وذلك 
قيمة �لتربعات �لتي جمعت من �حلا�رصين 4485 جنيًها، ودّل 
ذلك على �لرغبة �لأكيدة يف قيام �جلامعة �ملن�صودة، ثم �ختري 
�لأمري �أحمد فوؤ�د )�مللك فوؤ�د �ل�صابق( رئي�ًصا لها، و�أحمد �صفيق 
با�صا وكياًل، و�ختار �حلا�رصون �أع�صاء جمل�ض �لإد�رة وهم: 
�صدقي،  و�إ�صماعيل  ثروت،  �خلالق  وعبد  علوي،  حممد 
ويعقوب �أرتني، و�إ�صماعيل ح�صنني، ومرق�ض فهمي، وعلي 

بهجت، وجا�صتون ما�صبريو.

�جلامعة  على  �لأفدنة  وقف  وتو�ىل  �لتربعات،  وتو�لت 
�لأمرية  جميًعا  �ملتربعني  �أ�صخى  وكان  عليها،  لل�رصف 
بجانب  �أفدنة  �صتة  عليها  �أوقفت  �لتي  �إ�صماعيل  فاطمة 
عليها  لل�رصف  �أوقفت  كما  مبانيها،  لإقامة  بالدقي  ق�رصها 
�لتي  جموهر�تها  ووهبتها  �أطيانها،  �أجور  من  فد�ن   600
�لأوىل  جمادى  من   3 ويف  جنيه،   18000 قيمتها  بلغت 
و�صع حجر  ثم  مار�ض 1914م(،  من   30( عام 1332هـ 
هي  مبناق�صتها  قامت  ر�صالة  �أول  وكانت  للجامعة،  �لأ�صا�ض 
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عميد  ح�صني«  »طه  �لآد�ب  بق�صم  �ملنت�صب  �لطالب  ر�صالة 
�لأدب �لعربي �لآن ومو�صوعها »حياة �أبي �لعالء �ملعري« )�نظر 

مادة �ملعري(.

وملا حلق �أحمد �صفيق باخلديوي عبا�ض بالآ�صتانة حل حمله 
رئي�ًصا  ر�صيدي  ح�صني  وبقي  �ل�صيد  لطفي  �جلامعة  وكالة  يف 
ملجل�ض �إد�رتها، وملا حتولت �إىل حكومية توىل �إد�رتها، ويف 
25 من يونية عام 1928هـ )1347م(، قبل �أن يكون وزيًر� 
حممود،  حممد  �حلديدية  �ليد  �صاحب  وز�رة  يف  للمعارف 
وبقي يف �لوز�رة �إىل 2 من �أكتوبر عام 1929م )1348هـ(، 
�إذ ��صتقال ب�صبب ما ر�آه عدو�ًنا على �جلامعة وحرمتها، وذلك 
ديو�ن  �إىل  ونقله  �لأ�صتاذية  عن  ح�صني  طه  �لدكتور  باإق�صاء 
وز�رة �ملعارف، وكان ذلك يف وز�رة �إ�صماعيل �صدقي �أحد 
�إر�صاًء  حريته  من  و�حلد  �ل�صعب  �أنفا�ض  كبت  مار�صو�  �لذين 

للجال�صني على �لعر�ض.

ويف عام 1354هـ )1935م( عاد �إىل �إد�رة �جلامعة يف 
�لعليا  �ملد�ر�ض  �صم  �لفرتة  هذه  يف  ومت  ن�صيم،  توفيق  وز�رة 
�لهند�صة  وهي  �ملعارف،  لوز�رة  تابعة  بقيت  �لتي  �إليها 
1356هـ  عام  ويف  �لبيطري،  و�لطب  و�لزر�عة  و�لتجارة 
حرم  �ل�رصطة  رجال  لقتحام  �أخرى  مرة  ��صتقال  )1937م( 
�جلامعة ورف�ض وز�رة �ملعارف طلبه بتعيني حر�ض خا�ض لها، 
حتى  لها  مديًر�  ويبقى  �جلامعة  لإد�رة  بقليل  ذلك  بعد  ويعود 
�ل�صيوخ  ع�صًو� مبجل�ض  �إذ عني  عام 1360هـ )1941م(، 
هذه  ميار�ض  وظل  �للغوي،  �ملجمع  ريا�صة  ذلك  بعد  وتوىل 
�ختري  حينما  �إل  مدتها  تنقطع  مل  عاًما،  ثمانية ع�رص  �لريا�صة 
1366هـ  عام  �صدقي  �إ�صماعيل  وز�رة  يف  للخارجية  وزيًر� 
)1946م(، وقد عني ع�صًو� يف هيئة �ملفاو�صات �لتي مثلت 

حينذ�ك،  بها  قامت  و�لتي  �ملفاو�صات،  �مل�رصي يف  �جلانب 
و�نتهت بعقد �تفاقية »�صدقي – بيفن« �لتي رف�صها �ل�صعب يف 
�لبني  لإجحافها  بعقدها  قامو�  من  وخرج  �صاخب،  ��صتنكار 
�مل�رصوط،  غري  �لتام  �ل�صتقالل  يف  �مل�رصوعة  م�رص  بحقوق 

وجالء �لربيطانيني عن �أر�ض �لكنانة �إىل غري رجعة.

ولقد حاول �لأ�صتاذ �لدكتور ح�صني فوزي �لنجار – �أحد 
تالميذ لطفي �ل�صيد – �أن يبتعد ب�صريته عن كل �صعف، ويناأى 
و�لأ�صتاذية  �لر�جح  �لعقل  �إىل  ذلك  فرّد كل  �خلطاأ،  عن  بها 

�لطاغية و�لعبقرية يف تكييف �لظروف و�لإفادة من تقلبها.

�لأ�صتاذ  كتبه  ما  هنا  ن  �أدوِّ �أن  �ل�صدد  هذ�  يف  ويجدر 
يف  ولعل  �ملر�آة«،  »يف  �ل�صيد  لطفي  عن  �لب�رصي  �لعزيز  عبد 
»فقد ظل  يقول:  �إذ  يو�صح �صخ�صيته يف غري مد�ر�ة  ما  ذلك 
يف كفاحه )�أي لطفي �ل�صيد( وجالده، �إذ خا�صة �لنا�ض كل 
يوم عليه يف �إقبال، حتى �صع�صعت �أفاعيل �ل�صيا�صة حزبه )�أي 
حزب �لأمة(، فكان �آخر من �ألقى �ل�صالح، ثم عاد �إىل �لنيابة 
فلم يت�صل �صاأنه فيها بجاللة �صاأنه حتى كانت �صنة 1919م، 
ف�صحى باملن�صب يف �صبيل �لثورة، و�نتظم يف �لوفد �مل�رصي 
ع�صًو�، فكان فيه عن�رًص� قويًّا، وكان �أد�ته يف �أكرث ما يخرج 

للنا�ض من بيان مكتوب.

و�نطلق مع �لوفد �إىل �أوروبا، ولبث معه عاماًل نافًذ�، ما 
�صاء �لله �أن يلبث، ثم عاد مع من عادو� �أول �لأمر، وتظهر 
ي�صتفحل  ثم  فيتحفَّظ،  يتحفَّظ  �أن  له  فيبدو  �ل�صقاق  بو�در 
�خلطب فيهديه عقله �أن يت�صّلل �إىل د�ره يف رفق فيفعل، فيبقى 
ِحْل�َض بيته �َصْلًما كله حتى يطلب ملا هو به �أكرم، فيتوىل د�ر 
�صاأن  وينظر يف  �ليوم،  بع�ض  �صاأنها  ينظر يف  �مل�رصية  �لكتب 
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�لعلم �صائره، وكان من حظ »ن�صف �لعزلة« هذه، �أو من حظ 
�لعلم منها �أن �أمت ترجمة كتاب �لأخالق لأر�صطاطالي�ض )�إىل 
نيقوماخو�ض(، وما كان �لإبد�ع يف ترجمة هذ� �لكتاب باأبلغ 

من �لإبد�ع يف �لإقد�م على �إخر�جه يف مثل تلك �لأيام!!!.

�صحى  �لذي  �لرجل  هذ�  �إن  لك  �أقول  �أن  فاتني  ولقد 
�صبيل  بالثورة يف  ف�صّحى  عاد  قد  �لثورة،  �صبيل  باملن�صب يف 
�ملن�صب، فاأ�صبح كما يقول �أ�صحاب �ملي�رص)ِكيْت( ل له ول 

عليه، و�إىل هنا ينتهي عندي تاريخ ذلك �لرجل �لعظيم!.

�لر�صمي  �لأعظم  �لأ�صتاذ  �أ�صبح  باأنه  تتحد�ين  وع�صاك 
باأين  فاأجيبك  �جلامعة«  »مدير  �أ�صبح  يوم  من  �لبالد  كل  يف 
»ماعندي�ض خرب« ب�صيء من هذ� كله، وكيف تريدين على �أن 
�أ�صدق �أن �لأ�صتاذ لطفي �ل�صيد كله �أ�صبح مدير �جلامعة �مل�رصية 
�ألقى  �أو  در�ًصا،  �لطالب  على  �أفا�ض  باأنه  �أ�صمع  مل  حني  يف 
حما�رصة يف �لعلم و�حدة؟ فاإن كنت تريد »مبدير �جلامعة« ذلك 
اب و�ل�صعاة،  ه على طلب ُك�َصي �حلجَّ �ملوظف �لذي ينك�رص همُّ
وت�صوية �أجور �لبو�بني و�جلناينية، و»�لعر�ض« لوز�رة �ملعارف 
بالرجل  ذلك  فلي�ض  �لكتَّاب،  جماعة  من  ترقيتهم  يلزم  عمن 

�لذي يعنينا يف مثل هذ� �ملقال!.

و�حلق �أن لطفي �ل�صيد �أ�صتاذي، و�أنه لي�صووؤين �أن يختم 
حياته يف هذه »�جلامعة« من حيث يجب �أن تبتدئ �حلياة �لقوية 

لعظماء �لرجال.

و�لو�قع �أن �لد�ء »�لأجنبي« قد تغ�صى تلك �جلامعة يف حني 
مل نر لذلك »�حلكيم« قوًل ول عماًل! ولو كان هذ� �ملقام مقام 

تف�صيل يف مثل هذ� �لباب لبادْيت �أ�صتاذي �لعظيم بكثري!«.

نه �لأ�صتاذ عبد �لعزيز �لب�رصي »يف �ملر�آة«  هذ� �لو�صف دوَّ
عام 1345هـ )1927م(، و�إن مر�حل حياة لطفي �ل�صيد بعد 
ذلك �لتاريخ لتوؤيد هذ� �لو�صف يف �أغلب نو�حيه، �إذ عاد �إىل 
�جلامعة مرتني، و�ختري وزيًر� للمعارف، وللخارجية و��صرتك 
يف مفاو�صات »�صدقي – بيفن« ثم ركن �إىل �ملجمع �للغوي 

يتوىل ريا�صته يف هدوء ودعة.

وبعد هذه �حلياة �ملليئة باملتناق�صات و�لأحد�ث �لتي مل جتِن 
م�رص منها �إل �لغ�صا�صة و�لأ�صى، تويف �أحمد لطفي �ل�صيد، 
هو  �ملديد  �لعمر  هذ�  ولعل  بقليل،  عاًما  �لت�صعني  جتاوز  وقد 
�لذي �أ�صفى عليه لقب »�أ�صتاذ �جليل« لقرت�ب �أعو�م عمره من 

�ملائة.

الرمل  بق�سم   – حارة   – لطيف   –1110
1111– لطيف – حارة – بق�سم حمرم بك

�ل�صفات  كلمة لطيف كلمة عامة قد تدل على �صفة من 
�حلميدة �لتي تعني �لرقة، وقد تدل على ��صم ل�صاحب �للطافة 
�إذ  �أطلق على �حلارتني  ذي �لرقة، وقد يكون ��صم لطيف قد 
غر�ر  على  وذلك  �ل�صم،  بهذ�  رجل  منهما  بكل  يقيم  كان 
كثري من �صو�رع �ملدينة وحار�تها و�أزقتها �لتي �صميت باأ�صماء 

�أقدم من �أقامو� بها، �أو �صيدو� م�صاكن على جو�نبها.

غري �أن كّتاب �ل�صري �صجلو� ��صم »لطيف« لرجلني �أحدهما 
با�صا،  لطيف  وهو  علي  حممد  عهد  يف  �لبحرية  رجال  من 
و�لثاين من رجال �لطب يف عهد �صعيد �لأول و��صمه »لطيف 

�أغيا بك«.
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و�أجد من �ملالئم تدوين �صرية كل منهما فيما يلي تعميًما 
للفائدة �لتاريخية:

1( لطيف با�سا: كان من معاتيق حممد علي، وملا بلغ �لتا�صعة 
ع�رصة من عمره �أدخله �ملد�ر�ض �لأمريية، ثم نقل بعد ذلك �إىل 
مدر�صة �لبحرية بالإ�صكندرية، وكانت حتت �إ�رص�ف �لقبود�ن 
»كاملو« عام 1241هـ )1825م(، وملا �أمت در��صته فيها ُعنيِّ 
بعد  علي  حممد  جددها  �لتي  �حلربية  �لبو�خر  لإحدى  قبود�ًنا 
عام  ويف  باليونان،  »نافارين«  موقعة  يف  �صفنه  معظم  �صياع 
1246هـ )1830م( ��صرتك »لطيف« يف معركة عكا، وكان 
يف ذلك �حلني قبود�ًنا للفرقاطة �لبحرية، ثم �أخذ يرتقى حتى 
�صار مفت�ًصا على د�ر �ل�صناعة )�لرت�صانة( بالإ�صكندرية ثم ُعنيِّ 
ببولق، ويف عام 1262هـ )1845م(  �ل�صناعة  لد�ر  ناظًر� 
فا�صتطاع  �لو�صطى،  �لأقاليم  على  مفت�ًصا  علي  حممد  به  ن�صَّ
�لقب�ض على كثري من �لأ�صقياء و�لل�صو�ض، فا�صتتب �لأمن يف 
)1848م(  1265هـ  عام  ويف  يقظته،  بف�صل  �لأقاليم  هذه 
يف  ليتقلب  تركها  ثم  لل�صود�ن،  حكمد�ر  وظيفة  �إىل  رّقي 
�إذ  �مللكية حتى عام 1280هـ )1863م(  �لوظائف  كثري من 
عني ناظًر� للبحرية، وبقي يف هذه �لوظيفة �إىل عام 1284هـ 
�إليها مرة ثانية عام 1288هـ  ل ثم �أعيد  )1867م( حيث ُف�صِ
)1871م( وبقي فيها �إىل عام 1290هـ )1873م(، فانتقل 
عام  �ملجل�ض  هذ�  �ألغي  حتى  �ملخ�صو�ض  �ملجل�ض  يف  ع�صًو� 
1291هـ )1874م(، ويف هذ� �لعام نف�صه �عتزل �خلدمة طلًبا 

للر�حة.

1302هـ  عام  خالل  تويف  �لبا�صاوية  رتبة  منح  �أن  وبعد 
به من خ�صال حميدة  يتمتع  ملا كان  عليه  ماأ�صوًفا  )1884م( 

و�إخال�ض يف �لعمل طو�ل حياته.

��صتقرت  �أ�رصة  من  �جلن�صية  �أرمني  كان  اأغيا:  لطيف   )2
بال�صام، ثم نزح بع�ض �أفر�دها �إىل م�رص ومعهم »لطيف �أغيا« 
فاأدخلوه يف �ملد�ر�ض �مل�رصية لتلقي �لعلم، ثم �ختري وهو برتبة 
�إىل ميونخ مبقاطعة  – لل�صفر  – �أي تلميذ �صابط  »�لأ�صبري�ن« 
»بافاريا« – �إحدى مقاطعات �لإمرب�طورية �لنم�صاوية يف ذلك 
عام  �إبريل  �صهر  فو�صلها يف  �ل�صحية،  �لعلوم  – لتلقي  �حلني 
مرتبه  وكان  �لأول،  �صعيد  عهد  يف  )1279هـ(  1862م 
مب�رص  و�لدته  ومرتب  قر�ًصا،  �صبعني  �لبعثة  يف  �ل�صهري 
ليعقوب  »لطيف«  من  بتوكيل  تتقا�صاها  كانت  قر�ًصا،   40

�أفندي �لذي كان ي�صلمها بدوره �إىل و�لدته.

�أغ�صط�ض  �صهر  �أو�خر  �إىل  مبيونخ  يدر�ض  »لطيف«  وظل 
عام 1863م )1280هـ(، ثم �نتقل عقب ذلك �إىل فرن�صا، 
�أكتوبر عام 1870م  �إىل م�رص يف �صهر  بها وعاد  تعليمه  فاأمت 
)1287هـ(، ومن ثّم تكون بعثته قد ��صتغرقت ثمانية �أعو�م.

للت�رصيح  مدر�ض  م�صاعد  وظيفة  يف  ُعنّي  رجوعه  وعند 
مبدر�صة �لطب بالقاهرة، ثم رقي �إىل وظيفة �أ�صتاذ لهذه �ملادة 

نف�صها.

وبعد ذلك عني طبيًبا ثانًيا ل�صبطية م�رص يف عهد �خلديوي 
�جليزة  مديرية  �أطباء  كبري  وظيفة  �إىل  رقي  ثم  �إ�صماعيل، 

)حمافظة �جليزة حاليًّا(.

�أوًل  طبيًبا  كان  )1297هـ(  1879م  عام  �أو��صط  ويف 
ملديرية قنا )حمافظة قنا حاليًّا( ونال رتبة �لبكوية.

ومكان  تاريخ  ول  ومكانه  ميالده  تاريخ  يعرف  ول 
وفاته.
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اجلمرك بق�سم   – �سارع   – اللواء   –1112
�للو�ء هو �لعلم، وهو دون �لر�ية يف �مل�صطح، ويقال: �إنه 
�صمي باللو�ء لأنه ُيلوى لكربه فال ين�رص �إل عند �حلاجة، و�أهمها 
�لتقدم يف ميد�ن �لقتال، فيكون حامله يف مقدمة �جلي�ض �لهاجم 
على �لعدو �إبان �ملعركة، ومن و�جب حامل �للو�ء �أل يتقهقر 
�إل �إذ� �أمر بذلك، �أو عند �ل�رصورة �لق�صوى، ول يلقي باللو�ء 

خوًفا �أو فزًعا، ول يرتكه �إل وهو جثة هامدة.

 Le »�لقائد  رتبة  �ملقام  يف  تعادل  ع�صكرية  رتبة  و�للو�ء 
و�لأجنبية  و�لأمريكية،  �لأوروبية  �جليو�ض  يف   »Général

على �لإطالق، وهو �لذي ير�أ�ض فرقة من �جلنود �لنظاميني، 
وعددها يتفاوت بتفاوت �لدول.

مالك  �أو  �صكانه،  �أحد  على  �أطلق  �ل�صارع  ��صم  ولعل 
�أ�صتطع �ل�صتدلل على ��صمه  �للو�ء، ومل  عقار�ته كان برتبة 

و�ألقابه.

1113– اللواء اأحمد علي – �سارع – بق�سم 
باب �رشقي )حمطة كليوباترا  �سابًقا (
�أحمد حممد علي، ولد بفاقو�ض مبحافظة  بالكامل  ��صمه 
�ل�رصقية )مديرية �ل�رصقية �صابًقا( يف 17 من يونية عام 1913م 
عام  يولية  �أول  يف  �لبولي�ض  مدر�صة  من  وتخرج  )1332هـ( 
1935م )1354هـ(، و�أحلق ببولي�ض �لإ�صكندرية، ثم ندب 
يف  �ملركزية  �ملحاكم  �أمام  �لعمومية  �لنيابة  باأعمال  للقيام 
19 من فرب�ير عام 1938م )1357هـ(، ونقل برتبة مالزم 
يف  �لرتبة  هذه  �إىل  ترقيته  وكانت  �ملنوفية،  �أمن  مبديرية  �أول 
30 من مار�ض عام 1941م )1360هـ(، ثم عمل مبديريات 

�أمن �أ�صيوط و�لفيوم، و�لقليوبية حيث و�صل �إىل رتبة �لقائمقام 
)�لعقيد( يف 12من �أكتوبر عام 1955م )1375هـ(، وبعد 
عميد  رتبة  �إىل  ورقي  �لإ�صكندرية،  مباحث  �إىل  نقل  ذلك 
�للو�ء  رتبة  �إىل  ثم  )1381هـ(،  عام 1961م  مايو  �أول  يف 
�لطبقة  من  �لو�جب  نوط  ومنح  )1382هـ(،  1962م  عام 
�لأوىل،  �لطبقة  من  �لع�صكري  �ل�صتحقاق  وو�صام  �لأوىل، 
و�صدر قر�ر جمهوري بتعيينه مديًر� للغربية يف �أول �صبتمرب عام 
1963م )1383هـ(، ثم عني مديًر� لأمن مدينة �لإ�صكندرية 
عام 1965م )1385هـ(، ونقل حمافًظا للغربية من 5 �أكتوبر 
عام 1965م، وو�فته �ملنية يف ذلك �ليوم نف�صه مبدينة طنطا، 
 – – متقطعة  �لتي ق�صاها يف �رصطة �لإ�صكندرية  وت�صل �ملدة 
حو�يل خم�صة ع�رص عاًما، وقد �أطلق ��صمه على �صارع مبدينة 
�لوفاة  عند  عمره  وكان  �مل�صكورة،  جلهوده  تقديًر�  طنطا 

53 عاًما.

�أما ترجمة ��صم �ل�صارع �لقدمي فاطلبها يف )كليوباتر�(.

1114– اللواء مف�سل اأبو زيد – �سارع – 
بق�سم حمرم بك )بوالينو �سابًقا(

�للو�ء مف�صل �أبو زيد من �أ�رصة �أبو زيد علي حممود و�لده 
�ملنيا،  ملحافظة  �لتابع  مو��ض«  »دير  مركز  عمدة  كان  �لذي 

وكان تابًعا يف �ملا�صي ملركز ديروط مبحافظة �أ�صيوط.

عام  خالل  مو��ض  دير  مبركز  زيد  �أبو  ل  مف�صَّ ولد  وقد 
هذه  بكّتاب  و�لقر�ءة  �لكتابة  وتعلم  )1310هـ(،  1892م 
�لقرية، ثم ح�صل على �ل�صهادة �لبتد�ئية من مدر�صة ديروط، 
�ملنيا  مدر�صة  من  �لبكالوريا  على  وح�صل  در��صته  وو��صل 

�لثانوية.
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عام  منها  وتخرج  �لبولي�ض،  بكلية  ذلك  بعد  و�أحلق 
بق�صم  �صابًطا  وعني  ثان،  مالزم  برتبة  )1333هـ(  1914م 
�رصطة  بق�صم  معاوًنا  ثم  بالإ�صكندرية،  �لعطارين  �رصطة 
كرموز، ورقي بعد ذلك �إىل وظيفة ماأمور لق�صم �رصطة ميناء 
برتبة  وهو  قر�ر  و�صدر  �مليناء،  لفرقة  فمفت�ض  �لإ�صكندرية 
�لقائمقام )�لعقيد حاليًّا( برتقيته �إىل وظيفة حكمد�ر �مليناء، غري 
بتعيينه حكمد�ًر� ملديرية �ملنوفية، ويرجع  ل  �أن هذ� �لقر�ر ُعدِّ
�صبب هذ� �لتعديل �لفجائي �إىل �عتز�ز مف�صل �أبو زيد بكر�مته 
وحمافظته وحر�صه على مقام رتبته �لع�صكرية، فقد �أمر �لكاتب 
�لذي يتلقى �ملر��صالت باأن يعر�صها عليه قبل عر�صها على �ملفت�ض 
�لإجنليزي، وعندما �أظهر هذ� �لإجنليزي �لعجرفة و�ل�صلف مل 
ي�صع مف�صل �أبو زيد �إل �أن يتناول هر�وته �خليزر�ن، و�أن يهدد 
لعلمه  مهروًل  مكتبه  �لإجنليزي  فغادر  بال�رصب،  �ملتعجرف 
يتاأخر يف �رصبه، و�إخر�جه من  �أبا زيد لن  �لعقيد  باأن  �لأكيد 

مكتبه مدحوًر�.

ومل ينفذ مف�صل �أبو زيد �أمر نقله حكمد�ًر� ملديرية �ملنوفية، 
مما �أدى �إىل تعيينه قمند�ًنا لفرقة �لإطفاء بالإ�صكندرية، ومركزها 

�لرئي�صي بالقرب من كوم �لدكة.

�لفرقة،  هذه  تطوير  �إىل  زيد  �أبو  مف�صل  �لعقيد  وبادر 
حفظ  يف  فعالة  خدماتها  تكون  �أن  على  �ملثمر  �جلاد  و�لعمل 
�لأرو�ح و�ملمتلكات من �أ�رص�ر �حلر�ئق �ملدمرة، فنظم �أعمال 
رجالها تو�صاًل �إىل هذه �لغاية، و�أخذ يطالب �لبلدية، وكانت 
فرقة �لإطفاء تابعة لها من حيث �لإ�رص�ف و�لإنفاق �أخذ يطالبها 
بتجديد �ملهمات، وتزويد فرقته بال�صيار�ت �حلديثة، و�لآلت 
�جليدة، وكان  �لكبرية  �لأ�صناف  من  �لإطفاء  �ل�رصيعة  �لقوية 
�أنه  ليقينهم يف  له طلًبا  يرف�صون  �لبلدي ل  �لقوم�صيون  �أع�صاء 

و�ثق من فائدة هذه �لطلبات بالن�صبة �إىل �أمن �ملدينة من �رصور 
�حلريق، ومل مت�ِض غري فرتة ق�صرية حتى �صارت �لفرقة مزودة 
بكافة �ملعد�ت �لالزمة لتطويرها وجعلها ت�صارع �أحدث �لفرق 

يف �لبالد �لأجنبية.

�لإطفاء على  �أجرب جنود  من  �أول  زيد  �أبو  مف�صل  وكان 
�ل�صاهق  �لربج  �إىل  �لع�صكرية يوميًّا و�ل�صعود  �لتمرينات  مز�ولة 
�لذي �أقيم بجانب مبنى �لفرقة، وممار�صة �لأعمال �ل�صاقة �لتي 
من  �أول  �لنري�ن، وكان  �لإنقاذ، ومكافحة  �أعمال  ت�صتلزمها 
�لعايل من  �مل�صتوى  �لالزمة جلعلهم يف  بالأ�صلحة  د جنوده  زوَّ

�لتدريب �لع�صكري.

ويف �أحد �أيام �جلمع حدث حريق، ومل يجد من رجاله 
يف  كانو�  منهم  كثرًي�  لأن  �حلادث  ملكافحة  �لكايف  �لعدد 
يف  �لفور  على  ففكر  �جلمعة،  �صالة  يوؤدون  �لقريبة  �مل�صاجد 
بناء م�صجد بجانب مركز �لفرقة بكوم �لدكة، وبذلك يكون 
رجال �لإطفاء على مقربة منه، يلبون �لند�ء يف حالة �حلو�دث 

�لعاجلة.

�مل�صجد،  لت�صييد  �لتربعات  �لطاقة يف جمع  ف�صعى جهد 
و�أ�صهم هو مبا قدر عليه من مال، و�أ�رصك �أع�صاء نادي �ل�صعيد 
�لعام يف �لتربع �إذ كان هو رئي�صه، وهذ� �لنادي ماز�ل يوؤدي 
�صابًقا(  �لأول  )�خلديوي  �رصيف  ب�صارع  �لجتماعية  ر�صالته 
ومن  �لتربعات  ومن  �لب�صل،  ميناء  �رصطة  ق�صم  من  بالقرب 
�ملبلغ �لذي �أ�صهمت به بلدية �لإ�صكندرية �أقيم �مل�صجد مال�صًقا 
ملبنى �لفرقة بكوم �لدكة يوؤمه �جلنود وغريهم من �مل�صلني حتى 

�لآن.
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فكرة  �صاحب  كان  �أنه  �ملفيدة  �لجتماعية  �أعماله  ومن 
�إن�صاء نادي �لحتاد �لريا�صي �ل�صكندري، وقد �نتخب رئي�ًصا 
له يف م�صتهل قيامه، ويذكر جميع من �ت�صلو� به �أنه كان �صباًقا 
�لو�صاطة  �إىل  يبادر  للفقر�ء و�ملحتاجني،  لفعل �خلري، �صديًقا 

لق�صاء حو�ئجهم و�ل�صتجابة �إىل �صكاو�هم.

قدر  �لوطنية  �حلركة  يف  زيد  �أبو  مف�صل  �أ�صهم  ولقد 
�لوطنية  )1338هـ(  1919م  عام  ثورة  ففي  ��صتطاعته، 
�لحتالل  جنود  طغيان  �صد  يف  �أ�رصته  �أفر�د  ��صرتك  �لعارمة 
�لإجنليزي �لبغي�ض، فاأ�رصعو� هم و�أهل قريتهم، وما جاورها 
من �لقرى �إىل تعطيل قطار كان حمماًل باجلنود �لإجنليز متجًها 
من �ل�صعيد �إىل �لقاهرة للبط�ض بالثو�ر هناك، ثم هجمو� على 
�لقطار، و�أعملو� �ل�رصب و�لقتل يف �لإجنليز فق�صو� على عدد 
ي�صاركهم يف  �أ�رصته  �أفر�د  بني  زيد  �أبو  مف�صل  منهم، وكان 
�لع�صكرية يف  �ملالب�ض  �لوطن، ولرتد�ئه  �أعد�ء  على  �لق�صاء 
�لرحيل  – من  – حتت �صغط و�لده و�أقاربه  �ليوم متكن  ذلك 
�إىل �لإ�صكندرية مقر عمله بال�رصطة، وهكذ� جنا من �لأحكام 
بلدته،  �أهايل  من  بكثري  �لإجنليز  �أنزلها  �لتي  �جلائرة  �لع�صكرية 
خليل  �لدكتور  �صقيقه  على  فحكم  �أ�رصته،  فر�د  �أ ومن 
على  وُحِكم  �لغا�صم،  �حلكم  فيه  ذ  وُنفِّ بالإعد�م،  زيد  بو  �أ
كبرية،  ملدد  بال�صجن  �أ�رصته  �أفر�د  وبع�ض  �لآخرين  �أ�صقائه 
�ملحاكمات  لهذه  ا  خ�صي�صً �صكلت  ع�صكرية  مبحكمة  وذلك 

�ل�صنيعة.

1951م  عام  �للو�ء  رتبة  �إىل  زيد  �أبو  مف�صل  ورقي 
�لنيل  ني�صان  �أثناء مدة خدمته على  )1371هـ(، وح�صل يف 
حل�صن  تقديًر�  �أول  مالزم  برتبة  كان  عندما  �لر�بعة  �لطبقة  من 
تاأديته لو�جباته، وح�صل بعد ذلك على جنمة �إيطاليا من �حلكومة 

�لإيطالية، وعلى ني�صان �لإمرب�طورية من بريطانيا عندما كان 
قومند�ًنا لفرقة �لإطفاء بالإ�صكندرية.

و�أحيل على �لتقاعد لبلوغه �ل�صن �لقانونية يف �صهر مار�ض 
عام 1953م )1373هـ(، وو�فته �ملنية يوم �لثنني 19 �صبتمرب 
عاًما،  �لعمر حو�يل 75  من  بالًغا  )1386هـ(  عام 1966م 
�إ�صماعيل  )�أحمد  �ملهند�ض  من�صة  ب�صارع  مبنزله  وفاته  وكانت 
�لله نزيه �لكف، حمبوبًا من  �صابًقا( رقم 60، وكان رحمه 
ا، يوؤدي و�جبه على  جميع من عا�رصهم، حلو �لل�صان، �صاحِلً

خري ما يطلب من �لرجل �مل�صتقيم �لتقي �لورع.

وترك ذرية تخلد ذكره، �إذ مل يق�رص يف تعليم �أبنائه وهم: 
حممد عزت مف�صل �أبو زيد من كبار �صباط �ل�رصطة، و�أحمد 
�لتعليم، وحممود طلعت من كبار رجال  بهجت من رجال 
مبطابع  �لتدريب  رئي�ض  مدحت  وم�صطفى  ا،  �أي�صً �ل�رصطة 
حمرم، وهو حا�صل على �ملاج�صتري يف �لفل�صفة، ويدل حب 
�لنا�ض له ب�صبب �أعماله �خلريية �ملح�صنة �أن �أهايل �صارع بو�لينو 
قدمو� طلًبا �جتماعيًّا باإطالق ��صمه على هذ� �ل�صارع فا�صتجابت 

�ملحافظة لطلبهم.

يف  فاطلبها  �لقدمي  �ل�صارع  �صاحب  ��صم  ترجمة  �أما 
»بو�لينو«.

 – �سارع   – قمحة  ي�رشي  اللواء   –1115
بق�سم الرمل )دومريكو �سابًقا(

باأحد  بالإ�صكندرية  قمحة  ي�رصي  ح�صني  �للو�ء  ولد 
�صو�رع ق�صم �لعطارين يف 21 من �صهر دي�صمرب عام 1889م 
مبد�ر�صها،  و�لثانوية  �لبتد�ئية  در��صته  و�أمت  )1307هـ(، 
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�لآن(،  �لعدل  )وز�رة  �حلقانية  بوز�رة  كاتًبا  ذلك  بعد  وعني 
وظل ي�صغل هذه �لوظيفة �لكتابية من �أول مايو �إىل 30 �صبتمرب 

عام 1905 )1323هـ(.

ولقامته �لفارعة، وتكوينه �جل�صماين، وهيئته �لعامة �ملهيبة 
��صتطاع �أن يح�صل على وظيفة مالحظ بولي�ض يف �أول مار�ض 
�أكتوبر  �أول  حتى  مالحًظا  وبقي  )1325هـ(  1907م  عام 
ملا  �أول  �ملالزم  رتبة  �إىل  رقي  �إذ  عام 1909م )1327هـ(، 
�أد�ه من مثابرة على �لعمل، و�إتقان تنفيذ �لأو�مر و�لإجر�ء�ت 
�لبولي�صية، على حني �أنه مل يتخرج من مدر�صة �لبولي�ض، ومن 
ثّم يت�صح �أنه كان من �لع�صاميني �لذين �صقو� طريقهم يف �حلياة 
بف�صل ما ُوِهبو� من ن�صج فكري، و�إدر�ك دقيق ملهام �ملنا�صب 

�لتي ي�صغلونها.

بالرتقيات  �ل�رصطة  وظائف  يف  تدرج  ما  و�رصعان 
�لقبلي، ومدينة  بالوجه  �ملنيا  بندر  ماأمور  ف�صغل وظيفة  �ملتتالية 
وملَّوي،  وفار�صكور  وفاقو�ض،  ههيا،  بندر  ثم  �ملن�صورة، 
وكان يف كل هذه �لوظائف مثاًل لل�صابط �حلري�ض على �لقيام 

بو�جباته على �لوجه �لأكمل.

ورقي بعد ذلك �إىل وظيفة مفت�ض ل�رصطة �لقاهرة، و�ختري 
وكياًل ملديرية جرجا، فاأدى �لأعمال �لإد�رية �لتي يتطلبها هذ� 
�ملن�صب �لرئي�صي يف خري، ومن ثم رقي �إىل وظيفة حكمد�ر 
مدينة �لإ�صكندرية يف 31 من يناير عام 1949 )1369هـ(، 
بدرجة  �للو�ء  رتبة  منح  نف�صه  �لعام  ذلك  من  فرب�ير  �أول  ويف 
مدير عام، ومل يق�رص يف �أثناء وجوده بالإ�صكندرية يف حفظ 
�لأمن باملدينة مما جعله مو�صع �لتقدير و�لثناء، وعلى �لرغم من 
�ل�رص�مة �لتي يتطلبها من�صب �حلكمد�ر )�أي وكيل مدير �لأمن 

�أ�صدقائه،  �إىل  ياأن�ض  قمحة  ي�رصي  �للو�ء ح�صني  حاليًّا( كان 
�لند  لعب  يف  فر�غه  �صاعات  �صحبتهم  يف  ويقطع  ومعارفه 
)�لطاولة( مبقهى �لتجارية �أو �ل�صمر معهم يف حلو�ين »تريانون« 

مبحطة �لرمل.

1952م  عام  �صبتمرب  �أول  يف  �لتقاعد  �إىل  و�أحيل 
على  زيادة  �صنو�ت  ثالث  خدمته  ت  مدَّ �أن  بعد  )1372هـ( 
خلدماته  تقديًر�  وذلك  عاًما،  �صتون  وهي  �لقانونية،  �ل�صن 

�ملفيدة.

1952م  عام  �أكتوبر   19 يف  بالإ�صكندرية  وتويف 
)1372هـ( بالًغا من �لعمر 63 عاًما. 

1116– لينان با�سا – �سارع – بق�سم مينا 
ا( الب�سل )ممر مثال حاليًّ

بيلفون  دي  لينان  �أدولف  موري�ض  »لوي�ض  �لكامل  ��صمه 
 »Louis Maurice Adolphe Linant de Bellefonds

ولد باإحدى بالد �ل�رصق �لأو�صط عام 1799م )1214هـ(، 
علمية  بعثات  يف  با�صرت�كه  �لعملية  حياته  �أول  يف  و��صتهر 
جغر�فية يف �صبه جزيرة �لعرب، ويف �ل�صود�ن حيث كان �أحد 
مكت�صفي منطقة �أعايل �لنيل، وكان �أحد �لأو�ئل �لذين قامو� 

بالأعمال �لت�صميمية �لأولية �خلا�صة ب�صق قناة �ل�صوي�ض.

ويف حو�يل عام 1828م )1244هـ( �أخذ يف �إن�صاء بع�ض 
�لقنو�ت  وم�صاعفة  �لأحو��ض،  وحفر  �لنيل،  على  �ل�صدود 
�لنيلية، ويف عام 1830م )1246هـ( �ن�صم �إىل �ملوظفني يف 
عهد حممد علي، لأنه كان �أحد �لفرن�صيني �لذي ف�صلو� �لبقاء 
بالقطر �مل�رصي بعد رحيل �حلملة �لفرن�صية بقيادة »بونابرت«، 
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وهو �لذي و�صع �لت�صميمات �خلا�صة بنقل م�صالت �لأق�رص �إىل 
Taylor« مبعوًثا  �لبارون »تايلور  �إثر ح�صور  باري�ض، وذلك 
من قبل ملك فرن�صا �صارل �لعا�رص لي�صتاأذن حممد علي يف نقلها 
يتم  ومل  �ملادة(،  هذه  )�نظر  »�صمبوليون«  بذلك  �أو�صى  كما 

هذ� �لنقل �إل فيما بعد ب�صبب قيام �لثورة يف فرن�صا.

�لأ�صغال  نظارة  توىل  )1276هـ(  1859م  عام  ويف 
�لعامة  باخلدمات  �ملتعلقة  �لري  �أعمال  بتوجيه  فقام  �لعمومية 
�لدلتا  قناطر  وت�صييد  �لرتع،  حفر  ومنها  للري،  �لكبرية 
)�لقناطر �خلريية( �لتي با�رص �إقامتها حممد مظهر با�صا )�نظر هذه 

�ملادة(.

وقد تزوج �بنة يو�صف هككيان �أحد �ملهند�صني من �أرمن 
�إجنلرت�،  �إىل  بعثة علمية  �أر�صلهم حممد علي يف  �لذين  �صوريا 
لإد�رة  علي  حممد  ��صتدعاه  �إذ  در��صته،  هككيان  يتم  ومل 
فالتحق بخدمة �حلكومة  �ل�صناعة(،  )د�ر  �لإ�صكندرية  تر�صانة 
عام 1835م )1251هـ(، ثم �صار ناظًر� ملدر�صة �ملهند�صخانة 
�لبكوية،  رتبة  ومنح  �لعلميات  ملدر�صة  ناظًر�  ذلك  بعد  وعني 

وزوجة لينان با�صا هي �أخت »تيتو با�صا« )�نظر هذه �ملادة(.

وقد ز�ر »جري�ر دي نرفال Gérard de Nerval« لينان 
لالأ�صغال  ا  عامًّ مديًر�  �حلني  ذلك  يف  وكان  منزله،  يف  با�صا 
من  �لوحيد  هو  لينان  �أن  »نرفال«  ويقول  مب�رص،  �لعمومية 
�ل�رصقي  �لطر�ز  على  منزًل  ي�صكن  �لذي  م�رص  يف  �لفرن�صيني 
�لبحت، ولقد �أده�صني عندما دعينا لق�صاء �صهرة عنده �أن نرى 
زوجته، وقد �رتدت �لثياب �ل�صورية، وبجانبها خم�ض فتيات 

هن بناتها، وقد �رتدين �ملالب�ض �لز�هية �ل�رصقية، �أما لينان فقد 
�رتدى �ملالب�ض �لرتكية �لع�صكرية �ملكونة من مدرعة )جاكيتة( 
�صدره  وُحلِّي  �لكتفني،  حتى  �لذهب  بخيوط  كماها  ز  ُطرِّ
�ملذهب  �لق�صب  من  حز�م  و�صطه  ويف  �لعديدة،  بالأو�صمة 
باأ�صفله �رصو�ل ف�صفا�ض �أبي�ض، ويف �حلز�م يتدىل �صيفه �لثمني 
ر�أ�صه  وغطى  �لي�رصى  بيده  جناده  على  قب�ض  وقد  �ملقو�ض، 

بطربو�ض ذي زرِّ طويل، و�نتعل حذ�ء من �جللد �لأحمر.

�لفرن�صي  �ملهند�ض  لينان هذ�  »�إن  قائاًل:  »نرفال«  و�أ�صاف 
�لذي مل يكن ع�صكريًّا – و�لذي يحمل مع ذلك لقب �للو�ء 
�لع�صكري – مل يعتنق �لدين �لإ�صالمي، �أما �أخالقه فكرمية، 

وهو يتحلى بالذكاء وح�صن �ل�صيافة«.

بالديار  �لعمومية  »�لأ�صغال  موؤلف كتاب  هو  با�صا  ولينان 
�مل�رصية«، وكان له ولد�ن عمل �أكربهما وهو »�أوج�صت لينان 
دي بيلفون« مع �صمويل بيكر با�صا )�نظر مادة بيكر با�صا( يف 
يف  وذلك  م�رص،  �إىل  و�صمها  �ل�صتوى،  خط  مديرية  فتح 
عهد �خلديوي �إ�صماعيل )�نظر مادة �خلديوي �لأول(، وعمل 
�لآخر وهو »�إرن�صت لينان دي بيلفون« م�صاعد »لغردون با�صا« 
ا، وقد مات �لأخو�ن يف هاتني �حلملتني  يف عهد �إ�صماعيل �أي�صً

�حلربيتني. 

�أدركت �ملنية »لينان با�صا« خالل عام 1883م )1301هـ( 
بالًغا من �لعمر 83 عاًما، ودفن بالقاهرة.

�أما ترجمة �ل�صم �جلديد لل�صارع فاطلبها يف )ممر مثال(.
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بق�سم   – �سارع   – اأوريل  مارك   –1117
بك  قمحة  )اأحمد  بك  حمرم 

حاليًّا(
ماركو�ض  )�أو  �أوريل  مارك  �لروماين  �لإمرب�طور  ولد 
�إ�صبانية  �أ�رصة  من  121م  عام  �إبريل  من   20 يف  �أوريليو�ض( 
�ملو�طنني  من  جد  عن  �أبًا  يعدون  �أفر�دها  كان  �لأ�صل، 
�لرومانيني، وقد مات و�لده وهو يف �صن مبكرة فكفله جّده 
جه  وتوىل ن�صاأته ثم تبناه �لإمرب�طور �أنطونينو�ض عام 138م وزوَّ
�بنته »فو�صتينا« �صنة 145م، و��صتمر �أنطونينو�ض على �إ�رص�كه 
يف �أمور �لدولة ويف �صلطته، �إىل �أن عينه خلًفا له ليتوىل ريا�صة 
�إليه  �لإمرب�طورية �لرومانية �صنة 161م، وذلك بعد �أن طلب 
قي�رص،  بلقب  و�لتبني  بالولء  �أخاه  حكمه  يف  هو  ي�رصك  �أن 
»لو�صيو�ض  مات  �أن  �إىل  �لنحو  هذ�  على  �رصكة  �حلكم  وبقي 
فريو�ض« يف م�صتهل عام 169م، و�نتهى بذلك �لطور �لأول 

من عهد مارك �أوريل كاإمرب�طور.

�أما �لطور �لثاين من ذلك �لعهد فاإنه يقع بني عامي 169 
هذ�  بعد  وياأتي  باحلكم،  �أوريل  �نفرد خالله  وقد  و177م، 
�بنه  ي�رصك  �لإمرب�طور  بد�أ  �إذ  �لثالث،  �لطور  �لأخري  �لعام 
�ل�رصعي »كومودو�ض« يف حكمه وظلَّ �حلال على هذه �لوترية 
مار�ض  من   17 يف  بالطاعون  �أوريل«  »مارك  مات  �أن  �إىل 

.Marc Auréle عام 180م و��صمه بالالتيني

�ملحن على  تو�لت  قبل،  �ملو�صحة  �لثالثة  �لأطو�ر  و�أثناء 
هذ� �لإمرب�طور يف د�خل �لإمرب�طورية ويف خارجها، فما �إن 
�أنطونينو�ض حتى  �لإمرب�طور  موت  �لدولة عقب  مقاليد  ت�صلم 
يف  وكانت  �أرمينيا،  على  �ل�رصق  يف  يزحفون  �لفر�ض  �أخذ 

ن �لطرف �ل�رصقي من �لإمرب�طورية �لرومانية،  ذلك �حلني تكوِّ
وكان �جلي�ض �لذي يو�جه �لزحف �لفار�صي قد دبَّ يف �أو�صاله 
�أوريل �إىل تعيني قائد من ق�صاة �لقلوب �لطغاة  �لف�صاد، فبادر 
�إىل  �لأمور  ورد  �ل�صعاب  وذلل  �لفر�ض  جنود  �صد  فا�صتطاع 
ن�صابها بعد �أربع �صنو�ت من �لن�صال �ملرير يف تلك �لأقطار، 
ولكن ما عتمت �حلرب ت�صع �أوز�رها يف �ل�رصق حتى ن�صبت 
�جلرمان  كان  حيث  �لد�نوب  نهر  تخوم  على  �لغرب  يف 
ويكادون  م�صتمرة،  بحالة  �لرومانية  �لدولة  يهددون  وقبائلهم 
ففي  بعد عني،  �أثًر�  لتكون  كيانها  على  �لق�صاء  �إىل  �لو�صول 
�صنة 167م عربت �أفو�ج كبرية منهم ذلك �لنهر وتقدمت �إىل 
�صو�طئ �لبحر �لأدرياتيكي، فخف مارك �أوريل �إىل مقاومتهم 
بنف�صه مما ��صطره �إىل ق�صاء �أيام كثرية يف �ملخيمات مع معاونة 
فريو�ض، فكان ل يح�رص �إىل روما �إل نادًر�، وبعد �أن ق�صى 
على هجوم �جلرمان وعلى مترد قائده �لذي �أر�صله ملقاتلة �لفر�ض 
يف �ل�رصق، و�لذي طمع يف حكم �ملنطقة و�ل�صتقالل بها، 
بد�أ مارك �أوريل يذوق طعم �لر�حة، ثم �غتنم �لفر�صة، وقام 
م،  و176  عامي 175  �إمرب�طوريته خالل  �أنحاء  يف  بجولة 
بالد  �إىل  ذهب  ثم  »فو�صتينا«  زوجته  فقد  حيث  �ل�رصق  فز�ر 

�ليونان.

�لد�خل  �لظهور يف  �إىل  �أن عادت  لبثت  ما  �لفنت  �أن  غري 
وهياج  �مل�صيحي  �لدين  �نت�صار  كان  �لد�خل  ففي  و�خلارج، 
وتطهري  ت�رصيدهم  �أو  بقتلهم  و�ملطالبة  معتنقيه  على  �ل�صعب 
�لبالد منهم، وكان على مارك �أن يقف �إىل جانب �ل�صعب، 
ول�صيما �أنه كان يرى �أن �لدين �جلديد خطر على دولته وذلك 
بد�فع تعلقه بوثنيته، ومن ثّم قام بتنظيم �ل�صطهاد�ت �لعنيفة 
يف  ذروتها  �ل�صطهاد�ت  هذه  بلغت  وقد  �مل�صيحيني،  �صد 
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�ل�صدة مبدينة ليون عا�صمة غاليا )فرن�صا( �صنة 177م، و�أما يف 
�خلارج فقد عاد �جلرمان �إىل غار�تهم وغزو�تهم على �صفاف 
نهر �لد�نوب فكان �أوريل يحاول قمع هذه �لهجمات وماز�ل 
معقل  بوهيميا  مقاطعة  فتح  على  �أ�رصف  حتى  �لن�صال  على 
يف  نحبه  وق�صى  �أ�صابه  �لطاعون  ولكن  �لأ�صا�صي،  �جلرمان 

�رصميوم عا�صمة ولية بانونيا على نهر �ل�صاڤ. 

وكان لالإمرب�طور مارك �أوريل �لف�صل يف تخفيف �لعنف 
عن �لأرقاء، كما �أ�صهم بن�صيب و�فر يف �لرقي مب�صتوى �حلقوق 
�ملدنية وقو�نينها، وبالن�صبة �إىل �صلوكه �لجتماعي كان هادًئا 
مطمئنًّا �طمئنان �لرز�نة و�لر�صانة وهما وليدتا �لتز�ن يف �لر�أي 
و�ليقني من �ل�صري على �لر�صد و�لب�صرية و�لهد�ية، فال ينال منه 
�لزهو و�لغرور ول يدع لل�صعف و�لتخاذل �صبياًل �إىل وجد�نه، 
فيها  كرثت  م�صطربة  �أعو�م  خالل  �لإمرب�طورية  دفة  فاأد�ر 
�لروماين  �ل�صعب  هياج  �إىل  �نحيازه  ولول  و�لفنت،  �لثور�ت 
لكان  هو�دة  غري  يف  معتنقيها  با�صطهاد  وقيامه  �مل�صيحية  �صد 
تاريخه نا�صع �ل�صجل بني من تولو� حكم �ل�صعوب عرب �لأجيال 

�ملا�صية.

فلم يخلد ذكر�ه �عتالوؤه عر�ض �لإمرب�طورية �لرومانية ول 
�ل�صهرة  تلك  و�إمنا  و�خلارجية،  �لد�خلية  �حلروب  �نت�صاره يف 
�لتي علقت با�صمه بعد موته فجعلت منه مفكًر� وفيل�صوًفا بف�صل 
»خو�طر«  بعنو�ن  �ليونانية  باللغة  كتبها  �لتي  �ملذكر�ت  تلك 
حينما  حياته  �أو�خر  يف  دونها  �لتي  و�آر�ءه  �أفكاره  مت�صمنة 
كان يف �ملخيمات و�ملع�صكر�ت يدير �حلروب �صد �جلرمان، 
يبدو  �لوريقات  هذه  خالل  ومن  دولته،  �أعد�ء  من  وغريهم 
ويدل  للحق،  �لإخال�ض  �صادق  �لنف�ض  نبيل  �لإمرب�طور  هذ� 
على ذلك لقب »�ل�صادق« �لذي يكنى به و�لذي �صار م�صهوًر� 

تلك  يف  نف�صه  كتب  وقد  حكمه،  مدة  طو�ل  �لنا�ض  عند  به 
كما  �لأ�صيل  بطابعك  »�حتفظ  فيقول:  �ل�صخ�صية  �ملذكر�ت 
هو، قل �حلق مهما كلفك �لأمر، ول حتد عنه ولو يف لفظة 
و�حدة«. ويت�صح من خالل مذكر�ته �أن همه كان �لحتفاظ 
با�صتقالله �ل�صخ�صي وحرية �لت�رصف �صو�ء بالن�صبة �إىل �لنا�ض �أو 

بالن�صبة �إىل �آر�ئه �لعابرة و�أهو�ئه �جلاحمة.

وكان مياًل لال�صتنباط و�لعتكاف للتاأمل و�لتدبر، ولذلك 
كان يحب �لعزلة و�لنفر�د �لروحي لري�قب نف�صه ويحا�صبها، 
ويف ذلك يقول: »�حفر و�بحث يف باطنك ففيه منبع �خلري، 
�أنت يف  ��صتمررت  لو  م�صتمر،  وتدفق  تفجر  يكون يف  وهو 

�حلفر و�لبحث«.

ومن �آر�ئه �لذهنية �ملجردة كان مارك �أوريل ي�صتمد �لقوة 
�لالزمة لتاأمني �ل�صكينة و�لطماأنينة لنف�صه �إز�ء �ملحن، و�ملتاعب 
تتو�ىل  �لتي  �حلو�دث  وعن  تكتنفه  �لتي  �لظروف  عن  �لنا�صئة 
عليه – طبيعية كانت �أو �صيا�صية – وعن عالقاته باأهله وذويه 
وعمالئه، ومن هذه �لعالقات �خلا�صة باأهله ما �أثري حول زوجته 
»فو�صتينا« �لتي �أدى ت�رصفها �ملريب �إىل تقول �لنا�ض فيها، وما 
كان عليه ولده »كومودو�ض« �لنهم �مل�صرت�صل يف �صهو�ته �لذي 

عرفه �لتاريخ بال�صم �لتاريخي �لبغي�ض »نريون«.

�لنف�ض  جهاد  هو  �لأكرب  �جلهاد  �أن  �أوريل  مارك  ويرى 
�لذي يتطلب من �لإن�صان جتديد �لن�صاط �إىل �أن يدرك �ملنى، 
وهو �أمر �صعب �ملنال قد يتخاذل �لإن�صان دون بلوغه، ويعرف 
ب�صعفه ويك�صف  فيعرتف  منه  نف�صه  مارك ذلك ويخ�صى على 
تبقني  هال  نف�ض،  »يا  فيقول:  و�رص�حة  �صدق  خوفه يف  عن 
د�ئًما طيبة �صاحلة م�صتقيمة ملتمة بع�صك على بع�ض، جمردة 
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ا  تطهرين بجالء من ور�ء �جل�صد �لذي هو غالفك؟ �أتكونني حقًّ
�صيء،  ترغبني يف  �صيء ول  على  تتح�رصين  د�ئًما ل  مغتبطة 
مطمئنة �إىل ما �أنِت عليه �لآن، متيقنة من �أن كل ما يحدث لك 

هو �خلري وهو �لبالغ �ملبني �لذي ي�صلك من �لله؟«.

ومن هذه �لعبار�ت يت�صح �أن »�أوريل« كان على مذهب 
�لفل�صفية وتاأثر  �آر�ءهم  �أنه عرف  �مل�صائني، ول�صيما  �لفال�صفة 
بها وهو يف �خلام�صة و�لع�رصين من عمره، وقد وجد يف هذ� 
�ملذهب ما يالئم طبعه وحاجات نف�صه، فلم يحاول �أن يعدل عنه 
�أو �أن يبدل فيه، ولذلك جنده يتقيد به يف »خو�طره« ويتم�صك 
فيها باأن يجتهد �ملرء ما ��صتطاع �أن يتبني �ملنزلة �لتي �أعدت له، 
وهذ�  �لأكمل،  �لوجه  على  �ملنزلة  هذه  مبقت�صيات  يقوم  و�أن 
هو �ل�صبب يف خلود هذه �ملذكر�ت �لتي يطلع عليها كل عاقل 

مثقف قدمًيا كان �أو حديًثا.

)�أحمد  يف  فاطلبها  �جلديد  �ل�صارع  �صاحب  ترجمة  �أما 
قمحة بك(.

اجلمرك بق�سم   – حارة   – املازين   –1118
�أبو عثمان حممد بكر بن حممد بن عثمان بن عدي  هو 
يف  ع�رصه  �إمام  كان  �لب�رصي،  �لنحوي  �ملازين  حبيب  �بن 
�لنحو و�لأدب، وتلقى درو�صه يف �لأدب على يد �أبي عبيدة 
و�لأ�صمعي و�أبي زيد �لأن�صاري وغريهم من كبار �لأدباء يف 
ع�رصه، و�أخذ عنه �أبو �لعبا�ض �ملرّبد و�نتفع بدرو�صه وذكره يف 
كتابه �لتاريخي، وللمازين موؤلفات عدة منها كتاب »ما تلحن 
فيه �لعامة«، وكتاب »�لألف و�لالم«، وكتاب »�لت�رصيف«، 
وكتاب »�لعرو�ض«، وكتاب »�لقو�يف«، وكتاب »�لديباج«، 

عبيدة  �أبو  مو�د:  )�نظر  و�لتربيزي  �لريا�صي  تالميذه  ومن 
و�لأ�صمعي و�ملربِّد و�لريا�صي و�لتربيزي(.

�لفقيه  �لطحاوي(  مادة  )�نظر  �لطحاوي  جعفر  �أبو  وقال 
م�رص  قا�صي  قتيبة  بن  ار  بكَّ �لقا�صي  �صمع  �إنه  �مل�رصي  �حلنفي 
)�نظر مادة �بن قتيبة( يقول: »ما ر�أيت نحويًّا قط ي�صبه �لفقهاء 
ره يف �لفقه �إىل جانب �إمامته  �إل �ملازين«، وذلك يدل على تبحُّ

يف علم �لنحو و�لعرو�ض و�لأدب.

�ملازين  فقهه كان  �أفق  و�ت�صاع  وعالوة على غز�رة علمه 
�لدنيا  مباهج  عن  و�أعزفهم  و�أتقاهم،  زمانه  �أهل  �أورع  من 
وزخرفها، ومما يو�صح متكنه من علم �لنحو �أن �خلليفة �لعبا�صي 
يف  �ختلفو�  �إذ  �أمامه،  �لنحويني  ليناق�ض  �أح�رصه  بالله  �لو�ثق 
يبدو  �أنه  حني  على  �صعر  بيت  يف  من�صوبًا  جاء  لفظ  �إعر�ب 
�ملازين  فناق�صهم  �لفاعل،  موقع  يف  ظاهريًّا  لوقوعه  مرفوًعا 
�لو�ثق علمه  �للفظ مفعول به مل�صدر، فاأكرب  �أن  و�أو�صح لهم 

ر بر�عته و�أكرم وفادته. وقدَّ

وتويف �ملازين عام 249هـ )863م( ودفن بالب�رصة موطنه 
�لأ�صيل.

ومن �ملفيد �أن �أذكر هنا نبذة عن حياة �أبي �إبر�هيم �إ�صماعيل 
)�لذي  �ملازين  غري  هو  �إذ  �مليم(،  بعد  �ألف  دون  )�أي  �ملزين 
تقدمت ترجمة حياته(، و�أبو �إبر�هيم �ملزين هو خال �أبو جعفر 
�لطحاوي �لفقيه �حلنفي �ل�صهري، وكان �أول من تلقى �لطحاوي 
�لدرو�ض على �أيديهم، �إذ كان �ملزين من �أ�صهر تالميذ �لإمام 
�ل�صافعي، غري �أن �لطحاوي مل يتقدم يف درو�صه على يد خاله 
�لذي قال له �إنه لن يفلح يف �لتعلم، فغ�صب و�نتقل �إىل �أ�صتاذه 
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�لآخر �أبي جعفر بن عمر�ن �أحمد بن مو�صى بن عي�صى، وتلقى 
�لفقه منه على �ملذهب �حلنفي وبرع فيه.

)878م(،  264هـ  عام  �لطحاوي  خال  �ملزين  وتويف 
ومن ثم يت�صح �أن �ملزين كان م�رصيًّا من �أهل �ل�صعيد، وكان 
�لب�رصة  �أهل  و�أديًبا من  نحويًّا  �ملازين فكان  �أما  �صافعيًّا،  فقيًها 

يف �لعر�ق.

حمرم  بق�سم   – �سارع   – ما�سـبريو   –1119
ا( بك )ال�سالم حاليًّ

 »Gaston Maspero وما�صـبريو هو »جا�صتون ما�صبريو
عامل فرن�صي من علماء �لآثار �مل�رصية، ولد مبدينة باري�ض عام 

1846م )1263هـ( ومات بها عام 1916م )1334هـ(.

وقد ز�ول �لتدري�ض يف بد�ية حياته �لثقافية بكلية فرن�صا، ثم 
عني ع�صًو� باأكادميية �ملخطوطات عام 1883م )1301هـ(، 
عدة  مببا�رصة  وقام  بالقاهرة،  بولق  متحف  �إد�رة  توىل  وقد 
حفريات ول�صيما يف ممفي�ض و�لكرنك، وهو موؤلف �لكتاب 
�ل�رصق  ل�صعوب  �لقدمي  »�لتاريخ  عنو�نه  �لذي  �لقيم  �لعلمي 
 Histoire Ancienne des Peuples de l’Orient

.»Classique

ولي�ض بكثري �أن يطلق ��صمه على �أحد �صو�رع �ملدينة بو�صف 
�أ�صهمو� يف �لك�صف عن كنوز  �أحد علماء �لآثار �لذين  كونه 
قدماء �مل�رصيني، مما كان له �أعمق �لأثر يف �لن�صاط �ل�صياحي 

باجلمهورية �لعربية �ملتحدة.

كلمة  يف  به  �لتعريف  فانظر  �جلديد  �ل�صم  عن  �أما 
»�ل�صالم«.

1120 – املاأمون – �سارع – بق�سم حمرم بك
�إىل  ينت�صب  �لر�صيد �لذي  �ملاأمون بن هارون  �لله  هو عبد 
�لبيت �لعبا�صي �لذي له �أ�صل ثابت يف تاريخ �لإ�صالم، �إذ ينحدر 
من �لعبا�ض بن عبد �ملطلب بن ها�صم بن مناف، و�لعبا�ض هو 
عم ر�صول �لله عليه �ل�صالة و�ل�صالم، �أما ناحية �أمه فاإنها جارية 
ويحاول  خر��صان،  مقاطعة  يف  باذغي�ض  كورة  من  فار�صية 
من  �ملجد  يف  عريقة  �أ�رصة  �إىل  متّت  يجعلها  �أن  �لرو�ة  بع�ض 
�لن�صب، ولذ�  �لتاريخ مل يدون هذ�  �لفار�صية، ولكن  �لأ�رص 
يفتقر �إىل �لتاأكد من �صحته، ويقول �مل�صعودي �إن زبيدة زوجة 
هارون �لر�صيد �لها�صمية �لن�صب كانت ل تعلق منه فاأ�صار عليه 
حكيم من جل�صائه �أن يغريها على غر�ر ما فعل �إبر�هيم �خلليل 
وعلقت  �صارة  زوجته  فغارت  هاجر  تزوج  �إذ  �ل�صالم،  عليه 
�لباذغي�صية«  »مر�جل  �ملاأمون  �أم  �لر�صيد  فا�صرتى  باإ�صحق، 
فعلقت باملاأمون فغارت زبيدة وعلقت مبحمد �لأمني، وهكذ� 
�صاء �لله �أن يكون عبد �لله �ملاأمون �أكرب �أولد �لر�صيد و�أن يعقبه 
�أ�صهر كما  و�صتة  �صهر و�حد  بني  ترت�وح  بفرتة وجيزة  �لأمني 
يقول �ملوؤرخون، ولقد فاق �لأمني �ملاأمون بن�صبه �لعريق حتى 
�أمه و�أبوه ها�صميان  �لعبا�ض من  بني  لقد قيل: »لي�ض يف خلفاء 

�صو�ه«.

�لقريبة من بغد�د، حيث  �لبا�رصية  �ملاأمون بقرية  وقد ولد 
مير  كان  �إذ  �ل�صيا�صة،  د�صائ�ض  عن  بعيًد�  يقيم  �لر�صيد  كان 
وقتذ�ك مبحنة قا�صية مع �أخيه �لهادي لي�صلب حقه يف �خلالفة، 
وقد مات �لهادي ليلة �جلمعة منت�صف ربيع �لأول عام 170هـ 
)786م(، ويف تلك �لليلة نف�صها ولد عبد �لله �ملاأمون، وفقد 
و�لدته عقب ولدته بحمى �لنفا�ض، ومن ثّم كان له يف نف�ض 
�لر�صيد مكانة خا�صة، �إذ هو �أول �أولده �لأحد ع�رص، وكان 
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يوم مولده ب�صري توليه �خلالفة، فاأحاطه برعايته و�أعجب بذكائه 
و�ن�رص�فه �إىل �لعلم وعزوفه عن �للهو و�لعبث، وكان �ملاأمون 
�جلبهة،  �صيق  �صقرة،  تعلوه  �لب�رصة،  �أبي�ض  �جل�صم،  كبري 

بخده خال، �أ�صود، و��صع �لعينني �أ�صودهما.

�لتي  �ل�صيا�صة  ولكنها  جفوة  �لأمني  وبني  بينه  تكن  ومل 
فرقت بني �لأخوين منذ �ل�صغر، وتلقى �ملاأمون �لعلم يف �أول 
كان  كما  �ليزيدي(،  مادة  )�نظر  �ليزيدي  حممد  على  �أمره 
يتلقى علم �لعربية على يد �لك�صائي )�نظر هذه �ملادة( �لذي علم 
�أباه من قبل، وتعلم �حلديث على يد �صيوخه يف ذلك �لع�رص، 
فاأكب على در��صته حتى �صار من رو�ته، و�صاعده على ذلك 
قوة ذ�كرته �لتي كانت م�رصب �ملثل، وقد برع يف �لفقه على 
و�لن�صاط  �لطبع  بحدة  �ملاأمون  و��صتهر  حنيفة،  �أبي  مذهب 
�أنه  �لعربية لدرجة  �للغة  للعلم ول�صيما  �ملفرط و�لطموح وحبه 
عن  و�لعزوف  �حلديث  ورو�ية  للفقه  وحبه  �ل�صعر،  بها  �أجاد 

�للهو و�لتعمق يف �لعلوم و�لفل�صفة. 

�لأمني  لو�حد من ولديه  بولية �خلالفة  �لر�صيد  يعهد  ومل 
�أو �ملاأمون حتى 185هـ )801م(، ويرجع ذلك �إىل حترجه 
�ملاأمون  – يحب  نف�صه  قر�رة  – يف  فقد كان  �لختيار،  يف 
يع�صدها  زبيدة  زوجته  ولكن  �حلكم،  على  قدرته  يف  ويثق 
�أخيه،  لتف�صيل �لأمني على  �لر�صيد  �لها�صميون كانو� يدفعون 
بن  �لف�صل  ول�صيما  �لرب�مكة  حث  يف  زبيدة  �أخذت  ولقد 
لدى  �لتو�صط  على  �ملاأمون،  تولية  يف  �ملعار�صني  �أ�صد  يحيى 
بن  �لف�صل  يتو�ن  ومل  �لعهد،  لولية  �لأمني  لختيار  �لر�صيد 
توزيع  ف�رصع يف  �لغاية،  لهذه  تو�صاًل  �جلهود  بذل  يحيى يف 
�لأمو�ل على �أهل �ملقاطعات، ثم �أظهر �لبيعة ملحمد، و�صماه 
� من �لكتابة  �لأمني فبايع �لنا�ض له، ومن َثّم مل يجد �لر�صيد بُدًّ

�لبيعة  لهذه  ها�صم  بنو  �ن�صم  �أن  بعد  ملحمد  بالبيعة  �لآفاق  �إىل 
�ملاأمون  �لله  عبد  لولده  �لبيعة  جعل  �لر�صيد  ولكن  و�أيدوها، 
بعد �لأمني، وبذلك ��صرت�ح �صمريه و�طماأنت نف�صه، وحتت 
�صغط �لظروف بايع �لر�صيد لولده �لثالث �لقا�صم ف�صارت �لبيعة 
�لأمني  فخ�ّض  بينهم  ملكه  تق�صيم  و�أعلن  �أولده،  من  لثالثة 
بال�صام و�لعر�ق، و�ملاأمون مبمالك خر��صان باأكملها، و�لقا�صم 
�لأمني  ولديه  و��صطحب  �لر�صيد  حج  ثم  و�لثغور،  باجلزيرة 
و�ملاأمون و�لوزر�ء و�لفقهاء، ويف �لبيت �حلر�م �أخذ ميثاًقا من 
ماد�م يف �حلكم  �أو�مره  يطيع  و�أن  �أخاه  �أل يخون  منهما  كل 
�لر�صيد �إىل  �أن ذهب  �أبوهما، وبعد  �لنحو �لذي �رت�صاه  على 
خر��صان و�أخذ �لبيعة لبنه عبد �لله �ملاأمون من �لقو�د و�حلكام 
و�صهرين،  عاًما   23 د�م  بعد حكم  �ملنية  وو�فته  �لعلة  �أ�صابته 
وكان عمر �ملاأمون 23 �صنة، وكان من �ملمكن ��صتقر�ر �لأمر 
على ما �أر�ده �لر�صيد لأولده، فيتوىل �ملاأمون حكم خر��صان 
وله بها ��صتقالل كامل، ويظل �لأمني خليفة �مل�صلمني، غري 
�أن قو�د �لر�صيد و�أهله بادرو� �إىل �للحاق بالأمني يف بغد�د ومل 
يردهم �ملاأمون �إىل طاعته بناء على م�صورة �لف�صل بن �صهل )�نظر 
مادة �بن �صهل(، فاأر�صل �إليهم كتابًا، ولكن عبد �لرحمن بن 
جبلة �أهان �لر�صول ونال من �ملاأمون، ولكن �ملاأمون وجد �أنا�ًصا 
يقفون �إىل جانبه يف �ل�صدة ول�صيما �أنه يف خر��صان بني �أخو�له 
وبيعته يف �أعناقهم، وقد قال له �لف�صل: »��صرب و�أنا �أ�صمن لك 

�خلالفة«.

و�لف�صل بن �صهل �صخ�صية �رتبطت باملاأمون �رتباًطا وثيًقا 
منذ كان وليًّا للعهد و�صيطرت عليه طو�ل �إقامته يف خر��صان، 
وكان �لف�صل فار�صيًّا جمو�صيًّا ن�صاأ يف �أح�صان �لرب�مكة يف بالط 
�لر�صيد وتعلم دهاء �ل�صيا�صة على يد يحيى �لربمكي �لذي ن�صحه 
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باعتناق �لإ�صالم فاعتنقه بني يدي �ملاأمون لتخاذه و�صيلة تو�صله 
�إىل �أعلى �ملر�تب يف �لدولة، وذلك على غر�ر �لفار�صيني �لذين 
تغلغلو� يف �صميم �خلالفة �لعبا�صية ليجعلو� منها خالفة فار�صية 
عام  �إ�صالمه  وكان  و�ل�صلطان،  �ل�صيطرة  فيها  للعرب  لي�ض 
ودر�ض  �ملاأمون  �لتاريخ لزم  ذلك  ومن  )805م(،  190هـ 
�ملهارة و�أ�صولها على يد جعفر بن يحيى �لذي تربى �ملاأمون يف 
�أن �صار  �لر�صيد نف�صه، وظل بعد  تنفيًذ� لرغبة هارون  حجره 
�ملاأمون وليًّا للعهد، وبعد موت �لر�صيد يغرر �بن �صهل مبوله 
�ملاأمون  �تهم  ثّم  �لفر�ض، ومن  ل�صالح  �صنو�ت طويلة  �ملاأمون 
بحق �أنه فار�صي �لهوى، و�أنه يقف على ر�أ�ض �لنفوذ �لفار�صي 
�ل�رص�ع  �أخيه  �صد  ميثل يف �رص�عه  �لأمني  �أن  وميثله يف حني 
خيوط  �لرو�يات  وحتبك  ا،  حم�صً عربية  �خلالفة  لتظل  �لعربي 
باخلالعة و�لنهماك يف  فت�صفه  �لأمني  �لفار�صية حول  �ملوؤ�مرة 
�للذ�ت وترك �صوؤون �لدولة لينعم بجو�ريه �أمثال �جلارية »نظم« 
مو�صى  بن  جعفر  من  ��صرت�ها  �إنه  قالو�  �لتي  »بذل«  و�جلارية 
�لهادي بع�رصين �ألف �ألف درهم وهو رقم خيايل يو�صح كيف 

كان �لفرت�ء على �لأمني عنيًفا ل هو�دة فيه.

بن  �لف�صل  وزيره  �أن  �لأمني  �صد  �لدعاية  �صنوف  ومن 
�لربيع �أخذ يحبذ له خلع �أخيه �ملاأمون وماز�ل يغريه بذلك حتى 
وقعت �جلفوة بني �لأخوين، ولكن هل كان �ملاأمون بعيًد� عن 
�أ�صباب هذه �جلفوة و�صفيه �ملجو�صي �لف�صل بن �صهل ينفخ يف 
لنقل  �لبقاء يف مرو  له  للعرب ويح�صن  نف�صه �حلقد و�لكر�هية 
�خلالفة �إىل فار�ض؟ �أو مل يغِر هذ� �ملجو�صي �لفار�صي �لعبا�صي 
�إىل  ين�صم  باأن  �ملاأمون  �أخيه  �إىل  �لأمني  �أحد ر�صل  �بن مو�صى 
مع�صكر موله، فكان من جر�ء ذلك �أن �صار �لعبا�ض جا�صو�ًصا 
حبك  على  ذلك  يدل  ل  �أو  �لأمني؟  �أخيه  بالط  يف  للماأمون 

�لنفوذ  �خلالفة حمل  �لفار�صي يف  �لنفوذ  ليحل  �ملوؤ�مرة  خيوط 
�ملاأمون  على  �لإمام  لقب  �ملجو�صي  هذ�  يخلع  مل  �أو  �لعربي؟ 
ليجعله �ملف�صل على �أخيه يف نظر �لرعية، وميهد له طريق �خلالفة 
ويوؤلب حوله �لفر�ض ومعظمهم من �أهل �ل�صيعة ويهمهم لقب 

�لإمام ن�صبة �إىل �خلليفة علي بن �أبي طالب ر�صي �لله عنه؟.

من  موقفه  يحدد  �أن  �لأمني  على  تقدم كان  ما  �إز�ء كل 
�لثالث  �أخيه  وذكر  �ملاأمون  ذكر  عن  فنهى  �ملوؤ�مر�ت،  هذه 
�إىل  و�أر�صل  مو�صى  لبنه  �ملبايعة  و�أعلن  �ملنابر،  على  �لقا�صم 
يف  وجنح  �لكعبة  يف  �لر�صيد  و�صعها  �لتي  �ملو�ثيق  لياأخذ  مكة 
�حل�صول عليها ومزقها، ويقول �لرو�ة �إن �ملاأمون كاد �أن ي�صلِّم 
نف�صه لأخيه �لأمني ولكن �لف�صل بن �صهل �أو�صاه بال�صتم�صاك 
�لأمني  حول  �جلا�صو�صية  من  �صبكة  تنظيم  و�أفلح يف  مبوقفه، 
على  ويحر�صه  للماأمون  فيبلغها  �إليه  بالأخبار  �أفر�دها  يبعث 
معركة  بعد  �مل�صلح  �ل�صد�م  يحدث  �أن  لبد  �ملقاومة، وكان 
�لتحدي �ل�صيا�صي من �لأخوين يف �لر�صائل �لتي تبودلت بينهما 
ولقبه  مو�صى  لبنيه  وبايع  �أخاه  �لأمني  خلع  �أن  بعد  ول�صيما 
»بالناطق باحلق«، وعبد �لله ولقبه »بالقائم باحلق«، وبد�أ �لأمني 
باإعد�د جي�ض قوي من �أربعني �ألف مقاتل بقيادة علي بن مو�صى 
�آلف  �أربعة  يقل عن  متو��صًعا  �ملاأمون جي�ًصا  ماهان وبعث  بن 
�لآخرة عام  بن �حل�صني وذلك يف �صهر جمادى  بقيادة طاهر 
195هـ )810م(، وتقابل �جلي�صان بالقرب من مدينة �لرّي، 
و��صتطاع طاهر بن �حل�صني �أن يهجم على قلب جي�ض �لأمني 
يف �صبعمائة رجل من جنوده، و��صتطاع بهذه �حلركة �ملفاجئة 
قتل علي بن عي�صى قائد جي�ض �لأمني، فدّب �لياأ�ض يف نفو�ض 
جنده فانهزمو� �رص هزمية، و�إز�ء هذ� �لن�رص �ملده�ض بادر �ملاأمون 
�إىل خلع �أخيه �لأمني و�إعالن نف�صه خليفة على �مل�صلمني، ومل 
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يكن حظ �جلي�ض �لثاين �لذي �أر�صله �لأمني – وقو�مه ع�رصون 
قائده  ُقتِل  �إذ  �لأول،  جي�صه  من  ا  حظًّ باأوفر   – مقاتل  �ألف 
�لرحمن �لإنباوي �لذي ظّل يقاتل يف �صجاعة، و�عرت�ًفا  عبد 
بف�صل وزيره �لف�صل بن �صهل �أ�رصع �ملاأمون �إىل مكافاأته فعقد له 
على �ل�رصق من جبل همد�ن �إىل جبل �صقينان و�لتبت طوًل، 
ا،  عر�صً وجرجان  �لديلم  بحر  �إىل  و�لهند  فار�ض  بحر  ومن 
و�صماه ذ� �لريا�صتني: ريا�صة �حلرب وريا�صة �لتدبري، و��صرتط 

على نف�صه �أل يرف�ض له طلًبا وكتب له بذلك.

مرو،  �ل�صيا�صية يف  �ملعركة  يقود  �صهل  بن  �لف�صل  وظّل 
وياأخذ  و�لقرى  �ملدن  يكت�صح  �حل�صني  بن  طاهر  �لقائد  وظلَّ 
ينفع  ومل  �لأقاليم،  على  �لأمني  عمالء  من  للماأمون  �لبيعة 
�لأمني �ن�صقاق بع�ض جنود �ملاأمون على قائده طاهر بن �حل�صني 
ف�صار حم�صوًر� يف بغد�د، و��صتطاع طاهر �أن ي�صتميل جنوده 
�لأمني  �أخبار  �إبالغ  على  �جلو��صي�ض  ذلك  و�صجع  �ملن�صقني، 
�أهل  وخرج  �لفو�صى  بغد�د  عمت  وهكذ�  يوميًّا،  �أعد�ئه  �إىل 
طاهر  دخول  يف  �إل  بغد�د  ل�صكان  �أمل  ل  و�أ�صبح  �ل�صجون 
�لأمر�ء  معظم  وكان  �لأمن،  بها  لي�صتتب  �ملدينة  �حل�صني  �بن 
�حلربية،  �أخيه  هزمية  عقب  �ملاأمون  �إىل  �نحازو�  قد  �لعبا�صيني 
وبعد �أ�صهر طويلة من �لقتال يف مدينة بغد�د و�صو�حيها ��صتقر 
�صباحة  �لنهر  عندما عرب  قتل  ولكنه  �لفر�ر،  على  �لأمني  ر�أي 
وو�صع طاهر بن �حل�صني ر�أ�صه على �أحد �أبو�ب بغد�د ثم قدم 
�لف�صل بن �صهل �لر�أ�ض على تر�ض �إىل �ملاأمون، ف�صجد �صكًر� 
�لتمثيل  بهذ�  �أخيه  �رتكبت يف حق  �لتي  �جلرمية  هذه  على  لله 
��صتخدم  �صهل  بن  �لف�صل  �أن  غري  ورع،  دون  بجثته  �ل�صنيع 
دهاءه �ملمقوت ليظهر �أمام �ملاأمون بالرحمة و�ل�صفقة على �أخيه 
�أ�صرًي�  بالأمني  �حل�صني  بن  طاهر  ياأتي  �أن  يبغي  كان  �إنه  فقال 

فاأتي به عقرًي�، وهكذ� جعل �ملاأمون يغ�صب على قائده طاهر 
ويويل �حل�صن بن �صهل �صقيق وزيره �ملجو�صي �للعني على كل 

فتوحات طاهر.

و�أعو�نه كان  �لأمني وجنوده  مقتل  �أن  �صك يف  من  وما 
كان  فاملاأمون  و�لأعاجم،  �لعرب  بني  �لعنيف  �ل�رص�ع  نتيجة 
�لأمني  ي�صعى  �أن  لبد  فكان  �أعو�ًنا  منهم  و�تخذ  و�صطهم 
عربية  وهي  و�خلالفة  �لدولة  على  �لأعاجم  �صيطرة  لإ�صعاف 

�صميمة لينقذها من ت�رصبل �لد�ء.

يف  بقي  فاإنه  للماأمون  �خلالفة  ��صتقر�ر  من  �لرغم  وعلى 
هو  همه  كل  كان  �لذي  �صهل  بن  �لف�صل  مب�صورة  زمنا  َمْرو 
عروبتها  من  يجردها  و�أن  �لفار�صية  بال�صبغة  �خلالفة  ي�صبغ  �أن 
مرو،  وعا�صمتها  �لعر�ق  ولي�ض  خر��صان  مقرها  يجعل  و�أن 
ولي�ض بغد�د ليعيد �إىل �لفر�ض دولتهم و�صلطانهم، غري �أن بقاء 
�ملاأمون خم�صة �أعو�م يف مرو بعيًد� عن مركز �خلالفة �لأ�صيل 
�أعمال �لف�صل  �أغرى �لطامعني يف �خلالفة بالظهور م�صتنكرين 
بن �صهل و�صيطرته �لتامة على �ملاأمون هو وجماعته من �لفر�ض، 
وقد ثار �بن طباطبا يف �لكوفة و��صتطاع �أن يهزم جي�ض �حل�صن 
�لقول،  تقدم  كما  �لعر�ق  على  �ملاأمون  عينه  �لذي  �صهل  بن 
غري �أن �بن طباطبا مات فجاأة و�نتهت ثورته مبوته، و��صتطاع 
هرثمة بن �أمين �أن يقمع فلول هذه �لثورة و�أن يعيد �لكوفة �إىل 
طاعة �ملاأمون ولكنه كان يح�ض �أن هذ� �خلليفة �أ�صبح �أ�صرًي� بني 
�صيء،  �لت�رصف يف  له حرية  ولي�صت  �صهل  بن  �لف�صل  يدي 
و�صعر باأن �ملجو�صي يبغي حتويل �خلالفة �إىل �لأعاجم ومن ثم 
�أن يقابل �ملاأمون  �أبى �أن يذهب �إىل ولية �ل�صام و�حلجاز قبل 
قتل  منذ  حكمه  �صد  �ملتالحقة  �لثور�ت  تلك  باأ�صباب  ليب�رصه 
�لأمني، ويطلب �إليه �لنتقال �إىل بغد�د، ودخل مرو وهو يدق 
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ره  �لطبول، و�رصعان ما �أوغر �بن �صهل �صدر �ملاأمون عليه و�صوَّ
يف �صورة �ملارق �لذي يعادي دولته، فلما دخل هرثمة على 
�ملاأمون �صارحه بهذ� �ل�رص�ع �لذي يدور �صد �لعرب بتدبري �بن 
�صهل وقال له: »قدمت هذ� �ملجو�صي على �أوليائك و�أن�صارك«، 
فاأمر  �لأمور  حقائق  على  باإطالعه  لهرثمة  �ملاأمون  ي�صمح  ومل 
به، ف�رصب و�صجن وما لبث �أن قتل يف �صجنه، وكان قتله 
جز�ء ما فعله بالعرب قبل �أن يفيق من غفوته، ويعرف �أن عمله 
كان معوًل يف حفر قرب �لعروبة �لعبا�صية دون �أن يتدبر �لأمور 
�ل�صميم،  �لعربي  ويو�زن بني �ل�صحيح و�لكاذب �لرب�ق وهو 
بغد�د  �صهل يف  بن  �حل�صن  على  �جلنود  ثار  هرثمة  مقتل  وبعد 

وطردوه منها.

�صد  �لعربي  �ل�رص�ع  من  �ملاأمون  موقف  �أن  هو  و�لو�قع 
�لفار�صية  ع�صبيته  به  متيل  �لذي  �ل�صعيف  موقف  كان  �لفر�ض 
�لتي ورثها عن �أمه �إىل تف�صيل �لأعاجم على �لعرب ومن ثم مل 
يتمالك �أحد �لعرب من بطانته وهو يحيى بن عامر بن �إ�صماعيل 
�أن يغلظ له �لقول لوقوعه حتت تاأثري �لفر�ض في�صيح فيه بقوله: 
ياأمر  ثم  يديه،  فيقتل بني  به  �ملاأمون  فياأمر  �لكافرين!«  �أمري  »يا 
على حمار  فُيحمل  �ملحتد  �لعربي  �خلز�عي  مالك  بن  �لله  بعبد 
مكانة  من  له  كان  مما  �لرغم  على  كالأطفال  �أ�صته  وي�رصب 

وحمتد.

�أن  �إىل  �ملاأمون  �لأمور عن  يخفي حقيقة  �صهل  �بن  وظّل 
جنح ويل عهده علي بن مو�صى �لر�صا �لعلوي يف �إز�لة �لغ�صاوة 
عن عينيه ويب�رصه باحلقائق �لتي كان �بن �صهل يحاول �إخفاءها 
عنه، فك�صف له عن �لفنت �لتي ت�صطرب بها �لبالد، حتى �أن 
�أهل بيته �أنف�صهم نقمو� عليه وقالو� عنه م�صحور �أو جمنون بتاأثري 
�إبر�هيم  لعمه  بايعو�  مبلغ  �ل�صيق كل  بهم  بلغ  �بن �صهل، وملا 

�ملهدي باخلالفة وكانت �حلرب قائمة بني �ملهدي و�حل�صن بن 
�صهل �صقيق �لف�صل، وملا ��صتوثق �ملاأمون من هذ� �لقول رحل 
�ملتاآمرون  �لف�صل  على  دخل  �لرحلة  هذه  بغد�د، وخالل  �إىل 
عليه وقتلوه يف �حلمام مبدينة �رصخ�ض، ويقول بع�ض �لرو�ة �إن 
قتله كان باإيعاز من �ملاأمون نف�صه، ولو �أنه �أمر بعد ذلك بقتل 
موقفه  لتغطية  �صهل  �بن  على  �لق�صاء  يف  ��صرتكو�  من  جميع 
�حل�صن  �إىل  بعث  �لفر�ض  �ملاأمون  ولي�صرت�صي  �لأمر،  هذ�  من 
�بن �صهل بروؤو�ض قاتلي �أخيه وجعله يف مكان �أخيه ظاهريًّا، 
يف  »بور�ن«  كانت  �إذ  �صيا�صي،  بد�فع  »بور�ن«  �بنته  وتزوج 
�ملاأمون عليها، ومل يدخل  �أن عقد  �لعا�رصة من عمرها وقت 
عام 203هـ  �صهل  �بن  قتل  وكان  �أعو�م،  ثمانية  بعد  �إل  بها 

)818م(.

ويوؤكد �لرو�ة �أن �ملاأمون كان �صديد �مليل �إىل �لعلويني على 
غر�ر معظم �لفار�صيني يف ذلك �حليـن، وكان يف�صل علي بن 
�أبي طالب على جميع �خللفاء �لر��صدين، وذلك بتاأثري �لنـزعة 
�لفار�صية عليه وهي �لنزعة �لتي تخل�ض ملذهب �ل�صيعة، وظلت 
كذلك حتى يومنا هذ�، وكان من جر�ء ذلك �أن �ختار لولية 
عهده علويًّا هو علّي بن مو�صى �لر�صا، وما من �صك يف �أن هذ� 
�لختيار كان من تدبري �لف�صل بن �صهل، ولي�ض من �ملقطوع 
�أر�د بهذ� �لختيار ظهور �لعلويني بعد �ختفائهم  �أن �ملاأمون  به 
ياأمن �رص  �ملاأمون، وبذلك  �لعبا�صيني قبل  طو�ل عهود �خللفاء 
�أتباعهم ومريديهم، وكان موفًقا يف �ختياره لعلي بن مو�صى 
�لر�صا �لذي كان طيب �ل�صمعة حتى �أنه كان يكنى باأبي بكر 

يف نز�هته وعدله.

�إذ  عامني،  بغد�د  �إىل  مرو  من  �ملاأمون  رحلة  و��صتغرقت 
دخلها عام 204هـ )819م(، وكان قد توقف يف �رصخ�ض 
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قتـل  �رصخ�ض  ويف  و�لنهرو�ن،  و�لري  وجرجان  وطو�ض 
�لف�صل بن �صهل كما تقدم �لقول، ويف طو�ض مات ويل عهده 
علي بن مو�صى �لر�صا بكيفية فجائية جعلت �أ�صابع �لتهام ت�صري 
�إىل �ملاأمون مرة �أخرى، �إذ يوؤكد �لرو�ة �أن �ملاأمون قدم له عنًبا 

م�صموًما، وكان علي بن مو�صى �لر�صا �إمام �ل�صيعة �لثامن.

بغد�د  �إىل  عودته  عند  يحارب  �أن  �ملاأمون  على  وكان 
يف  �أعد�ئها  من  دولته  وحماية  حكمه  ل�صتقر�ر  جبهتني  يف 
وجت�صد  �لأرو�ح  تنا�صخ  عقيدة  كانت  �ل�رصق  ففي  �خلارج، 
�خلر��صاين،  م�صلم  �أبي  يد  على  �نت�رصت  قد  �لإلهية  �لذ�ت 
فات�صع نطاق �صلطانه بو�صاطة بابك �خلرمي لدرجة كاد معها �أن 
يحقق عزل �ملقاطعات �لفار�صية عن �لعرب، وقد بد�أت ثورة 
بابك عام 201هـ )816م( وظلت قوية طو�ل عهد �ملاأمون، 
وكان بابك يدعي �أنه �إله، ويقول بع�ض �مل�صت�رصقني �إن مذهبه 
كان حركة �صيوعية، ول�صيما �أنها كانت تتخذ �لر�يات �حلمر 
�صعاًر� لها، و�لو�قع هو �أن هذه �حلركة كانت حركة ملحدة 

تدعو �إىل �لقتل و�لغت�صاب، ومد�ومة �حلروب.

و�إىل جانب �لبابكية كان على �ملاأمون �إخماد ثورة �أخرى 
ا، وقد قام بها حامت بن هرثمة �نتقاًما ملقتل �أبيه  يف �ل�رصق �أي�صً
هرثمة بن �أمين، ويف �صج�صتان كانت �حلمزية وهي فرقة من 
�خلو�رج تتبع حمزة بن �أكرك، ويف عهده ظهرت �لباطنية من 
�لقد�ح، وهي ترجع  �لله بن ميمون  حمد�ن قرمط ومن عبد 
�صده  �لعبا�صيني  ثورة  كانت  بغد�د  ويف  �أ�صل جمو�صي،  �إىل 
�إبر�هيم بن �ملهدي باخلالفة، وبعد موت علي بن  بايعت  وقد 
مو�صى �لر�صا مل يجد �لعبا�صيون يف بغد�د عذًر� لقبول خالفة 
وب�صعة  �صنة  خالفته  مدة  وكانت  فخلعوه،  �ملهدي  �إبر�هيم 
�أ�صهر، ويف �لنهرو�ن بعث �ملاأمون �إىل قائده طاهر بن �حل�صني 

ليو�فيه بها ويدخل معه بغد�د �لتي كانت �لفنت متزقها و�لثور�ت 
تهز �أركانها، ومل يجد �أي حرج يف �أن يغري مالب�صه �خل�رص�ء 
�أهله ما  �لعبا�صية ليزيل من نفو�ض  �لثياب �ل�صود  �لعلوية ويلب�ض 
�لعلويني، وبعد ذلك قامت ثورة علوية  علق بها من ميله �إىل 
باليمن يقودها �أحد �ملطالبني بالعر�ض لبني علي بن �أبي طالب، 
فاأر�صل �ملاأمون جي�ًصا لإخمادها، ومن ذلك �حلني �نف�صل متاًما 
و�صار  �ل�صو�د،  بلب�ض  فاأمرهم  مهادنتهم  وعن  �لعلويني  عن 
�لت�صال بهم تهمة يف عقيدة �ملاأمون، وكان على �ملاأمون �أن 
يحارب فئة �أخرى من �خلارجني على دولته يطلق عليهم ��صم 
�لزط، وكانو� من �أخالط �لنا�ض وعاثو� و�أف�صدو� بغلبتهم على 
ومل  �آ�صيا،  من  »�لنََّوْر«  من  �لأ�صل  يف  وهم  �لب�رصة،  طريق 

ي�صت�صلمو� �إل يف عهد �ملعت�صم، وكان عددهم 27 �ألًفا.

ا حماربة �لثورة �لتي قام بها ن�رص بن  وكان على �ملاأمون �أي�صً
�صيث، وقد ق�صى عليها قائده عبد �لله بن طاهر، و��صتطاع هذ� 
�لقائد �أن يق�صي على عم �ملاأمون �إبر�هيم �ملهدي وهو متنقب يف 
زي �مر�أة، وبذلك ق�صى على كل من كانو� ينازعون �ملاأمون 
يف �أمر �خلالفة حتى قو�ده، بعد �أن مات طاهر بن �حل�صني قائده 
�لأول يف ظروف غام�صة عقب غ�صب �ملاأمون عليه و�إق�صائه 
�إىل خر��صان، وتويف عام 208هـ )823م( �لف�صل بن �لربيع 
قائد  و�أفلح  نف�صه،  �لعام  �لأمني يف  بن  �لأمني ومو�صى  وزير 
�ملاأمون عبد �لله بن طاهر يف �إخماد �لثورة �لتي �أ�صعل نارها عبيد 
�لله بن �ل�رصي بن �حلكم يف م�رص، كما �أفلح بعد ذلك قائد 
�ملاأمون �لرتكي �ملعروف بالأف�صني يف �لق�صاء على �لثورة �لتي 
قامت يف م�رص بالوجه �لبحري، وقدم �ملاأمون �إىل م�رص عام 
�لثورة، ومكث  �أ�صباب هذه  ليتعرف على  217هـ )832م( 
وقد  �ل�صكوى،  �أ�صباب  و�إز�لة  �لثو�ر  ملقاتلة  يوًما  �أربعني  فيها 

متكن من �لقب�ض على عبدو�ض �لفهري قائد �لثو�ر وقتله.
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�لتفرغ  و�لفنت  �لثور�ت  هذه  لقيام  �ملاأمون  ي�صتطع  ومل 
�أمور  يف  �هتمامه  فَح�رَص  �لر�صيد  �أبيه  مثل  �خلارجية  لل�صيا�صة 
�لدولة �لد�خلية لإخ�صاع �لرتك و�لديلم �إىل حكمه، ومن ثم 
ظلت عالقته بالروم هادئة �أكرث من ع�رص �صنو�ت، ولكنه بد�أ 
�حل�صون  فغز� كثرًي� من  حربه �صدهم عام 215هـ )830م( 
�ملجاورة حلدود دولته، ودخل �أر�ض �لروم ثالث مر�ت طلب 
عقبها ملكهم تيوفيل �ل�صلح وعر�ض �لفدية، ومل يعد �ملاأمون 
يف  �ملنية  و�فته  �إذ  بغد�د،  �إىل  وم�رص  �ل�صام  يف  غزو�ته  من 
»�لبذندون« �لقريبة من طر�صو�ض، وكان ذلك يف �صهر رجب 

عام 218هـ )832م( بالًغا من �لعمر 48 عاًما.

وكان �ملاأمون ل يعتمد يف حكمه على وزر�ء بعد �أن علم 
من �أمر �لف�صل بن �لربيع و�صيطرته على حممد �لأمني، ولذلك 
�بن  ومنهم  لديو�نه  وكّتابًا  م�صت�صارين  ملكه  لإد�رة  �تخذ 
�أبي خالد �لذي ق�صى عليه بالبخور و�بن ي�صار )�نظر هذه �ملادة( 
�أ�صل تركي  وعمرو بن م�صعدة بن �صعد بن �صول وكان من 

و�أبو عباد ثابت بن يحيى.

وكانت �حلركة �لعتز�لية قد متت يف عهد �ملاأمون ول�صيما 
يف �لب�رصة، حيث ظهر مذهب �ملعتزلة بعد �أن تركو� درو�ض 
�حل�صن �لب�رصي، وقد ظهر هذ� �ملذهب نتيجة لت�صال �لعرب 
بالفل�صفة �ليونانية، وكان ع�رص �ملاأمون حافاًل بالعلماء �لأفذ�ذ 
يف كل فروع �ملعرفة مثل �لإمامني �ل�صافعي و�بن حنبل و�صفيان 
بن عيينة و�لو�قدي �صاحب �ل�صري و�ملغازي و�بن �ملثنى �لر�وية 
وقطرب  �لعربية  �إمام  و�لفر�ء  �للغوي،  �ل�صيباين  عمر  و�أبي 
�حل�رصمي  ويعقوب  و�ليزيدي  �صميل  بن  و�لن�رص  �لنحوي، 
و�أبي زيد �لأن�صاري وغريهم... وذلك �إىل جانب �لفال�صفة 
ا و�فًر� من  و�أ�صحاب �ملذ�هب �لكالمية، وقد نال �ملاأمون حظًّ

�لثقافة فكان ناثًر� ممتاًز� و�صاعًر� جميًد�، ومن �صعره يف جارية 
�أحبها – وكانت لو�لده فوهبه �إياها – هذه �لأبيات �لتي تتميز 

بالرقة �ملفرطة �لتي عرف بها تغزل �ملولدين يف ذلك �لع�رص:

ظبٌي كتبُت بَِطْريف 
ليِه �إ �ل�صمري  ِمَن   

قبَّْلُتُه من بعيٍد  
فاعتلَّ من �صفتيِه  

َوَردَّ �أخبَث ردٍّ  
بالك�رِص من حاِجبْيِه  

فما بَِرْحُت مكاين  
عليِه َقدرُت  حتى   

ومن قوله يف �لغزل �لعذب �جلر�ض �حللو �ل�صياق:

بََعْثُتَك مرتاًد� ففزَت بنظرةٍ 
و�أغفلتني حتى �أ�صاأُت بَك �لَظنَّا   

فناجيُت َمْن �أْهَوى وكنت مباعًد� 
فيا ليت �صعري عن دنوك ما �أْغَنى  

دُت طرًفا من حما�ِصن وجهها  وَردَّ
وَمتعُت با�صتمتاع نغمتِها �أذنا  

�أرى �أثًر� منه بَِعْيَنْيَك بَيًِّنا  
لقد �أخذت عيناَك من عينه ُح�ْصَنا  
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�إليه يف  ي�صتمع  فكان  بال�صعر،  مغرًما  �ملاأمون  كان  ولقد 
�لعطاء  لهم  ويجزل  برعايته  �ل�صعر�ء  ويخ�ض  �خلا�صة  جمال�صه 
ويجادلهم يف �صعر �ملحدثني �لقد�مى ويعجب بالبالغة يف �صعر 
�ل�صعر�ء ويف نرث �لناثرين، وقرب �ملاأمون �لعلماء �إليه وكذلك 
�لأدباء وكانت مو�ئده ل تخلو من عامل �أو �أديب �أو �صاعر، 
وكان يجل�ض للمناظرة يف �لفقه يوم �لثالثاء وي�صرتك فيها مع 
ثقافته من معظم  �لذين يح�رصونها منها، و�أ�صاب يف  �لعلماء 

�أنو�ع �ملعرفة و�ألو�ن �لثقافة.

�أن �ملاأمون  �لناحية �لدينية فريى بع�ض �مل�صت�رصقني  �أما من 
�لعقيدة �لإ�صالمية فا�صدها،  مل يكن متديًنا و�أنه كان �صعيف 
ويذهب �أحدهم وهو »فون كرمير« �إىل �أنه مل يقتف �أثر �أبيه يف 
�تخاذ �لأ�صاليب �لعد�ئية �صد �ملانوية، بل �صمل �أحدهم »بزد�ن 
�لإ�صالم،  �لدخول يف  رف�صه  من  �لرغم  على  برعايته  بخت« 
�إنه  بالفر�ض، ويقول:  �ملاأمون  �إىل عالقة  وي�صري »فون كرمير« 
�لتيار يف عهده كان يف غري  �إن  بل  لالإ�صالم  متع�صًبا  مل يكن 
�مل�صت�رصق  ويذهب  �لعالقة،  هذه  ب�صبب  �لإ�صالم  م�صلحة 
»كا�صرتو« �إىل �أن �ملاأمون مل يكن ي�صري على �لنهج �لإ�صالمي 
ي�صتغرب،  ما  �مل�صت�رصقني  هوؤلء  �أقو�ل  يف  ولي�ض  �ل�صني، 
فميل �ملاأمون للفر�ض و��صح يف معظم ت�رصفاته، و�رص�عه �صد 
�أخيه دليل على منا�رصته للفر�ض على �لعرب ب�صبب �نت�صاب �أمه 
�إليهم، وكانت هذه �ملنا�رصة بالًء على �لأمة �لعربية و�لعروبة يف 
كيانها �لعام، وت�صببت فيما بعد يف �صعف �خلالفة �لعبا�صية، �إذ 
قويت �صوكة �لأعاجم يف ع�رصه ومل ي�صتطع خلفاوؤه حتطيمها 
من  كان  ما  وكان  بع�صها،  على  �لإ�صالمية  �لأمة  فانق�صمت 
تفككها وتقطيع �أو�صالها، لدرجة �أن �صار �خللفاء �لعبا�صيون 
و�لتتار و�لرتك و�ملماليك يف م�رص يف  �ملغول  �أيدي  �أُلعوبة يف 

�آخر �لأمر.

ويقول بع�ض موؤرخيه �إنه كان يرى نف�صه خليفة �مل�صلمني 
و�إمامهم، �إذ كان يحر�ض على �أن يوؤم �لنا�ض يف �أيام �جلمع، 
ويقوم باإلقاء خطبها على منابر �مل�صاجد، وله خطب م�صهورة 
وورعه  تقو�ه  يف  وبالغو�  �أ�صلوبها،  وجودة  ن�صقها  بح�صن 
باأنه كان يختم �لقر�آن �لكرمي 33 مرة يف �صهر  لدرجة �لزعم 
بني  �لتوفيق  يف  �مللحة  رغبته  ينكرون  ل  �أنهم  غري  رم�صان، 
�لأديان و�ملذ�هب، و�صغفه �لقوي بعلم �لكالم و�جلد�ل و�مليل 
قول  يهمهم  ل  �لذين  �حلر  �لنظر  �أ�صحاب  من  �ملتكلمني  �إىل 
وهكذ�  فيه،  ينظرون  ملا  �لعقل  قبول  يهمهم  ما  بقدر  �ل�صلف 
�أ�صحاب  من  و�صحابته  بطانته  و�تخذ  �ملعتزلة،  �إىل  �جنذب 
هذ� �ملذهب �لذين كانو� يرون �لدخول يف مذهبهم هو �لثقافة 
�لعالية �لتي ُيَعّد �لبتعاد عنها جهاًل فادًحا، وهكذ� دفع هوؤلء 
و�إىل  �صفيان  �أبي  بن  معاوية  من  �لرب�ءة  �إىل  �ملاأمون  �ملعتزلون 
فكرة  �أن  �ملوؤرخني  من  كثري  ويوؤكد  �لقر�آن،  بخلق  �لقول 
خلق �لقر�آن كانت تر�ود ذهن �ملاأمون منذ زمن بعيد و�أنه كان 
يناق�صها يف جمال�صه �خلا�صة، ثم �أعلن ر�أيه للنا�ض بتف�صيلها يف 
عام 212هـ )828م( و��صطرهم �إىل �لقول بها ب�صبب تعاظم 
نفوذ �ملحدثني وخوفه منهم وظلَّ على ذلك �صت �صنو�ت فلما 
217هـ  عام  �أكثم  بن  يحيى  مكان  دوؤ�د  �أبي  بن  �أحمد  توىل 
بخلق  �لقول  على  �لنا�ض  �إرغام  يف  �ملاأمون  �رصع  )832م( 
�لقر�آن، �إذ �إن �بن �أبي دوؤ�د من كبار �ملعتزلة �لذين �ت�صلو� به 

يف بد�ية قدومه �إىل بغد�د.

وفكرة خلق �لقر�آن ن�صاأت يف بد�ية �لقرن �لثاين للهجرة، 
مرو�ن  �لأموي  �خلليفة  موؤدب  درهم  بن  �جلعد  بها  نادى  �إذ 
باأمر  �لق�رصي  �لله  عبد  بن  خالد  قتله  ما  و�رصعان  �لثاين، 
�خلليفة ه�صام بن عبد �مللك، ثم تو�رت هذه �لفكرة حتى �أيام 
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�لر�صيد، �إذ �آمن �ملعتزلة باأن �لقر�آن خملوق، ولكنهم مل يعلنو� 
� ملجرد �صماع هذه  �لر�صيد مل يكن م�صتعدًّ ر�أيهم �رص�حة لأن 
�لفكرة، ويقال: �إن �لفكرة يف �أ�صلها منقولة عن �ليهود، وقد 
�أخذ �ملاأمون بها و�نت�رص لها يف �إ�رص�ر لأنه كان يرى �أنها جزء 
و�لبلد�ن  �لأقاليم  �إىل عمالئه يف  بعث  ثّم  �لتوحيد، ومن  من 
�لتي  �لفا�صدة  �لنا�ض  عقائد  ي�صححو�  وباأن  �لفقهاء،  بامتحان 
مدى،  �أبعد  �إىل  ذلك  يف  وذهب  قدمي،  �لقر�آن  باأن  تقول 
�ل�صغط  طريق  عن  وجعلهم  �لفقهاء  كبار  من  �صبعة  فاأح�رص 
من  �أخرى  فئة  �أح�رص  ثم  فكرته،  على  يو�فقوه  �أن  �ل�صديد 
�لفقهاء، و�صغط عليهم، ثم �أر�صلهم �إىل �لأقاليم، فمنهم من 
و�فق على �لفكرة ومنهم من �أنكرها، فلم يكن من �ملاأمون �إل 
�أن �أ�صدر �أو�مره ب�رصب عنق كل من خالف فكرة خلق �لقر�آن 
لأنه يف ر�أيه »يرتكب �لكفر �ل�رص�ح و�ل�رصك �ملح�ض«، وكان 
�أحمد بن حنبل من �ملخالفني لهذه �لفكرة فُقيِّد و�ُصِجن، غري 
بد�أت حمنة  بقليل، وهكذ�  بعد ذلك  �ملاأمون  �أن �ملوت د�هم 
خلق �لقر�آن �لتي �أ�رصت بالأمة �لعربية و�لعامل �لإ�صالمي �أكرب 

�ل�رصر ور�ح �صحيتها خلق كثري.

ف �ملاأمون باأنه كان �إن�صاًنا يف حكمه، ولكنه �تخذ  ويو�صَ
من �ملو�يل رئي�ًصا، وللدو�وين �لتي جعلها حتل حمل �لوز�ر�ت، 
بالن�صبة لهم، رقيًقا  وكان �صمًحا يف معاملته ملوظفيه، �صخيًّا 
�أحو�ل رعيته  للتعرف على  له جهاز خمابر�ت  معهم، وكان 
و�ملظامل  �ل�صكاوى  يتق�صى  وكان  منهم،  عمالوؤه  يفعله  وما 
بالتعقل و�لبعد عن �لنتقام دون  �إليه ويتميز حكمه  �لتي ت�صل 
مربر وعن �حلقد و�ل�صهوة �إىل �صفك �لدماء قدر �ل�صتطاعة، 
لكان  �لقر�آن  خلق  فكرة  و�بتد�عه  �لفار�صية  ع�صبيته  ولول 
حكمه �أح�صن حكم من بني �أحكام �خللفاء �لعبا�صيني �ملح�صنني 

حكًما.

و�لأدب،  �لعلم  على  ف�صله  �إنكار  �لإن�صاف  من  ولي�ض 
فقد تقدمت �لعلوم و�لآد�ب يف عهده تقدًما مرموًقا يف �صتى 
ا للرتجمة  �مليادين، وقد �أن�صاأ د�ر �حلكمة وجعل فيها مكتًبا خا�صًّ
على غر�ر ما فعله و�لده �لر�صيد �لذي �أن�صاأ هذ� �ملكتب يف بادئ 
�لأمر، ويف كنف هذ� �ملكتب �لنافع عمل �ملرتجمون �لعلماء 
من كل �لأقو�م و�لطو�ئف، فكان ي�صم رجاًل من �لهندو�ض 
و�لن�صارى و�ملجو�ض و�ليهود �إىل جانب �مل�صلمني، ومن جهة 
�أخرى بذل �ملاأمون غاية �جلهد يف جمع �لكتب �ملفيدة و�لقيمة 
يف �لعلوم و�لآد�ب وكافة فروع �ملعرفة، ومل يبخل يف �صبيل 
هذه �لغاية باأية تكاليف مهما بلغ قدرها، وكان بع�ض �ملرتجمني 
ا، ومن  يتقا�صون ثقل �لكتب �لتي يقومون برتجمتها ذهًبا خال�صً
َثمَّ فاإن جهود �ملاأمون يف هذه �لناحية كانت عظيمة وف�صله يف 
هذ� �ل�صاأن ل ي�صتطاع �إنكاره �أو �حلط من قيمته �لثقافية بالن�صبة 
�إىل �صعبه وبالن�صبة �إىل �لعامل �لعربي باأ�رصه، ولقد روي �أنه بعث 
يف  بغد�د  �إىل  »ليو«  �لعامل  ي�صتقدم  �لبوزنطي  �لإمرب�طور  �إىل 
مقابلة دفع خم�صة قناطري من �لذهب وعر�ض على �لإمرب�طور 
�لإمرب�طور  �أن  ويظهر  �لبلدين،  بني  �لد�ئم  �ل�صالم  ي�صود  �أن 

�لبيزنطي رف�ض ذلك �لعر�ض �ل�صخي.

ويعجب  �لورد  يحب  كان  �أنه  �ل�صخ�صية  �أخالقه  ومن 
باألو�نه و�أ�صكاله ويهو�ه، وقد �أبلغ �أن حائًكا يعمل طو�ل �ل�صنة 
ول ينقطع عن عمله يف عيد �أو جمعة، فاإذ� ظهر �لورد �نقطع 

عن عمله وردد قول �ل�صاعر ب�صوت عال:

َطبِحو�   طاب �لزماُن، وجاء �لورُد فا�صْ
ماد�م للورِد �أزهاٌر و�أنو�ُر  
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فقال  عمله،  مز�ولة  �إىل  عاد  �لورد  زمن  �نق�صى  فاإذ� 
�ملاأمون: »لقد نظر هذ� �لرجل �إىل �لورد بعني جليلة فينبغي �أن 
�صنة  كل  يف  له  يدفع  �أن  و�أمر  �ملروءة«،  هذه  على  نعينه 

ع�رصة �آلف درهم يف زمن �لورد.

كرموز بق�سم   – حارة   – املاوردي   –1121
�لب�رصي  �ملاوردي  بن حممد حبيب  علي  �حل�صن  �أبو  هو 
�صليًعا يف  وكان  �ل�صاأن،  رفيع  جلياًل  �إماًما  كان  �لبغد�دي، 
على  �لتاريخية  �ملر�جع  وتتفق  �ل�صافعي،  �ملذهب  على  �لفقه 
450هـ  عام  �لأول  ربيع  �صهر  يف  ببغد�د  كانت  وفاته  �أن 
ثّم يكون قد ولد  �صنة، ومن  �لعمر 86  بالًغا من  )1058م( 
عام 364هـ )974م(، ويدل عمره �لطويل على �أن فرتة حياته 
كانت يف �أو�خر �لقرن �لر�بع و�لن�صف �لأول من �لقرن �خلام�ض 
�لهجري، �أي �أنه عا�رص �حل�صارة �لإ�صالمية يف �أوجها، و�أنه 
�صاهد بغد�د عندما كانت عا�صمة �لفكر و�لفن و�ملال و�ل�صيا�صة 
يف �لعامل باأ�رصه، ور�فق �لع�رص �لذي �صار على طريقة �لتدوين 

�لعلمي �ملنظم للدر��صات و�لعلوم �لإ�صالمية.

و�خلطيب  ياقوت  �أمثال   – �صريته  موؤرخو  يذكر  ومل 
�لبغد�دي و�ل�صبكي )�نظر هذه �ملو�د( – معلومات مف�صلة عن 
�ملرحلة �لأوىل من حياته، وكل ما ي�صتخل�ض من �لرت�جم �لتي 
يد  �لعلم على  �لب�رصة، وتلقى  ن�صاأ يف  �أنه  تعر�صت حلياته هو 
وجعفر  بن حممد،  علي  بن  و�حل�صن  �جلمحي،  �حلباب  �بن 
�ملقري  عدي  بن  وحممد  �لبغد�دي،  �ملف�صل  بن  حممد  �بن 

وغريهم.

�صعة علمه تدل  فاإن  �لفقهاء  �صيوخه من  و�إذ� كان معظم 
ا و�فًر�، ويت�صح من موؤلفاته  على �أنه تلقى من �لثقافة �لعامة حظًّ

�لعديدة �أنه كان – �إىل جانب �لفقه – حمدًثا ونحويًّا و�صيا�صيًّا 
على  عالوة  وذلك  �لكرمي،  للقر�آن  ومف�رًص�  و�أديًبا  وفيل�صوًفا 

ت�صلعه �لو��صع �لأفق يف علم �لجتماع و�أ�صوله وقو�عده.

وبعد �أن �أخذ �ملاوردي كفايته عن علماء �لب�رصة، رحل 
طاهر،  �أبي  بن  �أحمد  حامد  �أبي  بال�صيخ  و�لتقى  بغد�د  �إىل 
فدر�ض عليه �لفقه، و�رصعان ما توىل �لق�صاء بعد ذلك يف كثري 
من �لبلد�ن مما رفع من �صاأنه حتى لقِّب عام 429هـ )1037م( 
و�لجتهاد  باملرونة  �أحكامه  يف  �متاز  وقد  �لق�صاة«،  »باأق�صى 

دون �لوقوف جامًد� �إز�ء ن�صو�ض �لقانون و�ل�رصيعة.

وعندما عاد �إىل بغد�د توىل �لتدري�ض، وعلت منزلته عند 
فيه من علم وف�صل وح�صن ر�أي،  ملا وجدو�  بويه  بني  ملوك 
كما كان له مكانة مرموقة خا�صة عند �خلليفة �لعبا�صي �لقادر، 
عظماء  عند  يجدها  كان  �لتي  �لرعاية  هذه  من  �لرغم  وعلى 
�لدولة، فاإنه مل يخ�ض يف �حلق لومة لئم، و�أثبت يف منا�صبات 
�مللوك،  وجه  �لوقوف يف  على  وقدرته  �لأدبية  �صجاعته  عدة 
من ذلك �أنه مل يو�فق على �أن يخلع جالل �لدولة �بن بويه على 
نف�صه لقب »ملك �مللوك« لأن هذ� �للقب ل يو�صف به �إل �لله 
�أنه كان من  �لرغم من  �لرف�ض على  جل جالله، و�أ�رص على 

�أخل�ض خلفاء جالل �لدولة ومن �ملقربني لديه.

ولقد �تهم �ملاوردي باتباع مذهب �ملعتزلة �لذين مل يقفو� 
عند حدود �لأو�مر و�لنو�هي، و�إمنا �جتهدو� يف تقرير �لأخالق 
وو�زنو� �لف�صائل و�لرذ�ئل مبقيا�ض �لزمن وعو�مل �لبيئة، وقالو� 
ب�صلطان �لعقل �لإن�صاين و�لإر�دة وحتررهما من �صيطرة �لقدر، 
�أكرث من  �لقر�آن باملعقول  �إىل تف�صريهم  و�أدى متجيدهم للعقل 
�لعتماد على �ملنقول، وبنو� تف�صريهم على �أ�ص�صهم من �لتنزيه 
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�ملعتزلة  �آر�ء  وجدت  وقد  و�لعدل،  �لإر�دة  وحرية  �ملطلق 
لقو�نني  تعاىل  �لله  ُتخ�صع  �آر�ءهم  لأن  كثريين  من  ا  �عرت��صً
جمموعة  �إىل  �لدين  نقلو�  �أنهم  على  عالوة  �لدنيوي،  �لعامل 
من  �لرغم  وعلى  �ملنطقية،  و�لرب�هني  �لعقلية  �لق�صايا  من 
م�صايعة بع�ض �خللفاء �لعبا�صيني للمعتزلة مثل �ملاأمون و�ملعت�صم 
و�لو�ثق، فاإن مذهبهم �صار تهمة لكل من يتبعه ممن يحكمون 
�لعقل فيما �أمامهم من ق�صايا، ومن ثّم مل ي�صلم �ملاوردي من 
�أ�صا�ض  �تهامه بالعتز�ل، و�إن كان هذ� �لتهام ل يقوم على 
يحكم  جمتهًد�  كان  �لفقيه  �لعامل  هذ�  لأن  �ل�صحة  من  متني 
�لعقل يف كل ما يعر�ض عليه من ق�صايا، ولعل مرجع �تهامه 
ولي�ض  – بالجتهاد  �ملعتزلة  – على غر�ر  �أخذه  بالعتز�ل هو 
باجلمود �إز�ء �لن�صو�ض �ملوروثة �أو �ملتناقلة، ويقول �ل�صبكي يف 
�لدفاع عنه: �إنه لي�ض من �ملعتزلة يف �صيء، �إذ �إنه ل يو�فقهم يف 
جميع �أ�صولهم مثل خلق �لقر�آن ويدل على ذلك تف�صريه لالآية 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  زبپ  �ل�رصيفة 
ٿٿرب.

وقد �متاز �ملاوردي بغز�رة �لإنتاج يف �صائر �لعلوم، غري 
منها  يعرف  ل  ولذ�  �صاعت،  قد  م�صنفاته  من  كثرًي�  �أن 
و�صيا�صية  و�أدبية  ولغوية  دينية  كتًبا  ت�صم  موؤلًفا  ع�رص  �ثني  غري 

و�جتماعية، ومن هذه �لكتب:

�لنكت  بكتاب  ويعرف  �لقر�آن«:•   »تف�صري  كتاب 
و�لعيون، وهو ماز�ل خمطوًطا ومل يطبع، وتوجد 
فا�ض  مبدينة  �لقرويني  وبجامعة  بالآ�صتانة  منه  ن�صخ 

وبر�مبور بالهند.

مو�صوعة �صخمة يف  �لكبري«:•  وهو  »�حلاوي  كتاب 
�أكرث من ع�رصين جملًد�،  تقع يف  �ل�صافعي،  �لفقه 
خمتلف  يف  �لأجز�ء  م�صتت  خمطوًطا  ماز�ل  وهو 

مكتبات �لعامل.

»�حلاوي  لكتاب  خمت�رص  وهو  »�لإقناع«:•   كتاب 
�لكبري«.

وتوجد  خمطوط،  وهو   :» �لقا�صي•  »�أدب  كتاب 
ن�صخة منه بال�صليمانية.

وتوجد  خمطوًطا،  وماز�ل   :» �لنبوة•  »�أعالم  كتاب 
ن�صخة منه بد�ر �لكتب �مل�رصية بالقاهرة.

«: وي�صم ثالثمائة حديث،  كتاب »�لأمثال و�حلكم• 
وماز�ل  �صعر،  بيت  وثالثمائة  حكمة،  وثالثمائة 

خمطوًطا، وتوجد ن�صخة منه يف ليدن باأملانيا.

وهو   :» و�لدنيا•  �لدين  �أدب  يف  �لعليا  »�لبغية  كتاب 
و�لآد�ب  �لدينية  و�لف�صائل  �لأخالق  قيم يف  كتاب 
�لجتماعية م�صتخرج من �آيات �لقر�آن و�لأحاديث مما 
يحث على �لف�صائل وينهى عن �لرذ�ئل وهو من �أهم 

موؤلفاته، وقد طبع عدة مر�ت يف م�رص و�خلارج.

�لأ�صف،  مع  مفقود  وهو   :» �لنحو•  »يف  كتاب 
�إنه يف حجم كتاب  �لرومي وقال:  ياقوت  ر�آه  وقد 
»�لإي�صاح« �لذي �ألفه �أبو علي �لفار�صي، وذلك يدل 

على �أنه كان متو�صط �حلجم.
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يعالج  وهو   :» �لظفر•  وتعجيل  �لنظر  »ت�صهيل  كتاب 
�حلكومات،  و�أنو�ع  �ل�صيا�صية،  �لدر��صات  بع�ض 

وتوجد منه ن�صخة خمطوطة يف غوطة.

موؤلفاته  �أ�صهر  وهو   : �ل�صلطانية«•  »�لأحكام  كتاب   
�لنظم  ويتناول  �ملو�صوع،  حيث  من  و�أهمها 
�ل�صيا�صية �لإ�صالمية، ومن ثّم ُيَعّد من �أخطر �ملر�جع 
�لتاريخية و�أكرثها ��صرتعاء لنظر �لباحثني يف �مل�رصق 
ت�صمنت  بابًا  ع�رصين  �لكتاب  وي�صمل  و�ملغرب، 
وقو�عده  �لدولة  نظام  و�أركان  �حلكم،  جو�نب 

و�أ�صوله و�رصوط حقوقه وو�جباته.

طبع  وقد  �مللك«:  و�صيا�صة  �لوز�رة  »قو�نني  • كتاب 
�أدب   « بعنو�ن  )1348هـ(  1929م  �صنة  بالقاهرة 
هذ�  يف  �ملاوردي  �أ�صلوب  مناذج  ومن  �لوز�رة«، 

�لكتاب �جلمل �لآتية:

»و�أما �ل�رصط �لثالث – وهو �لإقد�م – فهو يف �ل�صيا�صة �أو 
�أكفى نظريها لظفر �لإقد�م وخيبة  يف �رصطيها، ويف �لوز�رة 
�لإحجام، وقد قيل يف منثور �حلكم: »بالإقد�م ترفع �لأقد�م« 
�إبّانه  �أبو�به يف  �أ�صبابه وُق�صدت  �إذ� ظهرت  و�إمنا يجب �لإقد�م 

وعند �إمكانه، كما قال �ل�صاعر:

�إذ� ما �أتيَت �لأمَر من غرِي بابه 
د �إىل �لباب تهتِد َلْلَت و�إْن َتْق�صِ �صَ  

ثم يجمع بعدهما بني حزمه وعزمه، فاحلزم تدبري �لأمور 
مبوجب �لر�أي، و�لعزم تنفيذها للوقت �ملقدر لها، فاإذ� تكاملت 
�رصوط �لإقد�م من هذه �لوجوه �لأربعة مل مينع من �لظفر �إل 

ا  عو�ئق �لقدر، وقد قيل يف قدمي �حِلكم: �إذ� طلب �ثنان حظًّ
�أف�صلهما  به  �لدين ظفر  ��صتويا يف  فاإن  �أف�صلهما ديًنا،  به  ظفر 
فاإن  �أعو�ًنا،  �أكرثهما  به  �ملروءة ظفر  ��صتويا يف  فاإن  مروءة، 

 .»� ��صتويا يف �لأعو�ن ظفر به �أ�صعدهما َجدًّ

الرمل  بق�سم   – �سارع   – املرُرَبَّد   –1122
��صمه �لكامل: �أبو �لعبا�ض حممد بن يزيد �لأزدي �مللقب 
بالعر�ق عام 211هـ )826م( ثم  �لب�رصة  باملرَُبَّد، ولد مبدينة 
�نتقل �إىل �لعا�صمة بغد�د وهو ميثل �ملذهب �لب�رصي يف �للغة، 
وكان خ�صمه ثعلب ميثل �ملذهب �لكويف، وكان �ملربد قوي 
ومن  �لنحو  علم  �صيوخ  من  ويعد  �حلافظة،  �رصيع  �لذ�كرة، 
فحول �لأدباء، وله جملة موؤلفات منها كتاب »�لكامل« �لذي 
�صعرية  منتجات  فيه  وجمع  و�لتاريخ  باللغة  �لأدب  فيه  مزج 
ونرثية، وف�رص فيه كل كالم غريب ويعد كتاب »�لكامل« من 
�أمهات �لكتب �لأدبية، و�ملربد �أحد �لأئمة �لأربعة يف �لأدب 

و�لأخبار، وفيما يلي �أمنوذج من �أ�صلوبه يف كتاب »�لكامل«:

�لعرب مل يذهب من مالك ما وعظك،  �أمثال  »قال من 
مثله  بك  َيُحلَّ  �أن  رك  فحذَّ �صيء  مالك  من  ذهب  �إذ�  يقول: 
فتاأديبه �إياك ِعَو�ض من ذهابه، ومن �أمثالهم »ُربَّ َعَجلٍة َتَهُب 
َرْيًثا«، وتاأويله: �إن �لرجل يعمل �لعمل فال يحكمه لال�صتعجال 
و�لريث  ي�صتاأنف  ثم  فينق�صه،  يعود  �أن  �إىل  فيحتاج  به، 
�لإبطاء، ور�ث عليه �أمره: �إذ� تاأخر، ومن �أمثال �لعرب »َع�ضِّ 
ول َتْغرَتَّ«، و�أ�صل ذلك �أن مير �صاحب �لإبل بالأر�ض �ملكلفة 
�أخرى، ول  على  �أِرَد  منها حتى  �إبلي  َي  �أَع�صِّ �أْن  �أَدُع  فيقول: 

يدري ما �لذي يرُد عليه«.
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1123– املرُْتَحف – �سارع – بق�سم العطارين
يطلق على هذ� �ملُتحف عبارة »�ملُتحف �ليوناين �لروماين« 
وذلك لأن معظم �لآثار �لتي ي�صمها ترجع �إىل �لعهد �لبطلمي 

و�لعهد �لروماين بالإ�صكندرية.

1891م  عام  خالل  �ملُتحف  هذ�  �إن�صاء  فكرة  ون�صاأت 
بلدية  فيه  �أن�صئت  �لذي  نف�صه  �لعام  يف  �أي  )1309هـ( 
�حلني  ذلك  ويف  �ملحافظة(،  �لآن  )ومكانها  �لإ�صكندرية 
جميع  �إليه  ت�صم  لئق  مكان  �إعد�د  يف  جديًّا  �لبحث  جرى 
ذلك  �صبق  وقد  �لعريق،  �ملدينة  بتاريخ  عالقة  لها  �لتي  �لآثار 
�أن جمموعات قيمة  حماولت لإعد�د هذ� �ملكان، ول�صيما 

منها كان  �ملدينة، وكثري  �أرجاء  مبعرثة يف  �لآثار كانت  من 
منها:  بالإ�صكندرية  �مل�صتقرة  �لأجنبية  �لأ�رص  بع�ض  حوزة  يف 
�ملو�د(،  هذه  )�نظر  ودميرتيو  وزيزينيا،  �أن�صطا�صي،  �أ�رصة 
 ،»Harris و»هاري�ض   ،»Passalacqua و»با�صالكو 
قد  �أخرى  جمموعات  كانت  كما   ،»Pugioli و»بوجيويل 
ثالثة  و�أمريكا، وجمموعات  �أوروبا  متاحف  �إىل  لت�صم  نهبت 
 »L’Institut d'Egypte �مل�رصي  »�ملعهد  كانت يف حوزة 
وهي �ملجموعات �مل�صماة »بالوطنية«، وقد نقلت �إىل �لقاهرة 
�أن �لأمل يف  عندما نقل مركز هذ� �ملعهد �إىل �لعا�صمة، غري 
�إن�صاء �ملُتحف مل يخب كلية، �إذ بقي ير�ود �لنفو�ض حلفظ �آثار 

�ملدينة �خلالدة من �ل�صياع و�صيانتها من �لنهب و�ل�رصقات.

�ملتحف �ليوناين �لروماين
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با�صا  حممود  بها  قام  �لتي  �لعلمية  �لأبحاث  من  و�ت�صح 
�لفلكي ونريوت�صو�ض بك )�نظر هاتني �ملادتني( �أن باطن �أر�ض 
عرب  عظمتها  عن  كثرية حتدث  �آثار  على  ينطوي  �لإ�صكندرية 
يف  بحفريات  �لقيام  �لعاملان  هذ�ن  و�قرتح  �ملا�صية،  �لقرون 
بع�ض �ملدن �ليونانية و�لرومانية �لقدمية يف �أنحاء �لقطر �مل�رصي 
حتت �إ�رص�ف م�صلحة �لآثار �لعامة للك�صف عن �لآثار �لتي لها 
عالقة بالتاريخ �ل�صكندري بغية حفظها يف ُمتحف ي�صيد باملدينة 

لهذ� �لغر�ض.

�ل�صحافة  من  ت�صجيًعا  �لفكرة  هذه  وجدت  ما  و�رصعان 
ثم  و�حلكومة  �لبلدية  ومن  �لأهايل  من  لتنفيذها  قويًّا  وحتم�ًصا 
متت �ملو�فقة �لإجماعية على �أن تقوم �لبلدية بالنفقات �لالزمة 
نفقات  ودفع  �ملوظفني  وتعيني  للُمتحف  �ملالئم  �ملكان  لتدبري 
بالقاهرة  لالآثار  �لعامة  �لإد�رة  �أما  �لآثار،  و�صيانة  �حلفريات 
جمموعة  باأول  �ملتحف  وتزويد  �لعلمي،  �لإ�رص�ف  فتتوىل 
�ليونانية  �لآثار  �أكرب عدد من  �لآثار، وقد وعدت بجمع  من 

و�لرومانية و�إر�صالها �إىل �لإ�صكندرية.

 Dr. Giuseppe بوّتي  »جوزيبي  للدكتور  وكان 
�أهمية  �إبر�ز  يف  �لف�صل  بوّتي(  �لدكتور  مادة  )�نظر   »Botti

ترتيب  فاأخذ يف  باإد�رته  �إليه  عهد  وقد  �لإ�صكندرية،  متحف 
��صتوؤجرت  حجر  خم�ض  يف  �إليه  و�صلت  �لتي  �لآثار  وتن�صيق 
ب�صارع ر�صيد )طريق �حلرية حاليًّا(، وبعد  �لغر�ض مبنزل  لهذ� 
قليل وجدت �لبلدية �أن �ملكان ل ي�صتوعب �لآثار �لتي تلقتها من 
�لقاهرة، و�لتي ك�صفت عنها �حلفريات، فقررت بناء �ملتحف 
)1313هـ(،  1895م  عام  خالل  �فتتاحه  مت  �لذي  �حلايل 
وكان مكوًنا يف ذلك �لتاريخ من �لقاعات �لع�رص �لو�قعة على 
ميني وي�صار �ملدخل �لعام يف �صكل م�صتطيل ي�صم �لقاعات من 

رقم 1 �إىل رقم 5 على ميني �ملدخل، و�لقاعات من رقم 6 �إىل 
رقم 10 على �لي�صار، ويف عام 1896م )1314هـ( �صيدت 
�متد�د  يف  �لي�رصى  �لقاعات  مكملة   12  ،11 رقم  �لقاعتان 
�لد�خل، ومبنا�صبة ميالد ويل �لعهد عبد �ملنعم بن عبا�ض �لثاين 
�متد�د  يف  وتقع   16 رقم  �إىل   13 رقم  من  �لقاعات  �صيدت 
�لد�خل نحو �لغرب بعد �لقاعة رقم 12 مبا�رصة، ومتيل �لقاعة 
رقم 16 �إىل �جلنوب حيث �صيدت على �متد�دها جنوبًا �لقاعات 
من رقم 17 �إىل رقم 22 مكونة �مل�صتطيل �لثاين للمتحف �لذي 
يف�صله على �مل�صتطيل �لأول بهو ي�صل �مل�صتطيلني وي�صم �لإد�رة 
يف و�صطه، وحديقتني �لأوىل قبلية و�لثانية �صمالية، ومن ثم 
�لثالثة  �أ�صالعه  ت�صغل  مربًعا  �حلايل  �صكله  يف  �ملتحف  �صار 
و�لقاعات من رقم 1  �ملدخل،  به  �ل�رصقي  فال�صلع  �لقاعات: 
�إىل رقم 6، و�ل�صلع �ل�صمايل به �لقاعات من رقم 7 �إىل رقم 
15، و�ل�صلع �لغربي به �لقاعات من ر قم 16 �إىل رقم 22، 
�أما �ل�صلع �جلنوبي فماز�ل ينتظر ت�صييد قاعات �أخرى ت�صتوعب 

�ت�صاع ن�صاط �ملتحف يف �مل�صتقبل.

عام  �ملتحف  لآثار  دلياًل  »بوّتي«  �لدكتور  و�صع  وقد 
1900م  عام  �آخر  دلياًل  و�صع  ثم  )1311هـ(  1893م 
)1318هـ(، ويف عام 1965م )1385هـ( و�صع �لدكتور 
حنا  �لأ�صتاذ�ن  �إعد�ده  يف  عاونه  جديًد�  دلياًل  ريا�ض  هني 
ور�جعه  �ملتحف،  �أمينا  �لغرياين  مفيد  ويو�صف  �صحاتة، 
�لدكتور د�ود عبده د�ود مدر�ض �لآثار �ليونانية �لرومانية بكلية 

�لآد�ب بجامعة �لإ�صكندرية.

و�أو�صح �لدليل �جلديد جميع �لآثار �لتي ي�صمها �ملتحف 
يف �لوقت �حلايل، و�أجد من �ملفيد ذكر �أهمها فيما يلي:
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»�إبري�ض  �مللك  �أ�صدين من عهد  �ملدخل متثال  ففي مو�جه 
و�لع�رصين  �ل�صاد�صة  �لفرعونية  �لأ�رصة  ملوك  �أحد   »Apries

)�لقرن �ل�صاد�ض قبل �مليالد(، وعلى �حلائط �لأي�رص يف مو�جهة 
بطليمو�ض  مر�صوم  عليه  نق�ض  ر�صيد  حلجر  �أمنوذج  �ملدخل 
بالهريوغليفية  لكهنة منف عام 197 ق.م. وكتب  �خلام�ض 
��صتطاع  �لكتابات  هذه  ومبقارنة  و�ليونانية،  و�لدميوطيقية 
�لهريوغليفية،  �للغة  رموز  حلَّ  �ملادة(  هذه  )�نظر  �صمبوليون 
وقد عرث عليه بقلعة ر�صيد يف �أثناء �حلملة �لفرن�صية )1797 – 
�لإجنليز  ��صتوىل عليه  �أن  �إىل  �لفرن�صيني  لدى  1801م( وبقي 

عام 1801م، ول يز�ل حمفوًظا باملتحف �لربيطاين.

القاعة رقم 1 

وت�صمل جمموعة من �آثار �لع�رص �مل�صيحي، ففيها �صو�هد 
بع�صها  وجد  وقد  قبطية،  ورموًز�  ا  ن�صو�صً حتمل  �لتي  �لقبور 
�لأ�صمونني  �لآخر يف  وبع�صها  �لإ�صكندرية  بغرب  �لأديرة  يف 
�ل�صغرية  �لفخارية  �لتماثيل  من  وجمموعة  و�أ�صو�ن،  و�أخميم 
حيو�نات  �صكل  على  و�لآخر  �صيد�ت،  �صكل  على  بع�صها 
عرث  قبطية  وعليها حروف  �مللونة  �لأو�ين  وبع�ض  دو�ب،  �أو 
�مللون  �لفخار  من  مبريوط، وجمموعة  مينا  �أبي  دير  عليها يف 
مزينة  وهي  �ل�صقافة  كوم  يف  عليها  عرث  �مل�صيحي  �لع�رص  من 
وتاج  وهند�صية،  نباتية  وزخارف  و�أ�صماك  لطيور  بر�صومات 
�لتاج من  غ هذ�  ُفرِّ بالزخارف، وقد  �لرخام حملى  عمود من 
ويوجد  �لعماد،  عند  �ملقد�ض  للماء  ا  حو�صً و��صتعمل  �لد�خل 
تاج مماثل له يف �آخر �لقاعة يظن �أنه من كني�صة �لقدي�ض مرق�ض 
كانت  �مل�صغول  و�لعاج  �لعظم  من  ،وجمموعة  بالإ�صكندرية 
و�لأ�صلحة،  �لأو�ين  لتزيني  �أو  �لأثاث  تطعيم  يف  ت�صتخدم 
وو�صادة عجيبة من �ل�صوف متعددة �لألو�ن وجدت حتت ر�أ�ض 

مبحافظة  عبادة  بال�صيخ  �مل�صيحية  �جلبانات  �إحدى  يف  �صخ�ض 
�أ�صيوط، وجمموعة من �ملثاقيل و�لأوز�ن وروؤو�ض �حلر�ب من 
�أو�ئل  �لع�رص �مل�صيحي، وغطاء تابوت من حجر �لبورفري من 
�لع�رص �مل�صيحي، ومومياء لرجل على �صدره �صليب مما يثبت 
�أن �لتحنيط ��صتمر يف م�رص حتى �لع�رص �مل�صيحي رغم خمالفة 

ذلك للدين �جلديد.

ي�صور  �لذي  �لأثر  �لقاعة  هذه  ت�صمها  �لتي  �لآثار  و�أهم 
يعمل  �لذي كان جنديًّا م�رصيًّا  مينا(  مادة  )�نظر  مينا  �لقدي�ض 
�آ�صيا �ل�صغرى حيث  يف �جلي�ض �لروماين و�نتقل مع فرقته �إىل 
قتل  ثم  وُعذب  ��صطهد  �أن  وكان  �مل�صيحي،  �لدين  �عتنق 
قد  �مليالدي يف عهد »دقلديانو�ض«، وكان  �لثالث  �لقرن  يف 
�أو�صى زمالءه باأن تدفن �أ�صالوؤه يف �أر�ض م�رص، وحدث �أن 
�لغربية  �حلدود  على  لتعمل  �مل�رصي  �لقطر  �إىل  �لفرقة  �نتقلت 
�لقدي�ض كان يحملها جمل  �أ�صالء  �إن  فتقول:  �لرو�ية  ومت�صي 
�أمتعة �أخرى، وبالقرب من نبع ماء عذب بال�صحر�ء ناخ  مع 
�لقدي�ض  رغبة  على  ذلك عالمة  فكان  �ل�صري،  ورف�ض  �جلمل 
هناك  له مقربة  �أقيمت  ثم  �ملكان، ومن  يدفن يف هذ�  �أن  يف 
بالد  كافة  يف  �لقدي�ض  �صهرة  وذ�عت  كني�صة،  عليها  بنيت 
�ملر�صى،  �صفاء  على  به  �لتربك  لقدرة  وذلك  �مل�صيحي  �لعامل 
ولطر�د كرثة �لزو�ر لهذ� �ملكان بنى �لإمرب�طور »�أركاديو�ض« 
�صغرية  قنينات  ي�صرتون  �لز�ئرون  وكان  �لقرب،  على  كني�صة 
من �لفخار )منها عدد باملتحف( حتمل ر�صم �لقدي�ض و�قًفا بني 
جملني ر�فًعا يديه �إىل �ل�صماء يف حالة ت�رصع �إىل �لله، وعلى 
باملاء  �لقنينات متالأ  �لقدي�ض مينا، وكانت  �جلانب �لآخر ��صم 
�ملقد�ض �أو �لزيت ويحملها �لز�ئرون �إىل �أنحاء �لعامل �مل�صيحي، 
وباحلائط �ل�رصقي من �لقاعة لوح رخامي ميثل �لقدي�ض مينا و�قًفا 
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بني جملني ر�ب�صني، و�أمام �للوحة عمود�ن �أحدهما حلزوين 
و�لآخر م�صتدير يتو�صطهما جزء من حجاب هيكل من �لرخام 

من بقايا �إحدى �لكنائ�ض بدير �لهيناتون غرب �لإ�صكندرية.

القاعة رقم 2 

ويوجد بو�صطها وعلى جو�نبها �لأربعة جمموعة من تيجان 
�لأعمدة جميعها من �لع�رص �مل�صيحي، وبالقاعة بع�ض �لتو�بيت 
فتحة  منهما  لكل  �أ�صطو�ين  ب�صكل  تابوتان  بينها  من  �لفخارية 
متثاًل  �لقاعة  وت�صمل  فيه،  �جلثة  لإدخال  �لأعلى  �صطحه  عند 
حمالن  جانبيه  وعلى  و�قًفا،  �ل�صالح  �لر�عي  ميثل  �ملرمر  من 
�ل�صاد�ض  �لقرن  من  وهو  ثالث  حمل  كتفه  وعلى  �صغري�ن 
�مليالدي وجد مبر�صى مطروح، وعلى جدر�ن �لقاعة جمموعة 
ور�صومات  قدي�صني  مناظر  حتمل  �مللونة  ية  �جل�صّ �للوحات  من 
�لقرن  من  �لإ�صكندرية وهي  �أديرة  بع�ض  هند�صية وجدت يف 

�خلام�ض �مليالدي.

القاعة رقم 4 

وحتتوي على كمية كبرية من �لفخار عرث عليها بالقرب من 
و�دي �لنطرون عليها ر�صومات ترمز للدين �مل�صيحي كال�صمكة 
�ملن�صوجات  قطع  من  جمموعة  على  حتتوي  كما  و�حلمامة، 
مبحافظة  باأخميم  عليها  عرث  �لز�هية  �لألو�ن  ذ�ت  �مل�صيحية 
�صوهاج بال�صعيد وبال�صيخ عبادة مبحافظة �أ�صيوط، وهي تعترب 
مناذج قيمة لفن �ملن�صوجات وقد �صنعت من �ل�صوف �أو �لكتان 
وتزينها �أ�صكال هند�صية �أو نباتية وحيو�نية �أو �أ�صخا�ض �أ�صطورية 

يونانية قدمية ��صتمر ر�صمها حتى �لعهد �مل�صيحي.

القاعة رقم 6 

عليها  �لأ�صود  �جلر�نيت  من  مربعة  قاعدة  على  وحتتوي 
تاريخه  �أنطو�ن(  مادة  )�نظر  �أنطونيو�ض  ماركو�ض  �إىل  �إهد�ء 
حكم  من   19 لل�صنة  �ملو�فق  ق.م.   50 عام  دي�صمرب   24
كليوباتر� و�لر�بعة من حكم �أنطونيو�ض و24 من �صهر كيهيك 
�لرمل يف  بجو�ر حمطة  �لقاعدة  هذه  على  وقد عرث  �لقبطي، 
مكان �لعمارة �لتي بها حمل »�لرتيانون« مبيد�ن �صعد زغلول، 
ويحمل  بالإ�صكندرية  عليه  �لذي عرث  �لوحيد  هو  �لن�ض  وهذ� 

��صم ماركو�ض �أنطونيو�ض )مارك �أنطو�ن(.

نق�ض  �ملحبب،  �جلريي  �حلجر  من  عمود  �لقاعة  وبهذه 
عليه ن�ض بالالتينية يخرب عن قناة حفرها �لإمرب�طور �أغ�صط�ض 
�صيز�ر �لروماين متتد من ترعة �صيديا بالقرب من كفر �لدو�ر 
مبنطقة  عليه  وعرث  مرًت�،  كيلو   35 بطول  �لإ�صكندرية  �إىل 
�لأ�صود  �لبازلت  من  �صغري  عمود  من  وجزء  �لب�صل،  مينا 
 »Ptolemais كان مقاًما عند باب �أحد �ملعابد مبدينة »بتوليميه
)حاليًّا �ملن�صاأه مبحافظة جرجا(، وهي �إحدى �ملدن �لتي �صيدها 
�لتي  �حلالت  �لعمود  على  ونق�ض  �مل�رصي،  بالقطر  �لبطاملة 
يتطهر فيها �لإن�صان قبل دخول �ملعبد، وذلك بالن�صبة للرجال 
ن�ض  عليه  رماد  بد�خله  �جلريي  �حلجر  من  ومذبح  و�لن�صاء، 
با�صم بطليمو�ض �لثاين )فيالدلف – �نظر هذه �ملادة( وزوجته 
)�لتي هي �أخته( �أَْر�ِصنوي – وقد وجد مبنطقة عمود �ل�صو�ري 
عجل،  هيئة  على  �صري�بي�ض  لالإله  �لديوريت  من  ومتثال   –
�لنقو�ض  وتدل  �ل�صّل،  يتو�صطه  �ل�صم�ض،  قر�ض  قرنيه  بني 
�لإمرب�طور  �لتمثال �صنع يف ع�رص  �أن  على  معه  �لتي وجدت 
وجد  وقد  �أدريان(،  مادة  )�نظر  138م(   –117( هادريان 
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قبور  �صو�هد  ا  �أي�صً �لقاعدة  وت�صم  �ل�صو�ري،  عمود  مبنطقة 
عديدة من �لع�رص �لبطلمي و�لروماين.

القاعة رقم 7 

هذه  )�نظر  قري«  »�أبو  منطقة  يف  عليها  عرث  هامة  �آثار  بها 
�مللوك  لأحد  �لوردي  �جلر�نيت  من  متثال كبري  �أهمها:  �ملادة( 
�غت�صبه رم�صي�ض �لثاين من �لأ�رصة �لتا�صعة ع�رصة )1298 – 
1232ق.م.(، وعلى جانبيه نق�ض ميثل �إحدى بنات رم�صي�ض 
�لثاين ��صمها »حينوت مريي Henutmire«، ويظن �أنها هي 
�لهول  لأبي  ومتثالن  �ملاء،  من  مو�صى  �لطفل  �نت�صلت  �لتي 
دون ر�أ�ض، ومتثالن بدون ر�أ�ض لالإلهة »�إيزي�ض« )�نظر هذه 
منهما  �صدر كل  وعلى  كاهناتها،  من  لكاهنتني  �أو  �ملادة(، 
�لعقدة �ملقد�صة �خلا�صة باإيزي�ض، ومتثال من �جلر�نيت �لوردي 
هذه  وت�صم  كتفيه،  على  ��صمه  نق�ض  وقد  �لثاين،  لرم�صي�ض 
�ل�صاد�ض  �لقرن  �لتماثيل من  روؤو�ض  ا جمموعة من  �أي�صً �لقاعة 

قبل �مليالد وبع�ض �لتماثيل �لفخارية و�لأو�ين �ملنزلية.

القاعة رقم 8 

�أهم ما فيها خم�صة تو�بيت من �لع�رص �لبطلمي عرث عليها 
مبدينة قنا، ولوحة من �حلجر �جلريي ر�صم عليها »تانفرين عنخ 
وخلفه  �لقيثارة  عازف  و�أمامه  �لأزهار  بني  جال�ًصا  ب�صماتيك« 
�ل�رص�ب،  يعد  و�صخ�ض  ت�صفقان  وفتاتان  طبلة  حتمل  فتاة 
و�للوح من �لقرن �ل�صاد�ض قبل �مليالد، وعرث عليها يف مقربة 
بالدير  عليها  عرث  ملومياء  �خل�صب  من  وتابوت  �صم�ض،  بعني 
حمنط  وظيفة  ي�صغل  كان  ل�صخ�ض  1891م  عام  �لبحري 
�جلميز  تابوت من خ�صب  ل�صيدة يف  �مللكي، ومومياء  �لق�رص 
 »Kharu ل نقو�ض عليه، وتابوت ل�صيدة �أخرى تدعى »خارو

جانب  �إىل  هذ�  بطيبة،  �آمون  �صفينة  مالمح  �آمون«  »ن�ض  �بنة 
ثالث مومياو�ت �أخرى: �لأوىل لأحد �لكهنة، و�لثانية ل�صاب 
و�صعت �صورته على �لتابوت، وهو ذو �صعر كث، وله حلية 
و�صاربان ك�صو�رب �ل�صينيني �ملتدلية �إىل �أ�صفل، و�لثالثة ت�صبه 

�لثانية.

القاعة رقم 9 

بطن  بقرية  عنها  ك�صف  �لآثار  من  ت�صمه  ما  و�أغلب 
يف   »Théadelphia »بثيادلفيا  �ملعروفة  وهي  بالفيوم  هربت 
�لع�رص �لبطلمي، وقد عرث على معبد �لإله �لرئي�صي للبلدة وهو 
�لتم�صاح، ثم نقل �ملعبد و�لآثار �إىل متحف �لإ�صكندرية، و�أهم 
هذه �لآثار �صندوق زجاجي به مت�صاح حمنط، وكان �لكهنة 
يحملونه يف �لحتفالت �لدينية فوق �لأكتاف ويطوفون به يف 
�أرجاء �ملعبد للتربك، وباب للمعبد من �خل�صب �أقامه �أحد �أهايل 
�لإ�صكندرية با�صم بطليمو�ض �ل�صابع وكليوباتر� زوجته و�صقيقته 
يف �آن و�حد )137 ق.م.(، ولوحة من �جل�ضِّ �مللون نق�ض 
ن�صو�ض  عليها  ولوحات  �صري�بي�ض،  لالإله  ن�صفي  منظر  عليها 
�إليه،  �لالجئني  »ثيادلفيا« حق حماية  ملعبد  �إن  تقول:  باليونانية 
وهو حق كان ملوك �لبطاملة مينحونه للمعابد فال مي�ض �لالجئني 
ا:  �إليها باأي �صوء ما د�م يف حرم �ملعبد، وت�صم هذه �لقاعة �أي�صً
متثال من �لبازلت �لأ�صود لالإله �صنحمت بر�أ�ض لبوؤة، عرث عليه 
ومتثال  بالإ�صكندرية،  حاليًّا(  �صامل  )�صالح  �رصيف  ب�صارع 

ن�صفي لكاهن م�رصي طعمت عيناه بالعاج و�لأبنو�ض.

القاعة رقم 10 

حتتوي على جمموعة من �لتو�بيت �خل�صبية د�خل خز�نات، 
وعليها ر�صومات متثل رحلة �مليت �إىل �لعامل �لآخر و�لعناية �لتي 
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يلقاها من �لآلهة، وجمموعة من �لتماثيل �ل�صغرية لبع�ض �لآلهة 
مثل: �لإله »خنوم« �إله منطقة �ل�صالل، و�لإله »نفر توم« من �آلهة 
ممفي�ض، و�لإله »�أنوبي�ض« �إله �جلبانات، و»�أوزيري�ض« �إله �لعامل 
�لآخر، و»�أبي�ض« �لرمز �حلّي لبتاح �إله منف، و»�صخمت« من 
�حلكمة،  �إله  و»حتوت«  �مل�رصيني،  قدماء  عند  �حلرب  �آلهة 
�لأ�رصة  ملوك  من  زو�رص  للملك  وزيًر�  وكان  و»�حموتب«، 
�بتدعها  �لتي  للعقيدة  وفاًقا  �صري�بي�ض  زوجة  و�إيزي�ض  �لثالثة، 
للتقريب  �لكهنة يف عهد بطليمو�ض �لأول )�نظر مادة �صوتري( 
بني �مل�رصيني و�ليونانيني، هذ� �إىل جانب متاثيل �أخرى كثرية 
لهذه �لآلهة وغريها من �آلهة �مل�رصيني، و�إىل جانب جمموعة 
و�لبع�ض  �لهري�طيقية  باللغة  بع�صها  كتب  �لربدي  �أور�ق  من 
لتمثال  �لأعلى  �جلزء  ا  �أي�صً وبالقاعة  بالدميوطيقية،  �لآخر 
ع�رص  من  �لدولة  رجال  كبار  لأحد  �لأ�صود  �جلر�نيت  من 
ر�أ�ض  وفوق  ق.م.(،   1370  –  1405(  18 �لأ�رصة 
ومن  و��صعان،  كّمان  ولرد�ئه  �مل�صتعار  �ل�صعر  �لرجل  هذ� 
�لكتابة �ملنقو�صة على ظهر �لتمثال يت�صح �أنه كان يقدم �لقر�بني 
�إىل �لآلهة: رع، وحورماخ�ض، و�أتوم، و�أنه كان  �جلنائزية 
وحامل  �مللك  ثقة  وكاتب  ووزيًر�،  وقا�صًيا  وحاكًما  �أمرًي� 

مروحته ورئي�ض حفالت �لإله �آمون.

�م �لإله �آمون، وقد  وبالقاعة غطاء لتابوت �أحد �لكهنة خدَّ
ر�صم على هذ� �لغطاء ر�صم مومياء بالألو�ن �لز�هية ور�صومات 
�أخرى لبع�ض �ملناظر �لدينية �ملختلفة، وت�صم �صبعة �أقنعة مذهبة 
ل�صيد�ت من �لع�رص �ليوناين �لروماين، ومومياء ل�صيدة جميلة 
على غطائها �خلارجي مناظر متعلقة بالعامل �لآخر، وجمموعة 
بالألو�ن،  مزينة  �لفخار  �أو  �لقي�صاين  �ل�صغرية من  �لتماثيل  من 
يف  بالعمل  عنها  ا  عو�صً لتقوم  �ملوتى  مع  تو�صع  وكانت 

حقول �لآخرة، وجمموعة كبرية من متاثيل �لآلهة �أغلبها من 
خمتلفة،  ع�صور  من  �مللون  �لزجاج  من  وجمموعة  �لربونز، 
ففي ع�رص  �لأزمنة،  �أقدم  منذ  �لزجاج  �مل�رصيني عرفو�  �إن  �إذ 
�صناعة  عرفو�  ق.م.(،   2423  –  3778( �لقدمية  �لدولة 
�خلرز �مللون و�لتماثيل �ل�صغرية من �لزجاج باللونني �لغالبني يف 
ذلك �حلني، وهما �لأزرق و�لأخ�رص، ويف �لدولة �لو�صطى 
)2100 - 1580 ق.م.( ظهر �للونان �لأحمر و�لأ�صفر، 
ومل يكن �لزجاج �صفاًفا. وتطورت �صناعة �لزجاج و�زدهرت 
بعد تاأ�صي�ض �لإ�صكندرية عام 331 ق.م. ول�صيما يف عهد 
»فيالدلف« ف�صارت �لإ�صكندرية من �أهم مر�كز �صناعته، ومن 
ثم كرث طلبه من روما وغريها من �لبلد�ن �ملت�صلة بالإ�صكندرية 

عن طريق �لتجارة.

القاعة رقم 11 

وحتتوي على جمموعة من �لآثار ذ�ت �لطابع �مل�رصي من 
�لع�رصين،  فّني  بني  جتمع  هي  �إذ  �لروماين،  �ليوناين  �لع�رص 
فنحتت وفاًقا لالجتاهات �مل�رصية مع �لتاأثر بالفن �ليوناين لأنها 
ا م�رصية �أو يونانية، ومن �أهم  متثل مناظر م�رصية حتمل ن�صو�صً
هذه �لآثار: لوحات ملناظر دينية م�رصية عليها كتابات يونانية مما 
يحمل على �أنها مهد�ة من بع�ض �ليونانيني �إىل �لآلهة �مل�رصية، 
ولوحة متثل �لإله »حور�ض« مبالب�ض �حلرب، وعلى ر�أ�صه تاج 
ولوحة  درع،  على  بي�رص�ه  ويتكئ  و�لبحري  �لقبلي  �لوجهني 
و�لآخر  »�صري�بي�ض«  �لإله  �أحدهما  ميثل  ثعبانان  عليها  نق�ض 
�جتاه  يو�صح  �جلريي  �حلجر  من  جميل  وناوو�ض  »�إيزي�ض«، 
تلب�ض  لمر�أة  ر�أ�ض  دون  ومتثال  �لع�رص،  ذلك  يف  �لنحت 
مالب�ض �صيقة تربز مفاتن ج�صمها وهو من �حلجر �جلريي �ملائل 
�إىل �ل�صفرة، و�أحد ع�رص متثاًل من �لبازلت �لأ�صود متثل �أحد 
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قارون  بحرية  بجانب  �كت�صفت  �لأ�صخا�ض،  وبع�ض  �لكهنة 
�ليوناين،  بالفن  �لتاأثر  فيها  م�رصية  باأيٍد  �صنعت  وقد  بالفيوم، 
ور�أ�ض من �لبازلت �لأ�صود لأحد �لنوبيني يالحظ فيه دقة �لفنان 

يف �إظهار تقاطيع �لوجه وجتاعيده.

القاعة رقم 12 

وت�صتمل على جمموعة من �لروؤو�ض و�لتماثيل يغلب عليها 
�لفن �ليوناين �لروماين و�أهمها: ر�أ�ض من �لرخام �لأبي�ض لطفل 
ويف  �خلدين،  وعلى  �جلبهة  فوق  يتدىل  كثيف  �صعر  ذي 
�ل�صقافة  بكوم  وجد  وقد  �لر�أ�ض،  خلف  طويلة  �صفائر 
�لر�بع  لبطليمو�ض  �صخم  ور�أ�ض  �ل�صقافة(،  كوم  مادة  )�نظر 
)321 – 2040 ق.م.( فوقه تاج �لوجهني �لبحري و�لقبلي، 
وكان بتجويف �لعينني حجر�ن ملونان ميثالن لونهما �لطبيعي، 
د حول �جلبهة، ور�أ�ض من �لرخام  و�لوجه حليق و�ل�صعر جمعَّ
من  ور�أ�ض  �أحمر،  دهان  �آثار  عليه  »�صري�بي�ض«  لالإله  �لأبي�ض 
تعرب  ومالحمه  ق�صري  �صعره  قي�رص،  ليوليو�ض  �لأبي�ض  �لرخام 
عن �لذكاء، و�لأذنان بارزتان ب�صكل و��صح، ور�أ�ض من هذ� 
�لرخام ل�صيدة جميلة �صابة تنظر �إىل �لأفق يف �لتفات نحو �ليمني 
و�لعينان و��صعتان، ويف مالمح �لوجه �رص�مة وحزن، ومتثال 
ن�صفي »ل�صري�بي�ض« ب�صعر وحلية ذ�ت جتاعيد، وين�صدل �ل�صعر 
للرمز  �أو مكيال  �صلة  �لر�أ�ض  �لوجه، وفوق  غزيًر� على جانبي 
عن �لأ�رص�ر �ملقد�صة �أو �خلري�ت، وقد وجد بال�رص�بيوم مبنطقة 
من  ومتثال  بالإ�صكندرية،  �ملادة(  هذه  )�نظر  �ل�صو�ري  عمود 
�لرخام لإلهة �لنيل م�صطجعة على متثال لأبي �لهول رمز م�رص، 
�أطفال  وحولها  �ملقد�ض،  للماء  �إناء  �لي�رصى  يدها  يف  وحتمل 
�إليها عند �لفي�صان،  �صغار ميثلون عدد �لأذرع �لتي تقع �لنيل 
�لأبي�ض  �لرخام  من  كبري  ومتثال  �لروماين،  �لع�رص  من  وهو 

لالإمرب�طور �لروماين ماركو�ض �أوريليو�ض )161 – 180م( 
)�نظر مارك �أوريل( و�قًفا يرتكز ثقل ج�صمه على �ل�صاق �ليمنى 
بذلة  ويلب�ض  عارية  ور�أ�صه  قلياًل،  �خللف  �إىل  �لي�رصى  وتنثني 
�لقائد �حلربي يعلوها �لدرع �لإمرب�طوري وبه ر�صومات بارزة، 
ور�أ�ض من �لربونز لالإمرب�طور هادريان )�نظر مادة �أدريان( له 
�لر�أ�ض جمّعد و�لعينان مطعمتان،  حلية خفيفة و�صاربان و�صعر 
وقد حكم من 117 �إىل 138م ووجدت هذه �لر�أ�ض بدندرة 

)�نظر هذه �ملادة(.

القاعة رقم 13 

مللكة  �ملحبب  �جلريي  �حلجر  من  ر�أ�ض  على  وت�صتمل 
تاج  ر�أ�صها  يعلو  جميلة  و�لر�أ�ض  �ل�صابعة،  كليوباتر�  �أنها  يظن 
بع�صبة على  م�رصي من روؤو�ض حيات و�صعرها ممّوج مربوط 
�لطريقة �ليونانية، و�أجز�ء معمارية من �حلجر �جلريي �مللون مما 
كانت تزين بها �ملباين و�ملعابد عرث عليها يف �أماكن متفرقة من 
�لأدب  رجال  لبع�ض  �لرخام  من  متاثيل  و�أربعة  �لإ�صكندرية، 
ليبيًّا يف  ا  �لروماين، ور�أ�ض من �جل�ض ميثل �صخ�صً �لع�رص  يف 
مقتبل �لعمر يتميز بربوز عظمتي �خلدين وعر�ض �لأنف و�لعينني 

�جلاحظتني.

القاعة رقم 14 

دون  �لرومان  �لأباطرة  لأحد  �صخم  متثال  على  وت�صتمل 
ر�أ�ض، وجزء من متثال على ظهره عباءة من �لع�رص �لروماين، 
�مل�رصي  �لفنني  بني  جتمع  �جلريي  �حلجر  من  مقابر  و�أغطية 
خمتلفة  معمارية  وعنا�رص  �أفاريز  من  و�أجز�ء  و�ليوناين، 

�لأ�صكال.
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القاعة رقم 15 

يوناين  ذ�ت طابع م�رصي  معمارية  عنا�رص  وحتتوي على 
وجزء  �لطر�ز،  خمتلفة  �لأعمدة  تيجان  من  جمموعة  �أهمها: 
من مقربة ر�صم على جانبيها منظر �صاقية يجرها ثور�ن بالألو�ن 

وهو من �أو�خر �لع�رص �لبطلمي.

القاعة رقم 16 

مقتبل  يف  لمر�أة  �لرخام  من  متثال  جذع  على  وت�صتمل 
�لأمين  �لكتف  على  معقود  حيو�ن  جلد  من  �إل  عارية  �لعمر 
�لأبي�ض  �لرخام  �ل�صدر و�جل�صم، ومتثال من  يغطي جزًء� من 
�أخذ  هيئة رجل م�صن يجل�ض على عر�ض عال  �لنيل على  لإله 
من كتلة �صخرية، ويغطي �أ�صفل ج�صمه عباءة ويحمل يف يده 
�لأكرب دون  لالإ�صكندر  �لي�رصى قرن �خلري�ت، وثالثة متاثيل 
روؤو�ض ويتدىل جلد �لأ�صد من فوق كتفه ويرمز للقائد �لذي 
مل يهزم، وعرث عليه بالإ�صكندرية، ومتثال من �حلجر �جلريي 
ون�صفه  �جلمال،  ربة  »فينو�ض«  لالإلهة  ر�أ�ض  ودون  متاآكل 
�لي�رصى  بيدها  �صدرها  تغطية  حتاول  متاًما، وهي  عاٍر  �لأعلى 
�لرخام  من  وروؤو�ض  �لأ�صفل،  رد�ئها  طرف  باليمنى  وترفع 
�صابة،  �أجنبية  ول�صاب زجني ولمر�أة  �لرومان،  �أباطرة  لأحد 
ومتثال دون ر�أ�ض لالإله »ديوني�صو�ض« على ميينه فهد يتطلع �إىل 
ومتثال  »�صري�بي�ض«،  لالإله  �جلريي  �حلجر  من  ور�أ�ض  �أعلى، 
لهذ� �لإله دون ر�أ�ض من �لرخام �لأ�صود ميثله جال�ًصا عن عر�صه، 
ومتثال ن�صفي من �خل�ضِّ ل�صاب عاري �جل�صد له مالمح جميلة 
بالورديان  له �صعر غزير، وقد عرث عليه  �لتفكري،  ويبدو عليه 
بالإ�صكندرية، و�صاعد �صخم من �لرخام تقب�ض كفه على كره 
ويالحظ دقة �لفنان يف �إبر�ز �لع�صالت و�لعروق يف �ل�صاعد مما 

يدل على �لعناية بالت�رصيح يف مدر�صة �لإ�صكندرية، وهذ� �لأثر 
من �لع�رص �لبطلمي، ومتثال لن�رص من �لرخام �لأبي�ض يظن �أنه 
�إىل م�رص من جزيرة »تا�صو�ض  متثال �لإله حور�ض، وقد نقل 
�لإله  عبادة  �نت�صار  على  ذلك  ويدل  �إيجه،  ببحر   »Thasos

�مل�رصي، و�لأثر من �لع�رص �ليوناين �لروماين.

القاعة رقم 16 )مكرر( 

�ل�صعر  ربات  لإحدى  �لرخام  من  متثال  على  وحتتوي 
�لروماين،  �لع�رص  من  وهو   »Les Muses« و�لآد�ب 
وجمموعة من �لتماثيل �ل�صغرية متثل طفاًل و�صيدة ذ�ت مالمح 
دقيقة وجذع متثال لالإلهة فينو�ض، ور�أ�ض لرجل م�صن ور�أ�ض 
�جلبهة،  على  يتدىل  و�صعر  �صارب وحلية  له  �آخر  م�صن  لرجل 
�لثدي  عارية  ل�صيدة  ومتثال  �لبطاملة،  ملوك  لأحد  ور�أ�ض 
ت�صند  عارية  �جلمال  ربة  فينو�ض  لالإلهة  ومتثال �صغري  �لأي�رص، 
طرف  باليمنى  ومت�صك  �صجرة  جذع  على  �لأي�رص  ذر�عها 
�ليونانية،  باملالب�ض  مت�صحة  عر�ض  فوق  ل�صيدة  ومتثال  ثوبها، 
و�إىل جانبها تقف �بنتها �ل�صغرية، ويظن �أن هذ� �لتمثال للملكة 
»برنيكي Berenice« زوجة بطليمو�ض �لثالث، ومتثال �صغري 
لالإله »ديوني�صو�ض« ي�صتند �إىل جذع �صجرة، ور�أ�ض �صغرية من 
لالإله »جوبيتري  �لرخام  �لأكرب، ور�أ�ض من  لالإ�صكندر  �لرخام 
�صري�بي�ض« ب�صعره �لغزير وحليته �لكثة لأن �لإله »جوبيتري« ميثل 
�لقوة �خلارقة للعادة، وخامت كبري من �لرخام عليه نحت بارز 
من  ور�أ�ض  »�أبوللو«،  لالإله  �صغري  ومتثال  �صري�بي�ض،  لالإله 
�لرخام »لهرقل« �مل�صهور بقوة �لبدن، له رقبة غليظة عالمة على 
بني  يجمع  �لرخام  من  ومتثال  كثة،  وحلية  �صارب  وله  �لقوة 
 ،»Hermaphrodite صفات �لذكور و�لإناث �أي »خنثى�
ور�أ�ض من �لرخام عارم �جلمال يظن �أنه لربنيكي �لثانية زوجة 
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بطليمو�ض �لثالث �لتي �متازت بال�صجاعة وقوة �لإر�دة و�جلمال 
ور�أ�ض  �ل�صعر�ء،  بجماله  تغنى  و�لذي  �لذهبي  و�ل�صعر  �لنادر 
�ملعروفة ونظرته  بتقاطيعه  �لأكرب  لالإ�صكندر  �لرخام  �صغري من 
�حلادة، و�صعره �ملموج و�أنفه �حلاد، ور�أ�ض �صغري من �لرخام 
ذي �صعر مموج مع�صوب يظن �أنه لبطليمو�ض �لثالث، و�لن�صف 
�أن  فيه  يالحظ  �لثالث  لبطليمو�ض  �لرخام  من  لتمثال  �لأعلى 
�صكل �صعر ر�أ�صه ل يختلف عن ق�صة �ل�صعر يف �لوقت �لر�هن، 
ومتثال من �لبازلت لالإلهة »�إيزي�ض« جتل�ض على �لعر�ض باملالب�ض 
�ليونانية وتر�صع �بنها »حربوقر�ط«، ور�أ�ض من �لرخال لالإلهة 
»�أثينا« ت�صع �خلوذة فوق ر�أ�صها، ور�أ�ض من �لرخام ميثل �لطائر 

�خلر�يف »�لعنقاء«.

القاعة رقم 17 

�أنه  يظن  �لأحمر  �حلجر  من  كبري  متثال  على  وت�صتمل 
وجد  �لنوع  هذ�  من  متثال  �أكرب  وهو  �لرومان  �لأباطرة  لأحد 
�لعطارين،  م�صجد  �أمام  عليه  عرث  �لآن،  حتى  بالإ�صكندرية 
 »Vespasian »ف�صبازيان  لالإمرب�طور  �لرخال  من  ور�أ�ض 
)�نظر هذه �ملادة(، وتابوت من �لرخام هو �أجمل �لتو�بيت يف 
لبنت  قدمية  يونانية  �أ�صطورة  يحكي  بارز  نق�ض  به  �إذ  �لقاعة، 
ملك جزيرة �إقريط�ض )كريت – �نظر هذه �ملادة( �لتي �أبحرت 
بجمالها  فنت  »ديوني�صو�ض«  �لإله  ولكن  حبيبها،  عن  للبحث 
وتزوجها، ومتثال �صخم من �لرخام لهرقل �جلبار وهو جال�ض 
ي�صع على رجليه جلد �لأ�صد وبجانبه هر�وته �ل�صخمة، ومتثال 
�أنه مماثل  كامل لالإله »�صري�بي�ض« من �لع�رص �لروماين، ويظن 
�أديب  ب�صارع  عليه  عرث  وقد  �لبطاملة،  ع�رص  من  لتمثاله  متاًما 

)�نظر هذه �ملادة( بالإ�صكندرية.

القاعة رقم 18 

قنو�ت  به  �لفخار  من  مربع  �أمنوذج حلو�ض  على  وحتتوي 
�أخرى،  قنو�ت  يف  تخرج  ثم  منت�صفه  حتى  �ملياه  فيها  جتري 
حلفظ  �لألو�ن  خمتلفة  زجاجية  و�أو�ٍن  �لف�صيف�صاء  من  وقطع 
يف  بالإ�صكندرية  �لزجاج  �صناعة  تقدم  على  يدل  مما  �لعطور 
�لع�رص �ليوناين �لروماين، ويالحظ �أن �صناعة �لزجاج عرفت 
)�مليناء(  �لزجاجي  �لطالء  �صنعو�  �إذ  �لقدماء،  �مل�رصيني  من 
و�لأو�ين  و�لتمائم  �حللي  لطالء  �ل�صائل،  �لزجاج  مادة  وهي 
�أي  �لأ�رص  قبل  ما  ع�رص  منذ  وتلك  جمياًل،  بريًقا  فتك�صبها 
تاريخ لالأو�ين  �مليالد، و�أقدم  �أكرث من 4000 �صنة قبل  قبل 
�أحد  �لثالث  حتتم�ض  ع�رص  �إىل  يرجع  عرفت  �لتي  �لزجاجية 
ووجدت  ق.م.(   1450  –  1500(  18 �لأ�رصة  ملوك 
بقايا  ووجدت  له  �لالحقني  �مللوك  مقابر  يف  �ملختلفة  �لأو�ين 
م�صانع �لزجاج بطيبة )�لأق�رص حاليًّا( و�لل�صت )�لفيوم( وو�دي 
�مل�صانع  هذه  بقايا  ومن  مريوط،  بحرية  وجنوب  �لنطرون، 
�لرملي  �لطني  من  على ح�صو  ت�صنع  كانت  �لأو�ين  �أن  عرف 
�مللفوف د�خل قطعة من �لقما�ض مربوطة بخيط ي�صد �إىل �صاق 
�لزجاج  فيه يف  مبا  �لكي�ض  يغم�ض  ثم  �خل�صب  �أو  �لنحا�ض  من 
�ملن�صهر، ويد�ر ب�رصعة حتى يوزع �لزجاج على �صطحه توزيًعا 
منتظمة  �لأو�ين  هذه  تكن  مل  ولذ�  �لإمكان،  بقدر  مت�صاوًيا 
يف  �إل  بالنفخ  �لزجاج  �صنع  طريقة  تعرف  ومل  �ل�صمك، 
�أيدي �ل�صوريني فاأحدث  �أو�ئل �لع�رص �لروماين، وذلك على 
�ل�صهل  من  �أ�صبح  �إذ  �لزجاج،  �صناعة  كبرًي� يف  تطوًر�  ذلك 
ت�صكيل �لأو�ين، وت�صم �لقاعة رقم 18 هذه �إناءين من �لفخار 
�لأحمر عليهما ر�صوم باللون �لأ�صود كانتا حتتويان على زيت 
�لزيتون �ملهدى لبع�ض �لفائزين يف �لألعاب �لأوليمبية باليونان، 



حرف امليم

443

�إناءين  ت�صم  كما  برقة،  وطنهما  �إىل  �لفائز�ن  بهما  جاء  وقد 
حتمل  �أو  ودرعها،  خوذتها  حتمل  �أثينا  لالإلهة  ر�صوم  عليهما 
�لتماثيل،  روؤو�ض  من  وجمموعة  �خلطو�ت،  وت�رصع  رحمها 
و�لتماثيل �مل�صنوعة من �لفخار لآلهة و�صيد�ت، وجمموعة من 
�مل�صارج �لفخارية، وجمموعة من �أيدي �خلناجر، وجمموعة 
من �لروؤو�ض تبني ت�صفيفات �ل�صعر �ملختلفة، ثم جمموعة من 
متاثيل �حليو�نات ولعب �لأطفال من �خل�صب، وجمموعة من 
�أدوني�ض،  فينو�ض و�لإله  �إله �حلب و�لإلهة  �لآلهة متثل:  متاثيل 
و�لإلهة �إيزي�ض دمييرت و�لإله �صري�بي�ض، وجمموعة من �لأو�ين 
ي�صم بع�صها رماد �جلثث، وجمموعة من �لفو�ني�ض و�مل�صارج 

و�ملباخر و�لقو�لب.

�مللونة  �لتماثيل  من  رقم 18 ملجموعة  �لقاعة  وخ�ص�صت 
�لتي يطلق عليها ��صم »تناجر� Tanagra« ن�صبة �إىل بلدة يونانية 
��صتهرت ب�صنع هذ� �لنوع من �لتماثيل، وتعترب هذه �ملجموعة 
من �لآثار �لنادرة بالنظر �إىل تعدد �أنو�عها وكرثة عددها وجمالها 
�أخرى  �لز�هية، ومن جهة  �لأ�صلية  باألو�نها  و�حتفاظها  �لر�ئع 
فهي متثل مظاهر �حلياة �ملختلفة يف م�رص يف �أثناء �لعهد �ليوناين 
ثم  �أ�صحابها طو�ل حياتهم،  منازل  تزين  �لروماين، وكانت 
و��صحة  فكرة  �ل�صيد�ت  متاثيل  وتعطي  مقابرهم،  �إىل  نقلت 
و�لهو�يات  �ل�صعر  ت�صفيف  وطريقة  �لع�رص  ذلك  مالب�ض  عن 
�ملجموعة  هذه  تاريخ  ويرجع  ميار�صنها،  كن  �لتي  �ملختلفة 
و�لقرن  �مليالد  قبل  �لثالث  �لقرن  بني  �لو�قعة  �لفرتة  �إىل  �لقيمة 
�لأول �مليالدي، وقد عرث على معظمها يف جبانات �ل�صاطبي 

و�حل�رصة و�لإبر�هيمية بالإ�صكندرية.

القاعة رقم 19 

�لف�صيف�صاء  �ملجنَّح، وقطعة من  وت�صمل متثال لإله �حلب 
�لع�رص  من  وهي  بال�صاطبي  متفتحة وجدت  زهرة  و�صطها  يف 
�ملوتى،  رماد  حلفظ  �لأو�ين  من  وجمموعة  �لروماين، 
وجمموعة من �لتماثيل �لفخارية لالإله »ب�ض« رمز �ملرح ثم �صار 
من  وجمموعة  �لروماين،  �لع�رص  من  وهي  للحرب،  رمًز� 
رماد  و�لرخام حلفظ  و�ملرمر  �مللون  �لفخار  من  �مللونة  �لأو�ين 
�مللونة،  �لزجاجية  و�لأو�ين  �لكوؤو�ض  من  �ملوتى، وجمموعة 
من  حربوقر�ط، وجمموعة  لالإله  �ملزجج  �خلزف  من  ومتاثيل 
�أو  لأ�صخا�ض  بارزة  ر�صوم  عليها  �ل�صغرية  �لعاجية  �لأقر��ض 
�لفخارية عرث عليها  �لتماثيل و�لأو�ين  مبان، ثم جمموعة من 

باجلبانة �لغربية بالقباري )�نظر مادة �لقباري(.

القاعة رقم 20 

وت�صتمل على جمموعة من �لأكاليل �جلنائزية �مل�صنوعة من 
�لربونز ومن �لفخار �ملحروق �مللون، وبع�ض قطع من �لزجاج 
�مللون، وجمموعة من �حللي ب�صكل ر�ق�صات، وجمموعة من 
�أو�ين حفظ رماد �ملوتى، وكوؤو�ض متعددة �لأ�صكال، وقطع 
يعزف  لرجل  بارز  ر�صم  عليه  �لرخام  من  و�صاهد  معمارية، 
�مللون  �لفخار  من  ومتثال  �لعظم،  من  ومزمار  قيثاره،  على 
)خنثى(،  و�لإناث  �لذكور  �صفات  بني  يجمع  عار  ل�صخ�ض 
ر�صوم  حتمل  �لأ�صود  باللون  �ملطلي  �لفخار  من  وجمموعة 
�ملدينة  بنقر�ط�ض  �لنباتية و�حليو�نية وجدت  و�لزخارف  �لطيور 
�ليونانية �لقدمية )مكانها �حلايل نقر��ض وكوم جعيف مبحافظة 

�لبحرية(.
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القاعة رقم 21 

رماد  �لفخارية حلفظ  �لأو�ين  وحتتوي على جمموعة من 
ية �مللونة متثل �آلهة م�رصية  �ملوتى، وجمموعة من �لتماثيل �جل�صِّ
ديوني�صو�ض،  �خلمر  و�إله  �ملجنح،  �حلب  �إله  مثل  ويونانية 
�مل�رصيني  عند  �لإخ�صاب  �إله  مني  و�لإله  هرقل،  و�لبطل 
�لقدماء، و�لإلهة �إيزي�ض و�لإله �أوزوري�ض و�لإله حربوقر�ط، 
وجمموعة من �أيادي �لأو�ين عليها �أختام يونانية باأ�صماء �صناعها 

ومو�طنهم.

القاعة رقم 22 

هذه  )�نظر  قري«  »�أبو  يف  عليها  عرث  �لتي  �لآثار  وت�صم 
�ملادة( وهي متثل بقايا معمارية لأعمدة وتيجان وبع�ض �لنقو�ض 
�ليونانية، وقطعة من �لف�صيف�صاء متثل �صائًد� يحمل درًعا ورحًما 
�لع�رص  من  وهي  �خلر�فية  �حليو�نات  من  جمموعة  به  وحتيط 
�لرخام  �لتماثيل من  لبع�ض  �لروؤو�ض  �لبطلمي، وجمموعة من 
�لعظم،  �أو  �لعاج  �لزينة من  �أدو�ت  من  و�لفخار، وجمموعة 

وقطع من �لف�صيف�صاء على �صكل طيور �أو �أ�صكال هند�صية.

القاعة رقم 22 )مكرر( 

ر�أ�ض  دون  �لف�صة  من  متثال  به  زجاجي  ناقو�ض  يوجد 
و�جلمال  �حلب  �إلهة  فينو�ض  لالإلهة  و�صاقني  ذر�عني،  ودون 
يرجع تاريخه �إىل �لقرن �لثالث �أو �لثاين قبل �مليالد، وبناقو�ض 
بارزة  نقو�ض  عليها  �ملذهبة  �لف�صة  من  كاأ�ض  �آخر  زجاجي 
�لأخرى  وباخلز�نات  �لنبيذ،  ل�صنع  �لعنب وع�رصه  متثل جني 
من  ومتائم  وخو�مت  عقود  من  �لذهبية  �حللي  من  جمموعة 
ع�صور �صتى وجمموعة من �لرقائق �لذهبية – عرث عليها بكوم 

�ل�صقافة – تتحلى بها مومياء ل�صيدة، وكانت هذه �حللي تغطي 
�ليدين،  و�أظافر  و�ل�رصة  و�لعينني  و�لثديني  و�ل�صفتني  �لل�صان 
�لثالثة:  �لع�صور  و�لف�صية من  �لذهبية  �لعمالت  وجمموعة من 
�أ�صا�ض معبد  �ليوناين و�لروماين و�لبيزنطي، وجمموعة ود�ئع 
حربوقر�ط مبنطقة �ل�صري�بيوم – حيث يقوم عمود �ل�صو�ري – 
وهي من معادن خمتلفة، ويت�صح من �لن�صو�ض �ملكتوبة عليها 
بالهريوغليفية و�ليونانية �أن بطليمو�ض �لثالث �أقام هذ� �ملعبد لالإله 
�صري�بي�ض بهذه �ملنطقة )�نظر �لبحث �خلا�ض مبعبد �ل�صري�بيوم( 
برتجمة بطليمو�ض �لأول »�صوتري«، وقد �أُثبت فيه �أن بطليمو�ض 
بطليمو�ض  حفيده  ولي�ض  لل�صري�بيوم  �لأول  �لباين  هو  �لأول 

�لأول �لذي و�صع حيز هذ� �ملعبد.

املمر املطل على حديقة املتحف 

�أحجار خمتلفة  وي�صمل على قو�عد لتماثيل ولوحات من 
م�صتدير  بهو  �ملمر  وبو�صط  لتينية،  �أو  يونانية  نقو�ض  عليها 
يتو�صطه مذبح من �حلجر �جلريي من �لع�رص �لروماين عرث عليه 
فَّت على �جلو�نب متاثيل من  »باأبي بللو« مبحافظة �لبحرية، و�صُ

�لع�رص �ليوناين �لروماين بع�صها له طابع م�رصي. 

احلديقة 

من  �لأحجام  خمتلفة  تو�بيت  منها  عديدة  �آثاًر�  وت�صم 
�لزهور وغريها، وبع�ض  بعقود من  �لرخام و�جلر�نيت حمالة 
تيجان �لأعمدة من �لطر�ز �لكورنثي �أو �لأيوين �أو �لدوري، 
ويف نهاية �حلديقة متثال �صخم من �جلر�نيت ميثل رم�صي�ض �لثاين 
كبري  ور�أ�ض  قري«،  »باأبي  عليه  عرث  زوجته  جو�ر  �إىل  جال�ًصا 
للقائد �لروماين ماركو�ض �أنطونيو�ض، وقد برزت فيه عنا�رص 
بناء  �أعيد  �حلديقة  من  �لغربي  �ل�صمال  ويف  �مل�رصي،  �لفن 
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بالفيوم(،  هريت  )بطن  »ثيادلفيا«  من  �ملنقول  �لتم�صاح  هيكل 
حيث �كت�صف هذ� �لهيكل عام 1912م يتقدمه ثالث بو�بات 
توؤدي �إىل �ملق�صورة �خلا�صة بالإله، وعلى �لبو�بة �لأوىل ن�ض 
يدل على �أن �أحد �أهايل �لإ�صكندرية �أقام هذه �لبو�بة يف عهد 
بطليمو�ض �ل�صابع )137 ق.م.(، وباحلديقة قطع من �خل�صب 
هي �أجز�ء من مع�رصة قدمية كانت ت�صتخدم لع�رص �لعنب �لنبيذ 
من  ملذبح  م�صتديرة  وقاعدة  بالفيوم،  ثيادلفيا  يف  عليها  وعرث 
�لرخام مزينة بنقو�ض متثل بع�ض �لآلهة و�لآلهات يتو�صطها �لإله 
»زيو�ض« جال�ًصا على �لعر�ض و�أمامه �لن�رص، وتقف خلفه زوجته 
»هري�« وقد عرث عليه بالأز�ريطة بالإ�صكندرية، وحمام �صغري 
من �لرخام على �صكل مقعد يجل�ض عليه �مل�صتحم، ومقربتان 
ويرجع  �ليوناين  �لطر�ز  على  �إحد�هما  بالورديان  عليهما  عرث 
عن  عبارة  و�لأخرى  �مليالد،  قبل  �لثالث  �لقرن  �إىل  تاريخها 

غرفة للمدفن يزين �صقف مدخلها �صدفة كبرية.

القاعة )ج(

وبعد زيارة �حلديقة يتجه �لز�ئر عرب �ملمر يف �جتاه �خلروج 
مرمرية  �آثار  من  ت�صم جمموعة  �لتي  )ج(  �لقاعة حرف  فريى 
ر�ئعة �ل�صنع عرث عليها يف معبد �صغري بالر�أ�ض �ل�صود�ء بالقرب 
من �صيدي ب�رص، ويرجع تاريخها �إىل �لقرن �لثاين �مليالدي، 
ويف �صمال �لقاعة قدم من �لرخام »لإيزيدور« �لذي �صقط من 
عربته فاأ�صيب يف قدمه، و�أقام هذه �لقدم و�لتماثيل �لأخرى 
للمعبد بعد �صفائه، وبجانب �لقدم بو�بة من �حلجر �جلريي ملعبد 
مبدينة ما�صي بالفيوم عليه ق�صيدة باليونانية نظمت ملدح �لإلهة 

�إيزي�ض.

�لتاج  ت�صع  �إيزي�ض  لالإلهة  ر�ئع  متثال  �لقاعة  جنوب  ويف 
على ر�أ�صها وبجانبها متثال لالإله حربوقر�ط �بنها يف �صكل طفل 
�ليمنى يف فمه، وبهذه �لقاعة عمود  عار، وقد و�صع �صبابته 
�أغ�صط�ض  لالإمرب�طور  �أنها  يظن  كبرية  ر�أ�ض  عليه  �لرخام  من 
�آخر يعلوه ر�أ�ض �صخم  – 14م( ويقابله عمود  )30 ق.م. 
لالإمرب�طور هادريان )�نظر مادة �أدريان( عرث عليه يف تل �أتريب 

)ببنها(.

�إ�رص�ف  حتت  ويقع  �لروماين  �ليوناين  �ملتحَف  ويتبع 
�أحياء  مبعرثة يف  هامة  �أثرية  �أماكن  �صوؤونه عدُة  �لقائمني على 
مدينة �لإ�صكندرية، وماز�لت من �لأماكن �ل�صياحية ذ�ت �لقيمة 

�لتاريخية �لهامة، وفيما يلي �رصح موجز لهذه �لأماكن:

مقابر م�سطفى كامل 

وتقع يف �ل�صمال �ل�رصقي من ثكنات م�صطفى با�صا بالقرب 
ومادة  جابر،  �صيدي  مادة  )�نظر  جابر  �صيدي  م�صجد  من 
حتت  بع�صها  �ل�صخر،  يف  جميعها  نحت  وقد  جبري(،  �بن 
�لأر�ض و�لبع�ض �لآخر يرتفع جزًء� منها فوق �صطح �لأر�ض، 
 – و1934)1353   1933 عامي  يف  عنها  ك�صف  وقد 
و�أو�ئل  �لثالث  �لقرن  �أو�خر  �إىل  تاريخها  ويرجع  1354هـ( 

�لقرن �لثاين قبل �مليالد.

مقربة ال�ساطبي

ب�صارع  مارك  �صان  كلية  من  �ل�صمالية  �جلهة  يف  وتقع 
�إذ  بور�صعيد، وقد �صمم تخطيطها على منط �لبيت �ليوناين، 
�إنها تتكون من مدخل ودهليز وحجرة �أمامية ثم حجر خلفية، 
عامة  �صارت  وملا  خا�صة،  مقربة  �إن�صائها  �أول  يف  وكانت 
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من  �لأ�صيل  �جلزء  بناء  ويرجع  جديدة،  �أجز�ء  �إليها  �أ�صيف 
�إىل  �لثاين  �مليالد، و�جلزء  قبل  �لثالث  �لقرن  �أو�ئل  �إىل  �ملقربة 
نهاية هذ� �لقرن نف�صه، �أي �أنها �صيدت يف خالل ذلك �لقرن 
معمارية  بزخارف  �لأ�صلية  �ملقربة  زينت  وقد  �صنو�ته،  وعرب 
هي �أن�صاف �أعمدة على �لطر�ز �لدوري و�لأيوين، بينها نو�فذ 
و�أبو�ب وهمية، ويدل طر�ز بناء �ملقربة وزخارفها وما عرث عليه 
فيها من �لأو�ين و�لأدو�ت �جلنائزية على �أنها �صيدت يف حو�يل 
عام 260 ق.م. كمقربة لإحدى �لأ�رص �لغنية ثم حتولت بعد 

ذلك �إىل جبانة عامة.

مقابر الأنفو�سي

�ملادة(  هذه  )�نظر  �لتني  ر�أ�ض  ق�رص  من  بالقرب  وتقع   
ويوجد بهذه �ملنطقة خم�ض مقابر رئي�صية ك�صف عن �ثنتني منها 
�لأخرى  �لثالث  عن  وك�صف  )1319هـ(،  1901م  عام 
�إىل  �ملقابر  هذه  تاريخ  ويرجع  )1340هـ(،  1921م  عام 
�لأ�صكال  ومن  �مليالد،  قبل  �لثالث  �لقرن  من  �لأول  �لن�صف 
�لعامة لهذه �ملقابر يت�صح �أن �لفنني �مل�رصي و�ليوناين قد �متزجا 
�لتي  و�لر�صومات  �لزخارف  ذلك  على  ويدل  ت�صييدها،  يف 

�حتفظت بها جو�نبها حتى �لآن.

مقربة كوم ال�سقافة

 وتقع يف حّي كوم �ل�صقافة نف�صه �لذي كان مكاًنا لقرية 
�أ�صا�صها  على  �لإ�صكندرية  قامت  �لتي   »Rhakotis »ر�قوده 
و�لتي كانت بلدة هامة تتبعها من �لناحية �لإد�رية �صت ع�رصة 
�إذ كانت تعترب �حلامية �لأمامية للدفاع عن م�رص  قرية وبلدة، 

يف مو�جهة �لغزو�ت �لليبية.

وتعترب هذه �ملقربة – �لتي يرجع تاريخها �إىل �لقرن �لثاين 
�أنها  ول�صيما  �لأثرية  �لإ�صكندرية  مقابر  �أهم  من   – �مليالدي 
فيها  يتجلى  �لتي  و�لنقو�ض  �لت�صميم  حيث  من  فريد  نوع  من 
عرث  وقد  �لروماين،  �ليوناين  بالفنني  �مل�رصي  �لفن  �متز�ج 
عليها خالل عام 1900م )1318هـ( وهي مكونة من ثالث 
م�صتوى  يف  ومدخلها  �ل�صخر،  يف  جميعها  نحتت  طبقات 
�صطح �لأر�ض وينزل �إليها ب�صلم حلزوين يف نهايته دهليز على 
جانبيه فجوتان على هيئة ن�صف د�ئرة، ويت�صل �لدهليز بقاعة 
و�ملقربة  �لرتفاع،  قليل  ب�صور  حماطة  بئر  تتو�صطها  م�صتديرة 
�أماكن  على  عالوة   – ت�صتمل  �حليز  و��صعة  �لنو�حي  متعددة 
م�صتديرة  وقاعة  �جلنائزية  للماآدب  وقاعة  مذبح  – على  �لدفن 
كبرية، و�ملقربة �لرئي�صية وقاعة با�صم »�لإمرب�طور كر�كاّل«، 
وقاعة با�صم نيميزي�ض، وملا لفن ت�صييدها من �لروعة و�لإتقان 

فهي تعترب من �أعظم �لآثار �ل�صياحية باملدينة.

بقايا معبد ال�سريابيوم

ب�صارع  �ل�صو�ري  عمود  فيه  يقوم  �لذي  باملكان  يقع   
كرموز، و�صبب ت�صييده يرجع �إىل رغبة بطليمو�ض �لأول �بن 
�لعقيدة  توحيد  �ملادة( يف  هذه  )�نظر  ب�صوتري  �مللقب  لجو�ض 
�لدينية بالإ�صكندرية بعد �أن كان من ن�صيبه يف توزيع �إمرب�طورية 
�لإ�صكندرية  من  �تخذ  �أن  وبعد  م�رص،  �لأكرب  �لإ�صكندر 
جديد  مبعبود  �صوتري  �أتى  �لغاية  هذه  ولتحقيق  مللكه،  عا�صمة 
�أطلق عليه ��صم »�صري�بي�ض«، ثم �أقيم له �ملعبد �ل�صهري �لفخم يف 
�ملكان �لآنف �لذكر، و�إذ� كان بع�ض �ملوؤرخني قد �أو�صحو� 
�لوثائق  على  �عتماًد�  �لثالث  بطليمو�ض  عهد  يف  بني  �ملعبد  �أن 
�لتي وجدت يف مكان و�صع �أ�صا�صه، فاإن �لن�صو�ض �لتاريخية 
�صيد  �لذي  هو  )�صوتري(  بطليمو�ض  �أن  على  تدل  بها  �ملوثوق 
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�لأبنية �لأ�صلية لهذ� �ملعبد )�نظر مادة �صوتري( و�أن �بنه وحفيده 
ل  �أ�صافا �أبنية �أخرى و�صعت من حيزه �إىل حد كبري، وقد ُف�صِّ
ميكن  م�صهًبا  تف�صياًل  )ب�صوتري(  �خلا�ض  �لبحث  يف  ذلك  كل 

�لرجوع �إليه.

معبد الراأ�س ال�سوداء

 ويقع هذ� �ملعبد بالقرب من حمطة تر�م فيكتوريا )�لن�رص 
حاليًّا( يف �جلهة �ليمنى من �خلط �حلديدي �ملمتد من �لإ�صكندرية 
�إىل »�أبو قري« وهو معبد من �لع�رص �لروماين، ويرجع تاريخه 
وقد  �مليالدي،  �لثالث  �لقرن  و�أو�ئل  �لثاين  �لقرن  �أو�خر  �إىل 
كثبان  رفع  �أثناء  يف  )1355هـ(  1936م  عام  عنه  ك�صف 
�لرمل يف هذه �جلهة، ويتكون من �صلم يوؤدي �إىل بهو به �أربعة 
�ل�صنع  جميل  قدم  يتو�صطها  كان  �لأبي�ض  �لرخام  من  �أعمدة 
يقول:  باليونانية  ن�ض  عليها  ونق�ض  قاعدة،  فوق  �لرخام  من 
�صقوطه  من  �صفائه  بعد  لالإلهة  �لقدم  هذه  وهب  �إيزيدور  »�إن 
لأن  �إيزي�ض  هي  �لإلهة  �أن  ويعتقد  قدمه«،  و�إ�صابة  عربته  من 
ووجد  حجًما،  باملعبد  �ملوجودة  �لتماثيل  �أكرب  كان  متثالها 
باملعبد ثالثة متاثيل من �لرخام جميلة �ل�صنع وهي لالآلهة: �إيزي�ض 
ومتثالن  �لآخر(،  �لعامل  �آلهة  )من  وهرمانوبي�ض  وحربوقر�ط 
على هيئة »�أوزيري�ض كانوب« ومذبح �صغري، وقد نقلت كل 
هذه �لآثار �إىل �ملتحف �ليوناين �لروماين، ويعتقد �أن هذ� �ملعبد 
ا �أقامه »�إيزيدور« �عرت�ًفا بف�صل �لإلهة �إيزي�ض  كان معبًد� خا�صًّ

يف �صفائه بعد �إ�صابة قدمه.

1124– املتنبي – �سارع – بق�سم املن�سية 
1125– املتنبي – �سارع – بق�سم اجلمرك

باللقب  وعرف  �جُلعفي  �حل�صني  بن  �أحمد  �لطيب  �أبو  هو 
عام  �لكوفة  مبدينة  ولد  وقد  �ملتنبي،  وهو  عليه  �أطلق  �لذي 
�لكندي  ن�صبته  ثم كانت  303هـ )915م( يف كندة، ومن 
�لتي يعرف بها �أحياًنا، وقد زعمت �أ�رصته يف ظروف ع�صبية 
�لطيب  �أبو  وكان  �ليمانية،  »جعف«  ع�صرية  �إىل  تنتمي  �أنها 
يوؤمن طو�ل حياته بتفوق عرب �جلنوب على عرب �ل�صمال، 
ما  و�رصعان  ر�أ�صه،  م�صقط  �لأوىل يف  درو�صه  �ملتنبي  وتلقى 
�متاز بذكائه �لوقاد وحافظته �لقوية كما ظهرت موهبته �ل�صعرية 
�ل�صيعي  �ملذهب  تاأثري  مبكرة، وقد وقع يف ذلك �حلني حتت 
تطور  يف  ذلك  فاأثر  �ل�صيعة  من  �لزيدية  طائفة  �إىل  مال  ورمبا 
فل�صفته، ومن جهة �أخرى �صاعدت �لظروف �لتي �أحاطت به 
على �رصعة تطور عقيدته �لدينية، وتوؤكد �لرو�يات �أنه فرَّ من 
�لقر�مطة �لذين ��صتولو� على �لكوفة و�أعملو� فيها �لنهب  وجه 
بني  يقع  �إقليم  �ل�صماوة وهي  �إىل  و�أ�رصته  و�ل�صلب، وجلاأ هو 
�صو�د �لكوفة يف �ل�رصق وتدمر يف �لغرب وق�صى يف هذ� �لإقليم 
عامني، ولقد �أخذ �لقر�مطة يف تهذيب بني كلب �لذين كانو� 
يعي�صون عي�صة �لبدو يف �صهوب تلك �ل�صحر�ء، ومن �ملحتمل 
�أن يكون �ملتنبي يف �صبابه قد �ت�صل يف ذلك �لوقت ببع�ض �أفر�د 
هذه �لفئة، غري �أن �ملرجح هو �أن تعاليمهم مل ترتك �أثًر� و��صًحا 
بني  �ملتنبي  �إقامة  �أن  فيه  �صك  ل  ومما  �صنه،  حلد�ثة  حياته  يف 
هوؤلء �لبدو قد �أك�صبته معرفة و��صعة �لأفق باللغة �لعربية، وقد 

كان يفاخر بذلك عندما �صار من فحول �ل�صعر�ء.
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�أن يكر�ض مو�هبه  �أنه عزم على  ويت�صح من �صياق �صريته 
�لذهنية �ملتفتقة يف �إتقان �ل�صعر مبجرد عودته �إىل مدينة �لكوفة 
يف �أو�ئل عام 315هـ )927م(، وكان يف ذلك �حلني �صديد 
هذه  )�نظر  و�لبحرتي  �ملادة(  هذه  )�نظر  متام  باأبي  �لإعجاب 
يف  ظهرو�  �لذين  �ملدح  �صعر�ء  �أكابر  من  كانا  وقد  �ملادة(، 
�لقرن �ل�صابق لع�رص �ملتنبي و�لذين كانو� يرون �أن �ل�صعر و�صيلة 
م�صمونة �لعاقبة للح�صول على �لرثوة و�جلاه، ولذ� نرى �ملتنبي 
يبادر �إىل �لتقرب من �أبي �لف�صل �لكويف �لذي مدحه بق�صيدة 
عقيدة  تطور  يف  بعيد  حد  �إىل  �لف�صل  �أبو  �أثر  ولقد  ق�صرية، 
�لقر�مطة  مذهب  �عتنقو�  �لذين  من  كان  لأنه  وفل�صفته  �ملتنبي 
�أدري«،  »بال  �لقائل  �ملذهب  �أن�صار  من  كان  �لأقل  على  �أو 
كانت  �لتي  �لق�صائد  يف  �لغمو�ض  من  �صيء  يف  ذلك  ويلوح 
بعد   – مبوله  �ت�صاله  جعله  وقد  مديحه،  مت�صمنة  �إليه  توجه 
�لتي  و�ل�صالت  �صباه  فيها  ق�صى  �لتي  �ل�صيعية  �لبيئة  هياأته  �أن 
كانت بينه وبني �لقر�مطة – ينبذ �لعقائد �لدينية �لتي كان يرى 
�لوقت  ذلك  يعتنق يف  نر�ه  ثم  ومن  للظلم،  روحية  �أد�ة  �أنها 
فل�صفة رو�قية مت�صائمة ظهر �صد�ها يف �صعره، فكان مييل �إىل 
�لقول باأن �حلياة ما هي �إل غو�ية يبددها �ملوت ول ي�صودها �إل 
�حلماقة و�ل�رص، ومل يعرف عن �ملتنبي �أنه تلقى �لعلم يف معاهد 
معروفة ول در�ض در��صة منظمة ول كان من كبار �لعلماء �أو 
�لعلوم، �صوى ما كان معروًفا عنه من  �لفال�صفة يف علم من 
�لتعمق يف فنون �للغة �لعربية، ولكن مما ل �صك فيه �أن �نت�صار 
�لعلوم �لفل�صفية �ليونانية وعلوم �لجتماع ون�صج �لثقافة �لعربية 
يف تلك �لأيام وكرثة �جلدل و�ملناق�صات يف �مل�صائل �ل�صيا�صية 
و�لدينية كان له �أثر عميق يف نف�ض �أبي �لطيب، وكان بطبعه 
ذكي �لفوؤ�د، حا�رص �لذهن، قوي �لذ�كرة، �صفي �لقريحة، 
فوعى من كل ذلك �صيًئا كثرًي�، و�أمَلَّ بكثري من تلك �مل�صائل 

حتى �أ�صبح ذ� ثقافة و��صعة و�طالع عظيم، ولكنه ��صتعان بكل 
ما وعى و��صتوعب على تغذية �صعوره ونف�صه �لطاحمة وتقوية 
ه  ملكة �لنقد يف وجد�نه حتى �صار من �لغالة يف ذلك، وجرَّ

ذلك �إىل �لغرور �لبعيد �ملدى.

�أعد�ء  – �صاأنه يف ذلك جميع  �لعربية  وقد دفعته ع�صبيته 
�ل�صعوبية – �إىل مهاجمة �لأعاجم �ملغت�صبني، ولذلك ي�صتطاع 
كان  ملاذ�  معرفة  نف�صه  على  ي�صتوىل  كان  �لذي  �لتناق�ض  من 
يطمع طو�ل حياته يف �لرثوة و�ل�صلطان �للذين كان يحتقرهما 
بقية  يتميز عن  �أنه كان  فوؤ�ده، مع  �لغور يف  �لعميق  يف عقله 
معا�رصيه بخ�صونة �لطبع و�لت�صدد يف �لأمور �خللقية، ونالحظ 
غزو  على  �لأمر  �أول  مق�صوًر� يف  تفكريه  �لطيب جعل  �أبا  �أن 
عن  �لبحث  �ملالئم  من  ر�أى  ثم  ومن  ب�صعره،  �لعربي  �لعامل 
جمال �أو�صع لن�صاطه وطموحه، فرتك �لكوفة حو�يل نهاية عام 
316هـ )928م( ورمبا كان ذلك ب�صبب نهب �لقر�مطة لهذه 
�ملدينة مرة ثانية، وكان من �لطبيعي �أن ت�صده بغد�د �إليها ليمدح 
فيها مو�طنه حممد بن عبيد �لله �لعلوي، ثم يرحل عنها ليعي�ض 
من  كثري  غر�ر  على  �جلو�لني  �ل�صعر�ء  عي�صة  عامني  �ل�صام  يف 

�صعر�ء ع�رصه.

و�حلكمة  بالفل�صفة  يتظاهر  �لذي  �ل�صاعر  هذ�  جند  ولذ� 
فيمدح  عليائه  من  ينزل  جنده  �لهمة،  وعلو  �لنقية  و�لكربياء 
يف ملق ظاهر ويحتمل ما ينجم عن ذلك من كذب �رص�ح، 
ويحمل على �لطعن يف �أخالقه، ويظهر هذ� �خللق �ملتقلب يف 
مدحه وذمه ل�صخ�ض و�حد فريفعه �إىل �صماء �ملجد ثم يهبط به 

�إىل �لدرك �لأ�صفل.
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ولي�ض من �لي�صري تتبع �ملتنبي يف جتو�له لأن ديو�نه –وهو 
مرجع �صرية حياته �لوحيد– مل يرتب ترتيًبا زمنيًّا مقنًعا، ومن 
ورجال  �لبدو  �صيوخ  حياته  من  �لفرتة  هذه  يف  ميدح  نر�ه  ثم 
�لعجلة،  فيها  تظهر  ق�صائد  و�لالذقية يف  طر�بل�ض  �لأدب يف 
و�إن كانت تظهر مالمح موهبته �لوقادة، و�صعره يف هذه �لفرتة 

بالذ�ت مييل �إىل �لقدمي ويلوح فيه �أثر �أبي متَّام و�لبحرتي.

و�رصعان ما برم �ملتنبي بهذه �حلياة �لتي مل يلق فيها �لتقدير 
�لكايف ملو�هبه فبد�أ يتطلع �إىل حتقيق �أحالمه يف �ل�صيادة بالقوة، 
فعزف عن �ملديح �لذي كان يوؤجر عليه وعاد �إىل �لالذقية ليبد�أ 
بع�ض  فكتَّاب  طوياًل،  زمًنا  كنهها  فهم  �أُ�صيء  ثورية  بدعوة 
جنود  فاأ�رصته  »�ل�صماوة«  يف  �لنبوة  �دعى  �إنه  يقولون  �ل�صري 
�لإخ�صيد، ومن ثّم ل�صق به لقب �ملتنبي، و�لو�قع هو �أن يف 
 – كانت  �أنها  غري  �لثورة،  بهذه  بقيامه  تقطع  ق�صائد  ديو�نه 
مًعا،  ودينية  �صيا�صية   – �لوقت  ذلك  ثور�ت  من  غريها  �صاأن 
وقد بد�أت يف �لالذقية ثم �متدت �إىل �حلدود �لغربية »لل�صماوة« 
��صتغل  وقد  للتمرد،  د�ئًما  �ملتاأهبون  كلب  بنو  ي�صكن  حيث 
�أبو �لطيب مبادئ �لقر�مطة دون �أن يوؤمن مبذهبهم، ومل جتد 
هذه �ملبادئ �أذًنا �صاغية �إل عند �لبدو و�لرحل، وما من �صك 
على  تقوم  �لتي  �حلقيقية  ومبادئه  �لغام�صة  �ملتنبي  �أقو�ل  �أن  يف 
�نتهاز �لفر�ض وت�صوره لالإمامة على �لأ�صاليب �لقرمطية �صببت 
بع�ض �للتبا�ض يف فهم دعوته ول�صيما �أن كل تاأثري يف ذلك 
�حلني كان يعترب عماًل من �لأعمال �لقرمطية، و�رصعان ما هزم 
�ملتنبي و�أتباعه من �لبدو وكان قد �أ�صاب بع�ض �لنجاح ثم �أ�رص 
نهاية عام 322هـ )923م( وحوكم  وحب�ض يف حم�ض يف 
و�ُصِجن عامني كاملني �أفرج عنه بعدهما على �أن يتعهد بالإقالع 
عن غيه، ومل يك�صب من هذه �ملغامرة �صوى لقب �ملتنبي �لذي 

لزمه طو�ل حياته، وعندها �أيقن �أن �ل�صعر وحده هو �صبيله �إىل 
حتقيق �أحالمه و�إ�صباع طموحه �لوثاب.

�لثورة،  هذه  قبيل  �ملتنبي  نظمها  �لتي  �لق�صائد  ومتتاز 
وبعدها مبا�رصة بقوة �ل�صاعرية وخ�صبها وبحرية �لفكر و�خليال 
يف معاجلة نظم هذه �لق�صائد مع و�صوح �لأ�صلوب �لذي يظهر 
ومبجرد  �ملعامل،  بينة  �ل�صخ�صية  هذه  كيان  ويربز  �صخ�صيته 
�أن عاد �ملتنبي �إىل �حرت�ف �ملديح رجع �إىل �لتجو�ل وقد بد�أ 
�ملرة عام 325هـ )937م(، وظّل على هذه  جتو�له يف هذه 
دم�صق وحلب  �أهل  قانًعا مبدح  �صنو�ت عدة  �لعي�ض  من  �حلال 
و�أنطاكية وما يجاورها من �ملدن، وتدهورت به �لأيام لدرجة 
�أنه نظم �لق�صائد يف مدح بع�ض �لعمال ليتقا�صى �أجًر� زهيًد� ل 
ي�صل  �أخذ  ك�صاعر  �صيته  �أن  غري  فذ،  ك�صاعر  ومكانته  يتفق 
يت�صع  �ل�صيت  هذ�  و�أخذ  �ل�صخ�صيات،  كبار  م�صامع  �إىل 
بدر  �لأمري  فاتخذه  �لأمر�ء،  ق�صور  �أن و�صل  �إىل  �صيوعه  يف 
وقد  )929م(،  328هـ  عام  �أو�ئل  يف  له  �صاعًر�  �خلر�صني 
ذكر �ملتنبي هذ� �لأمري يف ديو�نه با�صم »بدر بن عمار«، وكان 
�لأمري بدر يف ذلك �حلني و�لًيا على دم�صق من قبل �أمري �لأمر�ء 
�بن ر�ئق �لذي كان قد �حتل �ل�صام، وملا كان �لأمري بدر من 
�أ�صل عربي فقد وجد فيه �ملتنبي �ملوىل �لذي كان ينتظره منذ 
�لأمري  نظمها يف هذ�  �لتي  �ملدح  ق�صائد  وتف�صح  بعيد،  زمن 
عن كبري �إعجاب �ملتنبي ب�صفاته و�صجاياه، وتدل هذه �لق�صائد 
�ل�صعري  �إلهامه  �أفق  �لطيب« و�ت�صاع  »�أبو  على ن�صوج �صاعرية 
له  �صبق  �لتي  و�لق�صائد  �لق�صائد  هذه  جمموع  ومن  �لرفيع، 
�ل�صيا�صي،  �ملجال  �لأدب وترك  �إىل عامل  نظمها منذ رجوعه 
من جمموع هذه �لق�صائد جميعها ي�صتطاع �لقول باأن تدبيجها 

يعرب �أ�صدق تعبري عن �ملرحلة �لثالثة يف حياة �ملتنبي �لفكرية.
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ومل تدم �صد�قة �ملتنبي لالأمري بدر �خلر�صني غري عام ون�صف 
�لعام لأنه �أح�ض بالد�صائ�ض �لتي كانت حتاك �صده من مناف�صيه 
وحا�صديه فخ�صي على حياته وجلاأ مرة �أخرى �إىل بادية �ل�صام، 
وهناك ��صتولت عليه فكرة �لثورة من جديد، وكان من ح�صن 
حظه �أن نزح �لأمري بدر �إىل �لعر�ق فا�صتطاع �خلروج من خمبئه 
يف �لبادية ومعاودة �لتك�صب من �صعر �ملديح، فنظم �لق�صائد 
�ملطاف يف  نهاية  ثم جنح يف  تذكر  لهم مكانة  لي�ض  �أفر�د  يف 
بعد  و�صار  �حلمد�نيني يف حلب،  بالد  مكاًنا يف  له  يجد  �أن 
ذلك �ل�صاعر �لر�صمي ل�صيف �لدولة �حلمد�ين )�نظر مادة �صيف 

�لدولة( يف �أو�ئل عام 337هـ )948م(.

بانف�صاله  تبد�أ  �لتي  �لفرتة  �لتي نظمها يف  �لق�صائد  وتوؤلف 
)940م(  329هـ  عام  منت�صف  يف  �خلر�صني  بدر  �لأمري  عن 
�لر�بعة  �ملرحلة  �حلمد�نية  �لدولة  �صاعر  �إىل  �رتقائه  وتنتهي عند 
حتى  وو�صائلها  �أ�صلوبها  ينتهج  ظّل  �لتي  �ل�صعرية  حياته  من 
بني  و�لتقلب  بالتدفق  �ملرحلة  هذه  �صعره خالل  وميتاز  وفاته، 
�لتوفيق �حل�صيف ملزج �ل�صاعرية �لقدمية �لتقليدية �لتي درج عليها 
�ملحدثون يف زمانه بالقو�لب �ل�صعرية �حلرة �لتي ��صطنعها �ملتنبي 
يف مرحلة ثورته، فقد �قت�صد �إىل �أبعد حد من �ملقدمات �لغزلية 
دون �لبتعاد كلية عن قالب �لق�صيدة �لقدمية و�أخذ – يف بع�ض 
فيها  مبقدمة  �لغزلية  �ملقدمة  عن  باملقدمة  ي�صتعي�ض   – �لأحيان 
�لطماع  �أحالمه وطموحه  فيها  فيبث  �مل�صطنعة  �لفل�صفية  �لروح 

وجتاربه يف �حلياة و�صكو�ه من دهره.

وقد لزم �ملتنبي �صيف �لدولة �حلمد�ين ت�صعة �أعو�م وتعلق 
به يف �صدة و�أظهر �أنه يحب يف هذ� �لأمري كل �ل�صفات �لتي 
جتعل منه زعيًما عربيًّا كامل �ل�صجايا متني �لأخالق �لذي يجمع 
ر �صيف �لدولة هذ�  بني �لعظمة و�ل�صجاعة و�ل�صماحة، وقد قدَّ

�إ�صاءته  �إىل  يركن  �لنعم، ومل  فاأغدق عليه  �صاعره  �ملديح من 
فاإذ�  �ملتنبي ي�صحبه يف غزو�ته  �أي يوم من �لأيام، وكان  يف 
رجع �إىل حلب قاعدة ملكه يجد �أن �صاعره قد تغنى مبغامر�ته 
مع �لروم و�لبدو، ويف فرت�ت �لهدوء �لتي كان �صيف �لدولة 
�لبالط يف  رجال  ي�صارك  �ملتنبي  جند  �لر�حة  �إىل  �أثناءها  يخلد 
ق�صائد  فينظم  �لإنتاج  عن  ينفك  ل  ولكنه  ومرحهم،  لهوهم 
�ملديح يف كل �ملنا�صبات ويرثي كل من تو�تيه �ملنية من �أقرباء 
موله، وقد ترتب على �رص�مة �أخالقه و�ت�صاع نطاق �صهرته �إىل 
�أن يوؤلب على نف�صه �أعد�ء �ألد�ء على �لرغم من حماولة بع�ض 
�أ�صدقائه �لدفاع عنه، وعلى ر�أ�صهم �ل�صاعر »�لببغاء«، بيد �أن 
ينفع يف مو�جهة خ�صومه بزعامة  �لدفاع عنه مل  حما�صهم يف 
�ل�صاعر �ل�صهري »�أبي ِفر��ض �حلمد�ين« )�نظر مادة �أبي ِفر��ض(، 
ومل يحفل �صيف �لدولة بحمالت هوؤلء �خل�صوم على �صاعره 
يف �أول �لأمر، ولكنه �صاق بها ذرًعا بعد �أن طال �أمدها، ومل 
يجد �ملتنبي �إز�ء تخلي موله عنه �إل مغادرة حلب و�للتجاء هو 
و�أ�رصته �إىل دم�صق يف نهاية عام 346هـ )957م(، ويجمع 
�لنقاد على �أن �ملتنبي بلغ ذروة جمده �ل�صعري يف تلك �لفرتة 
�لتي ق�صاها يف بالط �صيف �لدولة، �إذ متلك نا�صية �ل�صعر نظًما 
وفنًّا، وكان �ملتنبي �أقدر من �أبي ِفر��ض على و�صف �نت�صار�ت 
تتجلى  �لتي  �لروعة  ولكن يف غري  �لروم،  على  �لدولة  �صيف 

م�رصقة يف �صعر �أبي فر��ض.

و�نتقل �ملتنبي من دم�صق �إىل �لف�صطاط )�نظر هذه �ملادة( 
مادة  )�نظر  �لإخ�صيدي  بكافور  و�ت�صل  حاليًّا،  �لقاهرة  وهي 
�ملتنبي عقب هذ� �لت�صال عن  �لإخ�صيدي(، وتك�صف حياة 
�ل�رصور�ت �لتي كان �ل�صعر�ء ي�صطرون �إىل �خل�صوع لها خالل 
�لقرن �لر�بع �لهجري )�لعا�رص �مليالدي( فاأجرب �ملتنبي - ك�صًبا 
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للرزق و�إ�صباًعا لطموحه و�أطماعه – على مدح رجل يكنُّ له 
��صتقالله  فقد  ثم  و�زدر�ء، ومن  �حتقار  نف�صه كل  قر�رة  يف 
مقد�ر  كافور  يف  مد�ئحه  وتت�صمن  مًعا،  و�ملادي  �ملعنوي 
�أ�صفه لفقد�ن ر�صا �صيف �لدولة عنه، وتظهر يف �لوقت نف�صه 
كافور  بكر�مة  �ملبا�رص  غري  �مل�ض  وتخفي  نظمها  يف  �لفتعال 
نف�صه، وما من �صك يف �أن �ملتنبي ق�صد مبدحه لكافور �حل�صول 
على ولية �صيد� �لتي وعده بها، وملا مل يِف �لإخ�صيدي بوعده 
حاول �ل�صاعر �أن ينال �حلظوة عند �أبي �صجاع فاتك �أحد قو�د 
�أروع  من  تعد  ق�صيدة  رثائه  �لطيب يف  �أبو  قال  وقد  كافور، 

ق�صائدها ومنها:

�حلزُن يقلُق و�لتجمُل يردُع  
و�لدمُع بينهما َع�صّي طيُِّع

�لنوُم بعد �أبي �صجاٍع نافٌر  
و�لليُل ُمْعٍي و�لكو�كُب ُظلَُّع  

ُكنَّا نظن دياَرُه مملوءًة  
ذهًبا فمات وكلُّ د�ٍر بَلقُع  

عام 350هـ )960م(،  فاتك  �صجاع  �أبي  وفاة  وكانت 
وبقيت �لعالقات متوترة بني كافور و�ملتنبي، �إىل �أن �صمم مرة 
�أخرى على �لفر�ر، ويف يوم عيد �لأ�صحى من هذ� �لعام نف�صه 
كتب ق�صيدته �مل�صهورة يف هجاء كافور وتركها يف خمدعه 
وترك �لف�صطاط خفية، وعرب بالد �لعرب متحماًل �أق�صى �ملحن 
و�لأهو�ل �إىل �أن و�صل �إىل �لعر�ق، وقد ��صتهل ق�صيدة هجائه 

لكافور بقوله:

عيٌد باأيِة حاٍل عدَت يا عيُد   
ى - �أَْم لأمٍر فيَك جتديُد مبا َم�صَ  

�أ�صخرُة �أنا مايل ل حتركني   
هذي �ملد�ُم ول تلك �لأغاريُد  

يف  يقال  ما  باأقذع  دولته  و�أهل  كافور  ذم  يف  يبالغ  ثم 
�لهجو:

�إين نزلُت بكذ�بني �صيفهُم   
عن �لِقَرى وعن �لرتَحاِل حمدوُد  

جوُد �لرجاِل من �لأيدي وجودهُم  
من �لل�صان، فال كانو� ول �جلوُد  

َعْبٍد يغتال  �أن ي�صري �إىل كل  �أن يقول يف كافور بعد  �إىل 
�صيده يف م�رص فيجد �لتمهيد للحكم:

يُّ �إماَم �لآبقني بها   اَر �خل�صِ �صَ
فاحلر ُم�صتعبٌد، و�لعبُد معبوُد  

�لعبُد لي�ض حلٍر �صالٍح باأٍخ  
لو �أنَُّه يف ثياِب �حُلرِّ مولوُد   

ل ت�صرتي �لعبَد �إل و�لع�صا َمَعُه  
�إنَّ �لَعبيد لأجنا�ٌض مناكيُد    

بغد�د،  ��صتقر يف  ثم  �لكوفة  �لزمن يف  �أم�صى مدة  ولقد 
عدل  ولكنه  �ملهلبي  �لبويهي  بالوزير  �لت�صال  يف  فكر  ولقد 
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وكذلك  له،  ي�صمرونه  �ل�صعر�ء  كان  �لذي  للعد�ء  ذلك  عن 
�أمثال �بن �حلجاج و�أبي �لفرج  �لعلماء �ملقربون من هذ� �لوزير 
�لفرج(،  �أبي  مادة  )�نظر  �لأغاين  �صاحب كتاب  �لأ�صفهاين 
ويف بغد�د �أخذ �ملتنبي يلقي على بع�ض �أ�صحابه درو�ًصا، �رصح 
عام  وق�صى  �حلني،  ذلك  حتى  نظمها  �لتي  �أ�صعاره  فيها  لهم 
�لعر�ق عام  ثم نزح عن  تلك �حلال،  353هـ )964م( على 
جان حيث  354هـ )965م( وذهب عن طريق �لأهو�ز �إىل �أرَّ
نال ر�صا �لوزير �لبويهي �بن �لعميد )�نظر هذه �ملادة( ونظم فيه 
بع�ض ق�صائد مدحه ثم تركه وذهب �إىل �صري�ز بفار�ض و�ت�صل 
بال�صلطان �لبويهي ع�صد �لدولة �لذي رغب يف �أن يكون �ملتنبي 
من رجال بالطه، وبعد �أن مدحه بعدة ق�صائد تعترب من غرر 
�لرو�ة  �أ�صعاره غادر �صري�ز لأ�صباب مل تعرف، ويقول بع�ض 
�إنه حنَّ �إىل وطنه فرجع �إىل بغد�د على مر�حل ق�صرية، ويف 
�لطريق هاجمته قبائل �لبدو وقرب دير �لعاقول يف �أو�خر �صهر 
وقتلو�  فقتلوه  965م(  عام  )�أغ�صط�ض  354هـ  عام  رم�صان 
يده، وكان  �لذي كتبه بخط  ديو�نه  وفيه  متاعه  فتناثر  غالمه 

عمره وقت وفاته حو�يل 51 عاًما.

�ملتحم�صني  باملعجبني  حياته  يف  حماًطا  �ملتنبي  كان  ولقد 
مل  �لذين  �حلا�صدين  هجمات  �صد  �أ�صعاره  عن  د�فعو�  �لذين 
يكونو� �أقل حما�صة يف �حلط من �صاأنه، ومعظم هوؤلء تناولو� 
�لو�صولية  �أخالقه  عن  ر��صني  يكونو�  مل  لأنهم  بالنقد  �صعره 
وبعد  من�صًفا،  نقدهم  من  �لكثري  يكون  �أن  ميكن  ل  َثمَّ  ومن 
و�أكرث  �لأوىل،  من  ب�صرية  �أنفذ  �لنقاد  من  طائفة  قامت  موته 
�آر�ء هذه  حذًر� من �لوقوع يف �لتحيز و�ملبالغة، ولقد �صادت 
�لطائفة �جلديدة –ومنذ �لقرن �خلام�ض �لهجري )�حلادي ع�رص 
�مليالدي(– لقب �ملتنبي بال�صاعر �لعظيم، و�لو�قع هو �أن �صعره 

كان له تاأثري عميق على �صناعة �ل�صعر �لعربي، و�صار ديو�نه يف 
�لعلماء و�لأدباء  متناول  �حلا�رص يف  �لو�صطى و�لع�رص  �لع�صور 
جني  �بن  �أمثال  ديو�نه  �رصَّ�ح  بف�صل  �لأندل�ض  �إىل  فار�ض  من 
و�أبي �لعالء �ملعري )�نظر مادة �ملعري(، و�لو�حدى و�لُعكربي 

)�نظر هذه �ملادة(، و�لتربيزي وغريهم.

�لذين  �ل�صعر�ء  يف  �أثر  �ملتنبي  �صعر  �أن  يف  �صك  من  وما 
جاوؤو� بعده ول�صيما �صعر�ء �ملديح، و�أبرز �صفاته �لتي حتبب 
�إىل �لنا�ض قر�ءة ديو�نه ما يتخلل �صعره من �أبيات ت�صتمل على 

�حلكمة �لعار�صة ومن ق�صائد تربز ع�صبيته �لعربية.

1126– املتويل – �سارع – بق�سم العطارين
اللبان بق�سم   – �سارع   – املتويل   –1127

�طلب ترجمته يف »�صيدي �ملتويل«.

 1128– جمد  الدين – حارة – بق�سم  مينا  الب�سل
ي�صتطاع ح�رصه من  يطلق على عدد ل  �لدين  لقب جمد 
�لنا�ض �صاأنه يف ذلك �صاأن �لألقاب �ل�صائرة �لتي يحملها �مل�صلمون 
باإ�رص�قه،  �لإ�صالمي  �لدين  يزين  بها  �مل�صمى  �أن  على  للدللة 
�لدين  �لدين و�صم�ض  فيقال على �صبيل �ملثل ل �حل�رص: �رص�ج 

وقمر �لدين و�رصف �لدين وهكذ�...

غري �أن �ملوؤرخني يدّونون �صرية حياة �أحد �لفقهاء �لبارزين 
من �أهل »َمْرو« هو:

امليهني  الف�سل  اأبي  بن  ن�رش  اأبي  بن  اأ�سعد  الفتح  اأب�   )1
لقبه  �أن   � جدًّ �ملحتمل  ومن  الدين(:  مبجد  )امللقب  ال�سافعي 
تخليًد�  �لب�صل  مينا  بق�صم  �لذكر  �لآنفة  �حلارة  على  �أطلق  هذ� 
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�لفقه و�خلالف  �إماًما يف  �لدين هذ�  لذكر�ه، وقد كان جمد 
وله يف ذلك �آر�ء م�صهورة، وق�صى �ملر�حل �لأوىل من �لتعليم 
مب�صقط ر�أ�صه »َمْرو«، ثم رحل �إىل غزنة حيث ذ�ع �صيته و�صاع 
ف�صله، وذهب بعد ذلك �إىل بغد�د فتوىل �لتدري�ض يف �ملدر�صة 
ثم  )1113م(،  507هـ  عام  خالل  �لأوىل  مرتني:  �لنظامية 
عام  و�لثانية  عام 513هـ )1119م(،  �صعبان  �صهر  عزل يف 
�ملرة  يف  �لتدري�ض  توليه  تاريخ  ومن  )1123م(،  517هـ 
�لأوىل عام 507هـ ي�صتطاع ��صتنتاج �أن مولده كان يف حو�يل 
�صن  �لتدري�ض يف  ممار�صة  بد�أ يف  �أنه  فر�ض  على  عام 487هـ 

�لع�رصين من �لعمر.

فاأخذ  �ملع�صكر  �إىل  خرج  �لثانية  �ملرة  يف  عزله  وبعد 
�خلالف،  م�صائل  وبطريقته يف  �لغزير  بعلمه  و�نتفعو�  �لنا�ض، 
وهو  �ل�صمعاين(  مادة  )�نظر  �ل�صمعاين  �صعد  �أبو  �حلافظ  وقال 
�صاحب كتاب »�لإن�صان« قال: »�إن �أبا �لفتح جمد �لدين قدم 
ثم  �ل�صلجوقي  حممود  �ل�صلطان  لدن  من  ر�صوًل  »َمْرو«  �إىل 
�صافر لأد�ء ر�صالة �أخرى �إىل همذ�ن حيث تويف عام 527هـ 

)1132م(«.

)1094م(  487هـ  عام  يف  كان  مولده  �أن  فر�ض  و�إذ� 
يكون قد بلغ �لأربعني من عمره عندما و�فته �ملنية، ومل �أعرث 

على �صيء من موؤلفاته يف �لفقه �ل�صافعي �لذي ��صتهر به.

ا �أن هذه �حلارة �صميت با�صم: ومن �ملحتمل �أي�صً

2( تاج املل�ك اأب� �سعيد ب�ري بن اأي�ب بن �ساذي بن مروان 
ا �أن هذه �حلارة �صميت  )امللقب مبجد الدين(: ومن �ملحتمل �أي�صً
�لأ�صغر،  �لأيوبي  �لدين  �ل�صلطان �صالح  �أخا  با�صمه، وكان 
وكان �صاعًر� و�أمرًي� على مدينة حلب، ومات متاأثًر� بجر�حه 

عام 579هـ )1183م(، وقد دّونت �صرية حياته مف�صلة يف 
كلمة »�بن �لبوري« فاطلبها يف هذه �ملادة.

الرمل بق�سم   – �سارع   – املجديل   –1129
لعله �لأ�صتاذ �ملجديل �لذي بقي مدة طويلة �صفرًي� لأفغان�صتان 
مب�رص، وكان تقيًّا حمبوبًا من �جلميع ويلب�ض �ملالب�ض �لوطنية 
رئي�ًصا  وكان  وقاره،  من  حليته  وتزيد  معمًما  وكان  �لأفغانية 
لل�صلك �لدبلوما�صي يف م�رص بو�صف كونه �أقدم �ل�صفر�ء لدى 
ا �آخر. �جلمهورية �لعربية، ثم عاد �إىل بالده ليتوىل من�صًبا هامًّ

1130– املجديل بك – �سارع – بق�سم الرمل
�أ�رصته  وماز�لت  بالقاهرة  ولد  �ملجديل،  م�صطفى  هو 
معروفة بها، وكان يف مر�حل تعليمه �لأوىل من طلبة �لأزهر، 
ثم �ختري لتلقي �لعلم باملد�ر�ض �لأمريية، و�أر�صل بعد ذلك يف 
بعثة علمية مبدينة فيينا بالنم�صا لتعلم �لكيمياء و�لطبيعة، وبعد �أن 
�أمت در��صته عاد �إىل م�رص، و�أحلق باملعمل �لكيميائي �حلكومي 
وظل فيه �إىل �أن �أحيل على �لتعاقد ومنح رتبة �لبكوية، وبلغ من 

�لعمر 90 عاًما، و�أدركته �ملنية عام 1319هـ )1901م(.

�لنم�صا كانت  �إىل  �أر�صلها حممد علي  �لتي  �لبعثة  �أن  ومبا 
خالل عام 1246هـ )1830م( فيكون م�صطفى �ملجديل قد 

�صافر �صمن طالب هذه �لبعثة وعمره نحو �لع�رصين �صنة.

�إن  �جلديدة«  »�خلطط  كتابه  يف  مبارك  با�صا  علي  ويقول 
عبا�ض �لأول �أ�صدر �أمًر� يف �صنة 1269هـ )1853م( لعبدي 
بال�صفر  �ملد�ر�ض  ديو�ن  مدير  �ملادة(  هذه  )�نظر  با�صا  �صكري 
�لالئق  �ملكان  �إليه لختيار  �ملو�صلة  �لطور و�لطرق  لر�صم جهة 
تلك  يف  لنف�صه  بنائه  على  عبا�ض  عزم  �لذي  �لق�رص  لإقامة 
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كبري  حمودة  بك  عامر  نف�صها  �لرحلة  يف  وكلف  �جلهة، 
�لكيميائي، ورزق  �ملجديل  مهند�صي �جليزة، وم�صطفى بك 
معدن  لك�صف  �ملعادن  يف  �لأخ�صائي  �أفندي  ورجب  �أفندي 
بوجوده  �صيناء  �صحر�ء  عرب  قال  �لذي  �حلجري،  �لفحم 
هناك، ف�صارو� على �لإبل من دير �لطور �إىل جبل �أبي طريفة 
مع خرب�ء من عرب جبل �لطور يف وديان، فو�صلو� �إىل �ملكان 
�ملو�صوف ووجدو� ح�صى �أ�صود مثل �لفول و�لبندق و�للوز بني 

طبقات حجر رملي، وعلمو� �أنها لي�صت فحًما.

فهل هذ� �لقول يدل على �أن ما وجده �لعرب كان فحًما 
من  �لفحم  با�صتخر�ج  �لآن  تهتم  �لدولة  �أن  بدليل  حجريًّا، 
هذه  هناك، ويف  مناجمه  بع�ض  �كت�صاف  بعد  �صيناء  �صحر�ء 
�حلالة تكون بعثة �ملجديل بك وزمالئه مل تدقق �لبحث و�لفح�ض 

للعثور على هذه �ملادة �لقيمة من �أكرث من مائة �صنة؟.

1131– املجذوب – �سارع – بق�سم العطارين
َجْذبًا،�صد  َجَذَب  فعل  من  �ملفعول  ��صم  هو  �ملجذوب 
دفع، و�صارت كلمة �ملجذوب تدل على �لرجل �مل�صتغرق يف 
�لت�صنع  �أو  �لوعي  وفقد�ن  �لعبط  من  تقرب  لدرجة  �لت�صوف 
وترك  �لإلهية  �لروحانية  يف  �ندمج  �إنه  ليقال:  �لفقد�ن،  بهذ� 

�لأمور �لدنيوية.

وماز�ل بع�ض هوؤلء �ملجاذيب يعي�صون يف كنف م�صاجد 
�لأولياء مثل �ل�صيد �أحمد �لبدوي، و�إبر�هيم �لد�صوق، و�ملقام 
�ت�صاع  ولكن  كثريين،  وكانو�  �لزينبي،  و�ملقام  �حل�صيني، 
�ملت�صعوذة  �لعاطلة  �لطائفة  هذه  على  يق�صي  �أخذ  �لتعليم  نطاق 

�صيًئا ف�صيًئا.

�ل�صارع  �أطلق على هذ�  �لذي  �ملجذوب  ��صم  يكون  وقد 
مالك  �أحد  �أو  به  ي�صكنون  كانو�  من  لأحد  �لعطارين  بق�صم 
�صو�رع  من  كثري  غر�ر  على  جانبيه  على  �لقائمة  �لعقار�ت 
ذكرهم  �لذين  �ملت�صوفني  لأحد  يكون  قد  �أو  �لإ�صكندرية، 
�ل�صعر�ين يف كتابه »طبقات �ل�صوفية«، وفيما يلي ما كتبه عن 

كل منهم:

باب  من  بالقرب  �ملدفون  املجذوب:  الدين  بهاء  ال�سيخ   )1
�ل�صعرية بالقاهرة بز�ويته، وكان من �أكابر �لعارفني بالله، وكان 

خطيًبا يف جامع �مليد�ن وتويف عام 920هـ )1514م(. 

2( �سيدي عبد الرحمن املجذوب: كان ي�صكن زقاق �صويقة 
�لفقر،  �أقعده  وقد  عاًما،  ع�رصين  م�صلوًل  وبقي  بالقاهرة، 
ومات عام 944هـ )1537م( ودفن بالقرب من جامع �مللك 

�لظاهر باحل�صينية.

حيًَّة  �إنه كان  �ل�صعر�ين  ويقول  املجذوب:  �سيدي حبيب   )3
رقطاء خلق لأذى �لنا�ض وعا�رص �ل�صعر�ين نف�صه، ومن �لغريب 
�أن �ل�صعر�ين يجعله من �أولياء �لله وي�صبق ��صمه بكلمة )�صيدي( 

على �لرغم من ذمه �أخالقه و�صلوكه يف �حلياة.

وله  عا�رصه  �إنه  �ل�صعر�ين  ويقول  املجذوب:  فرج  �سيدي   )4
معه كر�مات )و�لكر�مات هي من �صطحات �ل�صعر�ين �لتي ل 
ح�رص لها لدرجة �أنه يرتفع بها �إىل �ملعجز�ت، وذلك يف مغالة 
ظاهرة ل ي�صدقها �لعقل ويرف�صها �ملنطق(، ويقول �إن �صيدي 
�لنا�ض ويوزعه على �ملحتاجني  فرج هذ� كان يجمع �ملال من 
و�لأر�مل، وقد جنَّ يف �آخر �أيامه ومات يف �ملار�صتان ودفن 

عند �ل�صيخ �صهاب �ملجذوب بباب �ل�صعرية.



حرف امليم

455

كان  �إنه  �ل�صعر�ين  ويقول  املجذوب:  اإبراهيم  ال�سيخ   )5
وزمرو�!!!  طبلو�  لهم  ويقول  للطبالني  ويعطيها  �لنقود  يجمع 
وقد �صحبه �ل�صعر�ين �صبع �صنني وكان كلما ر�آه �بت�صم، وهذه 

�ل�صعوذة �لو��صحة تعد من �لكر�مات يف عرف �ل�صعر�ين!!! 

وله  �حلرير  يلب�ض  مرفًها  كان  املجذوب:  اأحمد  ال�سيخ   )6
كر�مات!! ومات عام 920هـ ) 1514م( ودفن بجهة باب 

�للوق. 

1132– املحت�سب – �سارع – بق�سم حمرم بك
�أ�رصة،  من  �أكرث  بالإ�صكندرية  �ملحت�صب  لقب  يحمل 
فماز�ل بها �أولد و�أحفاد هذه �لأ�رص يعي�صون يف �أحياء متفرقة 
باملدينة، وت�صلني باإحد�ها �صلة �مل�صاهرة و�لقربى، فابنة خال 
و�لدتي – وهي يف �لوقت نف�صه �أخت زوجتي – كان �ملرحوم 
زوجها يحمل لقب �ملحت�صب ويدعى رم�صان، وقد تويف عن 
�لربية،  �مل�صلحة  بالقو�ت  منري  �ملقدم حممد  هم:  �أولد  ثالثة 
و�لر�ئد  كيما،  ب�رصكة  فوؤ�د  �إبر�هيم  �لكيميائي  و�ملهند�ض 
�أخرى  �أ�رصة  وبالبحث وجدت  �لبحرية،  بالقو�ت  �ملنعم  عبد 
�ملحت�صب  �أحمد  �حلاج  �أفر�دها  بني  من  �ملحت�صب  لقب  حتمل 

تاجر �لأحذية ب�صارع �ل�صبع بنات.

وكلمة �ملحت�صب يف �للغة تعني �ملاأمور من حاكم �لبلد �أو 
و�أخذهم  �ملطففني  و�ملكاييل وحما�صبة  �ملو�زين  ل�صبط  �لإقليم 
حمت�صًبا  كان  �لأ�رصتني  هاتني  �أجد�د  �أحد  ولعل  بالعقوبة، 
م�صى  فيما  �مل�رصي  �لقطر  مدن  من  بغريها  �أو  بالإ�صكندرية 
على  �لأ�رصتني  �أفر�د  من  �حل�صول  �أ�صتطع  ومل  �لزمان،  من 
معلومات تدل على �أن �أحد �أجد�دهم كان ي�صكن بهذ� �ل�صارع 

فاأطلق لقبه عليه.

من  �أحد  �إىل  ن�صبة  �ل�صارع  على  �أطلق  �للقب  هذ�  ولعل 
�صجل �لتاريخ �أ�صمهم وهو:

وبالد�عية،  بال�صيعي  ا  �أي�صً املحت�سب: ولقب  الله  اأب� عبد   )1
�ل�صلطان  �لأ�صا�صي يف كيان  �لرجل و��صع �حلجر  ويعترب هذ� 
�لفاطمي يف �صمال �إفريقيا، و��صمه �لكامل �حل�صن بن �أحمد بن 
باليمن، ويقال  �لله �ملحت�صب، ولد مبدينة �صنعاء  حممد عبد 
�أنه لقب باملحت�صب لأنه كان حمت�صًبا بالب�رصة �أو يف غريها من 
د�عية  ذلك  بعد  �لإ�صماعيلية  فرقة  �ختارته  وقد  �لعر�ق،  مدن 
من  فرقة  هي  و�لإ�صماعيلية  �لرببر،  بني  �ل�صيعية  �لدعوة  لبث 

�ل�صيعة �ملتطرفة وماز�ل يرت�أ�صها روحيًّا »�لأغاخان«.

وكان ر�صتم بن �حل�صن بن َحْو�َصب �أحد كبار �لإ�صماعيلية 
قد �أر�صل قبل ذلك بع�ض �لدعاة �إىل �ملغرب ومنهم رجل يعرف 
كتامة  قبيلة  فا�صتجابت  �صفيان،  باأبي  يعرف  و�آخر  باحللو�ين 
لدعوتهم وملا �أن�ض �بن حو�صب يف �أبي عبد �لله �ملحت�صب �صعة 
�لعلم وقوة �لفطنة و�لدهاء عهد �إليه بالدعوة ف�صعى �إىل �لتعرف 
على بع�ض �حلجاج �ملقاربة مبكة فا�صطحبوه �إىل بالدهم، وبني 
�لكتابة و�لقر�ءة ويحفظهم  �ل�صبية  �أخذ يعلم  قبيلة كتامة  �أفر�د 
�لقر�آن �لكرمي ثم جاهر بدعوته ونظم منهم جي�ًصا و�أطلق على 
�أفر�ده لقب »جند �ملوؤمنني«، ويف عام 280هـ )893م( بد�أ 
من  �ل�رصقي  �جلزء  ويف  )تون�ض(،  �إفريقية  يف  �ل�صيعية  دعوته 
�جلز�ئر، فان�صم �إليه – عالوة على قبيلة كتامة – جموع غفرية 
�أمره بني  من بربر �لقبائل �لأخرى، ومن ثم عظم قدره وبلغ 
�لأغلب )�نظر مادة �بن �لأغلب( فا�صتهانو� ب�صاأنه ومل يح�صبو� 
لدعوته �ل�صيعية كبري ح�صاب، وقد ��صتطاع مبو�هبه �حلربية �أن 
�إفريقيا  �صمال  يفتح  و�أن  �لقوية  كتامة  قبيلة  على  �لقيادة  يتوىل 

باأ�رصه لعبيد �لله �ملهدي.
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وخالل عام 296هـ )908م( بد�أ يف مهاجمة زيادة �لله بن 
�أبي �لعبا�ض �آخر �أمر�ء بني �لأغلب �لذي كان منغم�ًصا يف لذ�ته، 
مما �أ�صعف �أمر دولته وقو�ض دعائم ملكه، فا�صطر �إىل �لفر�ر 
�إىل بغد�د يف �صهر مار�ض عام 908م )296هـ(، وعندها قام 
�لرببر من جي�ض �أبي عبد �لله �ملحت�صب بنهب ق�صور زيادة �لله 
ادة« على �لرغم من عد�ء  �إىل �حتالل »�لرقَّ �لله  �أبو عبد  وبادر 
علماء �أهل �ل�صنة له، ثم �صار منها �إىل �لقريو�ن فدخلها ظافًر� 

وق�صى نهائيًّا على دولة �لأغالبة بعد معارك عديدة عنيفة.

وملا �أيقن �أن �صاأنه قد عال و�صوكته قد قويت �جته يف زحفه 
�لتي  دويلتها  فانهارت  ثاهرت،  مدينة  ود�هم  �لغرب  �صوب 
وكان  �أيام،  ب�صعة  �إل  يدم  مل  ��صتباك  بعد  ر�صتم  بنو  �أ�ص�صها 

ذلك يف منت�صف عام 296هـ )908م(.

�أبو عبد �لله قد �أر�صل بع�ض خو��صه �إىل عبيد �لله  وكان 
�ملهدي يخربونه بانت�صار �لعقيدة �ل�صيعية و�ن�صمام �لكثريين من 
�لرببر حتت لو�ئها ويحثونه على �ل�صخو�ض �إىل �ملغرب ليتوىل 
�أركان �لدعوة �ل�صيعية يف �ل�صمال �لإفريقي،  �لزعامة ويدعم 
�خلليفة  �أن  علم  وعندما  �لعر�ق،  �إىل  وذهب  �ل�صليمية  فغادر 
�ملكتفي بالله �لعبا�صي َيِجدُّ يف طلبه، خ�صي �لوقوع يف قب�صته 
وفرَّ هو وحا�صيته و�بنه �أبو �لقا�صم حممد �إىل م�رص وخرج منها 
متخفًيا يف زي �لتجار خالل عام 293هـ )905م(، وماز�ل 
ميعن يف �ل�صفر حتى بلغ مدينة ق�صطنطينة، ثم �جته �إىل �ل�صحر�ء 
وتابع �مل�صري �إىل �صجلما�صة فاأكرمه حاكمها حممد بن �لفتح بن 
ميمون بن مدر�ر �مللقب بال�صاكر بالله، ثم �عتقله عندما علم �أنه 

ينا�صب �لعبا�صيني �لعد�ء ويبغي زو�ل حكمهم من �ملغرب.

وكان �عتقال عبيد �لله �ملهدي )ر�أ�ض �لدولة �لفاطمية( �صبًبا 
يف جناح �لد�عي �أبي عبد �لله �ملحت�صب يف �حتالل �صجلما�صة 
297هـ  عام  يف  �لله  عبيد  �رص�ح  و�إطالق  مدر�ر  بني  معقل 
�لذي  �لقبائل �ملهدي  بايعت  )909م(، وعقب ذلك مبا�رصة 
�ل�صنة  دي�صمرب من  �صهر  �لقريو�ن يف  تون�ض ودخل  �إىل  �رحتل 
على  �ملقدمة  �لعطايا  ووزع  �لعامة  �لبيعة  تلقى  حيث  نف�صها، 
رجال قبيلة كتامة و�أقطعهم �لأعمال وخ�ض �أبا عبد �لله و�أخاه 
ت�رصب  ما  �رصعان  ولكن  �لكثرية،  بالنعم  حممًد�  �لعبا�ض  �أبا 
298هـ  عام  قتلهما  يف  يرتدد  فلم  منهما،  نف�صه  �إىل  �ل�صك 
)911م( بعد �أن بلغه �أنهما يذّمانه ويطعنان فيه ويقولن للنا�ض 

�إنه لي�ض �ملهدي �لذي قام بالدعوة له.

وهكذ� كان جز�ء �ملحت�صب مثل جز�ء �صنمار بعد �أن مهد 
من  ومكنها  �لعربي  �ملغرب  يف  �لفاطمية  �لدولة  لقيام  �لطريق 
تقوية كيانها �ملادي و�ل�صيا�صي فا�صتطاعت غزو �لقطر �مل�رصي 

و�إقامة �لدولة �لفاطمية يف ربوعه.

1133- حمرم بك- �سارع- بق�سم حمرم بك
1134- حمرم بك- �سارع – بق�سم العطارين
عام 1210هـ  بها  ولد  وقد  »َقَوَلة«  من  �أ�صله  بك  حمرم 
)1795م( ثم هاجر �إىل �لديار �مل�رصية وتقرب �إىل حممد علي 
فاآن�ض فيه �ل�صدق و�لإخال�ض و�ل�صفات �حلميدة فعينه حمافًظا 
ملديرية �جليزة يف �صنة 1225هـ )1810م(، وقد ��صتوىل يف 
�أثناء توليه هذ� �ملن�صب على �أمالك �ملماليك عقب مذبحة �لقلعة 
جه حممد علي من �بنته  �مل�صهورة، ومكافاأة له على �أعماله زوَّ
ودفنت  )1830م(  1246هـ  عام  توفيت  �لتي  هامن«  »تفيدة 
بجانب م�صجد �لنبي دنيال باملد�فن �لتي كانت خم�ص�صة لأمر�ء 
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�لأ�رصة �ملالكة و�أزيلت يف عهد �لثورة، وكان حممد علي قد 
عني حمرم بك حمافًظا لالإ�صكندرية عام 1236هـ )1820م( 
عالوة  �ل�صوؤون،  وت�رصيف  �لإد�رة  ح�صن  يف  كفاءة  فاأظهر 
لالأ�صطول  بحار  �أمري  �أول  بك«  »�إ�صماعيل  مع  ��صرت�كه  على 
حرب  يف  تركيا  مل�صاعدة  �مل�رصية  �ل�صفن  قيادة  يف  �مل�رصي 
�أكتوبر عام 1825م )1241هـ( عني  �ملورة، ويف 12 من 
با�صا  �إبر�هيم  �إمرة  حتت  �مل�رصي  لالأ�صطول  قائًد�  بك  حمرم 
�ل�صهر،  يف  جنيًها   135 �إىل  مرتبه  ورفع  علي  حممد  �بن 
�آن  �أمر�ء �لبحر يف �لأ�صطول وكان عمره  �أ�صبح ثاين  وبذلك 

ذلك 30 عاًما.

وعقد له لو�ء �حلملة �لبحرية �لتي �أبحرت من �لإ�صكندرية 
)1241هـ(  عام 1825م  �أكتوبر  من  ع�رص  �ل�صابع  �ليوم  يف 
مكونة من 129 �صفينة م�رصية وتركية بينهما 65 �صفينة مزودة 
بالأ�صلحة �حلربية وكافة �ملعد�ت �لالزمة للحرب، وكان عدد 
بك  ملحرم  وخ�ص�ض  مقاتل،   11.000 على  يزيد  جنودها 
»مو�صولنجي«  �صقوط  وبعد  »�لإح�صانية«  )�لبارجة(  �لفرقاطة 
قفل حمرم  با�صا  �إبر�هيم  قب�صة  باليونان يف  �ملورة  ب�صبه جزيرة 
�لإ�صكندرية خالل عام 1826م )1242هـ(  �إىل  بك ر�جًعا 
ثم كلف بعد ذلك بحمل �ملوؤن و�لذخرية �إىل �جلي�ض �مل�رصي 
حملة  ر�أ�ض  على  �لإبحار  �إىل  فبادر  �ليونانية  بالبالد  �ملر�بط 
مكونة من 33 �صفينة حربية و27 �صفينة نقل ��صتوؤجر معظمها 

من �لنم�صا.

وكان ذلك يف 22 من نوفمرب عام 1826م )1242هـ( 
من  �أبحر  )1243هـ(  1827م  عام  مار�ض  �صهر  ويف 
�لإ�صكندرية على ر�أ�ض 11 قطعة من �لأ�صطول �مل�رصي متجًها 
�إىل  �لرحلة  و��صل  هناك  ومن  )كريت(  �إقريط�ض  جزيرة  �إىل 

»نافارين« باليونان لي�صع نف�صه حتت �إمرة �إبر�هيم با�صا وليو��صل 
�إىل �ملحاربني هناك، وقبيل  �ل�صفن لنقل �ملوؤن و�لعتاد  حر��صة 
قيادته  وحتت  �لإ�صكندرية  من  �أبحر  �مل�صوؤومة  »نافارين«  وقعة 
89 �صفينة حتمل 4600 مقاتل و�ن�صم بهذ� �لأ�صطول �مل�رصي 
)1243هـ(،  عام 1827م  يوليو  �لرتكي يف  �لأ�صطول  �إىل 
ولكن حدث يف �لفرتة من 12 �إىل 21 �صبتمرب من ذلك �لعام 
�أن �ألقت 12 �صفينة �إجنليزية و7 �صفن فرن�صية و8 �صفن رو�صية 
مر��صيها يف مو�جهة �حلملة �مل�رصية �لرتكية، ثم وقعت معركة 
و��صطر حممد علي  �حلملة  تلك  بهزمية  �نتهت  �لتي  »نافارين« 
�إىل ��صتدعاء قو�ته من �ملورة بعد �لتفاق �لذي �أبرمه مع �خللفاء 
�لثالثة يف �أول �أغ�صط�ض عام 1828م )1244هـ(، ومن ثمَّ 
ذلك  من  �أكتوبر  �لإ�صكندرية يف  �إىل  مهزوًما  بك  عاد حمرم 

�لعام نف�صه.

ومل يتعر�ض لغ�صب حممد علي ب�صبب هذه �لنكبة فاأعاده 
ترجمة  على  فاأكب  لالإ�صكندرية،  حمافًظا  �ملدين  من�صبه  �إىل 
لو�ئح �حلجر �ل�صحي مبعاونة »�جلن�ل لتيلييه« و�لدكتور جرديل 

وبع�ض �لقنا�صل.

على  �ل�صحي  للحجر  جمال  �إن�صاء  ذلك  على  وترتب 
مقربة من �مليناء �ل�رصقي ومن ح�صن �لفنار، وظلَّ حمرم بك 
ي�صغل هذ� �ملن�صب �إىل �أن و�فته �ملنية يف 20 من دي�صمرب عام 
1847م )12 من �صهر �ملحرم عام 1264هـ( ودفن بجو�ر 
ملا  عليه  �أ�صفهم  �ل�صكندريون  �أظهر  وقد  دنيال،  �لنبي  م�صجد 
�إذ كان قد  كان يت�صف به من �ل�صرية �حلميدة وحب �خلري، 

�أعتق جو�ريه وعبيده وت�صدق بكثري من �أمو�له.
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فوق  مقاًما  �ل�صحي  �حلجر  �لطفولة  عهد  ر�أيت يف  ولقد 
�إبر�هيم و�صارع »�صامبليون«  �لو�قع بني م�صجد  ربوة يف �جلزء 
 »Le Lazaret« وكان يطلق على هذ� �ملكان �للفظ �لفرن�صي
وقد حرف هذ� �للفظ �إىل كلمة �لأز�ريطة �لتي تطلق على �حليِّ 
�إىل  �لزمن  من  حقبة  بعد  �لربوة  وحتولت  �لآن،  حتى  باأ�رصه 
م�صتقر لكلية فيكتوريا �لإجنليزية قبل �نتقالها �إىل حمطة فيكتوريا 
)حمطة �جلالء �لآن(، وكانت ت�صمى قبل ذلك »�ملحمدية«، 
�لربوة  منطقة  يدبُّ يف  �لعمار  بد�أ  عاًما  �لع�رصين  ومنذ حو�يل 
�ل�صكنية  �ملباين  فوقها  و�أقيمت  مر�حل  على  �أر�صها  ف�صطحت 
�لكبرية، و�صيد يف طرفها �لغربي م�صجد �إبر�هيم وبجانبه تقوم 
»�لكور�نتينات«  م�صلحة  �لتي حلت حمل  �لدولية  �ل�صحة  د�ر 
)�أي �حلجر �ل�صحي( وهكذ� ز�ل كل �أثر ملجال �حلجر �ل�صحي 
�لتي �صيدت يف عهد حمرم بك بجهة �لأز�ريطة وح�صن �لفنار 
على  بك  حمرم  ��صم  �إطالق  يقت�رص  ومل  قايتباي،  جهة  يف 
�ل�صارع �ملمتد من ميد�ن حمطة م�رص )ميد�ن �حلرية حاليًّا( �إىل 
خمازن �لرت�م بالقرب من كوبري حمرم بك، بل �أطلق على 
حي �صا�صع كان �إىل وقت قريب ي�صم جميع �جلهات و�ل�صو�رع 
و�لأزقة و�حلار�ت �لو�قعة يف حيز ق�صم حمرم بك و�لتي ت�صغل 
جابر،  �صيدي  وحمطة  م�رص  حمطة  بني  �لكائنة  �لأر��صي 
ولت�صاع د�ئرة �لعمر�ن بهذ� �لق�صم وزيادة عدد �صكانه بحالة 
�رصيعة �لطر�د وجد من �ملالئم جعله ق�صمني �إد�ريني �أطلق على 
�أحدهما »ق�صم �رصطة باب �رصقي« �لذي يبد�أ يف �لوقت �لر�هن 
من مقر �رصطة باب �رصقي وينتهي عند حمطة �صيدي جابر، 
�أحد  كان  �لذي  �ل�رصق  باب  �إىل  مرجعه  �رصقي  باب  و��صم 
�لعرب  ووجده  �لبطلمي  �لعهد  يف  �لإ�صكندرية  مدينة  �أبو�ب 
ويف  �لإ�صالمي،  �لفتح  عند  �ل�صاللت  حد�ئق  من  بالقرب 
�أو�ئل �لقرن �لع�رصين كانت هذه �جلهة ت�صمى »باب ر�صيد«، 

�أمام  مدينة ر�صيد، وكان  �إىل  �متد�د طريقها  توؤدي يف  لأنها 
 Jardin« ملحافظة حاليًّا( ملهى كبري ي�صمى� �لبلدية )د�ر  د�ر 
�لذي  نف�صه  �ل�صارع  �إىل  ن�صبة  �أي حديقة ر�صيد،   »Rosetta

�أطلق عليه طريق �حلرية يف عهد �لثورة و�لذي كان يحمل ��صم 
»�ل�صارع �لكانوبي« يف �لعهد �لبطلمي.

م�رص  حمطة  بني  �لو�قع  �لأ�صيل  بك  حمرم  حيُّ  وكان 
وخمزن تر�م �لبلدة م�صيًفا ل ي�صم �إل عدًد� قلياًل من »�لفيالت«، 
وذلك يف فجر �لقرن �حلايل، وكنُت يف عهد �لطفولة �أرتاده 
يكتظ  ومل  �جلمع،  �أيام  يف  للنزهة  �ملدر�صة  يف  �لزمالء  مع 
بال�صكان �إل من عهد قريب، وكانت �رص�يات بع�ض �مل�رصيني 
�لأجانب  �رص�يات  �أما  بك،  حمرم  �صارع  جانبي  على  تقوم 
نبيل  )�صارع  �لر�صافة  �صارع  جانبي  على  يقوم  معظمها  فكان 
�لوقاد حاليًّا(، وكان على �متد�د �صفة ترعة �ملحمودية يف ق�صم 
حمرم بك �رص�يات كبرية متلكها �أ�رص �صكندرية معروفة، فكان 
هناك �رص�ي حم�صن با�صا، و�رص�ي �لأمري �ل�صابق عمر طو�صون 
و�رص�ي �لفازي خمتار با�صا مندوب تركيا مب�رص، وكان لكل 
�رص�ي م�صطبة ن�صف د�ئرية �أمام بابها تطل على �لرتعة مبا�رصة، 
بالأر�ئك  وزودت  �مل�صاطب  فر�صت  �ل�صيف  ف�صل  حل  فاإذ� 
يف  ول�صيما  و�صيوفهم  �ل�رص�يات  �أ�صحاب  لت�صم  و�لكر��صي 
�لليايل �ملغمرة يدخنون �ل�صي�ض وي�صمرون �إىل �صاعات متاأخرة 
يحييها  �صمر  حفالت  �لأم�صيات  هذه  يتخلل  وقد  �لليل،  من 

بع�ض �ملطربني.

منذ  م�صكني  بك  حمرم  ق�صم  �أح�صان  يف  و�تخْذُت 
من  �لتقاعد  على  �لإحالة  طلبت  وملا  عاًما،  وثالثني  خم�صة 
�أقدم  كنت  1951م  عام  �إبريل  يف  �لإ�صكندرية  بلدية  خدمة 
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�حلياة  قيد  يف  �لبقاء  �صهادة  و�ملعا�صات  �مل�صتخدمني  لق�صم 
بال�صعر، فاأقول فيها: 

ِهَما اِهَد�ِن َعَلى َهِذي بَِخطِّ �ل�صَّ
َر�ِن َقَر�ًر� َلْي�َض َم�رْصُوَطا ُيَقرِّ   

بَاأنَّ ُيو�ُصَف َفْهِمي يِف َتَقاُعِدِه
َماَز�َل َحيًّا بَِقْيِد �لُعْمِر َمْربُوَطا

بَِجْوِف َحيِّ حمرم بك َمْنِزُلُه
ُطوَطا وِر حَمْ َتْلقاُه يف �َصاِرِع �ملَْن�صُ

 

مدير  �أبدى  �ل�صعرية  �ل�صهادة  هذه  قدمت  مرة  �أول  ويف 
وطلبت  بها  فتم�صكت  لها،  رف�صه  و�ملعا�صات  �مل�صتخدمني 
بتقدميها  ملزًما  �إذ� كنت  ما  ملعرفة  �لدولة  �إحالتها على جمل�ض 
نرًث� �أو �أن كتابتها �صعًر� ل يوؤثر على قانونيتها �لإد�رية ماد�مت 
ممهورة بتوقيع �صاهدين وتدل �صياغتها على �أنني مازلت يف قيد 
�حلياة و�أنني �أقيم بحي حمرم بك وب�صارع من�صور، ومل يرتدد 
�إ�صبارة  �إىل  و�صمها  قبولها  يف  �حلني  ذلك  يف  �لبلدية  وكيل 

خدمتي ملا فيها من طر�فة.

�لكائن  �مليد�ن  كان  �لع�رصين  �لقرن  م�صتهل  ويف 
ميد�ن  ي�صمى  بك  �صارع حمرم  نهاية  �لرت�م يف  بجو�ر خمزن 
بباري�ض  ميد�ن  �إىل  ن�صبة   »Champs-Elysées »�ل�صانزليزيه 
بهذ�  فرن�صا، وكان  رئي�ض جمهورية  ق�رص  يقوم على جو�نبه 
�مليد�ن بالإ�صكندرية مدينة مالٍه �صغرية ظلت توؤدي عملها زمًنا 

غري ق�صري يف بد�ية �لقرن �لع�رصين �حلايل.

وماز�لت ذكريات �صفة ترعة �ملحمودية �لتي ي�صمها ق�صم 
�أيام  يف  �صاهدتها  كما  وجد�ين  �أعماق  يف  جتي�ض  بك  حمرم 
�لطفولة وريعان �ل�صباب، ومازلت �أرى بالب�صرية �لو�عية تلك 
�لأيام �لأربعة �لتي كانت ت�صبق يوم �صم �لن�صيم، ففي جمرى 
تلوي على جرح ول  �لأيام متر �صاخبة ل  �لرتعة كانت تلك 
تقف عند حد من حدود �ل�صتمتاع باللذ�ت، فتنقلب �ملر�كب 
ت�صم  عائمة  »كباريهات«  �إىل  »�جلليا�صات«  �لكبرية  �ل�رص�عية 
�رص�دقاتها �مل�صاءة »بكلوبات« �لبرتول �ألو�ًنا خمتلفة من �لرق�ض 
ذلك  كل  يتجاوز  ما  ت�صم  وقد  �لفكاهي،  و�لتمثيل  و�لغناء 

جموًحا وجموًنا.

�ملد�ري  بدفع  ت�رصي  �لتي  �لهائلة  »�جلليا�صات«  هذه  ففي 
عازيف  فرق  يجلبون  م�صتغلوها  كان  �لنزهة  حديقة  �صوب 
�ملو�صيقى �لبلدي وجمموعات من ر�ق�صات �لغجر )�لغو�زي(، 
�أنغام  �ملو�ويل يف  �إلقاء  تتقن  مغنية  ر�أ�ض كل جمموعة  وعلى 
بتلك  �لرتمن  يف  �مل�صهورين  �أحد  يعقبها  ثم  م�صتملحة،  ريفية 
�ملو�ويل �لتي يرقى بع�صها يف تكوين جمله ومغزى عبار�ته �إىل 
ذروة �لبديع و�جلنا�ض �لرقيق �حلا�صية �لر�ئع �جلر�ض و�لتطريز.

فين�صد على �أنغام �لأرغول �خلافتة قائاًل:

�لر�ح �صارب  يا 
ر�ح مالك ور�ح مايل   

ما توب عن �لر�ح
لك ورحمه يل رحمه 
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يوم ييجي  بكرة 
ترى �ملمالك ور�ء �أحمايل

جام �لتفتلي وجاللي
ار د� �لإله غفَّ

وزمزم �لكا�ض بالر�حة
مايل ح  ور�

ت�صري  »�جلليا�صات«  كانت  نف�صها  �لن�صيم  �صم  ليلة  ويف 
و�لر�ق�صات  �لليلة«  »�حلب  �ملو�صيقى  فرق  بها  عائمة  مالهي 
وو�صعها  �ل�صوم  بالنبابيت  و�لتلويح  �لبطن  هز  يف  �لبارعات 
فوق �لر�أ�ض على �لتوقيع �ملعروف »بالو�حدة و�لن�صف«، وقد 
ت�صم بع�صها �إىل جانب كل هذ� �أنو�ًعا من �خلالعة �مل�صتهجنة 

وتدخني �حل�صي�ض و�رصب �خلمور.

�إىل  �لليلة  تلك  يف  تتحول  �ل�صغرية  �لزو�رق  وكانت 
»جندولت« �رصقية متوج باللهو �لربيء وغري �لربيء وتتحول 
�لأخ�صا�ض �ملنت�رصة على �صفتي �لرتعة �إىل �أماكن �صمر �صاهرة 
حتوي �لكثري من �ملجون �ملبتذل، وتظل »�جلليا�صات« و�لزو�رق 
�أكرب عدد  �لنزهة حاملة  �لب�صل وحديقة  تروح وتغدو بني مينا 

م�صتطاع من �ل�صمار �لعابثني وغري �لعابثني حتى �لفجر.

مفرحة،  مباهج  بك  حمرم  ق�صم  يف  �لربيع  لعيد  وكان 
�ليونانيون  �أول مايو من كل عام كان  �ل�صابقة ليوم  �لليلة  ففي 
�لأزهار،  بعيد  ت�صميته  ي�صتطاع  عيًد�  يقيمون  بالإ�صكندرية 
�إىل  �لأزهار  بائعو  يهرع  �إبريل   30 يوم  ع�رص  حل  �إذ�  فكان 
�صفة �ملحمودية �ليمنى ويتخذون لهم �أماكن متفرقة بني نهاية 

�صارع ر�غب با�صا ومنت�صف ق�صم حمرم بك عار�صني �لورود 
و�لرياحني يف باقات جميلة �لتن�صيق �أو يف �أطو�ق يرت�وح قطرها 

بني ثالثني و�أربعني �صنتيمرًت�.

وعند غروب �ل�صم�ض يفد على �ملنطقة �لز�هرة عدد كبري 
من بائعي �ل�صو�ء من �لدجاج و�حلمام و�أمعاء �خلرفان �ملح�صوة 
�إتقان  يف  �لبارعني  �لإغريق  �لطهاة  من  وجميعهم  باللحوم، 
�لأ�صود  و�لفلفل  بالبهار  متبلة  وحت�صريها  �ل�صهية  �لأطعمة  هذه 
و�صيها يف �أفر�ن متنقلة وقودها �لفحم �لرتكي بطريقة �لدور�ن 
يف �ل�صفود بحركة وئيدة منتظمة، ثم ت�صل �إىل �ملنطقة �ملرحة 
�لأغاين  يرددون  وهم  و�أطفاًل  ون�صاء  رجاًل  �ليونانيني  وفود 
حاملي  من  كبري  عدد  �حلا�صدة  مو�كبهم  ويف  و�لأنا�صيد 
�لأرغن، يدير كل منهم مقب�ض �آلته فتنبعث من �أوتارها �خلفية 
�لدف  �صارب  يتبعها  �لر�ق�صة،  �ليونانية  �ملقطوعات  �أحدث 
تلك  ونغمات  تتو�ءم  بنقر�ت  �لكبرية  �ل�صنجات  ذي  �لرحب 

�ملقطوعات.

�لكوؤو�ض  وتلعب  �ل�صو�ء  باأنو�ع  �لبطون  متتلئ  �أن  وبعد 
ر�ق�ض  م�صتطيل  م�رصح  �إىل  باأ�رصها  �ملنطقة  تتحول  بالروؤو�ض 
تتخلله حلقات م�صتديرة يقوم �أفر�دها بتنفيذ �لرق�صات �ليونانية 
هذه  يف  ي�صرتكون  �مل�رصيني  من  كثري  وكان  �جلماعية، 

�لرق�صات.

عقد  �نفر�ط  يبد�أ  مايو  �أول  ليلة  من  �لأخري  �لهزيع  وعند 
�ل�صاخب، و�إذ� بكل يوناين يحمل طوًقا من �لأزهار  �ل�صامر 
يف عنقه، ويف �صباح �أول مايو ي�صتطيع �مل�رصيون معرفة �لأ�رص 
�ليونانية يف جميع �أنحاء �ملدينة بتلك �لأطو�ق �لز�هرة �لتي تزين 
معلقة يف مكانها  و�لتي ترتك  منازلهم وم�صاكنهم  قمة مدخل 
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�أطو�ق  حملها  فتحل  �لتايل  �لورد  عيد  ياأتي  حتى  �ل�صنة  طول 
�أخرى نا�رصة. 

�صفة  على  �ملقامة  �ل�رص�يات  �أ�صحاب  بع�ض  وكان 
�لفي�صان  ف�صل  �لقاهرة يف  من  دهبياتهم  يح�رصون  �ملحمودية 
وتبقى �أمام �ل�رص�يات �إىل قبيل ف�صل �ل�صتاء، وكان على �متد�د 
�لرتعة عدد من »�لكازينوهات« �خل�صبية كان �أ�صهرها يقع عند 
نهاية �صارع �لإ�صكندر�ين و�آخر يقع عند نهاية �صارع �لر�صافة، 
وكانت هذه �ملحال عبارة عن خمار�ت يديرها بع�ض �ليونانيني 
ويفد عليها بع�ض �ملغنني �ملتجولني يحمل كل منهم ُعودُه ويغني 
ملن يطلبون �صماع �صوته يف مقابلة كاأ�ض من �خلمر ومنحة مالية 

متو��صعة.

��صم حمرم بك،  �أكرث من  ��صًما  �لإ�صكندرية  تخلد  ومل 
�لكربى  �ملدينة  �أق�صام  �أحد  على  يطلق  كان  �أنه  على  فعالوة 
فهو  �ملتو�صطة  �لطبقة  �أفر�د  من  ول�صيما  بال�صكان،  �ملزدحمة 
يطلق على عدد كبري من �ملن�صاآت �لعامة ففي كنفه ق�صم �رصطة 
حمرم بك، وحمكمة حمرم بك �لبتد�ئية، وماأمورية �رص�ئب 
حمرم بك، و�أق�صام تفتي�ض حمرم بك لوز�رة �لرتبية و�لتعليم: 
�ملد�ر�ض  ثالث، وطائفة من  ثان، وق�صم  �أول، وق�صم  ق�صم 
على �ختالف مر�حلها: مدر�صة حمرم بك �لبتد�ئية �مل�صرتكة 
�لإعد�دية  بك  ومدر�صة حمرم  بك،  �رصطة حمرم  ق�صم  �أمام 
للبنني و�لإعد�دية للبنات، ومدر�صتي حمرم بك �لثانوية للبنني 
و�لبنات، ومدر�صتي �لتجارة �لثانوية للبنني و�لبنات، ومدر�صتي 
�ملعلمني للبنني و�لبنات، ولعل �لله �أر�د بحكمته �لبالغة �أن يكرم 
ذكر�ه ملا �ت�صف به من كرم يف �لأخالق ول�صيما يف �أو�خر 

�أيامه فخلدت �ملدينة ��صمه يف كل هذه �ملوؤ�ص�صات �لعامة.

1135– حم�سن با�سا – حارة – بق�سم اجلمرك
1136– حم�سن با�سا – �سارع – بق�سم كرموز
هو  اجلمرك(:  بق�سم  احلارة  )�ساحب  با�سا  حم�سن   )1
هذه  )�نظر  �لإ�صكندر�ين  با�صا  ح�صن  بن  �ملح�صن  عبد  حممد 
بجهة  و�لده  بناها  �لتي  بالد�ر  بالإ�صكندرية  ولد  وقد  �ملادة(، 
�لتمر�زية �أي بجو�ر م�صجد �صيدي متر�ز �حلايل، وقد هدمت 
وحلت  با�صا،  حم�صن  ب�رص�ي  تعرف  كانت  �لتي  �لد�ر  هذه 
باأ�رصه،  �حلي  جماري  لت�رصيف  وبيَّارة  �صكنية  عمارة  حملها 
�لبارودي  �صامي  ملحمود  �صديًقا  �ملح�صن  عبد  حممد  وكان 
كان  كما  �مل�صهور،  �ل�صاعر  �لبارودي(  �صامي  مادة  )�نظر 
�لدينية،  �لثقافة  �لثقافة ول�صيما  �لنطاق من  على �طالع و��صع 
وكان م�صهوًر� بالتقى و�لورع وحب �خلري و�لإح�صان، فعرف 
بالعلماء  �لختالط  د�ئم  با�صا، وكان  ذلك مبح�صن  �أجل  من 
و�لفقهاء يجال�صهم يف معظم �لأيام مب�صجد �صيدي �أبي �لعبا�ض 
وعندما  �لزر�عة،  فكانت  مهنته  �أما  طو�ًل،  �صاعات  �ملر�صي 
�أولده  �أو�صى  عام 1882م )1300هـ(  �لإجنليز م�رص  �حتل 
باحلكومة  �لتوظف  يقبلو�  باأل  و�أحمد  وح�صن  حممد  �لثالثة: 
ماد�م �لإجنليز مب�رص، وكانت وفاته بالإ�صكندرية عام 1903م 

)1321هـ(.

هو  كرم�ز(:  بق�سم  ال�سارع  )�ساحب  با�سا  حم�سن   )2
با�صا �لإ�صكندر�ين،  ح�صن بن حممد عبد �ملح�صن بن ح�صن 
ولد بالإ�صكندرية عام 1865م )1283هـ( ب�رص�ي �لتمر�زية 
و��صع  وكان  �ل�صابقة،  �لرتجمة  �صاحب  و�لده  ولد  حيث 
و�لروماين  �لإغريقي  �لتاريخ  يف  ول�صيما  �لثقايف  �لطالع 
�ملتعلق بالإ�صكندرية �لقدمية، وز�ول �لزر�عة يف حياته �لعملية 
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بجانب مز�ولته �أنو�ع �لريا�صة و�لفرو�صية، ومن ثّم كان �أحد 
�مل�صايفة،  و�أندية  �صباق �خليل  ميادين  �إن�صاء  �أ�صهمو� يف  �لذين 
وتوىل مدة عامني من حياته �لجتماعية ع�صوية �ملجل�ض �لبلدي 

يف �ل�صنو�ت �لأوىل من تاريخ قيامه.

�لتي  حم�صن  ح�صن  ع�صمت  �لفا�صلة  �ل�صيدة  و�لد  وهو 
�لأموي  بحنانها  �لأجماد  ورجالها  �مل�رصية  �لبحرية  تخ�ض 
�لبحرية«،   »�أم  لقب  وتقدير  جد�رة  عن  فا�صتحقت  �حلادب 
نفارين«  »معركة  كتاب  �ألفت  بطوطة«  »بنت  ��صم  وحتت 
�لبحرية«  »�ملغامر�ت  وكتاب  بالتف�صيل،  �لتاريخية  وحو�دثها 
�لذي �أهدته لأبنائها �لبّحارة، وتناولت فيه حياة بع�ض رجال 

�لبحر �ملليئة باملغامر�ت و�لكفاح.

وكانت وفاة ح�صن حممد عبد �ملح�صن بالإ�صكندرية يف 
�لعمر  من  بالًغا  )1332هـ(،  1913م  عام  �صبتمرب  من   22

49 �صنة.

بق�سم   – �سارع   – فيكتوريا  حمطة   –1137
ا( املنتزه )حمطة ترام اجلالء حاليًّ
هذه �ملحطة تقع يف نهاية خطوط تر�م �لرمل، و�صميت 
�أولد  كان  �لتي  �لإجنليزية  �لكلية  لوجود  فيكتوريا  مبحطة 
�لأجانب، ومن بينهم �أولد �جلالية �لإجنليزية مبدينة �لإ�صكندرية 
معظم  �لعرب يف  ومن  �مل�رصيني  من  �لإقطاعية  �لطبقة  و�أولد 
�ملرحلتني  يف  �لبحت  �لإجنليزي  �لتعليم  يتلقون  �لعربية  �لدول 
�لبتد�ئية و�لثانوية، وقد كان من نتائج �لثورة �مل�رصية �ملباركة 

كلية فيكتوريا
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�لكلية  ��صتولت �حلكومة على هذه  �أن  يوليو عام 1952م  يف 
عام  �أو�خر  يف  م�رص  على  �لغا�صم  �لثالثي  �لعتد�ء  عقب 
�لتعليم  1956م، و�أطلقت عليها ��صم »كلية �لن�رص« و�أ�صبح 
�لإتقان يف  مع  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  لرب�مج  وفاًقا  ي�صري  فيها 
�للغة �لإجنليزية و�لفرن�صية �إىل م�صتوى �أبعد من مثيله يف �ملد�ر�ض 
ي�صعرون  ل  وهم  يتخرجون  �لكلية  تالميذ  وكان  �حلكومية، 
�ملعنى  يت�صح  ثم  ومن  لعروبتهم،  ول  لأوطانهم  حب  باأي 
لتحقيقه، وهو خلق جيل  �لكلية ت�صعى  �لذي كانت  �حلقيقي 

من �لعرب يزدري وطنه �لأ�صيل.

بريطانيا  ملكة  �إىل  يرجع  فيكتوريا  �إىل  �لكلية  هذه  ون�صبة 
�ل�صابقة، وهي �مللكة »فيكتوريا Victoria« �لتي ولدت مبدينة 
لندن عام 1819م وماتت مبدينة �أزبورن عام 1901م، وقد 
جت ملكة على عر�ض بريطانيا عام 1837م، وعملت على  توِّ
�لعامة،  �ل�صيا�صية  بالأمور  يتعلق  فيما  فرن�صا  �إجنلرت� من  تقريب 
و��صرتكت حكومتها يف حرب �صبه جزيرة �لقرم �صد �لرو�ض، 
وعا�رصت ثورة �لبالد �لهندية و�إحالل �لهدوء يف �أرجائها بعد 
�لبالد  هذه  �إمرب�طورة  �أنها  عام 1876م  �أعلن يف  ثم  ذلك، 
لأر��صيها  �لإجنليزية  �جليو�ض  باحتالل  طويلة  مدة  نكبت  �لتي 
�جلهل  غياهب  يف  �صكانها  وترك  و�أرز�قها  ثرو�تها  و�بتز�ز 
من  بالدهم  ��صتقالل  �نتز�ع  �أبناوؤها  ��صتطاع  �أن  �إىل  و�لفاقة، 

�ملحتل �لغا�صب.

�صبغت  فقد  �ل�صليمة  �مللكة  هذه  نو�يا  من  �لرغم  وعلى 
�لأخرية  �أيامها  �لإفريقية  �لقارة  جنوب  يف  �لرت�ن�صفال  حرب 
ب�صبغة �لأحز�ن �لقائمة، وقد تزوجت »�لأمري �ألبري دي �صاك�ض 

 »Prince Albert de Saxe-Cobourg كوبورج

تفهمها  على  تدل  �لتي  مذكر�تها  موتها  بعد  ن�رصت  وقد 
ويخفي  �حلياة،  يف  �أخالقها  �صلوك  وعلى  لل�صيا�صة  �لدقيق 

�لتاريخ �ملغر�ض تعط�صها لال�صتعمار و��صتغالل �ل�صعوب.

تر�م  )حمطة  يف  فاطلبه  للمحطة  �جلديد  �ل�صم  �أما 
�جلالء(.

1138– حممد اإبراهيم )اخلطاط( �سارع – 
بق�سمي املن�سية والعطارين )ملبار 

�سابًقا(
�طلب ترجمته يف »�خلطاط حممد �إبر�هيم«.

و�طلب ترجمة �ل�صم �لقدمي لل�صارع يف كلمة »مُلبار«.

1139– حممد اأبو زيد )قائد اأ�رشاب ( – 
�سارع – بق�سم املنتزه

�طلب ترجمته يف »قائد �أ�رص�ب حممد �أبو زيد«.

1140– حممد اأبو �سادي – زقاق – بق�سم الرمل
�ملحاماة،  �أعالم  من  علًما  بك  �صادي  �أبو  حممد  كان 
و�إليه �نتهت نقابة �ملحامني حيًنا من �لزمن، وكان من �لأدباء 
�لنيل  �صاعر  عمل  حيث  طنطا  مبدينة  مكتبه  وكان  �ملربزين، 
�إذ  �لغتباط،  مغتبًطا كل  فيها  كان  مدة  لديه  �إبر�هيم  حافظ 
�أبو �صادي يرى نف�صه قد عرث يف حافظ  كان �لأ�صتاذ �لأديب 
�ل�صعر،  ويتطارحان  بالأدب  يتندر�ن  فكانا  ثمني،  كنز  على 
�لتحاقه  وقبل  �إبر�هيم،  حافظ  حياة  بد�ية  يف  ذلك  وكان 

باملدر�صة �حلربية )�نظر مادة حافظ �إبر�هيم بك(.
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�لأ�صبوعية،  »�لإمام«  �صادي جريدة  �أبو  �لأ�صتاذ  و�أ�صدر 
وقد �تخذ هذ� �ل�صم ولده �لدكتور �أحمد زكي �أبو �صادي )�نظر 
وجعل  بالإ�صكندرية،  �ل�صهرية  جملته  و�أ�صدر  �ملادة(،  هذه 
�إ�صد�رها با�صم جماعة �لأدب �مل�رصي بالإ�صكندرية لأنه كان 
رئي�ض �لق�صم �لبكرتيولوجي بكلية �لطب بجامعة �لإ�صكندرية، 
�ل�صبب، كما جعل  لهذ�  با�صمه  �إ�صد�رها  لي�صتطيع  وما كان 
ريا�صة حتريرها لالأ�صتاذ م�صطفى عبد �للطيف �ل�صحرتي �ملحامي 
�أن�صاأها  �لتي  �ملطبعة  يف  تطبع  �ملجلة  هذه  وكانت  للتغطية، 
�لدكتور �أبو �صادي مباله، وكان مقرها مببنى وز�رة �لأوقاف 

ب�صارع فرن�صا )�صارع �ل�صهيد م�صطفى حافظ حاليًّا(.

»�لإمام«  جريدة  بعد  �صادي  �أبو  حممد  �لأ�صتاذ  و�أ�صدر 
�لأ�صبوعية جريدة »�لظاهر �ليومية«، و�لو�قع هو �أن �أبا �صادي 
كان من �ل�صحافيني �ملربزين، وتوىل بعد ذلك ريا�صة جريدة 
وثيقة  �صلة  على  كان  ثم  ومن  �لزمن،  من  فرتة  يف  »�ملوؤيد« 
بال�صيخ علي يو�صف )�نظر هذه �ملادة( �صاحب »�ملوؤيد«، وتاأثر 
كثرًي� مبقالته �ل�صيا�صية و�لجتماعية �لفيا�صة، كما كان على 
�ملادة(  �لب�رصي )�نظر هذه  �لعزيز  بال�صيخ عبد  �صلة ودية متينة 
�لذي كتب بع�ض �ملقالت و�لأبحاث بجريدة »�لظاهر« وذلك 

يف م�صتهل حياته �لأدبية.

وبعد �أن �نتخب �أبو �صادي بك ع�صًو� يف جمل�ض �لنو�ب 
تويف يف 30 من يونية عام 1925م )1344هـ(، وقد كان 
بحقها يف  و�ملطالبة  م�رص  ق�صية  عن  �لدفاع  �ملخل�صني يف  من 
وقد  و�ل�صتعباد،  �ل�صتعمار  ربقة  من  و�خلال�ض  �ل�صتقالل 

رثاه �صاعر �لنيل بق�صيدة قال فيها:

 يف ُمهجِة )�لنيِل( و�لو�دي و�صاِكنه  
ْوتَك َمْو�صوٌل بذْكر�كا َرْجٌع لِ�صَ  

قد ِع�صَت فينا منرًي� طاَب َمْوِرُدهُ 
�أَ�ْصَمى �َصجايا �لفتى �أدنى �صجاياكا    

فما كاأُْولَك يف بِرٍّ ويف كرٍم  
�أوىل كرمٍي، ول ُعْقبى كُعْقباكا  

ق�صيُة �لوطِن �ملغبوِن قد مالأَْت   
�أنحاَء نف�صَك �ُصْغاًل عن ق�صاياكا  

�أبَْلْيَت فيها بالَء �ملخل�صنَي لها  
وكان �َصْهُمَك �أنَّى ِر�ْصَت فتَّاكا   

َت�صًبا  يا ُمْدِمَن �لّذْكِر و�لت�صبيِح حُمْ
ها �أنَت يف �خللِد قد جاَوْرَت َمْولكا   

1141– حممد اأبو العز – �سارع – بق�سم املنتزه
هو حممد عبد �لفتاح �أبو �لعز �بن �ل�صيد �أحمد بن حممد 
عام  �صبتمرب  �أول  �ملن�صورة يف  مبدينة  ولد  �لعز،  �أبو  علي  �بن 
»ميت  من  �لعز«  »�أبي  لقب  و��صتق  )1305هـ(،  1887م 
حاليًّا(  �لدقهلية  )حمافظة  �لدقهلية  مديرية  قرى  �إحدى  �لعز« 
حيث كان يقيم جد �لأ�رصة �لأكرب، وقد نزح هذ� �جلد �إىل 
مديرية �لغربية، ومن ثم ماز�ل لالأ�رصة فروع يف هذه �ملديرية 
حممد  �ملرحوم  وتلقى  �لعز«،  بو  »�أ لقب  فر�دها  �أ يحمل 
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بو �لعز در��صته �لبتد�ئية مبدر�صة �ملن�صورة �لأمريية، ثم �نتقل  �أ
ذلك  بعد  و�لتحق  بالقاهرة،  �لثانوية  »�لتوفيقية«  مدر�صة  �إىل 
بعد  و��صطر  �لتخرج،  بعد  �صابًطا  وعني  �لبولي�ض،  مبدر�صة 
ذلك �إىل ترك �خلدمة لي�صبع هو�يته �لأدبية، فان�صم �إىل �أ�رصة 
�ل�صحافة وعمل بجريدة �لأهايل �لتي كان يديرها �ملرحوم عبد 
�لقادر حمزة وكان مقرها بالإ�صكندرية، ثم �نتقل �إىل �لقاهرة 
مع �إد�رة هذه �جلريدة وز�مل �ملرحومني حممود عبا�ض �لعقاد 
جريدة  حمل  حلت  �لتي  »�لبالغ«  جريدة  حترير  يف  و�ملازين 
»�لأهايل«، وظل ميار�ض �لتحرير حتى عني مديًر� ملكتب عدة 
جر�ئد بالإ�صكندرية وهي: �ل�صيا�صة و�لبالغ و�لأخبار �لقدمية، 
وكان يعمل يف �لوقت نف�صه مديًر� لتحرير جملة �لغرفة �لتجارية 
�مل�رصية بالإ�صكندرية وبقي يزودها بالأبحاث �لقت�صادية مدة 
�لحتالل  »تاريخ  ترجمته كتاب  �لأدبية  �أعماله  ومن  طويلة، 
»فتح  وكتاب  بالنت،  �لإجنليزي  للكاتب  �ل�رصي«  �لربيطاين 
�أ�صاليب  يف�صحان  كتابان  وهما  با�صا،  ل�صالطني  �ل�صود�ن« 
�ل�صتعمار �لربيطاين �لبغي�ض يف �لقارة �لإفريقية، وكان �ت�صاله 
وثيًقا باحلركة �لأدبية بالإ�صكندرية طو�ل �إقامته بها فا�صرتك يف 
زكي  �أحمد  �لدكتور  �ملرحوم  �أ�ص�صها  �لتي  »�أبولو«  جماعة 
�ملادة( كما كان من موؤ�ص�صي »جماعة  )�نظر هذه  �أبو �صادي 
عام 1351هـ )1932م(،  �أن�صئت خالل  �لتي  �لثقافة«  ن�رص 
وكان يف �لوقت نف�صه يرتجم �إىل �للغة �لعربية كل ما يرد على 
يتقن  �إذ كان  و�إجنليزية،  �إيطالية  مكاتبات  �لتجارية من  �لغرفة 
�لعربية  للغة  �لنطاق  �لو��صعة  معرفته  جانب  �إىل  �للغتني  هاتني 
لل�صحفيني  نقيًبا  �ل�صحافية  و�آد�بها، وكان يف فرتة من حياته 
تتناول  مقالت كثرية  باجلر�ئد و�ملجالت  وله  بالإ�صكندرية، 

جو�نب �ملعرفة �ملختلفة.

�لإد�رة  مدير  �لعز  �أبو  حممد  حممد  �ل�صيد  و�لد  وهو 
�أمينة  �ل�صيدة  و�ملرحومة  �لإ�صكندرية،  مبحافظة  �لهند�صية 

�صكري )�نظر هذه �ملادة(.

وكانت وفاته بالإ�صكندرية يف يوم �جلمعة �ملو�فق 4 من 
نوفمرب عام 1966م )1386هـ(.

1142– حممد اأبو العينني – �سارع – بق�سم 
الرمل

من بني �لطلبة �لذين �أر�صلهم حممد علي يف بعثات علمية 
�لبعثة  هذه  �أر�صل يف  وقد  �لعينني(،  �أبو  )حممد  ��صم  بفرن�صا 
�أغ�صط�ض  �أول  �آلت �جلر�حة، وبد�أ در��صته من  لتعلم �صناعة 
يدعى  �لفرن�صيني  لأحد  م�صنع  )1245هـ( يف  عام 1829م 
�مل�صيو �صري�يز�ي، وكان مرتبه �ل�صهرى �أثناء �لبعثة مائة قر�ض، 
وبعد �أن �أ�صيب مبر�ض �أثناء �لدر��صة عاد �إىل م�رص خالل عام 

1832م )1248هـ( �أي �أنه ق�صى يف �لبعثة ثالث �صنو�ت.

ومل يذكر �صيء عن �صري حياته �لعملية بعد رجوعه، ول 
ق�صم  من  �ل�صارع  وبهذ�  وفاته،  �أو  مولده  ومكان  تاريخ  عن 
�أبي �لعينني« ولعل م�صيده هو هذ�  �لرمل م�صجد با�صم »حممد 

�لطالب نف�صه �إ�صهاًما منه يف �لأعمال �خلريية �لدينية.

بق�سم   – �سارع   – اإ�سماعيل  حممد   –1143
حمرم بك

1144 – حممد اإ�سماعيل – �سارع – بق�سم الرمل
�لبعثات  طالب  من  �ثنان  �إ�صماعيل  حممد  ��صم  يحمل 

�لعلمية �لتي �أر�صلها حممد علي �إىل فرن�صا وهما:
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1( حممد اإ�سماعيل )ويلقب بالنقا�ض(: وقد �أر�صل �إىل فرن�صا 
در��صته  بد�أ  وقد  باملباين،  �ملتعلقني  و�لدهان  �لنق�ض  فن  لتعلم 
»جارين  �مل�صيو  مب�صنع  )1830م(  1246هـ  عام  يناير  يف 
�للغة  يف  �لبيان  علم  �لفن  هذ�  جانب  �إىل  وتعلم  �لنقا�ض«، 
عام  م�رص  �إىل  وعاد  �لعلم،  بهذ�  خا�ض  �أ�صتاذ  على  �لفرن�صية 
1252هـ )1836م( ومن ثم تكون بعثته �لعلمية قد ��صتغرقت 
�إبريل من تلك  �صت �صنو�ت، ووظف عقب عودته يف �صهر 

�ل�صنة �أ�صتاًذ� باملد�ر�ض لتعليم فن �لر�صم و�لنق�ض و�لزخرفة.

ول يعرف تاريخ �أو مكان مولده ووفاته.

مبادئ  تعلم  وقد  بالط�بجي(:  )ويلقب  اإ�سماعيل  2( حممد 
�مل�رصية،  �لطوبجية  مدر�صة  ودخل  م�رص  مد�ر�ض  يف  �لعلوم 
ثم �نتخب منها لل�صفر �إىل فرن�صا يف بعثة علمية عام 1260هـ 
)1844م( ودخل �ملدر�صة �حلربية �مل�رصية �لتي �أن�صاأها حممد 
�خت�صا�ض  من  �أ�صاتذتها  وتعيني  ريا�صتها  وجعل  بباري�ض  علي 
وزير �حلربية �لفرن�صية، وبد�أ حممد �إ�صماعيل �لطوبجي در��صته 
يف 16 من �أكتوبر من �لعام نف�صه، وكان يتقا�صى مرتًبا �صهريًّا 
قدره 245 قر�ًصا طو�ل مدة �لبعثة، وبعد �أن تخرج من �ملدر�صة 
ثم  �لزمن  من  مدة  للمر�ن  �لفرن�صي  �جلي�ض  �نخرط يف  �حلربية 
�أ�صتاًذ�  وعني  علي  حممد  عهد  �أو�خر  يف  �لوطن  �إىل  عاد 
مبدر�صة )�لطوبجية( �ملدفعية �عتباًر� من 7 يوليو عام 1847م 

)1264هـ( ومن ثم تكون بعثته قد ��صتغرقت ثالثة �أعو�م.

ول يعرف �صيء عن �صري حياته �لعملية بعد ذلك ول عن 
تاريخ مولده �أو وفاته.

مييزه  �آخر  ��صم  يو�صحه  ل  �إ�صماعيل  ��صم حممد  �أن  ومبا 
��صما هذين  يكون  فقد  بالذ�ت  يعينه  عائلي  لقب  �أو  عن غريه 

�أن  �ملحتمل  من  �إذ  قبال،  ذكرت  ما  غري  لرجلني  �ل�صارعني 
ل�صاحبْي  �أو  �ل�صارعني  �صكان  من  قدميني  ل�صاكنني  يكونا 

عقارين فيهما.

1145– حممد اإقبال – �سارع – بق�سم الرمل 
)لوران �سابًقا(

�لعظيم يف غ�صون عام  باك�صتان  �صاعر  �إقبال  ولد حممد 
1294هـ )1877م( مبدينة �صيالكوت، وهو ميثل بحق طوًر� 
هذ�  قورن  و�إذ�  �ملعا�رص،  �لإ�صالمي  �لتفكري  �أطو�ر  من  ا  هامًّ
�لطور بالذي �صبقه و�لذي عا�صه جمال �لدين �لأفغاين وتلميذه 
�ل�صيخ حممد عبده برزت خ�صائ�ض جيل حممد �إقبال، وهو 
جيل ترك �لتفكري �لعلمي و�لفل�صفي يف نطاق �لرت�ث �لإ�صالمي 
يف  �لغربي  �لرت�ث  در��صة  �إىل  تفكريه  �آفاق  و�متدت  �ملحدود 
�إمعان و�أناة وتو�صع مل ت�صبقه �إليه �لأجيال �ملن�رصفة، ومن �أجل 
�إىل  عاد  ثم  �ملعرفة  طلب  بلد�ن يف  عدة  �إىل  �صافر  �لغاية  هذه 

وطنه عام 1908 وعمل باملحاماة.

ولقد وجه �إقبال عناية خا�صة للتعرف على نظريات �لغرب 
�لفل�صفية و�لدينية و�لعلمية، و�أدى به هذ� �لهتمام �إىل �رصورة 
فهم �لفكر �ملعا�رص ومكان �لإن�صان منه وخرج من هذ� �لتاأمل 
�لو�قعي �إىل نتيجة هي �أن �لفكر �حلديث تقدم على �لفكر �لقدمي 
تقدًما و��صع �لنطاق، ومن ثّم تقدم �إقبال مبناهج لدر��صة �لرت�ث 
�لإ�صالمي  �لفكر  عن  �لبحث  �إىل  وتهدف  ترمي  �لإ�صالمي 
� مع ��صتعد�د لت�صحيح �لتفكري �لديني  �ملعا�رص بحًثا م�صتقالًّ حرًّ
�لإ�صالمي و�إعادة بنائه �إذ� دعت �ل�رصورة، وذلك على �أ�ص�ض 
م�صتمدة من �لرت�ث �لإ�صالمي نف�صه، ومن وحي جديد م�صتمد 

من �لفرك �ملعا�رص و�لتجربة �ملعا�رصة.
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رجل  �إىل  �إقبال  بها  بعث  �لتي  �لر�صائل  ك�صفت  ولقد 
�لدولة  فكرة  �صاحب  �أن  جناح  علي  حممد  هو  باك�صتاين 
حممد  كان  �لفكري  وموجهها  �أ�ص�صها  وو��صع  �لباك�صتانية 

�إقبال.

عنه  كتب  و�صيا�صيًّا  و�صاعًر�  فيل�صوًفا  �إقبال  حممد  وكان 
ممن  كثريون  وعجب  ومفكًر�،  �صاعًر�  به  و�أ�صادو�  كثريون 
و�إخ�صاع  لل�صعر  �لفل�صفة  �إخ�صاع  على  قدرته  من  عنه  كتبو� 
�ل�صعر للفل�صفة، وك�صف ن�رص ر�صائله �إىل �لزعيم حممد علي 
�أنه كان  �إنتاجه �لفل�صفي و�لأدبي، و�أو�صح  جناح عن حقيقة 
يهدف يف �صعره وفل�صفته �إىل حتقيق فكرة �صيا�صية �صبغت كل 

�إنتاجه �لفكري ب�صبغة عملية.

ولقد خا�ض هذ� �ل�صاعر �لفيل�صوف ميادين �ل�صيا�صة ولكنه 
مل ي�صتطع �لتفرغ لها، �إذ ر�أى من �خلري لتحقيق فكرته �أن يظل 
موجًها ود�فًعا ومهيًئا لل�صعب، وكان قد عمل يف هذه �مليادين 
وع�صًو�  �لبنجاب  مبقاطعة  �لت�رصيعي  باملجل�ض  ع�صو  �ل�صيا�صية 
فقد  �لجتماعية  �مليادين  يف  �أما  �مل�صتديرة،  �لد�ئرة  موؤمتر  يف 
توىل ريا�صة �حلزب �خلا�ض مب�صلمي �لهند وريا�صة جمعية حماية 

�لإ�صالم.

�إىل  وي�صتند  �لأعمال  بجالئل  حافل  �صيا�صي  جهاد  وبعد 
فعالة  �آثار  ذ�ت  عملية  �صيا�صية  فكرة  �إىل  يهدف  نا�صج  تفكري 
�أعلن عام 1349هـ )1930م( فكرته �لر�مية �إىل تق�صيم �صبه 

�جلزيرة �لهندية ووجوب قيام �لدولة �لباك�صتانية.

�إىل حمر�ب  ياأوي  – �أن  – بعد ذلك  �ملالئم  ووجد من 
�ملعنوية  �لروح  لرفع  �ل�صعر  وينظم  �لنرث  فيكتب  و�لتاأمل  �لفكر 
يزيد  ما  �إىل  �أفر�ده  تعد�د  ي�صل  �لذي  �لباك�صتاين  �ل�صعب  يف 

�لتي يرى  �لدولة  بو�جباته حيال  ليقوم  على مائة مليون وذلك 
�أن قيامها هو �حلل �لأمثل لإحياء هذ� �ل�صعب و�إيقاظه من �صباته 
يف  و�لجتماعي  �ل�صيا�صي  �ل�صتقر�ر  لإيجاد  �لفر�صة  و�إتاحة 

�صبه �لقارة �لهندية �لغربي �ملعا�رص يف �أوروبا ذ�تها.

�إقبال ببع�ض  ولقد ذهب بع�ض �لكّتاب �إىل مقارنة حممد 
بالتيار�ت  تاأثر  باأنه  بقولهم  �صمع  عندما  ولكن  �لغرب  فال�صفة 
�لفكرية �لأوربية رف�ض هذ� �لقول و�أكد �أنه كتب �أفكاره قبل 
ذهابه �إىل �أوربا و�للتقاء مبفكريها، وقرر �أن كتابته متاأثرة مبا 
تلقيه  �لذي  �لدر�ض  �أن  فعنده  �لإ�صالمية،  �لدر��صات  من  قر�أ 
»�نتهينا  �لعربي حني رجع من غزوة »تبوك« وهي  �لنبي  كلمة 
من �جلهاد �لأ�صغر وعليكم باجلهاد �لأكرب« �أي جهاد �لنف�ض، 
هذ� �لدر�ض هو �أبلغ من �أية فل�صفة �رصقية �أو غربية، ومن هذ� 
�إقبال فل�صفته يف �حلياة وهي �لفل�صفة  �حلديث �ل�رصيف ي�صتمد 

�لتي عمل على بثها يف �ل�صعب �لباك�صتاين.

من  �ملذ�هب  �أ�صحاب  خالف  ه  جرَّ ما  �إقبال  وعرف 
خ�صومات، فاتخذ مثله �لأعلى يف �حلكم �ل�صليم من عمر بن 
�أبي طالب  بن  علي  من  �لذ�ت  قوة  �لأعلى يف  ومثله  �خلطاب 
بنت  �لزهر�ء  فاطمة  �ل�صيدة  باملر�أة من  �لرقي  �لأعلى يف  ومثله 
وبذخها وكان  �لك�رصوية  عمر حارب  لأن  وذلك  �لر�صول، 
بني  �لعدل  قو�عد  وطبق  �ل�صعب  خلدمة  ن�صب  �لذي  �حلاكم 
�حلاكمني على �ل�صو�ء، ورف�ض �ملظاهر �مللكية �لتي يتم�صك بها 
�حلكام فكان �صلوكه تطبيًقا �صحيًحا لقو�عد �لإ�صالم، و�أ�صاد 
بعلي بن �أبي طالب لأن �صريته مثل �أعلى يف �ل�صتقامة و�حلر�ض 
على �حلق، و�أ�صاد بفاطمة �لزهر�ء لأنها �أح�صنت تربية ولديها 
�لعربية،  �لأمة  �صباب  �صيدي  منهما  �حل�صن و�حل�صني فجعلت 
ولذ� يتمنى �إقبال �أن يكون �لتعاون بني �لزوجني كالذي كان 
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بني علي وفاطمة ويتمنى �أن تربي �ل�صيد�ت �أولدهن كما ربت 
فاطمة ولديها.

و�صغف �إقبال باللغة �لعربية فز�ر �حلجاز وم�رص و�صلى يف 
يكتب  ملاذ�  �صئل  �صعًر�، وعندما  قرطبة وقال يف هذ�  م�صجد 
بالفار�صية �أجاب لأنه ل ي�صتطيع �لكتابة باللغة �لعربية يف �صهولة 

وي�رص.

بالفار�صية و�لأوردية و�لإجنليزية  �إقبال  ولقد كتب حممد 
�لدكتور  له  ترجم  وقد  �للغات،  ب�صتى  عنه  و�لأملانية وكتب 

عبد �لوهاب عز�م »ر�صالة �مل�رصق«.

�لأب  كان  �لفيل�صوف  �ل�صاعر  هذ�  �أن  �صك يف  من  وما 
�لروحي لدولة باك�صتان �لإ�صالمية �لتي تاأ�ص�صت لتطبيق منهجه 

�لفكري.

من  بالًغا  )1938م(  1357هـ  عام  �إقبال  حممد  وتويف 
�لعمر 64 عاًما هجريًّا وحو�يل 62 عاًما ميالديًّا.

�أما ترجمة �صاحب ��صم �ل�صارع �لقدمي فاطلبها يف كلمة 
»لور�ن«.

1146– حممد اأمني – �سارع – بق�سم الرمل
ثم  �لقاهرة  مد�ر�ض  يف  علومه  تلقى  وقد  �أمني،  حممد 
در��صته يف  �أمت  �أن  وبعد  �لعيني،  بق�رص  �لطب  مبدر�صة  �لتحق 
هذه �ملدر�صة وقع عليه �لختيار وهو برتبة �ليوزبا�صي )�لنقيب( 
�إىل هناك  �أر�صلت  �لتي  �لثالثة  �لبعثة  �إىل فرن�صا بني طلبة  لل�صفر 
1862م  عام  �أكتوبر  يف  فو�صلها  �لأول،  �صعيد  عهد  يف 
�ل�صهري  مرتبه  وكان  �لطبية،  علومه  لإتقان  )1279هـ( 

�إىل م�رص حائًز� على �صهادة  �لدر��صة عاد  750 قر�ًصا، وبعد 
ثّم  ومن  )1287هـ(،  1870م  عام  �أكتوبر  يف  �لدكتور�ة 
تكون بعثته �لعلمية قد ��صتغرقت ثمانية �أعو�م، وعقب رجوعه 
عني مدر�ًصا لعلم �لت�رصيح مبدر�صة �لطب، ويف عام 1874م 
)1291هـ( �أر�صله �خلديوي �إ�صماعيل طبيًبا للبعثة �لتي �صافرت 
ل�صتك�صاف جهات  بك  بوردي  )�لعميد(  �لأمري�لي  بريا�صة 
�إىل  عاد  ثم  �صنو�ت  ثالث  �لبعثة  لهذه  مالزًما  فبقي  د�رفور، 
ويف  �لطب،  مبدر�صة  ثانية  مرة  �لتدري�ض  وتوىل  �لقاهرة، 

23 من دي�صمرب عام 1877م )1294هـ( نال �لرتبة �لثالثة.

ومن موؤلفاته �لطبية: كتاب »�إر�صاد �خلو��ض يف �لت�رصيح 
�خلا�ض« طبع ببولق عام 1888م )1306هـ( وكتاب »�أطل�ض 
�إر�صاد �خلو��ض يف �لت�رصيح �خلا�ض«، وقد ��صرتك يف تاأليف 
�صدقي  بك  حممود  �لدكتور  �أمني  حممد  مع  �لكتابني  هذين 
�لبا�صاوية(  رتبة  نال  �أن  بعد  لالإ�صكندرية  �صار حمافًظا  )�لذي 
نوفمرب  من   6 بني  �لو�قعة  �لفرتة  طو�ل  �ملن�صب  هذ�  وتوىل 
1906م  عام  مار�ض  من  و25  )1317هـ(  1899م  عام 
و�لأطل�ض  �صدقي(،  با�صا  حممود  مادة  )�نظر  )1324هـ( 
�لآنف �لذكر يحتوي على 134 لوحة من �لأ�صكال، وطبع 
حياة  يف  )1888م(  1309هـ  عام  ببولق  و�حد  جملد  يف 

موؤلفيه.

ول يعرف تاريخ ومكان وفاة حممد �أمني.

1147 – حممد با�سا �سعيد – �سارع – بق�سم الرمل
ولد حممد �صعيد با�صا عام 1863م )1279هـ(، وبعد 
وز�ر�ت  وعدة  ق�صائية،  منا�صب  عدة  توىل  علومه  �أمت  �أن 
�إىل  )1328هـ(  1910م  عام  �لأوىل  مرتني  �لوز�رة  ور�أ�ض 
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)1338هـ(،  1919م  عام  و�لثانية  )1323هـ(،  1914م 
ثم توىل وز�رة �ملعارف يف �لوز�رة �لتي �ألفها �صعد با�صا زغلول 
عام 1942م )1343هـ(، ويف هذ� �لعام نف�صه ر�صح نف�صه 
ع�صًو� يف �لربملان عن د�ئرة ق�صم �جلمرك بالإ�صكندرية، و�أقيم 
�ملادة(،  هذه  )�نظر  د�ود  �صيدي  بجو�ر  �نتخابي  �رص�دق  له 
وكنت بني خطباء ذلك �لجتماع فاألقيت فيه ق�صيدة وطنية، 
وكان من �خلطباء معي �مل�صايخ �صعد �للبان )�لذي �صار وزيًر� 
للوفديني(، وحممد  �ملناه�صة  �لوز�ر�ت  �إحدى  للمعارف يف 
�لب�صري �ل�صندي )�لذي �صار مديًر� ملكتبة بلدية �لإ�صكندرية(، 
وتوىل  �لجتماع  يف  دكتوًر�  �صار  )�لذي  �صالمة  و�إبر�هيم 
عمادة د�ر �لعلوم(، وقد رحلو� جميًعا �إىل �لد�ر �لباقية، ومل 
ي�صتمر على لب�ض �لعمامة و�لقفطان حتى �لوفاة �إل �ل�صيخ �لب�صري 

�ل�صندي )�نظر مادة �إبر�هيم �صالمة(.

يف  �ملنية  و�فته  حتى  �ل�صيا�صة  با�صا  �صعيد  حممد  و�عتزل 
�لعمر  من  بالًغا  )1347هـ(،  1928م  عام  يوليو  من   20
�صعيد  حممود  �مل�صهور  �لفنان  و�لد  وهو  عاًما،   66 حو�يل 
�صعيد  ح�صني  و�ملهند�ض  �صعيد(،  حممود  �لفنان  مادة  )�نظر 
بالإ�صكندرية لدى �صحب  �لرمل  تر�م  �إد�رة مرفق  �لذي توىل 
�متيازه من �ل�رصكة، وكان حممد �صعيد با�صا معروًفا برجاحة 
�لنيل  �صاعر  هناأه  وقد  �ل�صيا�صية،  �ل�صوؤون  يف  و�لدهاء  �لعقل 
حافظ �إبر�هيم مبنا�صبة عودته من �أوروبا يف 11 من �صو�ل عام 
1330هـ )1911م(، وكان يف ذلك �حلني رئي�ًصا للحكومة 

فقال:

عيد�ِن �للذ�ِن َتَباَرَيا   ِفيِك �ل�صَّ
يا ِم�رْصُ يف �خلري�ِت و�لربكاِت  

نِيٌل يفي�ُض على �ُصُهولِِك َرْحمًة   
وفتًى َيقيِك غو�ِئَل �لَعرَث�ِت  

بي بُقدوِمِه    عاَد �لرئي�ُض َفَرحِّ
ِج �لأزماِت وَتَهلَّلي مِبَُفرِّ  

وعندما توىل من�صب �لناظر لأول مرة يف 12 من نوفمرب 
عام 1908م يف �لنظارة �لتي �ألفها بطر�ض با�صا غايل، وعهد 
�إذ كان  �صنًّا،  �لنظار  �أ�صغر  �لد�خلية، وكان  بنظارة  فيها  �إليه 
)�نظر  �صربي  �إ�صماعيل  �ل�صاعر  نظم  عاًما   45 وقتئذ  عمره 
�صمن  ل�صانه  على  �لبيتني  هذين  �صربي(  با�صا  �إ�صماعيل  مادة 
�ل�صاعر  »بنتاوؤور«  هو  م�صتعار  با�صم  ن�رصها  �لتي  �ملقطوعات 

�مل�رصي �لقدمي:

�أْهاًل و�َصْهالً   �صعيُد 
�أنَت �لكبرُي �ل�صغرُي

َدْعَنا َنُقْل َعْن قريٍب 
�لكبرُي �لكبرُي  �أنَت   

1148 – حممد با�سا حم�سن – �سارع – بق�سم الرمل
با�صا  ح�صن  بن  �ملح�صن  عبد  حممد  بن  حممد  هو 
عام  بالإ�صكندرية  ولد  �ملادة(،  هذه  )�نظر  �لإ�صكندر�ين 
تقوم  كانت  �لتي  �لتمر�زية  ب�رص�ي  )1277هـ(  1860م 
هدمت  و�لتي  �جلمرك،  بحي  متر�ز  �صيدي  م�صجد  بجو�ر 
وبيَّارة  �صكنية حديثة  عمارة  مكانها  وبنيت  قريب،  عهد  منذ 
�أبوه حممد عبد �ملح�صن ح�صن  لت�رصيف �ملجاري، وقد ولد 

ا. �لإ�صكندر�ين )�نظر مادة حم�صن با�صا( بهذه �لد�ر �أي�صً
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�صابًطا  له  �ملرتجم  �ملح�صن  عبد  حممد  حممد  وكان 
رقي  توفيق  عهد  ويف  �إ�صماعيل،  عهد  يف  �مل�رصي  باجلي�ض 
بالحتالل  م�رص  نكبت  وعندما  )�لر�ئد(،  �ل�صاغ  رتبة  �إىل 
�لإجنليزي �لغا�صم عام 1882م )1300هـ( بادر �إىل �ل�صتقالة 
قائال �إنه: »لن ير�صى باأن يكون رئي�صه يف �جلندية �أحد �ل�صباط 
باإ�صالح  و�هتم  �لزر�عة،  ز�ول  �حلني  ذلك  ومنذ  �لإجنليز«، 
�لأر��صي �لزر�عية، ومما يوؤثر عنه �أنه كان �صاحب �لفكرة يف 

�إلبا�ض خفر�ء �لأرياف و�لبنادر �لزي �خلا�ض �حلكومي.

1910م  عام  خالل  بالإ�صكندرية  وفاته  وكانت 
)1328هـ(، بالًغا من �لعمر 51 �صنة.

من�صئ  هو  �ملح�صن  عبد  حممد  �أحمد  �لأ�صغر  و�أخوه 
م�رص  مبحطة  �جلمهورية  مبيد�ن  �لكائنة  با�صا  حم�صن  مدر�صة 
�صهر  بالإ�صكندرية يف  ماهر، وتويف  �أحمد  م�صت�صفى  بجانب 

فرب�ير عام 1930م )1349هـ(.

بق�سم   – �سارع   – اأمني  حممد بك   –1149
حمرم بك

�أر�صل حممد �أمني �إىل فرن�صا يف بعثة علمية لتعلم �لإد�رة 
�مللكية وذلك يف عهد حممد علي، وبد�أ �رصف مرتبه �ل�صهري 
1828م  عام  يناير  �صهر  من  �عتباًر�   – قر�ًصا   750 وهو   –
�لرقيق  حممد  �ل�صيخ  حمل  �لبعثة  يف  حل  وقد  )1244م(، 

�لذي مل يظهر ��صتعد�ده ملتابعة �لدر��صة لقلة �أهليته لذلك.

ويف 4 من �أكتوبر عام 1831م )1247هـ( عني حممد 
�أمني ناظًر� للمدر�صة �مل�رصية بباري�ض )وهي �ملدر�صة �لتي �أن�صاأها 
حممد علي هناك( وذلك بدًل من عبدي �صكري )�نظر مادة 

عبدي �صكري با�صا(، وو�صل مرتبه �ل�صهري يف هذه �لوظيفة 
�إىل 1700 قر�ض )�أي 17 جنيها(، وقد مر�ض �أثناء تلك �ملدة 
�أو�خر عام 1836م  �إبالله من �ملر�ض عاد �إىل م�رص يف  وبعد 
)1252هـ( ول يعرف �صري حياته �لعملية بعد عودته ول تاريخ 

ومكان وفاته.

1150– حممد بك بدر – �سارع – بق�سم الرمل
ولد حممد بك بدر بز�وية �لبقلي من �أعمال مديرية �ملنوفية 
هذه  �أ�رص  من  �أ�رصة  �إىل  وينتمي  حاليًّا(،  �ملنوفية  )حمافظة 
�لتي  �لفقرية  �لأ�رص  من  وكانت  �لقفيعية،  عائلة  تدعى  �لبلدة 
تك�صب قوتها بالكد وعرق �جلبني، وتلقى حممد بدر مرحلة 
تعليمه �لأوىل مبكتب م�صقط ر�أ�صه، وملا بلغ �ل�صابعة من عمره 
�أدخله �أخوه مدر�صة ق�رص �لعيني، ففرح بذلك لأنه كان تّو�ًقا 
مدر�صة  �إىل  ثم  �خلانقاه  مدر�صة  �إىل  ذلك  بعد  و�نتقل  للعلم، 
كالأجرومية  �لبتد�ئية  �لدرو�ض  وتعلم  بالنا�رصية،  �ملبتديان 
من  �صيًئا  تعلم  �أحمد جلبي، كما  �ل�صيخ  يد  على  و�ل�صنو�صية 
�حل�صاب و�خلط �لثلث و�لرتكي، و�لتحق باملدر�صة �لتجهيزية 
للتعلم مبدر�صة  �لهند�صة و�للغات، ثم �ختري  حيث در�ض علم 
�لطب فدر�ض بها �لكيمياء و�لطبيعة وعلم �لنبات وعلم �لت�رصيح 
�لعام و�خلا�ض و�جلر�حة �ل�صغرى و�لكربى و�لرمد و�لأمر��ض 
با�صا  �لبقلي  �لدكتور حممد علي  �أ�صاتذته  من  �لباطنة، وكان 
�ملدر�صة  �أو�ئل طالب  �لبقلي( وغريه، وكان من  مادة  )�نظر 
هو و�صامل با�صا �صامل )�نظر مادة �لدكتور �صامل با�صا(، وبعد 
�أن تخرج برتبة �ملالزم �لثاين ومار�ض مهنة �لطب بع�ض �لوقت 
�لتعلم  فنبغ يف  �لطب،  علوم  لإتقان  �إجنلرت�  �إىل  لل�صفر  �ختري 
ثّم  ومن  �لأوىل،  �لدرجة  من  �ل�رصف  و�صام  نال  �أنه  لدرجة 
�أن  على  له  م�صاعًد�  يتخذه  �أن  �لإجنليزية  �ململكة  طبيب  �أر�د 
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ي�صتقر يف بالد �لإجنليز مبرتب قدره مائة وخم�صون جنيًها غري 
فاأبى وف�صل خدمة  جميع نفقات معي�صته من ماأكل و�صكن، 
عودته  ولدى  �ملغرية،  �لعينية  �ملز�يا  هذه  جميع  على  وطنه 
�ل�صو�ري  �ملعية  لأورطة  طبيًبا  �لأول  �صعيد  عينه  م�رص  �إىل 
)كتيبة �لفر�صان( برتبة مالزم �أول ورقِّي بعد ثالثة �أ�صهر لرتبة 
�ليوزبا�صي )�لنقيب(، وعقب �إلغاء �أورطة �ل�صو�ري عني كبرًي� 
يف  ثانًيا  معلًما  ُنِقل  ثم  و�لقليوبية،  �ل�رصقية  مديريتي  لأطباء 
ثانًيا  فمعلًما  �لعيني،  بق�رص  عوف  بك  ح�صني  مع  �لرمد  علم 
يف �لأمر��ض �لباطنة، فمعلًما �أوًل يف �لطب �ل�رصعي وقانون 
�ل�صحة و�لأمر��ض �لباطنة، وقام برحالت عديدة طبية يف بالد 
وعقب  �لأخرى،  �لأوربية  و�لبلد�ن  و�إيطاليا  �مل�رصي  �لقطر 
عودته �صافر �إىل �ليمن ب�صفة طبيب لالإر�صالية �لتي ذهبت هناك 
للبحث عن مناجم �لفحم �حلجري، وعند �فتتاح قناة �ل�صوي�ض 
مع  �صيا�صية  رحلة  يف  �حلب�صة  �إىل  و�صافر  �أطبائها،  بني  عني 
�بن �خلديوي �إ�صماعيل و�أنعم عليه برتبة �لأمري�لي )�لعميد(، 
ولقد �أن�صاأ ببلدة ز�وية �لبقلي بيًتا كبرًي� ومتلك عدًد� كثرًي� من 
بلده  �أهل  لينتفع  وذلك  عظيًما،  ب�صتاًنا  و�أن�صاأ  هناك،  �لأفدنة 

بخري�ت كل هذه �ملن�صاآت.

باإجنلرت�  �أدنربه  يف  بعثته  مدة  �ل�صهري  مرتبه  وكان 
�أفندي  م�صطفى  م�رص  يف  عنه  بالإنابة  يتناولها  قر�ًصا،   150
لل�رصف منها على عياله، وقد  بق�صم عابدين  �لطبيب  �أبو رية 
نال بعد عودته �إىل م�رص وتقلبه يف �لوظائف �لطبية �لرتبة �لثانية 
يف  وظل  )1293هـ(،  1876م  عام  �صبتمرب  يف  �ل�صامية 
�أدركته �ملنية عام 1902م  �أن  �إىل  �لوظائف �لتي ذكرت قبل 
)1320هـ(، وكان حمبًّا لوطنه نابًها يف مهنته يتكلم �للغتني 

�لفرن�صية و�لإجنليزية، وقد ترك هذه �ملوؤلفات �لطبية �لنافعة:

عام  طبع  �لعامة«،  و�ملنحة  �لتامة  »�ل�صحة  • كتاب 
1879م )1297هـ(.

• كتاب »�لفر�ئد �لدرية يف علم �ل�صفاء و�ملادة �لطبية«، 
طبع عام 1890م )1308هـ(.

�لأدوية  �رصح  يف  �لن�صيدة  �لبدرية  »�لدرر  • كتاب 
�جلديدة«، طبع عام 1892م )1310هـ(.

بق�سم   – حارة   – را�سد  حممد بك   –1151
حمرم بك

�إىل  بعثات  �أر�صلو� يف  �لذين  �ثنان من  �ل�صم  يحمل هذ� 
�خلارج وهما:

1( حممد را�سد: كان من بني �لذين �أر�صلهم حممد علي يف 
بعثات علمية �إىل �خلارج، ولدى عودته عني ناظًر� لد�ر �ل�صناعة 
)�لرت�صانة( بالإ�صكندرية، وكان �إن�صاوؤها قد مت و�أخذت توؤدي 
عملها �بتد�ء من عام 1247هـ )1831م( وتوىل فوق من�صب 
كافة  ت�صم  كانت  �لتي  خمازنها  �أمانة  �لرت�صانة  على  �لنظارة 
من  �ل�صفن  لإن�صاء  �لالزمة  �لغيار  وقطع  و�ملعد�ت،  �لأدو�ت 
جميع �لأحجام و�لأنو�ع، وقد �أظهر حممد بك ر��صد كفاءة 

وخربة يف تاأدية �أعباء هاتني �لوظيفتني.

�حلكومة  رجال  من  با�صا  ح�صن  �بن  وهو  را�سد:  حممد   )2
1825م  عام  ر��صد  حممد  ولد  وقد  علي،  حممد  عهد  يف 
)1241هـ( وتعلم يف مد�ر�ض �لقاهرة ثم �ختري لل�صفر �إىل فرن�صا 
)1262هـ(،  1845م  عام  �مل�رصية  �حلربية  باملدر�صة  و�أحلق 
وكان مرتبه 240 قر�ًصا يف �ل�صهر، وقد بقي يو��صل �لدر��صة 
��صتغرقت  بعثته  �أن  �أي  )1272م(  1855م  عام  �إىل  بفرن�صا 
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�لآ�صتانة  �إىل  م�رص  من  و�لده  هاجر  وقد  �صنو�ت،  ع�رص 
رجال  كبار  من  �إليها  هاجرو�  من  مع  �لأول  عبا�ض  عهد  يف 
حكومة حممد علي ب�صبب �جلفوة بني عبا�ض وبينهم و�تهامهم 
بالن�صمام �إىل عمه �صعيد، ويف �لآ�صتانة �لتحق حممد ر��صد 
�إىل  �لإد�رية  منا�صبها  وتقلب يف  �لرتكية  �حلكومة  بوظيفة يف 
ثم  �لهر�صك  مقاطعة  على  و�لًيا  ثم  �صوريا  على  و�لًيا  �صار  �أن 
�لبو�صنة، وبعد ذلك �صغل من�صب وزير �لأ�صغال ثم عني �صفرًي� 
يف فيينا ثم وزيًر� للخارجية مرتني، ثانيهما يف عام 1875م 
)1292هـ(، و�أدركته �ملنية، وهو يف هذ� �ملن�صب وذلك يف 
27 من مايو عام 1876م )1293هـ(، وكان حممد ر��صد 

كاتًبا بليًغا و�صاعًر� باللغة �لرتكية.

بق�سم   – �سارع   – �سامل  بك  حممد   –1152
حمرم بك

�لأقاليم  هو حممد �صامل بن �صامل بك علي مفت�ض �صحة 
عام  �صامل  حممد  ولد  وقد  �لأول،  �صعيد  عهد  يف  �لقبلية 
وهو  �ختري  ثم  �لطب،  مبدر�صة  وتعلم  )1265هـ(  1848م 
ميونخ  �إىل  لل�صفر   – �صابط  تلميذ  �أي   – »�لأ�صـبري�ن«  برتبة 
يف  �لنم�صاوية  �لإمرب�طورية  �إمار�ت  �إحدى  بافاريا  مبقاطعة 
هناك  �إىل  �أر�صلت  �لتي  �لثانية  �لبعثة  طلبة  �صمن  �لعهد  ذلك 
عام 1862م  �أو�ئل  در��صته يف  وبد�أ  �لأول،  �صعيد  يف عهد 
)1279هـ( لإتقان �لعلوم �لطبية وكان مرتبه �ل�صهري يف �لبعثة 
70 قر�ًصا ورتب لو�لدته مب�رص 40 قر�ًصا كان يتقا�صاها بالإنابة 
عنه و�لده �صامل بك علي، وظّل حممد �صامل يو��صل در��صته 
فاأمت  بعثته،  و�أفر�د  هو  فرن�صا  �إىل  نقل  �أن  �إىل  ميونخ  مبدينة 
تعلمه �لطب بباري�ض وعاد �إىل �لوطن يف �صبتمرب عام 1869م 
وعند  �أعو�م،  �صبعة  بعثته  مدة  تكون  ثّم  ومن  )1286هـ(، 

رجوعه عني طبيًبا مب�صت�صفى عموم �لقنال، ثم نقل �إىل بع�ض 
�مل�صت�صفيات �لكبرية مبديريات �لوجه �لبحري، ولبث فيها �إىل 
�أن �أر�صلت بع�ض فرق �جلي�ض �مل�رصي للتو�صع يف فتح �ل�صود�ن 
تعلمو� يف  �لذين  �خلرب�ء  �لأطباء  بع�ض  �إر�صال  �حلكومة  فر�أت 
وبعد  بينهم،  من  �صامل  حممد  وكان   – �جلي�ض  مع  �أوروبا 
�إىل  ثم عاد  �حلب�صة  توجه مع �جلي�ض حلرب  عودته من �حلملة 
م�رص و��صتمر طبيًبا باجلي�ض �مل�رصي برتبة �لبكبا�صي )�ملقدم(، 
و��صرتك بعد ذلك يف �حلملة �لتي �أر�صلتها م�رص مل�صاعدة �جلي�ض 
�لرتكي يف �حلرب �صد رو�صيا، ويف 2 من يونية عام 1878م 
�لر�بعة، وكان  �لو�صام �ملجيدي من �لدرجة  )1296هـ( نال 
كبري �أطباء �لكتيبة �لر�بعة من �لفرقة �لر�بعة �مل�صاة، وبعد عودته 
من �حلرب �لرو�صية �أخذ يرتقي يف �جلي�ض �إىل �أن و�صل �إىل رتبة 
�لأمري�لي و�صار كبري �أطباء �جلي�ض، وعند قيام �لثورة �لعر�بية 
ا مل�صلحة �ل�صحة، ول يعلم  �ملجيدة و�نتهائها عني مفت�ًصا عامًّ
ما �إذ� كان قد ��صرتك يف هذه �لثورة مع �لبطل عر�بي �أو ظل 
�ل�صيا�صية ،ومل  �ل�صوؤون  �لتدخل يف  ميار�ض مهنته �لطبية دون 
�ملنية عام 1894م  �أدركته  �إذ  �ملعا�ض،  �إحالته على  تطل مدة 
)1312هـ(، وتدل �صرية حياته على تفانيه يف عمله �لإن�صاين، 
وكان يرى يف ذلك �أجّل خدمة يوؤديها لوطنه، وهو و�لد �صامل 

با�صا حممد �لذي كان مديًر� لأ�صيوط.

1153– حممد بك عثمان – �سارع – بق�سم 
الرمل )�رشاي الرمل �سابًقا(

مبدينة  )1870م(  عام 1287هـ  عثمان  بك  ولد حممد 
�لآباء  مد�ر�ض  يف  و�لثانوي  �لبتد�ئي  تعليمه  وتلقى  �لقاهرة 
�لتعليم  يف  ت�صري  وهي  باخلرونف�ض،  »�جلزويت«  �لي�صوعيني 
�صهادة  �مل�رصية، وقد ح�صل حممد عثمان على  �ملناهج  على 
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�لبكالوريا �مل�رصية من هذه �ملد�ر�ض، ثم و��صل در��صة �حلقوق 
ولكنه مل يتمها.

وتزوج فتاة من �أ�رصة �لطوبجي �أحد �ل�صباط �لذين ��صرتكو� 
يف �حلملة �مل�رصية على �ل�صود�ن، وكان لهذ� �ل�صابط �صارع 
يحمل ��صمه بالقاهرة �صار يحمل �لآن ��صم �ملو�صيقي �مل�صهور 

حممد �لق�صبجي.

عام  حو�يل  يف  �لإ�صكندرية  �إىل  عثمان  حممد  ورحل 
1310هـ )1892م( و�لتحق بالبلدية يف وظيفة كتابية بق�صم 
�إن�صاء  بد�ية  – �أي يف  ي�صمى يف ذلك �حلني  �لتنظيم، وكان 
يقابله  �إيطايل  ��صم  وهو  �لأرناطو(  )ق�صم   – �لبلدي  �ملجل�ض 
�أو  �لتح�صني  ومعناها  �لفرن�صية   »Ornement »�أرمنان  كلمة 

�لتجميل.

و�رصعان ما �أبدى حممد عثمان ن�صاًطا ملحوًظا يف وظيفته 
يتقن  لأنه  �ل�صكرتارية  بق�صم  للعمل  �ختري  �أن  نتيجته  من  كان 
تتم  �لق�صم  �لأعمال يف هذ�  و�لعربية وكانت  �لفرن�صية  �للغتني 
باللغتني، �إذ كانت �للغة �لفرن�صية هي �لر�صمية لكتابة حما�رص 
�للغة  �إىل  ترتجم  ثم  »�لقوم�صيون«  �لبلدي  �ملجل�ض  جل�صات 
ت  �لعربية، وظل هذ� �لنظام متبًعا حتى عام 1942م، �إذ م�رصِّ
بها  تكتب  �لر�صمية  هي  �لعربية  �للغة  و�صارت  �لأعمال  تلك 
�ملحا�رص وجميع �لأور�ق �لر�صمية �ملتبادلة بني �لبلدية و�جلهات 

�ملختلفة �لر�صمية و�لأفر�د حتى ولو كانو� من �لأجانب.

وظائفها  يف  عثمان  حممد  تدرج  �ل�صكرتارية  ق�صم  ويف 
�أعباء هذ�  يز�ول  للمجل�ض، وبقي  ا  �أن عني �صكرترًي� عامًّ �إىل 
�أحيل  �إذ  )1911م(،  1329هـ  عام  حتى  �لرئي�صي  �ملن�صب 

على �لتقاعد قبل بلوغه �ل�صن �لقانونية وهي �ل�صتني.

ومار�ض بعد ذلك �لأعمال �حلرة، وكان يف �لوقت نف�صه 
مقالت  من  قلمه  يخطه  مبا  و�ملجالت  �ليومية  �ل�صحف  د  يزوِّ
و�لقت�صادية  و�لجتماعية  �لأدبية  �جلو�نب  تتناول  و�أبحاث 

باللغتني �لعربية و�لفرن�صية.

وكان �أول ��صتقر�ره بالإ�صكندرية يف �ل�صارع �لذي �قرتح 
ا  عامًّ �صكرترًي�  كان  عندما  عليه  ين«  »�لنريِّ كلمة  �إطالق  هو 
للمجل�ض �لبلدي، ويوؤكد �أفر�د �أ�رصته �أن هذ� �ل�صم يرمز �إىل 
ولديه: منري �لذي تويف غريًقا، و�بنته منرية �لتي تزوجت من 
�ملرحوم �صنِّي �للقاين �بن �ل�صيخ �إبر�هيم �للقاين �لكاتب �لوطني 
�مل�صهور �لذي نفي �إىل �ل�صام عقب ثورة �أحمد عر�بي �لوطنية 

)�نظر مادة �ل�صيخ �للقاين(.

ين« تطلق يف �للغة �لعربية على �ل�صم�ض  غري �أن كلمة »�لنريِّ
�لعطارين،  بق�صم  ين«  �لنريِّ و�لقمر، وعلى كل حال »ف�صارع 

وماز�ل يحمل هذ� �ل�صم.

1316هـ  عام  منذ  ي�صكن  عثمان«  بك  »حممد  وكان 
هذ�  على  ��صمه  فاأطلق  �لرمل«،  �رص�ي  »ب�صارع  )1898م( 
�ل�صارع عقب وفاته يف �صهر دي�صمرب عام 1940م )1359هـ( 
بالًغا من �لعمر 70 عاًما، وُيذكر له �أنه كان من �لأع�صاء �لذين 
عبا�ض  �خلديوي  رئي�صها  �رصية  كجمعية  �لوطني  �حلزب  �ألفو� 
فريد  وحممد  كامل،  م�صطفى  �لآخرون  و�أع�صاوؤها  �لثاين 

و�صعيد �ل�صيمي ولطفي �ل�صيد ولبيب حمرم.

 – حارة   – )ال�سيخ(  البّنا  حممد   –1154
بق�سم الرمل

�طلب ترجمته يف »�ل�صيخ حممد �لبنا«.
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بق�سم   – �سارع   – حممد بك فريد   –1155
الرمل )وجنت �سابًقا(

هو حممد فريد بن فريد با�صا ناظر �لد�ئرة �ل�صنية، ولد يف 
�لقاهرة يف رم�صان عام 1248هـ )يناير عام 1867م( وهو 
من بيت من �أكرب بيوت م�رص و�أجمدها، ونال �صهادة �حلقوق 
�لوقت  بع�ض  عمل  ثم  )1305هـ(،  1887م  عام  مايو  يف 
�لنيابة  �إىل  ذلك  بعد  و�نتقل  �ل�صنية،  �لد�ئرة  باإد�رة  و�لده  مع 

�أغ�صط�ض  ويف  �ل�صتئناف،  نيابة  �إىل  منها  ورقي  �لعمومية، 
عام 1891م )1309هـ( �أنعم عليه برتبة �لبكوية من �لدرجة 

�لثانية.

مل  �إن   – �لوطنية  �لنه�صة  دعاة  �أوفى  من  �لفقيد  وكان 
�لوطنيني  بني  �لآخذين  من  كان  كما   – جميًعا  �أقو�هم  يكن 
يف  من�صبه  من  و��صتقال  �ل�صحف،  و�أ�صحاب  �لكّتاب  من 
�أمام �ملحاكم  نيابة �ل�صتئناف وقيد ��صمه يف جدول �ملحامني 
� يف  �لأهلية يف �أول يونية عام 1897م )1315هـ( ليكون حرًّ
وطنيته �ملتاأججة من كل �صيطرة حكومية تقيد هذه �حلرية �لنبيلة 
�صبع  �ملحاماة  يف  يعمل  وظّل  و�لوطن،  �لله  لوجه  �خلال�صة 
�صنني ثم ترك كل عمل ليفرغ خلدمة �لأمة من �لناحية �ل�صيا�صية 
�لق�صائية،  �ملنا�صب  ينتظره من ترٍق يف  م�صحًيا بكل ما كان 
وبكل هدوء ورغد يف �حلياة �لو�دعة، ف�رصب به �ملثل �لأعلى 
ثم كان خري عون  �لأمة، ومن  �أجل خدمة  �لت�صحية من  يف 
�ملادة، ومادة  با�صا كامل )�نظر هذه  �لر�حل م�صطفى  للزعيم 
�إىل  رحالته  من  كثري  يف  �صحبه  وقد  كامل(،  م�صطفى 
�أوروبا، و�ختاره �لزعيم م�صطفى كامل لريا�صة �حلزب �لوطني 

عام 1908م )1338هـ( وهو على فر��ض �ملوت.

�لق�صية  �صبيل  يف  مبال  �أو  بجهد  فريد  حممد  يبخل  ومل 
�لحتالل  من  م�رص  لتخلي�ض  �جلاد  �لعمل  �صبيل  ويف  �مل�رصية 
�لغاية  هذه  لتحقيق  ثروته  معظم  فاأنفق  �مل�صوؤوم،  �لربيطاين 
�صبًبا يف ��صطهاده من  �مل�صني  �لقوي  �ل�صامية، وكان جهاده 
بال�صجن،  عليه  فحكم  و�أذنابهم  و�أعو�نهم  �لحتالل  رجال 
عو��صم  بني  يتنقل  �أخذ  حيث  �أوروبا  �إىل  �ل�صفر  من  ومتكن 
دولها د�عًيا لق�صية بالده، وذلك يف جميع �ملوؤمتر�ت �لدولية 

و�ملحافل �ل�صيا�صية. حممد بك فريد
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وقد �ألح عليه �ملر�ض وهو يف حالة ع�رص مايل قاومه بكل 
�لو�جب يف  �صهيد  �صقط  �أن  �إىل  قوة و�صرب  ما يف طاقته من 
11 نوفمرب عام 1919م )1329هـ( مبدينة برلني يف حجرة 
�صغرية يف �أعلى �أحد منازلها، ولقد ر�أيت عقب وفاته مبا�رصة 
�لفرن�صية  »�ملاتان«  جريدة  يف  �ملتو��صعة  �حلجرة  هذه  �صورة 
وحتتها هذه �لعبارة »هنا ق�صى �ملوت على زعيم فقد كل �صيء 

�إل وطنيته �ل�صادقة«.

وظل  برلني،  مقابر  �إحدى  يف  �لطاهر  جثمانه  ودفن 
هناك مدة غري ق�صرية �إىل �أن تربع �أحد جتار مدينة طنطا يدعى 
»عفيفي« باإح�صار رفاته على نفقته، وبكت عيناي يف حر�رة 
م�صطفى  �ل�صهيد  )�صارع  فرن�صا  �صارع  يف  �لنع�ض  مر  عندما 
�خلريية  �جلمعيات  �إحدى  �أيتام  مو�صيقى  و�أمامه  حاليًّا(  حافظ 
مبدينة �لإ�صكندرية، وخلفه قليل من �مل�صيعني �لذين مل يخفهم 
�لحتالل و�ل�رص�ي و�أعو�نهما من �أن يوؤدو� لقطب من �أقطاب 
�لوطنية �مل�رصية �حلقة �ملنزهة عن كل غاية �أو غر�ض �أقل و�جب 
يحتمه �ل�صعور �لقومي على كل م�رصي، وو��صلنا �ل�صري خلف 
�لنع�ض �لذي �صم خري رفاة عرفها �لتاريخ �حلديث حتى حمطة 
�ل�صكة �حلديدية حيث و�صع �لنع�ض يف �إحدى عربات �لقطار 
ت�صّيعه �لعيون �لباكية و�لقلوب �ملليئة باحل�رصة و�لأمل على �أنبل 

�صهيد عرفه تاريخ م�رص �حلديث.

بالقاهرة قرب  �لطاهرة  �لغريب  �ل�صهيد  وقد دفنت رفات 
م�صجد �ل�صيدة نف�صية.

ومل يفت �صاعر �لوطنية حافظ �إبر�هيم �أن يرثيه خالل عام 
1919م )1338هـ( حني علم بوفاته يف ديار �لغربة بق�صيدة 
يناجيه يف ح�رصة وحزن  فيها  قال  �لرثاء  �صعره يف  رو�ئع  من 

عميق:

خالَد �لآثاِر ل تْخ�َض �لبَِلى  
َخَلْد ِذْكٌر  له  ِمْن  َيْبَلى  لي�َض   

ُزْرَت )برلنَي( فناَدى �َصْمُتها   
َحى بُْرَج �لأ�َصْد َنَزَلْت �صم�ُض �ل�صُ

و�خَتَفْت �َصْم�ُصَك فيها وكذ�  
تختفي يف �لغرِب �أقماُر �لأبَْد  

يا َغِرْيَب �لد�ِر و�لقرِب ويا  
�َصْلَوَة )�لنيِل( �إذ� ما �خَلْطُب َجْد  

َدى    ْيِه �لرَّ وُح�صاًما فلَّ َحدَّ
وَخمْد َوْهًنا  �صاَء  و�ِصهابًا   

بِّ )�لنيِل( �إْن لقْيَته   ُقْل لِ�صَ
َمْد يف ِجو�ِر �لد�ئم �لَفْرِد �ل�صَ  

ِدَها  �( ل َتنِي عن ق�صْ �إّن )ِم�رْصً
رغَم ما َتْلَقى و�إْن طاَل �لأََمْد  

ِجْئُت عنها �أحمُل �لُب�رْصى �إىل 
ِل �لباننَي يف هذ� �لَبَلْد �أوَّ  

فا�ْصرَتِْح و�ْهناأْ ومْن يف َغْبطةٍ 
ْد قد بََذْرَت �حَلبَّ و�ل�صعُب َح�صَ  
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�أمو�لِِه   على  )�لنيَل(  ثَر  �آ
و�لَوَلْد وَهَو�ُه  وُقو�ُه   

يطلُب �خلرَي )مل�رٍص( َوْهَو يف  
َغْد �ِصْقَوٍة �أحلى من �لَعْي�ِض �لرَّ  

َلْهَف نف�صي هل )بربلنَي( �ْمُروؤٌ  
لَّى و�َصَجْد َفْوَق ذ�َك �لقرب �صَ  

ْت ُتْربَهُ  هل بََكْت عنٌي َفَروَّ
هل على �أحجاِرِه َخطَّ �أََحْد   

ها ُهنا قرُب �صهيٍد يف َهَوى 
َرَقْد ثّم  ْيَقَظها،  �أ ٍة  مَّ �أ   

و�لو�قع هو �أن حافظ �أبرز يف هذه �لق�صيدة كل ما يخالج 
�ملنية  و�فته  �لذي  �لفذ  �لزعيم  لهذ�  توجع  �مل�رصيني من  نفو�ض 
وهو يقا�صي �آلم �ملر�ض و�لعوز و�ل�صقاء يف بالد �ل�صقيع �لتي 
ل تعرفه ول تعرف قدره �لرفيع بني �لرجال �لذين �صحو� بكل 
يف  قر�أت  ولقد  بالدهم،  رفعة  �صبيل  يف  �أيديهم  ملكت  ما 
جريدة )�ملاتان( �لفرن�صية �لتي �أبرزت �صورة �حلجرة �ملتو��صعة 
�لتي مات يف كنفها �لر�حل �لكرمي حممد فريد قولها حتت هذه 
�حلجرة  هذه  �لكبري ميوت يف  �لوطني  هذ�  مثل  »�إن  �ل�صورة: 
�ل�صغرية دون مورد مايل ينقذه من �ملر�ض و�لفاقة لأمر ي�صتحق 
لوم مو�طنيه على هذ� �لتق�صري �ل�صنيع، ويجر �إىل لوم �أمته على 

�لتخلي عنه يف حمنته وقد قدم لها �أجّل �خلدمات«.

رحم �لله حممد فريد و�أ�صكنه ف�صيح جناته جز�ء ما قدم 
بعد  م�رص  رتها  قدَّ غالية  وت�صحيات  جليلة  �أعمال  من  مل�رص 
ي�صتحق من  مبا  فريد  فكرمت ذكرى حممد  �جلليل  ��صتقاللها 

تعظيم.

1156– حممد بهجت – �سارع – بق�سم الرمل
هو حممد بهجت �بن �ملرحوم �لدكتور ح�صني بك عوف 
�أحد طالب �لبعثة �لتي �أر�صلت �إىل �لنم�صا يف عهد حممد علي، 
وكان طبيًبا م�صهوًر� يف فرع �لرمد، وظل ��صم �صاحب هذه 
باملد�ر�ض  تعلمه  �صني  بهجت« طو�ل  »مبحمد  معروًفا  �لرتجمة 
ومدة غري ق�صرية من �صنو�ت توظفه، ثم غلب عليه ��صم حممد 
حتى  �للقب  بهذ�  يدعى  وظل  و�لده،  لقب  �إىل  ن�صبة  عوف 
وفاته، وقد بد�أ تعليمه مبد�ر�ض م�رص، ودخل مدر�صة �لطب 
�إىل  لل�صفر  �لثاين  �ملالزم  برتبة  وهو  �ختري  ثم  �لعيني،  بالق�رص 
�لثالثة يف عهد �صعيد �لأول،  �لعلمية  �لبعثة  فرن�صا �صمن طلبة 
�أكتوبر عام 1862م )1279هـ( لتعلم طب  فبد�أ در��صته يف 
يو��صل  وظل  قر�ض،   500 �ل�صهري  مرتبه  وكان  �لرمد، 
مدر�صة  من  �لدكتور�ة  �صهادة  ونال  �أمتها،  �أن  �إىل  در��صته 
ثم  �صنة 1870م )1287هـ(، ومن  يوليو  باري�ض يف 6 من 
تكون مدة بعثته ثمانية �أعو�م عاد عقبها يف �صهر �أكتوبر من تلك 
�ل�صنة �إىل �لوطن وعني مدر�ًصا مبدر�صة �لطب وم�صاعًد� لو�لده 
�لرمد، ويف 23 من �صبتمرب  لتدري�ض فرع  ح�صني بك عوف 
ي�صغل  و��صتمر  �لثالثة  �لرتبة  نال  )1294هـ(  1877م  عام 
و�ملدر�صة  بامل�صت�صفيات  �لرمد  لأمر��ض  ثان«  »خوجة  وظيفة 
�لتقاعد، فخلفه  �أحيل و�لده على  �أن  �إىل  ت�صع �صنو�ت  �لطبية 
يف �أ�صتاذية علم �لرمد مبدر�صة �لطب، وبقي ي�صغل هذ� �ملن�صب 
�لطبي نحو �لثالثني عاًما تخرج خاللها على يديه كثريون من 
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بباب  خارجية  عيادة  له  وكانت  �مل�صهورين،  �لعيون  �أطباء 
وقد  �لكبرية،  �لدو�ئر  موظفي  ذلك عالج  مع  ويز�ول  �خللق 
فلما توىل  للعهد  �لثاين وهو ماز�ل وليًّا  عالج �خلديوي عبا�ض 
�آخر مار�ض عام  �لبا�صوية، وكان ذلك يف  رتبة  �حلكم منحه 
1902م )1320هـ(، وعقب �إحالته على �لتقاعد ��صتمر على 
من  �مل�صابني  مق�صد  �خللق  بباب  فكانت  �لرمد  مر�صى  عالج 
كافة �أنحاء �لقطر �مل�رصي، مما جعل �صهرته ذ�ئعة �ل�صيت يف 
بريا�صة  مب�رص  عقد  �لذي  �ملوؤمتر  يف  له  وكان  مكان،  كل 
�لدكتور �إبر�هيم با�صا ح�صن )�نظر مادة �إبر�هيم ح�صن( مركز 
لالأع�صاء،  مطبوعة  قدمها  قيمة  حما�رصة  فيه  �ألقى  �إذ  ممتاز، 
وكانت �صهرته عاملية ملهارته ونبوغه، وكانت وفاته يف �صبتمرب 

عام 1908م )1326هـ(.

بق�سم   – حارة   – البيومي  حممد   –1157
اللبان )خو�سقدم �سابًقا(

�أر�صل حممد �لبيومي �إىل فرن�صا �صمن �أع�صاء �لبعثة �لثانية 
�لتي بعث بطالبها �إىل فرن�صا عام 1818م )1234هـ( وذلك 
لتلقي �لعلوم �لريا�صية، وكان مرتبه �ل�صهري طو�ل مدة �لبعثة 
مائة قر�ض، فاأمت تعلمه هناك، وعاد �إىل �لوطن عام 1835م 
)1251م( وكانت بد�ية در��صته يف فرن�صا يف مايو عام 1831م 
�أح�رص معه  �صنو�ت، وقد  �أربع  بعثته  فتكون مدة  )1247م( 
عدًد� كبرًي� من �ملوؤلفات �لهند�صية �لفرن�صية، وقد �صار فيما بعد 
من كبار �أ�صاتذة مدر�صة �ملهند�صخانة وترك موؤلفات مفيدة يف 
�لعلوم �لريا�صية وله كتاب »�جلرب و�ملقابلة«، وكتاب »�لهند�صة 
)1269هـ(  1852م  عام  خالل  وفاته  وكانت  �لو�صفية«، 

باخلرطوم.

1158– حممد تاج الدين )ال�سيخ( – �سارع 
– بق�سم العطارين 

�طلب ترجمته يف »�ل�صيخ حممد تاج �لدين«.

اد – �سارع – بق�سم  1159– حممد جالل حمَّ
املنتزه

�حلميد  عبد  بن  اد  حمَّ جالل  حممد  �ل�رصطي  �لنقيب  هو 
�أغ�صط�ض  من   4 يف  بالإ�صكندرية  ولد  اد،  حمَّ �لله  عبد  �بن 
�لبتد�ئية  �ل�صهادة  على  وح�صل  )1354هـ(،  1935م  عام 
�لتوجيهية  وعلى  �خلا�صة،  �لبتد�ئية  بك  حمرم  مدر�صة  من 
عام 1953م  �لثانوية  �لإ�صكندرية  مدر�صة  من  �لعلوم(  )�صعبة 
حا�صاًل  منها  وتخرج  �ل�رصطة  بكلية  �لتحق  ثم  )1373هـ(، 
على �إجازة �حلقوق يف �أول �أغ�صط�ض عام 1960م )1380هـ( 
وعني يف �ليوم نف�صه �صابًطا بق�صم �ملنتزه بالإ�صكندرية، ويف 
�أول �أغ�صط�ض عام 1961م )1381هـ( رقي �إىل رتبة �ملالزم 
عام  �أكتوبر  من   16 يف  �لأمن  قو�ت  ق�صم  �إىل  ونقل  �أول، 
�أول  من  �لنقيب  رتبة  �إىل  رقي  ثم  )1382هـ(،  1962م 

�أغ�صط�ض عام 1964م )1384هـ(.

وكان و�لده مفت�ًصا مبباحث م�صلحة �جلمارك وجّده لو�لدته 
م�صطفى جالل رفاعي مر�قب عام �لتعريفات باجلمارك �صابًقا، 
وكانت هو�ية �لنقيب حممد جالل �لت�صوير، وقد ��صرتك يف 
على  وح�صل  �خلارج  ويف  م�رص  �لفن يف  هذ�  معار�ض  بع�ض 
عدة جو�ئز ول�صيما من �أملانيا، ومنح جائزة يف �لت�صوير من 
م�صتوى  حت�صني  على  �لطاقة  جهد  عمل  وقد  �ل�رصطة،  كلية 
�خلدمات �لعينية جلنود فرق �لأمن و�أ�صهم يف بناء م�صجد لهم، 
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وبذل �جلهود يف �إن�صاء مكتبة د�خلية للتثقيف، وقد �أطلق عليها 
��صمه.

�حلركات  على  �ل�رصطة  ع�صاكر  بتدريب  موكاًل  وكان 
هذه  رجاله  يوؤدي  �أن  على  مبثابرته  نف�صه  فاأرهق  �لريا�صية 
�حلركات يف نظام ل يعتوره �لوهن، ومن َثمَّ �أ�صيب �أثناء تاأدية 
و�جبه بانفجار يف �ملخ، وتويف على �لأثر يف 30 من �أغ�صط�ض 
عام 1965م )1385هـ(، وملا يتجاوز �لثالثني من عمره �إل 
)�نظر  توفيق جالل  نبيل  �ل�صهيد  �بن عمة  �أ�صهر، وهو  بب�صعة 

هذه �ملادة( �لذي �أطلق ��صمه على �صارع من�صا.

1160– حممد حجاب )الدكتور( – �سارع – 
بق�سم باب �رشقي )اأر�ستاك �سابًقا(

�طلب ترجمته يف »�لدكتور حممد حجاب«.

يف  لل�صارع  �لقدمي  �ل�صم  �صاحب  ترجمة  و�طلب 
»�أر�صتاك«.

1161– حممد ح�سن – �سارع – بق�سم الرمل
�مل�رصية،  �حلكومة  موظًفا يف  �أفندي  كان حممد ح�صن 
ثم ترك وظيفته عندما �ختري لل�صفر �إىل فرن�صا يف �لبعثة �لعلمية 
�حلربية  باملدر�صة  و�أحلق  )1260هـ(،  1844م  عام  �لر�بعة 
�مل�رصية �لتي �أن�صاأها حممد علي بباري�ض لتعليم �مل�رصيني �لعلوم 
�حلربية، وبد�أ حممد ح�صن در��صته يف 16 من �أكتوبر من ذلك 
�لعام، وكان مرتبه �صئياًل ومع ذلك يرتك معظم هذ� �ملرتب 

�ل�صهري لو�لدته و��صمها �آمنة وهذ� يدل على بره بو�لدته.

وبعد �أن ظّل يتعلم بفرن�صا حتى عام 1852م )1269هـ( 
�صافر �إىل �إجنلرت� لإمتام تعليمه وبقي يو��صل �لدر��صة فيها حتى 
�لتعليمية  بعثته  تكون  ثم  ومن  )1273هـ(،  1856م  عام 
��صتغرقت �ثنتي ع�رصة �صنة، ولدى عودته �إىل م�رص �صغل بع�ض 

�ملنا�صب �حلكومية.

ول يعرف تاريخ ومكان وفاته.

1162– حممد ح�سن )الفنان( – �سارع – 
حمرم بك )جميلة �سابًقا(

�نظر ترجمته يف »�لفنان حممد ح�صن«.

و�طلب ترجمة �صاحبة �ل�صم �لقدمي يف كلمة »جميلة«. 

1163– حممد ح�سني – �سارع – بق�سم الرمل
�أر�صلهم  �لذين  �لطلبة  �أحد  هذ�  ح�صني  حممد  يكون  قد 
حممد علي يف بعثة تعليمية �إىل فرن�صا، وقد بد�أ در��صته بها يف 
»�ل�صيالن«  لتعلم �صناعة  يناير عام 1830م )1246هـ(  �صهر 
�أو��صط  يف  �لبعثة  من  عاد  وقد  �صاجنرمان،  مبدينة  �لأنقروية 
�صنة 1832م )1248هـ(، ول يعرف �صرية حياته �لعملية بعد 
تاريخ ومكان  �أو  �لتي �صغلها  �لوظائف  �إىل م�رص ول  رجوعه 

وفاته.

1164– حممد حلمي – �سارع – بق�سم الرمل
�لأمريية  �مل�رصية  باملد�ر�ض  �صباه  يف  حلمي  حممد  تعلم 
–�أي  ثم دخل مدر�صة �لطب وتخرج منها برتبة »�لأ�صـبري�ن« 
تلميذ �صابط– ووقع عليه �لختيار ليكون بني طالب �لبعثة �لتي 
�أر�صلها عبا�ض �لأول �إىل بالد �لنم�صا لإمتام در��صة �لطب، فبد�أ 
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در��صته هناك يف 31 من �أكتوبر عام 1850م )1267هـ(، 
وكان مرتبه �ل�صهري طو�ل مدة �لبعثة 50 قر�ًصا فقط يتناولها 
بال�صوي�ض، مما  �لفتلخانة  �أغا ناظر  بالإنابة عنه يف م�رص حممد 
يدل على �أن حممد حلمي كان من �أهايل هذه �ملدينة، وكان 
حممد �أغا ينفق هذ� �ملرتب �ل�صهري �ل�صئيل على عائلة حممد 
�إىل  وعاد  بالنم�صا،  �لطب  در��صة  �لطالب  هذ�  و�أمت  حلمي، 
وطنه يف 22 من يناير عام 1855م )1272هـ( فتكون مدة 
بعثته قد ��صتغرقت خم�ض �صنو�ت، ولدى رجوعه عني طبيًبا 
باأحد  عليه  �أنعم  و�صلوكه  خدمته  وحل�صن  �مل�رصي،  باجلي�ض 
�لأو�صمة وذلك يف 14 من رم�صان عام 1283هـ )20 من 
يناير عام 1867م(، وكان هذ� �لو�صام هو »�لني�صان �ملجيدي 
�خلام�ض«، وهذ� يدل على �أنه كان من �لأطباء �لنابهني �لتابعني 

لوز�رة �لد�خلية يف عهد �خلديوي �إ�صماعيل.

�أما تاريخ ومكان وفاته فغري معروفني.

1165 – حممد خ�رشو – �سارع – بق�سم الرمل
)�لرت�صانة(  �ل�صناعة  د�ر  نظارة  بك  خ�رصو  حممد  توىل 
بالإ�صكندرية يف �أو�ئل حكم عبا�ض �لأول �لذي �عتلى عر�ض 
�لأول  �إبر�هيم  وفاة  عقب  )1849م(  1265هـ  عام  م�رص 
)�نظر هذه �ملادة(، وكان عبا�ض �لأول قد �أهمل �صاأن �لبحرية 
�مل�رصية �إهماًل �صنيًعا ل ل�صيء �صوى �لنفور �لذي كان ي�صود 
عالقته ب�صعيد �لأول �لذي كان يهتم كثرًي� ببقاء �لقو�ت �لبحرية 
�مل�صلحة يف �أوج قوتها مو��صلة لعهد حممد علي، وهكذ� كان 
�لنفور بني �أفر�د �لأ�رصة �ملالكة �صبًبا يف تاأخر �لقوة �لدفاعية عن 

م�رص.

وقد �نتهز حممد خ�رصو هذه �لفر�صة و�أخذ ي�صيء معاملة 
رجال �لرت�صانة يف عنت وعنف لدرجة ��صطر معها حممد بك 
و�لإن�صاء�ت،  �لبحرية  �لهند�صة  �أعمال  مدير  �لإ�صتانبويل 
و�أمني بك، وكيل ديو�ن �لأ�صطول �إىل ترك �خلدمة و�لرحيل 
عن م�رص خوًفا من غدر حممد خ�رصو بهما ول�صيما �أنهما كانا 
من �أعو�ن �صعيد �لأول عندما كان رئي�ًصا للبحرية ومن �ملوؤيدين 
لرفع م�صتوى �لأ�صطول �حلربي �مل�رصي ليظل يف �ملرتبة �لثانية 

بني �أ�صاطيل �لعامل يف ذلك �حلني.

�نحطاط  للبحرية  �لأول  عبا�ض  �إهمال  على  ترتب  وقد 
�صاأن �لأ�صطول �حلربي وبقيت وحد�ته تابعة يف �أماكنها باملو�نئ 
 1853 عام  ورو�صيا  تركيا  بني  �لقرمي  حرب  قامت  �أن  �إىل 
�مل�رصية  �حلكومة  من  �لعايل  �لباب  وطلب  )1269هـ(، 

�لنجد�ت كما تق�صي بذلك �لفرمانات �لعثمانية.

ف�صارع عبا�ض �لأول �إىل �إ�صد�ر �لأو�مر �إىل د�ر �ل�صناعة 
�لباب  لأمر  تنفيًذ�  منه  �لرغم  على  �لأ�صطول  وحد�ت  بتجهيز 
�أحمد بك �جلويخد�ر وكيل ديو�ن �لأ�صطول،  �لعايل، فقام 
وكان حمبوبًا من جميع رجال �لرت�صانة، وحممد خ�رصو بك 
ا من �جلميع، قاما بتنفيذ تلك �لأو�مر  ناظرها، وكان مبغو�صً
تقل  حربية  �صفينة  ع�رصة  �ثنتا  �أعدت  ما  و�رصعان  �لفور  على 
20.000 جندي بقيادة ح�صن با�صا �لإ�صكندر�ين )�نظر هذه 

�ملادة(، وكانت هذه �ل�صفن مزودة ب�صتمائة وثالثني مدفًعا.

عام  �صو�ل  �صهر  يف  �لإ�صكندرية  من  �حلملة  و�أبحرت 
1853 )1269هـ( متجهة �إىل �لآ�صتانة لتن�صم �إىل �لأ�صطول 
جنوب  يف  �لقرم  جزيرة  �صبه  �إىل  �صفرها  وتو��صل  �لرتكي، 
رو�صيا على �لبحر �لأ�صود، وقد فقد �أمري �لبحار �لفريق ح�صن 
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��صت�صهد غريًقا  �إذ  �لإ�صكندر�ين حياته يف هذه �حلرب،  با�صا 
�أن  وهو يف عودته ببع�ض �صفنه لإ�صالحها يف �لآ�صتانة، بعد 
وعقب  �ملجيدة،  �لع�صكرية  حياته  طو�ل  بطولية  باأعمال  قام 
�أحرز �لأ�صطول �مل�رصي و�لأ�صطول �لرتكي  �لتي  �لقرم  و�قعة 
فيها ن�رًص� دبَّت �حلياة يف تر�صانة �لإ�صكندرية مرة �أخرى ولكن 

�إىل حني فقط.

1166– حممد اخلليجي )ال�سيخ( – �سارع – 
بق�سم حمرم بك

�طلب ترجمته يف »�ل�صيخ حممد �خلليجي«.

ى با�سا – �سارع – بق�سم الرمل 1167– حممد درَّ
ى بن �ل�صيد �أفندي عبد �لرحمن �أحمد من  هو حممد درَّ
�لغربية  )حمافظة  �لغربية  مديرية  �أعمال  من  علي  �أبي  حملة 
1841م  عام  بالقاهرة  ى  درَّ حممد  ولد  وقد  حاليًّا(، 
�لنا�رصية(  )مدر�صة  �ملبتديان  مبدر�صة  و�أحلق  )1257هـ(، 
مدر�صة  ثم  �لتجهيزية،  فمدر�صة  )1265هـ(  1848م  عام 
با�صا  علي  نظارة  يف  �ملهند�صخانة  فمدر�صة  زعبل،  �أبي 
1853م  عام  �لطب  مبدر�صة  �لتحق  ذلك  وبعد  مبارك، 
)1270هـ( ومكث بها عامني �إىل �أن �أغلقت، فعني باإحدى 
ا، ويف 27  �أرط �جلي�ض برتبة جاوي�ض، وبعد ذلك عني ممر�صً
من مايو عام 1855م )1272هـ( ظهرت �لهب�صة )�لكولري�( 
ى بالتمري�ض، ويف عام 1856م  يف م�رص فا�صتغل حممد درَّ
ى بالفرقة  )1273هـ( �أعيد فتح مدر�صة �لطب فاأحلق حممد درَّ
لأ�صتاذ  ومعيًد�  م�صاعًد�  در��صته عني  �أمت  �أن  وبعد  بها،  �لثالثة 
�ختري  عام 1862م )1279هـ(  �أكتوبر  �جلر�حة، ويف  علم 
�صمن  لل�صفر   – �صابط  تلميذ  �أي   – »�لأ�صبري�ن«  برتبة  وهو 

�لطبية،  علومه  لإمتام  �لأول  �صعيد  عهد  �لثالثة يف  �لبعثة  طلبة 
�أفر�د هذه  �أ�صغر  قر�ض لأنه كان  �ل�صهري 300  مرتبه  وكان 
�أمت  �أن  �إىل  بفرن�صا  �لدر��صة  يو��صل  وظل  ورتبة،  �صنًّا  �لبعثة 
عام  �لوطن  �إىل  وعاد  �لدكتور�ه  �صهادة  على  وح�صل  تعلمه 
)�لر�ئد( وعني  �ل�صاغ  رتبة  �إىل  فرقي  1870م )1287هـ(، 
طبيًبا بق�صم �لعطارين بالإ�صكندرية ثم طبيًبا ثانًيا لق�صم �جلر�حة 
وظل  حاليًّا(،  �لطب  كلية  )م�صت�صفى  �لأمريي  بامل�صت�صفى 
�إىل  نقل  �إذ  �إىل عام 1872م )1289هـ(،  �لوظيفة  يف هذه 
�لقاهرة وعني مدر�ًصا ثانًيا لعلم �لت�رصيح مبدر�صة �لطب وكبري 
عام  ويف  �لعيني،  بق�رص  �لن�صاء  �أمر��ض  مل�صت�صفى  �جلر�حني 
بقائه يف  للت�رصيح مع  �أول  1874م )1291هـ( عني مدر�ًصا 
وظيفته مب�صت�صفى �أمر��ض �لن�صاء، ونال رتبة �لبكبا�صي )�ملقدم( 
وظل ي�صغل هاتني �لوظيفتني �إىل عام 1877م )1294هـ(، 
ويف 15 من �إبريل من �لعام نف�صه رقي �إىل �لرتبة �لر�بعة و�أر�صل 
طبيًبا مع �جلي�ض �مل�رصي �لذي �صافر مل�صاعدة تركيا يف حربها 
على  وح�صل  �صوفيا  �أيا  �أطباء  كبري  هناك  وعني  رو�صيا،  مع 
كبري  �لعيني  �لق�رص  �مل�صت�صفى  �إىل  عاد  ثم  �لأمري�لي،  رتبة 
للجر�حني و�أ�صتاًذ� �أول للجر�حة و�لأكلينك �جلر�حي مبدر�صة 
�لطب، ويف عام 1882م )1300هـ( نال رتبة �ملتمايز، ثم 
ح�صل على رتبة �ملريمري�ن عام 1897م )1315هـ(، وظل 
يف من�صبه مبدر�صة �لطب �إىل �أن �أحيل على �لتقاعد وتويف يف 
يف  متفانًيا  وكان  )1318هـ(،  1900م  عام  يولية  من   29
لطبع  خا�صة  مطبعة  و�أن�صاأ  �لتاأليف  على  مكبًّا  وطنه  م�صلحة 
و�ل�صور  و�لطبية  �لعلمية  �لكتب  باقتناء  كلًفا  وكان  كتبه، 
خا�صة  غرفة  �ملقتنيات  هذه  لكل  و�أعد  �لت�رصيحية،  و�لتماثيل 
مبنزله �أطلق عليها ��صم »حجرة �لت�رصيح«، وقد ترك �ملوؤلفات 
�لوبائية«،  �لأمر��ض  يف  �ل�صحية  »�لإ�صعافات  كتاب  �لآتية: 
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يف  �ملر�م  »بلوغ  وكتاب  )1301هـ(،  1883م  عام  طبع 
عام  ثالثة  منها  طبع  �أجز�ء،  خم�صة  يف  �لأق�صام«  جر�حة 
1889م )1307هـ( وكتاب »عموميات على �حلمرة وخلع 
�لفخذ« طبع عام 1889م وكتاب »خمت�رص جر�حة �لأق�صام« 
طبع عام 1890م )1308هـ(، و»خمت�رص �لأور�م« طبع عام 
�لعام  �لأن�صجة«، طبع يف  1892م )1310هـ(، و»جر�حة 
نف�صه، و»�جلر�حة �لعامة«، طبع عام 1893م )1311هـ(، 
عام  �لثانية  �لطبعة  وكانت  مرتني  طبع  �لطبيب«،  و»تذكار 
ى  1895م )1313هـ(، و�أبناء كرميته هم �لدكتور خليل درَّ
لطفي رئي�ض ق�صم �لأمر��ض �لباطنية و�أ�صتاذ هذه �لأمر��ض بكلية 
�لطب بجامعة �لإ�صكندرية، و�لأ�صتاذ �صامي لطفي وكيل وز�رة 

ى وكان حمامًيا. �لأوقاف، و�ملرحوم حممود �صدقي �لدرَّ

علي  �ل�صيد/  هو  و�حًد�  ولًد�  با�صا  ى  درَّ حممد  وخلف 
مركز كفر  �لزجاج  معمل  بجهة  �لزر�عة  يز�ول  �لذي  ى  �لدرَّ

�لدو�ر.

1168– حممد راأفت )الدكتور( – �سارع – 
بق�سم العطارين )برييرا �سابًقا(

�طلب ترجمته يف »�لدكتور حممد ر�أفت«.

يف  لل�صارع  �لقدمي  �ل�صم  �صاحب  ترجمة  و�طلب 
»بريير�«.

1169– حممد رم�سان – �سارع – بق�سم كرموز
ل  ثم  ومن  �ل�صكان،  بني  �صائع  رم�صان  حممد  ��صم 
ن�صتطيع حتديد �صخ�صية ��صم هذ� �ل�صارع لأن �ل�صم جمرد من 
ذكر  �ملفيد  من  يكون  وقد  قاطعة،  ب�صفة  تعينه  �لتي  �لألقاب 

ترجمة �أحد �لذين �أر�صلو� يف بعثة تعليمية �صناعية �إىل فرن�صا يف 
عهد حممد علي ويحمل ��صم حممد رم�صان.

�ل�صلطانية  �ل�صالح  يتعلم بخانة  وكان حممد رم�صان هذ� 
طبع  �صناعة  لتعلم  فرن�صا  �إىل  بعثة  يف  �أر�صل  ثم  بالقاهرة، 
�لبيان  وعلم  �لر�صم  فن  �لبعثة  يف  وهو  تعلم  وقد  �ل�صيوف، 
وكان  )1246هـ(،  1830م  عام  يناير  يف  در��صته  وبد�أت 
�أن  وبعد  قر�ًصا،   130 �لدر��صة  مدة  طو�ل  �ل�صهري  مرتبه 
م�رص  �إىل  عاد  منه  و�صفي  �ملعدية  �لأمر��ض  من  مبر�ض  �أ�صيب 
��صتغرقت  بعثته  فتكون  )1251هـ(  1835م  عام  �أو�خر  يف 

�صت �صنو�ت.

ول يعرف �صيء عن حياته �لعملية بعد عودته ول تاريخ 
ومكان مولده �أو وفاته.

1170 – حممد ريَّان – حارة – بق�سم حمرم بك
تعلم حممد ريَّان يف مد�ر�ض م�رص ودخل مدر�صة �لطب 
�إىل �أن و�صل �إىل رتبة »�لأ�صـبري�ن« – �أي تلميذ �صابط – ثم 
وقع عليه �لختيار ليكون �أحد طلبة �لبعثة �لر�بعة �لتي �أر�صلت 
�إىل �إيطاليا يف عهد عبا�ض �لأول لتلقي علوم �لطب بجامعة مدينة 
�إيطاليا مبقاطعة ت�صكانيا،  �لو�قعة يف �ل�صمال �لغربي من  »بيز�« 
)1267هـ(  1850م  عام  �أكتوبر  من   31 يف  �إليها  ف�صافر 
وكان مرتبه �ل�صهري طو�ل مدة �لبعثة 50 قر�ًصا فقط يتناولها 
بالإنابة عنه يف م�رص حممد �أفندي �صيد �أحمد �لقطاوي طبيب 
�أ�رصته، وظل حممد ريان  ثمن �حلنفي بالقاهرة لل�رصف على 
يو��صل در��صة �لطب بتلك �جلامعة ثم �صافر �إىل فرن�صا وعاد منها 
�إىل �لوطن يف 27 من يناير عام 1859م )1276هـ(، �أي �أن 
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مدة بعثته �لعلمية ��صتغرقت ت�صع �صنو�ت، وعقب رجوعه من 
فرن�صا عني مب�صت�صفى �لطب بق�رص �لعيني.

تقلدها  �لتي  �لوظائف  ول  وفاته  ومكان  تاريخ  يعلم  ول 
طول حياته �لعملية.

�سارع–   – ال�سالم  عبد  �سامل  حممد   –1171
)اإب�سالون  �رشقي  باب  بق�سم 

�سابًقا(
ر�ئد ��صت�صهد يف فل�صطني يف 18 من يوليو عام 1948م 
عن  تخلو�  �لذين  �لأحر�ر  �ل�صباط  من  وكان  )1368هـ(، 
�خلفيفة  �لفرقة  يف  وتطوعو�  �مل�رصي  �جلي�ض  يف  وظائفهم 
هذه  )�نظر  �لعزيز  عبد  �أحمد  �لقائمقام  بقيادة  )�لكومندو�ض( 
غمار  �ملتطوعني  فرقة  دخلت  �أن  يوم  معه  وكان  �ملادة(، 
من  �لفل�صطينية  �حلدود  نحو  وحتركت  فل�صطني  يف  �حلرب 
عام 1948م  �إبريل   6 يوم  م�صاء  من  �ل�صابعة  �ل�صاعة  �لعري�ض 

)1368هـ(.

1172– حممد �سعيد – �سارع – بق�سم الرمل
مل ُيتبع ��صم حممد �صعيد �لذي يحمله هذ� �ل�صارع بلقب 
�أو كنية تعني �صخ�صيته وحتدد ذ�ته بني �لكثريين �لذين يحملون 
هذ� �ل�صم �لذي قد يكون لأحد �صكان �ل�صارع �لقد�مى، �أو 
�أحد مالك �لعقار�ت �ملقامة على جانبيه، غري �أنه من �ملفيد �أن 
�أذكر رجاًل يدعى حممد �صعيد بك كان وكياًلً لنظارة �ملالية 
�صعيد  �أر�صل حممد  وقد  �إ�صماعيل،  �خلديوي  �أو�ئل عهد  يف 
عام  من رجب  �ل�صحة يف 18  عموم  �إىل جمل�ض  كتابًا  هذ� 
�لرد على كتاب  بوجوب  فيه  ي�صتعجله  1280هـ )1863م( 

كان قد �أر�صله يف 7 من رجب من �ل�صنة نف�صها ب�صاأن نفقات 
عام  �أو�ئل  �لنم�صا يف  �إىل  علمية  بعثة  �أر�صلو� يف  �لذين  �لطلبة 
تعليمهم ت�رصف  نفقات  و�لذين كانت  1862م )1279هـ( 
هوؤلء  بني  ومن  )لومر�صيه(،  يدعى  �ملاليني  �أحد  طريق  عن 
�لطلبة م�صطفى فايد و�إبر�هيم بك �صربي و�أحمد ندمي وح�صن 
با�صا حممود )�نظر هذه �ملو�د( وحممود ر�صدي �لبقلي )�نظر 

مادة �لبقلي( وغريهم من كبار �لأطباء �مل�صهورين.

1173– حممد ال�سيد – زقاق – بق�سم الرمل
1( حممد ال�سيد )وه� البن الأ�سغر لل�سيخ �سيد اإدري�ض(: 
وقد توىل تربيته بعد موت �أبيه �أخوه عبد �لله بك �ل�صيد فاأدخله 
�ملد�ر�ض �لأمريية، ثم مدر�صة �لطب بق�رص �لعيني، و�ختري منها 
وهو برتبة »�لأ�صبري�ن« – �أي تلميذ �صابط – لل�صفر �إىل مدينة 
�لإمرب�طورية  �إمار�ت  �إحدى  وكانت  بارفايا  مبقاطعة  مونخ 
عام  �أو�ئل  ميونخ يف  �إىل  فو�صل  �حلني،  ذلك  �لنم�صاوية يف 
1862م )1279هـ( لإتقان علومه يف �أمر��ض �لطب �لباطني، 
وكان مرتبه �ل�صهري طول مدة �لبعثة 70 قر�ًصا، وظل يو��صل 
عام  �أغ�صط�ض  �صهر  يف  فرن�صا  �إىل  نقل  �أن  �إىل  هناك  تعلمه 
1863م )1280هـ(، فاأمت علومه بباري�ض وعاد �إىل م�رص يف 
�صبتمرب عام 1869م )1286هـ(، ومن ثّم تكون بعثته �لعلمية 
قد ��صتغرقت �صبع �صنو�ت، ولدى رجوعه عني طبيًبا مبديرية 
�أطباء  وظيفة كبري  �إىل  رقي  ثم  �لآن(  �لغربية  �لغربية )حمافظة 
�ل�صيدين«  »�صيدلية  �أن�صاأ  بوظيفته  قيامه  و�أثناء  �ملحافظة،  هذه 
�لت�صمية  هذه  عليها  �أطلق  وقد  �لبدوي،  �ل�صيد  جامع  بجو�ر 
�ل�صيد(  �لله  وعبد  �ل�صيد  )حممد  �أخيه  و��صم  ��صمه  �إىل  ن�صبة 
�لد�صوقي،  و�إبر�هيم  �لبدوي  �أحمد  �ل�صيدين  با�صمي  وتربًكا 
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و�أ�صيب بعد ذلك بد�ء �ل�صدر فا�صطحبه �أخوه �إىل �لإ�صكندرية 
وتويف بها عام 1874م )1291هـ( ومل يعقب ذرية.

)�لعميد( علي بك حيدر  �ملرحومني �لأمري�لي  وهو عم 
�خلارجية  وز�رة  وكيل  وجيه  با�صا  و�إبر�هيم  �أ�صو�ن،  مدير 

�لأ�صبق وهما �بنا �أخيه عبد �لله بك �ل�صيد.

2( حممد ال�سيد بك: كان ناظًر� ملدر�صة د�ر �لعلوم يف �ملدة من 
�أول يناير عام 1923م �إىل 31 من �أغ�صط�ض عام 1927م.

�أو  �صاكنيه  �أحد  �إىل  ن�صبة  �لزقاق  هذ�  ت�صمية  تكون  وقد 
�ل�صيدين  �ملحمدين  تاريخ  �أثبت  وقد  �لقد�مى،  مالك عقار�ته 
حممد  �لدكتور  �أن  ول�صيما  لأحدهما،  تكون  �لت�صمية  لعل 
�أخيه  عند  بالإ�صكندرية  تويف  �لأوىل  �لرتجمة  �صاحب  �ل�صيد 

عبد �لله �ل�صيد.

1174– حممد ال�سافعي بك – �سارع – بق�سم 
العطارين

�لتحق مبدر�صة  ثم  بالأزهر،  تلميًذ�  �ل�صافعي  كان حممد 
1826م  عام  علي  حممد  �أن�صاأها  �لتي  زعبل  باأبي  �لطب 
�أول  �ملادة(  هذه  )�نظر  بك«  »كلوت  وكان  )1242هـ(، 
ناظر لها، وملا فرغ من در��صة �لعلوم �لطبية بهذه �ملدر�صة وقع 
�ختيار »كلوت بك« عليه فكان من �لذين �أر�صلو� يف بعثة �إىل 
نوفمرب عام  بد�أ در��صته يف  �لعالية، وقد  فرن�صا لإمتام در��صته 
�لبعثة جنيهني  1832م )1248هـ(، وكان مرتبه طول مدة 
يف �ل�صهر، وملا �أمت در��صته �لعالية عاد �إىل م�رص عام 1838م 
)1254هـ(، ومن ثّم تكون بعثته قد ��صتغرقت �صتة �أعو�م، 
�لباطنية  لالأمر��ض  �لطب  وعني عقب رجوعه مدر�ًصا مبدر�صة 

وظيفة وكيل  �إىل  �رتقاوؤه  عليها  ترتب  فاأظهر جد�رة وكفاءة 
�أول  وكان  )1264هـ(،  1847م  عام  رئي�صها  ثم  �ملدر�صة 
�إىل  �ملن�صب  هذ�  ي�صغل  وبقي  �ملدر�صة  لهذه  م�رصي  رئي�ض 
�أو�ئل عهد عبا�ض �لأول، وملا عطلت �ملدر�صة يف �أو�ئل عهد 
�صعيد �لأول ز�ول عالج �ملر�صى يف عيادته �خلا�صة و�أكب على 
�إ�صماعيل  �خلديوي  عهد  �ملدر�صة يف  فتح  �أعيد  وملا  �لتاأليف، 
توىل ريا�صتها �إىل �أن �أدركته �لوفاة عام 1877م )1294هـ(، 

وكان قد ح�صل على رتبة �لبكوية.

يف  �لأغر��ض  »�أح�صن  كتاب  �ل�صافعي  حممد  و�ألف 
�لت�صخي�ض ومعاجلة �لأمر��ض« وهو يف �أربعة جملد�ت طبعت 
�لغو�ل  »�لدرر  كتاب  وترجم  )1259هـ(،  1843م  �صنة 
طبع  وقد  بك،  كلوت  ملوؤلفه  �لأطفال«  �أمر��ض  معاجلة  يف 
�ل�صحة  »كنوز  كتاب  وعرَّب  )1295هـ،(  1844م  عام 
كتاب  و�ألَّف  ا،  �أي�صً  1844 عام  وطبع  �ملنحة«،  ويو�قيت 
اج يف �لت�صخي�ض و�لعالج«، وهو �أربعة جملد�ت  »�ل�رص�ج �لوهَّ

وطبع عام 1864م )1281هـ(.

1175– حممد �سفيق غربال – �سارع – بق�سم 
باب �رشقي )اأر�سميد�س �سابًقا(

1894م  عام  يناير  من   4 يف  غربال  �صفيق  حممد  ولد 
)1312هـ( بحي غربال بق�صم كرموز ويحمل هذ� �حلي ��صم 
�أ�رصته �إىل �لآن، وهو ميتد على �صفة ترعة �ملحمودية �ليمنى، 
وكان وقت ميالده ذ�خر� بب�صاتني �لفاكهة ومز�رع �خل�رصو�ت 
و�خل�رص،  �لفاكهة  من  بحاجتها  �لإ�صكندرية  متد  كانت  �لتي 
�أما �لآن فقد �حتفت �لب�صاتني و�ملز�رع وحل حملها �مل�صانع، 

و�صون تخزين �لقطن.
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�إىل  �ملقدمة  ر�صالته  يف  �ل�صعدين  حممد  �لأ�صتاذ  ويقول 
)1374هـ(  1954م  عام  �لإ�صكندرية  بجامعة  �لآد�ب  كلية 
�أ�رصة  �أن  بالإ�صكندرية«  للمغاربة  �لجتماعية  »�حلياة  بعنو�ن 

غربال تون�صية �لأ�صل من مدينة �صفاق�ض.

وكانت  �لتعليم«،  »رو�صة  مدر�صة  �صفيق  حممد  ودخل 
�إىل مدر�صة،  كّتابًا ف�صاعف �صاحبها عدد مدر�صيها وحولها 
وكانت �لإ�صكندرية يف ذلك �حلني ل ت�صم �إل عدًد� قلياًل من 
�إن نظارة �ملعارف كانت تن�صئ مدر�صة جديدة  �إذ  �ملد�ر�ض، 
كل عام �أو عدة �أعو�م، ولذ� �أخذ �ل�صعب يف تكوين جمعيات 
»�جلمعية  فظهرت  �ل�صعب  �أبناء  لتعليم  �ملد�ر�ض  �إقامة  تتوىل 
�خلريية �لإ�صالمية« بالقاهرة، و»جمعية �مل�صاعي �مل�صكورة« يف 

�صبني �لكوم، و»جمعية �لعروة �لوثقى« يف �لإ�صكندرية.

�لأول«  »�صعيد  مدر�صة  �لوثقى  �لعروة  جمعية  و�صيدت 
�ل�صهادة  على  وح�صل  بها  �صفيق  حممد  فالتحق  بك،  مبحرم 
�لكفاءة  �صهادة  ونال  )1326هـ(  1908م  عام  �لبتد�ئية 
�لعبا�صية  �ملدر�صة  دخل  ثم  �لثانوية،  �لتني  ر�أ�ض  مدر�صة  من 
�لتي كانت ت�صم ح�صًنا من �حل�صون  �لربوة  �أقيمت فوق  �لتي 
�لقدمية، و�لتي ت�صغلها �لآن كلية �لعلوم بجامعة �لإ�صكندرية، 
وح�صل على �لبكالوريا من هذه �ملدر�صة، وكان ترتيبه �لثاين 

يف �لقطر.

�ملعلمني  مبدر�صة  �لتحق  )1331هـ(  1912م  عام  ويف 
�حلرب  وكانت  �صنو�ت،  ثالث  بعد  منها  وتخرج  �لعليا، 
يف  �لأملانية  �لغو��صات  و�نت�رصت  ن�صبت  قد  �لأوىل  �لعاملية 
حمفوًفا  ف�صافر  �ل�صمال،  بحر  ويف  �ملتو�صط  �لأبي�ض  �لبحر 
باملخاطر �إىل �إجنلرت�، و�لتحق بجامعة ليفربول فدر�ض �لتاريخ 

و�لطبيعية  �لب�رصية  و�جلغر�فية  و�لفل�صفة  و�لقت�صاد  �حلديث 
يف  �لعمل  وكيفية  �لتاريخ  ع�صور  در�ض  كما  و�لقت�صادية، 
�لبعثة  هذه  يف  وق�صى  �لتاريخ،  يف  �لبحث  ومناهج  �لوثائق 

�أربع �صنو�ت وح�صل على �لبكالوريو�ض يف �لآد�ب.

�لثانوية  باملد�ر�ض  مدر�ض  وظيفة  �صغل  عودته  ولدى 
بعثة علمية بجامعة  �أر�صلته نظارة �ملعارف يف  بالإ�صكندرية ثم 
يف  �ملاج�صتري  درجة  على  وح�صل  عامني،  بها  فمكث  لندن 
�لعلوم �لتاريخية، ولدى عودته عني �أ�صتاًذ� للتاريخ يف مدر�صة 
�ملعلمني �لعليا، وبعد �إن�صاء �جلامعة عام 1925م )1344هـ( 
بثالث �صنو�ت نقل �إىل كلية �لآد�ب يف وظيفة �أ�صتاذ م�صاعد 
للتاريخ �حلديث، ثم �صار وكياًل للكلية وجل�ض على كر�صي 
عني  )1359هـ(  1940م  عام  ويف  �أ�صهر،  عدة  �لعمادة 
�ل�صوؤون  لوز�رة  وكياًل  ثم  �ملعارف،  لوز�رة  م�صاعًد�  وكياًل 
وز�رة  وكيل  وظيفة  لي�صغل  �أخرى  مرة  وعاد  �لجتماعية، 
�ملعارف وظل يف هذ� �ملن�صب �إىل �أن �أحيل على �لتقاعد يف 

4 من يناير عام 1954م )1374م( لبلوغه �ل�صتني.

وق�صى 32 عاًما من حياته �لعلمية مل تنقطع �أثناءها �صلته 
بالتدري�ض، فكانت ت�صده �إىل مدرجات �لطلبة رغبة جاحمة ل 
تفارقه، فدّر�ض �لتاريخ �حلديث لطلبة �ملاج�صتري و�صاعد طلبة 
�ملختلفة،  �لتاريخ  فروع  يف  ر�صالتهم  حت�صري  يف  �لدكتور�ة 
ومل ت�صمح له �صلته �لد�ئمة بالتدري�ض بفر�صة �لتفرغ للتاأليف، 
من  �إىل جانب ع�رص�ت  ثالثة  عن  �لتاريخية  م�صنفاته  تزد  فلم 
�لأبحاث �ل�صغرية، وموؤلفاته هي: »بدء �مل�صاألة �مل�رصية« كتبه 
بالإجنليزية عن تاريخ م�رص �حلديث يف �أو�ئل �لقرن �لتا�صع ع�رص 
ويبد�أ بالثورة �لفرن�صية وحملة نابليون على م�رص عام 1798م 
تركيا  بني  �ملربمة  بوخار�صت  مبعاهدة  وينتهي  )1213هـ(، 
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ورو�صيا، »�ملفاو�صات �مل�رصية �لربيطانية« �جلزء �لأول، ويبد�أ 
بالحتالل �لإجنليزي حتى بدء �ملفاو�صات �لتي �نتهت مبعاهدة 
عام 1936م )1355هـ(، وقد ح�صل به على »جائزة �لدولة« 
�ل�صنة  لطلبة  �ض  يدرِّ وكان  �لقدمي«،  و»�لتاريخ  �لآد�ب،  يف 
�لأوىل �لثانوية من عام 1925 �إىل عام 1935م )1344 – 

1354هـ( ثم �ألغي تدري�صه بعد ذلك.

�أ�صتاًذ�  وعمل  فيه،  ع�صًو�  �للغوي  �ملجمع  و�ختاره 
للمعهد  ومديًر�  �لعاملية،  �لعربية  �لدر��صات  معهد  يف  للتاريخ 
�لتاريخية  و�جلمعية  �لتاريخية،  �جلمعية  لرئي�ض  ونائًبا  نف�صه، 
هذه متلك �أكرب مكتبة للتاريخ يف م�رص وت�صم �أربعة �آلف من 

�ملجلد�ت.

يكتب  �أن  يف  غربال  �صفيق  حممد  �لأ�صتاذ  وتخ�ص�ض 
وقد  و�لتفاقات،  و�ملعاهد�ت  �ملفاو�صات  ز�وية  من  �لتاريخ 
يكتبه، وقد كتب عن كل  �لتاريخ ولكنه  ي�صنع  �إنه ل  قال: 

�لنا�ض ومل يكتب عن نف�صه مرة و�حدة.

�مل�رصية«،  �حل�صارة  »تاريخ  كتاب  تاأليف  يف  و��صرتك 
وكتب مقدمته، وظل ي�صرتك يف �إ�صد�ر �أجز�ء �ملجلد �لأول 
هذ�  عن  �نقطع  ثم  �لفرعوين،  �لع�رص  تتناول  �لتي  �لثمانية 
�ل�صرت�ك �بتد�ء من �جلزء �لأول من �ملجلد �لثاين �لذي يتناول 
�ملنية منذ عامني فقط  �ليوناين و�لإ�صالمي، وقد و�فته  �لع�رص 

�أي خالل عام 1964م )1384هـ(.

يف  فاطلبها  �لقدمي  �ل�صارع  ��صم  �صاحب  ترجمة  �أما 
)�أر�صميد�ض(. 

بق�سم   – �سارع   – بك  �سنن  حممد   –1176
العطارين

و�أر�صله  �ل�رصك�ض،  ببالد  )�أو�صنان(  �صنن  حممد  ولد 
1233هـ  عام  فرن�صا  �إىل  علمية  بعثة  يف  علي  حممد 
نامي  �لإ�صكندر�ين وحممود  ح�صن  وزميله  هو  )1817م(، 
)�نظر هاتني �ملادتني(، وكانت �لبعثة باإ�رص�ف �مل�صيو »دروفيتي 
Drovetti« قن�صل فرن�صا يف م�رص، فتعلم �للغة �لفرن�صية يف 

�لعامني �لأولني من �لبعثة، ثم �ختار هو وزمياله �لتخ�ص�ض يف 
�لعلوم �لبحرية فاأحلقو� بكلية ميناء طولون �لبحرية حيث قامو� 
�لتخرج  بعد  مترنو�  ثم  تدريبية،  رحالت  بعدة  �لدر��صة  �أثناء 
على قيادة بع�ض �ل�صفن �لفرن�صية وز�رو� �لرب�زيل ور�أ�ض هورن 
�إىل م�رص يف  �لنويج و�ل�صويد وعادو�  باأمريكا �جلنوبية وبالد 
»�لبعثات  كتاب  )1241هـ(، وجند يف  عام 1825م  �أو�ئل 
�لثالثة  هوؤلء  �أن  لعمر طو�صون  علي«  �لعلمية يف عهد حممد 
�أر�صلو� يف بعثة – لعلها بعثة ثانية – وتعلمو� �لفنون �لبحرية يف 
ميناء »بر�صت« يف �ل�صمال �لغربي من فرن�صا و�صافرو� �إىل �إجنلرت� 
لل�صياحة، وتطبيق �لعلم على �لعمل، ثم عادو� من هذه �لبعثة 
يف يونية عام 1833م )1249هـ(، ويف كتاب »�أمر�ء �لبحار 
يف �لأ�صطول �مل�رصي« لعزيز خانكي جند حممد �صنن ي�صرتك 
يف ترجمة �ملوؤلفات �لفرن�صية �لتي ت�رصح �أ�صول �لبحرية وفنونها 
با�صا(  �لدين  نور  مادة  )�نظر  با�صا  �لدين  نور  عثمان  باإ�رص�ف 
�صحبة زميليه ح�صن �لإ�صكندر�ين وحممود نامي، وذلك يف 
عام 1242هـ )1826م(، وملا طلب �ل�صلطان عبد �ملجيد من 
ه باجلنود و�لأ�صطول ملعاونته يف �حلرب �صد  عبا�ض �لأول مدَّ
�إمرة  حتت  »�لبحرية«  �لطر�د  قيادة  �صنن  حممد  توىل  رو�صيا 
ح�صن �لإ�صكندر�ين فو�صل �إىل �لآ�صتانة يف 20 من �أغ�صط�ض 
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�إىل  �مل�رصي  �لأ�صطول  و�ن�صم  )1270هـ(  1853م  عام 
�أ�صاطيل تركيا وفرن�صا و�إجنلرت�، ويف 7 من مايو عام 1854م 
)1271هـ( �أبحرت كل هذه �ل�صفن ملنازلة �لأ�صطول �لرو�صي 
�لآ�صتانة  �إىل  ب�صفينته  نف�صه عاد  �لعام  �لأ�صود، ويف  �لبحر  يف 
�صفينته  على  فهبت  �مل�رصي  �لأ�صطول  قطع  بع�ض  لإ�صالح 
�لبحرية عا�صفة �صعو�ء كان من نتائجها �أن ��صطدمت بالبارجة 
�لإ�صكندر�ين فغرقت  يقودها ح�صن  �لتي كان  »مفتاح جهاد« 
وغرق  �لإ�صكندر�ين  وح�صن  �صنن  حممد  وغرق  �ل�صفينتان 
ينج  �صاعة، ومل  من  �أقل  مقاتاًل يف  �لكارثة 1920  هذه  يف 
�لغرق �صوى 235 جنديًّا، وكان حممد �صنن قبل وفاته  من 
لقب  ومنح  �مل�رصي  �لأ�صطول  وكيل  من�صب  �إىل  و�صل  قد 

�لبكوية.

1177– حممد �سالح اأبو يو�سف – �سارع – 
بق�سم الرمل )بيرتي �سابًقا(

�أبو يو�صف من خريجي ق�صم  �ل�صهيد حممد �صالح  كان 
�للي�صان�ض يف �حلقوق بكلية �لبولي�ض و�لإد�رة، وعقب تخرجه 
عني يف 15 من مايو عام 1940م )1359هـ( مالحظ بولي�ض 
�لب�صل،  مينا  بق�صم �رصطة  تعيينه  �أول  �لختبار، وكان  حتت 
�أنه كان ح�صن  على  ملف خدمته  ي�صمها  �لتي  �لتقارير  وتدل 
�ل�صرية و�ل�صلوك، ويف 30 من يونية عام 1944م ) 1364هـ( 
رقي �إىل رتبة �ملالزم �أول ونقل �إىل مباحث ق�صم �لرمل، ويف 
�لل�صو�ض  �أحد  �أن  �إبريل عام 1946م )1366هـ( علم  �صهر 
�صيقتحم د�ر �أحد �ملو�طنني بق�صد �ل�رصقة، فاأعد لل�ض كميًنا 
�صعر  ولكنه  جرميته  تنفيذ  يف  �لل�ض  وبد�أ  �جلرمية،  مكان  يف 
رجال  �أحد  �أطلق  وعندها  بالفر�ر،  فالذ  �لظالم  يف  بحركة 
�ل�صهيد–  �ل�صابط  ير�فقون  كانو�  �لذين   – �ل�رصيني  �ل�رصطة 

�لر�صا�ض على �لل�ض ملنعه من �لهرب، غري �أن �لقدر �أر�د �أن 
وت�رصعه  يو�صف  �أبو  �صالح  حممد  �ل�صابط  �لر�صا�صة  ت�صيب 
�صهيًد� �أثناء �لقيام بو�جبه حلفظ �لأمن و��صتتبابه، وكانت وفاته 
�إبريل �صنة 1946م ) 1366هـ(، وهو من  يف يوم 22 من 

مو�ليد �لإ�صكندرية.

�رصكة  �صاحب  يو�صف  �أبو  حممد  �ل�صيد  جنل  و�لفقيد 
�ملقاولت، وله �إخوة هم: حممود حممد �أبو يو�صف �ملقاول، 
�لهند�صة،  كلية  خريج  وعلي  �لعايل،  �لرتبية  خريج  وحممد 
بق�صم  �لقدمية  �لإ�صكندر�نية  �لأ�رص  من  يو�صف  �أبو  و�أ�رصة 

�جلمرك.

كلمة  يف  فاطلبها  لل�صارع  �لقدمي  �ل�صم  ترجمة  �أما 
»بيرتي«.

1178– حممد �سدقي با�سا – �سارع – بق�سم 
الرمل

هو حممد �صدقي بن �صافعي رحمي )�نظر هذه �ملادة( بن 
يعقوب بن �أحمد �صامل، وينتهي ن�صب �أ�رصته �إىل �ل�صيد مو�صى 
)1669م(  1080هـ  عام  م�رص  �إىل  تون�ض  من  هاجر  �لذي 
�أعمال مديرية بني �صويف )حمافظة  بناحية ميدوم من  و��صتقر 
بني �صويف حاليًّا(، وله يف هذه �لناحية �رصيح يز�ر حتى �لآن 
باعتباره �أحد �أولياء �لله �ل�صاحلني، وقد ولد �أبوه �صافعي رحمي 
بهذه �لناحية وكان من بني طلبة �لبعثة �لر�بعة �لتي �أر�صلها حممد 
باري�ض  مبدينة  �أن�صاأها  �لتي  باملدر�صة  �حلربية  �لفنون  لتعلم  علي 
بفرن�صا، وعند عودته �إىل �لوطن تقلد منا�صب عديدة، وكان 

مهند�ًصا بارًعا عالوة على ثقافته �حلربية �ملتينة.
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بالقاهرة عندما كان و�لده  �أن حممد �صدقي ولد  ويظهر 
مدر�ًصا ملادتي �حل�صاب و�لهند�صة ل�صباط فرقة �لفر�صان �خلام�صة 
�أو مبديرية بني �صويف عندما كان و�لده مهند�ًصا لق�صم �مل�صاحة 
هناك وذلك يف عام 1855م )1272هـ( وتوىل حممد �صدقي 
فمار�ض  لالإ�صكندرية  ثم عني حمافًظا  ق�صائية،  منا�صب  عدة 
1924م  عام  فرب�ير   10 من  �ملدة  خالل  �ملن�صب  هذ�  مهام 

)1343 هـ( �إىل 17 مار�ض عام 1925م )1344هـ(.

ملناق�صات  خمتزًل  كنت  �إذ  �لفرتة  هذه  يف  عا�رْصته  وقد 
�ملجل�ض �لبلدي �لذي كان هو رئي�صه بحكم من�صبه، ومازلت 
�أذكر �صماحة وجهه ووقار �صيبته وود�عة حديثه و�صعة حلمه يف 
كل ما كان يدور من مناق�صات يف �أثناء �جلل�صات، وكان يدير 
�جلل�صات يف كثري من �حلكمة و�صو�ب �لر�أي يف �صوت رقيق 
وح�صافة تدل على �صعة �أفقه �لثقايف، فكان ملعرفته �لتامة للغتني 
�لعربية و�لفرن�صية �أثر حميد يف توجيه �أفكار �أع�صاء �ملجل�ض �إىل 

�ملفيد �لذي يعود على مدينة �لإ�صكندرية بالنفع �ملحقق.

فقد كان على علم  �لقومي،  �ل�صلوك  ول غر�بة يف ذلك 
�ل�صعر�ء  من  وكان  و�لفرن�صي،  �لعربي  �لأدب  بفنون  غزير 
�لبديهة، ومل مينعه  �ملجيدين و�لأدباء �ملربزين، وكان �رصيع 
��صتغاله بوظائف �لدولة �لكربى عن �لطالع و�لتزود من مناهل 
�لعلم و�لأدب، فخرج من كل ذلك برثوة �أدبية و�رفة �لفروع 

�أهلته لل�صد�رة بني �لأدباء وجعلته يف مكان �لزعامة منهم.

وزير  من�صب   - �لتقاعد  على  �إحالته  قبل   - توىل  وقد 
كل  ��صتحقت  بجد�رة  �ملن�صب  هذ�  مبهام  فقام  �لأوقاف، 

�لتقدير و�لثناء من جميع عاريف ف�صله وعلمه.

كان  بل  فح�صب  و�أديًبا  �صاعًر�  �صدقي  حممد  يكن  ومل 
من فحول رجال �لزجل �لرقيق �حلا�صية �لعذب �جلر�ض �لر�صني 
�ملعاين، وكانت له م�صاجالت طريفة زجلية مع حفني نا�صف 
على  �صيًفا  نزل  قد  نا�صف  حفني  �أن  منها  �ملادة(  هذه  )�نظر 
ذلك  وكان  �لكلية  طنطا  حمكمة  رئي�ض  با�صا  �صكري  حممد 
عام 1901م )1319هـ( وكان حممد �صدقي قا�صًيا ملحكمة 
طنطا �جلزئية وحفني نا�صف قا�صًيا ملحكمة طهطا وعلي جالل 
قا�صًيا ملحكمة �ل�صنطة، وعندما ُدعي �ل�صيوف �لثالثة �إىل تناول 
طعام �لغد�ء ترك حفني نا�صف يف حجرة منعزلة ع�صاته وعلبة 
ترك  كما  ��صمه،  عليها  منقو�ًصا  �لف�صة  من  وكانت  �صعوطه 
مدرعته )جاكتة(، وترك �ل�صيوف �لآخرون بع�ض مالب�صهم 
يف هذه �لغرفة، وت�صادف �أن جاء من �لإ�صكندرية خادم نوبي 
فلم يجد �أحًد� باحلجرة، فحمل ما وجده من مالب�ض ومن بينها 
طربو�ض �صكري با�صا وذهب �إىل �ل�صوق يبيع ما �رصق، فقدم 
ل�صيخ �ل�صاغة علبة �ل�صعوط وملا وجد �ل�صائغ عليها ��صم حفني 
نا�صف �صلمها �إىل ق�صم �ل�رصطة �لذي قب�ض على �ل�صاب �لنوبي 

وما معه من �مل�رصوقات وردها �إىل �أ�صحابها.

وقد ر�أى حممد �صدقي �أن ينظم زجاًل يوجهه �إىل حفني 
�إليه  فكتب  و�لفكاهة  �لدعابة  �صبيل  على  �ملنا�صبة  لهذه  نا�صف 

زجاًل قال فيه:

َدَخْل حر�مي �لبِْيت ِمْرتاْب
ِيْرِجْف وقلُبْه يقول �صاعْه   

اْب ملَّا ر�آه من غري ُحجَّ
اَعْه �لَنْف�ْض د�مًيا طمَّ
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َجَنى �ل�َصِقي من غري �إبْطاْء
على �لثالثْه يف طنطا

�رَصَْق حماكم َحْرْف �لطاْء
طنطا وطهطا و�ل�َصْنطه

�صارو� �لثالثة يف ِحْي�ْض بِْي�ْض
ْه حتى بكى �ل�صاعر ِرقَّ

ي�ْض قام �ملاِلِحْظ بالتْخ�صِ
َقْه َظَبْط َغِرمْيُهْم و�ل�رِصْ

فرّد عليه حفني نا�صف بهذه �لأبيات �لزجلية:

جاَلْه ِمنِّي لِ�صْيد �لزَّ
�ألفنْي �صالْم ُفوْقُهْم بُو�َصْه

اَلْه مالو�ض �َصبيْه يف �لِرجَّ
ِيْخَلْق ِمِن �لَهْبَيْك ُدو�َصْه

اْل َجاللِْتنا �ملحبوْب زجَّ
َحاِمْل لِو�ْء ِجْنِد �ل�ُصَعَر�

حاِيْز َن�صاْن َرْعَرْع �أيُّوْب
� ِوْمعاْه َلَقْب جاِب �لُي�رَصَ

يف كلِّ يوْم ِيْبَعْت َمْكتوْب
نِكاْت عاِمْلها بالعاين

ِيْعَجْب على �ملاِل �ملَ�ْصلوْب
�ي ما ِيْرَجْع ِمْن تاين �إزَّ

يا َعْم �أنا مايل ِم�ُصوَجْر
با مالي�ْض ِغرُيْه ماِل �ل�صِ

�َصْه ِمْن �لُبوَكْر مافيْه�ِض خَمْ
ول َجِدْيد من �لِزْيرو

ُنْه بالَط�ْصطو�صي �صَّ ِوحَمَ
يَّْه قاِري َعليْه �لِعدِّ

و�للَّْطْخ ِيْطَلْع بَللُّو�ِصي
ِتروْح وِتيِجي �لَنْقِديَّْه

ياما �ْنَت �صاِطْر يف �لَتاأْلي�ْض
بِتِ�ْصرِتي يف �لُقوْل وْتبيْع

موْر َتْفليِ�ض و�ْربَْع �ُصهوُر َماأْ
و�ْنَت يوْم قا�صي توزيْع

ومبا �أن حممد �صدقي كان قد تخطى �خلام�صة و�خلم�صني 
توىل  �أنه  ومبا  لالإ�صكندرية،  حمافًظا  كان  عندما  �لعمر  من 
�لإ�صكندرية يف عام 1925  تركه  �لأوقاف يف عقب  وز�رة 
من  �لر�بع  �لعقد  م�صتهل  يف  حدث  قد  وفاته  تاريخ  فيكون 
عام 1935م  �أي  �لأكرث  على  منت�صفه  �أو يف  �لع�رصين  �لقرن 

)1354هـ(. 
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بق�سم   – �سارع   – �سفوت  حممد   –1179
كرموز )باب �سدرة �سابًقا(
�طلب ترجمته يف »�لدكتور حممد �صفوت«. 

و�طلب ترجمة �ل�صم �لقدمي لل�صارع يف »باب �صدرة«. 

 – حارة   – ر�سوان  عبا�س  حممد   -1180
بق�سم املن�سية )الهماميل �سابًقا(

��صمه �لكامل هو حممد عبا�ض ر�صو�ن �حلالَّب، ولد بحّي 
)1348هـ(  مايو 1929م  من  بالإ�صكندرية يف 20  كرموز 
و�لتحق بال�رصطة يف وظيفة ع�صكري بفرقة �لإطفاء بالإ�صكندرية 
يف  و��صت�صهد  )1377هـ(،  1957م  عام  يناير  من   21 يف 
عام  نوفمرب  من   13 يف  �لنبيل  �لإن�صاين  و�جبه  تاأدية  �صبيل 
بحي  منزل  �صكان  �إنقاذ  يحاول  وهو  )1382هـ(  1962م 
كرموز فانهالت عليه �أنقا�ض �ملنزل وفا�صت روحه �إىل بارئها 
��صت�صهاده  �لعمر وقت  يبلغ من  �لأنقا�ض، وكان  حتت هذه 

33 عاًما �أي يف مكتمل �ل�صباب.

كلمة  يف  عنه  �ملعلومات  فاطلب  �لقدمي  �ل�صارع  ��صم  �أما 
»�لهماميل«.  

)الدكتور(– احلميد  عبد  حممد   -1181
�سارع – بق�سم حمرم بك

�طلب ترجمته يف »�لدكتور حممد عبد �حلميد«.  

1182- حممد عبد الفتاح –  حارة – بق�سم الرمل
�أر�صلهم  �لذين  �لطالب  بني  من  الفتاح:  عبد  حممد   )1
بد�أ  وقد  بفرن�صا،  �لعلوم  لتلقي  علمية  بعثات  يف  علي  حممد 
يناير  �صهر  يف   »Alfort »�ألفور  ببلدة  �لبيطري  �لطب  در��صة 
�إجنلرت�  �إىل  �لدر��صة  �أثناء  و�صافر  )1246هـ(،  1830م  عام 
�أو�ئل عام 1836م  �إىل م�رص يف  �لتعليم وعاد  لال�صتز�دة من 
�صنو�ت  �صت  ��صتغرقت  قد  بعثته  تكون  ثمَّ  ومن  )1252هـ( 

عني بعدها مدر�ًصا باملد�ر�ض �مل�رصية.

�لقدم«  �أمر��ض  �لقلم يف  �لفكرية كتاب »حتفة  �آثاره  ومن 
وقد طبع هذ� �لكتاب ببولق �صنة 1837م )1253هـ( وهو 
ترجمة لكتاب فرن�صي قام رفاعة بك �لطهطاوي مبر�جعته على 
موؤلفات  عدة  �لفتاح  عبد  حممد  وعّرب  �لأ�صلية،  �لن�صخة 
�أخرى فرن�صية طبعت جميعها مبطبعة بولق منها كتاب »�لبهجة 
�ل�صنية يف �أمر��ض �حليو�نات �لأهلية« وكتاب »نزهة �ملحافل يف 

معرفة �ملفا�صل«. 

ول يعرف تاريخ ومكان وفاته على وجه �لتحديد.

2( حممد عبد الفتاح بك: تخرج من د�ر �لعلوم عام 1294هـ 
ملدر�صة  ناظًر�  ثم  مدر�ًصا  تخرجه  عقب  و��صتغل  )1877م( 
بال�صليبية  و�لعميان  �خلر�ض  ملدر�صة  فناظًر�  �لبتد�ئية  �جلمالية 
بالقاهرة وذلك يف �ملدة من فرب�ير عام 1886م �إىل يونية عام 
1889م )1304 – 1307هـ(، وقد �ختري لل�صفر �إىل �أوروبا 
فرف�ض لكرب �صن و�لده وحاجته �إىل من يتوىل �صوؤونه، و�أدى 
له للعمل باملحاكم و�لنيابات،  بعد ذلك �متحاًنا يف �لقانون �أهَّ
بها  عمل  حمكمة  و�آخر  فقا�صًيا،  نائًبا  ثم  نيابة  وكيل  فعمل 

كانت حمكمة طنطا �لكلية، �إذ كان قا�صي �إحالة بها.
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ت خدمته خم�ض �صنو�ت �أحيل على �لتقاعد  وبعد �أن مدَّ
باملحاماة يف  ��صتغل  ذلك  وبعد  عام 1917م )1336هـ(، 
بني �صويف مدة ق�صرية، �إذ �إن حالته �ل�صحية �ألزمته بيته �إىل �أن 

و�فته �ملنية يف �صهر يوليو عام 1925م )1344هـ(. 

وكان حممد عبد �لفتاح خريج د�ر �لعلوم ُحجة يف �لتاريخ 
�لعربي، م�صهوًر� بال�رص�حة و�ل�صدق يف �لقول، حمبًّا للخري 
و�لإح�صان مع كتمانه، وقد �أ�صهم مع �لأ�صتاذ �لإمام �ل�صيخ 

حممد عبده يف تاأ�صي�ض �جلمعية �خلريية �لإ�صالمية.

ال�رشقاوي  املنعم  عبد  حممد   -1183
بق�سم   – �سارع   – )الدكتور( 

اللبان )باب الكر�سته �سابًقا(
�ملنعم  عبد  حممد  »�لدكتور  يف  ترجمته  �طلب 

�ل�رصقاوي«.  

»باب  يف  لل�صارع  �لقدمي  �ل�صم  ترجمة  و�طلب 
�لكر�صته«.  

 – �سارع   – )ال�سيخ(  عبده  حممد   -1184
بق�سم اجلمرك

�طلب ترجمته يف »�ل�صيخ حممد عبده«.  

1185- حممد عبيد – �سارع – بق�سم الرمل 
)روزاليني �سابًقا(

�لثورة  �أبطال  �أحد  عبيد  حممد  )�لعميد(  �لأمريلي  هو 
�لعر�بية �صد �خلديوي حممد توفيق �لذي �عتلى عر�ض م�رص بعد 

�خلديوي �لأول �إ�صماعيل با�صا.

وقد قاد �لبطل حممد عبيد �أحد �ألوية �جلي�ض �مل�رصي يوم 
17 من يناير عام 1882م )1300هـ( وذهب على ر�أ�صه �إىل 
ورفيقيه،  عر�بي  �أحمد  �لبطل  عن  ليفرج  �لنيل  ق�رص  ثكنات 
باعتقالهم عندما طالبو� مب�صاو�ة  �أمر  وكان �خلديوي توفيق قد 
�ل�صباط �مل�رصيني بال�صباط �لأتر�ك و�جلرك�ض، وكان رفيقاه 
�ملادة(  )�نظر هذه  �لعال حلمي  عبد  �جل�صورة  �ملطالبة  يف هذه 
يحاكم  �أن  مقرًر�  وكان  �ملادة(،  هذه  )�نظر  فهمي  وعلي 
�لأبطال �لثالثة ع�صكريًّا ب�صبب تقدميهم هذ� �لطلب �إىل رئي�ض 
�لوزر�ء ريا�ض با�صا )�نظر هذه �ملادة(، وكان من بني مطالبهم 
�لعادلة زيادة عدد �جلي�ض �مل�رصي ليتوىل �لدفاع عن �لبالد يف 
غري حاجة �إىل �جلي�ض �لإجنليزي �ملحتل وت�صكيل جمل�ض �لنو�ب 

لينظر دميقر�طيًّا يف �صوؤون م�رص �لد�خلية و�خلارجية.

ومن جهة �أخرى طالب حممد عبيد رئي�ض �لوزر�ء �ل�صاعر 
حممود �صامي �لبارودي )�نظر مادة �صامي �لبارودي( باإ�صد�ر 
د�صتور للبالد، وقد �صدر هذ� �لد�صتور بالفعل عام 1882م 
�أعمال  على  �لإ�رص�ف  �ل�صعب يف  بنوده حق  وتقرر يف  نف�صه 

�حلكومة و�إ�صد�ر ميز�نية �لدولة و�عتمادها.

وقد �صد حممد عبيد مع �أحمد عر�بي )�نظر هذه �ملادة( 
هجوم �لإجنليز على مدينة كفر �لدو�ر.

ثم قاد لو�ًء مكوًنا من 3000 جندي م�رصي يف معركة 
�لحتالل  جي�ض  زحف  ليمنع  �ملادة(  هذه  )�نظر  �لكبري  �لتل 
�لبطل  و��صت�صهد هذ�  �لبالد،  د�خل  �لتوغل يف  �لربيطاين من 

�خلالد يف �صهر �صبتمرب عام 1882م.

يعترب  �إذ  جميدة،  وطنية  �أعمال  من  �لبطل  هذ�  �أد�ه  ومِلَا 
عليهم  ي�صلط  مل  �لذين  �حلديث  �مل�رصي  �لتاريخ  �أبطال  من 
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�حلياة  يف  �لهام  بدورهم  و�لتعريف  �أ�صو�ء  من  ي�صتحقونه  ما 
تر�صيحه  �ملعا�رص  م�رص  تاريخ  در��صات  مركز  قرر  �مل�رصية، 

ليكون �ل�صخ�صية �لتاريخية لعام 1971م )1390هـ(.

وقررت �أ�رصته �إن�صاء متحف تاريخي يحمل ��صمه �لكرمي 
يف �لد�ر �لتي ولد فيها ببلدة كفر بل�صاي مبحافظة �لغربية ي�صم 

�أ�صلحته وبع�ض خملفاته �ل�صخ�صية.

1186- حممد عز العرب – �سارع – بق�سم الرمل
فيه  ودر�ض  من عمره  �ل�صاد�صة ع�رصة  بالأزهر يف  �لتحق 
على �أئمة �لعلماء، وبعد �أن تفقه يف �ملذهب �ل�صافعي وفًقا لرغبة 
و�لده �حلاج �صيد �أحمد عّز �لعرب در�ض �ملذهب �حلنفي وتفقه 
مبدر�صة  �لتحق  )1893م(  1311هـ  �صنة  ويف  ا،  �أي�صً فيه 
وكان  )1897م(،  1315هـ  �صنة  فيها  وتخرج  �لعلوم  د�ر 
من بني نو�بغها يف �لوقت �لذي بلغت فيه د�ر �لعلوم �لذروة، 
وعني عقب تخرجه مدر�ًصا مبدر�صة �ملبتديان للبنات �لتي �أطلق 
عليها �ملدر�صة »�ل�صنية« وكان معه �ملرحوم ح�صن �صربي با�صا 
و�ل�صيخ ح�صن من�صور بك، وقد ُعني هوؤلء �لأ�صاتذة بو�جبهم 
و�أدوه باإخال�ض و�أمانة ووجهو� جهوًد� مثمرة يف تربية �لبنات 

تربية �أخالقية دينية قومية.

يف  �ل�صالة  �أقمن  حتى  �لدين  مببادئ  ت�صبعن  �إن  وما 
با�صطهاد  �لأ�صاتذة  هوؤلء  �صعر  وقد  باملدر�صة،  مو�عيدها 
�لناظرة لهم فرتكو� خدمة �حلكومة، و��صرتك حممد عز �لعرب 
�جلديدة  باحللمية  للمحاماة  مكتب  فتح  يف  �صربي  ح�صن  مع 
بالقاهرة وكان ذلك خالل عام 1317هـ )1899م(، وقد 
جنح �ملكتب فكان يف مقدمة مكاتب �ملحاماة يف �لقطر عماًل 

و�إنتاًجا.

حممد  �ل�صيخ  ��صتقل  )1904م(  1322هـ  عام  ويف 
�نتقل  بال�صيدة زينب ثم  �لقدي�ض  �لعرب بك مبكتبه ب�صارع  عز 
يف  و��صتهر  )1915م(،  1334هـ  عام  �ملبتديان  �صارع  �إىل 
�ملادة(  هذه  )�نظر  يو�صف  علي  �ل�صيخ  بني  �مل�صهورة  �لق�صية 
علي  �ل�صيخ  زو�ج  ب�صبب  �ل�صاد�ت  �خلالق  عبد  �أحمد  و�ل�صيد 
يو�صف من �بنة �ل�صاد�ت، وكان �ل�صيخ عز �لعرب وكياًل عن 
�لزوجة، و�صار بعد ذلك يف عمله ب�صدق ونز�هة وعفة ل�صان 
�ملحامني  لنقابة  نقيب  ثاين  �نتخب  وقد  باهًر�،  جناًحا  فنجح 
�ل�رصعيني وظلَّ نقيًبا �صنتني متو�ليتني ثم ظل ع�صًو� فيها طو�ل 

حياته.

بحوًثا  �ل�رصعية  �لأحكام  �جلر�ئد وجملة  له  وطاملا ن�رصت 
عن  �لتحدث  يجب  كان  عندما  ول�صيما  و�رصعية  دينية  قيمة 
�لإ�صالح يف �ل�صوؤون �لتي كان يعاجلها يف مهنة �ملحاماة ومن 
�ملرحوم  �ألفها  �لتي  �لأزهر  �إ�صالح  جلنة  يف  ع�صًو�  �ختري  ثم 
عبد �خلالق ثروت )�نظر هذه �ملادة(، كما كان ع�صًو� يف جلنة 
)1913م(  1332هـ  عام  ويف  �ل�رصعية،  �ملحاكم  �إ�صالح 
ر�صح نف�صه لع�صوية �جلمعية �لت�رصيعية ولكنه تنازل عن �لرت�صيح 
ب�صخ�صه  وينا�رصه  با�صا  زغلول  �صعد  �أمام  �لطريق  ليخلي 
و�أن�صاره، وظل مو�لًيا ل�صعد با�صا حتى قامت �حلركة �لوطنية 
فكان يف �ل�صفوف �لأمامية يتفانى يف خدمة �لوطن، وفتح بيته 
يو�لون  �لطلبة  وللجان  �لفرعية  �لوفد  للجنة  �ملبتديان  �صارع  يف 
ي�صجع  وهو  �لوطني  و�جبهم  ويوؤدون  كنفه  يف  �جتماعاتهم 
قرير  وكان  �لعز�ئم  فيهم  ويقوي  �إر�صادهم  ويح�صن  �جلميع 
�لعني با�صرت�ك �أبنائه جميًعا يف �جلهاد �لوطني. وكان رحمه �لله 
�صكرترًي� للهيئة �لوفدية. ويف عام 1343هـ )1924م( �نتخب 
ع�صًو� يف جمل�ض �ل�صيوخ عن د�ئرة �ل�صيدة زينب وظل ع�صًو� 
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يف ذلك �ملجل�ض يف جميع �لنتخابات �لتي ��صرتك فيها باذًل 
غاية �جلهد للعمل يف �صبيل �ل�صالح �لعام، وقد �ختري �صكرترًي� 
برملانيًّا ملجل�ض �ل�صيوخ. وتويف �إىل رحمة �لله يف 12 من يونية 
عام 1353هـ )1934م( ف�صيع جنازته ع�رص�ت �لألوف من 
رجاًل  �لعرب  عز  »كان  قربه:  على  زغلول  �صعد  وقال  �لنا�ض 
ممتاًز� بكفايته، بن�صاطه، بوفائه، بنز�هته، بوطنيته، فاإىل �لله 

م�صريه ومنه ح�صن �جلز�ء«.  

1187- حممد علي ر�سا – حارة–بق�سم حمرم 
بك

تعلم حممد علي ر�صا يف مد�ر�ض �لقاهرة ثم دخل مدر�صة 
�لطب و�ختري ليكون �أحد طالب �لبعثة �لطبية �لتي �أر�صلها عبا�ض 
�لأول �إىل �لنم�صا وكان برتبة �ملالزم �لثاين، وبد�أ در��صته هناك 
مرتبه  وكان  )1266هـ(،  1849م  عام  يونية  من   12 يف 
250 قر�ًصا كان يتناولها بالإنابة عنه مب�رص �حلاج ح�صن �ملزين 
بالدرب �لأحمر لل�رصف منها على �أ�رصته، وبعد �أن �أمت تعليمه 
عاد �إىل �لوطن يف 22 من نوفمرب عام 1855م )1272هـ( 
�صعيد  �ل�صعيدية يف عهد  بالأرط  �مل�رصي  باجلي�ض  طبيًبا  وعني 
�لأول، ويف عهد �خلديوي �إ�صماعيل كان �أحد �لأطباء �لتابعني 
لنظارة �لد�خلية و�أنعم عليه بالو�صام �ملجيدي يف 20 من يناير 
عام 1867م )1384هـ( حل�صن قيامه مبهمته �لإن�صانية ومهارته 

يف �لعالج.

ول يعرف تاريخ �أو مكان وفاته.

1188- حممد عمر – �سارع – بق�سم الرمل
هو حممد عمر بن حممد �صعر�وي، ق�صى مر�حل تعليمه 
عليه  وقع  در��صته  �أمت  �أن  وبعد  م�رص،  مد�ر�ض  يف  �لأوىل 
�لنم�صا  �إىل بالد  لل�صفر  �لثاين -  برتبة �ملالزم  �لختيار - وهو 
وبد�أ در��صته هناك يف 12 من يونية عام 1849م )1266هـ( 
�لأول،  عبا�ض  عهد  �أوروبا يف  �إىل  �لأوىل  �لبعثة  بني طالب 
�أفندي  ل حممد  قر�ًصا، وقد وكَّ �ل�صهري 250  مرتبه  وكان 
و�إنفاقه  �ملرتب  هذ�  قب�ض  يف  �ملعيبة  موظفي  �أحد  �أحمد  �صيد 
�أ�رصته يف م�رص، وظلَّ مو�ظًبا على �لدر��صة �إىل 22من  على 
نوفمرب عام 1852م )1269هـ(، �إذ عاد �إىل م�رص قبل �أن يتم 
تعليمه، وعقب رجوعه عني ر�صاًما مبدر�صة �ملهند�صخانة، مع 
�أن �لبعثة �أر�صلت �إىل بالد �لنم�صا لتعلم �لطب، ويظهر �أنه مل 
ي�صتطع �ل�صري يف علم �لطب فنقل �إىل مدر�صة �أخرى لتعليم فن 
�لر�صم �لهند�صي، و�صار بعد ذلك مدر�ًصا باملهند�صخانة �إىل �أن 
�أحيل على �لتقاعد، ول يعرف �صيء عن �لوظائف �لتي تقلدها 

بالتف�صيل. ول ُيعلم تاريخ ومكان وفاته.

1189- حممد حمفوظ )الدكتور( - �سارع 
- بق�سم باب �رشقي )بارا�سكيفاه 

�سابًقا(
�طلب ترجمته يف »�لدكتور حممد حمفوظ«.  

يف  لل�صارع  �لقدمي  �ل�صم  �صاحب  ترجمة  و�طلب 
»بار��صكيفاه«.  
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1190- حممد خمتار - �سارع - بق�سم الرمل
»�لتوقيعات  كتاب  �صاحب  با�صا  خمتار  حممد  هو 
�لإلهامية«، وقد تبحر يف �لعلوم �حلربية و�ل�صيا�صية ف�صار عامِلًا 
�إىل  �لع�صكرية  �لرتب  و�رتقى يف  �مل�رصي،  �جلي�ض  نو�بغ  من 
�أن �صار رئي�ض �أركان حرب �ل�صود�ن وله موؤلفات يف �لفلك 
�أوجني موري  �لتي يكتبها  و�لريا�صة، وكان يرتجم �ملقالت 
بك �لذي �أُر�صل �إىل فرن�صا للتعلم يف �أول بعثة علمية يف عهد 
�صعيد �لأول، وملا عاد �إىل م�رص عام 1861م )1278هـ( عني 
�صابًطا باأركان حرب �جلي�ض �مل�رصي، وكانت مقالته تن�رص 
عهد  ت�صدر يف  كانت  �لتي  �جلي�ض  �أركان حرب  جريدة  يف 
حتريرها،  رئي�ض  موري  �أوجني  وكان  �إ�صماعيل،  �خلديوي 
�لعامل  ي�صححها  �ملقالت  �أن كان حممد خمتار يرتجم  وبعد 
�أهمية  �جلريدة  لهذه  وكان  �لطويل،  ح�صن  �ل�صيخ  �لأزهري 

حربية لحتو�ئها على �أهم �ملعلومات �لع�صكرية �لفنية.

وتويف حممد خمتار با�صا عام 1315هـ )1897م( بعد 
�أن ُمنح رتبة �للو�ء.

1191- حممد مراد - حارة - بق�سم حمرم بك
حممد  �أر�صلهم  �لذين  �لطالب  �أحد  مر�د  حممد  كان 
علي يف بعثة تعليمية بفرن�صا لتعلم فن �لنق�ض و�لدهان �ملتعلقني 
يناير عام 1246هـ )1830م(  بد�أ در��صته يف  باملباين، وقد 
مب�صنع م�صيو »جارين« �لنقا�ض، وتعلم �إىل جانب هذه �ل�صناعة 
�لعلم،  بهذ�  خا�ض  �أ�صتاذ  على  �لفرن�صية  �للغة  يف  �لبيان  علم 
ثّم  �أو�ئل عام 1252هـ )1836م( ومن  �إىل م�رص يف  وعاد 

ف عقب رجوعه �أ�صتاًذ�  تكون مدة بعثته �صت �صنو�ت، وُوظِّ
باملد�ر�ض لتعليم فن �لر�صم و�لزخرفة.

ومل يذكر تاريخ ومكان مولده �أو وفاته.

الرمل مرعي-�سارع-بق�سم  حممد   -1192
هو �ل�صيخ حممد مرعي �لذي �أر�صله حممد علي يف بعثة 
�ل�صيخ  �لع�صل وهو زميل  لتعلم �صناعة �صمع  �إىل فرن�صا  علمية 
عبد �لله )�نظر مادة عبد �لله �أفندي(، وقد بد�أ در��صته يف 6 من 
�أثناء  �ل�صهري  فرب�ير عام 1829م )1245هـ(، وكان ر�تبه 
�لبعثة مائة قر�ض، وعاد �إىل م�رص بعد �أن �أمت در��صته يف دي�صمرب 
عام 1831م )1247هـ( فيكون قد ق�صى حو�يل عامني يف 

�لدر��صة.

�إىل  �لرجوع  بعد  �لعملية  حياته  �صري  �صيء عن  ُيذكر  ومل 
م�رص ول عن تاريخ ومكان مولده �أو وفاته.

1193- حممد م�سطفى ال�سالَّمي )الدكتور(- 
)امل�سحة  الرمل  بق�سم   - �سارع 

�سابًقا(
�طلب ترجمته يف »�لدكتور حممد م�صطفى �ل�صالَّمي«.  

و�طلب ترجمة �ل�صم �لقدمي لل�صارع يف »�مل�صحة«.  

1194- حممد مظهر با�سا - �سارع - بق�سم 
حمرم بك

م�رصية  و�أم  تركي  �أب  من  بالقاهرة  مظهر  حممد  ولد 
و�أر�صله حممد علي يف بعثة علمية �إىل فرن�صا �صمن �لبعثة �لثالثة 
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�لتي �أُر�صلت عام 1242هـ )1826م( وكان عمره يف ذلك 
ويف  �لهند�صة،  علم  در��صة  وتخ�ص�ض يف  عاًما،   17 �حلني 
وتطبيق  لل�صياحة  �إجنلرت�  �إىل  �صافر  )1835م(  1251هـ  عام 
نال  وقد  م�رص،  �إىل  نف�صه  �لعام  يف  وعاد  �لعمل  على  �لعلم 
�لت�صييد  فن  يف  �لهند�صية  �أعماله  ب�صبب  �لنطاق  و��صعة  �صهرة 
ول�صيما �ملن�صاآت �لبحرية، فهو باين منار �لإ�صكندرية �حلايل 
وم�صيد �لقناطر �خلريية، وقد تقلد منا�صب هامة يف �لدولة �إىل 
وفاته  وكانت  �لبا�صاوية،  رتبة  ونال  لالأ�صغال  وزيًر�  �صار  �أن 

عام 1290هـ )1873م(.

من  مرت   500 بعد  على  يقع  �ل�صكندري  �حلايل  و�ملنار 
من  �لغربي  �لطرف  يف  �ملادة(  هذه  )�نظر  �لتني  ر�أ�ض  ق�رص 
�ملادة(  هذه  )�نظر  مبارك  با�صا  علي  ويقول  فارو�ض،  جزيرة 
هذ�  لإن�صاء  عني  علي  »�إن حممد  �جلديدة:  �خلطط  كتابه  يف 
هند�م  �أح�صن  على  فبناه  با�صا،  مظهر  �لر�هن  مكانه  يف  �ملنار 
يف  فر��صخ  ثمانية  من  ُي�صاَهد  ونوره  مرًت�   60 �رتفاعه  وجعل 
�لبحر«، ويقول �إ�صماعيل �رصهنك )�نظر �رصهنك با�صا(: »�إن 
فيقول:  مبارك  با�صا  وي�صتطرد علي  مياًل«،   ي�صاهد 16  نوره 

ت �ملنفعة وكرثت �لفو�ئد«.   »وبت�صييد هذ� �ملنار عمَّ

تدل  �حلايل  �لتني«  ر�أ�ض  »فنار  بكيان  �ملتعلقة  و�ملعلومات 
�لر�صا�ض  باأربطة من  �ملع�صق  �لأبي�ض  �ُصيِّد من �حلجر  �أنه  على 
عن  مرًت�   45 مبناه  ويرتفع  �أ�صطو�ين  �صكله  و�أن  �مل�صبوب، 
ب�صلم حلزوين من �حلجر،  �أعاله  �إىل  �لبحر، وي�صعد  �صطح 
وقطره  �ملرت،  ون�صف  �أمتار  خم�صة  �لد�خلي  قطره  ويبلغ 

�خلارجي ت�صعة �أمتار ون�صف �ملرت لأن عر�ض حائطه مرت�ن.

فانو�ض  �إىل  منها  ي�صعد  �خل�صب  من  حجرة  بنائه  وفوق 
�ملنار  �أمتار، و�رتفاع  �رتفاعه ثالثة  ب�صلم من �حلديد  �لإ�صاءة 
نوره  وقوة  مرًت�  وخم�صون  خم�صة  �لفانو�ض  منت�صف  �إىل 
�لعد�صة  ا  �أمَّ ثابت  و�لفانو�ض  �صمعة،  مليون  تعادل  �لكهربي 
وهي  جر�م  كيلو   3000 حو�يل  ووزنها  بالكهرباء  فتتحرك 
عائمة يف حو�ض من �لزئبق وي�صل نورها �إىل 20 مياًل بحريًّا، 
ثالثني  بني  �مل�صافة  هذه  ترت�وح  �صحًو�  �جلو  يكون  وعندما 

وخم�صة وثالثني كيلو مرًت�.

1195- حممد مو�سى - زقاق - بق�سم الرمل
بق�سم   - �سارع   - مو�سى  حممد   -1196
العطارين )الدكتور بوتي �سابًقا(

�لذي كان  �ل�صارع  ��صمه على  �أطلق  �لذي  حممد مو�صى 
يحمل ��صم �لدكتور بوّتي )�نظر هذه �ملادة( كان ع�صكريًّا من 
ع�صاكر �لبحرية و��صت�صهد يف �أثناء �لعتد�ء �لثالثي �لغا�صم على 

م�رص عام 1956م.

�أحد  �لرمل فلعله  �لزقاق بق�صم  �أما حممد مو�صى �صاحب 
�صكان هذ� �لزقاق �أو كان �أحد مالك �لعقار�ت �لتي تقوم على 

جانبي هذ� �لزقاق.

1197- حممد املويلحي - �سارع - بق�سم 
اللبان )لوران �سابًقا(

�خلالق  عبد  وحفيد  �ملويلحي  با�صا  �إبر�هيم  بن  حممد  هو 
يف  للحرير  متجر  �أكرب  و�صاحب  �لقاهرة  جتار  �رص  �ملويلحي 
�ملويلحي  �لإ�صالمي يف ذلك �حلني، وقد ولد حممد  �ل�رصق 
بالقاهرة يف 30 من مار�ض عام 1858م )1275هـ( وتعلم 
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مبادئ �لقر�ءة و�لكتابة و�للغة �لعربية حتت رعاية جده باملنزل، 
وعندما بلغ �لعا�رصة من عمره �لتحق مبدر�صة »�لفرير« �لفرن�صية 
باخلرنف�ض وكانت ُتدعى »�ملدر�صة �لكبرية« ويف هذه �ملدر�صة 
ظهرت بو�در تقدمه �لفكري وكرثت يف �لوقت نف�صه مر�ت 
�لكتب  وقر�ءة  باملطالعة  �صغفه  ب�صبب  �ملدر�صة  عن  �نقطاعه 

�ملفيدة.

وملا بلغ �خلام�صة ع�رصة من �لعمر ترك مدر�صة »�لفرير« ليتم 
تعليمه باملنزل على غر�ر �أولد �لأ�رص �لكبرية يف ذلك �لوقت، 
و�ختار له و�لده مدير مدر�صة �لأل�صن �إ�صماعيل بك ليقويه يف 
�للغة �لفرن�صية و�ختار له �ل�صيخ �أحمد قطة �لعدوي مدير �ملطبعة 
�لعربية  �للغة  �آد�ب  �ملعرفة يف جمال  �صبل  �إىل  لهد�يته  �لأمريية 

�ل�صا�صع �لآفاق.

عام  م�رص  عر�ض  عن  �إ�صماعيل  �خلديوي  تنازل  وعند 
وقد  و�لع�رصين،  �حلادية  يف  �ملويلحي  حممد  كان  1879م 
طلب �إ�صماعيل �لإقامة بالآ�صتانة �أو مبدينة �إزمري ولكن �صلطان 
�إيطاليا »�أمربتو«  تركيا مل يقبل هذ� �لطلب، ولدى علم ملك 
بخرب �لرف�ض بادر �إىل ��صتقبال �إ�صماعيل وخ�ص�ض لإقامته ق�رص 

»فافورتيا« ب�صو�حي مدينة نابويل.

ول�صعوره بالوحدة كتب �خلديوي �إ�صماعيل �إىل م�صت�صاره 
بوز�رة  مدير  من�صب  ي�صغل  كان  �لذي  �ملويلحي  بك  �إبر�هيم 
فقبل  �خلا�ض  �صكرتريه  يكون  �أن  عليه  وعر�ض  وقتئذ،  �ملالية 
جريدة  باإيطاليا  و�أ�صدر  باإ�صماعيل  وحلق  �لوظيفة  بك  �إبر�هيم 

»�لحتاد«.  

�لذي  �أخيه  �بن  تثقيف  �ملويلحي  بك  �ل�صالم  عبد  وتوىل 
�إبر�هيم بك  �صار وحيًد� بالقاهرة، فاختار لهذ� �لغر�ض �لعامل 

�لذي مل يق�رص يف تعريف  �للقاين(  �ل�صيخ  �للقاين )�نظر مادة 
حممد �ملويلحي بالأو�صاط �ل�صيا�صية و�لأدبية يف �لبالد.

�صارت  وقد  م�رص  ترك  قد  �إ�صماعيل  �خلديوي  وكان 
يف  �حلكومية  �إد�ر�تها  و�صارت  لها  يرثى  حالة  يف  خز�نتها 
�أيدي �ل�صلطات �لأجنبية �لتي تدبر �صندوق �لدين، ويف ذلك 
�لوقت نف�صه كانت �لعد�وة �مل�صتحكمة �حللقات بني �مل�رصيني 
�خل�صم  هذه  وو�صط  �صفوه،  وتعكر  �جلو  ت�صمم  و�ل�رص�ك�صة 
�إليه  توؤدي  وما  �لبالد  حالة  يتفهم  �ملويلحي  حممد  �أخذ  �لثائر 
هذه �حلالة من ��صطر�ب �صيا�صي و�نق�صام يف �لآر�ء ورمبا �إىل 

�لنهيار �لتام.

�ل�صاعة  مب�صاكل  تلميذه  يب�رص  �أن  �للقاين  �إبر�هيم  وحاول 
حمادثاتهم  ويف  �ل�صيا�صة  رجال  مناق�صات  يف  ي�صارك  فجعله 
وي�صجعه على �إبد�ء ر�أيه جهاًر�، وكان كل ذلك مبثابة �ملدر�صة 
�حلقيقية �لتي كونت مد�رك حممد �ملويلحي كما كونت مد�رك 

�لرجال �لبارزين على مر �لع�صور.

ويف عام 1881م )1299هـ( رقي �أحمد عر�بي �إىل رتبة 
�لقائمقام )�لعقيد( هو وزمياله علي فهمي وعبد �لعال حلمي، 
و�تفق �لثالثة على و�صع حد للمح�صوبية يف وز�رة �حلربية وكان 
وزيرها عثمان رفقي با�صا يوزع �لرتب �لعالية على مو�طنيه من 
�أحمد عر�بي وزمالوؤه  وتو�صل  �مل�رصي،  باجلي�ض  �ل�رص�ك�صة 
�إىل �إخ�صاع �خلديوي توفيق �إىل رغباتهم فاأ�صدر يف 20 �إبريل 
من �لعام نف�صه مر�صوًما بزيادة خم�ص�صات �جلي�ض �ملالية وت�صكيل 
هيئة برئا�صة �أحمد عر�بي لتعديل �لقو�نني �حلربية، ويف �صبتمرب 
�صامي  بريا�صة حممود  وتاأليفها  �لوز�رة  تغيري  توفيق على  �أرغم 

�لبارودي با�صا وتوىل �أحمد عر�بي وز�رة �حلربية.



موسوعة اجلزايريل ألمساء شوارع اإلسكندرية

496

وكان حممد �ملويلحي و�إبر�هيم �للقاين على �ت�صال د�ئم 
بجميع  باإيطاليا  و�لده  يخرب  كان  ثم  ومن  �لعر�بية  باحلركة 
�أمثال  �لثورة  به خطباء  يقوم  مبا  بالقاهرة، ول�صيما  حدث  ما 

عبد �لله �لندمي و�إبر�هيم �للقاين من �إلهاب لل�صعور �لعام.

ويف غمرة تلك �حلركة �ل�صعبية عني حممد �ملويلحي يف 
وظيفة كاتب �أول مبكتب وزير �حلقانية �بتد�ًء من 5 �إبريل عام 
�أدى  نف�صه  �لعام  من  11يونية  ويف  )1300هـ(،  1882م 
�ل�رصك�صية خا�صة و�لأوروبية  للعنا�رص  �مل�رصي  �ل�صعب  بغ�ض 
و�أحد  بالإ�صكندرية  ار  حمَّ بني  �مل�صاجرة  وقوع  �إىل  عامة 
كان  مروعة  مذبحة  �إىل  �مل�صاجرة  هذه  �نتهت  وقد  �ملالطية، 
من نتائجها �رصب �لأ�صطول �لإجنليزي ملدينة �لإ�صكندرية يف 

11 من يوليو.

وكان �إبر�هيم �ملويلحي قد �أر�صل كتابًا �إىل �لزعيم �أحمد 
فيه  يحثه  )1300هـ(  1882م  عام  مايو  من   25 يف  عر�بي 
على مو��صلة �جلهاد على �لرغم من تهديد�ت �لأتر�ك و�لإجنليز 
ويوجه نظره �إىل �أن حركته �لثورية �صتوؤدي �إما �إىل �ل�صتقالل 
�لتمنيات  باأطيب  و�ختتم كتابه  �ملظلمة،  �لعبودية  �إىل  �أو  �لتام 
بالنجاح لعر�بي ولزمالئه �ملكافحني، ويف �لوقت نف�صه �أر�صل 
�ل�صيوف«  �أن�صال  »�جلنة حتت  �إىل ولده حممد عنو�نه  من�صوًر� 
باآخر قطرة من دمائهم  �أن يجودو�  فيه �مل�رصيني على  يحر�ض 

يف �صبيل �إنقاذ �لوطن من �أيدي �لإجنليز.

وقام حممد �ملويلحي بتوزيع �ملن�صور فقب�ض عليه وق�صت 
غايل  با�صا  بطر�ض  �حلقانية  وزير  تدخل  لول  باإعد�مه  �ملحكمة 

�لذي ��صتطاع تخفيف �حلكم �إىل �لنفي �ملوؤبد.

ويف �إيطاليا ��صتطاع حممد تعلم �للغة �لإيطالية و�إتقان �للغة 
باري�ض  �إىل  منفاه ذهب  �أعو�م يف  ثالثة  �لالتينية، وبعد ق�صاء 
ثم �إىل لندن حيث ��صرتك يف حترير جريدة »مر�آة �ل�رصق« مع 

جمال �لدين �لأفغاين )�نظر مادة �لأفغاين(.

بك  �إبر�هيم  �حلميد  عبد  �ل�صلطان  دعا  �لأثناء  هذه  ويف 
�ملعارف و�أنعم  لالإقامة يف تركيا، وهناك عني وكياًل لوز�رة 
نف�صه  �ملويلحي  حممد  وجد  وهكذ�  �لبا�صاوية،  برتبة  عليه 
بالآ�صتانة و�صط �ملكتبات �لغنية بكنوز �ملوؤلفات �ل�رصقية و�لغربية 
فكان مي�صي كل وقته يف �لقر�ءة ويف ن�صخ �لن�صو�ض �لتي ير�ها 
مفيدة يف رفع م�صتوى ثقافته �لعامة، ويف هذ� �لو�صط �لعلمي 
�صمح  �أن  بعد  ول�صيما  �لأدبية  �ملويلحي  حممد  عبقرية  جتلت 
�لفاحت«  »مكتبة  بارتياد  �لرتكي  �ملعارف  وزير  با�صا(  )منيف  له 
�أغنى مكتبات تركيا مبا ت�صم من موؤلفات قيمة، وخالل هذه 
�ملدة قام برتجمة »ر�صالة �لغفر�ن« لأبي �لعالء �ملعري و�أثبت �أن 
�ل�صاعر �لإيطايل »د�نتي« قد ��صتوحى مو�صوع كتابه »�لكوميديا 
�لإلهية« من هذه �لر�صالة، كما ترجم بع�ض موؤلفات �جلاحظ 
وبع�ض ق�صائد �بن �لرومي )�نظر هاتني �ملادتني( وعدة موؤلفات 
تت�صل بالأدب �لعربي و�لأجنبي وعدة ق�ص�ض و�أمثال، وجميع 

خمطوطات هذه �لرت�جم ماتز�ل حمفوظة مبكتبته حتى �لآن.

�لله  عبد  �ل�صحفي  عام 1886م )1304هـ( رجاه  ويف 
كانت  �لتي  )�ملنبِّه(  جريدة  حترير  يف  معه  ي�صرتك  �أن  �ملغرية 
)1305هـ(  1887م  عام  ويف  �لأ�صبوع،  يف  مرتني  ت�صدر 
عاد يف �لقاهرة لي�صهم يف حترير �جلريدة �ليومية »�لقاهرة �حلرة« 
با�صا، ومل ت�صتمر هذه  �إبر�هيم  بناء على ن�صيحة و�لده  وذلك 
�صيا�صية،  لأ�صباب  �أ�صهر  ب�صعة  �إل  �ل�صدور  على  �جلريدة 
و�أخذ حممد �ملويلحي عقب ذلك يف تزويد �ملقطم باملقالت 
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�لتالية  �لعبارة  �صمنه  م�صتعار  ��صم  و�لجتماعية حتت  �ل�صيا�صية 
تن�رص مقالته م�صدرة  ببلدته عليم«، كانت �جلريدة  »م�رصيٌّ 
على  ياأتي  �لذي  �لكاتب  ذلك  بقلم  �ملقال  »هذ�  �لعبارة:  بهذه 
�مل�صتعار  �ل�صم  وحريَّ  �مل�رصي«،  �لقطر  وكّتاب  �أعيان  ر�أ�ض 
كان  �أن  �إىل  �صاحبه،  معرفة  حاولو�  وعبًثا  �لأقالم  �أ�صحاب 
»�ملقطم«  حترير  �إد�رة  �إىل  �لطريق  يف  يوم  ذ�ت  ي�صري  حممد 
لي�صحح �إحدى مقالته و�صادف يف طريقه �إبر�هيم بك �للقاين 
ويف �إد�رة �لتحرير عرف �للقاين كاتب �ملقالت وقرظ �أ�صلوبه 

�لر�ئع ومنطقه �ل�صليم.

م�صتعارين  ��صمني  ذلك  بعد  �ملويلحي  حممد  �تخذ  وقد 
�آخرين فكان يذيل مقالته �لنقدية با�صم »هز�ع« ومقالته �لأدبية 
و�لجتماعية با�صم »�لبديع« وكان يف�صل ن�رص هذه �ملقالت يف 

جر�ئد �لأهر�م و�ملوؤيد و�ملقطم.

ويف عام 1888م )1306هـ( بد�أ حممد باإر�صاد و�لده، 
ميهد �لطريق بالن�رص يف �جلر�ئد لإلغاء �لرقيق يف جميع �لأقطار 
وجزيرة  �صو�كن  يف  �لأخ�ض  وعلى  �لعثمانية  للدولة  �لتابعة 
�إىل  �أفلح حممد  وقد  تنز�نيا(،  �لآن جلمهورية  )�لتابعة  زجنبار 
�آر�ئه  تقريظ  يف  و�لده  يق�رص  ومل  �ل�صبيل  هذ�  يف  مدى  �أبعد 

و�إبالغها �إىل �ل�صلطان عبد �حلميد بو�صاطة �ل�صدر �لأعظم.

با�صا  �إبر�هيم  �أكتوبر عام 1895م )1313هـ( عاد  ويف 
�ملويلحي �إىل �لقاهرة بعد �أن مجَّ �حلياة يف �لآ�صتانة حيث كانت 
مدة  وكانت  جو��صي�صه  بو�صاطة  �ل�صلطان  �إىل  تبلغ  �لأنفا�ض 

غيابه عن وطنه خم�صة ع�رص عاًما.

معاوًنا  �ملويلحي  حممد  �لثاين  عبا�ض  �خلديوي  وعني 
�لقليوبية يف 3 من دي�صمرب عام 1895م )1313هـ(  ملديرية 

�حلياة  مف�صاًل  )1316هـ(  1898م  �صنة  يف  ��صتقال  ولكنه 
قد  كان  �لذي  و�لده  رعاية  ظل  �ل�صحافة ويف  ظل  �حلرة يف 
�أخذت  �حلني  ذلك  ومنذ  �ل�رصق«،   »م�صباح  جريدة  �أ�صدر 
ف�صاحب  و�ل�صعادة،  �لرزق  �أبو�ب  له  وتفتح  عليه  تقبل  �لدنيا 
�خلديوي عبا�ض يف زيارته للملكة فيكتوريا ملكة بريطانيا خالل 
عام 1900م )1318هـ(، ثم ��صتاأذنه يف �ل�صفر �إىل باري�ض 
لزيارة معر�صها، وت�صادف �أن قابل هناك �لأمري ح�صني كامل 
هو وبع�ض �أ�صدقائه �لفرن�صيني، و��صتقر �لر�أي على �أن يتناولو� 
لكل  وقدم  )�جلر�صون(  �لنادل  جاء  �ملقطم  ويف  مًعا،  �لغد�ء 
�لدفع وقال  �ملويلحي منعهم من  منهم ح�صابه، ولكن حممد 
مع  يكن  ومل  �إ�صماعيل،  خديونا  لنجل  �إهانة  يعد  ذلك  �إن 
ح�صني كامل �ملبلغ �لالزم لدفع ح�صاب �ملطعم فاأخذه �خلجل 
�لعميق، وبادر حممد �ملويلحي �إىل �إلقاء بع�ض �لقطع �لذهبية 
على �ملائدة قائاًل: »فلي�صمح �صمو �لأمري ويتنازل بقبول قيامي 
ا عنه«، وكانت هذه لطمة جارحة حل�صني مل  بدفع �ملبلغ عو�صً

ين�صها �أبًد�.

عام  يوليو  �صهر  نهاية  يف  �لأوىل  �لعاملية  �حلرب  وقامت 
1914م )1333هـ( وكان �خلديوي عبا�ض �لثاين يف �أوروبا 
فاأقالته بريطانيا  �أملانيا و�لنم�صا وتركيا  �إىل  �ن�صمامه  �أعلن  حيث 
دي�صمرب عام  �صلطاًنا يف 19 من  �لأمري ح�صني كامل  وعينت 
�ملويلحي  حممد  م�صتقبل  يف  دوره  �لقدر  ولعب  1924م، 
فبينما �ل�صلطان ح�صني يتحدث يف �لأمور �ل�صيا�صية مع وزر�ئه 
وكان يف ح�رصته �أحمد �صوقي )�نظر هذه �ملادة( قال �إن م�رص 
يف حاجة ما�صة �لآن لقلم كقلم �ملرحوم �إبر�هيم �ملويلحي، فرّد 
�أحمد �صوقي قائاًل: »ولكن �إبر�هيم �ملويلحي مل ميت«، فعقب 
�أعو�م؟«،  ثمانية  منذ  دفناه  وقد  ذلك  »كيف  قائاًل:  �ل�صلطان 
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�ملويلحي  حممد  �بنه  قلم  يف  حيًّا  ماز�ل  »�إنه  �صوقي:  فاأردف 
مدير �لأوقاف«.

فاأ�رصَّها ح�صني كامل يف نف�صه، ويف �ليوم �لتايل ��صتدعى 
وزير �لأوقاف حممد و�أخذ يوؤنبه على تاأخره عادة يف �حل�صور 

وتهاونه يف �لعمل.

�أحد  على  �ملويلحي  جل�ض  ذلك  عن  يجيب  �أن  ودون 
�لكر��صي ومد يده �إىل �لوزير مقدًما ��صتقالته، ثم �أ�صعل لفافته 
�لنا�ض  و�إمنا و�حد من  مروؤو�صيك  �أحد  �لآن  ل�صت  »�أنا  وقال: 
�لذين يت�صاوون معك يف �لهيئة �لجتماعية«، ويف �ليوم نف�صه 
�أحرق حممد بذلة �لت�رصيفة لكيال تلم�ض يده يوًما يد �ل�صلطان 

ح�صني كامل.

عام  حتى  بال�صحايف  �لعمل  على  �ملويلحي  و��صتمر 
ن�رص  �أن  بعد  �ل�صيا�صية  �حلياة  �عتزل  ثم  )1340هـ(  1921م 
بجريدة �لأهر�م مقاله �مل�صهور بعنو�ن »�صوت من �لعزلة« وقد 
حث فيه �لأحز�ب �مل�رصية على �لحتاد لي�صتطيعو� طرد �لإجنليز 
من �لبالد، فظهر لهم �أن �لحتاد �رصوري لبلوغ �ملجد وبلوغ 

�ل�رصق �أوج عزته.

من  �لأوىل  �جلائزة  نال  )1346هـ(  1927م  عام  ويف 
�لقيم »حديث عي�صى بن ه�صام«،   �ملعارف على كتابه  وز�رة 
�إبان  م�رص  يف  �لجتماعية  �حلياة  لنقد  و�صيلة  �إل  عي�صى  وما 

ن�صف قرن من �لزمن.

ويقول تاريخ �لأدب �ملعا�رص عنه �إنه حذق - �إىل جانب 
�لأوروبية،  �للغات  من  وطائفة  �لرتكية  �للغة   - �لعربية  �للغة 
�لن�صج  وتالحم  �للفظ  ون�صاعة  �لديباجة  ب�صفاء  قلمه  وميتاز 

ومتانة �ل�صجع، وقد �أوتي من �لرب�عة يف فنون �لو�صف ما ل 
يتعلق فيه بغبار. 

�ملادة(  هذه  )�نظر  �إبر�هيم  حافظ  �لنيل  �صاعر  ظ  قرَّ وقد 
�أول  يف  ن�رصها  بق�صيدة  ه�صام«  بن  عي�صى  »حديث  كتاب 

مار�ض عام 1907م )1325هـ( قال له فيها:

َقَلٌم �إذ� َرِكَب �لأناِمَل �أْو َجَرى
�َصَجَدْت له �لأْقالُم وهَي َجو�ِري

ْيَغٍم طوِر َك�صَ َيْختاُل ما بنَْيَ �ل�صُّ
َيْخَتاُل بني َعو�ِمٍل و�ِصفاِر

َتاأِْوي �لِظباُء �إلْيِه وهي �أو�نِ�ض
و�ِري يُد َعْنُه �لأُ�ْصُد وهي �صَ وحَتِ

ما حاَل ُخْلُق �ملاِء بنَْيَ �ُصطوِرِه
ناِد �لو�ِري �إلَّ �إىل ُخُلِق �لزِّ

فاإذ� َر�صيَت َفاأَْحُرٌف من رحمٍة
ْبَت َفاأَْحُرٌف من ناِر و�إذ� َغ�صِ

ِه يا �بَْن �لذي َغنَّى �لرَي�ُع بَِكفِّ
َبْت �إلْيِه َم�َصاِمُع �لأقد�ِر َف�صَ

هذ� ِكتابَُك َقْد َحَكْت �آياُتُه
�آياِت مو�صى �لتِّ�ْصع يف �لإْكَباِر
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َن�َصج �حَلِرْيَر �أبوَك َن�ْصَج جِناِرِه
َوَن�َصْجَت �أْنَت َحر�ئَر �لأفكاِر

حْيفِة ِخْلُتها فاإذ� َنرثت على �ل�صَ
ْوُب ِقطاِر َغْر�ًصا �ألَح َّعلْيِه �صَ

من  �ل�صباح  و�صف  �لفني يف  نرثه  من  �أمنوذج  يلي  وفيما 
كتابه »حديث عي�صى بن ه�صام«:

�لزمان  قدمي يف  من  �حلديث،  �أطر�ف  نتجاذب  »جل�صنا 
وحديث �إىل �أن �صارت �لليلة يف �أخريات �ل�صباب، و��صتهانت 
ِح  بالإز�ر و�لنقاب، ثم َدبَّ �مل�صيب يف َفْوِدها، وبان �أثر �لَو�صَ
يف ِجْلِدها، فعبثت بالعقود و�لقالئد، من �جلو�هر و�لفر�ئد، 
ونزعت من �صدرها كل منثوٍر ومنظوم، من ُدَرِر �لكو�كب 
ولآلئ �لنجوم، و�ألقْت بالفرقدين من �أُُذنها، وخلعْت خو�تيم 
�إنها مزقت جلبابها، وهتكت حجابَها،  يَّا من يديها، ثم  �لرثُّ
ع�صا  على  متوكئة  ترتعد  �صمطاء،  عجوًز�  للناظرين  وبرزت 
مُبالَءِتِه  �لفجر  ف�صرتها  �لبقاء،  �أنفا�ض  �آخر  ُد  وُتَردِّ �جَلْوَز�ء، 
يف  َقرَبَها  ثم  �لبي�صاء،  �أْرِدَيتِِه  يف  �ل�صبح  وَدَرَجها  �لزرقاء، 
بالت�صجيع  نائحًة  بنات هديل،  �لف�صاء، وقامت عليها  جوف 
ل  وَتَبدَّ �ْجتالء،  ُعْر�َض  �حلال  يف  �ملاآمت  �نقلبت  ثم  و�لرتتيل، 
�لنحيب بالغناء، لإ�رص�ق عرو�ض �لنهار، و�إ�صفار مليكة �لبدور 

و�لأقمار«. 

وتويف حممد �ملويلحي يف �صباح يوم �ل�صبت �ملو�فق �أول 
مار�ض عام 1930م )1349هـ( بالقاهرة بالًغا من �لعمر حو�يل 
73 عاًما، وقد ترك كتابًا مل ين�رص بعنو�ن »عالج �لنف�ض« ونال 
وطبعه  ب�صهرين  موته  بعد  �ملعارف  وز�رة  من  �لأوىل  �جلائزة 

�صقيقه خليل �ملويلحي عام 1930م.

ويف 13 يونية من ذلك �لعام نف�صه �أقيم حفل تاأبني للفقيد 
�إبر�هيم  حافظ  �لنيل  �صاعر  ورثاه  �لأزبكية  حديقة  م�رصح  يف 

بق�صيدة قال فيها يناجيه:

كنَت ل تر�صى �لنجوم حماًل
يَت �ُصْكَنى �لرُت�ب فلماذ� َر�صِ   

كنت ر�َح �لنفو�ِض يف جمل�ض �لأُْن�ِض
ور�ح �لعقوِل ِعْنَد �خِلطاب

كنت ل ترهق �ل�صديق بَِلْوٍم
حاِب ل ول َت�ْصتبيُح َغْيَب �ل�صِ

�لذي  �لبوؤ�ض و�ل�صقاء و�ملر�ض  �أن ي�صف �صربه على  �إىل 
باآلمه  يبيح  �أو  �أن يظهر �صكو�ه  بها يف �صيخوخته دون  نكب 

فيقول:

بوُر �إْن َحِزَب �لأْمـ كنَت نعَم �ل�صَ
ْت م�صاِرُح �لأ�ْصباِب ـُر و�ُصدَّ   

ْلَت و�لأمايِنُّ �رَصَْعى َكْم جَتَمَّ
ومتا�َصْكَت و�حلظوُظ َكو�بي

و��صي ِع�ْصَت ما ِع�ْصَت كاجلباِل �لرَّ
الِب مَّ �ل�صِّ فْوق ناٍر ُتذيُب �صُ

ُموؤِْثر �لُبوؤْ�ِض و�ل�صقاِء على �ل�َصْكــ
َك �لزماُن بِناِب ـَوى و�إْن َع�صَّ
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اد فيقول: ثم ي�صف �أدبه وعلمه �لغزير وذكاءه �لوقَّ

�أََدُب ُم�ْصَتٍو وقلٌب َجِمْيٌع
ْوَء �ل�ِصهاِب وذكاء ُيِريَك �صَ   

عند ر�أٍي ُمَوفٍَّق، عند َحْزٍم
عند ِعْلٍم، َيِفْي�ُض في�َض �ل�ِصحاِب

فَّى َجلَّ �أُ�ْصلوبُه �لَنِقيُّ �ملُ�صَ
عن غمو�ٍض وَنْفَرٍة و��صطر�ِب

و�صما َنْقُدُه �لنزيه عن �لَهْجــ
باِب بال�صِّ ًة  َمرَّ �ِصْيَب  فما  ـِر 

يف  فاطلبها  �لقدمي  �ل�صارع  ��صم  �صاحب  ترجمة  �أما 
)لور�ن(.

1198- حممد ناجي - �سارع - بق�سم الرمل 
)جار�ستني �سابًقا(

من   27 يف  �لإ�صكندرية  مبدينة  ناجي  حممد  �لفنان  ولد 
�لبتد�ئي  تعليمه  �أمت  �أن  وبعد  )1306هـ(  عام 1888م  يناير 
على  منها  وح�صل  فرن�صا  يف  »ليون«  بجامعة  �لتحق  و�لثانوي 
�إجازة �حلقوق عام 1910م )1328هـ(، ثم �صافر �إىل مدينة 
ثم  �لفن  يدر�ض  �صنو�ت  �أربع  فيها  وق�صى  باإيطاليا  »فلورن�ض« 
دقائق  ليتذوق  �لأق�رص  على  �لرتدد  �إىل  وبادر  �لوطن  �إىل  عاد 
�لفن �مل�رصي �لقدمي، ويف عام 1919م )1338هـ( �صافر �إىل 
فرن�صا و�أقام ببلدة »جيفرين« و�ت�صل هناك بالفنان �لثائر »مونيه« 
وتاأثر بفنه، ولدى عودته �إىل م�رص �أيام قيام ثورة عام 1919م 

عن  لوحة كبرية  بر�صم  له  فاأوحت  باأحد�ثها  تاأثر  )1338هـ( 
�لنه�صة �مل�رصية �لثورية، ويف عام 1925م )1354هـ( عني 
)1349هـ(  1930م  عام  ��صتقال  ولكنه  �خلارجية  بوز�رة 
وذهب �إىل بالد �حلب�صة خالل عام 1931م )1350هـ( وتاأثر 
�إنتاجه  ويعترب  فيها،  �لأمر  وولة  عاهلها  ف�صجل  هناك  بالبيئة 
عام  ويف  �لفنية،  �أعماله  �أجمل  من  باحلب�صة  �إقامته  �أثناء  �لفني 
»�لأتيلييه«  جماعة  تكوين  على  عمل  )1351هـ(  1932م 
من  بالقرب  �لآن  �إىل  موجوًد�  مركزها  وماز�ل  بالإ�صكندرية 
منطقة �ملحافظة )�لبلدية �صابًقا( و�نتخب �أول رئي�ض لها، وكان 
من بني �أع�صائها �لبارزين �لدكتور ح�صني فوزي �لذي نعمت 
قايتباي  بجهة  �ملائية  �لأحياء  ملعهد  مديًر�  عندما كان  ب�صد�قته 
1932م  عام  يف  تاأ�صي�صها  منذ  �لثقافة  ن�رص  بجماعة  وع�صًو� 
�لله  �أطال   - فوزي  ح�صني  �لدكتور  وماز�ل  )1351هـ(، 

بقاءه - من �أبرز �أع�صاء جماعة »�لأتيلييه« بالقاهرة.

ناجي  �لفنان حممد  ويف عام 1937م )1356هـ( عني 
�مل�رصية يف  �لأكادميية  مدير  ثم  �حلديث،  �لفن  ملتحف  مديًر� 
روما عام 1947م )1367هـ( ويف �لوقت نف�صه ملحًقا ثقافيًّا، 
وظل مديًر� لالأكادميية حتى عام 1950م )1370هـ(، ويف 
بالقاهرة  »�لأتيلييه«  جماعة  �أ�ص�ض  )1371هـ(  1951م  �صنة 

و�نتخب رئي�ًصا لها.

منها  كبرية  حائطية  لوحات  عدة  بت�صوير  ناجي  قام  وقد 
نه�صة م�رص وي�صمها جمل�ض �لأمة و�ملحمودية وهي مبتحف �لفن 
�حلديث، وتاريخ �لطب وهي مب�صت�صفى �ملو��صاة بالإ�صكندرية 
بالإ�صكندرية،  �جلميلة  �لفنون  متحف  وي�صمها  و�لقرية 
�جتماعات جمل�ض حمافظة  بقاعة  �لإ�صكندرية وهي  ومدر�صة 
هذه  وم�صاحة  �صابًقا(،  �لبلدي  �ملجل�ض  )قاعة  �لإ�صكندرية 
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�للوحة �لر�ئعة ت�صل �إىل حو�يل 25 مرًت� مربًعا، وت�صور تاريخ 
�ملن�رصمة  �لقرون  تاريخها عرب  �لإ�صكندرية يف ملحة تدل على 
منذ زمن م�صيدها �لإ�صكندر �لأكرب �إىل �لعهد �حلديث، وقد 
�صجل ناجي �أعماله �لفنية �ملمتازة يف لوحات كثرية يف �أوروبا 

و�ليونان و�حلب�صة و�ل�صعيد و�لإ�صكندرية.

ومييل ناجي يف فنه �إىل ربط ما�صي م�رص �لعريق بحا�رصها 
�لتاأثر بالطبيعة و�رتباط بها، وقد ن�رص مذهًبا  مع �صغف عميق 
حا�صة  له  وكان  �لألو�ن  وحيوية  �ل�صوئية  �للم�صة  يف  جديًد� 
�ملحكمة  �ملو�صيقية  منها �صوره كالأحلان  فائقة تخرج  �صاعرية 
�لرتكيب و�لتن�صيق و�لتنظيم، ولقد قال ملن حوله وهو يف دور 
�لحت�صار »جميل �أن يرتاح �ملرء بعد جهد طويل �صاق دفعت 
يف �صبيله كل حياتي ثمًنا للفن«، وو�فاه �لأجل �ملحتوم وهو 
يف مر�صمه بالأهر�م يف 5 من �إبريل عام 1956م )1376هـ( 
»�لتحطيب«  �جلميلة  لوحاته  �لعمر 68 عاًما ومن بني  بالًغا من 
و»�ل�صيد  �لأرغول«،  و»عازف  �ل�صعيد،  �أهل  طريقة  على 

بال�صباك«. 

يف  �لبعثية  �حلركة  بني  فارًقا  هناك  �أن  يف  �صك  من  وما 
�مل�رصي  �لفن  �لبعثية يف  �حلركة  وبني  �مل�رصي  �لعربي  �لأدب 
بد�أت  �لع�رصين يف م�رص  �لقرن  �لأدبية يف  فالنه�صة  �ملعا�رص، 
وهي ت�صتند �إىل �لنه�صة �لتي تاألق �صياوؤها يف �لقرن �لتا�صع ع�رص 

ثم كان لها �حلظ يف �لت�صال �لوثيق بالأدب �لغربي.

على  معتمدة  تكوينها  بد�أ  فقد  �مل�رصية  �لفنية  �حلركة  �أما 
نه�صة  دعامات  لها  جتد  ثمَّ مل  ومن  �لأكادميية  �لغربية  �ملناهج 
بالع�رص  �لفنية  �لتجربة  و�صل  �نقطع  منذ  وذلك  ت�صاندها  قريبة 
لتكوينها  لحًقا  �لقدمي  برت�ثها  �ت�صالها  جاء  وقد  �ململوكي، 

�لغربي، وهذ� يف ذ�ته ميثل �ل�صعاب �لتي �عرت�صت نه�صة جيل 
و�لك�صف عن  �لو�فدة  �لتاأثري�ت  �لتخل�ض من  �صبيل  باأ�رصه يف 
وجه بالده و�إبد�ع فن م�رصي خال�ض ميتد �إىل �أبعاد من �ملا�صي 

ويتالقى مع تيار�ت �لع�رص �حلديث.

وقد كان حممد ناجي من �أفر�د هذ� �جليل ومن �أحد رو�ده 
فعندما عاد �إىل وطنه يف بد�ية �حلرب �لعاملية �لأوىل - �أي يف 
عام 1914م - �أدرك �أن هذ� �لوطن يف حاجة �إىل فن �آخر غري 
�لفن �ملدر�صي �لذي كان ي�صود �ملعار�ض �مل�رصية �لقليلة وميالأ 
فعا�ض  و�لإ�صكندرية،  �لقاهرة  يف  �لأجانب  �لفنانني  مر��صم 
�لرجال  جانب  �إىل  �ل�صامت  �لبحث  يف  ق�صاها  عدة  �صنو�ت 
�لفن و�لأدب و�لعلوم، وجاهد  �أقد�ر م�رص يف  �لذين �صنعو� 

معهم يف �لتعبري عن ع�رص �لنه�صة �مل�رصية.

عدة  �صياحات  من  مز�ًجا  ناجي  حممد  فن  جاء  ولقد 
خمتلفة: �صياحات على �صاطئ �لبحر �لأبي�ض �ملتو�صط وح�صار�ته 
يف  و�صياحات  �لإفريقية  �لقارة  قلب  يف  و�صياحات  �ملنوعة، 
�أعماق طيبة و�صقارة، ومن مزيج هذه �حل�صار�ت �لتي �ت�صل 
�أ�صاتذة  بها عن طريق �ل�صياحات خرج بلقاء موفق بني �صياغة 
فن �لت�صوير �لأوروبي و�ملقومات �لتي �هتدى �إليها من نظره يف 

�جلو �مل�رصي و�لبيئة �لإفريقية و�لآثار �لقدمية.

�ملي�صورة  بال�صهلة  ناجي  حققها  �لتي  �لنتائج  تكن  ومل 
�لبلوغ، ومل يكن �لطريق �إىل بلوغها ممهًد� و�إمنا �صقه هو باإر�دته 
يحمل  م�رص  �إىل  عودته  فلدى  �لأفق،  �لبعيد  وتطلعه  وثقافته 
طابع فلورن�صا وعبقرية فنونها �أنتج �أعماًل فيها �صدى من تطلعه 
�إىل لوحات »مايكل �أجنلو« و»تونتوريتو«، ولكن �ل�رص�ع �لدفني 
يف �إح�صا�صه �لفطري �لقومي يف �لتخل�ض قدر �ل�صتطاعة من 
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يف  �لإقامة  �إىل  قاده  �ل�صعبية  باحلياة  و�صغفه  �لأوروبية  �لتعاليم 
�لقلعة يف حّي �لفنانني بدرب �للبانة، و�إن كانت هذه �لإقامة 
ن مرحلته  �آثار تعاليم فلورن�صا �لتي تكوِّ وحدها مل تخل�صه من 

�لكال�صيكية ق�صور بيئته �ملحلية بالأ�صاليب �لإيطالية.

عبقرية  من  فلورن�صا كان لبد  تاأثري  من  نهائيًّا  وللتخل�ض 
�أخرى تفوقها وت�صتويل على وجد�نه وكانت رحلته �إىل طيبة 

فاحتة �خلال�ض �ملن�صود.

وبعد عودته من بلدة »جيفرين« بفرن�صا حيث �ت�صل �لفنان 
و�ملر�كب  حم�ض  �أبي  يف  قريته  م�صاهد  بهرته  »مونيه«  �لثائر 
�ل�رص�عية �لتي يطل عليها بيته وهي ت�رصي يف ترعة �ملحمودية. 
كما بهرته فكرة �ملو�صوع �لكبري �لتي عاجلها يف در��صته للمحمل 
�صنة 1919م ويف لوحة »حلم يعقوب«، ثم منا �رتباطه بجو 
�لكبرية  لوحته  لإعد�د  ��صتعد�ده  هياأ  مما  طيبة  ومقابر  �لأق�رص 
فنه  يف  �لكبري  �لعمل  مبيالد  �إيذ�ًنا  كانت  �لتي  م�رص«  »نه�صة 
و�إمياًء لبعث �لفن �جلد�ري �لذي �صجل عبقرية م�رص �لت�صويرية 

يف �لقدمي.

وكانت رحلته �إىل �حلب�صة �أكرث �لرحالت تاأثرًي� يف فنه، 
�ل�صاطعة  �ل�صم�ض  �أثنائه  يف  �صاهد  كاماًل  عاًما  بها  �أقام  فقد 
�لنف�صية  م�صاعره  فاأطلقت  �لألو�ن  �ملتوهجة  �ل�صارية  و�لطبيعة 
من قتامة �ألو�ن �ل�صمال و�أ�صاعت يف �أعماله غناء كادت بع�ض 
وقد  �لتقليدي،  للنظام  �خل�صوع  ور�ء  تخفت  �ل�صجية  �أنفا�صه 
قاده ذلك �إىل �كت�صاف �صاعرية �ل�صكل وتعبريية �لألو�ن، ولعل 
هذه �لأر�ض �لفطرية �لبكر هي �لتي قربته من عبقرية »جوجان« 
�أطلعته  �لتي  وهي  �لفطرية،  و�لعو�مل  �ل�صحيقة  �جلزر  م�صور 
على هذه �لوجوه �لإثيوبية �لتي �أعادت �إليه ذكرى �أقنعة �لفيوم 

ي�صور  �لتعبري  من  طالقة  يف  فم�صى  �لقبطي  �ملتحف  ووجوه 
بالبحث عن حبكة  ين�صى �صغفه  �أن  �لأ�صخا�ض و�جلموع دون 
�لبناء و�لت�صميم وغنائية �لألو�ن �لتي و�تته يف روعة جعلت هذه 
�لأعمال ت�صتحوذ على تقدير �لنقاد حني عر�صت يف لندن �صنة 
1936م وكانت �إثيوبيا حينذ�ك يف حمور �لأحد�ث �إثر �لغزو 

�لإيطايل فاأ�صفى معر�صه عليها حقيقة وحياة.

ومن كلمات �لفنان ناجي ما يك�صف عن موقفه من �لرت�ث 
يثاأر  �أن  �أر�د  وروح �لع�رص حني يقول: »كاأين بال�رصق، وقد 
�صبب  هي  �لأقدمني  �أجد�ده  تقاليد  باأن  �تهم  حني  نف�صه  من 
م�صائبه  �صبب  �أنها  �إليها  ون�صب  �لعميق  و�صباته  �لطويلة  غفوته 
وحمنه فاقتفى �صنن حمطمي �لأ�صنام م�صتعيًنا يف تنفيذ رغباته مبا 
ي�صميه �لتقدم حماوًل �أن يجعل �حلياة على �صنن و�حدة ومناهج 
خالية من �لفو�رق، ول ريب يف �أنه بتخل�صه من مري�ث �آبائه 
و�أجد�ده يخلي �لأر�ض من جمالها وزينتها فت�صبح حياتنا عليها 
رتيبة مملة ل تطاق، وتغدو كمن ينظر �إىل �لدنيا ويتطلع �إليها 
خالل منظار �أ�صود ل يجدي فيه عالج، وتنعدم فائدة �أ�صفارنا 
ورحالتنا فال جنني منها غري خيبة �لأمل، ول�صنا ننكر ما للتطور 
يرتكبه  ملا   � حدًّ ن�صع  �أن  بنا  يجمل  �أنه  غري  حقوق  من  علينا 

�لتجديد من هدم �أو تخريب«.

فاأين  ناجي،  حممد  �لر�حل  �لعظيم  �لفنان  قول  هو  هذ� 
�لفنانني  �أكرث  �لآن  يقدمها  �لتي  �لفنية  �لتقاليع  لريى  �ليوم  هو 
من  ويتهمون  بالتجريدي  �مل�صمى  �لفن  عن  معربين  �مل�رصيني 
ه �أنه ل يفهم �لفن �لعميق ول يح�صن  يرى يف فنهم »خلب�صة« فجَّ

تذوقه!!!.
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وكان طموح ناجي يحوم حول قبة �جلامعة �لتي �أعد لها 
و�أ�صل  �حلياة  م�صدر  �لنيل  منابع  متثل  �للوحات  من  جمموعة 
�حل�صارة �مل�رصية، ولو �أتيح له �أن يحقق هذ� �لعمل �لكبري لكان 

�أروع �أعماله �ل�صخمة �ملمتازة.

�أما ترجمة �صاحب �ل�صم �لقدمي لل�صارع فاطلبها يف كلمة 
»جار�صتني«.  

1199- حممد نافع - �سارع - بق�سم حمرم بك
يحمل ��صم ولقب حممد نافع �ثنان ممن ذكر �لتاريخ �صري 

حياتهم وهما:

حممد  �ل�صيخ  ��صمه  وكان  الد�سط�طي:  نافع  حممد   )1
حممد  با�صم  يعرف  و�صار  بنافع  بعد  فيما  ولقب  �لد�صطوطي 
كلوت  مادة  )�نظر  بك  كلوت  �لدكتور  ذكره  كما  نافع 
كلوت  نّوه  وقد  م�رص«،  حول  عامة  »نظرة  كتابه  يف  بك( 
�أر�صل  �لتي  فرن�صا  مد�ر�ض  من  بتخرجه  وفاخر  بذكائه  بك 
فاأتقن علوم �لطب  بعثة علمية يف عهد حممد علي،  �إليها يف 
و�ل�صحة و�لعلوم �لطبيعية، وكان ر�تبه �ل�صهري خالل �لبعثة 
�آخر  در��صته يف  �أمت  �أن  بعد  �لوطن  �إىل  وعاد  قر�ًصا،   150
�لتي  �لثالثة  �لبعثة  طالب  من  وهو  )1247هـ(،  1831م 
و�صلت �إىل باري�ض يف مايو عام 1826م )1242هـ( ومن ثمَّ 

تكون مدة بعثته �صت �صنو�ت.

ول يعرف مكان مولده ووفاته ول �لوظائف �لتي تقلدها 
بعد عودته �إىل �لوطن.

بالقاهرة  نافع عي�س�ي(: ولد  )ابن  نافع  املهند�ض حممد   )2
)1298هـ(  1880م  عام  يونية  �صهر  يف  �ل�صعرية  باب  بحّي 

مدر�صة  من  تخرج  وقد  �صويف،  بني  من  �أ�رصته  و�أ�صل 
�لعربية  �لآثار  �صيانة  يف  وتخ�ص�ض  �لقدمية  �ملهند�صخانة 
�ملقالت  على  مق�صوًر�  �لعلمي  �إنتاجه  وكان  و�لإ�صالمية، 
�صدورها  بد�ية  منذ  �لهند�صة  جملة  له  ن�رصتها  �لتي  �ملتفرقة 
نت جياًل من علماء  �لتي كوَّ �لعملية و�لتوجيهية  �لناحية  وعلى 
�لآثار �لعربية ومهند�صيها، وعني عقب تخرجه مهند�ًصا للري 
ثمَّ  ومن  �لأثرية  �لالهون  قنطرة  برتميم  قام  وهناك  بالفيوم، 
�أن  بعد  فاأجيب طلبه  �إىل م�صلحتها  نقله  بالآثار وطلب  �صغف 
ن ��صمه باللوحة �لتذكارية �لتي حتملها �لقنطرة حتى �ليوم،  دوَّ
�حلني  ذلك  يف  �لأوقاف  وز�رة  تتبع  �لآثار  م�صلحة  وكانت 
فعني مهند�ًصا لالآثار بالإ�صكندرية وظل بها �أكرث من عامني، ثم 
نقل �إىل �لإد�رة �لعامة بالقاهرة وتدرج يف �لوظائف �إىل �أن �صار 
كبرًي� للمهند�صني، ثم مفت�ًصا لالآثار، ثم وكياًل لالآثار �لعربية 
عام 1935م )1354هـ(، �إذ كان مديرها �ملهند�ض حممود 
�لثالث يف �لتخرج وكان حممد  با�صا �لذي كان ترتيبه  �أحمد 
حممد  �ملرحوم  خدمة  �حلكومة  ت  مدَّ وعندما  �لثاين،  نافع 
ا  عامًّ مديًر�  يعني  فلم  نافع  �أمام حممد  �ل�صبيل  �ُصدَّ  با�صا  �أحمد 
لالآثار، فبقي وكياًل لها �إىل �أن بلغ �صن �لتقاعد عام 1940م 
للمجل�ض  مهند�ًصا  �لتاريخ  ذلك  بعد  وندب  )1359هـ(، 
�مل�صجد  ترميم  باإعادة  قام  حيث  بفل�صطني؛  �لأعلى  �لإ�صالمي 
�لأق�صى وقبة �ل�صخرة، ومل يتم هذ� �لعمل ب�صبب قيام حرب 
فل�صطني �مل�صوؤومة عام 1948م )1368هـ( فعاد �إىل �لقاهرة 
و�أكب على �ملطالعة وح�صور جل�صات جمل�ض �لآثار وغريهما 
�لعربية، ويف عام 1947م  بالآثار  �ملعنية  �لعلمية  �لهيئات  من 
رئي�ًصا  تعيينه  تقرر  �إذ  جليلة  �إ�صالمية  خدمة  حقق  )1367هـ( 
�مل�صجد  على  �لطارئ  �خللل  �إ�صالح  بها  نيط  �لتي  �لآثار  لبعثة 
�لنبوي �ل�رصيف باملدينة �ملنورة و�حلرمني و�إعادة تخطيط �صبيل 
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ير�َض  �أعو�م مل  ثالثة  �لأثرية  �ملهمة  هذه  قطع يف  وقد  ِمَنى، 
�إذ  �ل�صعوديني،  بت�صييد ق�صور بع�ض �لأمر�ء  باأن يقوم  خاللها 
رد على طلباتهم يف رفق �أنه جاء من �أجل �لر�صول �لكرمي ولن 

يخط قلمه �صيًئا يخرج عن هذه �لر�صالة �ملقد�صة.

�ملجل�ض  لع�صوية  ر�صح  )1380هـ(  1960م  عام  ويف 
�لأعلى لالآثار و�للجنة �لعليا ولكنه �عتذر، وظل �صليم �جل�صم 
و�حلو��ض حتى و�فته �ملنية فلقي ربه �إثر نوبة قلبية يف �صباح يوم 
بالًغا من  4 من مايو عام 1961م )1381هـ( مبنزله بالقاهرة 

�لعمر 81 عاًما.

يف  �لطالع  و��صع  نافع  حممد  �ملهند�ض  �ملرحوم  وكان 
ا، وكان  �لأدب �لعربي و�لفرن�صي ويتقن �للغة �لفرن�صية �إتقاًنا تامًّ
ميل  �أو  �خلمر  يقرب  ومل  �لدعاية  من  وينفر  �لعزلة  �إىل  يركن 
�إىل �لتدخني، وكان ميقت �ملادة ويح�صن يف �صخاء، وكان 
يقد�ض عمله ويقبل عليه يف �صغف �لعامل �لأثري �ملحقق، وكان 
وز�رة  وكيل  حلمي  �لفتاح  عبد  �لأ�صاتذة  للمهند�صني  �أ�صتاًذ� 
حاليًّا  �مل�رصف  �ل�صلتاوي  وطه  �صابًقا،  �لآثار  ل�صوؤون  �لثقافة 
على نقل �آثار �لنوبة، و�لعامل ح�صن عبد �لوهاب وغريهم من 
كبار رجال �لآثار، وكان له �لف�صل يف �لك�صف عن زخارف 
�لطولونية و�إعادة ترميم �مل�صجد �لطولوين، فعاد  �لعقود  باطن 
�إىل ما كان عليه من �لقيمة �لفنية، كما �أ�صهم يف ترميم بع�ض 
عليه  و�أنعم  و�لإ�صكندرية  بالقاهرة  �لأثرية  و�لكنائ�ض  �مل�صاجد 
با�صا  هرت�ض  �لعاملني  على  �لآثار  يف  تتلمذ  وقد  �لنيل،  بو�صام 

وباتريكولو.

�ملالية  �ل�صوؤون  نافع مدير  �أنور  ومن ذريته �لأ�صتاذ حممد 
�لقومية وهو يحمل  و�لوثائق  �لكتب  بد�ر  و�لقانونية  و�لإد�رية 

�لقانون  يف  ولي�صان�ض  �لع�صكرية  �لعلوم  يف  بكالوريو�ض 
�لكرمي  عبد  حممد  و�ملقدم  �ل�صيا�صية،  �لعلوم  يف  وماج�صتري 
نافع باملباحث �لعامة، و�لأ�صتاذ حممد عبد �لرحيم نافع وكيل 

�أول نيابة �ل�صوؤون �ملالية.

1200- حممد ن�سحي با�سا- �سارع -بق�سم 
كرموز

مد�ر�ض  يف  وتعلم  تركي  �أ�صل  من  ن�صحي  حممد  كان 
�أر�صلو�  �لذين  �لطلبة  �أحد  ليكون  �لختيار  عليه  وقع  ثم  م�رص 
�إىل برلني )وكانت عا�صمة �إمارة �أملانيا( وذلك يف �لبعثة �لعلمية 
�ل�صاد�صة يف عهد عبا�ض �لأول عام 1854م )1271هـ( لتعلم 
�إىل  ن�صحي  حممد  ف�صافر  �حلربية،  و�لعلوم  و�ل�صيدلة  �لطب 
برلني يف تلك �ل�صنة وكان عمره عند �صفره خم�صة ع�رص عاًما. 
وكانت  )1255هـ(،  عام 1839م  ولد  قد  يكون  ثمَّ  ومن 
�لدر��صة �لتي خ�ص�صت له �لفنون �حلربية، فاأخذ يف تلقي �لعلم 
يف هذه �لفنون ورقِّي �إىل رتبة �ملالزم �لثاين يف 12 من يناير 
عام 1860م )1277هـ( �أثناء در��صته، ثم عاد �إىل م�رص يف 
عهد �صعيد �لأول و�أحلق باجلي�ض برتبة �ملالزم �لأول يف 8 من 
فرب�ير من تلك �ل�صنة نف�صها، ويف عام 1864م )1281هـ( 
نال رتبة �ليوزبا�صي )�لنقيب( ورقِّي �إىل رتبة �ل�صاغ )�لر�ئد( عام 
1866م )1283هـ(، وقد ��صرتك حممد ن�صحي يف �لنجدة 
حرب  يف  مل�صاعدتها  �لعثمانية  �لدولة  �إىل  م�رص  �أر�صلتها  �لتي 
عام 1877م )1294هـ(،  رو�صيا وذلك خالل  �لقرمي �صد 
�إىل رتبة  �أي يف 13 من فرب�ير - رقِّي  �ل�صنة -  وخالل هذه 
�لبكبا�صي )�ملقدم( ونال �لو�صام �ملجيدي من �لدرجة �لر�بعة، 
ونال رتبة �لقائمقام )�لعقيد( يف 19 من دي�صمرب عام 1883م 
رتبة  �إىل  ورقي  بال�صود�ن  �حلني  ذلك  يف  وكان  )1301هـ( 
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�لأمري�لي )�لعميد( وهو هناك �إذ كان من كبار �ل�صباط �لذين 
بال�صود�ن  وجوده  مدة  و��صتغرقت  �ملهدية،  �لثورة  حاربو� 
�آخر  �إىل  )1298هـ(  1880م  عام  �أكتوبر  �أول  من  �لفرتة 
مار�ض عام 1883م )1301هـ(، وقد �صهد يف هذه �لأثناء 
و�أر�صل  �ملادة(  هذه  )�نظر  با�صا  غردون  مع  �خلرطوم  ح�صار 
وقد  لإنقاذه،  م�رص  �لتي جهزتها  �لنجدة  ل�صتعجال  قبله  من 
�لنجدة  لنقل جنود  بو�خر  ثالث  �صحبة  �ل�صود�ن  �إىل  بها  عاد 
�لدر�وي�ض وقتل  �أيدي  ولكن �خلرطوم كانت قد �صقطت يف 
�إىل 30 من  غردون، وظلَّ حممد ن�صحي يف خدمة �جلي�ض 
برتبة  �لتقاعد  على  �أحيل  �إذ  )1303هـ(  1885م  عام  �إبريل 
)1321هـ(  عام 1903م  يوليو  من   12 يف  وتويف  �للو�ء، 

بالًغا من �لعمر 64 عاًما.

 - حارة   - )�سيدي(  وكيع  حممد   -1201
بق�سم اجلمرك

�طلب ترجمته يف »�صيدي حممد وكيع«. 

 - �سارع   - عطية  ياقوت  حممد   -1202
)اأفرانيو�س  بك  حمرم  بق�سم 

�سابًقا(
ولد �ملالزم �أول بحري حممد ياقوت عطية بالإ�صكندرية 
يف 23 من فرب�ير عام 1934م، و�لتحق بالكلية �لبحرية يف 
�أكتوبر عام 1952م، ولدى تخرجه منها �صم �إىل قوة �لدفاع 
�أكتوبر من �لعام نف�صه، ثم نقل بعد  �لأر�صي �عتباًر� من 26 
ذلك �إىل زو�رق �لطوربيد وكان قد تدرب على هذ� �ل�صالح 

�لبحري عندما زودت �لقو�ت �لبحرية �مل�رصية بزو�رقه.

�لربل�ض  معركة  يف  1956م  عام  نوفمرب   4 يف  و��صرتك 
�لد�صوقي  جالل  �ملقدم  �ل�صهيد  قيادة  حتت  �لبطولية  �لفد�ئية 
و��صت�صهد يف هذه �ملعركة �خلالدة وكان �أ�صغر �صباط �لزو�رق 
�لثالثة �لتي كانت �حلملة تتاألف منها وهي: �لزورق رقم 227 
بقيادة �لنقيب �صبحي �إبر�هيم ن�رص، و�لزورق رقم 228 بقيادة 
 220 رقم  و�لزورق  فهمي،  �لرحمن  عبد  �إ�صماعيل  �لنقيب 
�لثالث(،  �ملو�د  هذه  )�نظر  �صالح  علي  �أول  �ملالزم  بقيادة 
ترجمة  يف  فاطلبها  �ملعركة  تلك  يف  حدث  ما  تف�صيالت  �أما 
)جالل �لد�صوقي( وكان عمر حممد ياقوت وقت ��صت�صهاده 

22 عاًما.

يف  �لقدمي  �ل�صارع  ��صم  �صاحب  ترجمة  و�طلب 
»�أفر�نيو�ض«. 

1203- حممود اأبو العال - �سارع - بق�سم 
�سيدي جابر )�سولت �سابًقا(

بجهة  )1291هـ(  1874م  عام  �لعال  �أبو  حممود  ولد 
تعليمه  وتلقى  بالإ�صكندرية،  �لب�صل  مينا  بق�صم  �لقباري 
مبد�ر�صها ومل يتم مر�حل هذ� �لتعليم لأن و�لده �حلاج �أبو �لعال 
�لتي  �أعماله  يف  م�صاعدته  �إىل  �حلاجة  �أ�صد  يف  كان  حممود 
كانت ترتكز يف نقل �لأقطان بالعربات، ثم توىل �أعمال و�لده 
ر يف �لأقطار فات�صع نطاق جتارته، ومن ثمَّ فهو  بعد وفاته و�جتَّ
من خريجي مدر�صة �حلياة �لع�صاميني، وقد �صاعده على بلوغ 
�أن عمه متويل بك حممود كان �رص  �ملرموقة  �لتجارية  مكانته 

جتار �لإ�صكندرية يف ذلك �حلني. 

�حلركة  يف  �لإ�صهام  عن  �لتجارية  �أعماله  تقعده  ومل 
موؤ�ص�صي  �أحد  كان  فقد  باملدينة،  و�لجتماعية  �ل�صيا�صية 
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عام  �صندوقها  �أمانة  وتوىل  بالإ�صكندرية  �لوطني  �حلزب  جلنة 
1907م )1325هـ( ونا�رص حركة �لوفد �مل�رصي خالل عام 
�لذي  �ل�صعب  حزب  �إىل  �ن�صم  ثم  )1338هـ(،  1919م 
حكم  وتدعيم  �لوفد  حزب  ملحاربة  �صدقي  �إ�صماعيل  كونه 
�ل�رص�ي و�جلال�ض على �لعر�ض، وكان ملحمود �أبي �لعال مركز 
رئي�صي يف جلنة هذ� �حلزب باملدينة ملنا�رصة �مللك فوؤ�د �لأول.

من  كان  فقد  و�خلريية  �لجتماعية  �مل�رصوعات  يف  �أما 
)1341هـ(  1922م  عام  �مل�رصية  �لتجارية  �لغرفة  موؤ�ص�صي 
�صنني  �إد�رتها  ملجل�ض  وكياًل  وظلَّ  ل�صندوقها  �أمني  و�أول 
�ملالب�ض  �لتجارية  �لغرفة  تاأ�صي�ض  عند  يلب�ض  وكان  عديدة، 
�ل�صلبندي  و�حلز�م  �ل�صاهي  و�لَقْفطان  �جُلبة  من  �ملكونة  �لبلدية 
و�لطربو�ض، وقد ظهر بهذه �ملالب�ض يف �ل�صورة �ل�صم�صية �لتي 
�أخذت لأع�صاء جمل�ض �إد�رة �لغرفة يف ذلك �لتاريخ، ثم ظهر 
باملالب�ض �لفرجنية يف �صورة جمل�ض �لإد�رة �ملاأخوذة خالل عام 
1933م )1352هـ(، وقد نق�ض ��صمه على �للوحة �لرخامية 
�ملثبتة على ميني �ملدخل �لعام للغرفة بحروف من �لنحا�ض وهي 

ت�صم �أ�صماء �أول جمل�ض �إد�رة لهذه �لغرفة.

�لإ�صالمية  �ملو��صاة  جمعية  �إد�رة  مبجل�ض  ع�صًو�  وكان 
م�صاعًد�  م�صت�صفاها  لبناء  �لتربعات  جمع  يف  بجهوده  و�أ�صهم 
�لتي بذلها �ملرحوم فهمي عبد �ملجيد  يف ذلك �جلهود �جلبارة 
�حلرية  ملجاأ  �إد�رة  ملجل�ض  وكياًل  وكان  �ملادة(  هذه  )�نظر 
�إد�رة جمعية �لإ�صعاف �ملختلطة  بكوم �لدكة وع�صًو� مبجل�ض 
وع�صًو� بجمعية فقر�ء حمرم بك وجمعية �لعروة �لوثقى �خلريية 

�لإ�صالمية و�ل�صبان �مل�صلمني.

كاأحد  �لبلدي  بالقوم�صيون  ع�صًو�  �حلكومة  و�ختارته 
�لأع�صاء �لذين لها �حلق يف تعيينهم.

و�إذ� كان له �لف�صل يف �جلهود �لتي كان يبذلها يف تدعيم 
�لإ�صكندرية  �صكان  نحو  بو�جبه  و�لقيام  �جلمعيات  هذه  كل 
�لأكرب  ف�صله  فاإن  �لبلدي،  �لقوم�صيون  �أعمال  يف  با�صرت�كه 
مو�طنني  جميًعا  منهم  جعلت  تربية  �أولده  تربية  يف  يتمثل 

�صاحلني �أفاد �لوطن من �أعمالهم نفًعا كثرًي�.

بالنق�ض،  �ملحامي  �لعال«  �أبو  »حنفي  �لدكتور  و�لد  فهو 
على  وح�صل  1927م  عام  �لقاهرة  جامعة  من  متخرج  وهو 
1930م،  عام  باري�ض  بجامعة  �حلقوق  كلية  من  �لدكتور�ة 
وو�لد �لدكتور لطفي �أبو �لعال وكيل عميد كلية طب �لأ�صنان 
بجامعة �لإ�صكندرية، و�ملهند�ض حممد �أبو �لعال كبري مهند�صي 
لوز�رة  �لفني  �مل�صت�صار  وظيفة  �لآن  وي�صغل  �صابًقا،  �لبلدية 
�لأ�صغال باإمارة �لكويت، و�لأ�صتاذ �أحمد �أبو �لعال �ملتخرج من 
باإجنلرت�، وكان وكياًل لوز�رة  كلية �لتجارة بجامعة مان�ص�صرت 
�ملركزي، ثم �ختري خبرًي� يف  �لبنك  �ملالية ثم وكياًل ملحافظ 

هيئة �لأمم وكان م�صت�صاًر� ماليًّا حلكومة �ململكة �ل�صعودية.

وجد حممود �أبو �لعال �صاحب هذه �لرتجمة هو �أبو �لعال 
حممود �أبو �لعال �لذي ��صتقر بالإ�صكندرية بجهة �لقباري )�نظر 
عام  �جلهة  هذه  يف  وتويف  1795م  عام  منذ  �لقباري(  مادة 
1875م عن 80 عاًما، و�أقام هناك م�صجًد� من ماله ُيطلق عليه 
حتى �لآن ��صم »م�صجد �أبو �لعال« يف �ل�صارع �لذي يحمل ��صم 
هذ� �مل�صجد، وعندما �رصب �لإجنليز �لإ�صكندرية مبد�فعهم يف 
11 يوليو عام 1882م، قذفو� بقنابلهم »طابية �صالح« )�نظر 
ي�صبه  �لذي مل  للم�صجد  �ملجاورة  �ملباين  فهدمت  �ملادة(  هذه 

�لتخريب.
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وتويف حممود �أبو �لعال يف يناير عام 1950م )1370هـ( 
بالًغا من �لعمر 76 عاًما.

1204- حممود اأبو الن�رش - زقاق - بق�سم 
الرمل

1307هـ  عام  �لعلوم  د�ر  من  �لن�رص  �أبو  حممود  تخرج 
عام  خالل  مولده  كان  �إذ  �صنة،   21 وعمره  )1889م( 
مدر�ًصا  عني  مبا�رصة  �لتخرج  وعقب  )1868م(،  1285هـ 
فرن�صا  �إىل  �صافر  ثم  و�ل�رصيعة،  �لعربية  �للغة  لتدري�ض  بالد�ر 
مد�ر�ض  بالتدري�ض يف  و��صتغل  و�لفل�صفة  �حلقوق  فيها  ودر�ض 
�للغات  مبدر�صة  �لعامية  �للغة  يدر�ض  وكان  �ل�رصقية  �للغات 
مبدينة  ذلك  بعد  و�أقام  �أ�صتاذ،  وظيفة  يف  بباري�ض  �ل�رصقية 

كمربدج وقًتا غري ق�صري.

وبعد ح�صوله على �إجازة �حلقوق من جامعة »ليون« بفرن�صا 
عاد �إىل �لوطن و��صتغل باملحاماة و�إن�صاء جملة �ملو�صوعات مع 
�صديقه �لأ�صتاذ �أحمد حافظ عو�ض بك ولكنه تركها بعد عام 
يكتب  وكان  فيها،  جهوده  ويكر�ض  للمحاماة  ليتفرغ  و�حد 
وي�صتغل بال�صيا�صة مع حممد بك فريد )�نظر هذه �ملادة(، وكان 

�صوته م�صموًعا وتبو�أ مكاًنا بارًز� و�نتخب نقيًبا للمحامني.

وقد �نتظم ع�صًو� يف �لوفد �مل�رصي منذ تاأليفه و�صافر معه 
�إىل باري�ض ثم �ن�صم بعد ذلك �إىل حزب �لأحر�ر �لد�صتوريني 
جلنة  يف  ع�صًو�  كان  وقد  �لوفد،  حزب  على  �ن�صقو�  عندما 
�أو  عملها  وز�ولت  �مل�رصي  �لد�صتور  و�صعت  �لتي  �لثالثني 
بقاعة  جل�صاتها  تعقد  وكانت  بالإ�صكندرية،  عملها  معظم 
�ل�صيخ  �ملرحوم  �صكرتريها  وكان  �لبلدي«  »�لقوم�صيون 

عبد �لعزيز �لب�رصي ورئي�صها ح�صمت با�صا.

�إبر�هيم با�صا �ن�صم  �أن�صئ حزب �لحتاد بريا�صة يحيى  وملا 
�إليه وتوىل وظيفة �صكرتري هذ� �حلزب �لعام، وبذلك �لتنقل من 
حزب لآخر كان يختار ع�صًو� مبجل�ض �ل�صيوخ يف جميع �أدو�ر 
�لنت�صار يف  �إىل  تهدف  �لتي  �حلزبية  تكون  وهكذ�  �نعقاده، 

ميادين �ل�صيا�صة ب�صتى �لو�صائل ومن خمتلف �لطرق.

وتويف عام 1325هـ )1933م( عن 65 �صنة، بعد �أن 
نال رتبة �لبكوية.

1205- حممود با�سا �سدقي- �سارع - بق�سم 
الرمل

هو �لدكتور حممود با�صا �صدقي �لذي ��صرتك مع �لدكتور 
يف  علميني  كتابني  تاأليف  يف  �ملادة(  هذه  )�نظر  �أمني  حممد 
�خلا�ض« طبع يف  �لت�رصيح  �خلو��ض يف  »�إر�صاد  �أولهما  �لطب 
�إر�صاد  »�أطل�ض  وثانيهما  )1306هـ(  1888م  عام  بولق 
�صدقي  با�صا  حممود  وتوىل  �خلا�ض«،  �لت�رصيح  يف  �خلو��ض 
من  تبد�أ  �لأوىل  فرتتني  يف  �لإ�صكندرية  حمافظ  من�صب 
6 نوفمرب عام 1899م )1313هـ( و�لثانية تبد�أ من 25 مار�ض 
عام 1906م )1324هـ(، وي�صتمل �لأطل�ض �لآنف �لذكر 
وقد  �ملختلفة،  �لأ�صكال  من  لوحة  وثالثني  و�أربع  مائة  على 
يف  )1306هـ(  1888م  عام  ببولق  و�حد  جملد  يف  طبع 

حياة موؤلفيه. 

وتويف حممود با�صا �صدقي عام 1924م )1343هـ(.
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1206- حممود با�سا الفلكي- �سارع- بق�سم 
العطارين

1815م  عام  ولد  �لفلكي  حمدي  �أحمد  حممود  هو 
)حمافظة  �لغربية  مديرية  �أعمال  من  �حل�صة  ببلدة  )1231هـ( 
�لغربية حاليًّا( وتلقى �لعلم يف مرحلته �لأوىل بكتَّاب �لقرية على 
�صقيقه  �أخذه  ثم  �لعا�رصة  �لكتَّاب حتى  بهذ�  �أبنائها وظلَّ  غر�ر 
�لتي  �لبحرية  باملدر�صة  و�أحلقه  �لإ�صكندرية  �إىل  معه  �لأكرب 
�أن�صئت عام 1827م )1243هـ( وكانت تابعة لد�ر �ل�صناعة 
�أوروبا  من  �لكركات  علي  حممد  لها  جلب  �لتي  »�لرت�صانة« 
�ملهند�ض  لإد�رتها  و��صتقدم  �لغربي  �مليناء  يف  موقعها  وعمق 
من  كبري  بعدد  ��صتعان  �لذي   »Cerisy »�صرييزي  �لفرن�صي 
�لفنيني �لفرن�صيني و�لإيطاليني و�ملالطية، ولكن �رصعان ما نبغ 
بني �أرجائها �مل�رصيون وحلو� حمل �لأوروبيني و�أد�رو� �لرت�صانة 
بد�ر  �لذين  عدد  فو�صل  وقوة،  حزم  يف  �لبحرية  و�ملدر�صة 
وكانت   8000 �إىل  ذلك  بعد  �رتفع  عامل   5500 �ل�صناعة 
م�صاحة �لرت�صانة �صتني فد�ًنا، ويف كنف �ملدر�صة �لبحرية �أظهر 
حممود �لفلكي نبوًغا فكان من �أو�ئل طالبها، ثم �أحلق مبدر�صة 
نو�بغها  من  وكان  بها  علومه  فاأمت  1834م  عام  �ملهند�صخانة 
ج عام 1839م )1255هـ( وكان �أول دفعته فمنح رتبة  وتخرَّ
لتدري�ض  باملدر�صة  معيًد�  وعني  �صابط  تلميذ  �أي  »�لأ�صبري�ن« 
علوم �جلرب و�لريا�صيات، ويف هذ� �لعام نف�صه بد�أ علي مبارك 
)�نظر مادة علي با�صا مبارك( يتتلمذ على حممود �لفلكي، ويف 
�إىل بولق،  �أ�صتاًذ� باملدر�صة عندما نقلت  عام 1834م �صار 
�لتفا�صل  علم  �لريا�صية ول�صيما  بالعلوم  �صغوًفا  �لفلكي  وكان 
و�لتكامل، كما كان �صغوًفا باإتقان �للغة �لفرن�صية مما �صاعده على 
ترجمة �أول كتاب يف هذ� �لعلم �لريا�صي من �لفرن�صية �إىل �للغة 

مب�صاعدة  قام  نف�صها  )1250هـ(  �صنة 1834م  �لعربية، ويف 
حممد �لبيومي )�نظر هذه �ملادة( �أحد خريجي �لبعثة �لثانية �لتي 
�أر�صلت �إىل فرن�صا يف عهد حممد علي، وكان �لبيومي مع ذلك 
�لريا�صية، ويف  �لعلوم  ينق�صه يف  ما كان  �لفلكي  يتلقى على 
)�لنقيب(  �ليوزبا�صي  �إىل رتبة  عام 1842م )1258هـ( رقِّي 
به عندما كان  �أولع  �لذي  �لفلك  �إىل در��صة علم  و�جته بكليته 
يقوم ببع�ض �أعمال �لر�صد بالر�صدخانة �لتي كان قد �رصع يف 

حممود با�صا �لفلكي
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بنائها، ثم روؤي �إن�صاوؤها يف �لربج �لذي �أقامه �لفرن�صيون بجهة 
هذ�  وجعل  �لغر�ض،  لهذ�  و�صالحه  لرتفاعه  وذلك  بولق 
وممن  منها،  لقربه  �ملهند�صخانة  ملدر�صة  تابًعا  �ملتو��صع  �ملر�صد 
تلقو� �لعلوم �لريا�صية على حممود �لفلكي - غري علي مبارك - 
حماد عبد �لعاطي )�نظر مادة حماد( وعلي �إبر�هيم وغريهم، 
ويف هذه �حلقبة �لزمنية �ألَّف �لفلكي كتابًا بعنو�ن »نبذة خمت�رصة 
وذو�ت  �ملتحرية  و�أحو�لها  و�أطو�لها  �لبالد  عرو�ض  تعيني  يف 
بد�ر  وماز�ل خمطوًطا  مرتجم  كتاب  وهو  و�للحى«  �لأذناب 
�لكتاب يدل  �لكتب �مل�رصية برقم ك 3996، و�أ�صلوب هذ� 
على �لتغيري �لذي حدث يف �أ�صلوب �لفلكي، �إذ �صار ر�صيًنا 
�صل�ًصا بعد �أن كان مييل �إىل �ل�صجع و�لتعقيد �لن�صقي، ويف هذ� 
�لكتاب �أو�صح �لفلكي �رصورة معرفة �ملالحني مو��صع �صفنهم 
�لطرق  ي�صلو�  ل  كي  مو�قعها  وتعيني  �لأر�صية  �لكرة  على 
ويقعو� يف �لأخطاء �خلطرية بالن�صبة �إىل قربهم من �ل�صو�طئ، 
و�أو�صح �لفلكي �أن تعيني كل بقعة على �لأر�ض يتطلب معرفة 

خط طولها وخط عر�صها.

رتبة  �إىل  �لفلكي  رقي  )1265هـ(  1848م  عام  ويف 
�ل�صاغقول �أغا�صي )�لر�ئد( وكان ذلك يف عهد عبا�ض �لأول 
�إىل فرن�صا،  بعثة  لل�صفر يف  ور�صحه تلميذه �لويف علي مبارك 
بني  )1267هـ(  عام 1850م  �أكتوبر  من   8 �إليها يف  ف�صافر 
للتخ�ص�ض  وذلك  عبا�ض  عهد  يف  �لبعثات  ثالث  طالب 
�إ�رص�ف  حتت  باري�ض  مبدينة  و�لفلكية  �لريا�صية  �لعلوم  يف 
�لفلكي  مرتبه  �لفلكي، وكان  رئي�ض مر�صدها  لوفريييه  م�صيو 
750 قر�ًصا، و��صتمر على تلقي �لعلم ت�صع �صنو�ت �أمت خاللها 
در��صته �لعلمية وقام �أثناءها بجولت عدة يف كثري من �لبلد�ن 
�لأوروبية وقدم بع�ض موؤلفاته ملجامعها �لعلمية ثم عاد �إىل �لوطن 

يف 18 من �أغ�صط�ض عام 1859م )1276هـ( يف عهد �صعيد 
�لأول فرقاه �إىل �لرتبة �لثانية وكان عمره عند رجوعه 44 عاًما، 
وبعد ذلك بقليل �نتخب ع�صًو� باملجمع �لعلمي �مل�رصي �لذي 
كان نابليون بونابرت قد �أن�صاأه �أثناء �حلملة �لفرن�صية على م�رص، 
ثم عهدت �إليه وكالة هذ� �ملجمع عام 1880م )1298هـ(، 
وقد كان يف �لوقت نف�صه وكياًل للجمعية �جلغر�فية منذ �إن�صائها 

وتوىل ريا�صتها يف �أو�خر �أيام حياته.

وعندما طلب علماء فرن�صا من �صعيد �لأول ر�صد ك�صوف 
دنقلة عام 1860م  ي�صاهد يف  �أن  مقرًر�  �لذي كان  �ل�صم�ض 
�لقيام  �لفلكي  �ل�صود�ن كلف حممود  �صمال  )1277هـ( يف 
ظهور  على  ثم  �لنيل  طريق  عن  دنقلة  �إىل  ف�صافر  �لعمل  بهذ� 
�جلمال حتت �صم�ض يوليو �ملحرقة وو�صل �إىل مكان �لك�صوف 
قبل حدوثه بخم�صة ع�رص يوًما، وعلى �لرغم من �لق�صور �لذي 
حدث لالآلت �لر�صدية �لتي كان يحملها ب�صبب نقلها �ل�صاق 
فوق �جلمال ��صتطاع حممود �أن يعني يف دقة بالغة زمن �بتد�ء 
وقدم  و�نتهائه،  �لكلي  �لك�صوف  و�بتد�ء  �جلزئي  �لك�صوف 
تقريًر� بذلك �أُر�صل �إىل �أكادميية �لعلوم بباري�ض، وتعترب �أر�صاد 
ك�صوف �ل�صم�ض من �أح�صن و�أمت �لأعمال �لفلكية �لتي قام بها 
هذ� �لعامل �جلليل �ل�صاأن ول�صيما �أنها حازت ��صتح�صان وتقدير 
و�إعجاب �لعامل �لريا�صي �لكبري م�صيو دولناي، وقد قررت 
�أكادميية �لعلوم �لباري�صية توجيه �ل�صكر ملحمود على ما بذله من 
ك�صوف  ر�صد  فر�صة  �لفلكي  �غتنم  وقد  دقيق،  علمي  جهد 
�ل�صم�ض يف دنقلة فحدد وعنيَّ �ثنني و�أربعني موقًعا فلكيًّا للر�صد 
خالل �مل�صافة �لكائنة بني دنقلة و�أ�صو�ن، ومن ثمَّ عادت رحلته 
على �لعلم بالفائدة �جلزيلة، وكانت من �أ�صباب نباهته و�صيوع 

��صمه و�صيته يف �ملحافل �لعلمية �لدولية.
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وكلفه �صعيد �لأول بر�صم خريطة للوجه �لبحري و�لوجه 
�لقبلي فر�صمها غاية يف �لدقة و�ل�صحة، وقد طبعتها �حلكومة 
وز�رة  يف  للباحثني  مرجًعا  �لآن  �إىل  وماتز�ل  نفقتها  على 
�لأ�صغال، وقد ��صتغرق �إعد�د هذه �خلريطة �لتاريخية �ملدة من 
عام 1859م )1276هـ( �إىل عام 1869م وتعد من جالئل 
خططت  �لذي  �لع�رص  لإمكانيات  بالن�صبة  �جلغر�فية  �لأعمال 

فيه.

ويف 12 من جمادى �لأوىل عام 1287هـ )1870م( 
1871م  عام  يونية  ويف  �ملتمايز،  رتبة  �إىل  �لفلكي  رقِّي 
هذه  يف  وبقي  �ملهند�صخانة  ملدر�صة  ناظًر�  عني  )1288هـ( 
مدة  �أكرث  ق�صى  ثم  نف�صها،  �ل�صنة  من  �أغ�صط�ض  �إىل  �لوظيفة 
�لفلكي،  للمر�صد  ناظًر�  �إ�صماعيل  �خلديوي  عهد  يف  خدمته 
باأعمال  للقيام  وندب  و�لتاأليف  للتعليم  فر�غه  �أوقات  �ض  وكرَّ
فاأبقى  باأ�صو�ن  �لنيل  مقيا�ض  لرتميم  مبا�رصته  منها  مفيدة  كثرية 
تقا�صيم  بجانبها  و�أن�صاأ  به  كانت  �لتي  �لقدمية  �لتقا�صيم  على 
جديدة طول كل منها 0.54 من �ملرت مثل ذر�ع مقيا�ض جزيرة 
�لرو�صة وكان ذلك عام 1870م )1287هـ(، وقد ناب عن 
يف  عقد  �لذي  �لدويل  �جلغر�يف  �ملوؤمتر  يف  �مل�رصية  �حلكومة 
�ض  �أخرى كرَّ باري�ض عام 1875م )1292هـ(، ومن جهة 
�لأر�صاد �جلوية وعالقتها مبعرفة  ملتابعة  �لفلكي جزًء� من وقته 
�ملتجدد�ت من �أحو�ل �لنيل و��صتطاع ر�صم عدة مز�ول �صم�صية 
على م�صتويات وعلى جم�صمات ز�ئدة ور�صد مرور كوكب 
دي�صمرب عام 1874م  يوم 9 من  �ل�صم�ض  قر�ض  �لزهرة على 
)1291هـ( وكان قد �أ�رصف على �ل�صتني من عمره، وكتب 
و�صًفا لهذه �لظاهرة �لطبيعية يف جملة رو�صة �ملد�ر�ض يف هذ� 

�لعام نف�صه.

�لتاأريخ  �أن�صئت م�صلحة  توفيق  �أو�ئل عهد �خلديوي  ويف 
مل�صاحة �أطيان �لقطر �مل�رصي باأمر عال يف 10 من �أغ�صط�ض عام 
ثم  و�حًد�  عاًما  �مل�صلحة  هذه  وعا�صت  )1297هـ(  1879م 
حلت حملها جلنة بريا�صة حممد ر�صتم با�صا، وكان �لفلكي �أهم 
ع�صو فيها، و�نتخب بعد ذلك ع�صًو� باملجل�ض �لأعلى �لذي 
�ملعارف  نطاق  تو�صيع  يف  للنظر  با�صا  �رصيف  وز�رة  يف  �ألف 
�لعمومية وناب عن �حلكومة �مل�رصية يف �ملوؤمتر �جلغر�يف �لذي 

ُعقد يف مدينة �لبندقية »فيني�صيا« عام 1881م )1299هـ(.

�لبارودي وهرب  ��صتقالت وز�رة حممود �صامي  وعندما 
بريا�صة  وز�رة  فيها  و�صكل  �لإ�صكندرية  �إىل  توفيق  �خلديوي 
�لعمومية،  لالأ�صغال  ناظًر�  �لفلكي  با�صا كان  ر�غب  �إ�صماعيل 
ومل يكن له عمل يذكر يف هذه �لوز�رة لندلع �لثورة �لعر�بية 
�لوطنية يف ذلك �حلني ون�صوب �حلرب �لغادرة �لتي �صنتها �إجنلرت� 
على م�رص ب�صبب �لتجاء �خلديوي توفيق �ملتخاذل �إليها، وكان 
�لإ�صكندرية يف  �لغادرة �رصب  �ل�صتعمارية  �حلرب  �أول هذه 

11 من يوليو عام 1882م )1300هـ(.

)1300هـ(  1882م  عام  نوفمرب  بني  �لو�قعة  �ملدة  ويف 
ويناير عام 1884م )1302هـ( كان وكياًل لنظارة �ملعارف 

حتت ريا�صة علي با�صا مبارك ناظرها.

جلان  �صكلت  �لعر�بية  �لثورة  حو�دث  �نتهاء  وعقب 
ما  وهذ�  طنطا  جلنة  رئي�ض  �لفلكي  وكان  �لعر�بيني  ملحاكمة 
�لتنحي  و�صعه  �إذ كان يف  �لعلمي؛  �ملجيد  تاريخه  على  يوؤخذ 
عن ريا�صة هذه �للجنة �لتي كانت �إحدى و�صائل تنفيذ رغبات 
�لإجنليز �لغا�صبني و�إر�صاء ع�صف �خلديوي توفيق حيال �لثورة 
�لعر�بية ورجالها �لأجماد، كان يف و�صعه �لتنحي بعد ما�صيه 
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�ملجيد ول �صيما �أن عمره يف ذلك �لتاريخ كان ي�رصف على 
�ل�صبعني عاًما.

ويف وز�رة نوبار با�صا )�نظر هذه �ملادة( �لتي �صكلت يف 
للمعارف  ناظًر�  يناير عام 1884م )1302هـ( عني  10 من 
خلًفا لعلي با�صا مبارك وظل ي�صغل هذ� �ملن�صب �إىل �أن �أدركته 
�ملنية فجاأة يف 19 من يوليو عام 1885م )1303هـ( بالًغا من 

�لعمر �صبعني عاًما وب�صعة �أ�صهر.

وكان �لفلكي من نو�بغ علماء �لريا�صة �لذين خلد �لتاريخ 
ور�ءه  ترك  وقد  ع�رص،  �لتا�صع  �لقرن  رجال  من  �أ�صماءهم 
تالميذ �نتفعت مبو�هبهم م�رص يف هذه �لعلوم، �أما �آثاره �لعلمية 
فمعظمها كتب باللغة �لفرن�صية وقليل منها باللغة �لعربية و�أهمها 
كتب: »ح�صاب �لتفا�صل و�لتكامل« طبع ببولق قبل �صفره يف 
�لبعثة �إىل فرن�صا، و»تقومي عربي طبع«، و»ر�صالة يف �لتقاومي 
�لإ�رص�ئيلية« طبعها يف بروك�صل عا�صمة بلجيكا عام 1855م 
�لر�هنة  �حلالة  يف  و»ر�صالة  بفرن�صا،  تعليمه  �أثناء  )1272هـ( 
للمو�د �ملغناطي�صية �لأر�صية بباري�ض و�صو�حيها«  وقد تالها يف 
�ملجمع �لعلمي �لفرن�صي عام 1856م )1273هـ(، و»�لتقاومي 
�لعربية قبل �لإ�صالم« وفيها بحث عن تاريخ �صاحب �ل�رصيعة 
)1275هـ(،  1858م  �صنة  باري�ض  يف  طبعها  �لإ�صالمية، 
�مل�صاعد«  �لفرن�صي  للفعل  �لناق�صة  و»ر�صالة يف م�صابهة )كان( 
وقد ن�رصها يف �جلرنال �لآ�صيوي عام 1859م )1276هـ(، 
و»ر�صالة يف �لك�صوف �لكلي لل�صم�ض �لذي �صوهد يف دنقلة« 
يف 18 يوليو �صنة 1860م )1277هـ(، و»ر�صالة يف �أعمار 
ذلك  يف  وطبعت  )1282هـ(  1865م  �صنة  �ألّفها  �لأهر�م« 
�حلني، و»ر�صالة يف �لتنبوؤ عن مقد�ر في�صان �لنيل قبل في�صانه«،  
فلكي  مر�صد  �إن�صاء  على  ترتتب  �لتي  �ملز�يا  بيان  يف  و»ر�صالة 

�لفرن�صية  باللغة  هامة  و»ر�صالة  م�رص«،  يف  �جلوية  للحو�دث 
بعد  كتبها  و�صو�حيها«  �لقدمية  �لإ�صكندرية  مدينة  و�صف  يف 
و�أبنيتها  ومر��صحها  و�صو�حيها  �صو�رعها  بنف�صه  ك�صف  ما 
و�صو�طئها، وقد �صور كل ذلك يف خريطة مت�صلة �صمن هذه 
�لر�صالة �لقيمة �حلافلة باملعلومات �لتاريخية �لتي �نتهى من تاأليفها 
يف  وطبعت  )1283هـ(  1866م  عام  دي�صمرب  من   31 يف 
�لد�منارك عام 1872م )1289هـ( وقام  كوبنهاجن عا�صمة 
برتجمتها �إىل �للغة �لعربية حفيده �لأ�صتاذ حممود �صالح �لفلكي 
�لهيئة  طبعها  وتولت  بباري�ض  �ل�صابق  �لعربية  �جلمهورية  �صفري 
�ملحلية لرعاية �لفنون و�لآد�ب و�لعلوم �لجتماعية بالإ�صكندرية 

عام 1967م )1387هـ( على نفقتها.

و�ألف حممود �لفلكي »ر�صالة يف مقايي�ض م�رص ومكايلها 
تاأليفها  و�نتهى من  �لفرن�صية«  بالأقي�صة  ومو�زينها ومقابلة ذلك 
عام 1873م )1290هـ( وترجمت �إىل �للغة �لعربية وطبعت 
ومل  �مل�رصية  �لنقود  مو�زين  يف  �أخرى  ر�صالة  وله  بالآ�صتانة، 

يتم تاأليفها.

خمتلف  يف  �لنفي�صة  �لقيمة  بالكتب  حافلة  مكتبة  وترك 
�لعلوم ول�صيما �لريا�صية و�لفلكية �أهدتها كرميته �إىل د�ر �لكتب 
��صمه بني علماء  و�لقر�ء فخلدت  �لباحثون  منها  ليفيد  �مل�رصية 

�لفكر �لإن�صاين �ملحدثني.

ومل ين�ض �لفلكي - يف غمرة �لأحد�ث �لفرن�صية - خدمة 
�لعروبة مبا �أوتي من علم غزير يف مادة �لفلك فو�صع يف �صنة 
�لأوىل  فلكية هي  بفرن�صا ر�صالة  مايز�ل يدر�ض  1858م وهو 
�لكرمي وموعد  �لعربي  �لنبي  ميالد  تاريخ  نوعها يف حتقيق  من 
ومعتمًد�  �لفلكية  �لطرق  �إىل  ذلك  يف  م�صتنًد�  �لنبوية  �لهجرة 
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�ل�صم�ض،  بك�صوف  �لنبي  �بن  �إبر�هيم  موت  يوم  تاريخ  على 
�أدى  وقد  و�ل�صاعة،  باليوم  �لك�صوف  هذ�  موعد  حدد  وقد 
�لآتية  �حلقيقة  تقرير  �إىل  �لعميق  و�لتمحي�ض  �لدقيق  �لتحقيق  به 
�ملو�فق 9 من ربيع  ليلة �لثنني  �لنبي كان يف  �أن مولد  وهي: 
للتدليل على  �لأول �صنة 216 من تاريخ �لعرب، وقد �صاق 
�صحة حتقيقه �ثني ع�رص وجًها تاريخيًّا وفلكيًّا خل�ض منها �إىل 
وهي:  �لنبي  ميالد  يوم  �إىل  بالن�صبة  فيها  �ملختلفة  �لتو�ريخ  �أن 
8 و10 و12 من ربيع �لأول لي�ض منها ما يطابق وقوعه يوم 
�ملو�فق  �إمنا كان يوم 9 من ربيع �لأول  �لثنني، و�أن �لثنني 
�أرفق  وقد  �مل�صيحي،  �مليالد  من   571 �صنة  �إبريل  من   20
بر�صالته هذه در��صة م�صتفي�صة يف �لتقومي �لعربي قبل �لإ�صالم، 
وقد ن�رصت هذه �لبحوث �لفلكية �لثالثة يف �صنة 1858م باللغة 
�أكادميية  ت�صدرها  كانت  �لتي  �لآ�صيوية  �ملجلة  يف  �لفرن�صية 

�لعلوم �لبلجيكية.

�سارع -  اإبراهيم -  1207- حممود بك 
بق�سم الرمل

�أعيان  �لله من  �إبر�هيم عطا  �إبر�هيم بن �ل�صيخ  هو حممود 
حممود  ولد  وقد  �جليزة،  مديرية  �أعمال  من  �لكد�ية  ناحية 
ثقافته  مرحلة  يف  وتعلم  )1249هـ(  1833م  عام  �إبر�هيم 
�لأوىل مبكتب حلو�ن، ثم دخل �ملدر�صة �لأمريية و�أحلق بعد 
�لطبية  درو�صه  تلقى  حيث  �لعيني  بق�رص  �لطب  مبدر�صة  ذلك 
�لتخرج عني  وبعد  و�لت�رصيح،  �جلر�حة  علمي  وتخ�ص�ض يف 
�أحلق  ثم  )�لر�ئد(،  �ل�صاغ  رتبة  ونال  �ملدر�صة  بهذه  معيًد� 
�لبعثة  طلبة  �صمن  فرن�صا  �إىل  لل�صفر  ذلك  بعد  و�ختري  باجلي�ض 
�لثالثة �لتي �أر�صلت يف عهد �صعيد �لأول وهو برتبة �لر�ئد وذلك 
�جلر�حة،  علم  لإتقان  )1279هـ(  عام 1862م  �أكتوبر  يف 

وكان مرتبه �ل�صهري 1500 قر�ض، وعاد �إىل �لوطن يف �أول 
�إ�صماعيل  �خلديوي  من  باأمر  )1280هـ(  1863م  عام  يونية 
وعني مب�صت�صفى ق�رص �لعيني طبيًبا ثم مب�صت�صفى �ملد�ر�ض �مللكية 

بالعبا�صية يف 15 من مايو 1865م )1282هـ(.

وعندما نقلت �ملد�ر�ض �مللكية من �لعبا�صية �إىل �لقاهرة �أن�صئ 
م�صت�صفى لتالميذها ب�رص�ي درب �جلماميز حتت �إ�رص�ف حممود 

�إبر�هيم ورقِّي �إىل �لدرجة �لر�بعة عام 1867م )1284هـ(.

نظارة  �أطباء  كبري  وظيفة  كانت  تقلدها  وظيفة  و�آخر 
�ملعارف �لعمومية، وكان من �لذين و�صعو� �أول نظام لفح�ض 
�لطلبة و�لك�صف عليهم طبيًّا ومر�قبة غذ�ئهم ومعي�صتهم �ملدر�صية 
ون�رص �لوعي �ل�صحي بينهم، و�أحيل وهو يف هذه �لوظيفة على 
تربية  منزله ي�رصف على  �لبكوية، وظلَّ يف  �ملعا�ض ونال رتبة 
عام  يناير  من   29 يف  بالقاهرة  �ملنية  �أدركته  �أن  �إىل  �أولده 
1906م )1324هـ(، وقد �ألف كتاب »�لفو�ئد �ل�صحية يف 
�حلمل و�لطفولية« وقد طبع تباًعا مبطبعة جملة رو�صة �ملد�ر�ض 
من عام 1871م )1288هـ(، وهو و�لد حامد بك حممود 
�مل�صت�صار �ل�صابق مبحكمة �ل�صتئناف �لأهلية، و�لدكتور ح�صن 
�لقاهرة  �أطباء  من  حممود  ح�صني  و�لدكتور  حممود، 

�مل�صهورين وقد تعلمو� جميًعا بفرن�صا.

�لقيام  على  ا  حري�صً �إبر�هيم  بك  حممود  �لدكتور  وكان 
بو�جب مهنته �لإن�صانية، نزيًها حمبوبًا.
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1208- حممود بك الباجوري - �سارع - 
بق�سم باب �رشقي

�صجل تاريخ د�ر �لعلوم ��صم �أحد خريجي هذه �لد�ر �لذين 
ح�صلو� على �صهادتها �لعاملية بعد ثماين �صنو�ت من �إن�صائها عام 
�لباجوري  عمر  حممود  �لأ�صتاذ  وهو  )1289هـ(  1872م 
�مل�رصي  باجلي�ض  طبيًبا  كان  �لذي  عمر  �أحمد  �لدكتور  �بن 
وكالهما  عمر  �صاهني  بن  عمر  �ل�صيخ  �بن  �أحمد  و�لدكتور 
كان من �لعلماء �لعاملني، وقد هاجرت هذه �لأ�رصة من جزيرة 
�لعرب و��صتقرت بالباجور مركز �صبك مبديرية �ملنوفية )حمافظة 
�ملنوفية �لآن(، وقد تخرج �لأ�صتاذ حممود عمر �لباجوري من 
و�صابًطا  معيًد�  وعني  )1298هـ(  1880م  عام  �لعلوم  د�ر 
فيها  مدر�ًصا  �صار  )1300هـ(  1882م  عام  ويف  بالد�ر، 
لعلم �حل�صاب و�لهند�صة و�جلغر�فيا و�لتاريخ �لإ�صالمي وعلوم 
�لكتب  يف  و�لفهم  �ملطالعة  وطريقة  و�ل�رصف  و�لنحو  �لبالغة 
�لأدبية، ثم �أحيل عليه مع ذلك تدري�ض �لتوحيد و�لفقه �حلنفي 
يف مدر�صة »�ملهند�صخانة �خلديوية« ويف »قلم �لرتجمة �مل�رصي« 
�مل�رصي  �لوفد  مع  ليكون  )1307هـ(  1889م  عام  و�ختري 
�ملكون من عبد �لله با�صا فكري، و�أمني بك فكري )با�صا(، 
و�ل�صيخ حمزة فتح �لله )�نظر هذه �ملو�د( حل�صور �ملوؤمتر �لعلمي 
ببالد  وكر�صتيانيا«  »�صتوكهلم،  مدينتي  يف  �ملنعقد  �ل�رصقي 
�ل�صويد و�لنويج من 2 �إىل 14من �صبتمرب، وكان ثامن موؤمتر 
علمي عقد يف �لبالد �لأوروبية، وقد ��صتغرقت رحلتهم �صهرين 
و�أربعة �أيام من 21 من يوليو عام 1889 �إىل 25 من �صبتمرب 
من �لعام نف�صه، وقد قدم �لأ�صتاذ �لباجوري �إىل �ملوؤمتر ر�صالة 
حو�يل  تت�صمن  �مل�رصيني«  عو�م  من  �ملتكلمني  »�أمثال  بعنو�ن 
3000 مثل م�رصوحة مبا ينا�صبها من �أمثال �لعرب و�آيات �لقر�آن 

و�لأحاديث و�حلكم و�لأ�صعار، وفيها بع�ض �ملو�ويل �لعامية، 
من  تعرف  تركية  �صيدة  �لباجوري  قابل  �ملوؤمتر  �نعقاد  وخالل 
�للغات �لفرن�صية و�لنم�صاوية �إىل جانب لغتها �لقومية كما تعرف 
قلياًل من �للغة �لعربية وكانت مغرمة بكتابة بع�ض �لتذكار�ت يف 

»مفكرتها« فطلبت منه �أن يكتب �صيًئا فكتب لها:

�لقدُّ منها كُغ�صٍن
بدِر مثُل  ووجُهها    

»جلَّناٍر« ها  وخدُّ
قْد حاَر يف �لكلِّ ِفكري

��صمها »جلنار« ومعناها  �أن  ملا ظهر  �رُصَّت من ذلك  وقد 
�لباجوري رحلته يف كتاب  �لرمان، وقد كتب  بالعربية زهر 
بعنو�ن »�لدرر �لبهية يف �لرحلة �لأورباوية« طبع عام 1309هـ 
)1891م( و�صف فيها ع�رص�ت �لبلد�ن �لتي مرو� بها وتعر�ض 
فيها مل�صائل تاريخية، وقد منحه �مللك »�أو�صكار �لثاين« ملك 
�لو�صام  للعلوم و�لفنون ونال  �لو�صام �لذهبي  �ل�صويد و�لنويج 
�ملجيدي من �لدرجة �لر�بعة، وقد �ختري مرة ثانية وهو مدر�ض 
�لله  فتح  حمزة  �ل�صيخ  بريا�صة  نا�صف  حفني  مع  باخلديوية 
حل�صور موؤمتر �للغات �ل�رصقية بلندن يف �أغ�صط�ض عام 1891م 
)1309هـ(، وكان يتوىل �إد�رة »جملة �لرتبية« �ملدر�صية �لتي 
�صدر �أول عدد منها يف �أول فرب�ير عام 1905م )1323هـ(، 
درو�ض  و�إلقاء  بالزر�عة  ي�صتغل  بقريته  و�أقام  �خلدمة  ترك  وقد 
دينية و�جتماعية لفالحي �لقرية �إىل �أن و�فته �ملنية، ومن موؤلفاته 
»�أدب �لنا�صئ« وهي ر�صالة يف تربية �لأطفال و�أمثال �ملتكلمني 
��صتوكهلم،  موؤمتر  �إىل  قدمه  وقد  �مل�رصيني،  عو�م  من 
�جلغر�فيا  علم  يف  كتاب  وهو  �لكرة«  تخطيط  يف  »و�لتذكرة 
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وعرو�صها،  �لبالد  باأطو�ل  جدول  وبه  �خلم�ض  �لقار�ت  عن 
و»تنوير �لأذهان يف �ل�رصف و�لنحو �لبيان« و»�لف�صول �لبديعة 
و»�لقول  �جلو�مع،  جلمع  ملخ�ض  وهو  �ل�رصيعة«  �أ�صول  يف 
�حلق يف تاريخ �ل�رصق«، و»�ملنتخبات �لأدبية« وت�صم �حلكم 
و�لنو�در �لتاريخية، وكتاب »�لدرو�ض �لنحوية لتالميذ �ملد�ر�ض 

�لثانوية وقو�عد �للغة �لعربية« بال�صرت�ك مع �آخرين.

1209- حممود ر�ساد-�سارع-بق�سم الرمل
هو حممود ر�صاد بك �بن �إبر�هيم بن عبد �لله �لنجار و�صقيق 
�أحمد زكي با�صا �صيخ �لعروبة )�نظر مادة �أحمد زكي(، كان 
�أبوه من �أهل �ملغرب ونزح �إىل ميناء يافا بفل�صطني ثم ق�صد ر�صيد 
�أحمد زكي،  و�أخوه  ر�صاد  ولد حممود  فالإ�صكندرية حيث 
وكان مولد حممود ر�صاد خالل عام 1271هـ )1854م(، 
�لإ�صكندرية،  ويف  ر�صيد  يف  �لتجارة  يز�ول  و�لده  وكان 
�صويد�ن  �أ�رصة  من  م�رصية  �صيدة  من  ر�صيد  يف  وهو  وتزوج 
�صو�حي  �إحدى  �لبو�ب  �صيدي  بجهة  م�صتقرها  �أ�رصة  وهي 
فل�صطينيًّا  مغربيًّا  ر�صاد  حممود  يكون  ثمَّ  ومن  ر�صيد،  مدينة 
من ناحية �لأب، م�رصيًّا ر�صيديًّا من ناحية �لأم، وتويف و�لده 
و�أخوه �أحمد زكي يف �صن �لطفولة فكفله هو، وكان له عليه 
ف�صل كبري، �إذ ربَّاه وعلمه ولذ� كان �أحمد زكي - وهو �أرفع 
�لو�لد و�لتلميذ من  من�صًبا منه يجل�ض منه - جمل�ض �لبن من 

� به. �لأ�صتاذ، بارًّ

�لتحق  ثم  �لإ�صكندرية  مبد�ر�ض  ر�صاد  حممود  تعلم  وقد 
باملدر�صة �حلربية وتخرج منها �صابًطا باجلي�ض �مل�رصي ثم عني 
حمكمة  رئي�ض  من�صب  �إىل  رقي  �أن  �إىل  باملحاكم  قا�صًيا 
زكي  �أحمد  �أخاه  يكرب  وهو  �لأهلية،  �لبتد�ئية  �لقاهرة 

رحالت  وله  �أديًبا،  حقوقيًّا  باحًثا  وكان  عاًما،  ع�رص  بثالثة 
و�أبحاث عديدة، وقبل �أن ينقل �إىل �لق�صاء عمل مفت�ًصا بوز�رة 
عا�صمة  فيينا  مبدينة  �مل�صت�رصقة  موؤمتر  يف  و��صرتك  �ملعارف 
�لنم�صا، وكانت له مكتبة �صخمة ت�صم �أمهات �لكتب، ومن 
موؤلفاته �لكثرية بحث قيم يف د�ر لقمان �لذي �صجن فيها لوي�ض 
»كنوز  وكتاب  �ل�صليبية،  �حلروب  �أثناء  فرن�صا  ملك  �لتا�صع 
�إىل رو�صيا«،   �لرتبية و�لأدب«،  وكتاب »رحلة  �لذهب يف 
وله جمموعة مقالت يف جريدة �لأهر�م بعنو�ن »�ملر�صيليات« 
�لعملية  حياته  يف  وكان  بفرن�صا،  مر�صيليا  مبدينة  وهو  كتبها 
�لق�صاء  من  �ل�صتقالة  ف�صل  �أنه  حتى  �لنز�هة  ُيحتذى يف  مثاًل 
�لقا�صي،  �صمري  على  �صغًطا  هناك  �أن  �أح�ض  ظروف  يف 
وذلك عندما قدمت �حلكومة �ل�صيخ عبد �لعزيز جاوي�ض )�نظر 
وكانت  �لق�صاء،  �إىل  �لقلم  جريدة  حترير  رئي�ض  �ملادة(  هذه 
عليه  �حلكم  تنتظر�ن  �لربيطانية  �لوكالة  ود�ر  �خلديوية  �ملعية 
بال�صجن، ولكن حممود ر�صاد �أ�صدر حكمه برب�ءته بناء على 
حيثيات و�أ�صباب �رصدها يف قر�ر �حلكم، وقد دلت �حليثيات 
و�لأ�صباب على �صالبته يف �حلق و�صجاعته �لأدبية �لتي ل تلني 
�أ�صبح من غري �ملر�صي عنهم  باأنه  �أن �أح�ض  لها قناة، ومبجرد 
�أن تك�صف هذه  ��صتقالته من من�صبه، وخ�صية  �إىل تقدمي  بادر 
)�نظر  زغلول  �صعد  رجاه  �مل�صوؤولة  �جلهات  موقف  �ل�صتقالة 
هذه �ملادة( وزير �حلقانية يف ذلك �حلني �أن يرجع �إىل من�صبه 
��صرت�صائه  �إىل  �حلكومة  و�صعت  �لرف�ض..  على  و�أ�رص  فاأبى 
وجتاوز  كتابة  قبولها  عن  فاعتذر  �لبا�صاوية  برتبة  عليه  بالإنعام 
على  �حلكومة  �أ�رصت  �إذ�  �لبالد  مبغادرة  �لتهديد  �إىل  �لعتذ�ر 
تقليده هذه �لرتبة، وقد كتب �إىل د�وود بركات رئي�ض حترير 
و�أتنازل  �لرتبة  بهذه  نف�صي  �أقيد  يقول: »كيف  �لأهر�م  جريدة 
بني  �لطلق  �لهو�ء  يف  �لرت�م  ركوب  �أ�صتطيع  فال  حريتي  عن 
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بها  ي�صيق  �لتي  �لأوىل  �لدرجة  ركوب  �إىل  و�أ�صطر  �لنا�ض، 
�للطيف  �ل�صمك  �أكل  �لبا�صاوية �صتحرمني من  �إن  ثم  �ل�صدر؟ 
و�لطعمية �للذيذة بدكان �حلاج ح�صني ب�صارع كلوت بك!!«.

�لرحلة،  �لق�صاء على  �عتز�له  بعد  وعكف حممود ر�صاد 
وبالد  رو�صيا  �إىل  رحلته  وكانت  و�لغرب  �ل�رصق  يف  ف�صاح 
ين�رص خو�طره  �لعزمية، وكان  �جلر�أة وقوة  دلياًل على  �لقوقاز 
يف جريدة �ملوؤيد �لتي كان ي�صدرها �ل�صيخ علي يو�صف )�نظر 
هذه �ملادة(، ثم و��صل رحالته �إىل �أوروبا بعد �حلرب �لعاملية 
وخو�طر  ممتعة  ف�صوًل  �لأهر�م  جريدة  �إىل  و�أر�صل  �لأوىل، 
�صيقة، وكان �إىل جانب ذلك ر�وية لأخبار �لعرب و�أ�صعارهم 
عاملًا بتاريخهم، �صمرًي� لإخو�نه، فكه �حلديث، وترتكز حياة 
�لعرب  �أخبار  مطالعة  حب  يف  و�لعملية  �لأدبية  ر�صاد  حممود 
�لعديدة  بالرحالت  تاريخهم، و�لقيام  تف�صياًل على  و�لوقوف 
و�لركون  و�ل�صعوب،  �لأمم  �أحو�ل  على  للتعرف  و�لأ�صفار 
بالركون  �لظروف  �صمحت  كلما  و�ل�صخرية  �لفكاهة  �إىل 
�أو  �صيم  كل  من  كر�متها  و�صون  بالنف�ض  و�لعتز�ز  �إليها، 
�لر�أي يف �صجاعة ل يعرتيها �لوهن  �إبد�ء  جتريح، و�جلر�أة يف 

�أو �خلور.

�لأدباء وحمط �صمرهم، وكان من  منزله منتدى  وكان 
�أ�صدقائه �حلميمني �ل�صيخ حممد دياب و�ل�صيخ حفني نا�صف، 

و�أحمد حجازي، ويحيى �إبر�هيم، و�صليم باخو�ض.

وبعد هذه �حلياة �لنقية �حلافلة بجليل �لأعمال �أدركته �ملنية 
عام 1344هـ )1925م( عن 71 �صنة.

بق�سم   - �سارع   - فرغلي  حممود   -1210
الرمل )نكيتائد�س �سابًقا(

هو حممود بن فرغلي بك �ل�صيد، ولد بالإ�صكندرية عام 
�إىل  بالتقوى وميتد ن�صبه  �أ�رصة تدين  1299هـ )1881م( يف 
�لعارف بالله �صيدي فرغلي �حل�صني �لبوتيجي �صاحب �ل�رصيح 
�أ�صيوط، وقد جاء ذكر هذ�  تيح مبحافظة  �أبي  ببلدة  �مل�صهور 
�لعارف بالله يف تاريخ �جلربتي فو�صفه بال�صالح و�لعلم، وقد 
�لتابعة  كاترين«  »�صانت  مبدر�صة  ثقافته  فرغلي  حممود  تلقى 
�لتي  �لفرن�صية  يجيد  كان  ثمَّ  ومن  �ل�صغرى،  باملن�صية  للفرير 
و�أمت  �لتجارية،  �لأعمال  ول�صيما يف  زمنه  �صائدة يف  كانت 
ثقافته �لثانوية مبدر�صة ر�أ�ض �لتني �لثانوية، وكان من زمالئه يف 
�لدر��صة �ل�صيد خ�صبة و�أخو�ه، وحممد حممد رئي�ض �لوزر�ء 
�إجنلرت�  �إىل  �إر�صاله  و�صك  على  حممود  و�لد  وكان  �لأ�صبق، 
�إىل  ��صطره  �لدمرد��ض  �لآخر حممد  �بنه  وفاة  للدر��صة ولكن 
�لعدول عن ذلك و�أن يبقى حممود ليعاونه يف جتارته �لتي كانت 
�لقطن،  وخا�صة  �مل�رصية  �ملح�صولت  يف  �لجتار  على  تقوم 
�لتجارة،  ممار�صة  يف  �لنطاق  و��صعة  كفاءة  حممود  و�أظهر 
باآر�ئه  تاأخذ  �لتجارية  �لق�صايا  يف  م�رصي  خبري  �أول  وكان 
�لأوىل )1914- �لعاملية  �ملختلطة، وخالل �حلرب  �ملحاكم 

�ملحا�صيل  من  وهي  �لغالل  لنقابة  رئي�ًصا  �نتخب  1918م( 
�لرئي�صية للبالد، و�هتم بعد ذلك بت�صدير �لب�صل �مل�رصي �إىل 
�لدول  �إقبال  بغية  �ل�صبيل  هذ�  مثمرة يف  وبذل جهوًد�  �خلارج 
�لأوروبية على �رص�ئه باأ�صعار جمزية ملنتجه، وز�ول �إىل جانب 
�مل�رصي  �لقطن  �أ�صناف  �أعمال �خلربة يف  �لتجارية  �ملهام  تلك 
وفرز رتبته وبرع يف ذلك �إىل �أبعد حد وكان يوؤخذ بتحكيمه 
يف بور�صة �لقطن مبينا �لب�صل، و�أ�صهم يف �حلركة �لوطنية �لتي 
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كبري  بن�صيب  �أ�صهم  �لرب  �أعمال  ويف  زغلول،  �صعد  تزعمها 
و�فر يف �إن�صاء ملجاأ �حلرية للطفولة �لذي دعا لإقامته �ملرحوم 
�لنيل  و�دي  جريدة  �صاحب  �ملادة(  هذه  )�نظر  �لكلزة  حممد 
بالإ�صكندرية، و�أجنب حممود فرغلي ولدين عمل �أحدهما معه 
�أبيه بعد وفاته، ثم �صار كبري �خلرب�ء  �لتجارة وحل حمل  يف 
�ملحلفني �حلكوميني يف بور�صة مينا �لب�صل، وتعلم �لثاين وهو 
�لأ�صتاذ �لدكتور حممد حممود فرغلي يف بريطانيا وح�صل على 
دبلومي �لطب �لب�رصي وطب �لأ�صنان مًعا، ومن ثمَّ فهو ع�صو 
يف نقابة �لأطباء �لب�رصيني ويف نقابة �أطباء �لأ�صنان، وقد تدرج 
�أن و�صل �إىل وظيفة مدير مدر�صة  �إىل  يف �لوظائف �حلكومية 
بالنتخاب  �لطب  لكلية  ثم عني وكياًل  بالإ�صكندرية  �لأ�صنان 
�لإجماعي، وكان �أول �أ�صتاذ جلر�حة �لفم يف �لقطر �مل�رصي 

وتويف قريًبا.

1211- حممود فهمي النقرا�سي - �سارع - 
بق�سم اجلمرك )امليدان �سابًقا(

1212- حممود فهمي النقرا�سي - �سارع - 
بق�سم املن�سية )امليدان �سابًقا(

عام  �لإ�صكندرية  مبدينة  �لنقر��صي  فهمي  حممود  ولد 
1304هـ )1886م( وتلقى �لعلم مبد�ر�صها ثم بالقاهرة و�صافر 
�إىل لندن باإجنلرت� لإمتام در��صته �لعالية، ولدى عودته �إىل م�رص 
�ملدر�صة  مدر�صي  �أحد  �صار  �أن  �إىل  بالإ�صكندرية  مدر�ًصا  عني 
�لثانوية بها، وكان منزل �أ�رصته بحي ر�غب با�صا ب�صارع يو�صف 
�حلكيم بق�صم كرموز، ويف هذ� �ملنزل تلقيت يف عهد �ل�صبا 
�أثناء �ملرحلة �لثانوية �لتعليمية  درو�ًصا خا�صة على �لنقر��صي يف 
�لنقر��صي �لذي  �ل�صهر، ولعل لقب  يف مقابلة جنيه و�حد يف 

حتمله �أ�رصته يرجع �إىل قرية نقر��ض �لتي تقع هي وكوم جعيف 
ونويرة مكان مدينة نقر�ط�ض �ليونانية �لقدمية.

عام  �مل�رصية  �لوطنية  �حلركة  �إىل  �لنقر��صي  �ن�صم  وقد 
1338هـ )1919م( و�صار �أحد �أع�صاء حزب �لوفد �لبارزين 
و�تهم  �ملادة(،  هذه  )�نظر  زغلول  �صعد  �ملرحوم  عهد  يف 
1343هـ  عام  وغريهما  ماهر  �أحمد  وزميله  هو  ذلك  بعد 
�مل�رصي  �جلي�ض  �رصد�ر  �صتاك«  يل  »�صري  باغتيال  )1924م( 
وحاكم �ل�صود�ن، لكنه برئ من هذه �لتهمة مع زميله، ور�ح 
�صحية هذه �لق�صية �مل�صوؤومة بع�ض �لفد�ئيني �لأبر�ر ومن بينهم 
�أ�صغرهم  على  �حلكم  وخفف  �أعدمو�  �لذين  »عنايات«  �أولد 
بالأ�صغال �ل�صاقة �ملوؤبدة؛ لأنه مل يكن قد بلغ �ل�صاد�صة ع�رصة يف 
ذلك �حلني، فق�صى �مل�صكني يف �ل�صجن �أكرث من ع�رصين عاًما 

وخرج منه حمطًما بعد ثورة 23 يوليو عام 1952م.

�لوفد  حلزب  �لتنفيذية  �لهيئة  يف  ع�صًو�  �لنقر��صي  وعني 
�ملو��صالت  وز�رة  وتوىل  �لنحا�ض  م�صطفى  �ملرحوم  برئا�صة 
�حلزب  مع  �لر�أي  يف  �ختلف  ثم  )1936م(  1355هـ  عام 
�أحد  كان  �لذي  �ل�صعديني«  »حزب  ماهر  و�أحمد  هو  و�أ�ص�ض 
�ملعاول �لهد�مة يف كيان �حلركة �لوطنية �جلماعية �لتي �أ�صيبت 
بالت�صدع منذ ذلك �حلني ف�صعفت �صالبتها �لقوية �أمام �لأ�رصة 
�ملالكة و�لإجنليز، و��صرتك �لنقر��صي بعد هذ� �لنق�صام �مل�صوؤوم 
يف عدة وز�ر�ت �ئتالفية وتقلد وز�رة �خلارجية عام 1364هـ 
)1944م(، وملا حدث �غتيال �أحمد ماهر مبجل�ض �لنو�ب توىل 
رئا�صة �لوز�رة عام 1365هـ )1945م( - للمرة �لأوىل - ثم 
��صتقال وعاد ثانية �إىل تويل هذ� �ملن�صب، ور�أ�ض �لوفد �مل�رصي 
بنيويورك يف  �لق�صية �مل�رصية على جمل�ض �لأمن  �لذي عر�ض 
يوليو عام 1947م )1367هـ(، و�غتيل بوز�رة �لد�خلية عام 
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1948م )1368هـ(، وبالإ�صكندرية م�صت�صفى يحمل ��صمه 
�لآن  وهو خم�ص�ض  �ل�صيالة  بجهة  ُكرمي  �ل�صيد حممد  ب�صارع 

للقو�ت �مل�صلحة، وكان عمره وقت وفاته حو�يل 63 عاًما.

�لذين  �لعرب  �ل�صا�صة  كبار  بني  من  �لنقر��صي  وكان   
عام  �أكتوبر   7 »عالية« يف  عقد يف  �لذي  �ملوؤمتر  ��صرتكو� يف 
1947م )1367هـ( �أي بعد عودته من نيويورك حيث عر�ض 
�ملوؤمتر  هذ�  يف  و�رصح  �لأمن،  جمل�ض  على  �مل�رصية  �لق�صية 
»باأن م�رص يف نز�ع مع �حلكومة �لربيطانية �أوًل، وهي لذلك ل 

ميكنها �أن ت�صتبك يف �أية حرب«.  

و�لو�قع هو �أن م�رص كانت تعار�ض فكرة تق�صيم فل�صطني 
حلها  يجب  �لق�صية  �أن  ر�أيها  من  وكان  و�ليهود  �لعرب  بني 
�لفل�صطينيني  �ملجاهدين  من  �لنظامية  غري  �لقو�ت  بو�صاطة 
ت�صليحهم  يف  ت�صهم  �أن  على  و�مل�رصيني  �لعرب  و�ملتطوعني 
وتدريبهم وتتحمل جزًء� من نفقاتهم، وذلك ب�صبب �أن �جلي�ض 
�لعتاد �حلربي  للقتال لقلة ما لديه من   � �مل�رصي مل يكن م�صتعدًّ

�لالزم خلو�ض �ملعركة و�صمان ك�صبها.

1948م  عام  مايو   12 حتى   - �لنقر��صي  بقي  ولقد 
على  ي�رص   - �أيام  بثالثة  فل�صطني  قبل حرب  �أي  )1368هـ( 
جتنب �لدخول يف حرب ر�صمية يف فل�صطني، وقد �رصح موقفه 
هذ� بقوله: »لقد ذهبت �إىل جمل�ض �لأمن وطالبت �لإجنليز باأن 
�إن �جلي�ض �مل�رصي قادر  يخرجو� من بالدنا وقلت للعامل كله 
على ملء �لفر�غ يف قناة �ل�صوي�ض و�إنه قادر على �لدفاع عنها، 
�ض هذ� �جلي�ض �لذي هو كل حجتي و�صندي  و�أنا ل �أريد �أن �أعرِّ
يف �لق�صية �مل�رصية �إىل جتربة خطرية، ولو كانت ن�صبة �خلطر 
يف دخول �جلي�ض �إىل فل�صطني ل تزيد على ع�رصة �أو خم�صة يف 

�ملائة، فاإنني ل �أر�صى �أن �أجازف ول بو�حد يف �لألف«.  

للقو�ت  �لعام  �لقائد  با�صا  �لفريق حممد حيدر  وقد �رصح 
�لتي  �لعربية هي  �جلامعة  »باأن  �حلني  ذلك  �مل�صلحة يف  �مل�رصية 
طلبت دخول م�رص �إىل فل�صطني ب�صفتها زعيمة �لدول �لعربية 
وكان لبد من �لإذعان لهذ� �لطلب«،  و�إن كان هو �صخ�صيًّا 
مل يكن يرغب يف دخول �حلرب للنق�ض �مللحوظ يف �لعتاد، 
و�رصح �لفريق عثمان �ملهدي با�صا رئي�ض �أركان حرب �جلي�ض 
�مل�رصي »باأنه ورجاله يف �لقيادة �مل�رصية فوجوؤو� بحملة فل�صطني 
ومل يكونو� على �أهبة �ل�صتعد�د لها، و�أنه عار�ض يف دخول 
م�رص �حلرب لقلة �لعتاد �لكايف«،  وقد �أبدى هذ� �لعرت��ض يف 
�لنقر��صي با�صا،  �جتماع ح�رصه رئي�ض �لوزر�ء حممود فهمي 
و�أن �لأو�مر مل ت�صدر �إىل �جلي�ض بالتحرك �إلَّ يف يوم 13 مايو 

1948م �أي قبل �حلرب بيومني فقط.

�ملهدي  �لفريق عثمان  �لفا�صدة �صهد  �لأ�صلحة  ويف ق�صية 
�أمام حمكمة جنايات �لقاهرة بقوله: »�إننا فوجئنا بحملة فل�صطني 
�حلرب  دخول  عار�صت يف  وقد  لها  ��صتعد�د  على  نكن  ومل 
لعدم وجود عتاد ولكنهم �أرغمونا عليها، و�أذكر �أن �لنقر��صي 
با�صا �أ�صار عليَّ بال�صكوت ووعد با�صتكمال �لنق�ض وقال يل ل 

تكن من دعاة عدم دخول �حلرب!!«. 

عدم  ر�أيك  كان  وقد  ت�صتقل  مل  ملاذ�  �لنقر��صي:  و�ُصئل 
�حلرب  مع  كان  كله  �لعام  �لر�أي  �إن  فقال  �حلرب؟  دخول 

وكانو� يقولون �إن من ميتنع عنها يكون خائًنا.

للحملة  قائد  �أول  كان  �لذي  �ملو�وي  �أحمد  �للو�ء  وقال 
�ل�صتباكات  �إن  له:  قال  �لنقر��صي  �إن  فل�صطني  يف  �مل�رصية 
�صتكون جمرد مظاهرة �صيا�صية ولي�صت عماًل حربيًّا و�أنه يعتقد 
�صوف  �ملتحدة  �لأمم  و�أن  ب�رصعة  �صيا�صيًّا  ى  �صت�صوَّ �مل�صاألة  �أن 

تتدخل!!.
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وقد �أمر �مللك �ل�صابق فاروق �جلي�ض بالتحرك �إىل �ملعركة 
قائده �لأعلى، وهكذ� وقعت م�رص يف  وذلك بو�صف كونه 
للقتال  �مل�صتعد  �مل�رصي غري  للجي�ض  �لإجنليز  ن�صبه  �لذي  �لفخ 
�إنه  �لأمن  جمل�ض  يف  �لنقر��صي  قال  �لذي  �جلي�ض  هذ�  لتذل 
من  �لإجنليز  رحيل  على  �صيرتتب  �لذي  �لفر�غ  �صد  ي�صتطيع 
�أو  ��صتقالة  دون   - �لنقر��صي  خ�صع  وهكذ�  �لقناة،  منطقة 
�عرت��ض جدي - لنزوة �مللك فاروق وكان غر�صه �لأول �لزج 
�لأحر�ر عاجزين  �ملعركة لإ�صعافه وجعل �صباطه  باجلي�ض يف 
ف�صاد  عن  �ل�صعب  �إلهاء  مع  وخلعه،  عليه  �لنق�صا�ض  عن 

�لأحو�ل �ل�صيا�صية و�لجتماعية يف م�رص.

�لنقر��صي على تغيري ر�أيه  ولقد �صعى فاروق جهده حلمل 
ثمَّ  و�ملو�فقة على دخول �حلرب، وقد جنح يف ذلك، ومن 
ت�صافرت م�صاعي فاروق مع مكايد �لإجنليز �خلبيثة على وقوع 
م�رص يف �لفخ وعلى �صياع فل�صطني و�صقوطها جريحة يف �أيدي 

�لع�صابة �ل�صهيونية.

ومما يدل على خبث بريطانيا و�أنها ن�صبت هذ� �لفخ للجي�ض 
من  �لرغم  على  �حلرب  م�رص  لدخول  �لقوي  تاأييدها  �مل�رصي 
علمها بحالة �جلي�ض �حلقيقية، �إذ �إنها كانت حتتل م�رص وتعلم 
للقتال   � م�صتعدًّ يكن  مل  �جلي�ض  �أن  جيًد�  وتعلم  خو�فيها  كل 
نتيجة  تدريبه  م�صتوى  ول�صعف  و�لذخائر  لالأ�صلحة  لفتقاره 
لتحكم �لبعثة �لع�صكرية �لربيطانية يف �صوؤونه وتعمدها �إ�صعاف 

فاعليته �لقتالية.

فقبل حرب فل�صطني بب�صعة �أ�صهر ذهب »ت�صاميان �أندروز« 
بعابدين  �مللكي  �لق�رص  �إىل  �لربيطانية  �ل�صفارة  باأعمال  �لقائم 
من  بحاجته  �مل�رصي  �جلي�ض  متد  �صوف  بريطانيا  �أن  موؤكًد� 

�ل�صالح وقال يف تعليل ذلك �لكرم �ملريب:

�مل�رصي  �جلي�ض  يقوم  �أن  ي�رصها  �لربيطانية  �حلكومة  »�إن 
بعد  �لأدب  يف  در�ًصا  �لإ�رص�ئيلية  �لإرهابية  �لع�صابات  بتلقني 
�لربيطانية  بالقو�ت  �لع�صابات  هذه  �أحلقتها  �لتي  �لإهانات  كل 
ومل يكن من هذه ما هو �أكرث �إذلًل للهيبة �لربيطانية من �إقد�م 
رءو�ض  وعلى  علًنا  �لإجنليز  �جلنود  جلد  على  �لع�صابات  هذه 

�لأ�صهاد!!«. 

ولكن بينما كان �لإجنليز يزينون مل�رص دخول �حلرب كانو� 
لليهود«،   �ملخ�ص�صة  �ملناطق  تهاجمو�  »ل  لالأردنيني:  يقولون 
�لوجهني  �لإجنليزية ذ�ت  �ل�صيا�صة  يدل يف و�صوح على  وهذ� 
فهي حت�ض �مل�رصيني على �لهجوم وتطلب من �لأردنيني �لكف 
عنه، ومن جهة �أخرى فاإن �ل�صالح �لذي وعدو� به م�رص مل 

ي�صل منه �صيء.

فهمي  حممود  �أن  جالء  يف  ي�صتبني  تقدم  ما  كل  ومن 
�أفدح  م�رص  على  جرت  �لتي  �لعو�مل  �أحد  كان  �لنقر��صي 
حزب  يف  �لبارزين  �لأع�صاء  �أحد  كان  فقد  �لنكبات، 
و�صد  �لإجنليز  �صد  كفاحه  فاأ�صعفو�  عليه  �ن�صقو�  �لذين  �لوفد 
�حلكومة �مللكية �مل�صتبدة، مما �أدى �إىل زيادة طغيان هذ� �حلكم 
�ل�صابق  �مللك  رغبة  �إز�ء  �صعيًفا  كان  ثم  ف�صاده،  و��صت�رص�ء 
يكن  مل  بجي�ض  ر�صميًّا  فل�صطني  حرب  دخول  يف  فاروق 
� للقتال وذلك على �لرغم من �أنه هو مل يكن من �أن�صار  م�صتعدًّ
ا حا�صًما ومل  هذه �حلرب �خلا�رصة، ومل ي�صتقل ومل يبد �عرت��صً
يب�رص �ل�صعب عن طريق �ل�صحافة باخلطر �لد�هم �لذي يتهدده 
ور�صخ لإر�دة �مللك وزج باجلي�ض يف �ملعركة ف�صاعت هيبته 
�لع�صكرية و�صاعت فل�صطني �ملنكوبة دون رحمة ... وهكذ� 
ينطبق على �لنقر��صي و�أمثال �لنقر��صي ومتجيد �ل�صعب �مل�رصي 

لهم قول �ل�صاعر �صامي �لبارودي:
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َو�أَقتُل َد�ٍء �أَْن َتَرى �لَعنْيُ َظامِلًا
ُي�صيء وُيْتَلى يِف �ملََحاِفِل َحْمُدُه   

رحم �لله �ملح�صنني �صنًعا �لذين مل يت�صّببو� يف �أذى م�رص 
و�صعب م�رص.

كلمة  يف  فاطلبه  �لقدمي  �ل�صارع  با�صم  �لتعريف  �أما 
»�مليد�ن«. 

1213- حممود فوزي )الدكتور( - �سارع- 
بق�سم �سيدي جابر

�طلب ترجمته يف »�لدكتور حممود فوزي«.  

1214- حممود �سعيد )الفنان( – �سارع- 
بق�سم باب �رشقي

�طلب ترجمته يف �لفنان »�لفنان حممود �صعيد«. 

بق�سم   - �سارع   – خمتار  حممود   -1215
العطارين )جريل �سابًقا(

هو �لفنان �ملَثَّال �لعظيم حممود خمتار، ولد يف بلدة »ن�صا« 
عام  مايو  من   10 يف  حاليًّا(  �لغربية  )حمافظة  �لغربية  مبديرية 
1891م )1309هـ( و�لتحق مبدر�صة �لفنون �جلميلة بالقاهرة 
�لفنية  مو�هبه  ظهرت  ما  و�رصعان  )1326هـ(  1908م  عام 
فاحت�صنه �أ�صتاذه »لبالت« ورعاه وي�رص له �صبل �لعمل باملدر�صة، 
فاأكّب على عمله يف ن�صاط ودقة لدرجة كادت تن�صيه �أوقات 
�لريف  م�صاهد  ��صتعادة  على  توفر  �لفرتة  تلك  ويف  �لفر�غ، 
يف  �لدر��صة  �أثناء  مو�هبه  وظهرت  ومتاثيل،  �صوًر�  وي�صجلها 
متاثيل �بن �لبلد، وخولة بنت �لأزور �ملمتطية جو�ًد�، وكليوباتر� 

ا  و�أ�صكال كاريكاتريية لزمالئه، وعندما �أقامت �ملدر�صة معر�صً
�أعماله  حازت  )1329هـ(  1911م  عام  طلبتها  لأعمال 
�إىل  فنية  بعثة  �ل�صفر يف  له طريق  �مل�صاهدين ومهدت  �إعجاب 
باري�ض عام 1912م )1330هـ( ��صتغرقت ثالث �صنو�ت، 
��صتكمل خاللها در��صته مبدر�صة �لفنون �جلميلة ومبتاحفها �لفنية 
ومعار�صها، وقد وجد من �أ�صتاذه »كوتان« �لرعاية �حلادبة �إذ 
وجد فيه �لنبوغ �ملمتاز، وبعد ثالث �صنو�ت عاد �إىل �لوطن يف 
زيارة ق�صرية عاد عقبها �إىل باري�ض حيث �صادفته متاعب قا�صية 

متثال �صعد زغلول �لذي قام بنحته �لفنان حممود خمتار



موسوعة اجلزايريل ألمساء شوارع اإلسكندرية

520

ب�صبب ن�صوب �حلرب �لعاملية �لأوىل عام 1914م )1333هـ( 
مما ��صطره للعمل يف م�صانع �لذخرية لياًل وممار�صة عمله �لفني 
نهاًر�، ومل تعقه هذه �ل�صعاب عن مو��صلة در��صته على �أيدي 
ُعني  ذلك  وبعد  و»�إجنلريت«،  و»كوتان«  »مر�صييه«  �أ�صاتذته 
و�أثناء  »لبالن«،  �أ�صتاذه  مكان  »جريفان«  ملتحف  فنيًّا  مديًر� 
�إد�رته لهذ� �ملتحف نفذ فكرة جت�صيد �إح�صا�صه �لوطني ف�صمم من 
�لرخام متثال نه�صة م�رص �لذي يرمز �إىل نه�صة �ل�صعب �مل�رصي 
من  ويقوم  �لرمال  عنه  ينف�ض  �لهول  باأبي  بال�صتقالل  �ملطالب 
�أ�رص �لعبودية وبجانبه فتاة ترمز �إىل م�رص وقد و�صعت يدها على 
ر�أ�ض �أبي �لهول توقظه من ركوده �لطويل ب�صبب �لحتالل، 
للفنانني  �لأول  �ملعر�ض  يف  �لذهبية  بامليد�لية  �لتمثال  فاز  وقد 
�مل�رصية  �ل�صحافة  طالبت  وعندها  �حلرب،  بعد  �لفرن�صيني 
فا�صتجاب  بالقاهرة،  و�إقامته  �جلر�نيت  من  �لتمثال  هذ�  بتنفيذ 
�لتمثال يف 20 من  �ل�صتار عن  �لند�ء و�أزيح  �لعام لهذ�  �لر�أي 
مايو عام 1928م )1347هـ(، و��صتمر حممود خمتار على 
��صتلهام مو�صوعاته من �صخو�ض �لريف وعاد�ته خملًد� تقاليده 
يف �أ�صلوب ينحو نحو �لفن �لفرعوين، وكان خمتار من رو�د 
�مل�رصي  �لفن  �إىل  و�لرجوع  �لأكادميي  �لأ�صلوب  من  �لتحرر 
عامل  �حلديثة يف  �مل�رصية  �لنه�صة  ر�ئد  ثمَّ كان  ومن  �لقدمي، 
�لنحت، و�لتي ت�صتوحي خطوطها من �لفرعونية وتنادي بفن 
له طابع قومي، كما كان �أول فنان عربي �أقامت �لدولة متاثيله 
�مل�رصيني  تقدير من  فنه مو�صع  �لعامة، وقد �صار  �مليادين  يف 
و�لأجانب على �ل�صو�ء فعندما عر�ض عام 1930م )1349هـ( 
�أربعني متثاًل من �أعماله �لفنية بباري�ض قرظتها �ل�صحافة �لفرن�صية 
و�لأوروبية وقدرتها حق تقدير، ومن ثمَّ دعته م�رص بعد هذ� 
�لعقبات  و�عرت�صته  زغلول،  �صعد  متثايل  ليقيم  �لفني  �ملجد 
و�ل�صعاب و�لبوؤ�ض ب�صبب هذين �لتمثالني فاأخذ �لياأ�ض و�لإعياء 

يت�رصبان �إىل نف�صه و�أ�صابه �ملر�ض وو�فته �ملنية يف 27 من مار�ض 
�لفنية  حياته  من  �لرغم  وعلى  )1353هـ(،  1934م  عام 
43 عاًما - فقد خلف جمموعة  �إذ مات وعمره  �لق�صرية - 
من �لتماثيل �أُفرد لها متحف خا�ض �صمن متحف �لفن �حلديث 
بالقاهرة، �فتتح يف 17 من مار�ض عام 1952م )1372هـ( 
وكرمته �لثورة باإن�صاء متحف خا�ض باأعماله �لفنية �فتتح يف عيد 
�لثورة �لعا�رص، ومن متاثيله �ملعربة �ملر�أة �لريفية �ملدللة وهي ت�صري 
نحو �حلبيب، و�لريفية حاملة »�لبال�ض« يف و�صع فني جميل 

وهي على �صاطئ �لنيل.

وي�صفه �ل�صيخ عبد �لعزيز �لب�رصي )�نظر مادة عبد �لعزيز 
�لب�رصي( يف كتابه »يف �ملر�آة« على �لنحو �ملرح �لظريف �لآتي: 
»بي�صة كبرية ينتهي �صنُّها بلحية دقيقة مر�صلة على �صكل مثلث 
ر�أ�ض  عن  �لقبعة  �أو  �لطربو�ض  ُح�رص  فاإذ�  �ل�صاقني  مت�صاوي 
على  يقوم  وهدوئها،  �ملر�آة  �صفاء  يف  غديًر�  ر�أيت  »�لبي�صة« 
وهو  �ملثال،  خمتار  ر�أ�ض  ا  �أي�صً وتلك  غزير،  نبت  ِحفافيه 
وهو  ولو�،  �إذ�  ب�صلعتهم  تعرفهم  �لذين  �لرجال  من  كذلك 
�أبي�ض �للون، له تلك �حلدقتان �ملتحريتان يف عيون �أكرث نو�بغ 
�لعامل، �أما �أنفه فبائن �لطول و�لنتفاخ يف غري كرب ول تيه، 
يتدىل على فم لول غلظ يف �صفتيه ما بان ول �نك�صف، ثم هو 
�جلو�رح، و�حلمد  من�صق  �جل�صم،  منتظم  )�لزحمة(  بعد هذه 
ت�صلَّخت  �صوته  �رتفع  فاإذ�  �ل�صوت،  �صخم  وخمتار  لله!، 
�أو �لفرن�صية، �صمعت  بع�ض �صعبه، و�إذ� حتدث �صو�ء بالعربية 
�خلارطة  �صكان  من  عامٍل  )تطجينة(  متحذلٍق يف  جُماِوٍر  لفظ 

بجو�ر �صيدي �أبي �ل�صعود؟!«. 

»وهو ثائر عنيف �ل�صولة على كل قدمي، متع�صب �صديد 
ولقومه  لنف�صه  هذ�  يعباأ يف طلب  ل  �إىل كل جديد،  �لهوى 
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�لعادة و�لتقليد، وعلى  �أ�صد من  بعادة ول تقليد، ول مبا هو 
كلما  )�لبلدية(  �حلياة  �إىل  ي�صرتيح  تر�ه  �أوروبيته  من  �لرغم 
يتعبها مب�صغ  �أ�صنانه فال  ه، وُيعلِّق  فياأكل بكل كفِّ تهياأت له، 
�ملنادر�ت  باألو�ن  �ملجل�ض  �حلديث يف  �ت�صل  فاإذ�  ق�صم،  ول 
و�لفاكهات �صمعت من خمتار �ملطرب �ملعجب من كل نادرة 
طريفة، ونكتة ر�ئعة، وهو �صادق �لنف�ض، عظيم �ل�صجاعة، 
و�فر �لذكاء، ل يعنيه �صيء يف �لدنيا قدر عنايته بفنِّه �جلليل،  
�لفن ترًفا، و�إمنا �رصورة لكل �صعب  ولقد قال خمتار: »لي�ض 

بقدر �لقوة �ملعنوية �لتي يبعثها يف �لوطن«.  

�أما ترجمة �صاحب �ل�صم �لقدمي لل�صارع فاطلبها يف كلمة 
»جربل«.  

الرمل بق�سم  نافع-�سارع-  1216- حممود 
�لتحق  ثم  �مل�رصية  �لأمريية  باملد�ر�ض  نافع  حممود  تعلم   
تلميذ  �أي  »�لأ�صـبري�ن«  برتبة  منها  وتخرج  �لطب  مبدر�صة 
�لتي  �لبعثة  من طالب  ليكون  �لختيار  عليه  وقع  ثم  �صابط، 
�أر�صلها عبا�ض �لأول �إىل بالد �لنم�صا لإمتام در��صة �لطب، وقد 
بد�أ در��صته هناك يف 31 من �أكتوبر عام 1850م )1267هـ( 
وكان مرتبه �ل�صهري طو�ل مدة �لبعثة 50 قر�ًصا فقط، يتناولها 
بالإنابة عنه يف م�رص نافع �أفندي طبيب »تالجتي �أورطة بيادة« 
)�أي �لكتيبة �لثالثة من �جلنود �مل�صاة( وذلك لل�رصف منها على 
عياله، وملا �أمت در��صته �لطبية بالنم�صا عاد �إىل �لوطن يف 22 من 
يناير عام 1855م )1272هـ( وعني طبيًبا باجلي�ض �مل�رصي، 
�إ�صماعيل كبري  �خلديوي  عهد  �ملد�ر�ض يف  �فتتاح  عند  وكان 

�أطباء نظارة �ملعارف.

ول يعرف تاريخ ومكان وفاته.

1217- حممود نامي با�سا - �سارع- بق�سم 
الرمل

حممود نامي ولد ببالد �ل�رصك�ض و�أر�صله حممد علي يف 
وزميليه  هو  )1817م(  1233هـ  عام  فرن�صا  �إىل  علمية  بعثة 
�لإ�صكندر�ين(  با�صا  ح�صن  مادة  )�نظر  �لإ�صكندر�ين  ح�صن 
»دروفيتي  �مل�صيو  �إ�رص�ف  �لبعثة حتت  �صنن، وكانت  وحممد 
Drovetti« قن�صل فرن�صا يف م�رص، فتعلم �للغة �لفرن�صية يف 

�لعامني �لأولني من �لبعثة ثم �ختار �لتخ�ص�ض يف �لعلوم �لبحرية 
قامو�  حيث  �لبحرية  طولون  ميناء  بكلية  فاأحلقو�  وزمياله  هو 
�أثناء �لدر��صة بعدة رحالت تدريبية ثم مترنو� بعد �لتخرج على 
ن ح�صن  قيادة بع�ض �ل�صفن �لفرن�صية، وز�رو� �أقطاًر� بعيدة دوَّ
ور�أ�ض  �لرب�زيل  فو�صف  عنها،  مفيدة  يوميات  �لإ�صكندر�ين 
ور�صمت  و�ل�صويد،  �لنويج  وبالد  �جلنوبية  باأمريكا  هورن 
��صتوقفت  �لتي  �لبديعة  �لطبيعية  �ملناظر  نامي  حممود  ري�صة 

�أنظارهم.

1825م  عام  �أو�ئل  يف  �لبعثة  من  �لثالثة  �لزمالء  وعاد 
)1249هـ(، وجند يف كتاب »�لبعثات �لعلمية يف عهد حممد 
علي« لعمر طو�صون �أن هوؤلء �لثالثة �أر�صلو� �إىل بعثة - لعلها 
بعثة ثانية - وتعلمو� �لفنون �لبحرية يف ميناء »بر�صت« بال�صمال 
�لغربي من فرن�صا، و�صافرو� �إىل �إجنلرت� لل�صياحة وتطبيق �لعلم 
1833م  عام  يونية  يف  �لبعثة  هذه  من  عادو�  ثم  �لعمل  على 
)1249هـ(، ويف كتاب »�أمر�ء �لبحار يف �لأ�صطول �مل�رصي« 
�ملوؤلفات  ترجمة  يف  ي�صرتك  نامي  حممود  جند  خانكي  لعزيز 
�إ�رص�ف  حتت  وفنونها  �لبحرية  �أ�صول  ت�رصح  �لتي  �لفرن�صية 
عثمان نور �لدين با�صا )�نظر مادة نور �لدين با�صا( �صحبة زميليه 
ح�صن �لإ�صكندر�ين وحممد �صنن، وذلك يف عام 1242هـ 
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)1826م(، وترقى حممود يف وظائف �لبحرية �إىل �أن و�صل 
��صمحلت  وملا  »�لإ�صكندرية«  )�لبارجة(  �لغليون  قائد  لرتبة 
�لبحرية �مل�رصية بعد حممد علي خرج منها وترقى يف �ملنا�صب 
عام  �إىل  فيها  وظل  للمالية  ناظًر�  �صار  �أن  �إىل  �لأخرى  �ملدنية 
بعد  تويف  ثم  �لبا�صاوية  رتبة  ومنح  )1859م(،  1276هـ 
ذلك �لتاريخ، وقد تزوجت حفيدته »�صنية هامن فخري« �أحمد 

حم�صن با�صا حفيد ح�صن با�صا �لإ�صكندر�ين.

 – )املقدم(  املليجي  مدحت   –1218
�سارع– بق�سم الرمل

�طلب ترجمته يف »�ملقدم مدحت �ملليجي«. 

اجلمرك بق�سم   – �سارع   – مَدوَّره   –1219
�أ�صحاب  �أ�صهر  لأن  �ل�صارع  هذ�  على  ره  ِمَدوَّ ��صم  �أطلق 
َرْه« �لذي  ِمَدوَّ �لقائمة على جانبيه كان �حلاج »علي  �لعقار�ت 
�لقرن  �أو�خر  يف  �لإ�صكندرية  �إىل  �ملغرب  من  �أ�رصته  نزحت 
)1205هـ(،  1790م  عام  حو�يل  يف  �أي  ع�رص  �لثامن 
بع�ض  ي�صكنه  ماز�ل  �لذي  �ملنزل  ره  مدوَّ علي  �حلاج  و��صرتى 

�أفر�د عائلته ممن �متد بهم �لعمر.

�لثقافة  وبع�ض  و�لكتابة  بالقر�ءة  ُيِلمُّ  علي  �حلاج  وكان 
�لدينية على غر�ر �أهل ع�رصه من �ملغاربة �لذين كانو� يجدون 
�آمنني،  كنفه  يف  يعي�صون  كرمًيا   � م�صتقرًّ �لإ�صكندرية  يف 
�لتجارة  من  ويجنون  �ل�صلع،  خمتلف  يف  �لجتار  ويز�ولون 

�أجزل �لأرباح.

وهي  �جلافة  �لفو�كه  يف  يتجر  ره  ِمَدوَّ علي  �حلاج  وكان 
و�جلر��صية  �لدين  و�لقمر  و�خلرنوب  و�لبندق  و�جلوز  �للوز 

�ل�صورية  �ل�صلع  وبع�ض  �ل�صمن  يتجر يف  كما  �إليها...  وما 
�لأ�صحى،  عيد  قبيل  ول�صيما  �لأغنام  وكذلك  و�لرتكية، 
فوق  بحًر�  وينقلها  �لغذ�ئية،  �ملو�د  ي�صتورد معظم هذه  وكان 
وكان  حوزته،  يف  كانت  �لتي  �لكبرية  �ل�رص�عية  �ملر�كب 
للفقر�ء  �مل�صاعدة  يد  ومد  و�لإح�صان  �خلري  بحب  م�صهوًر� 
�لتقوى  �أهل  من  كان  كما  ��صتطاعته،  قدر  و�ملعوزين 

�ل�صاحلني.

وو�فته �ملنية بالإ�صكندرية بالًغا من �لعمر حو�يل 70 عاًما 
مز�ولة  على  ��صتمر  �لذي  ره  ِمَدوَّ م�صطفى  لولده  تارًكا جتارته 

�أعمال �أبيه بنجاح مطرد.

ره �لذي حتمله هذه �لأ�رصة �ل�صكندرية �لقدمية  ولقب ِمَدوَّ
َره عبارة عن �أية �آلة �أو  م�صتق من فعل َد�َر ومن ثم تكون �ملَدوَّ
�صلعة لها �صفة �لدور�ن، �أما يف لهجة �أهل �لإ�صكندرية �لد�رجة 
�ل�صيد�ت يف  بع�ض  ماز�لت  �لتي  �لع�صابة  تعني  مدورة  فكلمة 
�لأحياء �ل�صعبية من �ملدينة مثل �جلمرك وكرموز و�للبان ومينا 
�لب�صل و�جلهات �ل�صعبية من حمرم بك و�لرمل ماز�لت بع�ض 
�ل�صيد�ت »بنات �لبلد« ُيَغّلْفَن بها �صعورهن ويزيِّن بها روؤو�صهن 
م�صغولة �لأطر�ف بخيوط �حلرير �مللونة باأ�صكال زخرفية جميلة 
ْعَن  فتزيد من جمالهن �مل�رصي و�صحرهن، ول�صيما عندما يلفِّ
�لع�صابة  تزرك�ض  وقد  �ل�صود�ء،  »�لكري�صة«  باملالءة  قو�مهن 

بحبات �لرتتر �لذهبية �لالمعة يف �أطر�ف �صغل �لإبرة �مللون.

وكانت طائفة من �لأتر�ك و�ل�صوريني و�لأرمن تز�ول �صبغ 
»�ملَدّور�ت« بالألو�ن �لبهيجة �لز�هية يف ر�صوم زخرفية منوعة، 
�مليد�ن  ب�صارع  معظمها  يف  تقع  كانت  حو�نيت  يف  وذلك 
)�صارع حممود فهمي �لنقر��صي حاليًّا(، وكانت هذه �لطائفة 
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وجوًها  ت�صتعمل  كبرية  ر�ت  مدوَّ بتلوين  تقوم  �لر�صامني  من 
)�للحف( )لالأحلفة( وم�صاحة كل منها مرتين يف ثالثة �أمتار، 
وذلك على قطع من �ل�صا�ض �لأبي�ض، �أما مدور�ت �ل�صيد�ت 
تطبع  �لر�صومات  وكانت  �ملربع،  �ملرت  �أرباع  ثالثة  فم�صاحتها 
بقو�لب  �لأحلفة  »وو�صو�ض«  �ل�صيد�ت  ر�ت  مدوَّ على  بالألو�ن 
بد�ئية من �خل�صب يغم�صها �ل�صانع يف �للون �لأ�صفر �أو �لأخ�رص 
�أو �لأحمر ثم ي�صغط على �ل�صا�ض �لأبي�ض ليكون من جمموع 
�أ�صكالها زخارف على منط و�حد، وقد �ندثرت هذه �ل�صناعة 
منذ �أكرث من �أربعني �صنة وذلك بعد رو�جها �لكبري �لذي كانت 
تتمتع به ول�صيما بعد �صنع �أقم�صة �للُُّحف �مللونة، و�حلاج علي 
ره �صاحب �صيدلية  ِمَدوَّ �لدكتور حممد ر�صا  ره هو جد  ِمَدوَّ
�حل�رصة، وهو حا�صل – عالوة على بكالوريو�ض �ل�صيدلة – 

على �ملاج�صتري و�لدكتور�ة يف �لفل�صفة من �أملانيا و�لنم�صا.

1220– مراد – �سارع – بق�سم مينا الب�سل
»مر�د«  معرفة  �ل�صهل  من  ولي�ض  �صائع،  ��صم  مر�د  ��صم 
�إذ مل  �لب�صل،  مينا  بق�صم  �ل�صارع  ��صمه على هذ�  �أطلق  �لذي 
يعني �صخ�صيته �أي لقب �أو كنية تو�صح ��صمه �حلقيقي �لكامل، 
وتبني مكان �أ�رصته بني �لأ�رص �ملعروفة، غري �أنه من �ملالئم �أن 
�أذكر فيما يلي ترجمة �أحد �لذين كانت لهم مكانة بارزة حتى 
حمكمة  ريا�صة  تبو�أ  �أنه  ول�صيما  ع�رص،  �لتا�صع  �لقرن  �أو�خر 
�ل�صتئناف �ملختلطة ومركزها �لإ�صكندرية ويدعى مر�د حلمي 

با�صا.

فقد تلقى مر�د حلمي تعليمه �لأويل مبد�ر�ض م�رص ودخل 
�إىل  لل�صفر  �ختري  ثم  بالقاهرة،  )�لطوبجية(  �ملدفعية  مدر�صة 
�لعلمية  �لبعثة  عام 1844م )1260هـ( وهي  بعثته  فرن�صا يف 

�لثالثة �لتي �أر�صلت يف عهد حممد علي، فالتحق مر�د باملدر�صة 
عام  �أكتوبر  من  در��صته يف 16  وبد�أ  بباري�ض  �مل�رصية  �حلربية 
�ل�صهري 245 قر�ًصا، وبعد تخرجه  1844م، وكان مرتبه 
من هذه �ملدر�صة �لتحق مبدر�صة متز للمدفعية و�لهند�صة �حلربية، 
بعد �نتهاء در��صته فيها ق�صى عدة �ملر�ن باجلي�ض �لفرن�صي، ثم 
باأركان  �صابًطا  وعني  �لأول  عبا�ض  عهد  يف  �لوطن  �إىل  عاد 
حرب �صليمان با�صا �لفرن�صاوي )�نظر هذه �ملادة(، ويف عهد 
�صعيد �لأول عني قائًد� لإحدى فرق �جلي�ض �مل�رصي بعد وفاة 
�صليمان �لفرن�صاوي، وكان ذلك عام 1860م )1277هـ(، 
�أن نال رتبة �للو�ء، ثم خرج من  و�أخذ يرتقى يف �جلي�ض �إىل 
�ل�صلك �لع�صكري وعني مدير مديرية �لفيوم يف عهد �خلديوي 
�ألف  يوليو عام 1879م )1297هـ(  �إ�صماعيل، ويف 2 من 
�رصيف با�صا �لوز�رة يف �أول عهد توفيق، وتوىل مر�د حلمي 
نظارة �حلقانية، وقد ��صتعفت هذه �لوز�رة بعد �أيام قالئل، ويف 
26 من نوفمرب عام 1881م )1299هـ( عني رئي�ًصا ملحكمة 
�إىل  �ملن�صب  هذ�  يف  وبقي  بالإ�صكندرية  �ملختلطة  �ل�صتئناف 
22 من �أغ�صط�ض عام 1885م )1303هـ( �إذ �أدركته �لوفاة 

يف هذ� �لتاريخ.

1221– مراد يو�سف – �سارع – بق�سم الرمل
�لقدمية،  مب�رص  ي�صكن  كان  �لذي  �أغا  يو�صف  مر�د  هو 
باملد�ر�ض �مل�رصية �لأمريية، و�لتحق بعد ذلك  تعلم مر�د  وقد 
مبدر�صة �لطب، ثم وقع عليه �لختيار ليكون �أحد طالب �لبعثة 
�لتي �أر�صلها عبا�ض �لأول �إىل بالد �لنم�صا، وكان برتبة �ملالزم 
حتت  �حلني  ذلك  يف  )وكانت  و�أملانيا  بالنم�صا  فاأقام  �لثاين، 
�صيطرة حكومة �لنم�صا( وق�صى �أكرب وقت من مدة در��صته يف 
مدينة فيينا، وكان مرتبه �ل�صهري 250 قر�ًصا كان يقب�صها يف 
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م�رص و�لده يو�صف �أغا لل�رصف منها على �أ�رصته، وظل مر�د 
يدر�ض بتلك �لبالد علوم �لطب علًما وعماًل، �إىل �أن نال �إجازة 
1855م  عام  نوفمرب  من   22 يف  م�رص  �إىل  وعاد  �لدكتور�ة 
مدة  تطل  ومل  �مل�رصي،  باجلي�ض  طبيًبا  وعني  )1272هـ(، 

توظفه �إذ �أدركته �لوفاة يف عهد �خلديوي �إ�صماعيل.

1222 – مراك�س – �سارع – بق�سم حمرم بك
كان ��صم مر�ك�ض �إىل عهد قريب يطلق على �ململكة �ملغربية 
�حلالية، ثم �أ�صبح �لآن يطلق على مدينة مر�ك�ض فقط، ولقد 
�أطلق على هذ� �لقطر �لعربي �أ�صماء عدة يف �لع�صور �ملا�صية، 
�لإ�صالمي،  �لفتح  تالزمه حتى  �ملختلفة  �لأ�صماء  وبقيت هذه 
فاأدجمه �لعرب �لفاحتون يف �صمال �إفريقيا �لغربي، و�أطلقو� على 
�لأقطار �لثالثة: تون�ض و�جلز�ئر ومر�ك�ض عبارة »بالد �ملغرب« 
�لأو�صط،  �ملغرب  �لأدنى، و�جلز�ئر  �ملغرب  تون�ض  �صمو�  ثم 
ومر�ك�ض �ملغرب �لأق�صى، ومنذ �لقرن �لثالث ع�رص �مليالدي 
�أخذ ��صم مر�ك�ض يتغلب على تلك �لأ�صماء ليحل نهائيًّا، ثم 
��صتبدل به »عبارة �ململكة �ملغربية« عقب �ل�صتقالل، وتخل�ض 

�لبالد من ربقة �حلماية �لفرن�صية �لبغي�صة.

وتدل �لآثار �لباقية على بلوغ �لفينيقيني �ل�صو�طئ �ملر�ك�صية 
يف �أو�ئل �لقرن �لثاين ع�رص قبل �مليالد، حيث �أ�ص�صو� مر�كز 
وو�صعو�  تون�ض  من  �لقرطاجيون  بعدهم  وجاء  هامة،  جتارية 
د�ئرة تلك �ملر�كز لت�صمل بع�ض �لأماكن �لد�خلية، ويف عام 
42 �مليالدي �صارت مر�ك�ض مقاطعة رومانية عا�صمتها مدينة 
�ل�صعب  على  كثرًي�  يوؤثر  مل  �لرومان  �حتالل  �أن  غري  طنجة، 

�ملر�ك�صي يف كيانه �لأ�صيل.

وتذكر �لرو�يات �ملاأثورة �أن جماعة من قبيلة زناتة �لرببرية 

�صافرت �إىل بالد �لعرب وعلى ر�أ�صها ملكها، و�أعلنت �إ�صالمها 
بني يدي �خلليفة عثمان بن عفان )�نظر هذه �ملادة( ثم رجعت 
وقد  �جلديد،  �لدين  تعاليم  قومها  بني  يف  لتبث  مر�ك�ض  �إىل 
�قتحام معاقل �جلبال  �لعربية على  قبيلة زناتة �جليو�ض  �صاعدت 
و�لو�صول �إىل منطقة �ل�صو�ض حيث كانت تعي�ض جماعات من 

�لرببر �ملجو�ض.

عقبة  هو  �ملر�ك�صية  �حلدود  �خرت�ق  ��صتطاع  من  و�أول 
وقد  62هـ،  عام  خالل  نافع(  �بن  مادة  )�نظر  نافع  �بن 
�صيفه  و�صهر  �لأطلنطي  �ملحيط  �صاطئ  نحو  بح�صانه  �ندفع 
�لبحر  هذ�  ور�ء  �أن  �أعلم  كنت  لو  �أين  فا�صهد  »�للهم  وقال: 
��صطرت  جيو�صه  �أن  غري  �صبيلك«،   يف  غازًيا  خل�صته  ا  �أر�صً
�إل  �لتقهقر ومل ت�صتطع �حلملة �لعربية �لعودة �إىل مر�ك�ض  �إىل 
�مللك  عبد  �لأموي  �خلليفة  عهد  )688م( يف  عام 69هـ  يف 
�لف�صل بدورها، ويف عام 74هـ  ن�صيبها  �بن مرو�ن، وكان 
)693م( مت �لزحف على �لبالد بقيادة مو�صى بن ن�صري )�نظر 
مادة �بن ن�صري( يعاونه طارق بن زياد )�نظر هذه �ملادة( ف�صمل 
�لفتح �لبالد و�ألف �لعرب جيو�صهم من �أغلبية بربرية فكتب لها 

�لن�رص على �لأندل�ض بقيادة طارق.

وكان بني �أبناء عبد �لله بن �حل�صني بن علي بن �أبي طالب 
ليتوىل  )785م(  169هـ  عام  �حل�صني  نا�رصو�  �لذين  �لأربعة 
�خلالفة – كان بينهم �إدري�ض بن �حل�صن بن علي – فهاجر �إىل 
�لعلوية، و��صتطاع بح�صن �صيا�صته  مر�ك�ض بعد هزمية �حلركة 
��صتمر  �لتي  �لدولة �لإدري�صية  يوؤ�ص�ض  ن جيو�ًصا، و�أن  �أن يكوِّ
حكمها من عام 172 �إىل عام 364هـ )788 – 974م(، 
بال�صبغة  ��صطبغ  قد  �ملر�ك�صي  �ل�صعب  كان  �حلني  ذلك  ويف 

�لعربية و�صار جزًء� متمًما لكيان �لعروبة و�أمة من �أممها.
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وتعاقبت على مر�ك�ض بعد ذلك دولة �لفاطميني �أ�صحاب 
مرين،  بني  فدولة  �ملوحدين،  فدولة  �ملر�بطني  ودولة  تون�ض 
فدولة �ل�صعيدية، ثم �لدولة �لعلوية �لتي ماز�لت �لدولة �حلاكمة 

و�إىل �أرومتها ينتمي ملك �ملغرب �حلايل.

بكامل  ويتمتع  بال�صتقالل،  ينعم  �ملر�ك�صي  �لقطر  وبقي 
فرن�صا  ف�رصعت  �ل�صتعماري  باجل�صع  �بتلي  �أن  �إىل  �صيادته 
�أنها  بزعم  د�خله  �إىل  �لت�رصب  يف  )1904م(  1322هـ  عام 
حتمي م�صاحلها، ويف �صهر �إبريل من �لعامل نف�صه �أبرم �لتفاق 
�لودي بني فرن�صا وبريطانيا ويق�صي برتك فرن�صا تفعل ما ت�صاء 
يف تون�ض يف مقابلة �عرت�فها باحتالل بريطانيا مل�رص، و��صرتط 
�ل�صمالية  �ملنطقة  ترتك  �أن  �لبغي�ض  �ل�صتعماري  �لتفاق  هذ� 
�لغربية )�لريف( من مر�ك�ض للنفوذ �لإ�صباين و�أن تبقى طنجة 
�إ�صبانيا  فرن�صا مع  �أبرمت  �إثر ذلك  دوليًّا حمايًد�، وعلى  ميناًء 
�تفاًقا مماثاًل، وعندها بد�أت �حلكومة �لفرن�صية يف تنفيذ خطتها 

�ل�صتعمارية، فاحتلت �ملنطقة �ل�رصقية �ملتاخمة للجز�ئر.

غري �أن �أملانيا �لتي كانت تطمع يف �ل�صيطرة على مر�ك�ض 
وتخ�صى �أن حتل فرن�صا و�إ�صبانيا حملها، مت�صكت مببد�أ ��صتقالل 
عام  �جلزيرة  موؤمتر  عقد  �إىل  �لنهاية  يف  وتو�صلت  مر�ك�ض 
1324هـ )1906م( �لذي ن�ض قر�ره على �أن �أملانيا تعهد �إىل 
فرن�صا و�إ�صبانيا باتخاذ �لتد�بري �لكفيلة بحفظ �لأمن و�لنظام يف 
با�صتقالل مر�ك�ض و�لإبقاء على وحدتها  �لبالد مع �لحتفاظ 

�جلغر�فية و�لدولية و�ملحافظة على �صلطة �ل�صلطان �لكاملة.

�أخذت تعمل حل�صابها �خلا�ض،  �لدولتني  ولكن كالًّ من 
فبد�أت فرن�صا تتدخل بالو�صائل �حلربية يف مناطق �لقبائل �ل�صاوية 
على �ملحيط �لأطلنطي ويف منطقة وجدة على �لبحر �لأبي�ض، 

جيو�صها  وتوغلت  �لبي�صاء  �لد�ر  فاحتل  باأ�صطولها  بعثت  ثم 
ومكنا�ض  فا�ض  مدن  على  فا�صتولت  �لبالد  د�خل  يف  �لغا�صبة 
من  معاهدة 30  عقد  �إىل  �ل�صلطان  ��صطر  وعندها  و�لرباط، 
�حلماية  بب�صط  تعرتف  �لتي  )1331هـ(  1912م  عام  مار�ض 
�لفرن�صية يف ت�صيري  �ل�صلطات  �لفرن�صية على مر�ك�ض وتفوي�ض 
�لعام  �ملقيم  �إمرة  �جلي�ض حتت  قيادة  وجعل  �خلارجية  �ل�صوؤون 

�لفرن�صي.

�ملعاهدة  �لأبّي هذه  �لعربي  �ملر�ك�صي  �ل�صعب  وقد رف�ض 
�نفجرت  ثم  مناه�صتها،  يف  �ملقاومة  حركة  وبد�أت  �جلائرة 
�لثورة �لغا�صبة فكادت تق�صي على �ل�صتعمار، وحتت �صغط 
هذ� �لكفاح �رصعت فرن�صا يف �صحب قو�تها، ولكن �جلن�ل 
عن  و�لتخلي  �لرحيل  رف�ض  �لحتالل  حملة  قائد  »ليوتي« 
�لأجز�ء �ملحتلة، ثم �أغرى بع�ض ذوي �لنفو�ض �لو�صيعة بالغنم 
�لو�رف �لظالل ف�صاعدت باخليانة �ل�صافلة على �إخ�صاع مر�ك�ض 
بعد ن�صال جميد د�م طو�ل عامي 1914 و1915م )1333– 
�لر�صمي يف 30 من  �إعالن �حلماية  �أو�صح  1334هـ(، وقد 
مار�ض عام 1912 �ملبادئ �لإ�صالحية لرفع م�صتوى �ل�صوؤون 
�ل�صلطان  و�صيادة  �لتقاليد  و�حرت�م  و�ملالية  و�لق�صائية  �لإد�رية 
فبد�أت حركة  �ملبادئ  هذه  فرن�صا مل حترتم  �أن  بيد  �ل�رصعية، 

�لتحرير يف غري هو�دة �إىل �أن نال �ل�صعب حريته و��صتقالله.

ويحد �لقطر �ملر�ك�صي يف معظم رقعته باملحيط �لأطلنطي 
منه  �صغري  جزء  ويقع  �ل�رصق،  من  �جلز�ئر  وبالد  �لغرب  من 
على �لبحر �لأبي�ض �ملتو�صط، ومناخه معتدل على �ملحيط يف 
�ل�صيف وبارد يف �ل�صتاء ومعتدل على �لبحر �لأبي�ض، وفوق 
�لثلوج  وتت�صاقط  �لقار�ض  �لربد  ي�صتد  �لد�خل  يف  �جلبال  قمم 
�ملناطق  ويف  �ل�صيف،  ف�صل  يف  �لزو�بع  وتكرث  �ل�صتاء  يف 
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يف  �لفرق  ويت�صع  �لرياح  وتنقلب  �لأمطار  تقل  �ل�صحر�وية 
�حلر�رة لياًل ونهاًر�، و�أهم �أنهار مر�ك�ض نهر »�مللوية«، ونهر 

»�صبو«، و»�أم �لربيع«، و�لأمطار غري منتظمة يف �أرجائها.

قممها  و�أعلى  �لأطل�ض  جبال  �صل�صلة  �لبالد  وتخرتق 
 2500 قممها  و�أعلى  �لريف  جبال  و�صل�صلة  مرت،   4500

مرت.

وتبلغ م�صاحة مر�ك�ض 400 �ألف كيلو مرت مربع وت�صل 
�إىل 500 �ألف، ت�صم منطقة �لريف ومنطقة طنجة، وي�صكن 
من  وهم  �لنا�ض  من  مليوًنا   12 نحو  �خل�صبة  �مل�صاحة  هذه 
�لأ�صليون،  �ل�صكان  هم  و�لرببر  و�لعرب،  �لرببر  عن�رصين: 
و�صاللة  بالبالد  ��صتقرو�  �لذين  �لفاحتني  �صاللة  هم  و�لعرب 

�ملهاجرين من �لأندل�ض بعد جالئهم عنها.

و�أهم �ملدن: �لرباط �ملطلة على �ملحيط، وقد �أ�ص�صها يو�صف 
بن عبد �ملوؤمن �أحد �أمر�ء دولة �ملوحدين و�أمت ت�صييدها �بنه يعقوب 
�مللقب باملن�صور عام 593هـ )1196م( وي�صل عدد �صكانها 
�إىل 200.000، وفا�ض وهي �لعا�صمة �لتاريخية و�لثقافية ولها 
دور هام يف �لتاريخ �لعربي �ملر�ك�صي، ومدينة مر�ك�ض وهي 
عا�صمة �ملناطق �جلنوبية وبانيها هو يو�صف بن تا�صفني موؤ�ص�ض 
�ملر�بطني وذلك عام 454هـ )1062م(، وبها حو�يل  دولة 
250.000 �صاكن، ومكنا�ض وت�صم حو�يل 190.000، 
�لهامة:  مر�ك�ض  ومو�نئ   ،100.000 نحو  ت�صم  ووجدة 
مدن  �أجمل  من  تعد  و�لتي  �لبي�صاء  و�لد�ر  وفيد�ل  �لرباط 
�أطلق  ثم  »�آنفا«،  �لقدمية  �لأزمنة  يف  تدعى  وكانت  �لقطر، 
عليها �لربتغاليون ��صم »كاز�بالنكا« وهو �ل�صم �لإفرجني للد�ر 
ميناء  ثم   ،650.000 �إىل  �صكانها  عدد  وي�صل  �لبي�صاء، 

وبالقرب  �صايف  وميناء  �صاكن،  نحو 60.000  وبه  مزغان 
منه مناجم �لفو�صفات، وميناء »ُمفادور« و»�أغادير«. 

حو�يل  مر�ك�ض  يف  �لزر�عية  �لأر��صي  م�صاحة  وتبلغ 
من  ماليني  ع�رصة  يعادل  ما  �أي  �لهكتار�ت  من  ماليني  �أربعة 
و�أنو�ع  �لدقيقة  �حلبوب  �مل�صاحة  هذه  يف  وتزرع  �لأفدنة، 
و�ملو�لح  و�لفو�كه  و�لبقول  و�خل�رصو�ت  �لأخرى  �حلبوب 
�للوز  و�أ�صجار  و�لكروم  و�لكتان  و�لنخيل  �لزيتون  و�أ�صجار 
�لغابات  على  عالوة  و�لقطن،  �ل�صناعية،  و�حللفاء  و�جلوز 
�لتي حتتل نحو ثالثة ماليني ون�صف �ملليون من �لهكتار�ت، 
وتنتج �أخ�صاب �ل�رصو و�لقرو �لفلليني و�ل�صنوبر �لألبي و�ل�صنوبر 
�ملح�صنة  �لأ�صجار  هذه  ومن  و�لأَْرز،  و�ل�صنديان  �لبحري 
و�لق�صور  و�لفللني  و�ل�صمغ  �لدباغة  مو�د  على  �لبالد  حت�صل 

�لقيمة ل�صناعة �لأثاث عالوة على غابات �لكافور �ل�صا�صعة.

�ل�صمكية،  و�لرثوة  �حليو�نية  بالرثوة  غني  بلد  ومر�ك�ض 
و�لفحم  و�ملنغانيز  و�لنحا�ض  �حلديد  �ملعدنية:  ثرو�تها  ومن 
و�مللح  و�لزرنيخ  )�خلار�صني(  و�لزنك  و�لر�صا�ض  و�لبرتول 

و�لفو�صفات.

وعيد�ن  �لفو�صفات،  �أهمها  خمتلفة  �صناعات  وبالبالد 
�لدهان  و�أنو�ع  و�لزجاجية،  �لبال�صتيكية،  و�ملو�د  �لكربيت، 
�حلديد،  و�لورق، و�صهر  و�لن�صيج،  و�لغزل،  )�لبويات(، 
و�إنتاج  �ل�صغرية،  �ل�صفن  و�إن�صاء  �حلديدية،  �ل�صفائح  و�إعد�د 
�ملنوعة،  �ملنزلية  و�لأدو�ت  �ملعدنية،  و�لأ�صالك  �ملحاريث، 
و�خل�رصو�ت  �لأ�صماك  ول�صيما  �لغذ�ئية  و�ملو�د  و�لأ�صمنت 
و�لفو�كه �ملحفوظة، وتنتج مر�ك�ض طائفة قيمة من �مل�صنوعات 
مو�د  جانب  �إىل  و�ل�صمع  �ل�صابون  من  ممتازة  و�أنو�ًعا  �جللدية 

�لبناء.
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1223– املرُزين – حارة – بق�سم مينا الب�سل
هو �أبو �إبر�هيم �إ�صماعيل بن يحيى بن �إ�صماعيل بن عمرو 
)�نظر  �ل�صافعي  �لإمام  �أ�صحاب  من  كان  �ملزين،  ��صحق  �بن 
مادة �ل�صافعي( �ملقربني، وهو من �أهايل م�رص، وكان ز�هًد� 
ا على �ملعاين �لدقيقة، عارًفا بطرق �أ�صتاذه �ل�صافعي  عامِلًا غو��صً
وكافة فتاويه وما ينقل عنه، وكان له �لف�صل يف ن�رص مذهبه 

يف م�رص و�صوريا و�لعر�ق وخر��صان.

�لكبري«،   »�جلامع  منها:  �لعدد  كثرية  كتًبا  �ألف  وقد 
و»�جلامع �ل�صغري«،  و»خمت�رص �ملخت�رص«، و»�ملنثور و�مل�صائل 
وغري  »�لوثائق«  وكتاب  �لعلم«،  يف  و»�لرتغيب  �ملثرية«، 

ذلك.

وقال �لإمام �ل�صافعي عنه: »�ملزين نا�رص مذهبي«،  و�لو�قع 
هو �أن �ملزين �أبرز مذهب �ل�صافعي يف �أجلى مظاهره، و�صدق 
�أبو �لعبا�ض �بن �رصيج �إذ قال: »�إن خمت�رص �ملزين يخرج من �لدنيا 
�ل�صافعي،  مذهب  �مل�صنفة يف  �لكتب  �أ�صل  وهو  كالعذر�ء، 

وعلى مثاله ترتب �لكّتاب ولكالمه ف�رصو� و�رصحو�«. 

وملا ُويل �لق�صاء بكار بن قتيبة مب�رص وكان قد جاء من بغد�د 
وكان حنفي �ملذهب )�نظر �بن قتيبة( فاجتمع باملزين يف جنازة 
�أتباعه �أن ي�صاأل �ملزين باأنه جاء يف �لأحاديث  و�أوعز �إىل �أحد 
ا، فلما قدم �ل�صافعية �لتحرمي على  حترمي �لنبيذ وجاء حتليله �أي�صً
�لتحليل فقال �ملزين: »مل يذهب �أحد من �لعلماء �إىل �أن �لنبيذ 
كان حر�ًما يف �جلاهلية ثم حلل، ووقع �لتفاق على �أنه كان 
فا�صتح�صن  بالتحرمي«،  �لأحاديث  �صحة  يع�صد  فهذ�  حالًل 

�بن قتيبة منه هذ� �لقول �مل�صتمل على �لأدلة �لقاطعة.

من  �أحد  يكن  ومل  �لزهد،  �صديد  ورًعا،  �ملزين  وكان 
بالتقدم  �لأ�صياء  نف�صه يف �صيء من  �ل�صافعي يحدث  �أ�صحاب 
وفاته،  عند  �ل�صافعي  �لإمام  غ�صل  توىل  �لذي  وهو  عليه، 
فقال  تاريخه،  �ملزين يف  �ملادة(  )�نظر هذه  يون�ض  �بن  وذكر 
كانت له عبادة وف�صل، وكان ثقة يف �حلديث ل يختلف فيه 
�أحد �لزهاد يف �لدنيا ومن خري  �أهل �لفقه، وكان  حاذق من 

خلق �لله ومناقبه كثرية.

مزينة  �إىل  �لز�ي  �مليم وفتح  ب�صم  »باملَُزين«  تلقيبه  ويرجع 
بني كلب وهي �إحدى �لقبائل �لعربية �مل�صهورة.

)878م(  264هـ  عام  رم�صان  �صهر  يف  وفاته  وكانت 
مب�رص ودفن بالقرب من تربة �لإمام �ل�صافعي بالقر�فة �ل�صغرى 
ب�صفح جبل �ملقطم، وقد ز�ر فرتة �بن خلِّكان �صاحب كتاب 
�أن  �ل�صغري  تاريخه  �بن زولق يف  �لأعيان«، وذكر  »وفيات 
يكون  �لطويل  �لعمر  بهذ�  �أخذ  فاإذ�  �صنة،  عا�ض 89  »�ملَُزين« 

ميالده قد حدث يف حو�يل 172هـ )788م(.

ويعد كتابه »�ملخت�رص« خال�صة �ملذهب �ل�صافعي مع بع�ض 
زياد�ت �أ�صافها �ملَُزين عليه.

1224 – امل�ستعني باهلل – �سارع – بق�سم الرمل
هو �أحمد حممد بن �ملعت�صم �لعبا�صي )�نظر هذه �ملادة( �بن 
هارون �لر�صيد )�نظر هذه �ملادة( توىل �خلالفة �لعبا�صية يف 5 من 
�ملنت�رص  �خلليفة  وفاة  �لثاين عام 248هـ )959م( عقب  ربيع 
و�صارو�  �صوكتهم  وقويت  �لأتر�ك  نفوذ  عهده  ز�د يف  �لذي 
و�أرز�قها،  ومر�فقها  �لدولة  �صوؤون  من  كثري  يف  يتحكمون 
�أن  دون  �حلكم  يتوىل  عبا�صي  خليفة  �أول  هو  بالله  و�مل�صتعني 
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يرثه عن �أبيه �لذي مل يبايع باخلالفة عقب وفاة و�لده �ملعت�صم 
�لعبا�صي، ولقد كان للمو�يل �لف�صل �لأكرب يف �عتالء �مل�صتعني 
عر�ض �خلالفة فهم �لذين �صعو� لنتخابه، وعملو� جهد طاقتهم 
باأ�صهم  و��صتفحل  نفوذهم  �متد  ثم  ومن  بامللك،  مبايعته  على 
يف عهده و�أ�صبحو� يتحكمون يف �ختيار �لوزر�ء وكبار رجال 
�لهامة، ومن غ�صبو�  �ملنا�صب  �لدولة، فمن ر�صو� عنه يوىل 
عليه يق�صي عليه ليحل حمله من يو�فق هو�هم ويتمتع بعطفهم 
�لأتر�ك  قو�د  �أحد  �مل�صتعني  لوز�رة  �ختارو�  وقد  ورعايتهم، 
يدعى »�أتام�ض« فا�صتحوذ على �لكثري من �أمو�ل �لدولة، و�أخذ 
فاأق�صوه  عليه  �ملو�يل  �صخط  �أثار  مما  ي�صاء  فيها كيف  يت�رصف 

عن من�صبه.

وُويل �لوز�رة بعده عبد �لله بن حممد بن يزو�و، فو�صع 
نظاًما ل�صبط �أمو�ل �لدولة �إير�ًد� وم�رصوًفا، و�عترب نف�صه �أميًنا 
على خز�ئن �مللك، فكان ير�قب �لله يف كل �ل�صوؤون ويت�رصف 
وفاًقا لالأمانة �لتي و�صعت يف عنقه، غري �أن طو�ئف �ملو�يل مل 
� لف�صادهم وعبثهم  تر�َض عن هذ� �لنظام �ملحكم �لذي ي�صع حدًّ
�لرعية فكرهو� من  �أفر�د  �لعدل بني  �ل�صعب، ويقيم  مبقدر�ت 
ن�صابها  �لأمور يف  �أمانته ومروءته وو�صع  �ل�صالح  �لوزير  هذ� 
�لبغ�صاء  له  فاأظهرو�  و�لف�صاد،  �لظلم  على  و�لق�صاء  �حلق، 
�إىل بغد�د يف �صهر �صعبان  �لهرب من �صامر�  � من  بُدًّ فلم يجد 
�لف�صل  بن  بعده حممد  �لوز�رة  وويل  )960م(  عام 249هـ 
�جلرجائي، وقد كان وزيًر� للخليفة �ملتوكل قبل ذلك )�نظر 

مادة �ملتوكل(.

م�صتمر،  �طر�د  يف  و�صلطانهم  �ملو�يل  �صيطرة  وظلت 
لقتل  مكيدة  دبرو�  �أنهم  لدرجة  وجربوتهم  نفوذهم  فعظم 
تنفيذها  قبل  بها  علمه  ب�صبب  �إل  منها  ينج  ومل  �مل�صتعني، 

فا�صتطاع �إحباطها، وبادر �إىل �لهرب �إىل بغد�د حيث جلاأ �إىل 
به جماعة من  �لله بن طاهر، وهناك حلق  بن عبد  د�ر حممد 
قو�د �لأتر�ك و�أخذو� ي�صتعطفونه، ويلحون عليه يف �لعودة �إىل 
�صامر� فاأبى، و�أمرهم بالرجوع �إىل �أماكن قياد�تهم، ومن ثم 
�ن�رصفو� غا�صبني و�أجمعو� �أمرهم على �إخر�ج �ملعتز بن �خلليفة 
�ملتوكل من �ل�صجن، وكان �مل�صتعني قد �أودعه �ل�صجن عقب 
توليه �خلالفة �إتقاء �رصه وبذلك �صارت بغد�د و�أهلها يف جانب 
بن  �لله  عبد  بن  حممد  �لأمور  ت�رصيف  يف  يعاونه  �مل�صتعني 
و�أتباعهم يف جانب  �لأتر�ك  و�ملو�يل  �صامر�  طاهر، و�صارت 
�إىل  �لأمة  فانق�صمت  باخلالفة،  مبايعته  يف  و�أ�رصعو�  �ملعتز، 
ق�صمني متنازعني، ون�صبت �حلرب �لأهلية بني �لفريقني طو�ل 
عام 251هـ )962م(، وبعد �أن كتب �بن طاهر �إىل �ملعتز يف 
طلب �ل�صلح وقال �لنا�ض �إنه �صعى خللع �مل�صتعني، �نتهى �لأمر 
مببايعة �مل�صتعني للمعتز ببغد�د، ثم تربعه على عر�ض �خلالفة يف 
4 من �صهر �ملحرم عام 252هـ )963م( وتويف �مل�صتعني بعد 
�لتي  بالله هي  �مل�صتعني  �أم  �أن  �لتاريخ  ويروي  مغموًر�،  ذلك 
�مللك،  يف  �ل�رصعية  حقوقه  و�صلبه  �صامر�،  من  طرده  دبرت 

فكانت من هوؤلء �لأمهات �لتي نزعت �لأمومة من قلوبهن.

باب  بق�سم   – �سارع   – امل�ستكفي   –1225
ا( �رشقي )الراك�سي حاليًّ

�لدول  تولو� حكم  ممن  �ثنان  بالله  �مل�صتكفي  لقب  يحمل 
�خلليفة  وهو  بالله  �مل�صتكفي  �لله  عبد  �أولهما  �لإ�صالمية، 
�لثاين و�لع�رصون من خلفاء �لدولة �لعبا�صية، وثانيهما حممد بن 
عبد �لرحمن بن عبيد �لله �مل�صتكفي بالله �أحد �أمر�ء �لأندل�ض، 

وفيما يلي ترجمة كل منهما:
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للدولة  �لثاين و�لع�رصون  �خلليفة  بالله:  امل�ستكفي  الله  1( عبد 
�إذ كان  �أمور �لدولة،  �لعبا�صية، ومل يكن يف يديه �صيء من 
�ألعوبة يف �أيدي �لأتر�ك �لذين �صملو� عينيه، ومل يدم تربعه على 

عر�ض �خلالفة �صوى عام و�حد هو عام 338هـ )949م(.

النا�رش  بن  الله  عبيد  بن  الرحمن  عبد  حممد   )2
�أمر�ء  ثامن  �لنا�رص  �لرحمن  عبد  �صاللة  من  بالله:  امل�ستكفي 
بني �أمية يف قرطبة بالأندل�ض، وقد حاول توحيد �صفوف �لرببر 
على  باأ�صطوله  يت�صلط  و�أن  �إفريقيا  �صمال  على  �صيادته  وب�صط 
�لعلوم  �إمناء  على  ي�صاعد  و�أن  �ملتو�صط،  �لأبي�ض  �لبحر  غرب 
�أيامه  يف  �لأندل�ض  تعي�ض  و�أن  و�ل�صناعة  و�لتجارة  و�لفنون 
فهبَّ  �لبالد  حال  تدهور  ما  �رصعان  ولكن  �لذهبي،  ع�رصها 
�إع�صار مارد جعل �مل�صلمني يخو�صون �ملعارك  على �زدهارها 
لذلك  �نتظارهم  طال  مرت�صدون  �أعد�ء  عن كثب  وير�صدهم 
�ليوم �لذي يتمزق فيه ملك �لدولة �لأموية �لتي �أ�ص�ض دعائهما 
عبد  �ل�صامخ  بناءها  و�أقام  �لد�خل،  �لرحمن  عبد  قرطبة  يف 

�لرحمن �لنا�رص.

�لذين  �لرجال  هوؤلء  من  بالله  �مل�صتكفي  حممد  وكان 
يف  �لندفاع  حيث  من  �ل�صور  �أب�صع  يف  �لتاريخ  �صورهم 
وعالنيته  �رصه  على  وي�صتويل  �ل�صعة  وجد�نه  ت�صود  �لفجور، 

�ل�صقم �لقامت.

�صتات  جمع  حكومته  حاولت  باحلكم  عهده  �أول  ويف 
هذ�  عهد  كان  ثم  ومن  �أخفقت،  ولكنها  تقدم  كما  �لقبائل 
نهائيًّا  و�لق�صاء  �لطو�ئف  لقيام ملوك  مبثابة متهيد  �لتع�ض  �لأمري 
�مل�صتكفي  �لأندل�ض، ومل يدم حكم  �لأموية يف  على �خلالفة 

غري عامني.

مبا  �ل�صعيف  �لأمري  هذ�  يذكر  ماز�ل  �لتاريخ  كان  و�إذ� 
»ولدة«  و�لد  �أنه  ذلك  يرجع  فاإمنا  �أخالق،  من  به  �ت�صف 

�ل�صاعرة �لأندل�صية �ل�صهرية.

فقد ولدت هذه �ل�صاعرة �لتي عرفت يف �أوج عزها »بغادة 
مبولدها  ي�صعر  فلم  خاماًل،  �أبيها  بيت  �أ�صحى  عندما  قرطبة« 
�أحد، �إذ جاءت بها �لأيام ومل يبق من ملك �آبائها و�أجد�دها 
�ل�صامخ غري ذكريات وعرب، فقد كان »بنو حمود« قد ق�صو� 
و�لعتقال  و�لنفي  �لت�رصيد  من  ينج  ومل  �أ�رصتها،  �أمر�ء  على 
و�لقتل غري �أبيها �لذي �أغم�ض �ل�صطهاد عينه عنه �حتقاًر� لأمره 

وهو�ًنا به على �لعتقال.

ويف عام 414هـ )1023م( ��صتطاع �لفتى �لطامع �لذكي 
�إىل  يعود  �أن  �لنا�رصي  �جلبَّار  عبد  بن  ه�صام  بن  �لرحمن  عبد 
من  رم�صان  �صهر  يف  �آبائه  ق�رص  يقتحم  و�أن  متخفًيا،  قرطبة 
تلك �ل�صنة، فبويع باخلالفة وكان حكم »بني حمود« قد وهن 

و�آذن بالزو�ل.

و�رصعان ما ظهرت »ولدة« غادة قرطبة يف ق�رص �خلالفة، 
بارعة �حل�صن، �صاحرة �لطرف، جليلة �ل�صناء، وعجب �لنا�ض 
�أن تكون هذه �حل�صناء بهذه �خلالل فلم ترث عن �أبيها �لغباء، 

وبالدة �حل�ض، و�صخامة �جل�صد.

تلقب  �لذي  ه�صام  بن  �لرحمن  عبد  حكم  يطل  ومل 
بامل�صتظهر بالله، �إذ ثار �لثائرون بالق�رص، ومل يغثه من جنده، 
ورجال حا�صيته مغيث، وما هي �إل برهة حتى كان �مل�صتظهر 
�لق�رص  فدخل  باخلالفة  �مل�صتكفي  بويع  وحتى  هامدة،  جثة 
�أيام  ب�صعة  بعد  �أمره  ي�صلم  ثم  �ل�صخم،  ج�صمه  يجر  متثاقاًل 
لمر�أة لعوب هي بنت �صكرى �ملرورية، ويبيح لكل من �صاء 
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�أن يتلقب مبا �صاء وياأخذ من مر�كز �ل�صلطة ووظائف �خلالفة 
�أعباء  عاتقه  عن  ويلقي  ولذ�ته  ل�صهو�ته  هو  ليخلو  له  يحلو  ما 

�حلكم.

ومل ت�صتغرق خالفة �مل�صتكفي �أكرث من عامني �صمال �ملدة 
�لو�قعة بني عام 414 وعام 416هـ )1023 – 1025م(، 
ومل يكن من �مل�صتغرب �أن ياأتي �أهل قرطبة يف �صهر ربيع �لأول 
�أحد  عليهم  ويولو�  �ملاجن  �خلليفة  ذلك  فيخلعو�  �صنة 416هـ 
�لعلويني، ثم يخلعوه بدوره ويبايعو� �أبا بكر بن ه�صام بن حممد 
�لأموي �لذي �نتهى بحكمه عهد بني �أمية يف �لأندل�ض، ومل 
� وكاأمنا ��صتكرثو� عليه  يعتقل �أهل قرطبة �مل�صتكفي فرتكوه حرًّ

�أن يقتل �أو يعتقل.

�ملنادي يف  �أبو بكر بن ه�صام، ونادى  وبعد عامني طرد 
بها ول  �أمية  بني  يبقى رجل من  »�أل  و�أربا�صها  قرطبة  �أ�صو�ق 

يرتكهم عنده �أحد«. 

�لنفي  من  �أنوثتها  �أعفتها  وقد  قرطبة  يف  وّلدة  وبقيت 
�حللوة  و�لأحالم  �لذكريات  مع  لتعي�ض  بقيت  و�لت�رصيد، 
�لتي  �لعريقة  �لقر�صية  �لأ�رصة  جمد  خميلتها  يف  ت�صور  �لتي 
�صطرت لالإ�صالم و�لعروبة �صفحات خالد�ت يف �ملغرب ويف 
�لأندل�ض، وطوت يف �أعماقها �صجل �لفاجعات �لتي �كتنفت 
طفولتها و�صباها وخرجت �إىل �ملجتمع تبهره بح�صنها و�صبابها 
�لغ�ض، ون�صبها �لعريق �لكرمي، ومتهل �لتاريخ ينظر �إىل هذه 
�لوزر�ء  روؤو�ض  لها  تنحني  عزها  عر�ض  على  �لأموية  �لغادة 
و�ل�رص�عة،  بالولء  تفي�ض  �لتي  �لق�صائد  لها  وتتلى  و�لعظماء 
وكانت جمال�صها يف قرطبة منتدى �لأدباء و�ل�صعر�ء؛ ومن ثم 

بنت  �صكينة  �لتي كانت  »�ل�صالونات«  �أدب  ر�ئد�ت  من  فهي 
�حل�صني وعائ�صة بنت طلحة �لر�ئدتني �لأوليني لها.

ن �صفحات لأزهى ع�رص  وعاد �صجل بني �أمية �لأدبي يدوِّ
فاأ�صغ  »وّلدة« �صانعته وملهمته  �لأندل�ض، وكانت  �أدبي يف 
بالذهب  ثوبها  طر�ز  على  فتكتب  بجمالها  تتباهى  وهي  �إليها 

�خلال�ض هذين �لبيتني:

لُح للَمعايل   �أنا و�للَِّه �أ�صْ
و�أْم�صي ِم�ْصَيتي و�أتْيُه ِتْيها  

ي  و�أمكُن عا�صقي من لثم َخدِّ
و�أُْعطي ُقْبَلتي َمْن َي�ْصتهيها  

هذه  �ملعاين  �لبديع  �جلر�ض  �حللو  �لرقيق  �صعرها  ومن 
�لأبيات �لتي غنتها معازف قرطبة، ويقال �إنها نظمتها يف ود�ع 

�بن زيدون )�نظر هذه �ملادة( �صاحب �لوز�رتني:

َعْك   ٌب َودَّ رْبَ حُمِ َع �ل�صَّ َودَّ
ِه ما ��ْصَتْوَدَعْك ذ�ئٌع من �رِصِّ  

 
َيْقَرُع �ل�ِصنَّ على �أن مل يُكْن  

ز�َد يف تلَك �خُلَطى �إْذ �َصيََّعْك  

يا �أخا �لبدِر �صناًء و�َصَنى 
َحفَظ �للَُّه زماًنا �أَْطَلَعْك    

�إن َيُطْل بَْعَدَك َلْيلي فلَكمْ 
بِتُّ �أ�صكو ِق�رَصَ �للْيِل َمَعْك  
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وعا�صت وّلدة طوياًل، وق�صت حياتها عذر�ء ترفًعا عن 
�لزو�ج يف زمن �أ�صنى على جمدها وعر�ض �آبائها �ملنهار، غري 
ما  �لأدبي  �لتاريخ  على  متلي  �أن  ��صتطاعت  �لعمر  بطول  �أنها 
�صاءت �أن متليه، وكانت جزلة �لقول رفيعته، وكانت ت�صاجل 
�ل�صعر�ء وتنا�صل �لأدباء، وتوفيت عام 480هـ )187م( بعد 
طابعها  يو�صح  �لنغم  عذب  رنيًنا  �لدنيا  م�صامع  تركت يف  �أن 
وظلها و�أثرها يف �لتاريخ �ل�صيا�صي و�لأدبي طو�ل ما يقرب من 

ن�صف قرن.

�إنها  يقول:  من  فمنهم  �صلوكها،  يف  �لرو�ة  و�ختلف 
كانت م�صهورة بالعفة و�لطهر، ومنهم من يقول: �إنها كانت 
على نقي�ض ذلك، مما �أوجد �إىل �لقول فيها �صبيل بقلة مبالتها 
وجماهرتها بلذ�تها، غري �أن هذ� �لتناق�ض يف �لرو�ية مل يحاول 
كتاب �ل�صري تف�صريه و�خللو�ض �إىل ر�أي �صحيح يحدد �صلوكها 

ويقطع مبا كانت عليه من طهر �أو ��صتهتار.

وعلى كل حال فاإن �لفو�جع �لتي �أملت بها و�صرية و�لدها 
�لتي جترح كربياءها وزو�ل ملك �آبائها و�أجد�دها، كل ذلك 
�ل�صبيل  يف  �لتناق�ض  وجود  �إىل  �أدت  �لتي  �لعو�مل  من  كان 
�لذي �صلكته �إن �صح قول من �أ�صاوؤو� بها �لظنون، فهذ� �لو�لد 
�ملتهالك على �ل�صهو�ت �لذي بلغ من �صعة نف�صه �أمام خ�صف 
بني حمود باأهل بيته �أن ��صتجاز طلب �ل�صدقة، ور�ح يطوف 
بالفالحني وقت �صمهم �لغالت ي�صاألهم �أن يعطوه من زكاتها، 
�لدنيا  وجتعل  حياتها،  عليها  تنغ�ض  �صريته  كانت  �لو�لد  هذ� 

�صود�ء يف عينيها كلما خلت لنف�صها و�آوت �إىل خمدعها.

وقد قيل �إنها �أحبت �أبا �لوليد �بن زيدون ثم هجرته عندما 
�صجن و�غرتب ويقال �إنها هامت بالوزير �أبي عامر بن عبدو�ض، 

�أمل  �أن طغى على وجد�نها  �أنها مل حتب بعد  ولكن �لو�قع هو 
�حل�رصة ومر�رة �لإخفاق �لذي �أطاح بعرو�ض �أهلها، ومل تعباأ 
وقد  زيدون،  �بن  بقول  وتطرب  – تلهو  قرطبة  – وهي يف 
باحلياة  متعتها  متار�ض  وهي  فيها،  ب�صعره  يغنني  �لقيان  �أخذت 

ومباهجها:

�أ�صحى �لتنائي بدياًل من تد�نينا  
وناَب عن ِطيِب ُلْقياَنا جَتاِفينا  

بِْنُتم وبِنَّا فما �بتلت جو�نحنا  
ْت ماآقينا �صوًقا �إليكم، ول َجفَّ  

نكاُد حنَي تناجيكم �صمائُرنا  
ينا يق�صي علينا �لأ�صى لول تاأ�صِّ  

�إىل �أن يقول:

ُفنا  نا خلياًل عنِك َي�رْصِ وما ��صتع�صْ
ول ��صَتَفْدنا حبيًبا َعْنِك ُي�ْصلينا   

َبا َنْحَونا من ُعْلو مطَلِعِه   ولو �صَ
َجى مل َيُكْن حا�صاِك ُي�ْصبينا بدُر �لدُّ  

ومن �مل�صتطاع �لقول �إن �لع�رص �لذي عا�صت فيه هو ع�رص 
»ولدة بنت �مل�صتكفي« �لتي خلدت ��صم �أبيها على �لرغم من 

حقارته و�صعة نف�صه.

�أما ترجمة �صاحب ��صم �ل�صارع �حلايل فاطلبها يف كلمة 
)�لر�ك�صي(.
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1226– امل�ستن�رش – �سارع – بق�سم حمرم بك
1( احلكم امل�ستن�رش: �أحد ملوك �لأندل�ض جمع من �لكتب ما 
يزيد على 400 �ألف جملد ��صتغرق نقلها �صتة �أ�صهر، وذلك 
و�لنو�حي،  �لأقاليم  كافة  ومن  �لأندل�ض  �أنحاء  خمتلف  من 
بتلك  �صاقت خز�ئنها  طائلة حتى  �أمو�ًل  ذلك  �صبيل  باذًل يف 
�ملجلد�ت، ويذكر �بن ب�صكو�ل �أنه قّلما وجد كتابًا من خز�ئنه 

�إل وله فيه قر�ءة �أو نظر يف �أي فن.

2( امل�ستن�رش بالله: هو �خلليفة �لعبا�صي �ل�صابع و�لثالثني �لذي 
 –  1226( 640هـ  �إىل   623 من  عاًما   27 خالفته  د�مت 

1242م(.

وهو م�صيد »�مل�صتن�رصية« �إحدى جامعات �لعرب �لإ�صالمية 
�لقدمية، وقد فرغو� من بنائها عام 631هـ )1233م( وبلغت 
هذه  دينار، ويف رحاب  �ألف  �إن�صائها حو�يل 700  تكاليف 
و�لطب  و�لفقه  و�لدين  �لقر�آن  علوم  تدر�ض  كانت  �جلامعة 
و�لريا�صيات، وقد قال �أحد �ملوؤرخني عنها �إنها �أقدم جامعات 
�فتتاح  بها من علوم، وكان  ما يدر�ض  تنوع  �لعامل من حيث 
631هـ  عام  رجب  �صهر  من  �خلام�ض  �ليوم  يف  �جلامعة  هذه 
و�لبناوؤون  و�ملهند�صون  �لعمال  فرغ  �أن  بعد  )1233م( 
و�لنقا�صون من �صنع جدر�نها و�صاحاتها وقاعاتها وتزيني كل 
ذلك على �أبهى وجه و�أح�صن زينة، وقد �أمر �خلليفة �مل�صتن�رص 
بنقل 80 �ألف جملد وكتاب وخمطوط �إىل مكتبتها، وكان 
و�مل�صتخدمون  و�ملدر�صون  هم  كاماًل  غذ�ء  يتناولون  طالبها 

باملجان.

�لترتي  جنود  بها  خرَّ )1392م(  795هـ  عام  ويف 
تيمور لنك، و�أحرقو� معظم �ملجلد�ت و�لكتب و�ملخطوطات 

ثانية  �جلنود مرة  ثم جاء هوؤلء  ت�صمها،  �لتي كانت خز�ئنها 
ونهبو� ما بقي من �لكتب ثم �أحرقوها، ومل جتدد �أبنيتها �إل يف 

عام 1366هـ )1946م(.

�مللقب  علي  �حل�صن  بن  معد  متيم  �أبو  هو  بالله:  امل�ستن�رش   )3
بالظاهر لإعز�ز دين �لله، وقد �أ�صفى �أبو متيم معد على نف�صه 
لقب �مل�صتن�رص بالله عقب توليه �خلالفة �لفاطمية يف م�رص عام 

428هـ )1036م( وهو ثامن �خللفاء �لفاطميني.

بكلمة  �خلا�ض  �لبحث  يف  فاطلبها  �ملف�صلة  ترجمته  �أما 
»�لفو�طم« .

4( اأب� عبد الله ابن اأبي زكريا )امللقب بامل�ستن�رش بالله(: وهو 
ثالث �أمر�ء دولة �حلف�صيني يف تون�ض، وهو �بن �أبي زكريا �بن 
�أبي زيد �بن �أبي حممد عبد �لو�حد �حلف�صي، وقد قامت دولة 
�لعربي،  �ملغرب  يف  �ملوحدين  دولة  �أنقا�ض  على  حف�ض  بني 
و��صتمر حكم �لدولة �حلف�صية �أكرث من ثالثة قرون يف �إفريقية 
بعد وفاة  بالله �حلكم  �مل�صتن�رص  �لله  �أبو عبد  )تون�ض(، وتوىل 
�أبيه �أبي زكريا عام 647هـ )1249م(، ف�صار على نهج �أبيه 
يف �لإ�صالح و�لتعمري، ومل يكن ع�رصه �أقل �زدهاًر� من ع�رص 
و�لده، فما كاد يخرج ظافًر� من �لفتنة �لتي �أثارها عليه �بن عمه 
�لقبائل  �إحدى  رياح  قبيلة  غرب  عليها  �صاعده  و�لتي  �للحياين 
يف  �حلف�صي  �حلكم  توطيد  على  عمل  حتى  للهاللية  �ملنتمية 
�لقطر �جلز�ئري، فاأفلح ذلك، وجنح يف �لق�صاء على �حلركة 
بعد  �لتا�صع  لوي�ض  �لقدي�ض  تون�ض  �لتي وجهها على  �لع�صكرية 
فذ�عت  �أجنو،  �صاحب  و�صارل  م�رص،  من  مهزوًما  عودته 
�ملوؤمنني  �أمري  �خلليفة  لقب  لنف�صه  و�تخذ  قدره  وعظم  �صهرته 
بعد �أن ح�صل عام 657هـ )1249م( على وثيقة من �رصيف 
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�لأ�رص�ف مبكة جتعله وريًثا للخلفاء �لعبا�صيني �لذين كان �لتتار 
قد ق�صو� على ملكهم يف بغد�د، وقد �أحاط حكمه ببطانة قوية 
�صك  بقي  كما  و�جلي�ض،  �لدولة  دعامة  كانو�  �ملوحدين  من 

�لنقود موحدي �ل�صكل و�لوزن.

وحقق قيام �إمرب�طورية �حلف�صيني لإفريقية )تون�ض( تقدًما 
�لأركان  �ملتني  للحكم   � مقرًّ تون�ض  مدينة  من  جعل  عظيًما 
ومركًز� �صيا�صيًّا وثقافيًّا للقطر باأ�رصه، فكانت دو�وين �حلكومة 
�ملال،  وبيت  �جلي�ض،  هي:  كبرية  �أق�صام  ثالثة  يف  تتدرج 
و�لق�صاء، وكان عمال �لوليات ُيختارون - على غر�ر �لنظام 

�ملوحدي �لقدمي - من �أقارب �خلليفة.

و�صيد �مل�صتن�رص �لق�صور و�مل�صاجد و�لزو�يا و�لقناطر �ملعلقة 
�أندل�صي  �أبيه وكانت جميعها ذ�ت طابع  و�ملكتبات على غر�ر 
و�لإد�ريني  و�ل�صعر�ء  �لعلماء  بالطه  �إىل  و�جتذب  بهيج، 
من  ول�صيما  �لإ�صالمي  �لعامل  بقاع  جميع  من  �ملاهرين 
�لأندل�ض، وكانت ب�صاتني ق�صوره على منط بهو �ل�صباع بق�رص 
�حلمر�ء �ل�صهري باإ�صبانيا، و�إليه يرجع ت�صييد جنة �أبي فهر على 
بعد كيلو مرت و�حد من تون�ض، كما ين�صب �إليه ت�صييد م�صجد 
باب �لدرب »باملنا�صتري«،  وهي بلدة كان بها دير للم�صيحيني 

ومن ��صم �لدير بالإفرجنية �صميت هذه �لبلدة.

ويف عهده تاألقت �حل�صارة �لتون�صية، وتاأنق �ملعماريون يف 
�إقامة �ملباين و�لنا�ض يف مالب�صهم و�أزيائهم ووطدت �لعالقات 
�لدول  بني  �ملنتظمة  و�لقت�صادية  �لتجارية  و�ل�صالت  �لودية 
�حلف�صية وبني بر�صلونة يف �إ�صبانيا، ومر�صيليا يف فرن�صا، وجنوه 
فعقدت  �لأوروبية،  �لبلد�ن  من  �إيطاليا، ويف كثري  وبيز� يف 
�لقن�صليات  و�أن�صئت  و�ملالحة،  �لتجارة  تنظم  �لتي  �ملعاهد�ت 

يف تون�ض وزيدت �لر�صوم �جلمركية، مما كان له �أقوى �لأثر 
يف رو�ج �لتجارة بني �لقارة �لإفريقية �ل�صمالية و�أوروبا يف ذلك 
�ملرتزقة  �جلنود  من  عدد  �مل�صتن�رص  حول  �جتمع  وقد  �حلني، 
�لن�صارى، وكان ذلك �صبًبا يف تهديد �صليبي �لقدي�ض لوي�ض 

قرطاجة تهديًد� خطرًي� عام 669هـ )1270م(.

ب�صبب  و�لقالقل  �لفنت  تعاقبت  حكمه  �أيام  �أو�خر  ويف 
�صحيحة،  قر�بة  باخلليفة  تربطهم  ممن  �لأمر�ء  بع�ض  طمع 
�صوؤون  على  و�ل�صيطرة  �لعر�ض  على  �ل�صتيالء  مزعومة يف  �أو 
وظّل  �خلليفة،  مركز  �ملتو��صلة  ��صطر�باتها  فاأ�صعف  �لدولة، 
طردو�  �جلز�ئر  مدينة  �أهل  �أن  لدرجة  ي�صت�رصي  �ل�صعف  هذ� 
�إىل  د�م  �جلمهوري  �حلكم  من  نوًعا  و�أن�صوؤو�  �حلف�صي  �لو�يل 

عام 676هـ )1277م( �أي بعد وفاة �مل�صتن�رص بعام كامل.

وكان من نتائج تلك �لفنت، وذلك �لوهن يف كيان �لدولة 
�أن ف�صلت رغبة �لأمر�ء �حلف�صيني يف ن�رص �لأمن و�ل�صالم على 
رياح  بني  على  �ُصليم  بنو  تغلب  فقد  �ملغربي،  �إفريقيا  �صمال 
يف  وتدخلو�  �لريف  نو�حي  على  �إتاو�ت  �أحز�بهم  وفر�صت 
�خلالفات �لتي ن�صبت بني �لأمر�ء �حلف�صيني، وكانو� ينا�رصون 
من �لأمر�ء من يختارون وبذلك �أثارو� حفيظة �صكان �حل�رص، 
بعد  �حلكم  وتوىل  )1276م(  675هـ  عام  �مل�صتن�رص  وتويف 

�بنه �لو�ثق.

بق�سم   – حارة   – اأبو علفة  م�سجد   –1227
مينا الب�سل

كبار  من  وكان  علفة،  �أبو  عا�صور  �حلاج  �مل�صجد  �أن�صاأ 
�صمن  يقع  و�مل�صجد  و�لقطن،  �لغالل  يف  �لإ�صكندرية  جتار 
م�صاحتها  تبلغ  نف�صها  �ملنطقة  يف  �لأر��صي  من  وقطع  �أمالك 
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15.000 مرت مربع، و�أوقف كل ذلك وحدد ن�صبة من ريع 
على  �أ�رصته  معلومات  وتدل  �مل�صجد،  على  لل�رصف  �لوقف 
ع�رص  �لتا�صع  �لقرن  من  �لأخري  �لربع  يف  �ملغرب  من  نزح  �أنه 
�أ�رصته  وفروع  �لع�رصين،  �لقرن  م�صتهل  وتويف يف  للتجارة، 
�جته بع�صها �إىل ر�صيد و�ملن�صورة وكفر �لزيات و�لفرع �لأ�صيل 

� بالإ�صكندرية. ماز�ل م�صتقرًّ

1228– م�سجد اأبو ناجي – �سار ع – بق�سم 
مينا الب�سل )الدخيلة(

علي  �حلاج حممد  �لدخيلة  مبنطقة  ناجي  �أبو  م�صجد  �صيد 
)1845م(،  1271هـ  عام  �ملنطقة  بهذه  ولد  �لذي  ناجي 
َمُنوًطا  كان  �لأكرب  جده  �أن  �إىل  ناجي  باأبي  ت�صميته  وترجع 
دمنهور  مركز  »�صنطي�ض«  ببلدة  �حلكومية  �ل�رص�ئب  بجمع 
مبحافظة �لبحرية وهي موطن �لأ�رصة �لأ�صيل، وذلك منذ زمن 
بعيد، فخرج عليه جماعة من �لل�صو�ض يريدون �صلب ما معه 
من �ل�رص�ئب �لتي جمعها، فقاوم خ�صومه و��صتطاع �لنت�صار 
عليه  �أطلق  �حلني  �لرغم من عددهم، ومنذ ذلك  عليهم على 
مو�طنوه لقب »�أبو ناجي« لنجاته من موت حمقق، وحمل هذ� 
�للقب �أفر�د �أ�رصته �لتي نزح �أفر�دها �إىل �لإ�صكندرية و��صتقرو� 
منذ  وذلك  �لأ�صلية  �ملدينة  على  �لدخيلة  �أي  �لدخيلة  ب�صاحية 

عهد بعيد.

وجنح  �لبناء  �أعمال  ناجي  �أبو  علي  حممد  �حلاج  وز�ول 
�أعماله و�صار مقاوًل معماريًّا، و�صاعده على ذلك وجود  يف 
�ملحاجر باملك�ض على مقربة من �لدخيلة، وكانت جميع �ملنازل 
و�ملن�صاآت �ملختلفة �حلكومية و�خلا�صة ت�صيد من �أحجار �ملك�ض 
�لتي كانت تنقل �إىل �أنحاء �لإ�صكندرية يف عربات خا�صة كان 

يطلق عليها ��صم »َعَربِيَّات �ل�صندوق« لأن �صكلها كان بالفعل 
ي�صبه �ل�صندوق �لكبري، وكانت ذ�ت عجلتني كبريتني ومهياأة 
و�رمتائها  موؤخرتها  بفتح  و�حدة  دفعة  بتفريغها  ت�صمح  بكيفية 
�لأحجار  �لعربة، وكانت هذه  �لور�ء مبف�صل يف موؤخرة  �إىل 
ت�صمى »�لَقْنطِري« وكان لها عمال مهرة ي�صذبونها بقو�دمي ذ�ت 
�صفر�ت حادة جتعل كل حجر مكعب �ل�صكل م�صتطيلة بحيث 

ا. يقوم �لبناء �ملر�صو�ض �لأحجار ي�ُصدُّ بع�صه بع�صً

�ملقاولت  �أعمال  ناجي من  �أبو  وجنى �حلاج حممد علي 
ربًحا جمزًيا مكنه من ت�صييد »م�صجد �أبو ناجي«،  وبناء مدر�صة 
خريية لتعليم �ل�صبية �لكتابة و�لقر�ءة وحفظ �لقر�آن �لكرمي، كما 
مكنه من �لتربع بنفقات �إدخال ماء �ل�رصب بالدخيلة مما ��صتحق 
عليه تقدير وثناء �أهل هذه �ملنطقة �لنائية، وكانت وفاته خالل 
عاًما،  �لعمر حو�يل 64  من  بالًغا  )1917م(  عام 1336هـ 
وتوىل ولده �حلاج حممد حممد علي �أبو ناجي من�صب »عمدة 
�صو�حي  من  تعد  ل  بعيد  غري  عهد  �إىل  كانت  �لتي  �لدخيلة« 
�لإ�صكندرية، و�إمنا قرية م�صتقلة يدير �صوؤونها �لإد�رية »عمدة« 
و�صيخ خفر، وبقي �حلاج حممد حممد علي �أبو ناجي ميار�ض 
وكان  )1952م(،  عام 1372هـ  وفاته  حتى  �لعمدية  مهام 
مو�طًنا �صاحًلا يد�فع عن حقوق مو�طنيه يف �صجاعة و�إ�رص�ر.

1229– م�سجد اأبو طا�سة – �سارع – بق�سم 
مينا الب�سل )الدخيلة(

حّي  نهاية  يف  �لكائن  �لدخيلة،  بحّي  �مل�صجد  هذ�  يقع 
�ملك�ض، وحي �لدخيلة من �صو�حي مدينة �لإ�صكندرية، وكان 
ي�صكنه عند تكوينه جماعة من �لعربان ماز�لت �أ�رصهم معروفة 
�ل�صحيحة  �لعربية  �لكلمة  عن  حمرفة  خيلة  �لدِّ وكلمة  هناك، 



حرف امليم

535

ِخيَلُة« �أي �لتي �أُدخلت على مدينة �لإ�صكندرية بعد �أن �متد  »�لدَّ
عمر�نها نحو �لغرب منذ بد�ية �لقرن �لع�رصين �حلايل، ف�صارت 

�صاحية وظلت معروفة بالدخيلة.

و��صم م�صيد هذ� �مل�صجد بالدخيلة �لذي �أطلق ��صمه على 
�لعال  عبد  علي  هو:  �مل�صجد  جانبيه  �أحد  على  �لقائم  �ل�صارع 
من  م�صتمد  يحمله  �لذي  �أبي طا�صة  ولقب  �أبو طا�صة،  ح�صن 
كان  لأنه  طبق«  »�أبو  وهو  عليه  يطلق  كان  �لذي  �لقدمي  لقبه 
يبيع �لبلح يف طبق »ِم�َصنٍَّة« من �خلو�ض �ملدفور، وهي ت�صمى 
ر هذ� �للقب على مر �لأعو�م و�صار  طبًقا عند �لعربان، ثم ُحوِّ
»�أبا طا�صة«،  وكان يدعى بلقبه �لقدمي »�أبي طبق« يف موطنه 

�لأ�صيل ببلدة »�لربوم« مركز فاقو�ض مبحافظة �ل�رصقية.

ونزح �أبو طا�صة �إىل �لإ�صكندرية من �أكرث من 130 عاًما، 
وكان جمال جتارته خط �ل�صحر�ء �لغربية من �صاحية �لدخيلة 
�لليبية،  باجلمهورية  �لغرب  طر�بل�ض  �إىل  منزله  كان  حيث 
و�ت�صع نطاق جتارته ف�صار متعهد توريد �ملو�د �لغذ�ئية وخمتلف 
من  �ملنت�رصة  �مل�رصي  �جلي�ض  ملر�كز  �لالزمة  �لأخرى  �ل�صلع 
�لتابعة  و�لبو�خر  �ملر�كب  وكانت  �ل�صلوم،  �إىل  �لإ�صكندرية 
�أمتار مكعبة يف  �صتة  �مل�رصية تخ�ص�ض من حمولتها  للحكومة 
�ل�صلوم  �إىل  �لإ�صكندرية  من  �لبحرية  رحالتها  من  رحلة  كل 
لي�صتطيع متوين مر�كز �جلي�ض �مل�رصي على  �أبي طا�صة  لتجارة 

�متد�د هذه �مل�صافة.

ويف �أثناء �حلرب �لعاملية �لأوىل من عام 1914 �إىل عام 
1918 كان يقوم بتوريد �لأرز و�لأ�صلحة �إىل �جلي�ض �لرتكي 
يف �صوريا بطريق �لتهريب وذلك بو�صاطة �ملركبني �ل�رص�عيني 

�للذين كان ميلكهما يف ذلك �حلني.

وكان من نتائج هذ� �لتهريب �أن �صودرت �أمو�له و�أمالكه 
ومن  �لأملان،  وحلفائها  تركيا  و�نهز�م  �حلرب  �نتهاء  عقب 
�لبناء  مو�د  لتوريد  مقاوًل  يعمل  و�أخذ  �لدخيلة  يف  ��صتقر  ثم 
�جلديد  عمله  ومن  �ملك�ض،  حماجر  من  �لأحجار  ول�صيما 
�ملالية �مل�صجد �لذي  ن ثروة �صيد من مو�ردها  �أن يكوِّ ��صتطاع 
بع�ض  عليه  و�أوقف  �لآن،  حتى  �لدخيلة  بحّي  ��صمه  يحمل 
ريعه  من  ُي�رَصف  �لآن  حتى  خرييًّا  �لوقف  وماز�ل  �أمالكه، 

على �مل�صجد ومتطلباته.

وتويف علي عبد �لعال �أبو طا�صة عام 1339هـ )1920م( 
ودفن بالدخيلة، ول يعرف تاريخ ميالده بال�صبط غري �أنه ناهز 

�ل�صبعني عند موته.

1230– م�سجد الربديني – �سارع – بق�سم 
مينا الب�سل

�صيد هذ� �مل�صجد يف عام 1301هـ )1883م( �لأخو�ن 
م�صطفى  دروي�ض  و�حلاج  �لربديني  م�صطفى  حممد  �حلاج 
�لربديني، وقد ولد �لأخو�ن ببلدة »بردين« مبركز �لزقازيق يف 
�لن�صف �لأول من �لقرن �لتا�صع ع�رص، ومن ��صم هذه �لبلدة 
��صتق لقبهما، وكانا يز�ولن �لزر�عة يف م�صقط ر�أ�صهما ثم باعا 
�لأعمال  مار�صا  حيث  �لإ�صكندرية  مبدينة  و��صتقر�  �أطيانهما، 
�لبحرية يف �لد�ئرة �جلمركية هما و�أخوهما �لأكرب �حلاج عمر 
�حلاج  �أخيهما  وفاة  بعد  �مل�صجد  هذ�  ت�صييد  وكان  �لربديني، 
عمر، و�أوقفا لل�رصف عليه ثالثة منازل مبيد�ن �لقباري )�نظر 
مادة �لقباري( وبها �إىل �لآن �أربعة حو�نيت ومقهى، وم�صاحة 
بجو�ر حمطة  ويقع  مربعة  ذر�ًعا  تبلغ حو�يل 2650  �مل�صجد 
م�صجد يف  و�أجمل  �أكرب  وهو  �حلديدية،  بال�صكك  �لو�رد�ت 

هذه �جلهة.
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)1895م(  1313هـ  عام  �لربديني  �حلاج حممد  وتويف 
1315هـ  عام  �أي  بعامني  بعده  دروي�ض  �حلاج  �أخوه  وتويف 
بع�ض  ويحفظان  و�لكتابة  �لقر�ءة  يعرفان  وكانا  )1897م(، 

�صور من �لقر�آن �لكرمي.

وقد جمعا ثروة كبرية من �لأعمال �لبحرية ول�صيما بعد 
�لغربي  بامليناء  �لأمو�ج  وحو�جز  �لأر�صفة  بناء  يف  �أ�صهما  �أن 

و�ل�رصقي مع �رصكة »�أملاجا« �لعاملية.

ومن ذرية �حلاج حممد: �لأ�صتاذ نعيم �لربديني حفيده وهو 
�لثاين  حفيده  و�إبر�هيم  بالإ�صكندرية،  �لزر�عة  كلية  �صكرتري 

ويتوىل ريا�صة ق�صم �لق�صايا ب�رصكة �ملالحة �لبحرية.

�لربديني  ومن ذرية �حلاج دروي�ض: حفيده حممد حافظ 
وكيل �رصكة �لن�صيج ب�صرب� �خليمة بالقاهرة.

1231 –   م�سجد  تربانة – �سارع – بق�سم املن�سية
بق�سم   – �سارع   – تربانة  م�سجد   –1232

اجلمرك )امتداد ال�سارع(
�لقدم  يف  �لعريقة  �ل�صكندرية  �لأ�رص  من  تربانة  �أ�رصة 
لقبه  �ل�صارعان  يحمل  �لذي  جدها  و��صم  �ملغربي،  و�لن�صب 
من  �لإ�صكندرية  �إىل  نزح  �لذي  تربانة  عبيد  �إبر�هيم  �حلاج  هو 
طر�بل�ض  ميناء  من  �ل�رصقية  �جلهة  يف  �لو�قع  »م�رص�ته«  ميناء 
باجلمهورية �لعربية �لليبية، و�لكائن يف �جلهة �لعليا �لغربية من 
خليج م�رص�ته، ويقابله يف �أعلى �خلليج من �جلهة �ل�رصقية ميناء 

بنغازي.

منذ  بالإ�صكندرية  تربانة  �إبر�هيم  �حلاج  ��صتقر�ر  وكان 
�أكرث من ثالثة قرون ون�صف �لقرن �أي خالل عام 1041هـ 
)1631م( و�تخذ له م�صكًنا يف �جلهة نف�صها �لتي ت�صم �أوقافه، 
وكان يجد هذه �لأوقاف �صارع م�صجد تربانة �صماًل، و�صارع 
وكالة �لليمون �رصًقا، و�صارع �مليد�ن )حممود فهمي �لنقر��صي 

حاليًّا( جنوبًا، و�ل�صارع �ملجاور للمحكمة �ل�رصعية غربًا.

رحاب  من  �تخذو�  �لذين  �ملغاربة  �أغلب  غر�ر  وعلى 
تربانة  �إبر�هيم  �حلاج  ز�ول  ثانًيا  موطًنا  �حلنون  �لإ�صكندرية 
� يف ذلك �حلني و�أهمها:  �لجتار يف �ل�صلع �ملغربية �لر�ئجة جدًّ

م�صجد تربانة
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�مل�صامل )�أي �حِلِرَمة(، و�لأخفاف �لفا�صي )�لأحذية �ملك�صوفة 
من �جللد �لأ�صفر �لفاقع �صنع �لبالد �ملر�ك�صية(، و�لطر�بي�ض 
�ملغربية �لتي كان معظم �لعمال و�أ�صحاب �حلرف و�ل�صناعات 
يزين  بي�صاء  طاقية  حتته  للر�أ�ض  غطاء  منها  يتخذون  �ملختلفة 
حافتها زخارف من �صغل �لإبرة تظهر من حتت �لطربو�ض فوق 
�لطويلة  �خلطوط  ذ�ت  �حلمر�ء  �ل�صوفية  و�لبطاطني  �جلبهة، 
�لبي�صاء، وزيت �لزيتون �مل�صتورد من ليبيا وتون�ض، و�ل�صمن 

�حلديدي �لكثري �لد�صم وما �إىل ذلك من �ل�صلع.

و�ت�صع نطاق جتارته فجنى منها �أرباًحا مغدقة، فقام بت�صييد 
لالإنفاق  �أمالكه  بع�ض  و�أوقف عليه  لقبه  �لذي يحمل  �مل�صجد 
�لأخرى  باأمالكه  �خلا�صة  �لوقفية  �أبرمت  وقد  �صوؤونه،  على 
�ل�صادرة  �ل�رصعية  باحلجة  �خلري�ت  وعلى  وذريته،  �أهله  على 
من حمكمة �لإ�صكندرية عام 1300هـ )1882م(، وقد جاء 
�ملرحوم  �بن  تربانة  �إبر�هيم  �خلو�جة  هو:  �لكامل  ��صمه  �أن  بها 
�خلو�جة عبيد �ملغربي �مل�رص�تي �ل�صهري ن�صبة برتبانة، وتدل كنية 
و�أبوه عبيد على  تربانة  �إبر�هيم  بها �حلاج  �لتي و�صف  �خلو�جة 
�لرث�ء يف �للغة �لعامية �لتي كانت �صائعة يف �لقرن �لتا�صع ع�رص 
لكلمة  حتريف  لأنها  و�ملعرفة  �لعلم  على  تدل  كما  �مليالدي، 
خوجة �لرتكية )�أي �ملعلم(، و�لو�قع هو �أن �حلاج تربانة كان 
�ملغاربة  كافة  غر�ر  على  �لديني،  �لعلم  من  �صيء  وعلى  ثريًّا 
�لذين نزحو� �إىل �لإ�صكندرية ول�صيما يف �لقرن �لتا�صع ع�رص، 
�إذ كانو� يجدون يف جامع �ل�صيخ �إبر�هيم با�صا مدر�صة جمانية 
تعلمهم معظم فروع �ملعرفة لأن هذ� �جلامع �لعتيد كان يناف�ض 

�جلامع �لأزهر يف ر�صالته �لتعليمية �لدينية و�لثقافية �ملفيدة.

يف  مرموقة  مكانة  على  تربانة  �إبر�هيم  �حلاج  ح�صل  وقد 
حياته، �إذ �ختاره حكام �لإ�صكندرية �لأتر�ك �صيًخا عليها )�أي 

نائًبا حلاكمها(. 

حافظ  م�صطفى  �ل�صهيد  �صارع  يف  تربانة  م�صجد  يقع 
�لإ�صكندرية،  م�صاجد  �أقدم  من  �صابًقا(، وهو  فرن�صا  )�صارع 
وهو  �لعهد  ذلك  يف  متبًعا  كان  �لذي  �لطر�ز  على  �صيد  وقد 
تعترب  ت�صمى »خاًنا« كانت  �صفلى  �مل�صجد على طبقة  يقوم  �أنه 
منها  جانب  يف  فيها  ب�صائعهم  ي�صعون  �لغرباء  للتجار  خمازن 
طو�ل مدة وجودهم بالإ�صكندرية، وقد �صار »خان« م�صجد 
هذ�  معامل  من  يبق  ومل  �لر�هن،  �لوقت  يف  دكاكني  تربانة 
منه  ُيَرى  �إذ  �ل�صبيل،  غري   - �ملجاين  �لفندق  �أي   - »�خلان« 
�صباكه �حلديدي من �ملربعات و�أ�صفله من �لزليزيل باجلهة �ملطلة 

على �صارع فرن�صا.

فبنى هذ� �مل�صجد عام 1097هـ )1685م( و�أوقف عليه 
�أقيم هيكل �مل�صجد من �لآجر �لأحمر،  �أمالكه، وقد  بع�ض 
�إليه من �صارع فرن�صا بدرجات عددها 17، ويقابلها  َعد  وُي�صْ
للم�صجد،  �خللفي  �لباب  �إىل  منها  �مل�صلون  ينزل  درجة   17
ومدخل �مل�صجد �لرئي�صي و�صط �ل�صلمني، ويقوم فوق عمودين 
من �جلر�نيت �لأحمر لهما تاجان، فوقهما قبة، وترتفع �ملئذنة 
فوق هذه �لقبة، ولها طبقة و�حدة لالأذ�ن، ويعلو هذه �لطبقة 
�أ�صقف  وجميع  �لنحا�صي،  �لهالل  منها  يخرج  كرية  حلية 
�أ�صفل  �مل�صجد من �جلو�ئز �خل�صب، و�ملي�صاأة ودورة �ملياه يف 

�مل�صجد عند �لباب �خللفي.

ويلي �ملدخل �لرئي�صي رو�ق عر�صه �أربعة �أمتار وبه مدخل 
يف  وميتد  �ل�صمالية  �جلهة  يف  �لرو�ق  وهذ�  �مل�صجد،  رحبة 
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�لرو�قان  هذ�ن  ويدل  �ل�رصقية جميعها،  �جلهة  �آخر يف  رو�ق 
�لعلم،  لطالب  دينيًّا  معهًد�  كان  �مل�صجد  �أن  على  �لف�صيحان 
�أعمدة  �أربعة  له  �لرئي�صي  للمدخل  �ملحاذي  �ل�صمايل  و�لرو�ق 
�ل�رصقي  و�لرو�ق  فوقها عمود و�صقف،  �جلر�نيت  ق�صرية من 
من  �أعمدة  �صبعة  له  �خللفي  تربانة  م�صجد  �صارع  على  �ملطل 
وحائط  �لق�صرية،  �لأعمدة  من  �صمًكا  �أرفع  وهي  �ل�صو�ن، 
مزينان  �مل�صجد  �صحن  �إىل  �ملوؤدي  و�ملدخل  �ل�صمايل  �لرو�ق 
بالقي�صاين يف �أ�صكال زخرفية جميلة، ونو�فذ �لرو�قني و�صحن 
�مل�صجد كلها من �خل�صب �لثمني وم�صنوعة م�صبكة على �لطر�ز 
�مل�صمى »�أر�ب�صكا«، وهي خم�صة على ميني �لد�خل و�أربعة على 
�ل�رصقي  �لرو�ق  �إىل  �ثنني منها باب يف�صي  ي�صاره، وبني كل 
�لطويل، وفوق كل نافذة �صباكان �صغري�ن بالزجاج، ويقوم 
عقود  فوقها  �حلجر  من  �أعمدة  ثمانية  على  �مل�صجد  �صحن 

مرت�بطة.

و�لقبلة يف �صدر �صحن �مل�صجد مزينة بالقي�صاين ذي �للونني 
�لأزرق و�لأ�صفر، ومتتد زينة �لقي�صاين �إىل �حلائط على جانبي 
�لقبلة، و�ملنرب على �لطر�ز �لقدمي من �خل�صب �لثمني �لأ�صفر، 
حجرتان  و�ل�رصقي  �لغربي  �لركنني  يف  �لقبلة  جانبي  وعلى 
وقد  �مل�صجد،  مكتبة  ت�صم  و�لثانية  لالإمام  �إحد�هما  �صغريتان 
��صتولت وز�رة �لأوقاف على �مل�صجد ومكتبته و�لأوقاف �لتي 
خ�ص�صها م�صيدة لل�رصف على �مل�صجد، وذلك منذ ع�رص�ت 
�ل�صنني، وجَتْبي ريع �لدكاكني �لتي حول »�خلان« وهي حتيط 
�لتجار،  وي�صغلها  و�ل�رصق  و�جلنوب  �لغرب  من  بامل�صجد 
مبلًغا  �لوز�رة  على  �إجار�تها  وتدر  �ملختلفة  �حلرف  و�أ�صحاب 

�صهريًّا كبرًي�.

1233– م�سجد �سيدي ب�رش – حارة – بق�سم 
املنتزه

 – ميدان   – ب�رش  �سيدي  م�سجد   –1234
بق�سم املنتزه

يقع م�صجد �صيدي ب�رص يف �صاحية �لرمل يف �حلي �لذي 
�أهل  ويقول  �ملدينة،  �أحياء  �أكرب  من  ف�صار  عليه  ��صمه  �أطلق 
�لإ�صكندرية �إن �صيدي ب�رص كان من �صحابة �لنبي عليه �ل�صالة 
و�ل�صالم، ولكن �ملر�جع �لتاريخية تذكر �أن �ل�صحابة �لأربعة 
�لذين يحملون ��صم ب�رص و�لذين كانو� بني �ل�صحابة عند فتح 
�لأر��صي  يف  �ملنية  تو�فهم  مل  �لعا�ض  بن  عمرو  بقيادة  م�رص 
�مل�رصية، ومل يت�صح من تخطيط مدينة �لإ�صكندرية �لقدمية �أن 
�ملقابر كانت يف �جلهة �ل�رصقية منها، �إذ �لثابت �أن دفن �ملوتى 
�لباب  �أن  ذلك  على  ويدل  �لغربية،  �جلهة  كان حم�صوًر� يف 
�لأخ�رص )وهو عند باب �لكر��صته( كان ي�صمى باب �ملقابر، 
و�أن جهة �لقباري و�لورديان كانت ت�صمى مدينة �لأمو�ت يف 

�لعهد �لبطلمي و�لروماين و�لبيزنطي �أي حتى �لفتح �لعربي.

ومبا �أن �لإ�صكندرية كانت مق�صد �ملغاربة ول�صيما �لعلماء 
� �أن يكون »�صيدي ب�رص« �أحد هوؤلء  منهم، فمن �ملحتمل جدًّ
�لعلماء ول�صيما �أن �أبا �لطاهر �حلافظ �ل�صَلِفي �صاحب �ملدر�صة 
�ل�صافعية و�ملدفون مب�صجد �لقا�صي �صند بن عنان ب�صارع �لباب 
بحالوة  م�صهوًر�  كان  ب�رص  �صيدي  )�أن  يذكر  �لأخ�رص، 
وفاته  �لعربية،وكانت  �للغة  يف  و�لتبحر  �حلجة  وقوة  �لوعظ 
ت�رصف  ربوة  على  متو��صع  �رصيح  يف  ودفن  528هـ،  عام 
على �لبحر يف �رصق �لإ�صكندرية(، وهذ� �لو�صف يوؤيد بحث 
�لأ�صتاذ من�صور جاب �لله �لذي عرث على خمطوط يوؤخذ منه 
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بن  حممد  بن  �حل�صني  بن  ب�رص  هو  �ل�رصيح  �صاحب  �أن 
عبد �لله بن �حل�صني بن ب�رص �جلوهري، ووفد على �لإ�صكندرية 
يف عهد �لدولة �لفاطمية �أي يف زمن �أبي �لطاهر �ل�صلفي �لذي 

�لتقى به.

وقد جددت وز�رة �لأوقاف �رصيح �صيدي ب�رص، و�أقامت 
�مل�صتطيل  منف�صلني،  يتكون من م�صتطيلني  �أنيًقا  فوقه م�صجًد� 
�لو�قع يف جهة �ل�صمال يتاألف من �صحن م�صتطيل �ل�صكل لي�ض 

له �صقف حتيط به �لأروقة من ثالث جهات فقط، ويف �صمال 
هذ� �مل�صتطيل توجد دورة �ملياه و�ملي�صاأة.

�مل�صتطيل  من  �جلنوبية  �جلهة  فيقع يف  �لثاين  �مل�صتطيل  �أما 
�لإيو�ن  هذ�  وي�صم  �ملحر�ب،  �إيو�ن  عن  عبارة  وهو  �لأول 
)�أي �صحن �مل�صجد( ثالث بو�ئك من �أعمدة مثمنة �ل�صكل، 
فوقها عقود َتْق�ِصم �صحن �مل�صجد �إىل �أربعة �أروقة مو�زية حلائط 
من  �لغربية  �جلهة  يف  ب�رص  �صيدي  �رصيح  ويوجد  �ملحر�ب، 

م�صجد �صيدي ب�رص
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�صحن �مل�صجد يف حجرة مربعة �ل�صكل تعلوها قبة �صيدت يف 
�مل�صجد،  يف  جزء  �أقدم  فهي  ثم  ومن  ع�رص،  �لتا�صع  �لقرن 
من  وتتدىل  �ل�صكل  �أنيق  ومنربه  �خل�صب  من  �مل�صجد  و�ُصُفُل 
�لأعمدة  و�أعايل  �لعربي  �لطر�ز  من  �مل�صابيح  �لبو�ئك  �أو��صط 
مربعة  �مل�صجد  ومئذنة  �ل�صكل،  ذ�ت حليات عري�صة مدرجة 
�ل�صكل ذ�ت �رصفة و�حدة لالأذ�ن، تعلوها �أبنية مربعة، ثم مدببة 
يف نهايتها �لعليا، ويخرج منها �لهالل �لنحا�صي، وكان جتديد 

وز�رة �لأوقاف لهذ� �مل�صجد عام 1358هـ )1939م(.

1235– م�سجد ال�سوربجي – �سارع – بق�سم 
املن�سية

بالإ�صكندرية،  �لقدمية  �مل�صاجد  من  �ل�صوربجي  م�صجد 
با�صا  فاإن علي  �أقيم خالل عام 1171هـ )1757م(  �أنه  ومع 
مبارك مل يذكره يف كتابه )�خلطط �لتوفيقية( �لذي �أ�صدره عام 
1305هـ )1887م( �أي بعد بناء هذ� �مل�صجد �لعتيد بحو�يل 
130 عاًما يف حني �أن ذكر يف هذ� �لكتاب م�صاجد وزو�يا �أقل 
�صاأًنا من هذ� �مل�صجد �لذي كان من �ملعاهد �لدينية بالإ�صكندرية 
على غر�ر جامع �ل�صيخ يف نهاية �صارع �مليد�ن )حممود فهمي 

)�ل�صهيد  فرن�صا  ب�صارع  تربانة  وم�صجد  حاليًّا(،  �لنقر��صي 
م�صطفى حافظ حاليًّا(.

�لباقي جوربجي )�أي  وم�صيد هذ� �مل�صجد هو �حلاج عبد 
�ل�صوربجي( �ل�صهري بُزقوَقْح، وقد جاء ��صمه ولقبه »قوزوَقْح« 
�صنة  �لثاين  ربيع  من   10 يف  �ل�صادرة  �ل�رصعية  �حلجة  يف 
�بنه �حلاج ح�صني  َر  1177هـ )1763م( و�لتي مبقت�صاها َحكَّ
ا جماورة لها،  جوربجي لوقف و�لده �أربعة حو��صل، و�أر�صً
وذلك من وقف �ل�رصيف حممد �أغا �ل�صهري باأبي زيَّان، ومبا �أن 
�مل�صجد �صيد عام 1757م ومبا �أن �لبن هو �لذي ح�صل على 
� �أن �حلاج عبد �لباقي  �حلكر لوقف �أبيه فيكون من �ملحتمل جدًّ

قد تويف قبل تاريخ �لتحكري وبعد بناء �مل�صجد.

�أ�صل  »بُزقوَقْح« من  �ل�صهري  �لباقي جوربجي  و�حلاج عبد 
بق�صم  بحارة  �لإ�صكندرية  على  وفادته  عند  و��صتقر  مغربي، 
�جلمرك حتمل ��صم �ل�صوربجي، وز�ول جتارته يف �ل�صلع �ملغربية 
و�لطر�بي�ض  �ل�صفر�ء  �لفا�صي  و�لُبَلغ  و�لبطاطني  �مل�صامل  مثل 
�ملغربية ب�صوق �ملغاربة �لذي كان »بزنقة �ل�صتات« ب�صوق �خليط 
�حلايل، وكانت هذه �ل�صوق خم�ص�صة للتجار �ملغاربة من ليبيا 
�لباقي  عبد  �حلاج  ح�صل  وقد  ومر�ك�ض،  و�جلز�ئر  وتون�ض 
على �أرباح جزيلة من جتارته ف�صيد �مل�صجد لل�صالة ولطلبة �لعلم 
و�أوقف عليه بع�ض �أمالكه لل�رصف عليه، وقد ��صتولت عليه 
»�ل�صوربجي«  ولقب  �أوقافه،  ريع  لتديره من  �لأوقاف  وز�رة 
يعي�ض مع ريع  �لذي  �لرِثّي  كان يدل حتى وقت قريب على 

�أمالكه ولي�ض على مقدم �أو بائع »�ل�صوربة« كما يظن.

وم�صجد �ل�صوربجي ي�صبه م�صجد تربانة يف كيانه �لعام، 
في�صعد �إليه من �صارع �مليد�ن بدرجات عددها 22 درجة لأنه 

م�صجد �ل�صوربجي



حرف امليم

541

كان على منط جامع �ل�صيخ، وم�صجد تربانة من �مل�صاجد ذ�ت 
�خلانات �ملعدة لتخزين ب�صائع �لتجار و�إيو�ئهم لياًل دون �أجر، 
�أما �لآن فقد �أ�صبح �خلان دكاكني للحرف و�لتجارة �ملختلفة، 
ويف نهاية �صلم �ل�صعود ردهة قائمة على عمودين من �جلر�نيت 
ف�صيحة  �لبناء  من  �أعمدة  ذ�ت  م�صالة  ي�صارها  على  �لأحمر 

�مل�صاحة من �لردهة يهبط منها �مل�صلون للمي�صاأة ودورة �ملياه.

عري�صة  �أعمدة  ثالثة  على  قائم  �لرئي�صي  �مل�صجد  ومدخل 
يعقبها ردهة لل�صالة على ميينها وي�صارها رو�قان بطول �مل�صجد 
وذلك يدل على �أن �مل�صجد كان معهًد� دينيًّا للطالب على غر�ر 
مزين  �مل�صجد  �صحن  وباب  �ل�صيخ،  وجامع  تربانة،  م�صجد 
بالقي�صاين �مللون يف زخارف جميلة وله قنطرة يف �أعاله، بها 
و�لن�صق،  �ل�صكل  بديع  وهو  �مل�صجد،  بناء  وتاريخ  قر�آنية  �آية 
من  ولهما حاجز�ن  �لرخام  من  �أعمدة  على  قائمان  و�لرو�قان 
�ل�صندرة  �صلم  �ل�صحن  ي�صار مدخل  �مل�صبك، وعلى  �خل�صب 
على  يقوم  �لذي  �ل�صحن  م�صاحة  خم�ض  بقدر  وهي 
�ل�صكل  مربعة  وتيجان  قو�عد  ذ�ت  �لرخام  من  �أعمدة  ثمانية 
فوقها عقود من �لبناء، وفوق �أربعة منها منور مرتفع �صقفه وله 
نو�فذ زجاجية يف �أ�صالعه �لأربعة لل�صوء و�لتهوية، و�ل�صقف 
كبرية  نو�فذ  ثماين  وله  قدمه،  على  تدل  �خل�صب  جو�ئز  من 

�ت كثرية بالزجاج �مللون. وكوَّ

�لقي�صاين  من  �لأ�صفل  ن�صفها  �لثالثة  �ل�صحن  وجدر�ن 
�لفن  �آيات  من  �آية  و�ملحر�ب  �جلميلة،  بالزخارف  �مللون 
�جلميلة،  �لر�صوم  ذي  بالقي�صاين  كله  �إذ  �لبديع،  �لزخريف 

وكذلك �حلائط على ميينه وي�صاره حتى �ل�صقف.

�أما �ملنرب فهو حتفة من حتف فن �لنجارة، كله بالر�صومات 
�لعربية �ملفرغة �لبديعة �ملنظر، وعلى ميينه حجرة �لإمام وعلى 

ي�صاره حجرة �ملكتبة.

�لإ�صكندرية  م�صاجد  معظم  �أن  �إىل  �لإ�صارة  وجتدر 
�ل�صهرية �صيدها مغاربة، فم�صجد �أبي �لعبا�ض �لقدمي �أقامه بع�ض 
و�ل�صوربجي،  تربانة  م�صاجد  وُم�َصيِّدو  مريديه،  من  �ملغاربة 
وجامع �ل�صيخ، وكرموز، وجوده، وعبد �لرز�ق �لوفائي، 
وجميعي،   ، و�ملَُنريِّ وخطاب،  و�لقروي،  و�لعمري، 
وحمرم بك �لقدمي، وحمرم بك �جلديد، وغربال، كلهم من 

�أهل �ملغرب �لعربي �لذين ��صتقرو� بالإ�صكندرية.

1236– م�سجد العطارين – �سارع – بق�سم 
العطارين

يقوم هذ� �مل�صجد يف جزء من مثلث وي�صم �أوقافه وبع�ض 
�ملباين �لأخرى، وحُتِدُّ هذ� �ملثلث غربًا ب�صارع �صيزو�صرتي�ض، 
بال�صارع �لذي يحمل  وجنوبًا ب�صارع �ملتوىل، و�رصًقا و�صماًل 

��صم )م�صجد �لعطارين(.

�لقدمي  �مل�صجد  �أن  �لقدمية  �لتاريخية  �ملر�جع  وتذكر 
�لقدي�ض  �أنقا�ض كني�صة  �لعربي على  �لفتح  بعد  �مل�صلمون  �أقامه 
�إىل �لإ�صكندرية عام  �لعرب  �لفاحتون  �أثنا�صيو�ض، وقد و�صل 

21هـ حتت قيادة عمرو بن �لعا�ض )�نظر هذه �ملادة(.

ويف عام 477هـ )1082م( ز�ر �لإ�صكندرية �أمري �جليو�ض 
»بدر �جلمايل« �لأرمني �لأ�صل ووزير �خلليفة �لفاطمي �مل�صتن�رص 
فوجده خربًا فاأمر بتجديده و�ل�رصف عليه من �أمو�ل �أخذها من 
�أهل �ملدينة، وجعل و�جهته �ملطلة على �صارع �ملتويل حو�نيت 



موسوعة اجلزايريل ألمساء شوارع اإلسكندرية

542

�صغلها جتار �لعطارة، ومن ثم �أطلق على �مل�صجد ��صم »م�صجد 
�ملدينة  �أحياء  �أحد  على  �لعطارين  كلمة  �أطلقت  ثم  �لعطارين« 

�لإد�رية وعلى ق�صم �ل�رصطة فيه.

ن �رصق و�صمال �مل�صجد ترتفع  ويف �لز�وية �حلادة �لتي ُتكوِّ
�صقف  �لثانية  ويعلو  لالأذ�ن،  �رصفتني  ذ�ت  م�صتديرة  مئذنته 
م�صتديرة وُكرة وهالل من �لنحا�ض، ويقوم هذ� �ل�صقف على 

ثمانية �أعمدة رفيعة.

وللم�صجد ثالثة �أبو�ب، �ثنان يف �جلهة �ل�صمالية �ملطلة على 
�صارع م�صجد �لعطارين، و�لثالث يف �جلهة �جلنوبية �ملطلة على 
�أ�صحاب  ي�صغلها  حو�نيت  �صبعة  وبها  �ملتويل،  �صيدي  �صارع 

لوحة  تعلوه  �ملئذنة  حتت  �لو�قع  و�لباب  �ملختلفة،  �حلرف 
حتمل هذه �لعبارة »�رصيح �صيدي �صليمان بن حممد بن خالد 
�بن �لوليد«،  ويوؤدي هذ� �لباب �إىل حجرة مربعة بها �رصيح 
�لعطارين«،   �صيدي حممد  »مقام  �لأخ�رص  كتب على غطائه 
بن  خالد  حفيد  �صليمان  �صيدي  هو  �أنه  �مل�صجد  خدمة  ويزعم 
يبعدها عن  تاريخي �صحيح  �صند  �لرو�ية  لهذه  ولي�ض  �لوليد، 

�ل�صك.

وعلى ي�صار �لد�خل من هذ� �لباب لوحة مرتفعة كتب عليها 
باخلط �لكويف:  ٱ   ٻ ٻ  ٻ زب ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ں  ں 
�أمري  �لأجل  �ل�صيد  باإن�صائه  �أمر  مما  هذ�  ہرب،  ہ   ہ   ہ  

م�صجد �لعطارين



حرف امليم

543

�مل�صلمني،  ق�صاة  كافل  �لإمام  نا�رص  �لإ�صالم  �صيف  �جليو�ض 
وهادي دعاة �ملوؤمنني �أبو �لنجم بدر �مل�صتن�رصي، عند حلول 
بح�صن  فر�أى  �جلامع  هذ�  وم�صاهدته  �لإ�صكندرية  بثغر  ركابه 
ولئه ودينه جتديده ُزلفى �إىل �لله تعاىل وذلك يف ربيع �لأول 

�صنة �صبع و�صبعني و�أربعمائة.

د بناء  غري �أن هذ� �لتجديد مل يقاوم مرور �لقرون، فُجدِّ
�للوحة  �مل�صجد عام 1319هـ )1901م(، ويدل على ذلك 
عليها  فقد كتب  �ملتويل،  �صارع  �ملطل على  تعلو مدخله  �لتي 
عبا�ض  م�رص  خديوي  ع�رص  يف  �ملبارك  �مل�صجد  هذ�  د  »ُجدِّ

حلمي �لثاين )عام 1319هـ(«.

وللحجرة �لتي ت�صم �رصيح �صيدي حممد �لعطارين باب 
�ملخروط  �خل�صب  من  كله  �صنع  �ل�صكل  َقْو�صّي  �أعاله  كبري 
�لباب  هذ�  ومن  �لعربي،  �أي  »�أر�ب�صك«  �مل�صمى  �لطر�ز  على 
�لقائم  �ل�صكل،  �مل�صتطيل  �جلامع  �صحن  �إىل  �مل�صلون  يدخل 
�صخمة  وهي  متو�زيني،  �صفني  يف  �أعمدة  ثمانية  على  �صقفه 
�لثمني  �خل�صب  فوقها عقود مقنطرة، و�ملنرب من  من �حلجارة 
�لب�صيطة،  �لزخرفية  بالر�صوم  مزينة  و�لقبلة  ا،  �أي�صً �لأر�ب�صك 
ويف �آخر �صحن �مل�صجد »�صندرة لل�صيد�ت« تقوم فوق حجرة 
و��صعة ت�صع نحو 50 من �مل�صلني، ولهذه �حلجرة باب يوؤدي 
�إىل »�ملي�صة« ودورة �ملياه �لتي ُتْف�صي �إىل َرْدهٍة غري م�صقوفة يف 

�آخرها �لباب �ملطل على �صارع �صيدي �ملتويل.

كيانه  يف  ب�صيط  فهو  تذكر  زخارف  �مل�صجد  يف  ولي�ض 
با�صم  حب�صت  �لتي  �لأوقاف  من  عليه  وي�رصف  �لعام 

�لعطارين �ملجهول تاريًخا. �صيدي 

�ل�صاذلية،  �لطريقة  �أتباع  �مل�صجد �صاأن مرموق عند  ولهذ� 
�لطريقة  هذه  موؤ�ص�ض  �ملادة(  هذه  )�نظر  �ل�صاذيل  �حل�صن  فاأبو 
�ل�صوفية كان يلقي درو�صه بهذ� �مل�صجد �لعتيد، وذلك عندما 
له  و�تخذ  �ملر�صي،  �لعبا�ض  �أبي  �لإ�صكندرية �صحبة  وفد على 
م�صكًنا بكوم �لدكة، و��صتمر على �لتدري�ض بجامع �لعطارين 
حيث  �ل�صيالة  جهة  �إىل  �لعبا�ض  �أبو  وتلميذه  هو  �نتقل  �أن  �إىل 
�جلهة  هذه  وكانت  �لفخم،  �لعبا�ض  �أبي  م�صجد  �لآن  يقوم 
ت�صمى »�ملز�ر« �إىل عهد قريب �أي �ملكان �لذي كان �ملريدون 
قر�فة  بجو�ره  وكان  �ملر�صي  �لعبا�ض  �أبا  �لله  ويل  فيه  يزورون 

باب �لبحر.

ومب�صجد �لعطارين ��صتخلف �أبو �حل�صن �ل�صاذيل �أبا �لعبا�ض 
�ملر�صي يف حفل كبري �صم �أكرب عدد من �أتباع �لطريقة وكان 
تقدمت  عندما  )1248م(،  646هـ  عام  خالل  ذلك 
بي �حل�صن �ل�صاذيل �ل�صن، وفقد ب�رصه ومل تعد له قدرة على  باأ

�لإ�رص�ف على �صوؤون �لطريقة.

1237– م�سجد القباين – �سارع – بق�سم الرمل
 - �لرمل  بق�صم  فلمنج  بجهة حمطة   - �مل�صجد  هذ�  �صيد 
حممد �أحمد عبد �لله �لقباين �لذي ولد بحّي ر�غب با�صا بق�صم 
كرموز عام 1862م )1279هـ(، وكان �ل�صارع �لذي �أقيم 
�نتهاء  عقب  مالكه  �رصع  وعندما  غيًطا،  حيزه  يف  �مل�صجد 
�لقرن  من  �لر�بعة  �حللقة  خالل  �أي   – �لثانية  �لكربى  �حلرب 
�لع�رصين – عندما �رصعو� يف تق�صيم هذ� �لغيط �إىل قطع للبناء 
��صرتى حممد �لقباين عدة �أجز�ء من هذه �لقطع و�أقام �مل�صجد 
على �إحد�ها، وهو يعرف با�صمه حتى �لآن ويقع بني �صارعي 

م�صطفى كامل و�لفتح.
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�ملن�صاآت  من  كبرًي�  عدًد�  ي�صم  �مل�صجد  �صارع  و�أ�صبح 
�حلديثة و�ملحال �لتجارية وفرع بنك م�رص ومربة حممد عو�ض 

�خلريية.

مدينة  �أعيان  من  �لقباين  �أحمد  حممد  �ملرحوم  وكان 
�للقب  عليها هذ�  �أطلق  �لتي  �لقباين  �أ�رصة  �لإ�صكندرية وعميد 
زمن  منذ  للت�صدير  �ملعد  �لقطن  وزن  �لقبانة يف  مهنة  ملز�ولتها 

بعيد.

بجهة  للقبانة  مكتبا  �أبيه  عن  �لقباين  حممد  ورث  وقد 
�لب�صل وظل يديره يف حزم ون�صاط مما �أدى �إىل �أن ي�صري  مينا 
هذ� �ملكتب �أكرب �ملكاتب يف مهنة �لقبانة، وقد �صار �صاحبه 

عميد روؤ�صاء �لقبانية �إىل �أن توفاه �لله.

�صور  من  �لكثري  ويحفظ  و�لكتابة  بالقر�ءة  يلم  وكان 
�لقر�آن �لكرمي على غر�ر رجال �لأعمال يف ع�رصه، وكانت 
له خربة و��صعة �لنطاق باأ�صناف �لقطن ورتبه �ملختلفة، وكان 
حياته،  طو�ل  �صائبة  ب�صونها عن كل  ويتم�صك  بكر�مته  يعتز 
ت�صدير  �أ�صحاب �رصكات  و�حرت�م  ثقة  مو�صع  ثم كان  ومن 
�إقامة  �خلريية  �أعماله  ومن  و�أجانب،  م�رصيني  من  �لأقطان 
�مل�صجد �لآنف �لذكر عام 1345هـ )1926م( و�أوقف عليه 
�لكثري من �أمالكه، كما �أوقف �أمالًكا �أخرى على �أعمال �لرب 

و�لإح�صان. 

يديره  وفاته  بعد  عمله  يوؤدي  �لب�صل  مبينا  مكتبه  ظل  وقد 
للقبانيني  �لتعاونية  �إىل �جلمعية  �أن �صم هذ� �ملكتب  �إىل  �أولده 

يف عهد �لثورة.

و�أجنب ثالثة �أولد هم: �ملرحوم �أحمد �لذي خلف و�لده 
)1371هـ(  1951م  عام  يف  وفاته  �إىل  �ملكتب  �إد�رة  يف 
�إىل  �ملكتب  �صم  �أن  �إىل  �لإد�رة  حممد  �لثاين  ولده  توىل  ثم 
�جلمعية، ومن �أولد �ملرحوم �أحمد �لأ�صتاذ عبد �لله �حلا�صل 
لي�صان�ض �لآد�ب ويعمل ب�رصكة �لطري�ن �لأوليمبية و�بنته  على 
�لكربى وهي زوجة �ملرحوم �مل�صت�صار خليل عبد �لنبي رئي�ض 
�صعيد  و�لأ�صتاذ  �صابًقا،  �لقاهرة  ��صتئناف  مبحكمة  �لد�ئرة 
�بنه  �أولد  ومن  باجلمارك،  مثمن  وهو  �لتجارة  بكالوريو�ض 

فريد �لأ�صتاذ حممد فريد �ملحامي.

ة – حارة – بق�سم اللبان 1238– م�سجد قرُرَّ
�لأول  �إبر�هيم  �صارع  نهاية  من  بالقرب  ة  ُقرَّ م�صجد  يقع 
�حلاج حممد  �للبان، وم�صيده هو  بق�صم  �أباظة حاليًّا(  )عثمان 
�لذي  �لأ�صل  �ل�رصك�صي  ة  ُقرَّ �صعد  �حلاج  �بن  ة  ُقرَّ �صعد 
��صمه  حتمل  �لتي  باحلارة  م�صكنه  و�تخذ  بالإ�صكندرية  ��صتقر 
من  بالقرب  �لأخ�صاب  يف  يتجر  كان  لأنه  �للبان،  بق�صم 
�لأخ�صاب  معناها  تركية  كلمة  و�لكر��صتة  �لكر��صتة،  باب 
ة عام 1231هـ )1815م(  ُقرَّ �ملرت�كمة. وتويف �حلاج �صعد 
بعد �أن جمع ثروة كبرية توىل �إد�رتها �بنه �لأكرب �حلاج حممد 
ة �لذي ز�ول جتارة �لأقطان، و�صار من كبار جتارها،  �صعد ُقرَّ
جزء  على  �مل�صجد  هذ�  ببناء  وقام  و�لتقوى  بال�صالح  و��صتهر 
منها  �آخر  جزء  عن  للحكومة  وتنازل  ة،  ُقرَّ حارة  �أر�ض  من 
�حلاج حممد  و�ْغرتَّ  �لأول،  �إبر�هيم  �صارع  �صعة  لإدماجه يف 
بالدنيا ونعيمها فاأخذ يت�رصف يف �أمو�له �لوفرية يف غري �تز�ن، 
فكان يتربع للخديوي مببالغ كبرية معتقًد� �أنه بذلك يوؤدي عماًل 
وطنيًّا �صاحًلا، ولكن �خلديوي كان ي�صتويل على هذه �ملبالغ 

ة(. لنف�صه )�نظر مادة ُقرَّ
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ة« �لذي حتمله هذه �لأ�رصة  وما من �صك يف �أن لقب »ُقرَّ
�لكلمة  عن  رَّف  حُمَ �لإ�صكندر�نية  �لأ�رص  بني  �حل�صب  �لعريقة 
ة(  )ُقرَّ �للقب  �صار  ثم  »�لأ�صود«،  تعني  �لتي  »َقَرْه«  �لرتكية 
« فيقال قرت �لعني  بالتحريف، وهي كلمة م�صتقة من فعل »َقرَّ
ما  ة هي  �إليه، و�لُقرَّ �أي جفَّ دمعها ور�أت ما كانت م�صتاقة 

ُت�رَصُّ بها �لعني فيقال قرة عينه.

�لبالد  ي�صكنون  ة  ُقرَّ عائلة  �أجد�د  هم  �لذي  و�ل�رصك�ض 
حاليًّا،  �ل�صوفييتي  بالحتاد  قزوين  بحر  �صفاف  على  �لو�قعة 
�إىل جانب  بالرث�ء يف بالدهم  ينعمون  �لعائلة  �أفر�د هذه  وكان 

�صهرتهم بالتدين و�لتقوى.

)1871م(  عام 1288هـ  �مل�صجد خالل  هذ�  �صيد  وقد 
ولي�ض له مئذنة وباب، مدخله �لرئي�صي عادي تعلوه قنطرة، 
ة« ويليه  وله باب يطل على �ل�صارع �خللفي �لذي يحمل ��صم »ُقرَّ
باب �آخر هو مدخل �ملي�صاأة، و�صحن �مل�صجد م�صتطيل �ل�صكل 
كبري �لطول يف �ل�صلعني، ويوؤدي مدخله �لرئي�صي �إىل ردهة 
�صغرية ت�صم م�صالة �صغرية قائمة على عمودين من �لرخام، 
�لي�رصى  �جلهة  »�ل�صندرة«،  ويف  �صلم  منها  �ليمنى  �جلهة  يف 
ا، ولدورة  �أي�صً �أ�صغر لها �صلم يو�صل �إىل »�ل�صندرة«  م�صالة 
�أعمدة  �صتة  يقوم على  �لذي  �مل�صجد  �ملياه طرقة بطول �صحن 
من �لرخام قو�عدها وتيجانها مربعة �ل�صكل، يعلوها عقود من 
�لبناء، و�صقف �مل�صجد من »�جلو�ئز �خل�صبية« وحمر�به مدهون 

زبٿ   ٿ ٿ  �لكرمية:  �لآية  فوقه  �لب�صيطة،  بالألو�ن 
ٹ ٹ ٹ ٹرب، ومنربه من �خل�صب �لثمني �مل�صغول 
�لطر�ز  على  ثمينة  ثريا  �صقفه  من  ويتدىل  »بالأر�ب�صكا«  كله 
�لعربي، وله ع�رص نو�فذ، وفوق �ملحر�ب نافذة م�صتديرة من 
�لزجاج �مللون، و»�ل�صندرة« كبرية �لت�صاع، ولي�ض للم�صجد 

وقد  �صهريًّا،  قر�ًصا   30 مقد�ره  دكان  ريع  �إل  �أوقافه  من 
��صتولت وز�رة �لأوقاف على �مل�صجد من زمن بعيد.

بق�سم   – �سارع   – الق�سبجي  م�سجد   –1239
حمرم بك )خليل با�سا حمادة �سابًقا(
�صيد هذ� �مل�صجد �حلاج عبد �لوهاب �أحمد �لق�صبجي �بن 
حممد �لبدوي، و�أطلق عليه لقب »�لق�صبجي« لأنه كان يز�ول 
تطريز �ملخمل )�لقطيفة( ب�صلوك �لذهب و�لف�صة، وي�صمى هذ� 
�لنوع من �لتطريز باللغة �لف�صحى »�ل�رصمة«،  وكان حمله ب�صوق 
�لعقادين بق�صم �ملن�صية باجلهة �مل�صماة بال�صاغة �ل�صغرى، وقد 
ولد عبد �لوهاب �لق�صبجي بال�صعيد يف حو�يل عام 1257هـ 

)1841م( وكان �أميًّا ل يعرف �لقر�ءة و�لكتابة.

اد  �لوقَّ )نبيل  �لر�صافة  ب�صارع  �مل�صجد  هذ�  بت�صييد  وقام 
حاليًّا( بجانب ق�صم �رصطة حمرم بك، و�أوقف بع�ض �أمالكه 
لل�رصف عليه وقد جاء بالوقفية وجوب �ل�رصف على متطلبات 
�مل�صجد �أوًل وما يتبقى من �لريع بعد ذلك ي�رصف للورثة على 
�أن يرتب له مقرئ لتالوة �لقر�آن كل يوم بني �صالتي �ملغرب 

و�لع�صاء ومنح بع�ض �ل�صدقات على مد�ر �ل�صنة.

�لوهاب  عبد  جنل  �إىل  �لثاين  عبا�ض  �خلديوي  بعث  وقد 
بتاريخ  �أمًر�  �لق�صبجي  �لوهاب  عبد  حممد  �ل�صيد  �لق�صبجي 
�أن  بعد  �أي  )1907م(  1325هـ  عام  �لقعدة  ذي  من   20
1323هـ  عام  خالل  ت�صييده  يف  �أخذ  �لذي  �مل�صجد  بناء  مت 

)1905م(، وقد جاء بهذ� �لأمر ما ن�صه:

ِزْيَد  �أحمد  �لوهاب  عبد  حممد  و�لأقر�ن  �لأماثل  »قدوة 
 – �أحمد  �لوهاب  عبد  �ملرحوم  و�لدكم  �أن  وُيْنَهى  َقْدُرُه، 
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جهة  يف  و�إن�صائه  �جلامع  لبناء  ُوفِّق  قد   – �لله  ملر�صاة  �بتغاًء 
�لرخ�صة  بطلب  �إلينا  عر�ض  وقد  بالإ�صكندرية،  بك  حمرم 
و�إقامة  �ملذكور  �جلامع  هذ�  يف  و�لإمامة  للخطابة  و�لإجازة 
�ل�صعائر �لإ�صالمية، وبناء لهذ� �لطلب �أعطيت �لإذن و�لرخ�صة 
و�لإمامة  للخطابة  �ملاأذونية  وبهذه  و�لإمامة،  �خلطبة  لقر�ءة 
ي�صتمر �لتويل وي�صمل ملن توىل و�حًد� بعد و�حد، على ذلك 

�لأ�صلوب �أ�صدرت �أمري. 

حلمي  عبا�ض  1325هـ  �صنة  �لقعدة  ذي   20 يف  حتريًر� 
خديوي م�رص«.

�لوهاب  عبد  حفيد  لدى  �لأمر  هذ�  على  �طلعت  وقد 
�لق�صبجي  �لوهاب  عبد  حممد  �لوهاب  عبد  �ل�صيد  �لق�صبجي 
�أمت ت�صييد �مل�صجد بعد  جنل �ملرحوم حممد عبد �لوهاب �لذي 
وفاة و�لده �حلاج عبد �لوهاب وكان يز�ول �صناعة �لتطريز خلًفا 

لأبيه.

وتويف �حلاج عبد �لوهاب �لق�صبجي بالإ�صكندرية ب�صارع 
�لر�صافة عام 1324هـ )1906م( بالًغا من �لعمر 65 عاًما، 

وكان منزله �أمام �مل�صجد.

كان  �لذي  �لوهاب  عبد  �ل�صيخ  هو  �لثاين  وولده 
حممد  ذرية  ومن  بالقاهرة،  �لنبوية  �لك�صوة  تطريز  متعهد 
�ملفت�ض  �لق�صبجي  �لقادر  عبد  زكي  حممد  �لوهاب:  عبد 
�ل�صابق لتقدير�ت �لأمالك بالبلدية وقد عملت معه زمًنا طوياًل 

ببلدية �لإ�صكندرية.

هذه  �مل�صجد  باب  فوق  �لرخام  من  لوحة  على  وكتب 
�لعبارة:

�أحمد  �لوهاب  عبد  �ل�صيد  �ملرحوم  �مل�صجد  هذ�  »�أ�ص�ض 
�لق�صبجي يف �صنة 1324هـ«. 

1240– امل�سعودي – �سارع – بق�سم كرموز
علي  بن  �حل�صني  بن  علي  �حل�صن  »�أبو  هو  �لكامل  ��صمه 
�ملادة(،  )�نظر هذه  �لله بن م�صعود  �مل�صعودي« من ذرية عبد 
بفا�ض  وطاف  بغد�د  مبدينة  ن�صاأ  عاّلمة  وجغر�فيًّا  موؤرًخا  كان 
وما  مدغ�صقر  وجزيرة  و�ل�صني  و�صيالن  و�لهند  وكرمان 
و�أقام مب�رص مدة من  و�ل�صام وفل�صطني  و�أذربيجان  �لنهر  ور�ء 
�لزمن، وكانت رحلته �إىل فا�ض وكرمان خالل عام 309هـ 
)921م(، ويف �ل�صنة �لتالية ق�صد �لهند �إىل ملتان و�ملن�صورة 
ثم عطف �إىل كنباية، ف�صيمور، ف�رصنديب )جزيرة �صيالن(، 
ومن هناك ركب �لبحر �إىل بالد �ل�صني وطاف �ملحيط �لهندي 
�إىل جزيرة مدغ�صقر ثم عاد �إىل عمان، وبعد ذلك قام برحلة 
�أخرى عام 314هـ )926م( �إىل ما ور�ء �أذربيجان وجرجان 
رحل  )943م(  332هـ  عام  ويف  وفل�صطني،  �ل�صام  �إىل  ثم 
�إىل �أنطاكية وز�ر �لف�صطاط عام 345هـ )956م(، وقد قام 
م�صادر  و��صتقاء  �لعلم  طلب  يف  �ل�صاقة  �لرحالت  هذه  بكل 
ينفك طو�ل مدة رحالته عن  �لقيمة، ومل  �لتاريخية  م�صنفاته 
مبختلف  �ملتعلقة  �ملعلومات  و�كت�صاب  و�ل�صتق�صاء  �لبحث 
مل  ما  و�جلغر�فية  �لتاريخية  �حلقائق  من  فجمع  �ملو�صوعات، 
ي�صبقه �إليه �أحد، وقد �ألف كثرًي� من �لكتب �ملفيدة �لتي تعالج 
كتاب  م�صنفاته:  و�أهم  �لتاريخ  ول�صيما  �ملعرفة  �ألو�ن  �صتى 
وقد  جز�أين،  يف  وهو  �جلوهر«،  ومعادن  �لذهب  »مروج 
و�صف يف �أولهما �خلليقة وق�ص�ض �لأنبياء و�لبحار و�لأر�صني 
وما فيهما من عجائب، و�أدخل يف ذلك تو�ريخ �لأمم �لقدمية 
من فر�ض و�رصيان ويونانيني ورومان و�إفرجنة وعرب، مع ذكر 
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�أديانهم ومذ�هبهم وعاد�تهم، كما ذكر �لتقاومي �لقدمية، ثم 
عليه  �لنبي  ظهور  من  �لإ�صالمية  �لر�صالة  تاريخ  على  عطف 
�ل�صالة و�ل�صالم �إىل مقتل عثمان بن عفان، ويف �ملجلد �لثاين 
�أيام  �إىل  طالب  �أبي  بن  علي  خالفة  من  �لإ�صالم  تاريخ  ن  دوَّ
عدة  عن  �لكتاب  هذ�  نقل  وقد  �لعبا�صي،  �خلليفة  لله  �ملطيع 
ة ل  فو�ئد جمَّ �لكتاب  وي�صم هذ�  تاريخية وجغر�فية،  كتب 
مينار«  »باربيه دي  �مل�صت�رصق  عني  ثم  ومن  �صو�ه،  توجد يف 
�لفرن�صية، وطبعت هذه �لرتجمة يف باري�ض عام  �إىل  برتجمته 
1872م )1289هـ( يف ت�صعة جملد�ت، ثم نقله �إىل �لإجنليزية 
�لأ�صتاذ »�صريجنر« وطبع �جلزء �لأول من هذه �لرتجمة يف لندن 

عام 1841م )1257هـ(.

وكتاب »�أخبار �لزمان ومن �أباده �حلدثان من �لأمم �ملا�صية 
يف  ويقع  طويل  وهو  �لد�ئرة«،  و�ملمالك  �لغابرة  و�لأجيال 

ثالثني جملًد�.

�ملتقدمني،  �لكتابني  بني  و�صط  وهو  »�لأو�صط«  وكتاب 
ويقول  منه،  �أنها  يظن  ن�صخة  باإجنلرت�  �أك�صفورد  مكتبة  ويف 
مكاتب  يف  �لكتاب  هذ�  من  بع�ض  هناك  �إن  �لباحثني  بع�ض 

دم�صق.

�لأفالك  ذكر  �صمنه  وقد  و�لإ�رص�ف«  »�لتنبيه  وكتاب 
وهيئاتها، و�لنجوم وتاأثري�تها، و�لعنا�رص وتر�كيبها، و�لرياح 
و�لآفاق  و�لنو�حي  وم�صاحتها،  و�صكلها  و�لأر�ض  ومهابها، 
و�لعرو�ض  �ل�صبعة،  �لأقاليم  وحدود  �ل�صكان  على  وتاأثريها 
وم�صاكنها،  ولغاتها  �لقدمية  �ل�صبع  �لأمم  وذكر  و�لأطو�ل، 
وملوك �لفر�ض و�لروم و�أخبارهم و�ل�صنني �لقمرية و�ل�صم�صية، 
345هـ  عام  �إىل  ومناقبهم  و�أعمالهم  و�خللفاء  �لنبي  و�صري 

1894م  عام  ليدن  يف  �لكتاب  هذ�  طبع  وقد  )956م(، 
عالمة  �إخباري  و�مل�صعودي  �صفحة،   500 يف  )1312هـ( 

ولكنه روى �أ�صياء مل يعاينها بنف�صه.

وتويف عام 363هـ )973م(، وفيما يلي �أمنوذج من نرثه 
ماأخوذ من كتابه »�لتنبيه و�لإ�رص�ف«:

»وقد ذكرنا يف كتابنا هذ� وما �صلف قبله من كتبنا – �لذي 
دلئل  من  ُتْخِلِه  ومل  وعجائبه،  �لعامل  �أخبار   – �صابعها  هذ� 
تع�صدها وبر�هني توؤيدها عقاًل وخرًب�، وغري ذلك مما ��صتفا�ض 
�ملذكور  �ل�صيء  ح�صب  على  �ل�صعر  من  و�صاهٍد  و��صتهر، 
وحاجته �إىل ذلك، ونحن �إن كان ع�رصنا متاأخًر� عن ع�صور 
من كان قبلنا من �ملوؤلفني، و�أيامنا بعيدة عن �أيامهم فنجو �أل 
نق�رص عنهم يف ت�صنيف نق�صده وغر�ض نوؤمه، و�إن كان لهم 
�صبق �لبتد�ء فلنا ف�صيلة �لقتد�ء، وقد ت�صرتك �خلو�طر وتتفق 
�ل�صمائر، ورمبا كان �لآخر �أح�صن تاأليًفا، و�أتقن ت�صنيًفا حلنكة 
�لتجارب، وخ�صية �لتتبع و�لحرت��ض من مو�قع �خلطاأ، ومن 
هنا �صارت �لعلوم نامية غري متناهية لوجود �لآخر ما ل يجده 
نهاية حمدودة،  غاية حم�صورة ول  �إىل غري  وذلك  �لأول، 

زبڭ ۇ ۇ ۆ  فقال:  بذلك  عّز وجل  �لله  �أخرب  وقد 
ۆرب، على �أن من �صيم كثري من �لنا�ض �لإطر�ء للمتقدمني 
وتعظيم كتب �ل�صالفني ومدح �ملا�صي وذم �لباقي، و�إن كان 
يف كتب �ملحدثني ما هو �أعظم فائدة و�أكرث عائدة، وقد ذكر 
�أبو عثمان عمرو بن بحر �جلاحظ �أنه كان يوؤلف �لكتاب �لكثري 
�لأ�صماع  يرى  فال  نف�صه  �إىل  فين�صبه  �لنظم  �حل�صن  �ملعاين  من 
ت�صغي �إليه ول �لإر�د�ت تيمم نحوه، ثم يوؤلف ما هو �أنق�ض 
منه مرتبة و�أقل فائدة ثم ينحله عبد �لله بن �ملقفع �أو �صهل بن 
�أ�صماوؤهم يف  �ملتقدمني ومن قد طارت  �أو غريهما من  هرون 
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�مل�صنفني فيقبلون على كتبها وي�صارعون �إىل ن�صخها ل ل�صيء 
من  �لع�رص  هذ�  �أهل  يد�خل  وملا  �ملتقدمني،  �إىل  لن�صبتها  �إل 
�لتي يخ�ض  �ملناقب  ح�صد من هو يف ع�رصهم ومناف�صته على 

بها ويعنى بت�صييدها«. 

1241– م�سلم بن الوليد – �سارع – بق�سم 
الرمل )�رشيع الغواين �سابًقا(

عام  �لكوفة  يف  ولد  �لأن�صاري،  �لوليد  بن  م�صلم  هو 
وكان  �لغو�ين«،  »�رصيع  بلقبه  و��صتهر  )774م(  130هـ 
�صاعًر� من �صعر�ء �لع�رص �لعبا�صي �لأول، وتلقى ثقافته �لعلمية 
�لنهرين« ثم تقرب مبا نظم من ق�صائد �إىل عظماء  يف »ما بني 
ع�رصه ول�صيما �لف�صل بن �صهل وزير �خلليفة �لعبا�صي �ملاأمون 
)�نظر هذه �ملادة(، وقد جدد �بن �لوليد �صعره مبا �أدخل عليه من 
بديع، مع �ملحافظة على ن�صق �ل�صعر �لقدمي باملعنى و�ل�صيغة، 
�ألو�ن  وعالج  �لأدب،  فنون  �أتقن  �أنه  على  حياته  �صرية  وتدل 
�ل�صعر �ملختلفة منذ عهد �ل�صبا، وكان يح�صل على �لرث�ء من 
و�لتلف،  �لإ�رص�ف  حد  �إىل  وو�صل  �صخاء  يف  وينفقه  ذلك 
كثري  وكان  ع�رصه  �صعر�ء  �أكرب  من  �لوليد  بن  م�صلم  ويعد 
�لتكلف بالبديع يف �صعره حتى رماه معا�رصوه باإف�صاد �لقري�ض، 
بيد �أن ل�صعره �صبغة خا�صة جتمع بني �لأ�صلوبني �لقدمي و�حلديث 
مع رقة و��صحة يف �لأ�صلوب وعذوبة يف �جلر�ض، وفيما يلي 

مناذج من �صعره، قال يف �حِلَكم:
�إذ� �ملرُء مل َيْبُذْل من �لود مثل ما  

بََذلُْت له فاْعَلْم باأينِّ ُمفاِرُقه   

فال خرَي يف ود �ْمِرٍئ ُمتكاِرٍهٍ  
َعَلْيَك – ول يف �صاحٍب ل ُتو�ِفُقُه  

ا: ومن قوله يف �حلكم �أي�صً

َقها  دَّ َدلَّْت على نف�ِصها �لدنيا و�صَ
ما ��ْصرَتَجَع �لَدْهُر مما كان �أعطاين   

ِخُر �ل�صكوى حلادثٍة   ما كنُت �أدَّ
حتى �بَْتَلى �لدْهُر �أ�رص�ري فاأ�صكاين   

�أن يلقَّب ب�رصيع �لغو�ين  ومن �صعره �لذي كان �صبًبا يف 
قوله:

يا ُربَّ ِخدٍن قد َقَرْعُت َجبِْيَنُه   
بالطا�ِض و�لإبريِق حتى مال  

�أنه�صته من بعد ما �أ�صكرتُه  
فم�صى كاأن برجله ُعقال   

�إىل �أن يقول يف �ل�صاقي ي�صفه )وما من �صك يف �أنه ي�صف 
�صاقية كرخية كال�صم�ض يف ح�صنها( هذه �لأبيات:

بابٍة   َي�ْصِقْيَك بالعينني كاأ�َض �صَ
ِه ِجْريال  وُيعْيُدها من َكفِّ  

�أ�صبحُت كالثوب �للبي�ض قد 
�أْخَلَقْت جدُته منه فعاَد ُمذ�ل  

وبقيُت كالرجِل �ملَُدلَِّه َعْقُلهُ 
�أ�صكو �لزماَن و�أ�رْصُِب �لأمثال   
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�يل فاآبو� بالر�صى  �صاملُْت ُعذَّ
�ل منِّي، وكنُت �أحارُب �لُعذَّ   

ولقد َعِلْمُت باأنَّه ما ِمْن فتًى  
�إل �َصُيْبَدُل بعَد حاٍل حال  

بجرجان  �لغو�ين(  �لوليد )�رصيع  بن  م�صلم  وفاة  وكانت 
�صنة 208هـ )823م( بالًغا من �لعمر ت�صعة و�أربعني عاًما.

 – �سارع   – العرب  با�سا  م�سطفى   –1242
بق�سم اجلمرك

م�صطفى با�صا �لعرب هو �بن �ل�صيد/ علي �مل�رصي، ولد 
حاليًّا(  �ملنوفية  )حمافظة  �ملنوفية  مبديرية  »ديركي«  بلدة  يف 
و�لبتد�ئية  �لأولية  درو�صه  وتلقى  )1813م(  1228هـ  عام 
مبد�ر�ض �حلكومة ثم تخرج من �ملدر�صة �لبحرية بالإ�صكندرية 
رتبة  �إىل  رقِّي  و�حد  عام  وبعد  )1829م(،  1245هـ  عام 
ثم  ه«  »فوَّ بفرقاطة  و�أحلق  �صابط(،  م�صاعد  )�أي  »�لأ�صبري�ن« 
نقل منها �إىل فرقاطة »ر�صيد«،  ويف عام 1248هـ )1832م( 
رقِّي �إىل رتبة �ملالزم ثاين بال�صفينة �حلربية »�لتم�صاح«،  و�أخذ 
�ل�صاغ  رتبة  �إىل  و�صل  �أن  �إىل  �لع�صكرية  �لرتب  يف  يرتقى 
)�لر�ئد( عام 1271هـ )1854م( يف عهد �صعيد �لأول، ويف 
لل�صفينة �حلربية  عام 1274هـ )1857م( عني ربَّاًنا )قبود�ًنا( 
وجتديدها  لإ�صالحها  �إجنلرت�  �إىل  بها  و�صافر  �لبحر«  »�صياح 
و�لت�صليح  �لإ�صالح  بعد  عليها  �أطلق  وقد  »فرقاطة«،  وجعلها 
�صنة 1276هـ  �لإ�صكندرية  �إىل  بها  وعاد  علي«  »حممد  ��صم 

)1859م( وعندها نال رتبة �لبكبا�صي )�ملقدم(.

ويف عام 1278هـ )1861م( كان ربَّاًنا للباخرة �لنيل، 
عدمية  �أنها  �ت�صح  وعندما  لإ�صالحها،  �إجنلرت�  �إىل  بها  و�صافر 
�جلدوى �أمر �خلديوي ببناء �صفينة �أخرى من �حلديد �أطلق عليها 
ا عن �ل�صفينة �لتي مل يتي�رص �إ�صالحها، وقد  ��صم »�لنيل« عو�صً
�صميت هذه �ل�صفينة فيما بعد با�صم »�لفيوم«،  و�أحلقت بالبو�خر 

�خلديوية.

ولدى عودة م�صطفى �لعرب من �إجنلرت� عني ربَّاًنا )قبود�ًنا( 
للباخرة �حلربية »في�ض جهاد«،  وملا �أهدى �خلديوي �إ�صماعيل 
هذه �ل�صفينة �إىل �ل�صلطان �لعثماين عبد �لعزيز، ُعنيِّ م�صطفى 
»�صري جهاد«،   �صميت  �لتي  »�إبر�هيمية«  عة  للمدرَّ ربَّاًنا  �لعرب 
1279هـ  عام  خالل  يف  )�لعقيد(  �لقائمام  رتبة  �إىل  ورقي 
»�صري  باملدرعة  بال�صفر  �لأو�مر  �إليه  و�صدرت  )1862م(، 
�صباط  �أمهر  من  �صابًطا   15 ظهرها  وعلى  فرن�صا  �إىل  جهاد« 
�لأ�صلحة �ملختلفة ليتدربو� على نظم �جلي�ض �لفرن�صي ومناور�ته 
�أن  �أر�د  �إ�صماعيل  �خلديوي  لأن  �ل�صتحكامات  وي�صاهدو� 
يكون نظام �جلي�ض �مل�رصي على غر�ر نظام �جلي�ض �لفرن�صي، 
وبعد �أن ز�رت �ملدرعة بع�ض مو�نئ �لبحر �لأبي�ض ترك �ل�صباط 
)1863م(  1280هـ  عام  �لإ�صكندرية  �إىل  وعاد  بفرن�صا، 
فرقي �إىل رتبة �لأمري�لي )�لعميد( و�أنعم عليه بالو�صام �ملجيدي 

�لثالث.

�لأو�مر  �إليه  �صدرت  )1864م(  1281هـ  عام  ويف 
بالإبحار باملدرعة »�صري جهاد« �إىل �ل�صوي�ض عن طريق �لدور�ن 
وعرج  �لإ�صكندرية،  من  بها  فخرج  �لإفريقية،  �لقارة  حول 
على بع�ض مو�نئ �ملغرب يف �صمال �إفريقيا ثم عرب م�صيق جبل 
بها ود�ر حول  فاأ�صلحها، و�أقلع  �إجنلرت�،  �إىل  طارق وو�صل 
� بجزر »كاتاري« وجزيرة »�صانت هيالنة« �لتي نفي  �لقارة مارًّ
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�إليها »نابوليون بونابرت« بعد هزميته يف معركة »و�ترلو« ور�أ�ض 
�لرجاء �ل�صالح )ع�صم �خلري( بجنوب �إفريقيا.

وملا و�صل �إىل جزيرة )زجنبار( ز�ر �صلطانها �ل�صيد ماجد 
�ملدرعة و�أهدى م�صطفى �لعرب �صيًفا مر�صًعا باجلو�هر، وهد�يا 

�أخرى ثمينة �إليه، و�إىل �خلديوي.

�ل�صوي�ض �صب حريق يف  �إىل ميناء  �ملدرعة  وعند و�صول 
�ل�صفينة »د�صوق« وكان ذلك يف عام 1283هـ )1866م(، 
فابتكر م�صطفى �لعرب طريقة لإطفاء ذلك �حلريق وهي �أن �أمر 
بتغريق �ل�صفينة يف عمق منا�صب فاأخمدت �لنار فيها ثم �أخرجت 

ثانية، وجنت من �لغرق �لكلي.

�لي�رصى  عينه  يف  مبر�ض  �أ�صيب  نف�صها  �ل�صنة  هذه  ويف 
»فيينا«  �إىل  �حلكومة  نفقة  على  �إ�صماعيل  �خلديوي  فاأر�صله 
مرتبة  �إىل  رقي  وعودته  �صفائه  وبعد  للعالج،  �لنم�صا  عا�صمة 
�للو�ء عام 1284هـ )1867م( وعني وكياًل للبحرية، وقلد 
قلد  وكما  )1869م(  1286هـ  عام  �لثاين  �ملجيدي  �لو�صام 
و�صام  بريطانيا  ملك  و�أهد�ه  وموري�ض،  لز�ر  �صان  و�صام 

»كردون �إيطاليا«. 

لإد�رة  ا  عامًّ مديًر�  عني  )1872م(  1289هـ  �صنة  ويف 
�لبو�خر �خلديوية بدًل من »�صفر با�صا« )�نظر هذه �ملادة(، ويف 
�أثناء �حلرب �صد رو�صيا �أحيلت عليه �أعمال وكالة �حلربية حمل 
�جلي�ض  �صوق  ماأمور  عني  �لذي  �ملادة(  هذه  )�نظر  با�صا  قا�صم 
�أحيل  عام 1297هـ )1880م(  �لآ�صتانة، ويف  �مل�رصي يف 
�لبحرية عقب وفاة ح�صني  �ملعا�ض ثم قلد من�صب وكيل  على 
�ملن�صب  هذ�  يف  وبقي  با�صا(  �صريين  مادة  )�نظر  با�صا  �صريين 
�أنقا�ض  باعت  كما  بو�خرها  معظم  �حلكومة  باعت  �أن  �إىل 

1302هـ  عام  ويف  بالإ�صكندرية،  )�لرت�صانة(  �ل�صناعة  د�ر 
رتبة  �إىل  رقي  قد  وكان  �ملعا�ض  على  ثانية  �أحيل  )1884م( 
يوم  �ملنية يف  و�فته  �إذ  �ملعا�ض طوياًل  يلبث يف  �لفريق، ومل 
8 ربيع �أول عام 1303هـ )1885م( بالًغا من �لعمر حو�يل 

73 عاًما، و�صيعت جنازته ع�صكريًّا.

وكان منزله �لكبري خلف �صور د�ر �ل�صناعة �لرت�صانة )�نظر 
مادة �لرت�صانة( بق�صم �جلمرك.

1243– م�سطفى با�سا فهمي – �سارع – بق�سم 
الرمل

)1840م(  1256هـ  عام  خالل  فهمي  م�صطفى  ولد 
فاأمت  بالقلعة  �حلربية  مبدر�صة  �أحلق  �لعلوم  مبادئ  تلقى  �أن  وبعد 
در��صته بها، وح�صل على �صهادتها، و�نخرط عقب ذلك يف 

م�صطفى با�صا فهمي
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�ل�صلك �لع�صكري ثم تدرج يف منا�صبه �إىل �أن �صار برتبة فريق 
حو�يل  ذ�ك  �إذ  عمره  وكان  )1297هـ(،  1879م  عام 
فتوله  �لإ�صكندرية  من�صب حمافظ  �إليه  و�أ�صند  �صنة،  �أربعني 
فرتتني، �لأوىل من 11 �أغ�صط�ض عام 1874 �إىل 13 �أكتوبر 
من �لعام نف�صه، و�لثانية من 12 �إبريل عام 1879 �إىل 2 يوليو 

من ذلك �لعام.

وتوىل بعد ذلك عدة نظار�ت يف عهد وز�رة �رصيف با�صا 
من   14 ويف  �ملو�د(،  هذه  )�نظر  با�صا  ونوبار  با�صا  وريا�ض 
مايو عام 1891 �أمره �خلديوي توفيق بتاأليف �لوز�رة فاألفها، 
وكان من �أع�صائها يو�صف �صهدي با�صا )�نظر هذه �ملادة( وبقي 
رئي�ًصا لهذه �لوز�رة �إىل 16 من يناير عام 1892م، ثم �ألف 
وز�رته �لثانية يف 17 من يناير �أي يف �ليوم �لتايل، وبقي يف 
من�صبه �إىل 14 من يناير عام 1893م، ويف 13 من نوفمرب 
منها  و��صتقال  و�لأخرية  �لثالثة  وز�رته  �ألف  1895م  عام 
للوز�رة  رئي�ًصا  �أنه ظل  �أي  عام 1908م  نوفمرب  من   11 يف 
غايل  بطر�ض  ت�صم  �ملعمرة  وز�رته  وكانت  �صنة،   13 طو�ل 
للخارجية، وح�صني فخري لالأ�صغال، و�أحمد مظلوم للمالية 
و�لبحرية،  للحربية  عباين  وحممد  للحقانية،  فوؤ�د  و�إبر�هيم 
با�صا ومظلوم  و�حتفظ هو بنظارة �لد�خلية )�نظر مو�د فخري 

با�صا وعباين با�صا(.

وكان م�صطفى فهمي من �ملو�لني لالإجنليز �ملحتلني للبالد 
وكان متهًما باأنه يخ�صع لهم وينفذ كل ما يطلبون منه، ومن 
�أدلة ذلك �أن �للورد كرومر مدحه وخ�صه بالثناء يف �خلطبة �لتي 
فلو كانت هذه  �إىل غري رجعة،  عند رحيله عن م�رص  �ألقاها 
�لتهم غري �صحيحة ملا جتر�أ �للورد �ل�صتعماري �لبغي�ض – جاّلد 
دن�صو�ي– على مدحه و�لثناء عليه، ومما يوؤ�صف له �أن م�صطفى 

فهمي هو و�لد �ل�صيدة �لفا�صلة �صفية زغلول )�نظر هذه �ملادة( 
�لتي  �ملادة(  با�صا زغلول )�نظر هذه  �لر�حل �صعد  �لزعيم  قرينة 

لقبها �ل�صعب باأم �مل�رصيني وهي يف قيد �حلياة.

�إ�صماعيل �صربي قال فيه  �ل�صاعر  �أن  ا  �أي�صً له  ومما يوؤ�صف 
هذه �لأبيات عقب ��صتقالته يف 11 من نوفمرب عام 1908م: 

عجبُت لهم قالو� »�َصَقْطَت« ومن َيُكنْ 
مكاَنَك َياأَْمْن من �ُصقوِط وَي�ْصَلِم  

ى  ْقَت نف�صَك بالرثَّ فاأْنَت �ْمروؤٌ �ألْ�صَ
ِم لِّ ما مل ُيَحرَّ ْمَت َخْوف �لذُّ وَحرَّ  

فلو �أ�صقطو� من َحْيُث �أنت زجاجةً 
م َدْع ومْل تتحطَّ ْخِر مل ُت�صْ على �ل�صَّ  

عقب  نظمها  �لتي  �ملقطوعات  �صمن  ل�صانه  على  قال  ثم 
تاأليف نظارة بطر�ض غايل با�صا �صنة 1908م على ل�صان �لنظار 

�مل�صتقبلني بعنو�ن »على �أبو�ب �لدو�وين«. 

هو»بنتاوؤور«  م�صتعار  با�صم  �ملقطوعات  هذه  ن�رصت  وقد 
�ل�صاعر �مل�رصي �لقدمي، قال:

�إنَّني �أ�ْصتْغفُر �للََّه لُكْم  
�آَل ِم�رْصٍ لْي�َض فيُكْم ِمْن ِرجاْل   

فلَّ َغْربي ما �أرى من َنْوِمُكمْ  
ور�صاُكْم بوجوِد �لْحتالْل  
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ا   ْوتي د�عًيا ُم�ْصَتنِه�صً بُحَّ �صَ
�صارًخا حتى ُتوّلين �لَكالْل  

ٍة   مل �أجد فيكْم فتًى ذ� ِهمَّ
اْل ْهُر عد� �أْو �صاَل �صَ �إْن َعَد� �لدَّ  

َرِحَم �للَُّه وزيًر� �صاَمهُ 
ى فا�صتقاْل قوُمْه ما لي�َض َيْر�صَ   

ويف هذه �لأبيات تناق�ض و��صح بني ما �تهم به م�صطفى 
فهمي من خ�صوع لالإجنليز، و��صتجابة لكل مطالبهم �ملجحفة 
�ل�صتقالل  على  حل�صوله  و�ملعوقة  �مل�رصي  �ل�صعب  بحقوق 
و�لتخل�ض من ربقة �لحتالل �لربيطاين �لبغي�ض، فلي�ض م�صطفى 
فهمي هو �لذي ي�صتنه�ض همم �ل�صعب ويح�صه على �لتخل�ض 
�لإجنليز،  عنه  ير�ض  مل  ذلك  فعل  �إن  لأنه  وطنه  غا�صبي  من 
يتمتع  عاًما  ثالثة ع�رص  �حلكم  يرتبع على كر�صي  ومل يرتكوه 
م�صاحلهم  تو�فق  �لتي  �أعماله  على  وثنائهم  بر�صاهم  �أثنائها  يف 
�لغا�صمة، ويت�صح من هذه �لأبيات �نحر�ف �إ�صماعيل �صربي 

عن �حلقيقة لإر�صاء �حلكام.

وكانت وفاة م�صطفى فهمي يف �صنة 1914م )1333هـ( 
بالًغا من �لعمر حو�يل 77 عاًما.

1244– م�سطفى با�سا ماهر – �سارع – بق�سم 
الرمل

در��صته  �أمت  �أن  وبعد  بالإ�صكندرية،  ماهر  م�صطفى  ولد 
�لعالية عني معاوًنا لالإد�رة ثم مرتجًما يف وز�رة �حلربية ف�صكرترًي� 
لوزيرها، وظل يرتقى يف �ملنا�صب �إىل �أن عني مديًر� للدقهلية 

)حمافظة �لدقهلية �لآن( فوكياًل لوز�رة �لد�خلية، �إذ حل حمل 
�إبر�هيم با�صا جنيب )�نظر هذه �ملادة( يف هذ� �ملن�صب، وكان 
ذلك خالل عام 1908م )1326هـ(، و�ختاره عبد �خلالق 
ثروت با�صا )�نظر مادة عبد �خلالق ثروت( وزيًر� للمعارف يف 
�لوز�رة �لتي �ألفها بريا�صته عام 1922م )1341هـ(، ثم توىل 
بعد ذلك ريا�صة �لنقابة �لزر�عية، ويف وز�رة عديل با�صا يكن 
�ختري  )1348هـ(  1929م  عام  �لنتقالية  �ملادة(  هذه  )�نظر 

وزيًر� للمالية.

عام 1932م )1351هـ( ول  مار�ض  وفاته يف  وكانت 
يعرف تاريخ ميالده، وعندما عني وكياًل لوز�رة �لد�خلية عام 
1908م )1326هـ( نظم �ل�صاعر �إ�صماعيل �صربي )�نظر مادة 
�إ�صماعيل با�صا �صربي( �لأبيات �لثالثة �لآتية موجًها �إليه �لكالم 
لأنه تقاع�ض يف �ل�صعي �إىل من�صب �لوزير يف �لوز�رة �لتي �ألفها 
بطر�ض غايل با�صا يف 12 من نوفمرب عام 1908 فنالها بال�صعي 

حممد با�صا �صعيد )�نظر هذه �ملادة(:

ماِهُر �ل�صلطُة يف ِم�رْصَ لها  
َوٌر َت�ْصبي �لرَب�يا ز�ِهَيْه �صُ  

فاز بالأوىل �صعيٌد �إذ َجَرى  
وتباَطاأَْت فُحْزَت �لتاليْه  

ْعَت �خُلطا  ْعَت وَو�صَّ لو َت�رَصَّ
نِْلَت �أُْولها وناَل �لثانيْه  
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1245– م�سطفى خالد – �سارع – بق�سم الرمل
تعلم م�صطفى خالد يف مد�ر�ض م�رص �لأمريية، ثم �لتحق 
�ملالزم  برتبة  تخرج  بها  در��صته  �أمت  �أن  وبعد  �لطب  مبدر�صة 
�لثاين، ووقع عليه �لختيار ليكون بني �أع�صاء �لبعثة �لطبية �لتي 
�أر�صلها عبا�ض �لأول �إىل بالد �لنم�صا، وقد بد�أ در��صته هناك يف 
12 من يونية عام 1849م )1266هـ(، وكان مرتبه �ل�صهري 
طو�ل مدة �لبعثة 250 قر�ًصا كان يتقا�صاها بالإنابة عنه يف م�رص 
من�صور �أفندي عريف �ملرتجم بديو�ن �ملد�ر�ض، وظل م�صطفى 
خالد يو��صل در��صة �لطب بتلك �لبالد �إىل �أن �أمت تعليمه، وعاد 
�إىل �لوطن يف 22 من نوفمرب عام 1855م )1272هـ( وعني 
طبيًبا باجلي�ض �مل�رصي يف عهد �صعيد �لأول، ول يعرف �صيء 

عن بقية حياته �لعملية، ول عن تاريخ ومكان وفاته.

1246– م�سطفى الدمياطي – �سارع – بق�سم 
الرمل

مبدينة  ولد  �لدمياطي  م�صطفى  بن  علي  بن  م�صطفى  هو 
�أحد  من  )1870م(  1287هـ  عام  �ل�رصقية  مبحافظة  ههيا 
�لأ�رص �لكرمية، ويرجع لقب �لدمياطي �لذي عرف به �إىل �أن 
جده م�صطفى كان على �صلة وثيقة باأحد علماء دمياط فز�ره، 
ويف �أثناء هذه �لزيارة �أبلغ �أن زوجته و�صعت ولًد� فاأ�صماه عليًّا 

�لدمياطي تربًكا ب�صديقه �لعامل.

ده باأحد  ودر�ض م�صطفى �صاحب هذه �لرتجمة �لقر�آن وجوَّ
كتاتيب م�صقط ر�أ�صه، ثم �أحلقه و�لده علي �لدمياطي باجلامع 
�لأزهر على غر�ر طالب زمانه، وبعد �أن ح�صل على �ل�صهادة 
�لدر��صية �لثانوية �لأزهرية �لتحق بد�ر �لعلوم وكانت من �ملعاهد 
�ض فيها �لفل�صفة و�لعلوم �لرتبوية �إىل  �لر�قية منذ ذلك �حلني تدرَّ

جانب �لتبحر يف �للغة �لعربية، و�أ�صولها، وقو�عدها مما يوؤهل 
طالبها للتدري�ض باملد�ر�ض �حلكومية وغريها، وقد تخرج منها 

بحمل �صهادتها �لعالية.

عقب  �لتعليم  مهنة  ميار�ض  مل  �لدمياطي  م�صطفى  ولكن 
تخرجه من د�ر �لعلوم، و�إمنا قبل �لتعيني يف وظيفة كتابية يف 
تفتي�ض �لري مع �إ�صماعيل �رصي با�صا )�نظر هذه �ملادة(، ومل 
تطل مدة عمله مب�صلحة �لري فعني مدر�ًصا مبدر�صة ر�أ�ض �لتني 
و�أمني  جنيب  م�صطفى  تالميذه  بني  من  وكان  بالإ�صكندرية، 
يحيى وح�صني �رصين )�نظر هذه �ملو�د(، ويف هذه �لأثناء �ألح 
عليه بع�ض �أعيان �لإ�صكندرية من �أع�صاء جمعية �لعروة �لوثقى 
�أن يقوم بالتدري�ض مبد�ر�ض �جلمعية، فقام بذلك يف غري �أوقات 
�لعمل مبدر�صة ر�أ�ض �لتني، ومل ير�ض ناظر هذه �ملدر�صة عن 
عمله �خلارجي ف�صايقه �أ�صد �مل�صايقة، وترتب على ذلك نقله 
و�إ�صد�ر  �ل�صتقالة  من  ا  منا�صً يوجد  فلم  �لفيوم،  مدر�صة  �إىل 
»جملة �ملنتقد« مع �أحمد �لزهر بك �لتي مل ي�صتمر �إ�صد�رها غري 
عام و�حد ب�صبب كرث م�صاغل م�صطفى �لدمياطي، و�صافر بعد 
ذلك �إىل فرن�صا على نفقته، وكان قبل �صفره على �ت�صال وثيق 
مبحمود �أبي �لن�رص )�نظر هذه �ملادة( �لذي كتب �إليه وحثه على 
 École Normale Supérieure« أن يحل حمله يف مدر�صة�
�ل�صني(،  ملقاطعة  �لعليا  �لأل�صن  )�أي مدر�صة   »de la Seine

باملجان  يتعلم  �أن  وهي  بها  يتمتع  كان  �لتي  �ملز�يا  ليتمتع 
ويح�صل على غرفة لإقامته يف مقابلة �أن يقوم بتدري�ض تاريخ 
�لأمة �لعربية، فقبل م�صطفى �لدمياطي هذ� �لعر�ض و��صتغرقت 

در��صته بفرن�صا عامني.

ولدى عودته من فرن�صا عني ناظًر� لإحدى مد�ر�ض �لعروة 
�لوثقى بالإ�صكندرية فعمل جاهًد� على �إن�صاء عدد من مد�ر�ض 
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هذه �جلمعية للبنني و�لبنات، وكان له �لف�صل يف �إن�صاء مدر�صة 
�جلمعية �لثانوية �لتي ماز�لت توؤدي ر�صالتها �لتعليمية، ويف هذه 
�لأثناء �أ�صدر جملة با�صم »�لنيل« بالإ�صكندرية ظلت ت�صدر �إىل 
�إىل �لقاهرة حيث توىل ريا�صة حترير جريدة »�ملوؤيد«  �أن رحل 
�ملادة( وله مقالت كثرية  )�نظر هذه  يو�صف  �ل�صيخ علي  مع 
يف هذه �جلريدة ويف بع�ض �ل�صحف �لأخرى و�ملجالت على 
ر�أ�صها جريدة �ملقطم �لتي كانت تد�فع عن �مل�صالح �لإجنليزية 

يف غري مو�ربة.

باملحاماة  و��صتغل  �ل�صحافة  �لدمياطي  م�صطفى  وترك 
�ل�رصعية، وقد �نتخب وكياًل لنقابتها، ومن موؤلفاته:

• �إجمال �لكالم يف �لعرب و�لإ�صالم، وقد �ألفه وهو 
يف �ل�صابعة و�لع�رصين من عمره.

و�صل  وقد  �ل�رصيف،  �لقر�آن  من  �لأثري  • �لتاريخ 
�أحلقه  و�ل�صالم،  �ل�صالة  عليه  �لر�صول  وفاة  �إىل  فيه 
وطبع  �حلميد،  عبد  �ل�صلطان  �إىل  �خللفاء  باأ�صماء 

�لكتاب عام 1317هـ )1899م(.

)�نظر  بك  �إبر�هيم  حلافظ  �لُعمرية  �لق�صيدة  • �رصح 
1352هـ  عام  �ل�رصح  هذ�  وطبع  �ملادة(،  هذه 
)1933م(، وكان �لدمياطي �صديًقا حميًما ل�صاعر 

�لنيل.

• فن �لقر�ءة و�لكتابة و�لإلقاء، وقد طبع بد�ر �لكتب 
�لتي  �ملقدمة  وجاء يف  )1929م(،  عام 1348هـ 

كتبها �لدمياطي هذه �لعبار�ت:

بعد  �صنة  خم�صني  نحو  من  كتبتها  كنت  وريقات  »هذه 
تتبعي لدرو�ض يف فن �لقر�ءة �لفرن�صية كان يلقيها �لأ�صتاذ »ليون 
ركييه« �لقارئ �ملجيد يف �إحدى مد�ر�ض �ملعلمني يف باري�ض 
وهو معلم هذ� �لفن يف كثري من تلك �ملد�ر�ض، و�صمعتها من 
»�لكوميدي  �أع�صاء  و�أحد  �لقدير،  �ملمثل  كوكالن«  »جان 

فر�ن�صيز« �مل�صهورة.

وكان م�صطفى �لدمياطي قد �أهمل ن�رصها بناء على ر�أي 
فيها،  �لنظر  �أعاد  ولكنه  �ملد�ر�ض،  �أ�صاتذة  من  زمالئه  بع�ض 

ونقحها وطبعها ل�صببني:

�لعناية  لقلة  �لقر�ءة  فن  من �صعف يف  ما لحظه  �أولهما: 
ح�ص�ض  من  قليل  عدد  على  و�لقت�صار  �لتعليم  مناهج  يف  به 
ب�رصح  �ملطالعة  ح�ص�ض  يف  �ملدر�ض  �هتمام  وقلة  �ملطالعة، 
�ملعنى �أو �ملو�صوع دون تدري�ض �لقر�ءة ذ�تها، و�عتقاد �لطالب 
و�ملدر�ض �أن �لقر�ءة جمرد �لبتعاد عن �للحن، ثم �لقت�صار يف 
�ملحفوظات من �لنرث و�ل�صعر على ��صرت�ط �حلفظ و�ل�صتظهار 
دون ��صرت�ط �حلفظ و�ل�صتظهار دون ��صرت�ط �إجادة �لإلقاء، 
وق�رص �لهتمام يف درو�ض �لإن�صاء على �لإن�صاء �ملكتوب دون 

�ملرجتل �لذي ينطوي على فائدة كبرية للطالب.

�أعلى  وثانيهما: هو �حلاجة يف �لع�رص �ملقبل �إىل كفاء�ت 
�أقدر من  �لغد  �أن يكون رجل  و�لتي حتتم  �لآن،  �ملطلوبة  من 
كل �لوجوه من رجل �ليوم، ويف موت ملكة �لكالم وطالقة 
�إفادة بالدهم وقو�م  �أفر�د �لأمة عن  �لل�صان ما يقعد بكثري من 

�لأمة لغتها و�أدبها.
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وقد منح م�صطفى �لدمياطي رتبة �لبكوية يف �أو�خر �أيامه، 
وكانت وفاته بالقاهرة عام 1359هـ )1940م( بالًغا من �لعمر 

70 عاًما، ودفن مبقابر �لإمام �ل�صافعي.

حممود  �لبكر  فابنه  �لثالثة  �أولده  تربية  يف  يهمل  ومل 
�لزر�عة  بكالوريو�ض  يف  دفعته  �أول  كان  �لدمياطي  م�صطفى 
�صت  در��صته  و��صتغرقت  بريطانيا  �إىل  علمية  بعثة  يف  فاأر�صل 
�أ�صتاًذ� بكلية �لزر�عة بالقاهرة، و�بنه  �صنو�ت عاد بعدها ليعني 
�ل�رصق  �لدمياطي هو مدير �رصكة  �لدين  �لثاين يو�صف �صالح 

لغزل لن�صيج �ل�صوف باإمبابة بالقاهرة.

و�بنه �لثالث �ملرحوم �إبر�هيم عز �لدين م�صطفى �لدمياطي 
ب  وعرَّ بالأدب  و��صتغل  �ل�صيا�صي  �ل�صلك  رجال  من  كان 
�لتعريب  فجاء  »لمرتني«  �لفرن�صي  لل�صاعر  جر�زيلال«  »كتاب 

�آية من �آيات �للغة �لعربية يف �لنرث �لفني.

 – )الدكتور(  رم�سان  م�سطفى   –1247
�سارع – بق�سم �سيدي جابر

�طلب ترجمته يف »�لدكتور م�صطفى رم�صان«. 

1248– م�سطفى �سادق الرافعي – �سارع – 
بق�سم الرمل )تيتو با�سا �سابًقا(

هو �ل�صاعر �لكاتب �ل�صهري م�صطفى بن �ل�صيخ عبد �لر�زق 
�إىل  وينتمي  )1880م(  1298هـ  عام  خالل  ولد  �لر�فعي، 
�حلجاز،  من  نزحت  �لتي  �لر�فعي(  مادة  )�نظر  �لر�فعي  �أ�رصة 
و��صتقرت بالإ�صكندرية يف �لع�رصين �لأوىل من �لقرن �لتا�صع 
ع�رص، وعميدها هو �ل�صيخ عبد �لرحمن �لر�فعي �لفاروقي ن�صبة 
جّد  وهو  �ملادة(،  هذه  )�نظر  �خلطاب  بن  عمر  �لفاروق  �إىل 

و��صتقر  �لإ�صكندرية،  مفتي  وكان  �لر�فعي  �صادق  م�صطفى 
فرع من هذه �لأ�رصة بال�صام.

�جلامعة  كليات  من  كلية  يف  ثقافته  م�صطفى  يتلق  ومل 
�صاأن �أغلب �أدباء زمانه، وكل ما ناله من �لتعليم ح�صوله على 
�ل�صهادة �لبتد�ئية، ولقد تلقن تعاليم �لدين يف فجر حياته عن 
للمحاكم  رئي�ًصا  كان  �لذي  �لر�فعي  �لر�زق  عبد  �ل�صيخ  �أبيه 
�مل�رصي،  �لقطر  مديريات  من  مديرية  من  �أكرث  يف  �ل�رصعية 
ثم  �ل�صلف،  �أخبار  من  �لكثري  �أبيه  عن  م�صطفى  و��صتوعب 
دخل �ملدر�صة بعد �أن جاوز �لعا�رصة من عمره، فدر�ض �صنة يف 
مدر�صة دمنهور �لبتد�ئية، ثم نقل و�لده �إىل حمكمة �ملن�صور 
فانتقل معه �إىل مدر�صتها، ونال منها �ل�صهادة، وكان م�رصًفا 

على �ل�صابعة ع�رصة وقتئذ.

و�لدين  �لفقه  من كتب  �لكثري  ت�صم  مكتبة  لو�لده  وكان 
يف  �لأدبية  كنوزها  و��صتوعب  عليها  فاأكّب  �لعربية،  و�للغة 
ي�صاعده على ذلك طموحه وذكاوؤه، وح�صبه  و�إمعان  �صغف 
يف هذ� �ل�صدد ��صتيعابه لنهج �لبالغة وملا ي�صل �إىل �لع�رصين، 
ويف عام 1341هـ )1903م(، تلقى ر�صالة من �لإمام �ل�صيخ 
وما  �ملبكر،  بنبوغه  ت�صهد  �ملادة(،  هذه  )�نظر  عبده  حممد 
يب�رص به هذ� �لنبوغ من م�صتقبل ز�هر، وجاء يف هذه �لر�صالة 
قول �لإمام: »لله ما �أثمر �أدبك، ولله ما �صمن يل قلبك، ل 
�أقار�صك ثناًء بثناء، فلي�ض ذلك �صاأن �لآباء مع �لأبناء، ولكني 
م �صفك على �صف �لأقرباء،  ك من �أخل�ض �لأولياء، و�أقدِّ �أعدُّ
و�أن  �لباطل،  ميحق  �صيًفا  ل�صانك  من  يجعل  �أن  �لله  و�أ�صاأل 

ان يف �لأو�ئل، و�ل�صالم«.  يقيمك يف �لأو�خر مقام ح�صَّ
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�أثر على �أع�صابه  ويف هذه �لفرتة من حياته �أ�صيب مبر�ض 
ف�صوته و�صمعه، و��صتع�صى عالجه على �لطب فاأ�صيب بال�صمم 

يف �صن �لثالثني.

وكان قد عني كاتًبا مبحكمة طنطا �ل�رصعية يف �إبريل عام 
1316هـ )1899م( مبرتب �صهري قدره �أربعة جنيهات، ثم 
�إيتاي �لبارود ثم عاد �إىل طنطا، وبني طنطا  نقل �إىل حمكمة 
و�إيتاي �لبارود على ج�رص كفر �لزيات كانت له حكاية غر�م 
خلعت عليه �صفة »�صاعر �حل�صن« فكان حبه عذريًّا كما يوؤكد 

�لثقات من �أ�صحابه.

ويف �لوظيفة كان �لر�فعي مثال �لنبل و�لوفاء، يحمل عن 
زمالئه �لكثري من �لعمل دون تربم، وكان ل ميالئ ول مياري 
يكن  مل  �أنه  من  �لرغم  وعلى  �لروؤ�صاء،  يتملق  ول  ينافق  ول 
ي�صتغل  �أنه كان  �إل  �لوظيفة،  ب�صبب  و�لتاأليف  للكتابة  متفرًغا 
�أوقات فر�غه �إىل �أبعد حد، فكان يعتزل �لنا�ض وينفرد مبكتبته 
كلل،  �أو  ملل  غري  يف  �لكتابة  على  ويعكف  متو�لية  �صاعات 
وبذلك كان بعيًد� كل �لبعد عن �صخب �ملجتمع و�صجيجه، 

ويكاد يكون من�صيًّا من �لنا�ض.

وعني يف مطلع حياته بال�صعر فاأخرج ديو�ًنا يف ثالثة �أجز�ء 
�لنادر، وكان  �إّل يف  �لنظم  وترك  فيه،  فاأجاد  للنرث  ثم جترد 
قوي �لتوليد للمعاين، بالغ �لتجديد لالألفاظ، و��صع �لطالع 
على �لأدب �لعربي، �صديد �لغرية على �لعروبة، وكان يكرث 

من �لت�صبيهات ويتخري من �لألفاظ �جلزل �لفخم.

�للفظية  و�ل�صناعة  �جلفاف  طابع  عليه  فيغلب  �صعره  �أما 
بعك�ض نرثه �لفني �ملتقن، غري �أنه �إذ� وفق يف �إحدى �لق�صائد 
ومن  و�لإبد�ع،  �جلودة  من  �لعليا  �ملرتبة  بها  بلغ  ينظمها  �لتي 

هذه �لق�صائد �ملمتعة ق�صيدته بعنو�ن »�أيام لبنان« وهي �ملعروفة 
هذه  ومنها  �لأحز�ن«،  »ر�صائل  كتابه  يف  �خلام�صة  بالر�صالة 

�لأبيات:

اِم    فجُر �لهوى من ثغِرها �لب�صَّ
متطايُر �للمحاِت فوَق ظالمي  

رفَّت عليَّ ظالُله، وتنف�صت  
بندى �ل�صباب على فوؤ�دي �لظامي   

ذهبْت هموٌم حرُت يف �أ�صمائها 
و�أتت هموٌم ما لهن �أ�صامي   

رها �لهوى يف �صورةٍ  ح�صناء �صوَّ
كادت تعيُد عبادَة �لأ�صناِم   

يف منظِر �لأقماِر �أملُح وْجَهها  
وحُتِ�ضُّ يف مل�ِض �لن�صيم غر�مي  

ولكهرباِء �حُلبِّ من حلظاتها  
�صيَّالها �ملتد�فع �ملرت�مي  

ًبا   ين�صاُب يف جمرى دمي ُمَتَلهِّ
فكاأنه تياُر بحِر �رِص�ِم  

، رفًقا �إمنا   يا كهرباء �حلبِّ
هذي »�لأنابيُب« �ل�صعاُف عظامي   
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ثم ي�صف لبنان يف �أبيات تبلغ ذروة �لإبد�ع فيقول:

لبناُن فٌن يف �لطبيعة قائٌم  
َدقَّْت حما�صُنه على �لأفهاِم   

ٌ حتى على �أكبارها   متكربِّ
متعظم حتى على �لأعظاِم   

ًة   جبٌل مَتَنََّع يف �لطبيعِة ِعزَّ
ومهابًة، كالناِب يف �ل�رصغام   

يتقلب �لتاريُخ يف �أبنائه   
يف �لُغرِّ بني فو�ر�ٍض وكر�ِم  

جبٌل �إذ� و�صعو� �لرو��صي مل يكنْ 
�أبًد� ل�صدِر �لأر�ِض غري و�صاِم   

تفرغ  �أن  بعد  وذلك  �صعره  على  �لر�فعي  نرث  طغى  ولقد 
يناف�ض  يبارى يف بالغته، ول  �لفنية كناثر ل  لإظهار مو�هبه 
دبَّجه  ما  و�صوح  يف  ذلك  على  ويدل  و�صخريته،  مرحه  يف 
قلمه يف كتبه: حديث �لقمر و�أور�ق �لورد و�ل�صحاب �لأحمر 
ور�صائل �لأحز�ن، ففي هذه �لكتب تظهر قدرته على �لإتقان 
يف �لت�رصف بالرثوة �للغوية �لعربية كما ت�صاء مو�هبه �ل�صخية، 
وي�صفه بع�ض موؤرخي �صريته �لأدبية باأنه جاحظ �لقرن �لع�رصين 
�أمنوذج لقوله ي�صف �لبالغة  )�نظر مادة �جلاحظ(، وفيما يلي 

�لنبوية:

»هذه هي �لبالغة �لإن�صانية �لتي �صجدت �لأفكار لآياتها، 
َنع، وهي من �لإحكام  وح�رصت �لقول دون غاياتها، مل ُت�صْ

بعيدة  �ل�صهولة  على  وهي  لها،  ُيَتكلَّف  ومل  م�صنوعة  كاأنها 
ممنوعة. 

ُقُلها  �ألفاظ �لنبوة يعمرها قلب مت�صل بجالل خالقه، وَي�صْ
ل�صان نزل عليه �لقر�آن بحقائقه، فهي �إن مل تكن من �لوحي، 
فقد  دليل،  منه  لها  يكن  مل  و�إن  �صبيله،  من  جاءت  ولكنها 

كانت هي من دليله. 

مف�صولة،  عروة  فيها  لي�ض  حتى  �لف�صول،  حمكمة 
حمذوفة �لف�صول، حتى لي�ض فيها كلمة مف�صولة. 

يتكلم،  نب�ض قلب  و�إفادتها،  وكاأمنا هي يف �خت�صارها 
و�إمنا هي يف �صموها و�إجادتها، مظهر من خو�طره �صلى �لله 

عليه و�صلم. 

�إن �أخرجت يف �ملوعظة، قلت: �أنني من فوؤ�ٍد مقروح، 
يف  �لروح،  من  ب�رصية  �صورة  قلت:  باحلكمة،  ر�عت  و�إن 

منزٍع يلني، فينفر بالدموع وين�صد، فينزو بالدماء«. 

ولقد �صور �لأ�صتاذ حممد �صعيد �لعريان �صديقه م�صطفى 
منه  يخرج  ت�صويًر�  �لر�فعي«  »حياة  كتابه  يف  �لر�فعي  �صادق 
ما كتب  �ملتفاعل يف كل  �لعا�صق  للر�فعي  تامة  مبعرفة  �لقارئ 
�صدق  يف  �لنف�صية  و�أحا�صي�صه  وجد�نه،  مع  �لناحية  هذه  يف 
باجلمال و�حلب، ويف  �لروحي  تفاعله  يدلن على  و�إخال�ض 
�أيها  �لأمنوذج �لتايل تعبري بديع عن ذلك: »و�لآن وقد طلعت 
�لقمر لتمالأ �لدنيا �أحالًما، وت�رصف على �لأر�ض كاأنك روح 
يجد  حتى  �ل�صماء  جو�نب  يتلم�ض  ينفك  ما  �مليت،  �لنهار 
�ملعذب،  �لروح  �أيها  جنو�ي  �أبثك  فهلمَّ  فيغيب،  منفًذ�  منها 
و�أطرح من �أ�صعتك قلبي لعلي �أتبني مو�صع �لدمعة فيه فاأنزفها، 
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ما  بالبكاء  جته�ض  كاأنها  �حل�ض  مذهب  يف  لتز�ل  روحي  �إن 
د�مت هذه �لدمعة فيه جتي�ض وتبتدر، ولكني �إذ� �أنا �صفحتها، 
يحمله  معنى غزيل  �مل�صرت�صلة كاأنها  �لطويلة  باأ�صعتك  وتعلقت 
�أيها �لغمر، فاإن �لأر�ض  �لنظر �لفاتر، فال تلقها على �لأر�ض 
ل تقد�ض �لبكاء، وكل دموع �لنا�ض ل تبل ظماأ �لن�صيان، ولو 

ا«.  �نحدرت كال�صيل يدفع بع�صه بع�صً

و�لر�فعي كاتب متقن يف ميد�ن فل�صفة �جلمال و�حلب، 
�لنف�صية يف: »�أور�ق  �آلمه و�أ�صو�قه و�أنفته وثورته  فقد و�صف 
و�صًفا  �لأحز�ن«  و»ر�صائل  �لأحمر،  و»�ل�صحاب  �لورد«، 
كتابه:  يف  نلم�صها  �لر�فعي  عند  �لبالغة  وروعة  بليًغا،  دقيًقا 
تظهر  �صاخرة  بالغة  وهي  �أجز�ء،  ثالثة  يف  �لقلم«  »وحي 
�إذ يقول: »جاء مي�صي هادًئا  �صخريتها جلية يف و�صفه ملجنون 
يتخيل يف م�صيته، يرجف بني �خلطوة كاأنه من كربه ي�صعرك 
�إذ�  قدمه  ينقل  ول  فوقها...  مي�صي  �أنه  مدركة  �لأر�ض  �أن 
خطا حتى ينه�ض بر�أ�صه بحركة �إىل �أعلى، فما تدري �أهو يريد 
�أن يطمئن �إىل �أن ر�أ�صه معه... �أم يخيل �إليه �أن هذ� �لر�أ�ض 
�لعظيم قد و�صع على ج�صمه يف مو�صع ر�ية �لدولة، فهو يهزه 

هزَّ �لر�ية. 

�إل طول غرفة وعر�صها،  و�أخذته عيني ولي�ض بني وبينه 
يف  عينه  يقلب  �صحر�ء  يف  وقع  كاأمنا  �لب�رص  ز�ئغ  هو  فاإذ� 
جهاتها حمرًي� مرتدًد�، ثم كاأمنا رفع له يف �أق�صاها جبل فاأخذ 

يف ناحيته. 

ورحبت و�أجل�صته �إىل جانبي، فاأخذ ي�صتعرف �إيّل بذكر 
��صمه وجماعته وبلده ل يزيد على ذلك �صيًئا، كاأنه عنرتة بن 
عب�ض: لأر�صه من طبيعتها جغر�فيا، ومن ��صمه جغر�فيًّا على 

حدة... فلما ر�آين ل �أثبته معرفة قال: �إن بك ن�صياًنا، قلت: 
وكثرًي� ما �أن�صى، غري �أن ��صمك لي�ض من �لأ�صماء �لتي تذكر 
بتاريخ قال: هذه غلطة �جلر�ئد... ومهما تن�صى من �صيء فال 
تن�ض �أنك �أ�صتاذ »نابغة �لقرن �لع�رصين«،  ف�رصَّحت نظري فيه، 
وتفككه  برخاوته  يكاد  �أهيف،  �أمرد  طريف  مبجنون  �أنا  فاإذ� 
ل يكون رجاًل، ويكاد يبدو �مر�أة بجمال عينيها وفتورهما، 
ينبئ  �ملعاين،  مم�صوخ  منب�صط  �صاكن  وجه  فاإذ�  وتو�صمت 
�لنا�ض،  دنيا  لي�صت  دنياه  كاأن  حوله،  عما  �صاحبه  بانقطاع 

ولكنها دنيا ر�أ�صه...«. 

� على كتاب  وقد �ألف �لر�فعي كتاب »حتت ر�ية �لقر�آن« ردًّ
عميد �لأدب �لعربي �لدكتور طه ح�صني »يف �ل�صعر �جلاهلي«،  
�لدكتور  �أمثال  �ملجيدين  �لأدباء  بع�ض كبار  بينه وبني  وقامت 
مادة  )�نظر  �لعقاد و�صالمة مو�صى  طه ح�صني وعبا�ض حممود 
�صالمة مو�صى( معارك �أدبية خا�ض غمارها ورد عليها يف كتابيه 
»حتت ر�ية �لقر�آن« و»على �ل�صفود«، وقد ف�صل هذه �ملعارك 

�لأ�صتاذ حممد �صعيد �لعريان يف كتابه »حياة �لر�فعي«. 

مايو عام 1356هـ )1937م( تويف  ويف 10 من �صهر 
م�صطفى �صادق �لر�فعي بال�صكتة �لقلبية بالًغا من �لعمر حو�يل 
�لر�فعي  �أ�رصة  �أبويه مبقربة  ميالديًّا، ودفن يف جو�ر  عاًما   58
ا �أن تكون وفاته �صاهًد� على نكر�ن  بطنطا، ومن �ملوؤ�صف حقًّ
�إىل مقره  ي�صيعه  �إذ مل  �لعربي،  �لعامل  �لفكر يف  جميل رجال 
�لأخري غري نفر قليل من زمالئه يف �ملحكمة ومن جري�نه، على 
حني �أن فقده كان رزء �لعروبة وفاجعة �لإ�صالم، ولقد قرظ 
)1904م(  1321هـ  عام  ديو�نه  �لنيل  �صاعر  �إبر�هيم  حافظ 

بالأبيات �لتالية:
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�أر�َك، و�أنَت َنْبُت �ليوِم، مت�صي   
ب�صعرَك فوَق هاِم �لأولينا  

و�أوتيَت �لنُّبوَة يف �ملعاين  
وما د�َنْيَت َحدَّ �لأربعينا   

َفِزْن تاَج �لرئا�صِة بعد )�صامي(  
كما ز�َنْت فر�ئُدُه �جلبينا  

ا   ْوجلاُن فكْن حري�صً وهذ� �ل�صَ
على ُملِك �لقري�ِض، وكن �أمينا  

فح�صبك �أنَّ ُمطريَك )�بن هاين( 
و�أنك قد غدوت له قرينا   

�لبارودي،  �صامي  حممد  هو  �لأبيات  هذه  يف  و�صامي 
و�بن هاين هو �أحمد �صوقي.

 – �سارع   – الرازق  عبد  م�سطفى   –1249
بق�سم الرمل )زرفوداكي �سابًقا(

ح�صن  �ل�صيخ  بن  �لر�زق  عبد  م�صطفى  �ل�صيخ  هو 
عام  �ملنيا  حمافظات  �إحدى  جرج(  )باأبي  ولد  �لر�زق،  عبد 
و��صع  ح�صن  �ل�صيخ  و�لده  وكان  )1885م(،  1303هـ 
�لطالع ومن �ل�صخ�صيات �لتي كان لها �أثر يف �حلياة �ل�صيا�صية 
�مل�رصية، وقد بد�أ م�صطفى در��صته يف م�صقط ر�أ�صه ثم جاور 
)1908م(،  1326هـ  عام  »�لعاملية«  على  وح�صل  بالأزهر 
وحذ� حذو �أ�صتاذه �لإمام حممد عبده فدر�ض �للغة �لفرن�صية، 

�حلرة  �ل�رصبون  بجامعة  و�لتحق  فرن�صا  �إىل  ذلك  بعد  و�صافر 
لل�رصيعة  وعني حما�رًص�  �لجتماع،  بعلم  �هتم  حيث  بباري�ض 
�لإ�صالمية يف كلية �حلقوق بجامعة ليون، وكان يحا�رص يف 
�لأدب �لعربي بكلية �لآد�ب باجلامعة نف�صها، و�إىل جانب عمله 
�لف�صلفة،  يف  للدكتور�ة  ر�صالته  يعد  �أن  ��صتطاع  بالكليتني، 
�ختري  )1915م(  1334هـ  عام  م�رص  �إىل  عودته  وعند 
�ل�رصعية،  للمحاكم  مفت�ًصا  عني  ثم  لالأزهر،  ا  عامًّ �صكرترًي� 
ويف عام 1344هـ )1925م( �أخذ يلقي حما�رص�ت باجلامعة 
�لفل�صفة  لهذه  �أ�صتاًذ�  �صار  ثم  �لإ�صالمية  �لف�صلفة  يف  �مل�رصية 
�لتي  �ملحا�رص�ت  تالميذه  بع�ض  ن�رص  وقد  �لقاهرة،  بجامعة 
�أثبت  وقد  �لإ�صالمية«،  �لفل�صفة  لتاريخ  »متهيد  بعنو�ن  �ألقاها 
يف هذه �ملحا�رص�ت �أن �مل�صلمني لهم نهج خا�ض وثقافة مميزة 
ذ�ت �أ�صالة، و�أن �لفكر �لإ�صالمي يلتم�ض يف علم �لكالم ويف 
يف  ع�صًو�  كان  باجلامعة  �أ�صتاذيته  جانب  و�إىل  �لفقه،  �أ�صول 
جماعة كبار �لعلماء بالأزهر وع�صًو� يف �ملجمع �مل�رصي ويف 
مرة،  من  �أكرث  �لأوقاف  وز�رة  وتوىل  �لعربية،  �للغة  جممع 
ويف �صنة 1365هـ )1945م( �نتخب رئي�ًصا فخريًّا للجمعية 
�لفل�صفية �مل�رصية، وكان �ختياره �صيًخا لالأزهر )وهو من�صب 
�لعلمية �حلافلة، فقد عمل جهد  �صيخ �لإ�صالم( تتويًجا حلياته 
بر�جمها  فاأدخل يف  �لإ�صالمية  �جلامعة  تطوير هذه  �لطافة على 
فاأر�صل  �خلارج،  �إىل  �لبعثات  و�صجع  �لأجنبية  �للغات  تعليم 
بعثات �أزهرية �إىل فرن�صا وبريطانيا لدر��صة �لفرن�صية و�لإجنليزية 
لتدري�صها بالأزهر و�أر�صل مدر�صني �إىل �أوغندة ومدر�صني �إىل 
�لأقطار �حلجازية وهكذ� ��صتطاع تلميذ �لإمام حممد عبده �أن 
يحقق مبادئ �أ�صتاذه �لهادفة �إىل �لتوفيق بني �لإ�صالم و�حل�صارة 
�إىل  �لتوحيد«  »ر�صالة  ترجمته  لأ�صتاذه  وفائه  ومن  �لغربية، 

�لفرن�صية.
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وكانت فل�صفة �ل�صيخ م�صطفى عبد �لر�زق تقوم على �أن 
�لأخالق ينبغي �أن تكون فنًّا للحياة لرت�صم قاعدة ثابتة ل�صلوك 
تتجاذبه  وذلك كيال  و�لله،  �لنا�ض  وحيال  نف�صه  مع  �لإن�صان 
�جلمهور  يطلبه  ما  لي�ض  عنده  و�خلري  و�لنفعالت،  �لأهو�ء 
عادة من �للذ�ت و�ملال و�ل�صيت، و�إمنا جمال �لروح و�حلب 

و�ل�صماحة و�جلود.

و�لو�قع هو �أن �ل�صيخ م�صطفى عبد �لر�زق كان فيل�صوًفا 
بكل معاين هذه �لكلمة، ويف �ملقال �لذي كتبه عن �لت�صوف 
يف د�ئرة �ملعارف �لإ�صالمية )�نظر كلمة ت�صوف بالد�ئرة( ما 
�ملتزنة  �لر�صني وحكمته  �لفل�صفي  تعمقه  يدل يف و�صوح على 

�لقوية �لربهان و�لتدليل.

�لكاذب،  و�لبهرج  �لزهو  من  متجرًد�  �لله  رحمه  وكان 
ومل  �لأزهري،  زيه  �رتد�ء  �إىل  بادر  �أوروبا  من  عاد  فعندما 
�أول  لالأوقاف، فكان  �لزي حينما عني وزيًر�  يتخل عن هذ� 
�لع�رصين، و�أهم م�صنفاته:  �لقرن  وزير معمم عرفته م�رص يف 
متهيد لتاريخ �لفل�صفة �لإ�صالمية، و�لإمام �ل�صافعي، وفيل�صوف 
و�لوحي  و�لدين  �لفار�بي(،  )�أي  �لثاين  و�ملعلم  �لعرب، 

و�لإ�صالم.

1947م  �صنة  فرب�ير  من   15 يف  وفاته  وكانت 
)1367هـ(.

يف  فاطلبها  لل�صارع  �لقدمي  �ل�صم  ترجمة  �أما 
»زرفود�كي«. 

1250 – م�سطفى فايد – حارة – بق�سم حمرم بك
1251– م�سطفى فايد – �سارع – بق�سم الرمل

�أن  دون  لال�صم  تكر�ر  قد حدث  يكون  �أن   � جدًّ يحتمل 
بك  حمرم  بق�صم  �حلارة  �صميت  �إذ  ذلك،  �إىل  �لنظر  يوجه 
هذ�  �لرمل  بق�صم  �صارع  على  �أطلق  ثم  فايد  م�صطفى  با�صم 
�ل�صم نف�صه، هذ� �إذ� مل يكن هناك �ثنان بهذ� �ل�صم و�للقب 
با�صم ثالث يعني  �أحدهما عن �لآخر  �أريد تكرميهما دون متييز 
�صو�رع  من  عدد  يف  �أجده  كثري  من  مثل  وهذ�  �أحدهما، 
وحار�ت �ملدينة فاأقف �أمام ذلك يف حرية ول�صيما �أنني مل �أعرث 

�إل على تاريخ �أحدهما، وفيما يلي تف�صيله:

�ملادة(  هذه  )�نظر  فايد  با�صا  �أحمد  بن  فايد  م�صطفى  هو 
ولد عام 1848م )1265هـ( وتعلم مبد�ر�ض م�رص، ثم �ختري 
وهو برتبة )�لأ�صبري�ن( – �أي تلميذ �صابط – لتعلم �لطب مبدينة 
�حلني،  ذلك  يف  �لنم�صا  �إمرب�طورية  �إمار�ت  �إحدى  ميونخ 
مرتبه  وكان  )1279هـ(  عام 1862م  �إبريل  �إليها يف  ف�صافر 
�ل�صهري 70 قر�ًصا ومرتب و�لدته مب�رص 40 قر�ًصا يف �ل�صهر، 
كانت تتقا�صاها بتوكيل من م�صطفى ملحمد �أفندي عبد �لرحمن 
�لطبيب بالق�رص �لعيني، ويف عهد �خلديوي �إ�صماعيل نقل مع 
باقي �أفر�د بعثته �إىل فرن�صا يف 22 من �أغ�صط�ض عام 1863م 
�لفنون  در��صة  �إىل  �لطب  در��صة  من  حتول  ثم  )1280هـ(، 
�حلربية فالتحق باملدر�صة �حلربية بباري�ض وتخرج منها �صابًطا يف 
�ملدفعية )�لطوبجية( عام 1870م )1287هـ(، ولدى عودته 
خالف  ب�صبب  طوياًل  به  ي�صتمر  ومل  باجلي�ض  عني  �لوطن  �إىل 
بينه وبني رجال �جلي�ض حول بع�ض نظريات �لإ�صالح  حدث 
�جلي�ض  برجال  �ت�صال  على  تقاعده  يف  و��صتمر  �صفوفه،  يف 
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وقد  �لفرن�صيني  بزمالئه  د�ئم  �ت�صال  على  وكان  �أحو�له  متتبًعا 
وكان  �لفرن�صي،  باجلي�ض  �لقو�د  عظماء  من  بع�صهم  �صار 
وديًعا حمبًّا  وكان  �أوروبا،  �إىل  �ل�صنوية  رحالته  يزورهم يف 
من   19 يف  فجاأة  وتويف  ومعارفه،  لإخو�نه  م�صاعًد�  للخري 

دي�صمرب عام 1923م )1342هـ( عن 75 عاًما.

1252– م�سطفى حممد را�سد – �سارع – بق�سم 
الرمل )بيك �سابًقا(

�لذي  ر��صد  حممد  م�صطفى  بحري  �أول  �ملالزم  هو 
كانت  �لتي  »فاروق«  �مل�رصية  �حلربية  لل�صفينة  مهند�ًصا  كان 
1948م  عام  حرب  يف  فل�صطني  معارك  يف  بن�صيبها  ت�صهم 
من   22 يوم  ظهر  بعد  �لو�حدة  �ل�صاعة  وعند  )1368هـ(، 
ة«  »غزَّ مياه  يف  تعمل  �ل�صفينة  كانت  1948م  عام  �أكتوبر 
فتلقت �أمًر� ل�صلكيًّا بالعودة �إىل قاعدتها بالإ�صكندرية، وذلك 
�لإ�رص�ئيليني  �لقتال مع  بوقف  �لقا�صي  �لأمن  قر�ر جمل�ض  �إثر 
�بتد�ًء من �ل�صاعة �لثانية بعد �لظهر، وهكذ� ر�صت �ل�صفينة مبيناء 
»غزة« و�أخذ بحارتها يف تنظيف �أ�صلحتهم و�إز�لة �آثار �ملعارك 

عن �ل�صفينة توطئة للرحيل �إىل �لإ�صكندرية.

ويف م�صاء ذلك �ليوم لحت يف �لأفق ثالث �صفن �إ�رص�ئيلية 
تقرتب من �مليناء فاأ�صدر قائد �ل�صفينة »فاروق« �إنذ�ًر� ل�صلكيًّا 
�لهدنة و�لبتعاد فوًر�  �ملعادية بوجوب �حرت�م  �ل�صفن  �إىل هذه 

و�إل ��صطر �إىل �إطالق �لنار عليها.

فتظاهرت �ل�صفن �لإ�رص�ئيلية بالبتعاد و�رصعان ما �أطلقت 
مبا�رصة  �إ�صابة  »فاروق«  �ل�صفينة  مقدمة  �أ�صاب  بحريًّا  طربيًد� 

�صديدة جعلتها ترتنح من قوتها ثم تغرق.

وقد حاول �ملالزم �ملهند�ض م�صطفى حممد ر��صد �إ�صالح 
�أن  �إىل  �ل�صفينة  مغادرة  ا  ر�ف�صً �لآلت  غرفة  �إىل  فهبط  �خللل 
�نفجرت، و��صت�صهد وهو يوؤدي و�جبه يف �صبيل �لوطن، ومن 
ثم ظهرت نية �لعدو جلية و��صحة يف رف�صها �للتز�م و�حرت�م 
قر�ر جمل�ض �لأمن بوقف �لقتال، وذلك باعتد�ئها �لغادر على 

�ل�صفينة »فاروق« و�إغر�قها �أمام �أعني مر�قبي �لهدنة.

وقد ولد م�صطفى حممد ر��صد بالإ�صكندرية بق�صم �جلمرك 
بالقرب من ح�صن قايتباي عام 1906م )1324هـ(، وكان 
يبلغ من �لعمر 42 عاًما وقت ��صت�صهاده، وهو خريج �لفنون 
�لتطبيقية وله ولد يدعى »وجدي م�صطفى ر��صد« تخرج عام 

1969 من كلية �لهند�صة بجامعة �لإ�صكندرية.

1253– م�سطفى خمتار بك – �سارع – بق�سم 
كرموز

�أر�صلهم  �لذين  �لطالب  بني  من  كان  خمتار  دويد�ر  هو 
حممد علي يف �لبعثة �لتعليمية �لثالثة �إىل فرن�صا عام 1242هـ 
)1826م( لتعلم �لإد�رة �حلربية، وكان عمره يف ذلك �حلني 
�ل�صهري  ر�تبه  وكان  بالروملي،  بَِقَوَلْه  ولد  وقد  عاًما،   24
�أول  يف  م�رص  �إىل  عودته  وكانت  قر�ًصا،   2916 بالبعثة 
�إمتام در��صته، فعني  بعد  �أغ�صط�ض عام 1832م )1248هـ( 
�حلربية  لديو�ن  ومديًر�  للحكومة،  �لأعلى  �ملجل�ض  ع�صًو� يف 
عام  �ملد�ر�ض  لديو�ن  مديًر�  ثم  )1835م(  1251هـ  عام 
1252هـ )1836م( »�أي ناظر لها« وهو �أول ناظر للمعارف 

يف م�رص.
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�لوظيفة  هذه  توليه  و�أثناء  �لبكوية،  رتبة  �إىل  رقي  وقد 
فتحت عدة مد�ر�ض ومكاتب، ومل يطل عهده، �إذ و�فته �ملنية 

عام 1255هـ )1839م(.

و�بن دويد�ر م�صطفى خمتار هو م�صطفى م�صطفى خمتار 
�لثالث  �لبعثة  طالب  بني  فرن�صا  �إىل  لل�صفر  �ختري  �لذي  با�صا 
فالتحق  �أر�صلها حممد علي عام 1844م )1260هـ(،  �لتي 
باملدر�صة �حلربية �مل�رصية بباري�ض، وبعد تخرجه عاد �إىل م�رص 
وعني يف عدة وظائف حكومية ثم �صار رئي�ض جمل�ض ��صتئناف 
م�رص، ويف عام 1866م )1283هـ( عني وكياًل للد�خلية، 
مفت�ًصا  ثم  للغربية  مديًر�  �صار  )1290هـ(  عام 1873م  ويف 

لالأقاليم �لبحرية.

ول يعرف تاريخ ومكان وفاته.

 – )الدكتور(  م�رشفة  م�سطفى   –1254
�سارع – بق�سم حمرم بك )�سوتري 

�سابًقا(
�طلب ترجمته يف »�لدكتور م�صطفى م�رصفة«. 

يف  لل�صارع  �لقدمي  �ل�صم  �صاحب  ترجمة  و�طلب 
»�صوتري«. 

بق�سم   – �سارع   – �ِسمبل  اأبو  معبد   –1255
ال�سنية  )الدائرة  الب�سل  مينا 

�سابًقا(
يتكون معبد »�أبو �ِصمبل« من حائط �صخري على �ل�صفة 
و�ل�صالل  �لأول  �ل�صالل  بني  �خلالد  �لنيل  �صفة  من  �لي�رصى 

�إىل �ملعبدين �ملنحوتني  �لعظيمة  �لثاين، وترجع �صهرته �لأثرية 
يف �صميم �ل�صخر، وقد �أمر بت�صييده �مللك �لفرعوين رم�صي�ض 
ا بعبادة �آمون رع �إله طيبة،  �لثاين، وكان �ملعبد �لرئي�صي خا�صًّ
يعبد  �أخرى كان  هليوبولي�ض، ومن جهة  �إله  ورع هرم�صي�ض 
�ملعبد  �أما  نف�صه،  رم�صي�ض  و�مللك  منفي�ض  �إله  بتاح  كنفه  يف 
�ل�صمايل �لأ�صغر فقد خ�ص�ض لعبادة هاتور و�مللكة نفرتري )�أو 
�لآثار  بنوع خا�ض من رو�ئع  �لكبري  �ملعبد  نفرتاري(، ويعترب 
�مل�رصية �لقدمية لأن و�جهته ل مثيل لها بني كافة �آثار �لعامل، 
وهي تتاألف من �أربعة متاثيل �صخمة للملك رم�صي�ض يبلغ �رتفاع 
كل منها �ثنني وع�رصين مرًت�، وكان هذ� �ملعبد �لأثري كثري 
�لقرن  بد�ية  �إل يف  عنه  ترفع  �لتي مل  �لرملية  للكثبان  �لتعر�ض 
�ملحدثون  �إل  �لعرب  موؤرخي  من  يذكره  ومل  ع�رص،  �لتا�صع 
وقد ��صتقو� �أكرث معلوماتهم عنه من �مل�صادر �لفرن�صية، وعبارة 
�لنوبيون  عليه  يطلقه  �لذي  لال�صم  عامي  تعريب  �ِصمبل«  »�أبو 
�جلهة  جنوب  �صمبل« يف  »�أبو  ويقع  باملنطقة،  يقطنون  �لذين 
ثم  ومن  �لنوبية،  و�للهجة  �لعربية  باللغة  �أهلها  يتحدث  �لتي 
فهي:  به،  و�لنطق  للكتابة  �صيًغا خمتلفًة  �ملعبد  هذ�  فاإن ل�صم 
ويطلق  �ُصنبول«،  و�أبو  و�أب�صنُبول،  �ُصنبل،  و�أبو  �ِصنبل،  »�أبو 
»�إب�صامبول  ��صم  �ملكان  هذ�  على  �لفرن�صيون  �ملكت�صفون 
Ipsamboul«، وعلى �إثر �ل�رصوع يف بناء �ل�صد �لعايل )�نظر 

هذه �ملادة( ت�صافرت جهود معظم دول �لعامل لإنقاذ هذ� �ملعبد 
�ملجاور  �لتل  �إىل  لنقله  �ل�صخية  �ملالية  �ملعونة  فقدمت  �لعظيم 
�ملياه  حجز  بعد  �لنيل  نهر  مياه  تغمره  ل  حتى  �لأ�صيل  ملكانه 
�إىل  �صت�صل م�صاحتها  – �لتي  نا�رص  �ل�صد لمتالء بحرية  ور�ء 
خم�صة �آلف كيلو مرت مربع – وتقدم �لفنيون بعدة م�رصوعات 
لنقله، وفاز بالقبول �مل�رصوع �لذي قدمه �لأ�صتاذ �لفنان �أحمد 
عثمان عميد كلية �لفنون �جلميلة بجامعة �لإ�صكندرية ل�صالحه 
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من كل �لوجوه، وهو يق�صي بن�رص �صخوره كتاًلً ورفعها �إىل 
�أو�صاعها  يف  كانت  كما  تركيبها  ثم  هو  �كت�صفه  �لذي  �لتل 
�لأ�صيلة، وقد حتقق ذلك و�أ�رصف نقل �ملعبد �خلالد �إىل مقره 
�جلديد على �لنتهاء بف�صل عبقرية �لفنان �مل�رصي �أحمد عثمان 

�لذي �صجل �لتاريخ ��صمه لقيامه باإعد�د م�رصوعه �لقيم.

�أما ��صم �ل�صارع �لقدمي فاطلبه يف »�لد�ئرة �ل�صنية«. 

1256– املعت�سم – �سارع – بق�سم اللبان
وهو  باملعت�صم،  �مللقب  �صمادح  بن  معن  بن  حممد  هو 
�أحد ملوك �لطو�ئف بالأندل�ض �لذين كانو� على حكم دويالت 
قب�صة  و�لوقوع يف  �لتمزق  �إىل  �لأمر  بها  �نتهى  �صعيفة  طائفية 
�أباه  �ملعت�صم  �إفريقيا، وقد خلف  �صمال  �ملر�بطني حكام  دولة 
»معًنا« على ولية �ملرية يف �لأندل�ض، وكان �صديًقا ليو�صف 
�بن تا�صفني موؤ�ص�ض دولة �ملر�بطني، ثم وقعت بينهما �لعد�وة 

و�لعدو�ن، فمات �ملعت�صم كمًد� عام 486هـ )1093م(.

�أما ترجمة �ملعت�صم �أحد �أبناء �خلليفة �لعبا�صي هارون �لر�صيد 
فاطلبها يف »�ملعت�صم �لعبا�صي«. 

1257– املعت�سم العبا�سي – �سارع – بق�سم 
الرمل

بويع  وقد  �لر�صيد،  هارون  بن  �إ�صحاق حممد  �أبو  ��صمه 
له باخلالفة �لعبا�صية يف 19 من رجب عام 218هـ )833م( 
كان  وعندما  �ملادة(،  هذه  )�نظر  �ملاأمون  �أخيه  وفاة  عقب 
�ملاأمون يف طور �لحت�صار �أ�صند �إىل �أخيه �أبي �إ�صحاق �خلالفة، 
ومما �أو�صاه به قوله: »خذ ب�صرية �أخيك يف �لقر�آن و�لإ�صالم، 

و�عمل يف �خلالفة عمل �ملريد لله �خلائف من عقابه وعذ�به، 
ول تغرت بالله ومهلته«. 

بالله،  �ملعت�صم  لقب  لنف�صه  �تخذ  �خلالفة  توليه  وعقب 
وزر�ء  و�تخذ  �صنو�ت،  ت�صع  �ملاأمون  �أخيه  وبني  بينه  وكان 
يتابعهم  ل  وكان  �لكفاءة،  من  كبري  قدر  على  يكونو�  مل 
�ملحكم  �لنظام  دولته ذلك  يقم يف  ثم مل  �أعمالهم، ومن  يف 
�لذي كان ي�صودها يف عهد �ملاأمون، فكان من هوؤلء �لوزر�ء 
�لف�صل بن مرو�ن بن ما�رصخ�ض �لن�رص�ين وهو �لذي قام باأخذ 
�لبيعة للمعت�صم ببغد�د بعد وفاة �ملاأمون، وقد حمد له �ملعت�صم 
هذ� �ل�صنيع فاأطلق يده يف جميع �صوؤون �لدولة و�صلم �إليه �أمور 
�خلالفة لدرجة �أنه كان يبّت يف كثري من �مل�صائل دون �لرجوع 
للمعت�صم  بد�  عامني  مدة  �حلال  هذه  على  وظل  �خلليفة،  �إىل 
عند �نق�صائهما ��صتبد�د وزيره بالأمور، فعزله و�تخذ �بن عمار 
�خلر��صاين وزيًر� ومل يكن هذ� �لوزير باأقل من �صابقه �لف�صل بن 
مرو�ن جهاًل، ويقال �إن �ملعت�صم تلقى كتابًا من بع�ض عمالئه 
ار عليه، وكان ي�صتمل على كلمة  على �لأقاليم فقر�أه �بن عمَّ
»ل  فاأجاب:  �لكال«،  »ما  وزيره  �ملعت�صم  ف�صاأل  »�لكال«، 
ي ووزير عامي«، ثم قال:  �أدري«، فقال �ملعت�صم: »خليفة �أمِّ
»�أب�رصو� من بالباب من �لكّتاب فوجدو� حممد بن عبد �مللك 
�لزيات فاأدخلوه �إليه«،  فقال له: »ما �لكال؟«، فقال: »�لكال 
كان  و�إن  �خلال،  فهو  رطًبا  كان  فاإن  �لإطالق  على  �لع�صب 
ياب�ًصا فهو �حل�صائ�ض«،  ثم �رصع يف تق�صيم �أنو�ع �لنبات فعرف 
�ملعت�صم ف�صله و��صتوزره، فقام باأمر �لوز�رة خري قيام، وكان 

مع علمه و�أدبه �صاعًر� جميًد�.

وعلى �لرغم من �صيق �أفق �ملعت�صم �لثقايف كان على �صيء 
بتقوية  �هتم  ولهذ�  �ل�صجعان،  �إىل  و�مليل  �ل�صجاعة  من  كثري 
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جي�صه وزيادة عدده، �إل �أنه جعل معظم �أفر�د هذ� �جلي�ض من 
ي�صبعون رغبته يف تكوين  ببغد�د ل  �أن من  �إذ ر�أى  �لأتر�ك، 
�أربعة  �لأتر�ك  �جلند  من  له  �جتمع  وقد  يبغيه،  �لذي  �جلي�ض 
ز�ئًد�  ترفيًها  وُرفهو�  �لذهبية  و�ملناطق  �لديباج  فاألب�صهم  �آلف 
ل ينبغي �أن يكون للجندي �لذي يحرتف �لقتال، ولهذ� كرث 
عبثهم يف مدينة بغد�د فا�صطر �ملعت�صم �أن يبني لهم مدينة �صامر� 
»�أي �رُصَّ من ر�أى«،  و�أقام عليهم قو�ًد� من جن�صهم، �ختارهم 

ل�صجاعتهم و�صلَّمهم زمام �لدولة.

 � وكان هذ� �جلي�ض �لذي تز�يد عدده على مر �لأيام م�صتعدًّ
يف  وينت�رص  �ملعارك  يخو�ض  وكان  �إ�صارة،  �أية  عند  للقتال 
�إن عدة هذ� �جلي�ض عندما  �لرو�ة:  �لروم، ويقول  حروبه مع 
نتائج  مقاتل، وكان من  �ألف  فتح عمورية كانت خم�صمائة 
�ختيار �جلند من �لأتر�ك ول�صيما بهذه �لكرثة �أن �صارت مقاليد 
�لعن�رص  تغلب  ثم  ومن  قو�دهم،  و�أيدي  �أيديهم  يف  �لأمور 
�لرتكي �لأجنبي على �لعن�رص �لعربي يف �لدولة، وترتب على 
ذلك �لت�رصف �ل�صيئ ��صطر�ب �لأمور، و�أدى بعد ذلك �إىل 

�صعف �لدولة �لعبا�صية و�نحالل �صلطانها.

وحدث بعد �نت�صار جيو�ض �ملعت�صم يف عمورية �أن رغب 
فاأعد  بالروم،  ببحرية  �أخرى  هزمية  �إحلاق  يف  �خلليفة  هذ� 
قوة  عليه  �صفينة، وحمل  �أربعمائة  من  مكوًنا  �صخًما  �أ�صطوًل 
�أن تتم  كبرية مقاتلة ليغزو بها �لق�صطنطينية، ولكنه تويف قبل 
هذه �لغزوة �لتي با�رصها �بنه �لو�ثق )�نظر هذه �ملادة(، غري �أن 
عا�صفة هوجاء �أدركت هذ� �لأ�صطول فاأغرقت معظم وحد�ته 
يتي�رص  مل  وبذلك  �صفن،  �صبع  �إل  �صورية  �إىل  منها  يعد  ومل 

للعبا�صيني فتح عا�صمة �لبيزنطيني.

�لأول  ربيع  من   18 يف  �صامر�  مبدينة  �ملعت�صم  وتويف 
�صنو�ت  ثماين  خالفته  فكانت  )841م(،  227هـ  عام 
بني  خلفاء  من  �لثامن  �خلليفة  هو  وكان  �أ�صهر،  وثمانية 
حطَّ  �أنه  عليه  ويوؤخذ  �ملعتزلة،  مذهب  �إىل  ومال  �لعبا�ض، 
�إد�رة دفة  �لأتر�ك و�ملماليك يف  معتمًد� على  �لعرب  من �صاأن 
�صاأن  فت�صاءل  �صامر�  مدينة  �إىل  ملكه  عا�صمة  ونقل  �حلكم، 
179هـ  عام  خالل  مولده  وكان  �أيامه،  على  بغد�د  مدينة 
)795م( ببلدة )زبطرة( �لتي ��صتوىل عليها �لروم فكان ذلك 
عو��صم  �إحدى  عمورية  مدينة  وفتحه  غزوه  �لأ�صباب يف  من 
لأخذهم  منهم  �نتقاًما  �حلني  ذلك  يف  �لبيزنطية  �لإمرب�طورية 

م�صقط ر�أ�صه عنوة و�قتد�ًر�.

)837م(،  223هـ  عام  �ملدينة  هذه  على  ��صتيالوؤه  ومت 
ويقول بع�ض �لرو�ة: �إن من �أ�صباب فتحها �أن �مر�أة من �مل�صلمني 
�أ�رصها �لروم يف عمورية، وكان �لروم يعذبونها، ف�صاحت: 
»�صياأتيك  منها:  �صاخًر�  �حلار�ض  لها  فقال  »و�معت�صماه«، 
�صو�د(، وخلفه  لونه  بيا�ض  )�أي يف  �أبلق  �ملعت�صم على جو�د 
خيول بلق فينقذك من �أيدينا«،  فنما هذ� �لكالم �إىل �ملعت�صم 
د لوقته  �أن يفتح بالد �لروم، ويعود بالأ�صرية، ثم جرَّ فاأق�صم 
على بالد �لروم جي�ًصا كثيًفا كله خيول بلق، وتقدمه هو على 
جو�د �أبلق، فنكل بالروم وفتح عمورية، ودخل على �لأ�صرية 

يف �صجنها، و��صتخل�صها و�أعادها �إىل بلدها.

وكان عمر �ملعت�صم عند وفاته 47 عاًما.
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اد – �سارع – بق�سم  1258– املعتمد بن عبَّ
الرمل )ماكي �سابًقا(

هو �أبو �لقا�صم حممد بن �ملعت�صد بالله، وقد �تخذ لنف�صه 
لقب �ملعتمد على �لله بن عباد ت�صبًها باخللفاء �لعبا�صيني، وكان 
مولد �أبي �لقا�صم حممد مبدينة باجة �إحدى مدن غرب �لأندل�ض 

عام 432هـ )1040م(.

وكلمة �لأندل�ض �أطلقها �لعرب على �جلزء �جلنوبي من �صبه 
وهي  و�لربتغال،  �إ�صبانيا  دولتي  �لآن  ت�صم  �لتي  �إيربيا  جزيرة 
كلمة حمرفة عن �لكلمة �لأعجمية »Vandalucia فاند�لو�صيا« 
ن�صبة �إىل »�لو�ند�ل Les Vandales« �لذين غزو� �صبه جزيرة 
�إيربيا، وينتمي �لو�ند�ل �إىل �جلن�ض �جلرماين �لذي يختلط يف 
�أن�صابه مع �ل�صاللت �ل�صالفية، وبعد �أن �جتاحو� »بالد �لغال 
La Gaule« – وهي فرن�صا حاليًّا – عربو� جبال �لرب�ن�ض يف 

�إ�صبانيا نف�صها عام 409م و��صتقلو�  �إ�صبانيا، و�جتاحو�  �صمال 
باأ�رصها ��صم »فند�لو�صيا«  �إيربيا  بها حيًنا، و�أطلقو� �صبه جزيرة 

ن�صبة �إىل ��صمهم، وقد ��صتقر جزء منهم يف �لربتغال.

غرة  يف  �إ�صبيلية  ملك  بالله  �ملعت�صد  �مللك  وتويف 
�ل�صدرية،  بالذبحة  �لآخرة عام 461هـ )1068م(  جمادى 
ملًكا،  و�أو�صعهم  بالأندل�ض،  �لطو�ئف  ملوك  �أقوى  وكان 
نودي  نف�صه  �ليوم  ذلك  ويف  جاًها،  و�أعزهم  ثر�ء  و�أكرثهم 
�إ�صبيلية، وكان  �لله على  �ملعتمد على  �لقا�صم حممد  �أبي  بابنه 

عمره 29 عاًما.

ومنذ �صبابه �لغ�ض عمل �أبوه على تثقيفه وتدريبه على مهام 
�ل�صعر�ء  من  نف�صه  هو  كان  �إذ  �ل�صعر،  ملكة  ومَنَّى  �حلكم، 
�ملجيدين، ولكي يعّوده على ممار�صة فنون �حلرب و�لدفاع عن 

قيادة حملة ع�صكرية  �إليه  كيان مملكته، وتو�صيع رقعتها عهد 
على مدينة »�صلب« �لو�قعة يف �أق�صى غرب �لأندل�ض، وبهذه 
حممد  بكر  �أبي  �ملغامر  على  عبَّاد  بن  �ملعتمد  تعرف  �ملدينة 

ار )�نظر مادة �بن عمار(. �بن عمَّ

�لدولة  �نقر��ض  بعد  �إ�صبيلية  بحكم  عبَّاد  بنو  ��صتقل  ولقد 
�لأموية من �لأندل�ض وقيام دويالت ملوك �لطو�ئف �ل�صعيفة من 
�صاللت خمتلفة، فكان �لرببر �صكان �صمال �إفريقيا �لأ�صليون 
و�ل�صقالبة  �إيربيا،  جزيرة  �صبه  من  �جلنوبي  �جلزء  يحكمون 
ي�صتقرون يف �جلزء �ل�رصقي، و�لأ�رص �لقدمية �لتي �صلمت من 
�رصبات �لنا�رص و�ملن�صور بن �أبي عامر ينفردون بحكم �جلز�أين 
ود �لأد�ر�صة يف مالقة  �لغربي و�لأو�صط، وكان منهم بنو حمُّ
غرناطة،  يف  �ل�صنهاجيني  زيري  وبنو  �خل�رص�ء،  و�جلزيرة 
وبنو  طليطلة،  يف  �لنون  ذي  وبنو  �رصق�صطة،  يف  هود  وبنو 
�لأفط�ض يف بطليمو�ض، وبنو جهور يف قرطبة، وبنو عبَّاد يف 
�إ�صبيلية، وقد كانو� �أملع ملوك �لطو�ئف �صهرة و�أبرزهم تاريًخا 
منذ �أن قام باحلكم فيهم �لقا�صي �أبو �لقا�صم حممد بن �إ�صماعيل 
اد، وذلك عقب �نتهاء حكم بني �أمية عام  جّد �ملعتمد بن عمَّ

422هـ )1030م(.

مرهف  �أ�صياًل  �صاعًر�  �لعبَّادي  �لله  على  �ملعتمد  وكان 
ار ندو�ته  �حل�ض م�رصق �لديباجة، وكان �ل�صعر�ء و�لأدباء �صمَّ
�ملعاين  بعذوبة  �صعره  وميتاز  دولته،  و�أركان  حا�صيته  ورجال 
و�صدق �لأحا�صي�ض وطالوة �لعبار�ت وحالوة �جلر�ض، ويعد 
ديو�نه �صجاًل لتاريخ حياته، فقد و�صف فيه نعيمه وبوؤ�صه وحبه 
و�إخفاقه كما يتجلى يف ثناياه كرمي �أخالقه و�أريحيته وتقديره 
و�لفنانني،  و�ل�صعر�ء  لالأدباء  �أبو�به  فتح  فقد  و�لفن،  للجمال 
فاأقام  �لق�صور،  ت�صييد  يف  �لطو�ئف  ملوك  من  غريه  وناف�ض 
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جمموعة ر�ئعة منها يف �إ�صبيلية �أهمها ق�رص �ملبارك وق�رص �لرثيا 
وق�رص �ملوؤيد، وماز�ل ق�رص بني عبَّاد قائًما باإ�صبيلية حتى �لآن، 
كما �أقام خارج �إ�صبيلية ق�رص �لز�هر، وهو ح�صن جميل على 
نهر �لو�دي �لكبري، وكان يرتمن ب�صعره يف هذه �لق�صور �لبديعة 

وهو يف منفاه »باأغمات« مبر�ك�ض فيقول:

فيا ليَت �ِصْعري َهْل �أَبِينَتَّ ليلًة   
�أمامي وخلفي رو�صٌة وَغديُر  

مِبَْنَبتِِه �لزيتوُن مورثة �لُعال  
ُيَغنِّي حماٌم �أو َتِدنُّ طيوُر   

َرى جاَدُه �حَلَيا  بز�ِهِرَها �ل�صامي �لذُّ
ُت�صرُي �لرثيَّا نحونا وُن�صرُي   

�هي و�َصْعُد �ُصُعوِدهِ  ويلحظنا �لزَّ
َغيوريَن و�ل�صبُّ �ملحبُّ َغُيوُر   

وبعد موت �لقا�صي �أبي �لقا�صم حممد بن �إ�صماعيل توىل 
�أقوى  من  وكان  باملعت�صد  وتلقب  عّباد  �بنه  �إ�صبيلية  حكم 
بالأندل�ض، وقد عرف  �لطو�ئف  ملوك  �ل�صخ�صيات يف عهد 
بالدهاء وعمق �لغور و�ل�صدة و�لق�صوة �لبالغة، وكان �أديًبا يجيد 
نظم �ل�صعر وي�صجع �لأدباء و�لعلماء، وقد �صبه لهذه �ل�صفات 
�ملتطرفة باأبي جعفر �ملن�صور ثاين خلفاء بني �لعبا�ض، وقد هاجم 
دويالت �لرببر فانتزع مارتله من �بن طيفور )�نظر هذه �ملادة( 
عام 436هـ )1034م( ثم ��صتوىل على مدينة »�صلب« و�صم 
ناحية »�صانتا ماريه« �إىل �أمالكه ون�صب �بنه )�ملعتمد بن عبَّاد( 
على �صلب و�صانتا ماريه عام 444هـ )1052م( ف�صار ملكه 

ميتد �إىل �ملحيط �لأطلنطي من �جلهة �لغربية، و�نتزع مورور، 
عام  ويف  خنًقا،  وقتلهم  �أ�صحابها  من  و�أرك�ض  ورنده، 
وهاجم  �خل�رص�ء،  �جلزيرة  على  ��صتوىل  )1058م(  450هـ 
بعد ذلك مقاطعة مالقه ولكنه �أخفق يف فتحها، وتويف �ملعت�صد 
عام 461هـ )1068م(، كما ذكر قبل وجل�ض على عر�ض 
جارية  من  تزوج  قد  وكان  عبَّاد،  بن  �ملعتمد  �إ�صبيلية  مملكة 
ح�صناء ��صرت�ها من �صيدها »رميك بن حجاج« و��صمها �عتماد، 
وكانت معا�رصة للولدة بنت �مل�صتكفي وكانت �صاعرة مثلها، 
�لطريفة،  و�لنكات  �جلذ�ب  �حلديث  يف  بر�عتها  على  عالوة 
�أجل  من  باملعتمد  تلقب  عبَّاد  بن  �لقا�صم حممد  �أبا  �إن  ويقال: 

زوجته »�عتماد« �لتي كان يحبها ويدللها �إىل �أبعد حد. 

و�لنكبات  �لفاجعة  بالأحد�ث  حافاًل  �ملعتمد  عهد  وكان 
معر�صة  �لأندل�ض  يف  �لإ�صالمية  �لدويالت  فكانت  �لقا�صية، 
هو�دة  نز�ع ل  من  �لطو�ئف  ملوك  بني  ملا كان  �ملدمر  للخطر 
وزن  لها  يقام  ول  حترتم  ل  و�ملو�ثيق  �لعهود  فكانت  فيه، 
�ل�صخ�صية مو�صع  �إر�دته  بينهم، وكان كل ملك منهم ي�صع 
جزء  �صم  �أو  ملكهم  لإز�لة  �لدو�ئر  بجري�نه  ويرتب�ض  �لقانون 
بينهم تعاون ل�صد �لأعد�ء  �إىل دويلته، ومن ثم مل يكن  منها 
و�ل�صهوة يف  �لعد�ء  قلوبهم  ميالأ  وكانو� جري�ًنا  كيانهم،  عن 
هوؤلء  �أقل  �لله  على  �ملعتمد  وكان  بها،  و�لنفر�د  �ل�صيطرة 
و�لت�صلط،  �لغدر  يف  رغبة  و�أبعدهم  �ل�رص،  �إىل  نزعة  �مللوك 
�صلطانه على  �لطموح وب�صط  و�إن كانت �رصيرته مل تخل من 
�ل�صتطاعة،  قدر  عنفو�ن  غري  ملكه يف  �إىل  ت�صم  رقعة  �أكرب 
ومن عيوب هذ� �مللك �ل�صاعر �لإ�رص�ف يف �لإنفاق على ندمائه 
و�صعر�ئه، ومتاديه يف طلب �ملتعة مما كان له �أثر �صيئ يف نفو�ض 

رعيته.



حرف امليم

567

ومن جهة �أخرى مل يكن �ملعتمد مثل �أبيه �ملعت�صد يف م�صاء 
�لطموح  وبعد  �حلكم،  يف  و�ل�رص�مة  �لإر�دة  وقوة  �لعزمية، 
وعمق �لدهاء �ل�صيا�صي غري �أنه مل يق�رص يف ب�صط نفوذ حكمه 
على جهات �أخرى من �لأندل�ض مع �لعمل �لد�ئب على توحيد 
حكومات �لبالد حتت ر�ية و�حدة لتكون جمموعة قوية قادرة 
�أخذو� يف ��صرتد�د  �لذين كانو� قد  على �صد عدو�ن �لإ�صبان 

�ملدن �لأندل�صية و��صتولو� على طليطلة.

عمار  �بن  على  »�صلب«  يف  تعرف  قد  �ملعتمد  وكان 
�ل�صاعر– كما تقدم �لقول – فبمجرد �أن توىل �حلكم ��صتدعاه 
من منفاه يف �رصق�صطة وجعله كبري وزر�ئه، وهو �ملغامر �ملاكر 
�لذي ينتمي �إىل بيت حقري لي�ض له حظ من �لأن�صاب �لعريقة.

وتطلع �ملعتمد – على غر�ر جده �لقا�صي �أبي �لقا�صم و�أبيه 
�لأموي،  �لعهد  طو�ل  �خلالفة  قاعدة  قرطبة  �إىل   – �ملعت�صد 
بعد  �جلمهوري  باحلكم  �صبيًها  حكًما  �أقامو�  قد  �أهلها  وكان 
�أبو  �حلكم  هذ�  ر�أ�ض  على  وجعلو�  �لأُموية،  �لدولة  �نقر��ض 
�حلزم جهور بن حممد بن جهور، وكان رجاًل ر�جح �لعقل، 
وعندما حا�رص �بن ذي �لنون �أحد ملوك �لطو�ئف قرطبة، ��صتنجد 
�صانحة  �لفر�صة  وجد  �لذي  باملعتمد  جمهور  بن  �مللك  عبد 
�لن�صحاب،  على  �لنون  ذ�  �أرغم  جي�ًصا  فاأر�صل  للتدخل، 
وعندها حا�رص جي�ض �ملعتمد ق�رص عبد �مللك بن جهور �لذي 
طول  هناك  بقي  حيث  �صلطي�ض  جزيرة  �إىل  و�أ�رصته  هو  حمل 

حكم �ملعتمد بن عبَّاد، وهكذ� �نتهى حكم بني جهور.

من  ��صرتد�دها  بعد  �إل  لقرطبة  �ملعتمد  حكم  ي�صتقر  ومل 
وتال  )1078م(،  عام 471هـ  ذلك يف  وكان  عكا�صة  �بن 
ململكة طليطلة  �لتابعة  �لأر��صي  على  �ل�صتيالء  �ل�صتقر�ر  هذ� 

هذه  من  �لرغم  وعلى  �آنه،  وو�دي  �لكبري  �لو�دي  نهري  بني 
�إىل  �جلزية  يوؤدي  كان  �ملعتمد  فاإن  ملكه  عززت  �لتي  �لفتوح 
��صتمر  ثم  �لآخرين،  �لطو�ئف  ملوك  غر�ر  على  ق�صتالة  ملك 
مل  �لذي  �ل�صاد�ض  �ألفون�صو  �لإ�صباين  �مللك  �إىل  دفعها  على 
�إن  يقال  بحيلة،  عنها  و�رتد  �إ�صبيلية،  مهاجمة  عن  يحجم 
ار ��صطنعها و�ألزم �ألفون�صو برتك  رئي�ض �لوزر�ء �أبو بكر بن عمَّ
ح�صار �ملدينة، وهي �أنه ر�هنه على رقعة �صطرجن يح�صل عليها 

�إذ� غلب �بن عمار ويرتد عن �حل�صار �إذ� ُغلب.

و��صتبد �لطموح بابن عمار فر�صم يف نف�صه خطة ي�صل بها 
�إ�صبانيا،  من  �ل�رصقي  �جلنوب  يف  �لو�قعة  »ُمر�صية«  حكم  �إىل 
وهي موطن �صهاب �لدين �أبي �لعبا�ض �ملر�صي عميد �أولياء �لله 
بالإ�صكندرية، وكان على حكمها �بن طاهر )�نظر هذه �ملادة( 
فاأغرى �ملعتمد بن عباد بال�صتيالء عليها، ومل يكن لبن طاهر 
جي�ض قوي فا�صتعان �ملعتمد ب�صاحب بر�صلونة »�لكونت رميوند 
�أن  غري  عمار،  �بن  طريق  عن  معاهدة  معه  فعقد  بري�جنيه«، 
جعل  بحملة  �لهجوم  �ملعتمد  وعاود  بالف�صل،  �أ�صيبت  �حلملة 
�بن عمار على ر�أ�صها فدخل »ُمر�صية« ظافًر� و�رصعان ما خرج 
على طاعة �ملعتمد �صاحب نعمته و�صديقه، و�أظهر خبث طويته 

مما �أدى �إىل ��صتد�د �جلفوة بني �ل�صديقني.

عن  عّمار  �بن  �إق�صاء  يف  �جلهد  غاية  ر�صيق  �بن  وبذل 
�صوؤون  تدبري  عن  من�رصف  لهوه  يف  �صادر  وهو  »ُمر�صية« 
ثم  �إىل �رصق�صطة  فهرب  له  يدبر  مبا  �بن عمار  حكمه، و�صعر 
وقع يف قب�صة �ملعتمد بن عّباد ف�صجنه بعد �أن �أتى به �إىل قرطبة 
و�إ�صبيلية ذلياًل ير�صف يف �لأغالل، وماز�ل به حتى قتله، وهو 

ي�رصبه بفاأ�ض كاملطرقة على �أم ر�أ�صه.
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�ل�صاد�ض  �ألفون�صو  ��صتوىل  )1085م(  478هـ  عام  ويف 
على مدينة طليطلة وكانت �أول مدينة كربى ي�صرتدها �لإ�صبان، 
وكان لال�صتيالء عليها وقع �أليم يف نفو�ض �مل�صلمني، ول �صيما 
ا للخطر بعد �أن ��صتقر �لإ�صبان  �أن مقامهم بالأندل�ض �صار معر�صً
يف مناطق �ل�صمال با�صرتد�د طليطلة، و�أطلق �ألفون�صو على نف�صه 

لقب »ملك �مللَّتني« �أي �لن�صارى و�مل�صلمني مًعا.

و�إز�ء هذ� �لو�صع �مل�صطرب ر�أى ملوك �لطو�ئف �ل�صعاف 
�ل�صتعانة باملر�بطني يف �ملغرب �لعربي، ويذكر بع�ض �ملوؤرخني 
�مل�صلمني،  قتل  يف  ومغالته  �ل�صاد�ض  �ألفون�صو  طغيان  �أن 
و�إهانتهم، ومطالبتهم مبا ل يطيقون من �جلزية �لفادحة يرجع 
�إىل �ل�صيا�صة �لتي كان �بن عمار ي�صري بها على �ملعتمد بن عباد، 
�لطو�ئف  ملوك  جري�نه  لإ�صعاف  باألفون�صو  ي�صتنجد  كان  �إذ 

�لآخرين مما ز�د يف �إ�صعافهم وخنوعهم �ملهني.

موؤ�ص�ض  تا�صفني  بن  يو�صف  �إىل  �لأندل�ض  ملوك  وكتب 
با�صم  حكمه  د�م  و�لذي  �لعربي  �ملغرب  يف  �ملر�بطني  دولة 
492هـ  عام  �إىل  )1082م(  475هـ  عام  من  �مل�صلمني  �أمري 
)1098م( على حد قول بع�ض �ملوؤرخني �أو �إىل عام 500هـ 
جندتهم  �إىل  فبادر  �لآخر،  �لبع�ض  قول  حد  على  )1106م( 
وجعل من منطقة �جلزيرة �خل�رص�ء قاعدة �أمامية جليو�صه و�صحنها 

بالذخائر و�ملوؤن و�حلر�ض و�عتنى بتح�صينها.

وكان �ألفون�صو �ل�صاد�ض يحا�رص �رصق�صطة يف ذلك �حلني 
فوفد  �لإ�صبان  و��صتنفر  طليطلة،  �إىل  وعاد  تركها  �إىل  فاأ�رصع 
�جلي�صان  و�لتقى  فرن�صية،  كتائب  بينهم  من  كثري  خلق  عليه 
��صم  �مل�صلمون  عليه  �أطلق  مكان  يف  بطليمو�ض  من  بالقرب 
�ألفون�صو  قة«، ويدعوه �لإفرجن »�صاكر�ليا�ض« ومل يتو�ن  »�لزلَّ

يف مد�همة جي�ض �ملعتمد �لإ�صبيلي، فاأبلى �ملعتمد بالًء ح�صًنا 
يف هذه �ملعركة و�أ�صيب بجر�ح عديدة، �إىل �أن حلق به يو�صف 
�بن تا�صفني على ر�أ�ض جيو�صه، فهزم �ألفون�صو �رص هزمية وجرح 
يف ركبته و�رتد خا�رًص� بعد �أن فقد �ألفي رجل، وكان ذلك 

يف 12 من �صهر رجب عام 479هـ )1086م(.

ودية  �ل�صالت  وبقيت  �ملغرب،  �إىل  تا�صفني  �بن  وعاد 
�ل�صلم  �إىل  �لق�صتاليون  يركن  عبَّاد، ومل  بن  �ملعتمد  وبني  بينه 
باملر�بطني  فا�صتنجدو�  �لطو�ئف  �لهجمات على ملوك  ف�صددو� 
ولبى �بن تا�صفني ند�ءهم وهزم جي�ض �لإ�صبان و��صتوىل على 

ح�صن لبيط بعد معارك د�مية.

يف  حيلتهم  وقلة  �مل�صتمر  �لأندل�ض  ملوك  �صعف  و�إز�ء 
�لدفاع عن دويالتهم، �أيقن �بن تا�صفني �أل فائدة ترجى منهم 
�أمرهم،  و�إ�صالح  بينهم  �لتوفيق  عن  متاًما  عجز  �أنه  ول�صيما 
بال�صدة لطغيانهم  ياأخذهم  باأن  �لدين  �إليه رجال  وعندها ن�صح 
�لباهظة على  �ل�رص�ئب  و�للذ�ت وفر�صهم  �ملتع  و�إفر�طهم يف 
تا�صفني  �بن  �إىل  �لكادحون  �ن�صم  وهكذ�  �صعوبهم،  �أفر�د 
�لأمر�ء و�مللوك، ويف عام 483هـ )1090م( عاد  وغا�صبه 
للمرة �لثالثة �إىل �لأندل�ض بجيو�صه �جلر�رة و��صتوىل على مالقه 
ملوك  خلع  بجو�ز  �أفتو�  قد  �لدين  علماء  وكان  وغرناطة، 

�لأندل�ض وقتالهم �إذ� �متنعو� عن �لت�صليم.

وعلم هوؤلء �مللوك �ل�صعاف بعزم �بن تا�صفني على خلعهم 
فمنعو� �ملوؤن و�لرجال عن جيو�صه، و�أخذو� يف تكوين حلف 
خطر  لدفع  �ل�صاد�ض  �ألفون�صو  �للدود  عدوهم  وي�صم  ي�صمهم 
فاأمر  بتاآمرهم  تا�صفني  �بن  يعباأ  ومل  دويالتهم،  عن  �ملر�بطني 

قو�ده بخلعهم دون رحمة ورجع �إىل مقر حكمه باملغرب.
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للق�صاء  تا�صفني  �بن  حترك  )1091م(  484هـ  عام  ويف 
نهائيًّا على ملوك �لطو�ئف يف �لأندل�ض باأ�رصها، فاأخذت مدنها 
و��صتنجد  قرطبة  يف  �ملعتمد  �أولد  �أحد  وقتل  تباًعا،  ت�صقط 
هزمه  جي�ًصا  �إليه  فاأر�صل  �ل�صاد�ض،  باألفون�صو  عباد  بن  �ملعتمد 
484هـ  عام  رجب  �صهر  منت�صف  ويف  ي�رص،  يف  �ملر�بطون 
و�أعمل  ق�رصه  باب  عند  �ملعتمد  فربز  �إ�صبيلية  �ملر�بطون  دخل 
�لعدوة  �إىل  و�أر�صل  �أ�صرًي�،  وقع  �أن  �إىل  �ملهاجمني  يف  �صيفه 
ح�صرًي� بعد �أن د�فع عن كيانه قدر ��صتطاعته، وقد قال يف هذ� 

�ل�صدد �لأبيات �لتالية وهو يف منفاه:

ملا متا�َصَكِت �لُدموعُ 
وَتَنْهَنَه �لقلُب �ل�صديع   

قالو� �خل�صوع �صيا�صية 
َفْلَيْبد ِمْنَك لهم ُخ�صوع  

و�ألذُّ من َطْعِم �خُل�صو 
ِع على َفمي �ل�صم �لنقيع  

نا  �إْن ت�َصَتِلْب عني �لدُّ
ُملكي وُت�ْصِلْمني �جُلموع  

لوِعِه   فالقلُب بني �صُ
لوع مل ُت�ْصِلم �لقلَب �ل�صُ

يوم  يق�رص  �أنه مل  �حلزينة  �لق�صيدة  يذكر يف هذه  �أن  �إىل 
�أ�رصه يف �لدفاع عن نف�صه وملكه و�أنه قاتل غري طامع يف �حلياة 

فيقول:

ما �رصت قط �إىل �لقتا 
ل وكان من �أملي �لرجوع  

�صيم �لأىل �أنا منهمو  
و�لأ�صل تتبعه �لفروع  

و�أفر�د  باأولده،  �ملهاجمون  ل  نكَّ �ملعتمد  �أُ�رص  وعندما 
�ل�صتيالء  للمر�بطني  ومت  و�أمالكه،  ق�صوره  ونهبو�  �أ�رصته، 
�لطو�ئف  ملوك  دويالت  حكم  و�نتهى  �لأندل�ض،  على 
يف  هود  بني  على  �إل  تا�صفني  �بن  يبق  ومل  �حلد،  ذلك  عند 
�أمامية تف�صل بني ملكه وبني �لإ�صبان  �رصق�صطة ليكونو� حامية 
عقب  هود  بني  دويلة  على  �لإ�صبان  ق�صى  وقد  �ل�صمال،  يف 
وفاة يو�صف بن تا�صفني، ومل يفارقه �بن حمدي�ض )�نظر هذه 
ملن  منه  وفاء  �أ�رصه  �ل�صجن طو�ل  معه  فدخل  منفاه  �ملادة( يف 
�أكرم مثو�ه عقب هربه من جزيرة �صقلية )م�صقط ر�أ�صه( عندما 

��صتوىل عليها �لنورمانديون عام 471هـ )1078م(.

وُحمل �ملعتمد على �لله �أ�صرًي� �إىل طنجة ت�صحبه �أ�رصته ثم 
عا�صمة  مر�ك�ض  مدينة  من  بالقرب  �أغمات  يف  مكباًل  �صجن 
ملك �ملر�بطني يف ذلك �حلني، وظلَّ هذ� �مللك �لتع�ض يذوق 
يرتدين  �لنعيم  يف  �لنا�صئات  بناته  ويرى  �ملهني  �حلب�ض  مر�رة 
وقد  �لقوت،  على  ليح�صلن  �ل�صوف  ويغزلن  �لبالية  �لأطمار 

دخلن عليه يف �ل�صجن يوم عيد وهن يف �لفاقة و�لبوؤ�ض فقال:

ى ُكنَت بالأعياِد َم�رْصور�  فيما َم�صَ
ف�صاءَك �لعيُد يف �أغمات ماأ�صور�   

ترى بناِتَك يف �لأطماِر جائعًة  
يغزلَن للنا�ِض ل مَيْلْكَن ِقْطمري�  
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يطاأن يف �لطنِي و�لأقد�ُم حافية  
كاأنَّها مل َتَطاأْ ِم�ْصًكا وكافور�   

و�أثرت �لفاقة وذل �ل�صجن يف �صحته فطلب من �بن زهر 
)�نظر هذه �ملادة( �أن يتوىل عالجه ففعل، ودعا له بطول �لبقاء 

فكتب �إليه يقول:

دعا يل بالبقاء وكيف يهوى 
�أ�صري �أن يطول به �لبقاء  

�ألي�ض �ملوت �أروح من حياةٍ 
يطول على �ل�صقي بها �ل�صقاء  

فمن يك من هو�ه لقاء حب 
فاإن هو�ي من حتفي �للقاء  

�أ�أرغب �أن �أعي�ض �أرى بناتي 
عو�ري قد �أ�رص بها �حلفاء  

وقد �صاركته �آلمه وعذ�ب �صجنه زوجته �ملحبوبة �عتماد 
�لرميكية، وكان وجودها بجانبه يخفف عنه بع�ض ما يلقى من 
فر�قها  على  لوعته  فا�صتدت  �لقرب  �إىل  و�صبقته  و�صقاء،  هو�ن 

وبكاها طوياًل.

عذب  ينفثه  غزله،  يف  �حلا�صية  رقيق  �ملعتمد  وكان 
�جلر�ض، حلو �لتعبري، فمن �صعره لزوجته �عتماد �لتي لقبها هو 
باأم �لربيع حل�صنها �لباهر، وكانت قد طافت بنف�صها �صبهة يف 

�إخال�صه لها، قوله لريد ثقتها فيه:

تظنُّ بنا �أمُّ �لربيع �صاآمًة  
�أل َغَفَر �لرحمُن ذنًبا ُتو�ِقُعه   

�أ�أهجُر َظْبًيا يف �صلوعي ِكنا�ُصُه  
وبَْدَر متاٍم يف ُجفوين َمطالُِعه

َة ُح�ْصٍن �أجتنيها وباِرًد�    ورو�صَ
من �لظلِم مل حتُظْر عليَّ م�صاِرُعه

ه   �إًذ� َعِدَمْت كفي َنو�ًل تفْي�صُ
� ُتقاِرُعه على مقنعيها �أو َعُدوًّ  

ويقول يف �إحدى جو�ريه وقد �حتجبت عنه دلًل:

�أنا يف عذ�ٍب من فر�ِقْك  
ن�ْصو�ُن من َخْمِر ��صتياِقْك  

ل حت�صبي �أينِّ �َصَلو  
ُتِك و�ْرِت�صاَفِك و�ْعتناَقْك  

َهِذي ُجفوين �أْق�َصَمْت  
ل ُمْلتقى ما مل تالِقْك  

لي جميَل �لظن بي   َف�صِ
وثقي َفَقْلبي يف ِوثاِقْك  

�صجنه  بن عباد يف  �لله  �ملعتمد على  �ل�صاعر  �مللك  وتويف 
عام 488هـ  �صو�ل  �صهر  من  �حلادي ع�رص  �ليوم  باأغمات يف 
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عمره  وكان  �حلجة،  ذي  �صهر  يف  وقيل  1095م(  (
56 �صنة.

1259– معروف الر�سايف – �سارع – بق�سم 
دا�سيز  فران�سوا  )�سان  الرمل 

�سابًقا(
�صايف عام 1290هـ )1873م(  ولد �ل�صاعر معروف �لرُّ
وكان �أبوه فار�ًصا �صجاًعا من �أكر�د �لعر�ق وكانت �أمه عربية، 
وكان ميالده بالر�صافة �لو�قعة على �ل�صفة �ل�رصقية ملدينة بغد�د 
ومن ثم لقب بالر�صايف، وتقوم �لر�صافة على نهر دجلة ناظرة 
�إىل �صفة �لكرخ �لتي تناجيها حيث كان يجول �أبو نو��ض بني 
م�صاربها �لد�كنة يف لياليه �لن�صوى، ويف �لر�صافة قال عليُّ بن 

�جلهم )�نظر مادة �بن �جلهم( ق�صيدته �مل�صهورة �لتي مطلعها:

�صافِة و�جل�رص   عيوُن �ملََها بني �لرُّ

َجَلنْبَ �لهوى من حيُث �أْدِري ول �أْدِري

�صايف يف �أعر�قه �ل�صفات �لعبقرية  ولقد جمع معروف �لرُّ
�صد  �لعثمانية  �حلرب  ح�رص  فاأبوه  و�ل�صامي،  �لآري  للدم 
ر �لعربية �ل�صاربة يف بيد�ء  �لرو�ض و�أمه يت�صل ن�صبها بقبيلة �صمَّ
�لعر�ق، وقد طبعته بطابعها، وجلَّلته بحنانها وهو �صغري، وملا 
�لناحية  هذه  يف  وهو  �صو�ها،  وجد�نه  ميالأ  ما  يجد  مل  �صب 
ي�صبه �أبا �لعالء �ملعري و�أبا �لطيب �ملتنبي مع �أميهما، ذلك �أنه 
بَُعَد عن �أمه م�رصًد�، وعقب �نتهاء �حلرب �لعاملية �لأوىل عام 
باأدمع  �أمه قد ماتت فبكاها  �لعر�ق فوجد  �إىل  1918م، عاد 

حارة وقال يرثيها:

�صافِة عامٌل   خليليَّ هل من بالرُّ
�صافة �صيُِّق باأينِّ �إىل من بالرُّ  

�إذ� ما تذكرُت �لعجوَز بكيُتها  
بدمٍع به �لأهد�ُب تطفو وتْغَرُق  

وما �رصقي بالدمِع، يا �أمُّ وْحَدهُ 
ولكن بروحي عند ذكر�ِك �أ�رَصُق   

وكان معلموه ممن يطبعون تالميذهم بطابعهم �لعلمي فال 
و�ل�رصف وحفظو�  �لنحو  �أجادو� �رصوب  وقد  �إل  يرتكونهم 
�لكثري من خمتار�ت �صعر �لعرب ونرثهم وحكمهم �ملاأثورة، 
�صايف  وكان لكل ذلك �أثره �لعميق �حلميد يف تكوين ثقافة �لرُّ
ون�صوج �صاعريته، ومن �لذين �صهرو� معدنه �لثمني وتعهدو� 
�لألو�صي  �صكري  حممود  �حلادبة  بالرعاية  �لفكرية  حياته  منو 

�صايف يف رثائه: �لذي قال �لرُّ

لأ�صكرنََّك يا �صكري مدى عمري  
�أبكاًر� و�آ�صال و�أبكينَّك   

�أنا �ملق�رصِّ عن نعماَك �أ�صكرها  
ولو مالأُت عليها �لدَهر �إعو�ل  

�ملعلمني  هوؤلء  من  �صايف  �لرُّ �صاعرية  تكونت  ولقد 
�ملخل�صني ومن جتارب �حلياة �لتي خا�ض غمارها �صابًّا وكهاًل 
�لأفذ�ذ  �أحد  �لزمان وق�صوة ظروفه، فكان  تقلبات  ت�صق عليه 
بامل�صائب  يعباأ  ل  ف�صار  حياتهم  �لظروف  هذه  �صقلت  �لذين 
ن  تكتنفه من كل جانب ول بال�صعاب، يركب خماطرها فكوَّ
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ذلك  ويف  �ملطلقة،  �لو�قعية  على  تقوم  لنف�صه  فل�صفة  بذلك 
يقول:

ل َت�ْصُك للنا�ِض يوًما ع�رصَة �ملالِ 
و�إْن �أد�مْتَك يف همٍّ وبلباِل   

َهو�ِت �جلدِّ مغرتبًا  و�ركْب على �صَ
فيما حتاوُل، ذ� حلٍّ وَتْرحاِل   

كانت  �إذ  بالأن�صاب،  �لهتمام  كثري  �صاعرنا  يكن  ومل 
�حلياة  يف  مقد�ره  وعنو�ن  �لرجل  رقي  مقيا�ض  �لأعمال  عنده 

�لدنيا ويف ذلك يقول:

قالو� �بًن من �أنًت، يا هذ�، فقلُت لهم   
ُه �لأعلى �أبو �لَب�رَصِ �إين �مروؤٌ جدُّ

 قالو� فهْل نال جمًد�؟ قلُت و� عجبي 
�أت�صاألوين مبجٍد لي�ض من َثَمري؟  

تركيا،  �إىل  �صايف  �لرُّ معروف  رحل  �ل�صباب  ميعة  ويف 
و�ن�صم �إىل حزب �لحتاد �لذي كان �أع�صاوؤه من �صبان تركيا 
�إىل  تو�صلو�  حتى  �حلكم  نظام  لقلب  �صعو�  �لذي  �لأحر�ر 
�لثورية بكل طاقته،  �صايف يف حركتهم  �لرُّ بغيتهم، و��صرتك 
�لناحية عن عروبته بع�ض  �ملتاأجج يف هذه  وقد �رصفه حما�صه 
�لوقت ليكون من �لد�عني لفكرة �جلامعة �لإ�صالمية �لتي كانت 
هدف �أحر�ر �لرتك يف ذلك �حلني، وعندما �أعلنت �حلرية يف 
�صايف من حزب  �لرُّ تخل�ض  عام 1908م )1326هـ(  تركيا 
مبجل�ض  ع�صًو�  عني  برتكيا  �إقامته  فرتة  وخالل  �لحتاديني، 

»�ملبعوثان« يف �إ�صطنبول.

�أن  غري  �لعروبة،  بروح  ليمتلئ  ذلك  بعد  فوؤ�ده  و�ندفع 
خ�صومه �أ�صاعو� �أنه �نحرف عن �لركب �لعربي فق�صى حقبة من 
�أ�صيب باتهام يف دينه على غر�ر ما �أ�صاب  �لزمن منبوًذ�، ثم 
غري  �لتهام  هذ�  �صبب  ويرجع  قبله،  من  �لعالء  �أبا  �لتهام 
�صايف مل يرتدد يف �ملزج بني �ملذهب �لعقلي  �ملن�صف �إىل �أن �لرُّ
�صوفية،  �صطحات  فيها  نو�زع  له  وكانت  �ل�صعرية،  و�لروح 

فقد قال بلغة �ل�صوفيني:

�لله قل وَذِر �لوجوَد وما حَوى  
�إن كنَت مرتاًد� بلوَغ كماِل  

من ل وجوَد لذ�ِتِه من ذ�ِتهِ 
فوجوُدُه لْولُه َعنْيُ حُماِل  

�أ�صول  طياته  يف  يحمل  �لقول  هذ�  �أن  يف  �صك  من  وما 
�ليونان،  عند   »Panthéisme »�لبانثي�صم  �أو  �لباطنية  مذهب 
وهو يقول يف �أ�صوله بوحدة �لعامل و�إدماج هذ� �لعامل يف �لإله 
نف�صه، �إذ �إن �لله – عندهم – مل يخلق �لكون من ل �صيء و�إمنا 
بهذ�  �لعرب  تاأثر كثري من فال�صفة  نف�صه هو، ولقد  خلقه من 

�ملذهب �لذي ل يتفق مع �أ�صول �لإ�صالم �ل�صليمة.

�صايف على �أنه تاأثر بنو�زع �لفل�صفة  ويدل تاريخ معروف �لرُّ
�لبيتني  �لوجود، كما يظهر من  و�أقو�ل �حلكماء فقال بوحدة 
�صعره  يف  �لعقلية  �آر�ءه  يبث  �أن  �صايف  �لرُّ �آثر  وقد  �ل�صابقني، 
فرماه بع�ض مو�طنيه بالإحلاد و�زد�دت عليه �لويالت فهام على 

وجهه �رصيًد�.

وقد رحل عن تركيا �أثناء �حلرب �لفي�صلية وجلاأ �إىل دم�صق 
وكان يلب�ض �لعباءة و�لعقال ويطلق حليته فبد� يف �صكل عربان 
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�لبادية، ويف �لعا�صمة �ل�صورية لقي �أ�صد �أنو�ع �لفاقة ق�صوة مما 
بع�ض  ق�صاء  و�إىل  �صاأًنا،  �لفنادق  �أحقر  �لرقاد يف  �إىل  ��صطره 

�لليايل فوق �أ�صطح تلك �لفنادق �صغًطا للنفقات.

غري �أن حمنة �لفقر و�لت�رصد مل ت�صتمر طوياًل، �إذ ��صتطاع 
�صايف �لعودة �إىل بغد�د �صنة 1340هـ )1921م( حتيط به  �لرُّ
�لرتجمة  جلنة  لرئي�ض  نائًبا  وعني  و�لتقدير،  �لتكرمي  من  هالة 
باإ�صالح �صاأن �لأمة وجمع  ينادي  �لعر�ق و�أخذ  و�لتعريب يف 
تكن  �لتي مل  �للجنة  ريا�صة هذه  يبق طوياًل يف  كلمتها، ومل 
�أن يكون عليه  لرت�صي طموحه وتتفق يف مرتبها مع ما يجب 
من حياة كرمية خم�رصة �جلو�نب، فرغب عنها و�نتخب عام 

1349هـ )1930م( ع�صًو� يف جمل�ض �لنو�ب �لعر�قي.

ومن �ل�صورة �ل�صم�صية �لتي و�صعها �لأب »فردينان توتل« 
قامو�ض  من  و�لغرب  �ل�رصق  �أعالم  بعجم  �خلا�ض  �جلزء  يف 
�صايف  �لرُّ معروف  �ل�صاعر  �أن  يت�صح  معلوف  للوي�ض  �ملنجد 
كان بديًنا بع�ض �ل�صيء، غزير �حلاجبني، �أ�صود �ل�صعر، كث 
غطاء  �لطربو�ض  ويتخذ  �لإفرجني،  �لزي  يلب�ض  �ل�صاربني، 

�صافيات«. لر�أ�صه، و��صتهر بديو�نه �مل�صمى »�لرُّ

�صايف من �أئمة �ملجددين يف �ل�صعر �لعربي لأنه  ومل يكن �لرُّ
�صار على نهج معظم �صعر�ء �أو�نه �لذين مل يعمدو� �إىل �لتجديد 
�إل فيما ندر، فعا�ض مثلهم على �آثار �لقدمي يتفياأ ظالل �ملا�صي 
من �أدب �لع�صور �لأموي و�لعبا�صي و�لأندل�صي، فكان �صعره 
قدًر�  �لتجديد  من  ت�صب  مل  �ملا�صي  من  م�صتمرة  نغمية  وترية 
ملحوًظا، بيد �أنه كان مثال �ل�صاعر �لجتماعي، �إذ �نعك�صت 
على مر�آة �صعره �صور �ملجتمع �لذي عا�ض فيه، فرتجم م�صاعر 
هذ� �ملجتمع من �أمل و�أمل وما يخالج وجد�ن �أفر�ده من حب 

للنهو�ض و�لنبعاث وله يف ذلك �رصوب و�أفانني �صتى.

و�أغر��صه،  �لقري�ض  �أنو�ع  معظم  يف  �لقو�يف  نظم  فلقد 
ية من �أجل  وكان عالوة على ذلك �أول من �أر�صل �ل�رصخة مدوِّ
للعرب  ويطالب  بالطغاة  يندد  فكان  �لعربية،  �ل�صعوب  حرية 

باحلرية و�مل�صاو�ة وين�صد قائاًل:

�صنطلُب هذ� �حلقَّ بال�صيِف و�لَقَنا 
ُمٍر بُْلِق و�صيٍب و�ُصبَّاٍن على �صُ   

ها   بكلِّ �بن حرٍب كلَّما �صدَّ هزَّ
بعزٍم من �ل�صيِف �ملَُهنَِّد ُم�صَتِق  

وكان يدعو �إىل يقظة �لعروبة من �صباتها �لعميق في�صتحث 
�لهمم �إىل عهد جديد م�رصق يعود بالعرب �إىل جمدهم �لعريق 
�لذهبية،  ع�صورهم  يف  كانو�  كما  �لدنيا  �صادة  لي�صبحو� 

فيقول:
  

لهفي على �لُعْرِب �أم�صْت من ُجموِدُهمو  
َجِر حتى �جَلماد�ت ت�صكو وهي يف �صَ

�أين �جلحاِجُح مِمَّْن ينتمون �إىل  
اِح من ُم�رَصِ َِف �لو�صَّ ذوؤ�بِة �ل�رصَّ  

يا �أيُّها �لُعْرُب ُهبُّو� من ُرقاِدُكمو 
ْبُح و�جنابت ُدَجى �خَلَطِر فقد بََد� �ل�صُّ   

�لذين  �ل�صعر�ء  ركب  يف  به  في�صري  �لوجد�ين  �صعره  �أما 
يجدون يف �لو�صف لظو�هر �لأ�صياء تعبرًي� عن بو�طنها، فاإذ� 

ر�أى غادة تخطر يف ثيابها �ملهفهفة قال:
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َخَطَرْت و�جلماُل يخطُر منها 
يف َح�َصى �لقوِم جيئًة وُذُهوبَا  

�ِض �لأ�صابِع قاَمْت  وعلى �أْروؤُ
� َوُوُثوبَا ى َتَبْخرُتً تتخطَّ  

يف  مكاًنا  يحتل  �صايف  �لرُّ �ل�صاعر  �أن  يف  �صك  من  وما 
�صفوف �ملتقدمني �لذي �صيدو� لالأجيال �لعربية �ل�صاعدة قو�عد 
ر��صخة �لدعائم يف كيان �لبيان و�لفكر �لعربيني، و�صيبقى ذكره 
خالًد� ما بقي �لناطقون بال�صاد، وما بقيت �للغة �لعربية �لف�صحى 
لغتهم، ويف منت�صف �صهر مار�ض عام 1945م )1365هـ( 

و�فته �ملنية بالًغا من �لعمر حو�يل 73 عاًما ميالديًّا.

يف  فاطلبها  �لقدمي  �ل�صارع  ��صم  �صاحب  ترجمة  �أما 
)�صان فر�ن�صو� د��صيز(، ويف )فر�ن�صو� د��صيز(.

1260– املعّز – �سارع – بق�سم حمرم بك
اجلمرك بق�سم   – �سارع   – املعّز   –1261

ن �لتاريخ �صريهم وهم: يحمل كنية »�ملعز« ثالثة ممن دوَّ

خلفاء  من  �لر�بع  �خلليفة  وهو  الفاطمي:  الله  لدين  املعز   )1
بن  �إ�صماعيل  بن  معد  �أبو متيم  �لكامل  و��صمه  �لفاطمية  �لدولة 
�ملادة(،  هذه  )�نظر  �ملهدي  �لله  عبيد  بن  حممد  �لقا�صم  �أبي 
�لبحث  يف  حياته  ترجمة  و�طلب  �لفاطمية،  �لدولة  موؤ�ص�ض 

�خلا�ض »بالفو�طم«. 

�مللقب  بادي�ض  مناد  �أبي  �بن  وهو  بادي�ض:  بن  املعّز   )2
بنا�رص �لدولة )�نظر مادتي �لفو�طم ونا�رص �لدولة(، وقد توىل 

حكم �إفريقية )تون�ض( و�جلزء �ل�رصقي من �لقطر �جلز�ئري عقب 
)1016م(،  406هـ  عام  �لقعدة  ذي  من   29 يف  �أبيه  وفاة 
�لتا�صعة من عمره، و�طلب ترجمة حياته يف  وكان �صبيًّا يف 

�لبحث �خلا�ض »بالفو�طم«.

3( املعّز اأيبك الرتكماين ال�ساحلي النجمي: وهو �أول ملوك 
�ل�صالح  �مللك  مماليك  من  كان  م�رص،  يف  �لأتر�ك  دولة 
�لدين �أيوب )�نظر مادة �مللك �ل�صالح( فاأعتقه، ثم �صار  جنم 
�أمرًي� يف حياة هذ� �مللك، وبقي �أتابك �لع�صاكر )�أي قائدهم( 
يوم  يف  م�رص  يف  �مللك  توىل  ثم  �صاه  تور�ن  �مللك  قتل  بعد 
�ل�صبت 19 من ربيع �لثاين عام 648هـ )1250م(، و�نقلب 
ذرية  من  �صلطانهم  يكون  �أن  وطلبو�  �ل�صاحلية  �ملماليك  عليه 
بني �أيوب، فوقع �لتفاق بينهم وبني �ملعز �أيبك باأن يح�رصو� 
�أولد  يو�صف من  �لدين  له مظفر  يقال  �أيوب  بني  من  ا  �صخ�صً
هذ�  �لدين  مظفر  �ل�رصق، وكان  بالد  م�صعود �صاحب  �مللك 
عند عماته فاأر�صلو� يف طلبه، وملا ح�رص �أقاموه ملًكا، ولقبوه 
�لأ�رصف(  و�مللك  �لأ�رصف،  مادتي  )�نظر  �لأ�رصف  بامللك 

وكان عمره وقتذ�ك ع�رصين عاًما.

ومل يعزل �أيبك �لرتكماين من �صلطنته فاأ�رصكه يف �حلكم، 
يف  وم�رص  �لقاهرة  يف  ��صميهما  تذكر  �جلمعة  خطبة  فكانت 
مًعا،  با�صميهما  �لنقود  �رصبت  كما  مل�رص،  �لتابعة  �لوليات 
�ملعّز  �أن قويت �صوكة  �إىل  �لوترية  ي�صري على هذه  وظل �حلال 
منهم،  ع�صبة  له  وكّون  �ملماليك،  من  عزوة  له  فاأن�صاأ  �أيبك 
�أقطاي ر�أ�ض  �أن يقب�ض على �لأمري فار�ض �لدين  ثم عزم على 
�ملماليك �ل�صاحلية �ملو�لني للملك �لأ�رصف، فاأعد له كميًنا يف 
�لقلعة حيث �غتاله مماليكه عند باب قاعدة �لأعمدة، وعلى �إثر 
�لأمري  بر�أ�ض  ورمى  �لقلعة  باب  بغلق  �أيبك  �ملعّز  �أمر  ذلك 
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فار�ض �لدين �أقطاي �إىل مماليكه، وكانو� نحو �صبعمائة، فلما 
�ل�صامية، وكان  �لبالد  �إىل  �نف�صو� خائبني ورحلو�  ر�أو� ذلك 
بينهم �لأمري بيرب�ض )�نظر هذه �ملادة(، وعندئذ قب�ض �ملعّز على 
�مللك �لأ�رصف يو�صف و�صجنه بالقلعة و�نفرد بال�صلطنة، وكان 

ذلك عام 652هـ )1254م(.

ويف عام 654هـ )1256م( طلب �لزو�ج من �بنة �مللك 
بدر �لدين لوؤلوؤ �صاحب �ملو�صل، فاأدخل ذلك �لغرية على قلب 
زوجته »�صجرة �لدر« �لتي كانت متنُّ عليه د�ئًما وتقول: »�إنه 
لولها ما و�صل �إىل �ل�صلطنة«، وكانت قد منعته من �لت�صال 
باأم ولده �لأمري علّي و�ألزمته بطالقها، وي�صف �ملوؤرخون �صجرة 
�لدر باأنها تركية �لأ�صل، �صعبة �خللق، �صديدة �لغرية، قوية 

�لباأ�ض، ذ�ت �صهامة ز�ئدة، وحرمة و�فرة.

مناظر  �إىل  �لقلعة  من  نزل  ذرًعا  بها  �أيبك  �ملعز  �صاق  وملا 
�أياًما،  فيها  �حلالية، ومكث  �لأزبكية  �للوق، وكانت مكان 
حيث  �لقلعة  �إىل  فطلع  متلطفة  �لدر  �صجرة  �إليه  فاأر�صلت 
��صتطاعت تنفيذ خطتها �لغادرة، �إذ ندبت له خم�صة من �خلدم 
ربيع   25 �لأربعاء  ليلة  يف  �حلمام  يف  قتله  تولو�  �لذين  �لروم 

�لأول عام 656هـ )1258م(.

�بنه  علّي  �لدين  نور  �لأمري  �صعد  �لتايل  �ليوم  �صباح  ويف 
�إىل �لقلعة، وقب�ض على »�صجرة �لدر« و�صلمها �إىل �أمه فاأمرت 
ت  جرَّ ثم  �ملوت،  حتى  و�لنعال  بالقباقيب  ب�رصبها  جو�ريها 
�خلندق  يف  �لقلعة  �صور  فوق  من  ورميت  رجليها  من  جثتها 
حيث بقيت ثالثة �أيام، ثم حملت ودفنت بطريق �ل�صيدة نفي�صة 

بجو�ر بيت �خللفاء.

�إنه كان  �أيبك  �ملعّز  �مللك  �إيا�ض« يف و�صف  »�بن  ويقول 
رجاًل عاقاًل حكيًما، نظر يف م�صالح �لرعية يف �أيامه، وكان 
كفوؤً� لل�صلطنة ودفع �لعدو، وكان يحب �جلهاد يف �صبيل �لله 
�صد �لإفرجن، ود�م حكمه �صبع �صنني منها مدة �نفر�ده بال�صلطنة 

وهي خم�ض �صنني وثالثة �أ�صهر.

»بامللك  �مللقب  علّي  �لدين  نور  �بنه  بعد  �حلكم  وتوىل 
�ملن�صور« )�نظر هذه �ملادة(.

باب  بق�سم   – �سارع   – املفت�س   –1262
كمال  ح�سني  )الدكتور  �رشقي 

ا( الديب حاليًّ
با�صا  �صديق  �إ�صماعيل  �صار  )�لذي  �صديق  �إ�صماعيل  هو 
�ملفت�ض فيما بعد(، وكان �أحد �أبناء �لريف �لفالحني، وو�تاه 
�إ�صماعيل، ف�صار �أخاه  �أمه مر�صعة �خلديوي  �حلظ باأن كانت 
يف �لر�صاعة، ومن ثم خ�صه بالرعاية �أثناء حكمه ف�صار له من 

�جلاه �لعري�ض �ل�صيء �لكثري.

وكان �لأعيان يف ذلك �حلني قد �أخذو� يف �ل�صعي �حلثيث 
�لقدمية  �لعو�ئق  �أن حتطمت  بعد  �حلكومية  �لوظائف  �صغل  �إىل 
على  وقًفا  معظمها  كان  �إذ  وبينها،  بينهم  حتول  كانت  �لتي 
�لرتك و�جلرك�ض من بطانة �حلكام و�أفر�د �لأ�رصة �ملالكة، ومن 
ثم كان �أبناء �لأعيان يرون يف تقلد �لوظائف �حلكومية و�صيلة 
للجاه و�ل�صلطان لهم ولأ�رصهم �لرثية �مل�رصية �لتي حرمت جاه 

هذه �لوظائف و�صلطانها بغلبة �لرتكية عليها زمًنا طوياًل.

�أ�صحاب  بني  ر�ئجة  �صوًقا  �حلكومة  وظائف  ووجدت 
�لقادرين  عند  ول�صيما  �إ�صماعيل،  عهد  و�ل�صلطان يف  �لنفوذ 
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�صعرها  وظيفة  لكل  وكان  فيها،  �لر�غبني  توظيف  على 
تلك  ر�أ�ض  على  �ملفت�ض  �صديق  �إ�صماعيل  وكان  �ملحدد، 
فكان  �حلكومية،  �لوظائف  يف  تتجر  كانت  �لتي  �لطائفة 
�أن يدفع جليبه مبلًغا يرت�وح  �لر�غب يف وظيفة )مدير(  علي 
يف  و�لر�غب  �جلنيهات،  من  �آلف  وثالثة  لفني  �أ بني 
وظيفة )وكيل �ملدير( �أن يوؤدي من �ألف �إىل �ألف وخم�صمائة 
جنيه، و�لر�غب يف وظيفة )ناظر( �أن يدفع من خم�صمائة �إىل 

�صبعمائة وخم�صني جنيًها.

ووجد �ل�رص�ة من �مل�رصيني يف هذه �لر�صوة و�صيلة �صهلة 
يجهلون  كانو�  �ملديرين  بع�ض  �أن  لدرجة  �ملنا�صب  لبلوغهم 
وظائف  يف  �مل�رصيني  ن�صبة  �رتفعت  وقد  و�لقر�ءة،  �لكتابة 
�إىل  )1869م(  1286هـ  عام  �ملديريات  ووكالء  �ملديرين 
�صلطانه  �أوج  �ملفت�ض يف  �إ�صماعيل  كان  �أن  وقت  عالية  درجة 
نهايته  لقي  �أن  وقت  )1876م(  1293هـ  عام  بعد  ول�صيما 

�ملحتومة.

ولقد كان �إ�صماعيل �صديق �ملفت�ض م�رصيًّا فالًحا، ولعله 
و�نتهز  �حلكومية،  �ملنا�صب  لتويل  �لأتر�ك  على  �مل�رصيني  �آثر 
�لفر�صة ليجمع ثروة طائلة عن طريق �لر�صوة �لتي كانت �صائدة 
�أن  يف ذلك �حلني �لأغرب من تاريخ م�رص، وما من �صك يف 
ذلك كان عاماًل قويًّا يف منو �لطبقة �مل�رصية ذ�ت �جلاه و�ل�صلطان 

يف عهد �خلديوي �إ�صماعيل.

�إليه  و�صل  ما  �إىل  ي�صل  �أن  �ملفت�ض  لإ�صماعيل  كان  وما 
من نفوذ لول �صلة �لطفولة �لتي ربطت بينه وبني �خلديوي عن 
طريق �لر�صاعة فارتقى �إىل �أعلى �ملنا�صب وكان مثل غريه من 
�ملت�صلني باحلكام – من ترك وم�رصيني – يرون يف م�صيئة �أويل 

�أو ظلًما، وحمل  يرد ول يخالف عدًل كان  �لأمر ق�صاًء ل 
ه على م�رص  �إ�صماعيل �ملفت�ض من �آثام �خلديوي �إ�صماعيل وما جرَّ
من نكبات ما حمل، ويقول �أمني �صامي با�صا يف �أمر �إ�صماعيل 

�ملفت�ض وثروته �لطائلة ما ياأتي:

»وبذلك �صار �إ�صماعيل �صديق با�صا �ملعنيِّ يف �حلقيقة لكل 
مدير ووكيل مديرية وحمافظ ووكيل حمافظ وماأمور وناظر 
ق�صم، وبذلك �صار �لكل حما�صيبه يفعمون جيوبه باملال �لذي 

يع�رصونه من ج�صم �لفالح لي�صتبقو� لأنف�صهم ر�صاه عنهم«.

وناظر  �ملفت�ض،  �إ�صماعيل  جمعها  �لتي  �لرثوة  وكانت 
�ملالية بهذه �لطريقة غري �مل�رصوعة تفوق يف مقد�رها و�ختالف 
مظاهرها ما كان منها لدى �أي �أمري م�رصي، وكان ينفق منها 
عن �صعة متناهية، فكانت مالب�ض ن�صائه وحليهن و�لرغد �ملحيط 
بهن وكرثة ح�صمهن وخدمهن وفخامة دورهن ومو�كبهن مما 
يح�صدهن عليه �أمري�ت �لبيت �خلديوي، فقد بلغ ثمن مروحة 
�ألف فرنك وثمن مظلة من  زوجة ذلك �لوزير �ملحبوبة 375 
مظالتها �صتمائة �ألف من �لفرنكات، ويتطرق �أمني �صامي �إىل 
و�صف ممتلكاته فيقول �إنه كان ميلك �أكرث من ثالثني �ألف فد�ن 
وثالثة ق�صور فخمة يف �لقاهرة وق�رًص� بديًعا على �صفاف ترعة 
�ملفت�ض  ��صم  يحمل  �لذي  �ل�صارع  نهاية  يف  )�أي  �ملحمودية 
رقم  �ل�رص�ي  �صارع  من  ويبد�أ  �ملحمودية  ترعة  �إىل  وينتهي 
وكان  و�لريا�ض،  �لأثاث  باأفخر  موؤثثة  وكلها  له(  مقاطًعا   3
ميلك من �ملجوهر�ت ما يزيد ثمنها على 65.000 جنيه عد� 
�لأ�صهم و�لأور�ق �ملالية، وكان ثمنها يقرب من ن�صف مليون 
�أكرث من �صبعمائة جارية بني  جنيه، وكان لديه من �جلو�ري 

�رصك�صية وحب�صية و�صود�نية.
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فانظر �أيها �لقارئ �لكرمي كيف كان مال �ل�صعب �مل�رصي 
ينفق على �لن�صاء و�جلو�ري، و�أفر�ده ي�صكون �لفقر ويتمرغون 
يف حماأة �جلهل ويقا�صون من �لأمر��ض و�لآلم �ملربحة دون 
�ملمقوت على  ��صمه  يو�صع  �لرجل  �أو معني؟ ومثل هذ�  ن�صري 
�لذي  ق�رصه  �أن  �صوى  ل�صيء  ل  �لإ�صكندرية  �صو�رع  �أحد 
ي�صارع ق�صور �ألف ليلة وليلة كان يقوم يف نهاية هذ� �ل�صارع 

د�لًّ على �لظلم و�جلربوت وطغيان �حلكام �ملف�صدين.

م�رص  مالية  يف  �ملت�رصف  هو  �صديق  �إ�صماعيل  كان  وملا 
�لت�رصفات  تبعات  وقعت  فقد  للمالية،  وزيًر�  كونه  بو�صف 
هذ�  كاهل  على  �إ�صماعيل  �خلديوي  عليها  �أقدم  �لتي  �مل�صينة 
�لوزير �مل�صيء �إىل وطنه، ولذلك عندما قررت بريطانيا وفرن�صا 
هاتان  و�أن�صاأت  �لعامة مل�رص،  �خلز�نة  على  �ملالية  �لرقابة  فر�ض 
مبيد�ن  �لرئي�صي  مقره  كان  �لذي  �لدين«  »�صندوق  �لدولتان 
�لتابعون  و�خلرب�ء  �ملحا�صبون  بد�أ  وعندما  بالقاهرة،  �لأوبر� 
لهذ� �ل�صندوق يف فح�ض م�صتند�ت �ل�رصف �ملزرية يف �أو�خر 
�ل�صفيه  �مل�رصف  �خلديوي  هذ�  و�صعر  �إ�صماعيل  �خلديوي  عهد 
باأن فح�ض هذه �مل�صتند�ت �صتظهر تبديده لأمو�ل �لدولة دون 
�إىل  فدعاه  �ملفت�ض  �إ�صماعيل  من  �لتخل�ض  على  عمل  رقيب، 

ق�رصه ومل يظهر بعد هذه �لدعوة ومل يعرث له على �أثر.

طالبو�  �لدين  �صندوق  يف  �مل�صوؤولني  �أن  �لعجيب  ومن 
وبد�أت  غيابيًّا  �ختفائه فحوكم  بعد  �ملفت�ض  �إ�صماعيل  مبحاكمة 
هذه �ملحاكمة �ل�صورية يف 27 من نوفمرب من �لعام نف�صه �لذي 

�ختفى فيه.

يف  فاطلبها  لل�صارع  �جلديد  �ل�صم  �صاحب  ترجمة  �أما 
»�لدكتور ح�صني كمال �لديب«.

1263– مف�سل اأبو زيد )اللواء( – �سارع – 
بق�سم حمرم بك )بوالينو �سابًقا(

�طلب ترجمته يف »�للو�ء مف�صل �أبو زيد«.

يف  �لقدمي  �ل�صارع  ��صم  �صاحب  ترجمة  و�طلب 
»بو�لينو«.

ل ال�سبِّي – �سارع – ق�سم الرمل 1264 – املف�سَّ
وكنيته  عمر�ن  بن  عامر حممد  عكرمة  �أبو  �لكامل  ��صمه 
�لكوفيني، وكان  �أكابر  من  و�صاعر  نحوي  �ل�صبِّي،  ل  �ملف�صَّ
حق  يف  �أهاٍج  من  قلمه  خطه  عما  تكفرًي�  �مل�صاحف  يكتب 
�لنا�ض، وقد ��صرتك يف ثورة �إبر�هيم بن عبيد �لله �لعلوي على 
من  حكم  وقد  �لعبا�ض،  بني  خلفاء  ثاين  �ملن�صور  جعفر  �أبو 
�أن  �إىل عام 159هـ )775م(، وبعد  عام 137هـ )754م( 
��صتطاع هذ� �خلليفة �إخماد �لثورة �أخذ �ملف�صل �أ�صرًي�، ثم �أطلق 
�رص�حه وجعله موؤدبًا للهادي فاألف له »�ملف�صليات« وهي �أكرب 
�ل�صبِّي  �ملف�صل  ز�ر  �إلينا، وقد  �لأ�صعار و�صلت  جمموعة من 
خر��صان و�أقام بالكوفة ودر�ض �للغة و�لقر�آن �لكرمي و�حلديث 
�لأن�صاري  زيد  �أبو  عنه  و�أخذ  و�لأعم�ض،  عا�صم  يد  على 
و�لك�صائي  �ملادة(  هذه  )�نظر  �لأعر�بي  و�بن  �لأحمر  وخلف 
و�لنو�در  �لنحو  يف  علًما  وكان  و�لفر�ء،  �ملادة(  هذه  )�نظر 
وقد  �ل�صعر،  رو�ية  يف  بال�صدق  ومعروًفا  و�لأيام  و�لأن�صاب 
»معاين  وكتاب  »�لعرو�ض«  وكتاب  »�لأمثال«  كتاب  �ألف 
�ل�صعر« وكتاب »�لألفاظ«، وتعتمد �صهرته على خمتار�ته من 
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»�لعود  وكتاب  »�لفاخر«  كتاب  وله  »�ملف�صليات«،  �لأ�صعار 
و�ملالهي«.

وتويف �ملف�صل �ل�صبِّي عام 164هـ )780م(.

1265– مقبل با�سا – �سارع – بق�سم الرمل
ولد حممد مقبل با�صا مبدينة �لإ�صكندرية بحّي �جلمرك عام 
1873م )1290هـ( وتلقى درو�صه �لبتد�ئية مبدر�صة �ل�صيخ 
طه حممد �لذ�ئعة �ل�صيت يف ذلك �لوقت، و�لتي كانت ت�صم 
�صارع  بنا�صية  مكانها  وكان  �ملعروفة  �لأ�رص  تالميذ  معظم 
�صقر با�صا )�نظر هذه �ملادة( عند تقاطعه مع �صارع ر�أ�ض �لتني 
فرن  بجهة  �لآن  حتى  �ملعروفة  �جلهة  يف  �ملادة(  هذه  )�نظر 
�ل�صهادة  على  ح�صوله  بعد  مقبل  حممد  �لتحق  ثم  حبيب، 
�لبتد�ئية مبدر�صة �لآباء �لي�صوعيني )�جلزويت( �لتي كان مقرها 

مبديرية �لأمن �حلالية ب�صارع �أبي �لدرد�ء.

وعقب ح�صوله على �صهادة �لدر��صة �لثانوية )�لبكالوريا( 
�لتحق مبدر�صة �حلقوق �لفرن�صية بحّي �ملنرية بالقاهرة، غري �أنه 
مل يتم تعليمه بها وعني بوظيفة يف م�صلحة �جلمارك عام 1894 
)1322هـ(، وملا مل ترق هذه �لوظيفة يف عينه تركها ليلتحق 

مبدر�صة �لبولي�ض، وتخرج منها برتبة �ملالزم �لثاين.

رتبة  �إىل  و�صل  �لع�صكرية حتى  �لرتب  يرتقى يف  وماز�ل 
�ل�صاغ )�لر�ئد حاليًّا( عام 1906م )1324هـ( وعني ماأموًر� 
لأحد �أق�صام �لإ�صكندرية، ويف عام 1909م )1327هـ( نقل 
ماأموًر� ملركز �إدفو ثم ماأموًر� ملركز بني �صويف عام 1911مـ 
عام  �لأق�رص  ملركز  ماأموًر�  ذلك  بعد  ونقل  )1329هـ(، 

1912م )1330هـ(.

و�أخذ يتدرج يف �لوظائف �إىل �أن رقي يف عام 1916م 
)1335هـ( مديًر� للقليوبية ثم مديًر� لقنا فاأ�صيوط.

ويف عام 1912م )1340هـ( عني حمافًظا لالإ�صكندرية 
وظلَّ ي�صغل هذ� �ملن�صب �إىل �أن �عتزل �خلدمة، وتفرغ لإد�رة 
�أعماله �خلا�صة خالل عام 1924م )1343هـ( وكان قد نال 

رتبة �لبا�صاوية عند تعيينه حمافًظا.

رئي�ًصا  كان  �إذ  �لأخرية،  خدمته  مدة  عا�رصت  ولقد 
و�صاهدت  �ملدينة،  حمافظ  كونه  بو�صف  �لبلدي  للمجل�ض 
ملناق�صات  خمتزًل  كنت  �إذ  ير�أ�صها،  كان  �لتي  �جلل�صات 
و�صعة  �حل�صافة  من  يكن  ومل  �لفرن�صي،  بالختز�ل  �ملجل�ض 
�ملاكرة  �لنو�يا  �لأجانب من  �ملجل�ض  �أع�صاء  ي�صمره  مبا  �ملعرفة 
للح�صول على ما يريدون من مز�يا لالأحياء �لتي ت�صم م�صاكنهم 
� ملطامهم  دون �لأحياء �لوطنية �ملحرومة، ومل يكن لي�صع حدًّ
�ملدينة  ل�صكان  بالن�صبة  �لظاملة،  غاياتهم  بلوغ  دون  فيوقفها 
�مل�رصيني �أ�صحاب �لبالد، مع �أنه كان يتقن �للغة �لفرن�صية �لتي 
كانت �للغة �لر�صمية للمجل�ض �لبلدي �إىل جانب بع�ض �للغات 

�لأجنبية �لأخرى.

ولقد ز�مل يف مدر�صة �جلزويت ممن و�صلو� �إىل منا�صب 
ذو  و�صعيد  زيور  �لبا�صوية:  ورتبة  �لوزر�ء  وريا�صة  �لوزر�ء 
و�صيزو�صرتي�ض  مظلوم،  وح�صن  فخري،  وحممود  �لفقار، 

�صيد�رو�ض.

ن  وملا خرج �إ�صماعيل �صدقي با�صا على �لوفد �مل�رصي وكوَّ
�ختار  للوز�رة،  رئي�ًصا  كان  عندما  �ل�صعب«  »حزب  ملحاربته 
حممد مقبل با�صا رئي�ًصا للجنة هذ� �حلرب بالإ�صكندرية يف عام 
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وتويف  �ل�صيوخ  مبجل�ض  ع�صًو�  عينه  ثم  )1349هـ(  1930م 
بالإ�صكندرية بعد ذلك باأعو�م قليلة.

1266– املقدم مدحت املليجي – �سارع – 
بق�سم الرمل

هو �ملقدم طيَّار �أحمد مدحت �ملليجي �بن �لأ�صتاذ �إبر�هيم 
و�لتعليم،  �لرتبية  بوز�رة  �ل�صابق  �لعام  �ملدير  �ملليجي  عبده 
وموطن �أ�رصته �لأ�صيل بلدة بجريم �لتابعة »ملركز قو�صنا مبحافظة 
حتى  �لإ�صكندرية  مبدينة  ذلك  بعد  ��صتقرت  ولكنها  �ملنوفية، 

�لآن.

�إبريل  �أحمد مدحت مبدينة طنطا يف 9  �ل�صهيد  ولد  وقد 
�لعامة  �لثانوية  عام 1938م )1357هـ( وح�صل على �صهادة 
�لثانوية  �لنا�رصية  �ملدر�صة  من  )1374هـ(  1954م  عام 
)مدر�صة �لرمل �لثانوية �صابًقا( ثم �لتحق بكلية �لطري�ن، وعقب 
ذلك  بعد  و�أر�صل  �مل�صلحة  بالقو�ت  �صابًطا  عني  منها  تخرجه 
يف بعثات تعليمية �إىل ت�صيكو�صلوفاكيا ثم �إىل �لحتاد �ل�صوفييتي 
قادة  »فرقة  على  �جلوية  �حلرب  در��صات  معهد  من  وح�صل 
يونية عام 1965م  �متياز، وذلك يف 29  بتقدير  �لأ�رص�ب« 

)1385هـ(.

ومما يدل على تفوقه �لعلمي وذكائه �لالمع �أنه تخرج من 
كلية �لطري�ن وعمره 18 عاًما، ويف حرب �ليمن �أظهر �لكثري 
�أجل  من  ومنح  �لقتال  و�ل�صتب�صال يف  �ل�صجاعة  من �رصوب 
يف  قوية  همة  من  �أد�ه  ملا  تقديًر�  �حلرب  جرحى  و�صام  ذلك 

�ملعارك �جلوية هناك.

يف  �أي   – )1387هـ(  1967م  عام  يونية   6 يوم  ويف 
م�رص  قو�ت  على  �لغادر  �لإ�رص�ئيلي  للهجوم  �لثاين  �ليوم 
�أدى  �أن  �ملليجي بعد  �أحمد مدحت  �لبطل  �مل�صلحة– ��صت�صهد 
و�جبه �لع�صكري على خري ما يطلب من �ل�صابط �ملقد�م �لذي 

ل يهاب �ملوت يف �صبيل �لله و�لوطن وكان عمره 29 عاًما.

�ل�صابط  هذ�  ذكرى  �مل�صلحة  �لقو�ت  جملة  تهمل  ومل 
�ل�صجاع فكتبت يف 25 مار�ض عام 1970م )1390هـ( حتت 
عام 1967«  يونية  معركة  »بطولت حجبتها ظروف  عنو�ن 
و�صًفا ملا قام به �ملقدم �أحمد �ملليجي من ب�صالة يف تلك �ملعركة 
غري �ملتكافئة مدلاًل على �لت�صحية �لنبيلة و�لأ�صالة �لع�صكرية �لتي 

كان هذ� �ل�صابط يتحلى بهما يف حياته �جلهادية �ل�رصيفة.

�صجل  يف  ��صمه  خلد  �ملليجي  مدحت  �أن  هو  و�لو�قع 
باهرة يف  �أعمال حربية  من  به  قام  مبا  �مل�رصي  �حلربي  �لتاريخ 
�لثالثاء  يوم  ففي  �لغادر،  �لإ�رص�ئيلي  للهجوم  �لتايل  �ليوم 
6 يونية عام 1967م ُكلِّف مدحت مبهاجمة مطار »بري �صبع« 
يف قلب �إ�رص�ئيل، فاأقلع من �إحدى �لقو�عد �جلوية يف منطقة 
ن من طائرتني، ولدى و�صوله فوق �ملطار  �لقناة بت�صكيل مكوَّ
�صاهد عدًد� من طائر�ت �لهليوكوبرت حمملة بقو�ت من جنود 
�لعدو، فقامت �لطائرتان �مل�رصيتان ب�رصبها على �لفور، ويف 
فا�صتطاع  �إ�رص�ئيلية  طائرة   12 هاجمتهما  نف�صها  �لأثناء  هذه 
�لرغم  على  معاديتني  طائرتني  ي�صقط  �أن  �مل�رصي  �لت�صكيل 
هذ�  نتيجة  وكانت  �ملعادية،  للطائر�ت  �لعددي  �لتفوق  من 
حيز  عن  فوًر�  �مل�رصي  �لت�صكيل  يبتعد  �أن  �لفورية  �لنت�صار 
يف  �لعدو  بنري�ن  �أ�صيبت  �لطائرتني  �إحدى  �أن  غري  �ملعركة، 
باملظلة بعد  �إىل �لأر�ض  �لقفز  �إىل  تلك �للحظة و��صطر قائدها 

نفاذ �لذخرية.
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�أما �لبطل �ل�صهيد مدحت �ملليجي فا�صتطاع برب�عة �أذهلت 
ي بعد �أن قاتل بكل  �لأعد�ء �أن يتخل�ض من جمال �ملعركة �جلوِّ
ما تبقى من ذخريته، و�أخذ يتجه بطائرته �صوب �لغرب بغاية 
ي�صتطيع  لن  �أنه  �لآونة  تلك  و�أدرك يف  �لوقود،  لنفاذ  �ل�رصعة 
�أقرب قاعدة جوية للهبوط فيها،  �أو �إىل  �لو�صول �إىل قاعدته 
هبوًطا  يهبط  �أن  �إما  �ثنني:  من  حل  �صوى  �أمامه  يكن  ومل 
��صطر�ريًّا حماوًل �إنقاذ طائرته، و�إما �أن يرتكها ويقفز باملظلة 

لينجو بنف�صه.

لينقذ  ��صطر�ريًّا  يهبط  �أن  وهو  قر�ره  �تخذ  ما  و�رصعان 
للهبوط  �ل�صاحلة  �لطرق  يعرف  وكان  �لتدمري،  من  �لطائرة 
�ل�صطر�ري يف منقطة �لقناة معرفة دقيقة فاختار �لطريق �لذي 

�صيهبط عليه، وحدد عالمة �لكيلومرت �لتي �صيهبط عندها.

نفد  �لوقود  »�إن  قائاًل:  بالال�صلكي  قيادته  مقر  ونادى 
�لطريق  على  )كذ�(  �لكيلو  عالمة  عند  ��صطر�ريًّا  و�صاأهبط 

)كذ�(«.

دون  بقيت  �لتي  �لطائر�ت  عدد  �أن  يعلم  �ل�صهيد  وكان 
يوم  �أول  يف  �لغادر  �لإ�رص�ئيلي  �لهجوم  من  و�صلمت  �إ�صابة 
باأي  �إنقاذها  قرر  ثم  بطائرته ومن  �لت�صحية  للحرب ل يحتمل 
�ليوم  يف  �لأعد�ء  مر�كز  على  بها  ويغري  ثانية  لي�صتقلها  و�صيلة 

�لتايل.

ولكن �لقدر �ملحتوم �صنَّ عليه بتحقيق هذه �لأمنية �لغالية 
�لذي  �ملكان  �أن كانت عربة متر يف  ت�صادف  �إذ  نف�صه،  على 
حدده لهبوطه يف حلظة ��صتعد�ده للهبوط، فحاول جهد �لطاقة 
�أخذت  �لطائرة  ولكن  �لعربة  تبتعد  حتى  �لف�صاء  يف  �لدور�ن 
�ملر�صوم  �لهبوط  طريق  من  و�قرتب  ب�رصعة،  �رتفاعها  تفقد 

و�لطائرة تفقد �رتفاعها تدريجيًّا دون �أن يحاول �ل�صهيد �لبطل 
�لقفز باملظلة وكله �أمل يف �أن ي�صلم بها من �لتدمري ليعاود بها 

�لهجوم على �لأعد�ء يف �لغد ويفقدهم طائر�ت �أخرى.

طائرته  �رتطمت  �إذ  نف�صه  ر�ود  �لذي  �لأمل  وي�صيع 
بالأر�ض و�نفجرت على بعد ع�رصين مرًت� فقط من �ملكان �لذي 

حدده للهبوط.

وهكذ� ��صت�صهد مدحت �ملليجي م�صحًيا بنف�صه يف �صبيل 
�إنقاذ طائرته وهي �صالحه �لذي يقاتل به يف �صبيل �لله و�لوطن، 
�أد�ها  �لتي  باليمني  يفارقه حتى فارق �حلياة موؤكًد� مت�صكه  فلم 

عند تخرجه من كلية �لطري�ن.

وقد منح �ل�صهيد �لبطل و�صام جنمة �ل�رصف تقديًر� لبطولته 
وت�صحيته.

ويف 15 يوليو عام 1971م )1391هـ( ن�رصت جريدة 
ن  �جلمهورية تفا�صيل بطولة مدحت �ملليجي مطابقة متاًما ملا دوِّ

قبل.

1267– املقري – حارة – بق�سم مينا الب�سل
هو �صهاب �لدين �أحمد بن حممد بن حممد بن �أحمد بن 
�أبي بكر بن يحيى بن عبد �لرحمن بن �أبي بكر بن علي �لقر�صي 
�ملقري، وُيكنى �أبا �لعبا�ض ويلقب ب�صهاب �لدين، وقد �أنكر 
ن  �أ غري  قري�ض،  �إىل  �نت�صابه  �ملقري  على  �ملغاربة  بع�ض 
�أ�رصة  وكانت  �لن�صب،  هذ�  �أثبتا  �لأحمر  و�بن  خلدون  �بن 
��صتهرت  �إذ  �لأمو�ل،  و�صعة  �لن�صل  كرثة  بني  جتمع  ري  �ملقَّ
�ملغرب  �ل�صحر�ء يف  وباأنها كانت ممن مهدو� طريق  بالتجارة 
طباًل  لها  تتخذ  وكانت  �لجتار،  �صبل  وتاأمني  �لآبار  بحفر 
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باأ�صجار  �ملليئة  �لو��صعة  �لب�صاتني  ومتتلك  تتقدم رحالتها  ور�ية 
و�صالطينها، غري  �إفريقيا  باأمر�ء  �أفر�دها  �ت�صل  وقد  �لفاكهة، 
�أن هذه �لنعمة مل تدم طوياًل فماز�ل حالهم يتناق�ض، �إىل �أن 
باأكملها،  �صاعت  �لرثوة  �أن  فوجد  ري  �ملقَّ �أحمد  عهد  جاء 
�لتي  �لعظيمة  و�ملكتبة  و�ل�رصف  �ل�صمعة  غري  لالأ�رصة  يبق  ومل 
�أن يرحل  قبل  �إفادة كبرية  �أحمد  فاأفاد منها  �أجد�دها،  تركها 
عن بالد �ملغرب �لعربي وترك ما كانت ت�صم من كتب نفي�صة 
تاأليف كتابه �ل�صهري  قيمة فتح�رص على تفقدها عندما �رصع يف 

»نفح �لطيب« مب�رص.

ولقد كان جده حممد بن �أحمد �مللقب باأبي عبد �لله عامِلًا 
و�لفقهاء،  �لعلماء  �أكابر  من  كثريون  يديه  على  تتلمذ  جلياًل 
منهم �لوزير ل�صان �لدين بن �خلطيب و�بن خلدون )�نظر مادتي 
�بن �خلطيب و�بن خلدون(، وقد ورث �أحمد عن جده حممد 

�لعتز�ز بالنف�ض و�لعتد�د بها.

يرجع  �لرتجمة  هذه  �صاحب  يحمله  �لذي  �ملقري  ولقب 
�لقطر  ب�رصق  ق�صنطينة  مقاطعة  يف  �لو�قعة  رة  َمقَّ بلدة  �إىل 
�لرحمن  عبد  �لأكرب  جده  �نتقل  �لبلدة  هذه  ومن  �جلز�ئري، 
�إىل مدينة تلم�صان باإقليم وهر�ن بغرب �جلز�ئر، وبهذه �ملدينة 
�لذي  �لتاريخ  من  قريًبا  ذلك  وكان  �لعبا�ض،  �أبو  �أحمد  ولد 
963هـ  عام  �لأتر�ك  �أيدي  يف  تلم�صان  مدينة  فيه  �صقطت 
)1555م(، �إذ ��صتوىل �صالح رئي�ض با�صا على مدينة �جلز�ئر، 
معروف  غري  بتلم�صان  �لعامل  هذ�  ميالد  تاريخ  فاإن  ثم  ومن 
»بروفن�صال«  �لفرن�صي  �مل�صت�رصق  ويقول  �لتحديد،  وجه  على 
يف د�ئرة �ملعارف �لإ�صالمية �إنه ولد يف حو�يل عام 1000هـ 
بنحو  ر�أ�صه  مل�صقط  �لأتر�ك  �حتالل  بعد  �أي  )1592م( 
هذ�  ينق�ض  عنان  �لله  عبد  حممد  �لأ�صتاذ  �أن  بيد  عاًما،   37

له بعدة  تاريخ �صابق  �إىل  ري  �ملَقَّ �لتحديد ويرجع تاريخ ميالد 
�ملقري  باأن  قوله  �صحة  على  عنان  �لأ�صتاذ  وي�صتدل  �أعو�م، 
�إىل  �ل�صبيبة  �أن رحل عنها يف زمن  �إىل  بتلم�صان  ن�صاأ  �أنه  ذكر 
ري عن  مدينة فا�ض �صنة ت�صع و�ألف، ول يعقل �أن يتحدث �ملَقَّ
�لتا�صعة من عمره، وي�صتنتج من ذلك  �ل�صبيبة، وهو يف �صن 
�أن مولده كان يف حو�يل عام 992هـ )1584م(، وبعد �أن 
تلقى تعليمه �لأوىل مب�صقط ر�أ�صه رحل �إىل فا�ض عام 1009هـ 
)1600م( ملدة ق�صرية ثم عاد �إليها عام 1013هـ )1604م( 
لي�صتقر يف كنفها �أربعة ع�رص عاًما �نتهت بنزوحه �إىل �ل�رصق يف 
�أو�خر �صهر رم�صان عام 1027هـ )1617م(، ومن �ملحتمل 
ري بفا�ض هذه �ملدة �لطويلة يرجع  �إىل �أبعد حد �أن ��صتقر�ر �ملَقَّ
فاأخذ عنهم،  و�لفقهاء  بالعلماء  �زدحامها يف ذلك �حلني  �إىل 
ا �إىل وجود �ل�صلطان زيد�ن �ل�صعدي على ر�أ�ض  كما يرجع �أي�صً
ري �إىل رحابه وهو �لفقيه  حكمها وهو �خلليق باأن يركن مثل �ملَقَّ

�لعامل و�ملف�رص �ل�صليع.

ويت�صاءل �ملوؤرخون �ملعا�رصون للمقري عن �صبب رحيله 
�إىل �ل�رصق، وقد كان يف فا�ض متمتًعا باحلظوة و�ملنزلة �ملرموقة 
من  ويفيد  �ل�صلطان  بقرب  ويظفر  و�لفتوى  �خلطابة  ويتقلد 
مكتبته �خلا�صة؟ ولعل �جلو�ب عن هذ� �لت�صاوؤل يرتكز يف تلك 
بني  قام  �لذي  �لنز�ع  ب�صبب  �ملغرب  �صادت  �لتي  �ل�صطر�بات 

�أولد �مللك �ملن�صور �ل�صعدي بعد وفاته.

ري �إىل طريقة �لت�صلل خفية  وعلى كل حال فلم يركن �ملقَّ
�تخذ من  فقد  بنزوحه،  �إليه  �ملقربون  ي�صعر  �أن  و�لرحيل دون 
يف  �ملغرب  �صلطان  و��صتاأذن  لرحلته  �صبًبا  �حلج  فري�صة  تاأدية 
�صاخب  كان  فالبحر  متعبة،  بحًر�  رحلته  وكانت  �خلروج، 
كانت  �لركاب  �أرو�ح  �أن  لدرجة  عا�صفة  و�لرياح  �لأمو�ج 
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م�رصفة على �لهالك، وبعد هذه �لرحلة �ل�صاقة و�صل �إىل م�رص 
عام 1028هـ )1618م(، ومن م�رص ذهب �إىل �حلجاز ثم 
يعمل يف  �لرحلة  هذه  �أثناء  وكان  فالقد�ض،  �ل�صام  �إىل  �صافر 
�لتدري�ض بامل�صاجد �جلامعة �لكبرية، فدر�ض يف �مل�صجد �حلر�م 
مبكة و�أملى �حلديث باملدينة �ملنورة ولزم خدمة �لعلم بالأزهر 
و�ألقى عدة درو�ض بامل�صجد �لأق�صى و�أملى �صحيح �لبخاري 

بامل�صجد �لأموي بدم�صق.

بيت  �إىل  تنتمي  �صيدة  من  �لقاهرة  يف  ري  �ملقَّ ج  وتزوَّ
�ل�صاد�ت �لوفائية )�نظر مادة �ل�صاد�ت( ولكنه مل يكن موفًقا يف 
هذ� �لزو�ج �لذي �نتهى بالطالق، وقد ذكر حممد �أمني �ملحبي 
�صاحب كتاب »خال�صة �لأثر يف �أعبان �لقرن �حلادي ع�رص« 
�صهر  ذلك يف  وكان  �حلج،  بعد  م�رص  على  ورد  �ملقري  �أن 
رجب عام 1028هـ وتزوج من �ل�صادة �لوفائية، ثم قال يف 
�آخر هذه �لرتجمة للمقري �إنه طلق زوجته �لوفائية و�أر�د �لعودة 
�ملر�م، وتقول  نيل  قبل  ففاجاأه �حلمام  بها  للتوطن  �إىل دم�صق 
بع�ض �لرو�يات: �إن �لنا�ض يف �لقاهرة �أخذو� يلومونه على هذ� 
�لعمل �لذي �أ�صاء �إىل �صمعة بيت عريق يف �لن�صب و�حل�صب، 

فقال متح�رًص� على حاله:

ي يف بالدي   تركُت ر�صوَم ِعزِّ
و�رِصُْت مب�رَص َمْن�ِصيَّ �لر�صوِم

ونف�صي ِعْفُتها بالذلِّ فيها  
وقلُت لها: عن �لَعْلياِء �صومي  

ويل َعْزٌم َكَحدِّ �ل�َصْيِف ما�ٍض 
ومي ولكنَّ �لليايل من ُخ�صُ  

)1617م(  1027هـ  عام  بالقاهرة  �ملقري  حل  ولقد 
يتجه  ومل  و�لقد�ض،  �حلجاز  وز�ر  فا�ض  من  رحيله  عقب 
عزمه �إىل دم�صق �إل خالل عام 1037هـ )1627م( �أي بعد 
باحل�صن و�لبهاء  فاأحبها وو�صفها  بالقاهرة  �أعو�م ق�صاها  ع�رصة 
باملكارم  �أهلها  �حلد�ئق و�لأدو�ح وو�صف  و�لحت�صام وكرثة 
�إمتام  يف  �أخذ  �لقاهرة  �إىل  عودته  ولدى  �حلميدة،  و�ل�صجايا 

كتابه »نفح �لطيب«.

وحر�ض  �لكتب،  بقر�ءة  �ل�صباب  منذ  �ملقري  و�صغف 
�لدينية  �لكتب  �أمهات  من  حفظه  ي�صتطيع  ما  كل  حفظ  على 
و�لتاريخية و�لأدبية، و�أخذ عن كثري من كبار �لعلماء و�لفقهاء 
يف تلم�صان وفا�ض وغريها من مدن �ملغرب �لعربي وذلك من 

قبل رحيله �إىل �ل�رصق.

ومن م�صايخه �لذين �أمدوه بعلمهم وثقافتهم �لو��صعة �لنطاق 
عمه �ل�صيخ �صعيد بن �أحمد �ملقري �لذي كان مفتًيا ملدينة فا�ض، 
و»نفح  �لريا�ض«،  »�أزهار  كتابيه  �ملقري يف  �أحمد  وقد ذكر 
�أ�صعاره،  بع�ض  �ل�صيخ �صعيد وروى  �أخباًر� عن عمه  �لطيب« 

وقد �أخذ عنه �صحيح �لبخاري كما يت�صح من قوله:

وقد �أخذت جامع �لبخاري 
عن عمي �حلائز للفخار  

و�أثناء �إقامة �أحمد �ملقري بدم�صق كان يجيز تالميذه باإجازة 
من �ل�صعر، وقد �أملى �صحيح �لبخاري على تالميذه يف هذه 
�صيده  �لذي  �لأموي  باجلامع  �ل�صهرية  �لن�رص  قبة  حتت  �ملدينة 
�لوليد بن عبد �مللك )�نظر هذه �ملادة( وذلك يف درو�ض �ألقاها 
بني وفود من �مل�صتمعني �صاقت بهم رحبة �لقبة على �ت�صاعها، 
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و��صتمر على درو�صه يف تف�صري �حلديث بهذ� �جلامع �لكبري يف 
جموع غفرية من �لتالميذ حتى �أمت �صحيح �لبخاري.

�لأربعة  طو�ل  نف�صه  على  منطوًيا  كان  �ملقري  �أن  ويظهر 
ن �لتاريخ �أي �أثر يدل  ع�رص عاًما �لتي ق�صاها بالقاهرة، فلم يدوِّ
�أو مناظرته لعلمائها و�صعر�ئها و�أدبائها،  على مطارحته لل�صعر 
دم�صق  يف  نف�صه  تفتحت  وقد  نر�ه  ذلك  من  �لنقي�ض  وعلى 

فخالط �لنا�ض و�صمع منه و�أ�صمعهم من علمه و�أدبه.

�لكتب،  �أمهات  من  �لنقل  ب�صعة  تاأليفه  �ملقري يف  وميتاز 
�لأخبار  ب�صفة خا�صة ويف  �ل�صعرية  �لق�صائد  نقل  وي�صهب يف 
�لأحيان  بع�ض  ينقل يف  كما  �صفحاتها،  بلغت  مهما  �لطويلة 
ن�صو�ض بع�ض �لكتب برمتها كما فعل يف كتابه »�ملحا�رص�ت« 
بحافظة  �ملقري  و��صتهر  �لله حممد،  عبد  �أبو  �ألفه جده  �لذي 
و�ل�صعرية  �لعلمية  �ملو�د  يقروؤون  ممن  كان  فقد  نادرة،  قوية 
يف  ون�صو�صها  �صيغها  من  �لكثري  ويحفظون  و�لتاريخية 
�صدورهم ثم ي�رصدونها يف �ملنا�صبات �لتي تعر�ض لهم وتو�ئمها 
�صو�ء �أكان ذلك يف درو�صهم �أو فيما يلقون من حما�رص�ت، 
ويدل على قوة حافظة �ملقري �أنه �ألف كتابه »نفح �لطيب« بعيًد� 
مكتبته  عن  بعيًد�  بالقاهرة  تاأليفه  وقت  كان  �إذ  �ملغرب،  عن 
�أخبار كتابه، وهو يف كتاباته  منها  ��صتقى  �لتي  �لكتب  وعن 
مييل �إىل �لنكتة �مل�صتملحة و�لتظرف يف �لقول على �لرغم من 
بني  يجمع  �لناحية  هذه  فهو يف  �لعميق،  �لديني  وعلمه  فقهه 
بها  لي�صتقر  �لقاهرة  �إىل  عاد  عندما  ول�صيما  و�لأديب  �لعامل 
�صمات  يلزم  بال�صام  �ملتزمت حيث كان  �جلد  تارًكا جمالت 
�ملحدث �لعامل بالفقه و�لتف�صري، ومن ثم تر�ه يف نفح �لطيب 
ليكفر عما �صده  بالله  ي�صتعيذ  ثم  �لفح�ض و�ملجون  �أخبار  ينقل 

�إىل ذكر هذه �لأخبار.

�لأخبار  ذكر  يف  ول�صيما  خا�ض  نرث  �أ�صلوب  وللمقري 
�جلادة و�أخ�صها �ملدح �لنبوي، وكان �صاعًر� رويت له ق�صائد 
يتو�صل بها  �لتي  �لنبوية  �لق�صائد  بينها طائفة من  و�أ�صعار كثرية 
�إىل �لنبي �لكرمي وذلك حني متع ناظريه بزيارة �لرو�صة �لطاهرة 

باملدينة �ملنورة، ومن ق�صائده يف �ملديح �لنبوي هذه �لأبيات:

لي�ض كل �لقري�ض يقبلُه �ل�صمـ  
ِغى لذكِرِه �لأْفهاُم ُع وُت�صْ  

و�أجلُّ �لكالِم ما كاَن يف مد 
ِح �صفيِع �لَوَرى عليه �ل�صالُم  

طيب �لعرِف د�ئِم �لذكِر ل تاأ  
تي �لليايل عليه و�لأياُم 

مثل زهٍر قد �ُصقَّ عنه كماٌم  
�أو كم�صٍك قد ف�ضَّ عنه ِختاُم

لي�َض حت�صى �صفاُت �أْحَمَد بالعدِّ 
كما مل حُتِْط به �لأوهاُم  

وللمقري ق�صائد �أخرى تتناول جو�نب �لعقيدة و�لتوحيد 
رية يف علم �لتوحيد« و�إىل جانب كتاب  عنو�نها »�ملنظومة �ملَقَّ
�أخبار  يف  �لريا�ض  »�أزهار  كتاب  �ملقري  �ألف  �لطيب«  »نفح 
عيا�ض«، ولكن �صهرته ترجع ب�صفة خا�صة �إىل »نفح �لطيب« 
�لأندل�ض،  بالد  عن  �ملف�صل  �حلديث  تناول  كتاب  �أول  لأنه 
وله كتب �أخرى منها »فتح �ملتعال يف مدح �لنعال«، و»�إ�صاءة 
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�لدجنة يف عقائد �أهل �ل�صنة«، و»رو�صة �لآ�ض �لعاطرة �لأنفا�ض 
يف ذكر من لقيته من �أعالم مر�ك�ض وفا�ض«.

وتويف �أحمد �ملقري بالقاهرة عام 1041هـ )1631م(، 
و�إذ� �أخذنا بجعل تاريخ ميالده يف عام 1584م يكون قد تويف 

عن 47 عاًما �أي يف ريعان ن�صوجه �لفكري.

1268– املقريزي – حارة – بق�سم املن�سية
�لدين  عالء  بن  �لدين  تقي  �لعبا�ض  �أبو  بالكامل  ��صمه 
بلبنان،  بعلبك  مدينة  من  �أ�صلها  �أ�رصة  �إىل  ينتمي  �حل�صيني، 
وهي مدينة ذ�ت �آثار �صخمة وكان ��صمها باليونانية هليوبولي�ض 
وقد  بعلبك(،  مادة  )�نظر  �ل�صم�ض  لعبادة   � مقرًّ كانت  لأنها 
لقب �أبو �لعبا�ض تقي �لدين باملقريزي ن�صبة �إىل زقاق يف بعلبك 
يعرف بزقاق �ملقارزة، وكان جده من كبار �ملحدثني يف هذه 
عام  �لدين  تقي  ولد  حيث  �لقاهرة  �إىل  �أبوه  و�نتقل  �ملدينة، 
�حلديث  ودر��صة  �لعلم  تلقي  يف  ون�صاأ  )1364م(،  766هـ 
على جده لأمه �صم�ض �لدين بن �ل�صائغ، و�صمع �حلديث بعد 
ذلك يف مكة من كثريين من �لفقهاء، وكان حنفّي �ملذهب 
�ملذهب  �عتنق  عمره  من  �لع�رصين  بلغ  فلما  �أمره،  �أو�ئل  يف 
�ل�صافعي، ولي�ض من �ل�صو�ب ن�صبة �ملقريزي �إىل �أ�صل �إيطايل 
على �أ�صا�ض جهة مقريزي �لقريبة من مدينة روما، �إذ �إن �آباءه 

و�أجد�ده من كبار �ملحدثني �حلنابلة.

�جلمالية  بق�صم  »برجو�ن«  بحارة  �ملقريزي  مولد  وكان 
و�صهد �حلو�دث �لعامة يف ع�رصه من ز�وية �أبناء �لطبقة �ملفكرة 
�لدولة  �نتقال  �حلو�دث  هذه  �أهم  وكان  �حلال،  �ملتو�صطة 
�ململوكية بعد وفاة �أعظم �صالطينها �لنا�رص حممد بن قالوون 
�لثمانية  �أبنائه  من  �صل�صلة  �أيدي  �إىل  قالدون(  �بن  مادة  )�نظر 

ع�رصين  حكمهم  و��صتغرق  �صغاًر�  �ل�صلطنة  يف  تقلبو�  �لذين 
�صنة، منها خم�صة ع�رص عاًما ق�صاها �آخرهم »�ل�صلطان ح�صن« 
يف �حلكم وهو �صاحب �جلامع �مل�صهور �لذي يحمل ��صمه قرب 
�لقلعة بالقاهرة، و�أعقب ذلك ثالثون �صنة �أخرى توىل �حلكم 
خلع  باأخبار  مزد�نة  وكانت  قالوون،  �لنا�رص  �أحفاد  خاللها 
�ل�صالطني �ل�صغار، هذ� عالوة على �أن هذ� �لردح من �لزمن 
و�ملجاعات  و�لأوبئة  �لد�خلية  و�لرثو�ت  باملوؤ�مر�ت  مليًئا  كان 
يعي�صون  �لذي  �لبلد  مب�صالح  �ململوكية  �لفئات  ��صتهتار  ب�صبب 
و�حد يف  �صخ�ض  �لكربى يف  �لوظائف  جمع  وب�صبب  فيه، 
�ملحكوم  �ململوكي  �حلاكم  �حرت�م  وقلة  �لأحيان،  من  كثري 
كتاب  �لقامتة يف  �لأحد�ث  تلك  تاأثري كل  ويظهر  �مل�رصي، 
بردي  تغري  �بن  تلميذه  كتاب  ويف  »�ل�صلوك«،  �ملقريزي 
�لأحد�ث  �ملقريزي معظم هذه  �لز�هرة«، وقد �صهد  »�لنجوم 
و�لفقه  و�لنحو  �لدين  علوم  در��صة  على  عاكًفا  مايز�ل  وهو 
وتقومي  كالتاريخ  �لأخرى  �لعلوم  وبع�ض  و�حلديث  و�لتف�صري 
نها  �لبلد�ن )�جلغر�فيا(، وباإلقاء نظرة عابرة على موؤلفاته �لتي دوَّ
بعد ذلك تدل على تاأثره باأ�صتاذه عبد �لرحمن بن خلدون �لذي 
ر�عه ما باإ�صبانيا �لإ�صالمية و�صمال �إفريقيا من تفكك و�نحالل 
وف�صاد فاألهمه كل ذلك كتابة مقدمته �لفل�صفية �ل�صهرية )�نظر 
مادة �بن خلدون(، ويرجع �صبب تردد �أفكار �ملقدمة �لجتماعية 
على  �صبابه  يف  تتلمذ  �أنه  �إىل  �ملقريزي  موؤلفات  يف  �لتاريخية 
�لكبري  �لعامل  بالأزهر عندما جاء هذ�  �صنني  لعدة  �بن خلدون 
�إىل �لقاهرة لجًئا �صيا�صيًّا عام 784هـ )1382م(، كما يرجع 
و�أهلها  �كتنف م�رص  �لذي  �ململوكي  �ملحيط  �إىل  �ل�صبب  هذ� 
بني  �لنتحارية  �جلن�صية  ع�صبية  �ملوؤملة  عنا�رصه  �أهم  من  وكان 

�جلر�ك�صة و�لأتر�ك حيًنا وبني �ملماليك �ملتوطنني حينا �آخر.
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وقد �لتحق �ملقريزي باإحدى �لوظائف �حلكومية بعد �أن �صار 
من �أهل �لقلم و�ملعرفة، وكانت هذه �لوظيفة �لكتابية بديو�ن 
�لإن�صاء بالقلعة ويقابله �لآن وز�رة �خلارجية، ثم عني بعد ذلك 
قا�صًيا عند قا�صي �لق�صاة �ل�صافعي و�رتقى بعد ذلك �إىل وظيفة 
ا �لتدري�ض باملدر�صة �ملوؤيدية ملادة  �إمام جامع �حلاكم وتوىل �أي�صً
�حلديث، ويف عام 801هـ )1398م( عينه �ل�صلطان برقوق 
فاختلط  �لقبلي،  و�لوجه  للقاهرة  برقوق( حمت�صًبا  مادة  )�نظر 
بحكم هذه �لوظيفة مبختلف طبقات �ملجتمع ول�صيما �أ�صحاب 
�ملختلفة،  و�ل�صناعات  �ملهن  و�أ�صحاب  و�ملتاجر  �لأ�صو�ق 
يف  �لنظر  ت�صمل  �لعهد  ذلك  يف  �ملحا�صب  وظيفة  وكانت 
ومر�قبة  و�ملقايي�ض  و�ملكاييل  �ملو�زين  و�لنقود و�صبط  �لأ�صعار 
و�لإ�رص�ف  �ملرور  وحركة  �ل�صو�رع  ونظافة  �لعامة  �لآد�ب 
على �ملد�ر�ض و�ملدر�صني و�لطلبة و�لعناية بامل�صاجد و�حلمامات 
و�لوكالت ومر�قبة �أعمال �ل�صناعات �ملالية من �أطباء و�صيادلة 
ت�صتلزم  كانت  �لأعمال  هذه  وكل  �ملعماريني،  و�ملهند�صني 

�ت�صاع �ملد�رك و�صعة �لأفق �لعلمي و�لجتماعي.

ويت�صح  �أولًد�  و�أجنب  �لوقت  ذلك  �ملقريزي يف  وتزوج 
عام  م�رص  �جتاح  �لذي  بالطاعون  ماتت  له  بنًتا  �أن  من  هذ� 
807هـ )1404م( وكان هذ� �لطاعون بالذ�ت �لد�فع له على 
تاأليف كتاب »�إغاثة �لأمة بك�صف �لغمة« كما دفعه تربمه بوظيفة 
�ملحت�صب وم�صوؤولياتها �جل�صام �إىل تاأليف كتابه »�صذوذ �لعقود 

يف ذكر �لنقود«، وكتاب »�لأكيال و�لأوز�ن �ل�رصعية«.

ثم عاد �ملقريزي �إىل �لتدري�ض عندما عينه �ل�صلطان برقوق 
باملدر�صتني �لإقبالية  عام 811هـ )1408م( مدر�ًصا للحديث 
و�لأ�رصفية بدم�صق مع �لتنظر على �أوقاف �ملار�صتان )�مل�صت�صفى( 
�لنوري بهذه �ملدينة، وبعد ذلك عينه �ل�صلطان فرج بن برقوق 

على  �لنظار  يكون  �أن  �لو�قف  ل�رصط  ��صتيفاء  بدم�صق  قا�صًيا 
على  �ل�صتمر�ر  �أبى  ولكنه  ق�صاتها،  من  بدم�صق  �لأوقاف 
�خلدمة يف وظائف �حلكومة وف�صل �ل�صتغناء عنها �إذ كان قد 

�أثرى يف ذلك �حلني.

�لطويلة يف  موؤلفاته  كتابة  بد�أ يف  قد  �ملقريزي  �أن  ويظهر 
تلك �لفرتة �لتي ق�صاها مبدينة دم�صق و�أولها كتاب �ل�صرية �لنبوية 
بعنو�ن »�إمتاع �لأ�صماء مبا للر�صول من �لأبناء و�حلفدة و�لإخو�ن 
و�لأتباع«، وهو كتاب �صخم ي�صتمل على �صفحات كثرية من 

كتب �ل�صابقني يف تاريخ �ل�صرية �لنبوية �ل�رصيفة.

وقد رحل �ملقريزي من دم�صق �إىل مكة بعد �أن ق�صى بها 
ع�رص �صنو�ت وعاد �إىل �لقاهرة ليكبَّ على �لتاأليف و�لتدري�ض، 
ولكنه �آثر تاأدية فري�صة �حلج فرحل هو و�أ�رصته �إىل مكة و�أقام 
ومن  �حلديث،  بتدري�ض  خاللها  ��صتغل  �صنو�ت  خم�ض  بها 
�ملرجح �أنه �ألف يف هذه �لفرتة كتب »�لكالم ببناء �لكعبة بيت 
�خللفاء  من  حج  من  ذكر  يف  �مل�صبوك  و»�لترب  �حلر�م«،  �لله 
)�نظر  �لد�ري«  متيم  معرفة  يف  �ل�صاري  و»�صوء  و�مللوك«، 
مادة متيم(، وو�صف ح�رصموت �لعجيبة )�نظر هذه �ملادة(، 
و»�لإعالم مبن يف �أر�ض �حلب�صة من ملوك �لإ�صالم« )�نظر مادة 

�حلب�صة(.

�إىل  عاد  �حلجازية  �لبالد  ق�صاها يف  �لتي  �ملدة  هذه  وبعد 
�لقاهرة حيث ق�صى بقية حياته �لطويلة بحارة »برجو�ن« بق�صم 
�حلار�ت  �صائر  بها على  يفاخر  �لتي كان  �حلارة  �جلمالية وهي 
�لقاهرية يف �لع�صور �لو�صطى، وجعل من د�ره مكاًنا ملد�ر�صة 

تالميذه وللتاأليف �لغزير يف خمتلف �ألو�ن �ملعرفة.
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وبد�أ �ملقريزي معاودة ن�صاطه �لثقايف �لعلمي يف هذه �ملرحلة 
�ملثمرة من حياته �لأدبية بتاأليف كتابه »�ملو�عظ و�لعتبار بذكر 
عادة  ويعرف  �لقاهرة  تاريخ  يت�صمن  �لذي  و�لآثار«  �خلطط 
با�صم �خلطط، وقد عني �ملقريزي يف هذ� �لكتاب عناية دقيقة 
بدر��صة ما حتتويه �ملدينة من �أزقة وحار�ت و�صو�رع وحمامات 
و�أ�صو�ق ومد�ر�ض وم�صت�صفيات ودروب، عالوة على تدوين 
�لدولة  �لكربى وتر�جم رجال  �أخبار �ملدن �مل�رصية  �لكثري من 
قد  �ملقريزي  �أن  ويبدو  �لع�صور،  خمتلف  يف  �حلكم  ونظم 
�عتمد يف ت�صنيف هذ� �لكتاب �ل�صخم على كتاب �لأوحدي 
)�نظر هذه �ملادة(، و�جته تفكري �ملقريزي بعد ذلك �إىل كتابة 
ع�رصه  حتى  م�رص  يف  �لإ�صالمية  �لدول  من  دولة  كل  تاريخ 
»�لبيان  بكتاب  �لتاريخي  �لرتتيب  هذ�  وبد�أ  م�صتقل  موؤلف  يف 
و�لإعر�ب فيمن دخل م�رص من �لأعر�ب«، ثم �أعقبه بكتاب 
»عقد جو�هر �لأ�صفاط يف �أخبار مدينة �لف�صطاط«، ويت�صمن 
تاريخ م�رص من �لفتح �لإ�صالمي �إىل قيام �لدولة �لفاطمية، وقد 
�حلنفاء  »�تعاظ  اه  �صمَّ �لفاطميني  تاريخ  يف  �آخر  بكتاب  �أعقبه 
باأخبار �لأئمة �لفاطميني �خللفاء«، وبعد �لفر�غ من هذ� �لكتاب 
�أخذ يف تاأليف »�ل�صلوك ملعرفة دول �مللوك« وهو يتناول تاريخ 
�أجز�ء، وقد �صار هذ�  �أربعة  �صالطني �لأيوبيني و�ملماليك يف 
�لكتاب �أ�صا�ًصا لكل �لتو�ريخ �مل�رصية يف عهد �لدولتني �لأيوبية 

و�ململوكية.

�صغرية  كتب  من   – �ملقريزي  موؤلفات  عدد  وَيْقُرب 
تعترب  �لتي  �لكتب  �لكثري من  بينها  وكبرية– من مائة موؤلف، 
»�لنز�ع  كتاب  و�أهمها  �لر�صالت،  �أو  �لأحاديث  عد�د  يف 
و�لتخا�صم فيما بني بني �أمية وبني ها�صم«، وكتاب »�إغاثة �لأمة 
�أنها  يف  ترتكز  �ل�صغرية  �لكتب  هذه  وميزة  �لغمة«،  بك�صف 

�لطريق  تك�صف عن �صخ�صيته وبع�ض مالمح ع�رصه وتو�صح 
لفهم �حلالة �لفكرية و�لجتماعية و�لقت�صادية �لتي كانت ت�صود 

�لعهد �لذي عا�رصه.

ويجمع �ملعا�رصون للمقريزي على �أنه عا�ض رجاًل فا�صاًل 
�، �أميًنا يف معامالته، وقد �عرتف بذلك �ل�صخاوي  ديِّنا جمدًّ
مع طول ل�صانه يف مهاجمة جميع معا�رصيه، فقال عن �ملقريزي 
�إنه ��صتهر بجانب عظيم من ح�صن �خللق وكرم �لعهد وكرثة 
�لتو��صع وعلو �لهمة ملن يق�صده، و�ملحبة يف �ملذ�كرة، و�إنها 
�إىل  ين�رصف  �أن  قبل  تولها  �لتي  �لوظائف  حمدت �صريته يف 
�صديق  �ملقريزي  وكان  �لو��صعة،  �خلالية  �لدر�ض  حياة 
�بن حجر �لع�صقالين )�نظر هذه �ملادة( �أ�صتاذ �ل�صخاوي )�نظر 
هذه �ملادة(، كما كان �أ�صتاًذ� لأبي �ملحا�صن يو�صف بن تغري 
و�ملقتفي  خليفته  �صار  �لذي  �ملحا�صن(  �أبي  مادة  )�نظر  بردي 
�أثره ومناهجه يف �لتاأليف و�لتاريخ، وقد قال عن �أ�صتاذه: »�إنه 
�أعظم من ر�أيناه يف علم �لتاريخ و�رصوبه مع معرفتي ملن عا�رصه 
من علماء �ملوؤرخني، و�لفرق بينهم ظاهر ولي�ض يف �لتع�صب 

فائدة«.

و�لآثار«  �خلطط  بذكر  و�لعتبار  »�ملو�عظ  كتابه  ولعل 
�أ�صهر موؤلفاته جميًعا، فهو كتاب جامع جم �لفائدة جعل فيه 
و�صف �خلطط و�ملباين و�لبالد �مل�رصية ذريعة �إىل �لإفا�صة يف 
تاريخها وتاريخ موؤ�ص�صيها وما تو�ىل عليها من حو�دث، وله 
يف خالل ذلك بحوث �جتماعية تدل على تفكري عميق ثاقب، 
وبالكتاب كثري من �لرت�جم و�ملباحث �لتي ل توجد يف �صو�ه، 
ولعظم فائدته ترجم �إىل لغات عدة، ون�صج على منو�له علي 
با�صا مبارك )�نظر هذه �ملادة( يف كتابه »�خلطط �لتوفيقية«، �أما 
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كتاب »�ل�صلوك يف دول �مللوك« في�صتمل على تاريخ م�رص من 
عام 577هـ �إىل عام 844هـ )1181 – 1440م(.

بالتاريخ  �لأفق  �لو��صع  علمه  جانب  �إىل  �ملقريزي  وكان 
نرثه  من  �أمنوذج  يلي  وفيما  جميًد�،  �صاعًر�  و�لفقه  و�حلديث 

مقتطف من خطبة كتابه »�ملو�عظ و�لعتبار«:

قدًر�،  �لعلوم  �أجلِّ  من  �لتاريخ  علم  فاإن  »وبعد... 
�ملو�عظ  من  يحويه  ملا  وخطًر�،  مكانًة  �لعقالء  عند  و�أ�رصفها 
و�لإنذ�ر بالرحيل �إىل �لآخرة عن هذه �لديار، و�لطالع على 
�لفعال لريغب  و��صتعالم مذ�م  بها،  لُيْقتدى  �لأخالق  مكارم 
عنها �أولو �لنهي، ل َجَرم �أن كانت �لأنف�ض �لفا�صلة به و�مقًة، 
فيه  �لأئمة  �صنف  وقد  عا�صقة،  وله  مائلة  �إليه  �لعالية  و�لهمم 

ن �لأجلة كتبهم منهم �صيًئا كبرًي�. كثرًي� و�صمَّ

وكانت م�رص هي م�صقط ر�أ�صي، وملعب �أتر�بي، وجممع 
تي،  تي، وموطن خا�صتي وعامَّ نا�صي، ومغنى ع�صريتي وحامَّ
ي �لذي َربَّى جناحيَّ يف وكره، وع�ّض ماآربي فال تهوى  وجوِّ
ربي  و�آتاين  �لعلم،  �صدوت  مذ  لزلُت  ذكره،  غري  �لأنف�ض 
�لفطانة و�لفهم، �أرغب يف معرفة �أخبارها، و�أحب �لإ�رص�ف 

على �لكثري من �آثارها«.

عام  �ملقريزي  �لدين  تقي  �ملوؤرخ  �لعامل  وفاة  وكانت 
845هـ )1441م( بالًغا من �لعمر حو�يل 77 �صنة.

1269– َمكي اأفندي – �سارع – بق�سم اجلمرك
بعيد  زمن  من  ��صتهرت  �لتي  �أفندي  َمكي  �أ�رصة  تقطن 
بعائلة �ملكي يف هذ� �ل�صارع �ملتفرع من �صارع �حلجاري بق�صم 
�جلمرك، وماز�ل بع�ض �أفر�دها يقيمون يف �أول �صارع �حلجاري 

عند بد�يته من �صارع ر�أ�ض �لتني وميتلكون عدة عقار�ت بهذه 
�جلهة.

و�جلد �لأكرب لالأ�رصة يدعى م�صعود �ملكي وتو�رث �أحفاده 
�لقول باأنه وفد على �لإ�صكندرية من مكة �ملكرمة ومن ثم ��صتق 

لقبه، وكان ذلك منذ زمن بعيد وز�ول جتارة �لعطارة.

وحفيده �حلاج ح�صني مكي )�أو �ملكي( �لذي تويف خالل 
با�صمه،  �ل�صارع  �صمي  �لذي  عام 1292هـ )1875م( وهو 
وكان �حلاج ح�صني يف ب�صطة من �لعي�ض ميتلك عدة مر�كب 
�لإ�صكندرية  بني  منتظمة  برحالت  تقوم  كانت  �رص�عية، 
ماز�ل  �لتي  �لعقار�ت  ��صرتى  وقد  �لأو�صط،  �ل�رصق  ومو�نئ 
�حلجاري،  �صارع  باأول  �لكبري  �ملنزل  ومنها  ميتلكونها  �أحفاده 
لورثة حممد بك  ملًكا  وكان جزًء� من �رص�ي كبرية كانت 
�أبي �لدهب )�نظر هذه �ملادة( �أحد �أمر�ء �ملماليك وذلك ثابت 
من حجة �لتمليك، وكانت هذه �ل�رص�ي حتت رقعة و��صعة من 
�لأر�ض تقوم فوقها �لآن عمار�ت عديدة بني �صو�رع �حلجاري 

ور�أ�ض �لتني و�أبي �لعبا�ض و�لكناين.

�أ�رص  من  كثرية  عائالت  �إىل  �ملكي  �أ�رصة  و�أ�صهرت 
وحد�ية  وخطاب  �خلري  كاأبي  �لن�صب  �لعريقة  �لإ�صكندرية 
و�لغرياين  و�لنا�صوري  ومدوره  وزهدي  �جلز�يريل  و�ملفتي 
وجميعي كما �أ�صهرو� �إىل عدد من �لأ�رص �ملغربية �لو�فدة من 
تون�ض و�جلز�ئر ومنها �أ�رصة �ملرحوم حمد�ن بن �لطيب حمود 

مفتي �جلز�ئر �ملالكي �لأكرب �لأ�صبق.

ومن ذرية �ملكي )�أو مكي �أفندي( �لأ�صتاذ حممد �إ�صماعيل 
�ملكي �لأديب �لق�ص�صي و�ملهند�ض م�صطفى �ملكي �ملدير �لعام 
باملو�ين و�ملنائر و�للو�ء حممد �أحمد �ملكي مدير �لكلية �لبحرية، 
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وقد �أبلى بالء ح�صًنا �صد �أ�صاطيل فرن�صا وبريطانيا �أثناء �لعدو�ن 
كان  �أن  وقت  )1385هـ(  1956م  عام  م�رص  على  �لغا�صم 

قائًد� للمدمرة �مل�رصية �لظافر.

 – اخلوجة  اأ�رشف  اأول  املالزم   –1270
�سارع – بق�سم باب �رشقي

حمرم  بحّي  �خلوجة  م�صطفى  علي  يو�صف  �أ�رصف  ولد 
بلقب  �أ�رصته  ت�صمية  وترجع   ،1950 عام  مايو   14 يف  بك 
ه �لأكرب كان  »�خلوجة« �لرتكي �لذي يعني �ملدر�ض �إىل �أن جدَّ
ملركز  �لتابعة  �صبني  مدينة  من  بالقرب  قريته  �أهل  بتعليم  يهتم 
»خوجة«  لقب  مو�طنوه  عليه  �أطلق  ثم  ومن  �لكربى،  �ملحلة 
�لتي كانت �صائعة يف �لع�رص �لرتكي مب�رص و�لتي كانت تطلق 

على كل من يقوم بالتدري�ض.

لإمتام  �لإ�صكندرية  �إىل  �أ�رصف  �ل�صهيد  و�لد  نزح  وقد 
�أ�رصف  وتلقى  عديدة،  �صنني  بها  ثم عمل  �جلامعية،  در��صته 
تعليمه �لبتد�ئي يف مدر�صة ممفي�ض بحّي كامب �صيز�ر ثم �صافر 
�لبتد�ئية،  �حِللَّة  مبدر�صة  و�لده  فاأحلقه  �لعر�ق  �إىل  و�لده  مع 
معاقل  من  معقاًل  وكان  �لعر�ق،  لوية  �أ من  لو�ء  و�حِللَّة 
عبد �لكرمي قا�صم �ل�صعوبي �لبغي�ض، وملا �أظهره �لطفل �أ�رصف 
من �لوطنية �لقومية و�حلب �لفيا�ض لبلده وللعروبة جتمع �أ�صياع 
عبد �لكرمي قا�صم حول منزله يريدون تفتي�صه �عتقاًد� منهم �أن 
�أ�رصته لبد �أن تكون من �ملناه�صني حلكم »قا�صم �لعر�ق« كما 
كان يلقب، ولول تدخل بع�ض �لنا�ض حلماية �أ�رصف و�إخوته 
�ل�صارع،  يف  �جلثة  و�صحب  �لقتل  وهو  �ل�صحل  ن�صيبه  لكن 
وكان �إظهار �أ�رصف لوطنيته �لفيا�صة �صبًبا يف �صدور �لأمر �إىل 

و�لده مبغادرة �لعر�ق خالل عام 1959م.

وعند عودة و�لده �إىل م�رص ندب للعمل بال�صود�ن فالتحق 
�لزعيم جمال  زيارة  ولدى  هناك،  �ملد�ر�ض  باإحدى  �أ�رصف 
على  �أ�رصف  �أ�رص  1961م  عام  �ل�صود�ين  للقطر  �لنا�رص  عبد 
��صتقباله يف �ملطار حيث �صدمته عربة نقل ب�صبب �لزحام �ل�صديد 
فنقل �إىل �مل�صت�صفى لك�رص �صاقه، ثم عولج بالقاهرة على نفقة 

�لدولة باأمر من �لزعيم �لر�حل.

باملدر�صة  �لبتد�ئي  تعليمه  �أ�رصف  و��صل  �صفائه  وبعد 
�لنموذجية �لتابعة للبعثة �لتعليمية �لعربية بال�صود�ن وح�صل منها 
نف�صه  �لعام  هذ�  ويف  1961م،  عام  �لبتد�ئية  �ل�صهادة  على 
�لإعد�دية  �ل�صهادة  على  ح�صل  حيث  �لإ�صكندرية  �إىل  رجع 
من مدر�صة ثروت عام 1964م، وعلى �ل�صهادة �لثانوية من 

مدر�صة �لرمل �لثانوية )�لنا�رصية �لآن( عام 1967م.

وعلى �لرغم من �أن جمموع درجاته كان يوؤهله لاللتحاق 
بالكلية  �للتحاق  على  �صمم  فاإنه  �لعلمية  �لكليات  باإحدى 
لعلمه  �جلوي  �لدفاع  �صالح  يف  �أ�رصف  وتخ�ص�ض  �حلربية، 
�لعدو �لإ�رص�ئيلي معركة جوية قبل كل  بيننا وبني  �أن �ملعركة 

�صيء.

ويف عام 1969م تخرج من �لكلية �حلربية حا�صاًل على 
ليعني  و�صاطة  �أية  ورف�ض  �لع�صكرية،  �لعلوم  بكالوريو�ض 
�أن يكون عمله يف  و�أ�رص على  �أ�رصته  بالإ�صكندرية يف كنف 
جبهة �لقتال، فاأر�صل �إىل موقع ر�أ�ض �لع�ض )�نظر هذه �ملادة( 
مبا�رصة،  �صيناء  يف  �لعدو  يو�جه  �لذي  �ملتقدم  �ملوقع  وهو 
�إجازة كيال  باأية  �لقيام  ير�َض  �لوطني مل  بو�جبه  قيامه  وخالل 

يفوته �لدفاع عن �لوطن دفاًعا متو��صاًل.
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1970م  عام  فرب�ير  من   9 �ملو�فق  �لثنني  يوم  ويف 
حدثت عند �ل�صاعة �لثانية ع�رصة ظهًر� �أكرب غارة على �ملو�قع 
يزيد  �ملغرية  �لطائر�ت  عدد  وكان  �لقناة  منطقة  يف  �مل�رصية 
�أربعني طائرة من طر�ز »فانتوم« �لأمريكية �لتي مل تنفك  على 
منها  بطائفة  �إ�رص�ئيل  تزويد  عن  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات 
لقتال �لعرب، وو�صط �إلقاء �لقنابل دون �نقطاع وو�صط �ندفاع 
فيها  تهنئه  �لقيادة  من  �إ�صارة ل�صلكية  �أ�رصف  تلقى  �ل�صو�ريخ 
�لع�ض  ر�أ�ض  �لعدو من موقع  تكبدها  �لتي  �لإ�صابات  على دقة 
فبادر �إىل �إبالغ �لإ�صارة �إىل جنوده مما رفع من روحهم �ملعنوية 

يف �لقتال �إىل حد بعيد.

على  قنابلها و�صو�ريخها  ت�صب  �لعدو  طائر�ت  وماز�لت 
فا�صت�صهد يف  �إ�صابته،  �أ�رصف حتى متكنت من  مكان مدفعية 
بارئها ر��صية مر�صية  �إىل  �لطاهرة  �صبيل وطنه وفا�صت روحه 
عام 1970م  فرب�ير   9 يوم  من  �لظهر  بعد  �لثانية  �ل�صاعة  عند 

نف�صه.

جنمة  و�صام  �لكرمي  ��صمه  قلد  �لبطولية  �ل�صجاعة  ولهذه 
�ل�رصف �لع�صكري �لذي قدمه حمافظ �لإ�صكندرية �إىل �أ�رصته 

يوم 27 يولية وعام 1970م يف حفل ع�صكري مهيب.

نادي  �أع�صاء  ومن  ريا�صيًّا  �أ�رصف خوجة  �ل�صهيد  وكان 
كاأ�ض  ونال  �لأ�صبال،  فريق  يف  ولعب  بالإ�صكندرية  �لحتاد 

�لتفوق �لريا�صي عام 1966م من وز�رة �ل�صباب. 

1271– ملك حفني نا�سف – �سارع – بق�سم 
املنتزه )الأمرية فريال �سابًقا(

حفني  �ملرحوم  كرمية  نا�صف  حفني  َمَلك  �ل�صيدة  هي 
1886م  عام  بالقاهرة  ولدت  �ملادة(،  هذه  )�نظر  نا�صف 
)1307هـ(، وتلقت مبادئ �لعلوم يف مد�ر�ض �أوىل خمتلفة، 
ثم �لتحقت باملدر�صة �ل�صنية للبنات فنالت �ل�صهادة �لبتد�ئية عام 
1900م )1318هـ(، ثم ح�صلت على �إجازة �لتدري�ض من 
�لأمرية،  �لبنات  �لتعليم يف مد�ر�ض  �ملعلمات ومار�صت  ق�صم 
وكانت من ف�صليات �لكاتبات �لباحثات ومن ثم لقبت بباحثة 
�لبادية، وكانت جتيد �للغتني �لفرن�صية و�لإجنليزية، وقد بذلت 
بعد  �مل�رصية  �ملر�أة  نه�صة  �إىل  �لدعاية  مثمرة يف  كبرية  جهوًد� 
�ل�صفور  �ملادة( وكانت تف�صل  �أمني )�نظر هذه  �ملرحوم قا�صم 
كتاب  كلها يف  طبعت  كثرية  مقالت  ولها  �حلجاب،  على 
يف  �ألقتها  �ملحا�رص�ت  من  �صل�صلة  ولها  )�لن�صائيات(،  �صمته 
وفاتها  �لأمة، وعند  ي�صدرها حزب  �لتي كان  �جلريدة  �إد�رة 
بعنو�ن  �آخر  كتابًا  تعد  كانت  )1337هـ(  1918م  عام 
�لبادية  باحثة  وكانت  متامه،  دون  وتوفيت  �لن�صاء«  »حقوق 
زوًجا لعبد �ل�صتار �لبا�صل �أحد م�صايخ عرب �لفيوم، وكانت 
وفاتها بالقاهرة بالغة من �لعمر 33 عاًما �أي يف عنفو�ن �صبابها، 
�نعقد يف  �لذي  �ملوؤمتر �لإ�صالمي  �ملر�أة �مل�رصية يف  وقد مثلت 
�أيام،  خم�صة  جل�صاته  وتو�لت  )1330هـ(  1911م  �صنة 
�لنظر يف حال �مل�صلمني  �أولهما:  وكان لهذ� �ملوؤمتر غر�صان، 
�لرد على مطالب  �لقت�صادية و�لجتماعية و�لأدبية، و�لثاين: 
�لأقباط �لتي طلبوها يف موؤمترهم �ملنعقد باأ�صيوط قبل ذلك يف 
�ملوؤمتر ريا�ض  نف�صها، وكان رئي�ض  �ل�صنة  تلك  6 مار�ض من 
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�ألقت باحثة �لبادية حما�رصة فيه  با�صا )�نظر هذه �ملادة(، وقد 
تتعلق ب�صوؤون �ملر�أة.

وقد رثاها �صاعر �لنيل حافظ �إبر�هيم بق�صيدة عدد فيها هذه 
�ملناقب �لقيمة فقال:

�إينِّ �أرى لِك �ِصرْيًة  
َجُه �لَزَهْر كالرو�ِض �أرَّ

ربَّى �أبوِك �لنا�صئيـ  
ــَن فعا�َض حمموَد �لأثْر

و�َصَلكِت �أْنِت �صبيَلُه  
َغْر يف �لنا�صئاِت من �ل�صِ

َربَّْيتِِهنَّ على �لف�صيـ 
ــلِة و�لطهارِة و�خَلَفْر  

وعلى �تباع �رصيعٍة  
َوْر َنَزَلْت بها �آُي �ل�صُّ

ِك �إْن َنرَثْ   للِِّه َدرُّ
ِت وَدرُّ )ِحْفني( �إْن َنرث  

قد ُكْنِت َزْوجا َطبَّةً 
يف �لَبْدِو عا�صت و�حَل�رَصْ  

�صاَدْت على �أهِل �لُق�صو 
َدْت �أهل �لَوبَْر ِر و�َصوَّ  

غربيٌة يف علِمَها  
مرموقٌة بني �لأُ�رَصْ  

�رصقيٌة يف طْبِعها  
خْمدورٌة بني �حُلَجْر  

ْدَرها   بالعلِم َحلَّْت �صَ
َرْر ل بالالآلِئ و�لدُّ

ا  كانت مثاًل �صاحِلً
َخْر ُيْرَجى وَكْنًز� ُيدَّ  

1272– ملك�ساه – �سارع – بق�سم مينا الب�سل
ميكائيل  بن  د�ود  بن  �أر�صالن  �ألب  بن  �صاه  ملك  هو 
بن دفاق، ولد عام 444هـ )1052م( وتوىل  �صلجوق  �بن 
�ملادة(  �أر�صالن« )�نظر هذه  »�ألب  �أبيه  بعد  �ل�صلجوقية  �ل�صلطنة 
�خلليفة  من  �بنته  ج  زوَّ وقد  )1082م(،  475هـ  عام  خالل 
�لدولة  �صوؤون  بتدبري  �ملادة( وعهد  )�نظر هذه  �ملقتدر  �لعبا�صي 
�إىل �لوزير �لعامل نظام �مللك )�نظر هذه �ملادة(، وكان هدفه 
�إعادة �لعز و�ل�صوؤدد �إىل �خلالفة �لعبا�صية ب�صيوف �ل�صلجوقيني، 
ومات  �لدولة  كيان  ت�صع�صع  �مللك  نظام  �لوزير  تويف  وملا 
ملك �صاه م�صموًما عام 485هـ )1092م( �أي بعد حكم د�م 

ع�رص �صنو�ت.
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بلغته  ما  �ملادة(  هذه  )�نظر  �لطرطو�صي  �لإمام  وي�صف 
�ألب  و�أبيه  جده  وعهد  �صاه  ملك  عهد  يف  �ل�صلجوقية  �لدولة 
�أر�صالن فيقول: »ملا كنت بالعر�ق، وكان �لوزير نظام �مللك 
�أر�صالن، وكان قد  �ألب  قد وزر لأبي �لفتح ملك �لرتك �بن 
وزر لأبيه من قبله، فقام بدولتهما �أح�صن قيام، ف�صد �أركانها 
و�صيد بنيانها و��صتمال �لأعد�ء وو�ىل �لأولياء و��صتعمل �لكفاة 
وعمَّ �إح�صانه �لعد و�ل�صديق و�لبغي�ض و�حلبيب و�لبعيد و�لقريب 

حتى �ألقى �مللك بجر�نه وذل �خللق ل�صلطانه«.

ثم ي�صتطرد �لطرطو�صي فيذكر �أنه يف عهد ملك �صاه �أقام 
للعلماء  �ملد�ر�ض  و�أن�صاأ  للفقهاء  �لعلم  دور  �مللك  نظام  �لوزير 
و�أ�ص�ض �لرباطات للعبَّاد و�لزهاد، و�أجرى لهم وللفقر�ء و�أهل 
ذلك  كل  وعمَّ  و�لنفقات،  و�لك�صاوى  �جلر�يات  �ل�صالح 
�ملقد�ض  بيت  وهي  �ل�صلجوقية  للدولة  �لتابعة  �لأقطار  جميع 
�إىل  باأقطارها  وخر��صان  و�لعر�قني  بكر  وديار  �لأعلى  و�ل�صام 
�صمرقند من ور�ء نهر جيحون م�صرية زهاء مائة يوم، و�أو�صح 
�لطرطو�صي بعد ذلك �آثار هذه �لنه�صة �لعلمية يف تدعيم ملك 
�لنظامية  �ل�صالجقة، و�لوزير نظام �مللك وهو من�صئ �ملد�ر�ض 
من  له  كان  ما  بف�صل  وذلك  �لإ�صالمي  �لتاريخ  �مل�صهورة يف 

�ل�صلطة يف عهد ملك �صاه ويف عهد �أبيه �ألب �أر�صالن.

يف  بارًز�  و�لجتماعية  �لعلمية  �لنه�صة  هذه  �أثر  بقي  وقد 
�ل�صلطنة  توىل  �لذي  �صاه«  ملك  بن  �صنجر  �حلرث  »�أبو  عهد 
عام  بها  ��صتقل  ثم  �صاه  ملك  و�لده  وفاة  �أخيه عقب  عن  نيابة 
خر��صان  على  ظله  ميتد  ملكه  وكان  )1118م(،  512هـ 
وغزنة وما ور�ء �لنهر وخطب له بالعر�قي، و�أذربيجان و�أر�ت 
و�حلرمني،  وربيعة  بكر  وديار  و�ملو�صل  و�ل�صام  و�أرمينية 
بال�صلطان �لأعظم  و�رصبت �ل�صكة با�صمه يف �خلافقني وتلقب 

باأنه كان من �أعظم �مللك همة  معز �لدين، وي�صفه �ملوؤرخون 
و�أكرثهم عطاء، وقد �جتمع يف خز�ئنه من �ملال ما مل يجتمع 
�مللوك و�لأكا�رصة، و�صمت خز�ئنه من  يف خز�ئن غريه من 
�جلو�هر �ل�صيء �لكثري فكان يجود باملال و�جلو�هر على �لأمر�ء 

و�لأخ�صاء وعلى كل حمتاج.

بال�صعادة  ملكه  �أهل  وينعم  و�لرفاهية  بالرغد  ينعم  و��صتمر 
�إىل �أن د�همت ملكه طو�ئف �لغّز من �لرتك خالل عام 548هـ 
على  و��صتولو�  دولته  متا�صك  ومزقو�  فهزموه  )1153م(، 
�ل�صلطان  و�أ�رصو�  �أهلها عدًد� ل يح�صى  وقتلو� من  ني�صابور، 
�أفلت  ثم  �أعو�م  خم�صة  �لأ�رص  يف  فبقي  �صاه  ملك  بن  �صنجر 
من �لأ�رص وعاد �إىل خر��صان وبادر �إىل جمع �أعو�نه ل�صتعادة 
ملكه، ولكن �ملنية و�فته يف 14 من ربيع �لأول عام 552هـ 
)1158م( مبدينة مرو وكان مولده عام 479هـ )1086م( 
�نق�صى  ومبوته  ��صمها،  عليها  �أطلق  �لتي  �صنجار  مدينة  بظاهر 
عهد �ل�صالطني �ل�صالجقة بخر��صان، وقد ��صتوىل على معظم 

مملكتهم خو�رزم �صاه.

1273– َمِليحة الرازي – �سارع – بالعامرية
�لدينية يف  �لعلوم  �ملتبحر�ت يف  �لإ�صكندرية  من �صيد�ت 
�لعامل  فيه  كان  �لذي  �لوقت  ويف  �لهجري،  �خلام�ض  �لقرن 
�لكبري �حلافظ �أبو �لطاهر �ل�صلفي يلقي درو�صه �لقيمة يف �لفقه 
�صرية  ول�صيما  و�لتاريخ  �لكرمي  �لقر�آن  وتف�صري  و�حلديث 
له  �صيدها  �لتي  �ل�صافعية  �ل�صلفية  باملدر�صة  وذلك  ه�صام،  �بن 
ر �ل�صّني �ل�صافعي  حاكم �لإ�صكندرية �أبو �حل�صن علي بن �ل�صالَّ
�صيد�ت  ثالث  باملدينة  كان  نف�صه  �لوقت  ذلك  يف  �ملذهب، 
�خلولين،  �لله  عبد  �ل�صيخ  بنت  �لأهل«  »�صت  زوجته  هن: 
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و��صتهرت  �لر�زي  �أحمد  �لفقيه  بنت  عائ�صة  زوجته  وو�لدة 
بنت  »َمِليحة«  و�أختها  �لعي�ض  ورغد  �لنعمة  �أي  »ُتْرفة«  با�صم 
�أحمد �لر�زي و��صمها �حلقيقي خديجة، وهي �لتي �أطلق ��صم 
�أخرًي� �إىل حيز  مت  �لتي �صُ �أحد �صو�رع �لعامرية  �صهرتها على 

مدينة �لإ�صكندرية �لإد�ري.

�أن  �ل�صَفر«  »معجم  كتابه  يف  �ل�صلفي  �لعامل  ذكر  وقد 
زوجته »�صت �لأهل« كانت من بيت علم، وكان �أبوها فا�صاًل 
فاأتقنت على يديه تعلم �لفقه و�حلديث وكانت ثرية فتح�صنت 
�لتقية  �لزوجة  هذه  بد�ر  �لأمر  �أول  يدر�ض  وبد�أ  �ملالية،  حالته 
�ملح�صنة �لتي �صارعت �إىل �لإ�صهام يف تعليم �أبناء �لإ�صكندرية 

م�صقط ر�أ�صها ومكان قربها.

ثم ذكر �ل�صلفي يف كتابه �لآنف �لذكر �أن و�لدة زوجته 
َفة« بنت �أحمد �لر�زي كانت حمدثة عظيمة  عائ�صة �ل�صهرية »برُتْ
�حلديث  �أخذ  وقد  بالإ�صكندرية  �حلديث  علم  يف  ومتبحرة 
عنها، ومن ثم فهي تعد من �أ�صاتذته يف �حلديث، وقد توفيت 

قبل وفاته عام 576هـ )1180م( باأعو�م كثرية.

كانت  �إنها  »مَبليحة«  �ل�صهرية  خديجة  �أختها  عن  قال  ثم 
فقهية وحمدثة وقد قر�أ عليها �حلديث، و�إنها كانت تقّية تقوم 
عام  خالل  يف  تتزوج  مل  بكًر�  وماتت  لل�صالة  �لليل  �أغلب 

526هـ )1131م(، وكانت تلقي على �لنا�ض �لدرو�ض.

�أنهنَّ كنَّ من  �لثالث  �ل�صيد�ت  ويت�صح من �صرية هوؤلء 
�لكبري  �لعامل  �أن  لدرجة  و�حلديث  �لفقه  علوم  يف  �ملربز�ت 
و�لإ�صهام يف  تعليمه  بالف�صل يف  لهن  يعرتف  �ل�صلفي  �حلافظ 
بيت  يلقني من درو�ض يف  بالإ�صكندرية مبا كن  �لنا�ض  تثقيف 
»�صت �لأهل« زوجة �ل�صلفي، ثم باملدر�صة �ل�صافعية �لتي كانت 

بالقرب من م�صجدي �لإمام �لطرطو�صي و�لقا�صي �صند بن عنان 
يف نهاية �صارع �لباب �لأخ�رص �ل�صهري بال�صكة �جلديدة.

بالقرب  دفن  قد  �لثالث  �ل�صيد�ت  �أن  يف  �صك  من  وما 
من هذين �مل�صجدين ويوؤيد ذلك �أن قرب �حلافظ �ل�صلفي يوجد 

مب�صجد �لقا�صي �صند بن عنان.

ويرجع لقب �لر�زي �لذي يحمله و�لد �ل�صيدتني �لعاملتني 
طرفة ومليحة �إىل مدينة �لرّي �لو�قعة يف جنوب مدينة طهر�ن 

باإير�ن وي�صمى كل من ين�صب �إليها »�لر�زي«.

1274– املنارة – �سارع – بق�سم باب �رشقي
�ملََنار،  �لنور وكذلك  �لعربية هي مو�صع  �للغة  �ملََناَرُة يف 
لذكرى  تخليًد�  �ل�صارع و�صع  هذ�  ��صم  �أن  �صك يف  من  وما 
تو�صف  قرًنا  ع�رص  �صتة  ظلت  �لتي  �لعجيبة  �لإ�صكندرية  منارة 

باأنها من عجائب �لدنيا �لنادرة يف فن �لعمارة ورقي �لعلوم.

»�صوتري«  �مللقب  �لأول  بطليمو�ض  �أن  �لتاريخ  ويو�صح 
�أي �ملنقذ بادر يف �أو�ئل �صنيِّ حكمه �إىل �إن�صاء �أ�صطول �صخم 
حلماية م�رص من �لهجمات �خلارجية ولتن�صيط �حلركة �لتجارية 
بني م�رص و�لعامل �خلارجي ول�صيما بالد �لإغريق، وكان من 
ن هذ� �لأ�صطول �لذي و�صل عدد وحد�ته  �لبديهي بعد �أن كوَّ
�إىل 3500 �صفينة حربية وجتارية من خمتلف �لأحجام، كان 
�ل�صفن  تر�صيد  منارة  ت�صييد  �إىل  تفكريه  يتجه  �أن  �لبديهي  من 
)�مليناء  �لعظيم  �مليناء  مدخل  �إىل  �لإ�صكندرية  على  �لو�فدة 
�ل�رصقي( وميناء �لَعْوَد �لأَْحَمد )�مليناء �لغربي( ول�صيما بعد �أن 

�صارت �ملدينة جتارية من �لدرجة �لأوىل.
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�لإغريقي  �ملهند�ض  �إىل  عهد  �لجتاه  لهذ�  وتنفيًذ� 
�ملنارة  ببناء   »Sostrate de Cnide �لكندي  »�صو�صرت�تو�ض 
�لهائلة فقام بو�صع ت�صميمها ومبا�رصة ت�صييدها فوق �جلزيرة �لتي 
يقع يف حيزها ح�صن »قايتباي« حاليًّا، وكانت هذه �جلزيرة 
مف�صولة عن جزيرة فارو�ض بجزء من �لبحر �صحل مل يردم �إل 
�إن�صاء ر�صيف �مليناء �ل�رصقي يف �لفرتة بني عامي 1909  عند 
و1912م، ويالحظ �أن �أهل حي �ل�صيالة كانو� يطلقون عليها 

��صم »�لربج �لّزِفْر«. 

لتحديد  �لعلمي  �لبحث  �لفلكي  با�صا  حممود  يغفل  ومل 
مكان �ملنارة حتديًد� ل يقبل �ل�صك، م�صتنًد� على ما دونه �ملوؤرخ 
»�صرت�بون«، و»يوليو�ض قي�رص«، فاملوؤرخ »�صرت�بون« يذكر �أن 
حاليًّا(  �جلمرك  ق�صم  )وهي  فارو�ض  جلزيرة  �ل�رصقي  �لطرف 
يتكون من �صخرة حماطة باملاء، ويعلوها برج هائل من عدة 
طبقات �صيد ب�صكل بديع عجيب من رخام �أبي�ض ويحمل ��صم 
�جلزيرة نف�صها »فارو�ض«، وقد �أقامه �ملهند�ض »�صو�صرت�تو�ض« 
من جزيرة »كنيدو�ض« حم�صوب �مللوك، حتية للمالحني كما 

تقول �لنقو�ض �ملحفورة عليه.

بال�صبط ويعني  �ملنارة  �لدقيق يحدد مكان  �لو�صف  وهذ� 
موقعها فوق �ل�صخرة �لتي ي�صغلها �لآن ح�صن »قايتباي«. 

وجاء يف تعليقات يوليو�ض قي�رص بالكتاب �لثالث »�حلرب 
�صفينة  �أية  �أن  درجة  �إىل  �مليناء  مدخل  »ي�صيق  قوله:  �لأهلية« 
�ملنارة«،  وما من  �مل�صيطرين على  برغم  تلجه  �أن  ت�صتطيع  ل 
�مليناء  مدخل  �لعبارة  بهذه  يق�صد  قي�رص  يوليو�ض  �أن  يف  �صك 
�ل�رصقي �ل�صيق و�ملنارة �لقائمة فوق �ل�صخرة يف �رصق جزيرة 
و�أن  ا  خ�صو�صً قايتباي،  ح�صن  مكان  يف  �أي  »فارو�ض«، 

للميناء �لغربي ثالثة مد�خل و��صعة لي�ض بينها مدخل �صيق.

�ملنارة  �أن  يف  »�صرت�بون«  مع  �ملوؤرخني  �أغلب  يتفق  ول 
بنيت من  �إنها  يقولون  �إذ  �لأبي�ض،  �لرخام  كانت م�صيدة من 

�حلجر وزخرفت بلوحات منحوتة من �ملرمر و�لربونز.

ويذكر بع�ض �ملوؤرخني �لذين تناولو� و�صفها �أن ت�صييدها 
�أن  عليه  ويدل  �لو�قع  يطابق  وهذ�  �صنة  ع�رصة  �ثنتي  ��صتغرق 
»فيالدلف«  �لثاين  بطليمو�ض  حكم  �أو�ئل  يف  حدث  �فتتاحها 
�لذي توىل �حلكم عقب تنازل �أبيه بطليمو�ض �صوتري عن �حلكم 
عام 285 ق.م. وكان �لفتتاح يف �لفرتة �لو�قعة بني عامي 

280، 287 ق.م.

ويت�صح من �أقو�ل �ملوؤرخني �أن بناء �ملنارة بد�أ قبل �أن يتوىل 
َن  َد�صَّ وقد  �أعو�م،  ب�صبعة  �أو  بخم�صة  �حلكم  �لثاين  بطليمو�ض 
بطليمو�ض �لثاين �ملنارة ووهبها لأبيه وزوجته، وبُوِرَكْت با�صم 

.»Theoi Soteres لإلهني �ملخل�صني�«

ويوؤكد عدد �ملوؤرخني �لقد�مى �أن نفقات بناء �ملنارة بلغت 
ثمانية �آلف »تالن Talent« �أي ما يعادل 160.000 جنيه، 
وكان يربط �ل�صخرة �لتي �أقيمت فوقها بجزيرة »فارو�ض« ج�رص 
ويبلغ طوله 68  قو�ًصا،  �صتة ع�رص  فوق  تدريجيًّا  يرتفع  مائل 
مرًت�، و�أقيم �أمام �جلزء �لأول من �ملنارة �صور �صخم حلمايتها 

من هياج �لبحر وكان لهذ� �ل�صور �إفريز.

�لذي  �لأول  �لأمنوذج  �لعجيبة  �لإ�صكندرية  منارة  وتعترب 
�صيدت على منطه جميع منار�ت �لعامل، وقد �أطلق عليها �لعرب 
عند �لفتح كلمتي �ملنارة و�ملنار، وهما مبعنى و�حد، �أما ��صمها 
ا من ��صم جزيرة »فارو�ض« وهو »فار  عند �لإغريق فكان م�صتقًّ

Phare« �لذي ماز�ل يعني �ملنارة يف �للغة �لفرن�صية.
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�لتي  �لكتابة  �إن  »�خلطط«:  كتابه  يف  �ملقريزي  ويقول 
نق�صت على �ملنارة ترجمتها: »�صو�صرت�تو�ض بن دك�صيفان�ض، 
من كنيدو�ض �إىل �لإلهني �ملنقذين با�صم �ملالحني«، هذه �لكتابة 
كانت باجلهة �جلنوبية من �ملنارة ومنقو�صة بر�صا�ض مدفون بقلم 
يوناين وطول كل حرف ذر�ع وعر�صه �صرب، وما من �صك 
يف �أن هذين �لإلهني هما بطليمو�ض �لأول �صوتري وزوجته بعد 

تاأليههما.

وي�صف �ملنارة �لعجيبة عامل �لآثار �لفرن�صي »�صمبوليون«: 
�صيدها  �لتي  �ملباين  �أنفع  من  �صاخًما  �رصًحا  كانت  »باأنها 
و�رتفاعها  طبقات  عدة  من  وكانت  �لأول،  بطليمو�ض 
�إىل  تو�صل  حلزوين  �صلم  درجات  وبد�خلها  ذر�ًعا،   150
جميع غرفها، وت�صتطيع �حليو�نات �ل�صعود �إىل �أعالها حاملة 
�لوقود لإ�صعال فانو�صها«، وهذ� �لو�صف يطابق و�صف �ملوؤرخ 
�لعربي ياقوت �حلموي �لذي ز�رها �صحبة بع�ض �لعلماء فقال: 
»�إن لها درجات و��صعة ي�صتطيع �لفار�ض �أن ي�صعدها بفر�صه«.

ي�صتوجب  ما  �ملنارة  ير يف  �لعربي مل  �ملوؤرخ  هذ�  �أن  غري 
�أو  �حل�صن  ي�صبه  عادي  بناء  »�إنها  يقول:  �إذ  �لعجب، 

�ل�صومعة«.

كان  �رتفاعها  �أن  على  �ملوؤرخني  من  كثري  ويجمع 
عر�ض  يف  مياًل   30 �إىل  ميتد  كان  نورها  و�أن  مرًت�   135
و�لقطر�ن وكانت مزودة  باحلطب  توقد  و�أنها كانت  �لبحر، 
يثبت  مل  ولكن  لالأ�صعة،  عاك�صة  مر�يا  بو�صاطة  يدور  مبنظار 
ب�صفة قاطعة �أن �نعكا�ض �لأ�صعة كان ينبثق من مر�يا �ملنظار، 
�إذ يرى بع�ض �ملوؤرخني �لآخرين �أن �ملنظار قد يكون من �صطح 
معدين م�صقول يعك�ض �صوء �لنار لياًل و�أ�صعة �ل�صم�ض نهاًر� �أو 

قد يكون من حجر �صفاف �أو من �لزجاج، ويقول بع�صهم �إن 
�لعاك�ض لالأ�صعة كان ي�صتطيع روؤية  �جلال�ض حتت هذ� �جل�صم 

�ل�صفن على بعد �صحيق.

»�لإ�صكندرية  كتابه  يف  �لفلكي  با�صا  حممود  ويذهب 
 40 بني  يرت�وح  كان  �ملنارة  بناء  عر�ض  �أن  �إىل  �لقدمية« 
�أما  �لقدمي،  �ليوناين  باملقا�ض  ون�صف(   � بلْيرَتً )�أو  ذر�ًعا  و50 
�لرتفاع فاإنه – وفاًقا لتقدير �مل�صعودي، وتقدير �أحد �لكتاب 
�ليهوي  فالفيو�ض جوزيف  �لبناء وكذلك  هذ�  �صاهدو�  �لذين 
بليرت�ت  �أربعة  )�أي  مرًت�  و120   100 بني  يرت�وح  كان   –
تقريًبا(، وي�صتند �لفلكي يف تقدير هذ� �لرتفاع �إىل �أن �لثلثمائة 
�صتاد  – �لتي كانت ترى على م�صافتها �صعلة �ملنارة – ميكن 
�أن يرت�وح بني مائتني وثالثمائة �صتاد )�أي نحو 40 كيلو مرًت�( 
وذلك لأن �لرتفاع �لو�جب للمبنى �لذي ير�ه �لقادم من �لبحر 
على هذ� �لبعد لبد �أنه كان �أكرث بقليل من 110 من �لأمتار 
ويتفق �ملرحوم �لدكتور جمال �لدين �ل�صيال مع �لفلكي يف �أن 

�لرتفاع ل يزيد عن 120 مرًت�.

�لعربي  �لفتح  حتى  �ملفيد  عملها  توؤدي  �ملنارة  وظلت 
باأنها: بناء رحب �صاهق  عام 21هـ )641م( وي�صفها �لعرب 
من �حلجر �لأبي�ض، مربعة �ل�صكل، �صخمة �لرتكيب، يقوم 
هيئة  على  و�ملالط  �لأحمر(  )�لطوب  �لآجر  من  عمود  عليها 
م�صتديًر�  برًجا  ي�صبح  �أن  �إىل  ف�صيًئا  �صيًئا  ي�صتدق  �ملثمن  �لربج 
فيها  �إذ� وقف  �رصفات،  ولها  وبها غرف كثرية  قبة،  ُجه  تتوِّ
م�صافات  �إىل  و�صو�حيها  �ملدينة  �أحياء  جميع  ر�أى  �لإن�صان 

بعيدة.
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وهذ� �لو�صف �لدقيق يتفق يف جملته مع و�صف �ملوؤرخني 
بارتفاع  �لآلهة  لأحد  متثاًل  �أن  �إليه  ي�صيفون  �لذين  �لأجانب 
هو  �لإله  هذ�  ولعل  �لعليا،  �لقبة  فوق  يقف  كان  �أمتار  �صبعة 

»بو�صيديون« �إله �لبحار.

�أبو �حلجاج يو�صف بن حممد  وو�صف �ملنارة �بن �ل�صيخ 
�لأندل�صي �لذي عا�ض بالإ�صكندرية بع�ض �لوقت، فقال يف عام 
ترتفع  �أربع طبقات  من  �ملنارة كانت  �إن  561هـ )1165م( 
عن �لأر�صية منها �إىل نحو 60 مرًت�، وكانت مربعة �ل�صكل، 
�إىل 300  �لتي ي�صل عددها  �ملنافذ، عديدة �حلجر�ت  كثرية 
و�لآلت  لالأدو�ت  وخمازن  للعمال  م�صاكن  ت�صم  حجرة، 
مزيًَّنا  �لأر�صية  �لطبقة  هذه  �صطح  وكان  لإد�رتها،  �لالزمة 
باأربعة متاثيل من �لربونز يف كل ركن من �ل�صطح ينت�صب متثال 
�لبحار وهو  �آلهة  �أحد   »Triton »تريتون  �لإله  متثل  وجميعها 
Neptune«، وكان على و�جهتها �جلنوبية  �بن �لإله »نبتون 
قبل، وكانت  ترجمته  �لذي ذكرت  �لنق�ض  للمدينة  �ملو�جهة 
و�لطبقة  مرًت�،   30 و�رتفاعها  �لأ�صالع  مثمنة  �لثانية  �لطبقة 
عمد  ثمانية  على  �أقيم  م�صباح  يعلوها  �ل�صكل  م�صتديرة  �لثالثة 

حتمل قبة فوقها متثال ي�صل �رتفاعه �إىل �صبعة �أمتار.

نه  ويت�صح من هذ� �لو�صف �أنه يتفق مع �لو�صف �لذي دوَّ
موؤرخو �لعرب عند �لفتح مما يجعل �لو�صفني �أقرب �إىل �حلقيقة 
�أن  ولبد  �لغابرة،  �لع�صور  يف  �ملنارة  عليها  كانت  �لتي 
و�صفه  توؤيد  �لتي  �ملر�جع  على  �عتمد  �حلجاج  �أبا  �ل�صيخ  �بن 

و�لتي كانت موجودة يف مكتبات �لإ�صكندرية يف وقته.

�لزمان  �أحد�ث  �لعجيبة  �لتاريخية  �ملنارة  على  وتو�لت 
)700م(  80هـ  عام  ففي  ف�صيًئا،  �صيًئا  �آثارها  على  فق�صت 

�أباطرة  �أحد  �أن  تزعم  �صائعة  ق�صة  وهناك  �مل�صباح،  �صقط 
�لدولة �لبيزنطية عمل على �إ�صقاط هذ� �مل�صباح عندما عزم على 
مهاجمة م�رص حتى ل ير�صد عن �ل�صفن وهي يف عر�ض �لبحر 

في�صتطاع تدمريها قبل �لقرت�ب من �ل�صاطئ.

�أحمد بن طولون برتميم  ويف عام 267هـ )880م( قام 
370هـ  عام  يف  �أخرى  مرة  رممت  �لتي  �ملنارة  من  تبقى  ما 
)980م(، و�أ�صيفت �أجز�ء على �لطبقة �لثانية �ملثمنة �ل�صكل، 
منها  يبق  فلم  �لزلز�ل  �أ�صابها  )1100م(  491هـ  عام  ويف 
غري �لطبقة �لأوىل �ملربعة �ل�صكل، وقد �ُصيد فوقها م�صجد ل 
ُيْعَرف ��صمه بانيه، ويف عام 724هـ )1324م( حطم زلز�ل 
�آخر ما تبقى منها ف�صارت كومة من �لأنقا�ض، وخالل عام 
�لأنقا�ض ح�صًنا  »قايتباي« على هذه  �أقام  885هـ )1480م( 
جددت مبانيه يف عهد حممد علي ثم ق�صى عليه �لإجنليز يف 
�أثناء �عتد�ئهم على �لإ�صكندرية يف 11 من يوليو عام 1882م 
)1299هـ( خالل �لثورة �لعر�بية �لوطنية، وهكذ� كانت نهاية 
�ملنارة �لعجيبة، ومل يبق للتاريخ من �آثارها �صوى �أمنوذج م�صغر 

من هيكلها ُوِجَد باأبي �صري بجهة مريوط.

حل�صن  عنايتها  �لآثار  م�صلحة  وجهت  قريب  عهد  ومنذ 
»قايتباي« بو�صف كونه �لأثر �لباقي من مكان �ملنارة، فرممت 
�أرجائه  مبانيه وقوتها لتكون مكاًنا �صياحيًّا يجد �ل�صائحون يف 

�آثار �ملا�صي ومعامل �حلا�رص.

 – )الدكتور(  القا�سي  من�سور   –1275
�سارع– بق�سم الرمل

�طلب ترجمته يف »�لدكتور من�صور �لقا�صي«.
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 – مهند�س(  )الرائد  بادير  منري   –1276
)جعفر  بك  حمرم  بق�سم   – �سارع 

�سابًقا(
�طلب ترجمته يف »�لر�ئد مهند�ض منري بادير«.

يف  لل�صارع  �لقدمي  �ل�صم  �صاحب  ترجمة  و�طلب 
»جعفر«. 

1277 – منرية    توفيق – �سارع – بق�سم املن�سية
فاإن  بور�صعيد  مو�ليد  من  توفيق  منرية  �ل�صاعرة  �إذ� كانت 
�صبابها  �صني  معظم  وقطعها  �لإ�صكندرية  مبدينة  ��صتقر�رها 
�لأبي�ض  �لبحر  عرو�ض  كنف  يف  و�صيخوختها  وكهولتها 
�ملفكر�ت  قائمة  ��صمها يف  يدرج  باأن  �ملتو�صط يجعلها جديرة 
�حلديثة  �لأدبية  �لنه�صة  يف  مرموق  بن�صيب  �أ�صهمن  �للو�تي 

بعا�صمة �لقطر �مل�رصي �لثانية.

)1311هـ(  1893م  عام  خالل  �صاعرتنا  مولد  وكان 
معه  فتنقلت  �لإد�رة  رجال  من  توفيق  م�صطفى  و�لدها  وكان 
عام 1932م  وتويف  �مل�رصي  �لقطر  ومدن  قرى  يف خمتلف 
�ل�رصقية،  مديرية  حكمد�ر  وظيفة  يف  وهو  )1351هـ( 
يف  �لبنات  مبد�ر�ض  فاأحلقها  تعليمها  على  و�لدها  وحر�ض 
بالكتب  تقلب يف وظائفها، وزودها  �لتي  �ملديريات  عو��صم 
�لأدبية و�صجعها على حفظ �لأ�صعار �لقدمية و�حلديثة ول�صيما 
�لقرون  عرب  �ل�صعر�ء  نظمها  �لتي  �لق�صائد  وخرية  �ملعلقات 

�ملا�صية، مما هياأها لقر�ض �ل�صعر يف خمتلف �ألو�نه.

وكما هي �لعادة عند �لأ�رص �لعريقة يف ذلك �لعهد �ختار 
�لذي  نوحي،  حممد  لبيب  �ل�صيد  �لأول  زوجها  و�لدها  لها 

�صار فيما بعد مديًر� للبحرية، فاأجنبت منه بنًتا وولًد� وهو �للو�ء 
حممد لبيب نوحي، وكانت منرية يف �لر�بعة ع�رصة من عمرها 

جتيد �للغة وركوب �خليل و�إطالق �لنار.

ومل يكن �لزو�ج يف هذه �ل�صن �ملبكرة م�صتغربًا يف نهاية 
�لقرن �لتا�صع ع�رص وبد�ية �لقرن �لع�رصين يف كافة �أنحاء م�رص، 
فعندما كانت �ل�صبية تبلغ هذ� �لعمر يخلع عليها لقب »عرو�صة 
زّي �لقمر يف ليلة �أربعتا�رص«، وماز�لت هذه �لزيجات �ملبكرة 

متار�ض يف �لريف و�ل�صعيد.

زوجها  منرية  فقدت  )1334هـ(  1915م  عام  ويف 
�لزوج  هذ�  قتل  �إذ  �صنو�ت،  �أربع  عر�صها  على  مي�ض  ومل 
و�نطوت  �لدلنجات  بجهة  �لطريق  اع  قطَّ من  جماعة  بر�صا�ض 
�لزوجة �ل�صابة على نف�صها تنفث حزنها �ملكبوت يف باكور�ت 
ب�صارع  نوحي  حممد  حميها  مبنزل  ��صتقرت  وقد  ق�صائدها، 
ويف  بالإ�صكندرية،  حاليًّا(  �إ�صماعيل  �أحمد  )�ملهند�ض  من�صة 

هذه �لفاجعة �لأليمة تقول:

ما كنُت �آمُل �أنَّ �لدهَر ُيفجُعني  
َخري مَبْن �أر�ُه على �لأياِم ُمدَّ

َجنو� عليِه وُجْنُح �لليل معتكرٌ 
ُة �حلر�ِض ل ُتْنجي من �لَقَدِر و�ِصدَّ  

هو  �لإ�صكندرية  �أبناء  من  �صاب  وتقدم  �جلرح  و�ندمل 
كنفه  يف  فعا�صت  لزو�جها  ر�صدي  ماهر  حممد  �أول  �ملالزم 
ورزق منها ب�صتة �أبناء، وقد تدرج هذ� �لزوج يف �لرتب �إىل �أن 

توىل وظيفة مدير مديرية بني �صويف برتبة �للو�ء يف �ل�رصطة.
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�ل�صاعرة منرية توفيق  �لثانية نظمت  �لزيجة  �أثناء هذه  ويف 
معظم ما جادت به قريحتها من �صعر، وكان �صعر �ملر�ثي �أغزر 
�لألو�ن �ل�صعرية �لتي مار�صتها، ولعل ذلك يرجع �إىل ما ��صتوىل 
على وجد�نها من حزن لفقد و�لدها وزوجها �لأول ثم زوجها 
�أن  �أي قبل  �ملنية عام 1378هـ )1958م(  �لثاين �لذي و�فته 
تلبي ند�ء ربها بحو�يل 13 عاًما، �إذ كانت وفاتها يف 22 من 

�أكتوبر عام 1965م، بالغة من �لعمر حو�يل 72 �صنة.

ولقد دعيت �إىل لقائها قبل مفارقتها �حلياة �لدنيا بعامني، 
وكانت �صيفة على كرميتها )نبال( بجهة �لإبر�هيمية فاأ�صغيت 
�إىل بع�ض ق�صائدها، وهي ترتمن باأبياتها يف توؤدة بطيئة يعجزها 
تقوى  �لإلقاء، وكانت ل  وقوة  �لندفاع  و�ملر�ض عن  �لكرب 
على �ل�صري �إل بع�صاة، وقد �صعف ب�رصها وهدت �ل�صيخوخة 
ت�رصب  �أن  يف  �صك  من  وما  �لعام،  �ل�صحي  كيانها  �جلبارة 
�إىل  يرجع  �جل�صماين  تركيبها  كل  �إىل  �جلاحمة  �ل�صيخوخة 
�أثناء  يف  �أولد  ثمانية  و�إجنابها  ع�رصة  �لر�بعة  �صن  يف  زو�جها 
حياتها �لزوجية؛ مما يوؤثر �إىل حد بعيد على �صحة �ملر�أة ويذبل 

�صبابها يف �رصعة.

ومن خو��ض �صاعريتها �لوفاء و�لتوجع �ل�صادق و�لأ�صلوب 
�لر�صني يف عذوبة �جلر�ض و�لإخال�ض فيما يوحيه �إليها �أمل �حلياة 

فتنفثه توجًعا يثري �لوجد�ن يف غري تكلف �أو ت�صنع.

�لأدبية  �حلركة  منا�رصة  يف  توفيق  منرية  تق�رص  ومل 
�لتي  �لثقافة  ن�رص  جماعة  يف  ع�صًو�  فكانت  بالإ�صكندرية، 
�أن�صئت خالل عام 1932م، و��صرتكت يف مهرجان �ل�صعر 
�لذي �أقامته هذه �جلماعة يف عام 1943 بق�صيدة وطنية نالت 
��صتح�صان �حلا�رصين، وكانت قد منحت �مليد�لية �لذهبية يف 

مهرجان  يف  �ألقتها  �لتي  للق�صيدة  تقديًر�   1942 عام  فرب�ير 
»مّي  �لكاتبة  تاأبني  يف  بق�صائدها  و��صرتكت  �لعام،  �ل�صعر 
زغلول،  �صعد  �لزعيم  ورثاء  مي(  �لآن�صة  مادة  )�نظر  زيادة« 
�صعر�وي،  وهدى  �أر�صالن،  و�صكيب  كامل،  وم�صطفى 
�إبر�هيم،  وحافظ  �صوقي،  و�أحمد  �ملهند�ض،  طه  وحممود 

وم�صطفى �صادق �لر�فعي )�نظر هذه �ملو�د(.

ومن �صعرها �لوطني: بطل �لثورة، و�ل�صد �لعايل، و�لدفاع 
�لوطني، و�لنه�صة �لن�صائية، وفل�صطني �جلرمية، وثورة �ليمن، 

وزعيم �ل�صباب م�صطفى كامل، ون�صور �جلّو.

عيده  يف  �لن�صائي  �لحتاد  �لجتماعية:  ق�صائدها  ومن 
�لع�رصين، و�لنيل و�لقمر وجبل �ملقطم، ومهرجان �لطفولة، 

و�ل�صباب و�لزو�ج، و�ملعهد �لديني بالإ�صكندرية.

�لوطني  �ل�صعر  من  �صتى  �ألو�ن  يف  �أخرى  ق�صائد  ولها 
و�لديني و�ل�صخ�صي، ولن �أن�صى يوم �أن قابلتها مبنزل كرميتها 
منها  و�صمعت  �لقا�صية،  �ل�صيخوخة  �أعباء  تعاين  وهي  )نَِبال( 
ب�صوت متهدج كالأنني �لأبيات �لتالية يف �صكو�ها من �مل�صيب 
�لأبيات  هذه  وجدت  وقد  وغدره،  �لزمان  �رصوف  ومن 
بطبعه  قامت  �لذي  منرية«  »�أنو�ر  بعنو�ن  ديو�نها  يف  من�صورة 
بعدة  وفاتها  بعد  بالإ�صكندرية  �مل�صلمات  �ل�صابات  جمعية 

�صنو�ت، فتقول يف �مل�صيب:

لَحْت طالئُع للم�صيِب بهاَمتي
َفَمحا �َصَناها �آيَة �لإْظالِم  

قد ز�دين يف �لُعْنُفو�ِن فلْيَتُه  
قد َحلَّ يف �صوٍد من �لأيَّاِم  
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�أنا ما َجَزْعُت من �مل�صيِب و�إمنا 
قد هاَج هذ� �ل�صيُف ِمْن �آلمي  

باَي وما بلغُت ماآربي   وَذَوى �صِ
با بِاأُو�ِم فناأْيُت عن ِوْرِد �ل�صِّ

ى ِغبَّ ليٍل فاِحٍم   ْبٌح َتَبدَّ �صَ
�أْيَقْنُت فيه باقرت�ِب ِحَمامي  

ناَدْيُت ملَّا لَح �أبي�َض �صاِحًكا 

�أْهاًل و�صهاًل يا نذيَر ِختامي  

وتقول يف �صكوى �لدنيا و�لزمان:

ت �ل�صنوُن وهرولْت �أيامي   َم�صَ
وق�صا �لزماُن وز�َد يف �إيالمي

يا للزمان م�صامِلًا وُمعادًيا  
ًر� من َغْدره �إلهامي وُمَفجِّ  

يا دهُر َهْل عانيَت ما �أحدثَته؟  
نف�ٌض حمطمٌة وقلٌب د�م

ح�صبي من �لأياِم ما لقيُتُه  
ما َهِذِه �لدنيا بد�ِر �صالِم  

وهكذ� كانت �صاعرتنا ترى �لدنيا مبنظارها �لأ�صود �إثر ما 
لقت من فو�جع و�آلم، و�إن كان �صعرها ل يرقى �إىل �لدرجة 

�لرفيعة من �لإلهام و�ل�صاعرية �لناب�صة فاإنها قد �أدت ر�صالتها مبا 
ي�صتحق �لتقدير.

1278– املهدوي – زقاق – بق�سم اجلمرك
�جلمرك  بق�صم  �لو�قع  �لزقاق  على  »�ملهدوي«  ��صم  �أطلق 
ح�صني  لأن  �ملادة(  هذه  )�نظر  د�ود  �صيدي  �صارع  بجو�ر 
�لن�صف  �لزقاق، وذلك يف  بهذ�  ل�صكناه  منزًل  �أقام  �ملهدوي 

�لأول من �لقرن �لتا�صع ع�رص �ملن�رصم.

�لذي  �ملهدوي  �صالح  �ل�صيخ  �بن  هو  �ملهدوي  وح�صني 
نزح جده �إىل مدينة �لإ�صكندرية من مدينة �لتوفيقية بجهة �إيتاي 
�لبارود، ولقب �ملهدوي �لذي يحمله يرجع �إىل �أن هذ� �جلد 
من �أ�صل تون�صي من مدينة �ملهدية �لتي �صيدها ُعَبْيُد �لله �ملهدي 
عام 303هـ )915م(، وهو موؤ�ص�ض �لدولة �لفاطمية يف �لقطر 
�لتون�صي، وجدُّ �ملعّز لدين �لله موؤ�ص�ض �لدولة �لفاطمية يف م�رص 

)�نظر مادة �ملعّز(.

ومتّت �أ�رصة �ملهدوي بالن�صب �إىل �أدهم �ل�رصقاوي �صاحب 
�لق�صة �لبطولية �مل�صهورة �لتي ماز�لت تروى ومتثل على �مل�صارح 

عنو�ًنا على �لبطولة �صد �لظلم و�لعدو�ن.

�لوقت  بع�ض  �صالح  �ل�صيخ  �بن  �ملهدوي  ح�صني  وتعلم 
�لقر�آن  فحفظ  با�صا(  �إبر�هيم  �ل�صيخ  مادة  )�نظر  �ل�صيخ  بجامع 
�لكرمي، وبع�ض �لعلوم �لأخرى، ثم ز�ول مهنة �لقبانة لوزن 
1856م  عام  وتويف  �لب�صل،  مينا  بحي  و�لأقطان  �حلبوب 
عاًما،   70 �لعمر  من  بالًغا  �جلمرك  بق�صم  مبنزله  )1273هـ( 
ومن ثم يكون قد ولد بالإ�صكندرية عام 1786م )1201هـ( 
و�أجنب ح�صني �ملهدوي ولدين هما ح�صني وعبد �لله، وَخلف 
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و�فته  �أن  �إىل  �لقبانة  مهنة  يف  و�لده  �ملهدوي  ح�صني  ح�صني 
�ملنية يف عام 1926م )1345هـ( بالًغا من �لعمر 75 عاًما، 
حتى  �ملهنة  هذه  ميار�صون  �ملهدوي  �أ�رصة  �أفر�د  �أكرث  وماز�ل 

�ليوم ويتو�رثونها �أبًا عن جّد.

و�لد   – �ملهدوي  �لعزيز  عبد  باملرحوم  تربطني  وكانت 
رعاية  �إد�رة  �أول  مفت�ض  �ملهدوي  �لعزيز  عبد  ح�صني  �لأ�صتاذ 
�لغربية  �ل�صحر�ء  حمافظ  �ملهدوي  فوؤ�د  و�لأ�صتاذ  �ل�صباب، 
�صابًقا – �صالت �لزمالة بالدر��صة �لبتد�ئية، وماز�لت ذكرياتها 
تثري يف �أعماق نف�صي مرح �أيام �لطفولة �لتي ق�صينا �أربع �صنو�ت 
�لوثقى،  �لعروة  جلمعية  �لتابعة  �لأول  �إبر�هيم  مبدر�صة  منها 
بذلت من  �لتالميذ  يلب�ض جميع  �أن  �ملدر�صة  نظام  وكان من 
�لقما�ض �لأ�صفر )�لكاكي( ي�صرتيها كل منا بخم�صني قر�ًصا من 
حمل »�صتني Stein« وكان مقره مكان �رصكة بيع �مل�صنوعات 
�لعزيز  عبد  �ملرحوم  وكان  �لتحرير،  مبيد�ن  �حلايل  �مل�رصية 
�لأول  �إبر�هيم  مدر�صة  مقر  وكان  بعامني،  يكربين  �ملهدوي 

بالقرب من م�صجد طاهر بك يف نهاية �صارع �حلجاري.

عند  �لدرو�ض  �نتهاء  بعد   – �صحبته  ذهبت  يوم  وذ�ت 
�لآن  �لتي حتتلها  باجلهة  �ل�صغرى  �لبي�صاء  �لرملة  – �إىل  �لع�رص 
حد�ئق ر�أ�ض �لتني، وكان ذلك يف �أو�ئل �لقرن �لع�رصين قبل 
�إل  يبد�أ  مل  �لر�صف  �إن  �إذ  �لأنفو�صي،  خليج  ر�صيف  �إن�صاء 
بلدية �لإ�صكندرية  خالل عام 1909م )1327هـ( وفر�صت 

لتغطية نفقاته عو�ئد �لثنني يف �ملائة.

متعرجة فوق  تنب�صط  �خلليج  مياه  ويف ذلك �حلني كانت 
رماله �لتي كانت تر�صانة ل�صناعة �لقو�رب من خمتلف �لأحجام 
و�لأ�صكال، يتوىل �صناعتها �صنَّاع ماز�ل بع�صهم يز�ولها على 

نطاق �صيق حتى �ليوم.

مالب�صي،  خلعت  �ل�صغرية  �لبي�صاء  �لرملة  �صاطئ  وعلى 
وو�صعتها حتت بع�ض �لأحجار لإخفائها عن �أعني �لن�صالني، 
وفعل زميلي عبد �لعزيز �ملهدوي مثلي، و�أخذنا ن�صبح مرحني 

حتى �أعيتنا �ل�صباحة.

»فردة«  �إل  منها  �أجد  فلم  مالب�صي  عن  �أبحث  وخرجت 
عويلي،  وعال  عيني  من  �لدمع  �نهمر  ما  و�رصعان  حذ�ئي، 
منزيل  �إىل  �لتني  ر�أ�ض  من  �أ�صري  فكيف  حريتي،  وكربت 
بحارة خليل بك بجهة �أبي �لدرد�ء، و�أنا عاري �جل�صد حايف 

�لقدمني؟

مل  �ملهدوي،  �لعزيز  عبد  �لطفولة  �صديق  عبقرية  ولكن 
تعوزها �حليلة حلل هذه �مل�صكلة بقر�ر حا�صم، فقال يف �بت�صامة 
م�صبعة باخليالء: ل عليك، �صاألب�ض بذلتي �لكاكي »على �للحم« 
عويلي،  و�نقطع  �لد�خليني!!  و�رصو�يل  قمي�صي  �أنت  وتلب�ض 
لكربهما   � جدًّ �لف�صفا�صني  و�رصو�له  بقمي�صه  �جل�صد  و�صرتت 
بالن�صبة �إيل، وبد�أنا �ل�صري نحو �صارع �حلجاري، ومتهل �لرفيق  
�إىل  �رصيًعا  لن�صل  جرًيا  �ل�صارع  تقطع  �أن  �إىل  تفكريه  وهد�ه 
وهم  �لأطفال  تبعنا  حتى  �لرك�ض  بد�أنا  �إن  ما  ولكن  منزيل، 
ي�صيحون »�م�صك حر�مي – �م�صك حر�مي« ومل يكن �ل�رصطي 
ارته  فَّ �صَ فاأطلق  نباهة،  منهم  �أكرث  �ل�صارع  يف  �لنوبة  �صاحب 

وجدَّ يف �جلري ور�ءنا. 

د�ود،  �صيدي  �صارع  من  »ُزْغَنا«  �ل�صاقني  قوة  وبكل 
بك  خليل  فحارة  با�صا،  �رصين  ف�صارع  �جلز�يريل،  ف�صارع 
)حارة حا�صل �لنعو�ض كما يطلق عليها حتى �لآن(، وحل�صن 
فيها  ولدت  �لتي  عمويد«  �أم  »�ل�رص�ي  باب  وجدت  �حلظ 
مفتوًحا فاجتزته كالربق وقفلت رتاجه خلفي، وعندها تلقيت 
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للمحافظة على  �صاخنة كانت در�ًصا عمليًّا  من و�لدتي »علقة« 
مالب�صي عند �ل�صتحمام يف �لبحر.

نظم  �إىل  �حلادث  هذ�  ذكرى  دفعتني  �ل�صباب  عهد  ويف 
�لأبيات �لآتية يف ق�صيدة عنو�نها »�لبحر« فقلت فيها �أظهر حبي 

له، و�أ�صري �إىل ذلك �حلادث �ل�صبياين �ل�صاذج:

فاإْن َيُك َمْب�صوَط �ل�صحيفِة �صاكًنا 
َتفي�ُض باأنو�ِر �لُبدوِر َمذ�ِهُبْه   

ِف غا�صًبا    و�إن َيُك يف �أْيِدي �لَعو��صِ
َيثوُر وتطفو كالتالِل �صو�ِخُبْه  

فللبحِر يف نف�صي جماٌل وروعةٌ 
وذكرى و�إلهاٌم ت�صاَمْت ماآِربُْه   

ْت  رْيَ و�نَق�صَ ر�آين وملا �أُْح�صِن �ل�صَّ
طفولُة عمري حتتويني مالِعُبْه   

فكم ز�َد يف لهوي �لربيء تقلُّبي  
على رْمِلِه �ل�صايف طروبًا �أُد�ِعُبْه  

وكم بعَد �أْن �أنهكُت ج�صمي �صباحةً 
وجدُت رد�ئي فاز بالغنِم �صالُِبْه  

فاأر�صلُت َدْمعي �صاكًيا ثم نالني  
من �ل�رصِب �أ�صعاُف �لذي �أنت حا�ِصُبْه  

1279– املهدوي – حارة – بق�سم مينا الب�سل
1026هـ  عام  تويف  �ل�رصيف،  �لأزهر  علماء  من  كان 

)1617م(.

اللبان بق�سم   – حارة   – املهلَّبي   –1280
بن  �لله  عبد  بن  �إبر�هيم  بن  حممد  بن  �حل�صن  �أبو  هو 
بالوزير  �مل�صهور  �لأزدي  �ملهلب  بن  قبي�صة  بن  حامت  بن  يزيد 
بن  �أحمد  �حل�صن  �أبي  �لدولة  ملعز  �لوز�رة  توىل  وقد  �ملهلَّبي، 
عام  �لأوىل  من جمادي  ذلك يف 27  �لديلمي، وكان  بويه 
»وفيات  كتابه  يف  خلِّكان  �بن  ويقول  )950م(،  339هـ 
�لأعيان«: �إنه كان رفيع �لقدر، و��صع �ل�صدر، عايل �لهمة، 
غاية  و�لكرم، وكان يف  بالإح�صان  م�صهوًر�  �لكف،  فيا�ض 
�لأدب و�ملحبة لأهله، وكان قبل �ت�صاله مبعز �لدولة يف �صدة 
عظيمة من �ل�رصورة و�ل�صائقة، وكان قد �صافر مرة ولقي يف 
�صفره م�صقة �صعبة، و��صتهى �للحم فلم يقدر على �رص�ئه فقال 

�رجتاًل:

�أل موٌت ُيباُع فاأ�صرَتيهِ 
فهذ� �لعي�ُض ما ل َخرَي فيه   

�أل موٌت لذيُذ �لطعِم ياأتي 
ني من �لعي�ِض �لكريه ُيَخلِّ�صُ   

�إذ� �أب�رصُت قرًب� من بعيدٍ 
َوَدْدُت َلَو �ْنني ممَّا َيليه   
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�أل رحَم �ملهيمُن نف�َض ُحرٍّ 
َق بالوفاِة على �أخيِه دَّ َت�صَ   

وقيل   – �ل�صويف  �لله  عبد  له  يقال  رفيق  معه  وكان 
بو �حل�صن �لع�صقالين – فلما �صمع �لأبيات ��صرتى له بدرهم  �أ
�لأحو�ل  باملهلبي  وتقلبت  �فرتقا،  ثم  و�أطعمه  وطنجه،  حلًما 
يف  برفيقه  �لأحو�ل  و�صاقت  ببغد�د،  �لوز�رة  توىل  �أن  �إىل 
�إليه  بغد�د، وكتب  �للحم فق�صده يف  له  ��صرتى  �لذي  �ل�صفر 

هذين �لبيتني:

�أل ُقْل للوزيِر َفَدْتُه َنْف�صي  
ٍر ما قْد َن�ِصيِه َمَقاَل مذكِّ  

ْنِك عي�ٍض   �أتذكُر �إْذ تقوُل ل�صَ
�أل َمْوُت ُيباُع فاأ�صرتيه؟

فتذكره �ملهلَّبي يف �حلال و�أمر له ب�صبعمائة درهم، وكتب 
يف رقعة: زبچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   ڌ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ      ژ ڑ ڑ ک ک ک گ گ 

گ ڳ ڳرب، ثم خلع عليه، وقلده عماًل يرتزق منه.

�لتي هزت وجد�ن  �ل�صعر هي  �أملعيَّة  �أن  وما من �صك يف 
�ملهلَّبي لأنه �أديب و�صاعر، ومن ثم مل يبخل على رفيق بوؤ�صه 
باملال و�لوظيفة ليبعده عن �لفاقة �لتي كابد منها ما كابد يف �أيام 
فقره وعوزه، ولقد �صار �لبيت �لأول من �أبيات �ملهلَّبي وهو:

�أل موٌت يباُع فاأ�صرتيه 
فهذ� �لعي�ُض ما ل خري فيه  

مثاًل يذكره حتى �لآن كل من �صاقت �صبل �حلياة يف وجهه 
ومتنَّى �خلال�ض من �حلياة لريتاح من �صقاء �لدنيا وهمومها.

وبعد �أن ويل �لوز�رة، و�بت�صمت له �حلياة، و�أقبلت عليه 
برغدها و�صعادتها نظم هذه �لأبيات �لرقيقة:

َرقَّ �لزماُن لفاَقتي  
قي رُّ َوَرَثى لُِطوِل حَتَ   

فاأناَلنِي ما �أْرجتـيـ  
ا �أتَّقي ـِه وحاَد عمَّ  

 
ا �أتا   َفَحْن عمَّ فالأ�صْ

َبِق ُه من �لذنوِب �ل�صُّ  

حتَّى جناَيَتُه مبا  
�صنع �مل�صيُب مِبْفِرقي   

�ملهلَّبي عن حت�ص�ض  �لوز�رة  و�أعباء  �حلكم  مهام  ومل حتل 
�أحو�ل �ل�صعب وظروف حياته، و�إيثار ذوي �ملو�هب، و�إز�لة 
�ملظامل قدر �مل�صتطاع، فقد كان م�صدوًد� �إىل ما�صيه �لبائ�ض، 
ومن ثم ��صتحق و�صف �بن �لأثري له )�نظر هذه �ملادة(، �إذ قال 
ا  فيه: »�إنه �أح�صن �ل�صرية، و�أز�ل كثرًي� من �ملظامل، خ�صو�صً
ْيديِّني كانو� قد �أظهرو� فيها كثرًي� من �ملظامل  بالب�رصة فاإن �لرُبَ

فاأز�لها«.

ومل يقف تق�صيه �حلقائق ومعرفة حاجات �لنا�ض عند هذ� 
خارج  يجري  ما  على  للتعرف  �لتفتي�ض  �إىل  جتاوزه  بل  �حلد 
�لعا�صمة بغد�د، فاأخذ يتجول يف �أرجاء �لبالد على ما ي�صف 
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من  فيها  ما  لك�صف  �لبالد  يف  »فتنقل  عنه:  قال  �إذ  �لأثري  �بن 
يقوم  فريد  �صيء  وهذ�  �أثره  فح�صن  �لأمو�ل  وتخلي�ض  مظامل 
به حاكم يف تلك �لع�صور، �إذ يجعل من نف�صه مفت�ًصا جو�ًل 
�لنا�ض  على  نف�صه  ويعر�ض  مر�كزهم،  يف  �لإد�ريني  يفاجئ 

ليتقدم �إليه ذوو �ل�صكاوى«.

يتجاوز  ل  جيد  �صعر  وله  موهوبًا  �أديًبا  �ملهلَّبي  وكان 
�ملقطوعات �إىل �لق�صائد، ومعظم �صعره �صعر ترف تتمثل فيه 
حياة �ملجتمع �لرثي �لذي كان يعي�صه، وتبدو فيه �أحياًنا روح 
�خلا�صة،  �لأمنيات  حتققت  �إذ�  �لعامة  بال�صوؤون  �ملبالة  عدم 
وكانت هذه �ل�صبغة ت�صود �حلكم منذ �أن ��صتحال هذ� �حلكم 
فيه  ت�صخر  مطلق  ��صتبد�دي  فردي  حكم  �إىل  �لإ�صالم  يف 

�إمكانات �ملجتمع لإ�صباع م�صالح �لطبقة �حلاكمة وحدها.

�صورة  يعطي  ما  �ملهلَّبي  �صعر  من  �لتالية  �لأبيات  ويف 
و��صحة لكيفية �حلكم يف عهده ويف �لعهود �ل�صابقة على عهده 

�إذ يقول:

�إذ� تكامَل يل ما قد ظفرُت به 
ِمْن طيِب ُم�ْصِمَعٍة �أو ظرِف ندمان  

َتها  وقهوة لو تر�ها ِخْلَت ِرقَّ
ديني، وحاِفَز من �إن �ِصئَت غنَّاين  

فما �أبايل مبا لقى �خلليفُة ِمنْ 
ياِن �بِن َحْمد�ِن يِّ وِع�صْ بَْغي �خل�صِ  

ويقول �بن خلِّكان يف �صبب نظم �ملهلَّبي لهذه �لأبيات �إنه 
يدعى  �جلمال  غاية  تركي يف  مملوك  �لبويهي  �لدولة  ملعز  كان 
يَّة ملحاربة  »ِتكني �جلامد�ر« وكان �صديد �ملحبة له!! فبعث �رَصِ
�جلي�ض، وكان  مقدم  �ململوك  هذ�  بني حمد�ن وجعل  بع�ض 
�لوزير �ملهلَّبي ي�صتح�صن هذ� �ململوك هو �لآخر!!! ويرى �أنه من 
�أهل �لهوى، ولي�ض من �أهل �لوغى، فعمل فيه �لأبيات �لتالية 
بال�رصية  �ململوك دون �لهتمام  لتاأثره بجمال  �إل  يقلها  �لتي مل 

نف�صها وترك قيادته له:

ِطْفٌل َيِرقُّ �ملاُء يف  
َوَجناِتِه وَيِرقُّ ُعوُدْه  

ويكاُد من �صبِه �لَعذ� 
َرى فيه �أن تبدو ُنُهوُدْه  

هِ  ناطو� مبعِقِد ِخ�رْصِ
�َصْيًفا وِمْنَطقًة َتوؤُوُدْه  

جعلوُه قائَد َع�ْصَكرٍ 
�صاَع �لرعيُل وَمْن َيُقوُدْه  

من  يعر�ض  فيما  �ملاجنة  �لنزعة  عن  ينم  �ل�صعر  كان  و�إذ� 
�لغزل  �إىل  متيل  �لتي  �ملهلَّبي  �ل�صاعر  نف�صية  عن  ويخربِّ  و�صف 
ُجعل  �لذي  �لغ�ض  �لغالم  يف  توقعه  �لذي  �لتنبوؤ  فاإن  �ل�صاذ 
فالهزمية كانت  بالفعل،  قد وقع  �لع�صكرية  �ل�رصية  ر�أ�ض  على 
ن�صيب �لقائد �جلميل �لغرير فكان �ل�صيف يف يده لعبة من لعب 

�لأطفال، ولي�ض �أد�ة ملقارعة �خل�صوم و�لفر�صان.
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وكان من نتائج تقلب حاله من �لفقر و�ل�صقاء �إىل �لرفاهية 
ما  �أح�صن  �حلالني يف  �ملهلَّبي و�صف  �أح�صن  �أن  �لعي�ض  ورغد 
يقال من �ل�صياغة �ملتقنة، فعندما كان يقا�صي �حلرمان و�لبوؤ�ض 
ويتحدث  ي�صكنها  كان  �لتي  �ل�صغرية  �حلجرة  ن�صف  و�صف 
عما كان عليه هو وما كانت عليه تلك �حلجرة يف يوم مطري 

�صاق فيه �صدره فيقول:

ِف   �أنا يف ُحجرٍة جَتِلَّ عن �لَو�صْ
وُيْعَمى �لَب�صرُي فيها َنَهاَر�  

هي يف �ل�صبح كالظالِم ويف �لليـْ 
ِل ُيَويلِّ �لأناُم عنها ِفر�َر�  

�أنا ِمْنها كاأنني َجْوُف بِْئرٍ 
�أتقي عقربًا و�أحَذُر فار�   

و�إذ� ما �لريُح َهبَّْت ُرخاًء  
ِخْلَت ِحْيطاَنها متيُد �نت�صار�  

ْل خر�بَها و�أَِرْحني   َربِّ َعجِّ
من ِحذ�ِري فقد َمَلْلُت �حِلذ�ر�  

وهذ� �ملهلَّبي نف�صه �لذي ينظم هذه �لأبيات �لبائ�صة �لكئيبة 
بعد  و�لثلج  باملطر  �آخر جاء  يوم مطري  يقول يف  يوم مطري  يف 

�ملطر:

ٍج   ٍخ وُم�رَصَّ مَّ �لورُد بني ُم�صَ
ِج ْهُر بني ُمَكلٍَّل وُمَتوَّ و�لزَّ  

و�لثْلُج َيْهبُِط كالن�صار َفُقْم بنا 
َنلَتذُّ بابنة َكْرَمٍة مل مُتَزِج  

طلع �لُبهاُر ولح نور �صقائٍق  
وبََدْت �صطور �لورد ِتْلَو بَنْف�َصج

فكاأنَّ يوَمَك يف غاللة ِف�صة  
و�لنَّْبُت من ذهٍب على َفرْيوزِج

وهكذ� نرى تقلب �صعره وفاًقا لتقلب حاله يف �حلياة، ففي 
�ل�صقاء و�لباأ�صاء ي�صتكي، ويف �لنعماء و�لرفاهية ل يبخل عليهما 
بالو�صف �لر�ئع، غري �أنه مل ين�ض كلية �أيام فقره وحرمانه فيقول 

وهو يقف فوق قمة جمده:

َمنِ  �أ�صكو �إىل �للَِّه �أحد�ًثا من �لزَّ
َفِن  َيرْبيَنني مثَل بَْري �لِقْدِح بال�صَّ  

مل يبَق بالعي�ِض يل �إل َمر�َرُتهُ 
ْقُتُه و�حُللُو ِمْنُه َفنِي �إذ� تذوَّ  

يا نف�ُض �صرًب� و�إل فاهلكي َجَزًعا 
�إنَّ �لزمان على ما تكرهنَي بُني  

ْحَبُتها  تِك �صُ ل حت�صبي نِعًما �رَصَّ
�إل مفاتيَح �أبو�ٍب �إىل �حلَزِن  

يف  و�لعلماء  �لأدباء  باأكابر  وثيقة  �صلة  على  كان  ولقد 
هاتني  )�نظر  �لعميد  و�بن  عبَّاد  �بن  �ل�صاحب  �أمثال  ع�رصه 
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�ملادتني(، وهما �لوزير�ن �لكاتبان �لأديبان و�أمثال �أبي �إ�صحاق 
لالأدباء  تقريبه  �ل�صابئ(، هذ� عالوة على  مادة  )�نظر  �ل�صابئ 
و�لعلماء، وكان له بكل هوؤلء �صالت �أدبية من �صعر ونرث، 
�صاحب  �لفرج(  �أبي  مادة  )�نظر  �لأ�صفهاين  �لفرج  �أبو  وكان 
من  يكرث  فكان  �ملهلبي  لل�صاعر  حميًما  �صديًقا  �لأغاين  كتاب 

جمال�صته وحمادثته.

ويقول �بن خلِّكان �إن حما�صنه كثرية، وتويف يف 24 من 
حو�يل  �لعمر  من  بالًغا  )964م(  352هـ  عام  �صعبان  �صهر 
عام  حمرم  �صهر  من   26 يف  بالب�رصة  ولد  �إنه  �إذ  عاًما،   62

291هـ )903م(.

بغد�د،  �إىل  وحمل  و��صط،  مدينة  عند  وفاته  وكانت 
ودفن يف مقابر قري�ض يف مقربة �لنوبختية.

منها  بق�صيدة  �حلجاج  بن  �حل�صني  �لله  عبد  �أبو  رثاه  وقد 
هذه �لأبيات:

يا مع�رَص �ل�صعر�ِء َدْعَوَة ُموَجٍع  
ُلوِّ َلَدْيِه ل َيْرجتي َفَرَج �ل�صُّ

و� �لقو�يف بالوزيِر فاإنَّها  َعزُّ
ُموِع عليِه َتْبكي دًما بعَد �لدُّ   

مات �لذي �أْم�َصى �لثناُء ور�َءهُ 
وجميُل َعْفِو �للَِّه بني َيديِه  

َن �لذي   َهَدَم �لزماُن مبوته �حِل�صْ
كنَّا نفرُّ من �لزماِن �إليِه

وت�صاَءَلْت ِهمُم �ملكاِرم و�لُعلى 
و�ْنَبتَّ َحْبُل �ملجِد ِمن َطَرَفْيِه  

1281– املهند�س اإبراهيم ن�سري – �سارع– 
با�سا  )كومانو�س  الرمل  بق�سم 

�سابًقا(
من �أبناء �لإ�صكندرية وكان �أول من �أدخل �صناعة �لرب�بخ 
يف م�رص )و�لرب�بخ هي �لأنابيب �مل�صنوعة من �لفخار، وت�صمى 

ا باحلر�ريات(. �أي�صً

1282– املهند�س ح�سني رم�سان – �سارع– 
)املطاعنة  �رشقي  باب  بق�سم 

�سابًقا(
يو�صف  رم�صان  بن  يو�صف  رم�صان  �ملهند�ض ح�صني  هو 

�لذي يحمل ��صمه �صارع �آخر بق�صم باب �رصقي نف�صه.

�صهر  من  بالإ�صكندرية يف 10  رم�صان  ولد ح�صني  وقد 
ب�صارع   125 رقم  باملنزل  )1324هـ(  1906م  عام  يوليو 
بور�صعيد �لذي �صيده و�لده )�نظر مادة رم�صان يو�صف( و�أقام 
بجانبه م�صجًد� يحمل ��صمه حتى �لآن و�أقف عليه بع�ض �أمالكه 

لالإنفاق على متطلباته �ليومية و�ل�صهرية.

�لبتد�ئي  تعليمه  يو�صف  رم�صان  ح�صني  �ملهند�ض  وتلقى 
و�لثانوي مبدر�صة »�صانت كاترين« �ملن�صية �ل�صغرى بالإ�صكندرية 
وهي تابعة لق�صاو�صة »�لفرير« ثم �صافر �إىل فرن�صا و�لتحق بكلية 
�لفنون  �لعالية مبدر�صة  �لفنية  در��صته  �أمت  ثم  بباري�ض،  �لهند�صة 
1937م  عام  خالل  وتخرج  �لفرن�صية  �ملدينة  بتلك  �لزخرفية 

)1356هـ( حا�صاًل على دبلوم �ملدر�صتني.
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عني  )1358هـ(  1939م  عام  دي�صمرب   23 عام  ويف 
�لهند�صية، ثم تدرج يف  بالأق�صام  ببلدية �لإ�صكندرية  مهند�ًصا 
�لوظائف ف�صغل وظيفة وكيل مدير ق�صم �لتنظيم و�لتح�صينات 
ونزع �مللكية، ثم رقي مديًر� لهذ� �لق�صم �لهام و�ختري بعد ذلك 
مر�قًبا لق�صم �لتخطيط �لعام باإد�رة �صوؤون �ملر�فق و�لإ�صكان بعد 
�أن �أدجمت �لبلدية يف حمافظة �لإ�صكندرية عقب �صدور قانون 

�حلكم �ملحلي.

وعانى �ملهند�ض ح�صني رم�صان يو�صف �لكثري من مر�ض 
على  ليقدر  بالع�صا  ي�صتعني  فكان  �لرجلني  مفا�صل  ت�صلب 
�ل�صري، و�ألح عليه هذ� �ملر�ض �لع�صال فتويف يف 11 من �صهر 
يوليو عام 1963م )1383هـ( بالًغا من �لعمر 57 عاًما، ومل 
يرتك عقًبا، وكان رحمه �لله دمث �لأخالق، طيب �لقلب، 

حلو �لل�صان، �صباًقا لفعل �خلري، جم �لتو��صع.

كلمة  يف  فاطلبها  لل�صارع  �لقدمي  �ل�صم  ترجمة  �أما 
»�ملطاعنة«.

اجلمرك بق�سم   – �سارع   – موايف   –1283
��صم �صاحب هذ� �ل�صارع �لكامل هو �حلاج علي بن علي 
�بن ح�صني بن مو�يف بن علي، ولد مبدينة �لقاهرة بحّي �لغورية 
يف حو�يل عام 1227هـ )1812م( وقد نزح و�لده �إىل �لديار 
�مل�رصية من جزيرة »جربة« بتون�ض، و��صتقر �حلاج علي مو�يف 
بالإ�صكندرية عندما بلغ �صن �لرجولة، و�أخذ يز�ول �لجتار يف 
منها  كان  ما  وخا�صة  �لقطن  �أو  �حلرير  من  �مل�صنوعة  �ملالب�ض 
وكان  �لدين،  ورجال  و�لفقهاء  �لعلماء  مالب�ض  ي�صتخدم يف 
ماز�ل يطلق عليها »�لقفاطني �ل�صاهي«، و»�لقفاطني �لقطنية«، 
كان  �لأ�صناف  هذه  جانب  و�إىل  �ل�صالبندي«،  و»�لأحزمة 

�حلريرية  و�لكري�صة  �ل�صود�ء  �حلريرية  �ملالء�ت  يف  يتجر 
�لتي كانت  �ل�صود�ء  �حلريرية  و»�لرب�قع«  �لبلدي«،  »�ملالء�ت 
تزين »بالق�صبة ذهب �أو �لف�صة �ملطالة بالق�رصة �لذهبية«، وكان 
للحاج علي مو�يف فرع بالغورية مبدينة �لقاهرة لت�رصيف ب�صائعه 
يف �لوجه �لقبلي، ويف �صارع مو�يف �لذي يحمل ��صمه و�لذي 
منزله  بنى  هرمز  بن  �لرحمن  عبد  �صيدي  م�صجد  بجو�ر  يقع 
�لذي على �أ�صا�صه �صمي �ل�صارع وفاًقا للعادة �لتي كانت متبعة 
يف ت�صمية كثري من �صو�رع �ملدينة با�صم �أول �لبانني يف حيزها، 
�لعلوم  ببع�ض  ويلّم  �لكرمي  �لقر�آن  يحفظ  علي  �حلاج  وكان 
مثلهم  وكان  �لتجار،  معا�رصيه  من  �لكثري  غر�ر  على  �لدينية 
ي�صتقبل يف ِمْنَدرته يف �أغلب �لأيام و�لعلماء و�لفقهاء وي�صتمع 
�أحاديثهم، وكان ي�صرتك يف �لأعمال �خلريية مع جري�نه  �إىل 
كانت  وهذه  �جلمرك،  حي  �أهل  من  �لفقر�ء  �صائقة  لتفريج 
عادة معظم �ملو�رصين من �صكان هذ� �حلّي ول�صيما يف �أو�خر 
�لع�رصين، ومن ذريته �حلاج  �لقرن  �لتا�صع ع�رص وبد�ية  �لقرن 
ح�صن مو�يف و�حلاج �أحمد مو�يف وقد تعلما مبدر�صة �جلزويت 
�أمن  مديرية  �حلا�رص  �لوقت  يف  وت�صغلها  �لدرد�ء  �أبي  ب�صارع 
� للمحافظة قبل �أن تنتقل �إىل مبنى  �لإ�صكندرية، وكانت مقرًّ
�لبلدية بطريق �حلرية )�صارع فوؤ�د �صابًقا(، وقد مار�ض �لثنان 

جتارة و�لدهما.

�أحمد  �حلاج  �بن  مو�يف  �لفتاح  عبد  �ملرحوم  �صاألت  وقد 
�لأ�رصة  كانت  �إذ�  ما   – �ل�صارع  �صاحب   – علي  �حلاج  �بن 
تتبع �ملذهب �ل�صني �أو مذهب �لأبا�صية �لتي تعد جزيرة جربة 
بتون�ض معقلهم �لثاين، �إذ �إن معقلهم �لرئي�صي يف منطقة �لز�ب 
باجلنوب �ل�رصقي من �لقطر �جلز�ئري، فاأجاب باأن �أ�رصته �صنية 

على �ملذهب �حلنفي.
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الإبا�سية

�لإبا�صية  طائفة  عن  �صيًئا  هنا  �أذكر  �أن  �ملالئم  من  و�أرى 
تعميًما للفائدة، فهم من �أتباع عبد �لله بن �إبا�صة، وقد ثارو� 
بزعامة عبد �لله بن يحيى طالب �حلق و�أبي حمزة، وذلك يف 
�لثاين وبالتحديد عام 129هـ )747م(، وكان  عهد مرو�ن 
عبد �لله بن يحيى مبجاًل عند �أهل ح�رصموت فاأر�صل �أبا حمزة 
كما  و�أُعدم،  �أُ�رص  حيث  مكة  �إىل  و�لتجاأ  فر  ثم  �صنعاء  فغز� 
�حلركة  و�نت�رصت  بقليل،  ذلك  بعد  يحيى  بن  �لله  عبد  �أُعدم 
�لإبا�صية يف �صمال �إفريقيا منذ عام 134هـ )751م( متاًما كما 
�نت�رصت يف بالد �لعرب ول�صيما يف عمان و�متدت فو�صلت 
عقائدهم  لهم  �مل�صلمني  من  جماعة  و�لإبا�صية  زجنبار،  �إىل 
معها  تختلف  ول  �ل�صنة  مع  عام  بوجه  تتفق  �لتي  و�رص�ئعهم 
و�حلديث  بالقر�آن  يعرتفون  فهم  �ملعينة،  �مل�صائل  بع�ض  �إل يف 
ا  عو�صً بالر�أي  يقولون  ولكنهم  �لدينية،  للعلوم  كم�صدرين 
�أ�صلهم  يت�صح  �مل�صائل  �لقيا�ض، ومن هذه  �لإجماع على  عن 
ر�أي  يخالف  �لذي  �لإمامة  يف  ر�أيهم  يت�صح  كما  �خلارجي 
�لأز�رقة، و�أ�صلهم فرقة من �خلو�رج �لذين �نف�صلو� عن علي 
�بن �أبي طالب عندما قبل �لتحكيم مع معاوية، ودخل مذهبهم 
يف بالد �ملغرب خالل �لن�صف �لأول من �لقرن �لثاين �لهجري 
لهم  �لقومي  �ملذهب  �أ�صبح  حتى  �لرببر  بني  ب�رصعة  و�نت�رص 
ولعب  �لعرب،  من  �ل�صنة  �أهل  مع  لن�صالهم  و�صيلة  و�تخذوه 
�أبا�صيو طر�بل�ض و�إفريقية )تون�ض( بزعامة �إماميهما �أبي �خلطاب 
�لتي  �لهجري  �لثاين  �لقرن  ثورة  يف  �لهام  �لدور  حامت  و�أبي 
كادت �أن متحو �خلالفة من �إفريقيا، وحكمت �أ�رصة �إبا�صية، 
ومل  عاًما،   130 من  �أكرث  تاهرت  يف  �لر�صتمية  �لأ�رصة  هي 

يق�ض على حكمها �إل عندما تاأ�ص�صت �لدولة �لفاطمية باملغرب 
�لعربي.

د�عية  �ل�صيعي  �ملحت�صب  �لله  عبد  �أبو  ب  خرَّ �أن  وبعد 
عبيد �لله �ملهدي �لفاطمي تاهرت عام 296هـ )908م( تفرق 
تون�ض، ويف جزيرة جربة، ويف  �لإبا�صية يف �صحر�ء  �صمل 
ورقلة  يف  مت�صامنة  جماعات  يف  يعي�صون  وماز�لو�  �جلز�ئر، 
وو�دي ميز�ب باجلز�ئر، وجزيرة جربة يف تون�ض وجبل نفو�صة 
يف ليبيا، ولهم �أدب ديني تاريخي هام، وحتر�ض جماعاتهم 
فرق  ثالث  �لإفريقيون  و�لإبا�صية  �ملتاأجج،  حما�صهم  على 
و�خلليقية،  �لنكارية،  وهي:  �ل�صو�ء  على  ودينية  �صيا�صية 

و�لنفاثية.

بالكفر  لهم  �ل�صنة  �أهل  �تهام  ب�صدة  يعار�صون  و�لإبا�صية 
ويقولون �أنهم هم وحدهم �لذين حافظو� على تعاليم �لإ�صالم 
فرقة  و�ل�صبعني  �لثالث  بني  من  �لناجية  هي  فرقتهم  و�أن  �حلقة 
�أبي  بن  علي  مع  �ختلفو�  وقد  �إليها،  �مل�صلمون  �نق�صم  �لتي 
وفاًقا  �صفيان  �أبي  بن  معاوية  مع  �لتحكيم  قبل  عندما  طالب 
ملا �قرتحه �أبو مو�صى �لأ�صعري، ودون �أن يجادلو� يف �رصعية 
حكم �خللفاء �لر��صدين �لأربعة – كما يفعل �أهل �ل�صيعة – فهم 
ي�رصون على �أن �لقدوة �حل�صنة بعد �لنبي عليه �ل�صالم �نح�رصت 
يف �أبي بكر وعمر بن �خلطاب، �أما عثمان فلم يقتف �أثرهما، 
ولذ� نلحظ يف كتبهم �لإ�صارة �إىل ما ي�صمونه »ببدع عثمان«، 
بل  قر�صيًّا  �لإمام  يكون  �أن  �ل�رصوري  من  لي�ض  �إنه  ويقولون: 
يكفي �أن يكون فا�صاًل ورًعا، و�أن يحكم وفاًقا لأحكام �لقر�آن 

و�ل�صنة، فاإذ� �نحرف عنهما وجب خلعه.
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�جلنة  ُيرى يف  لن  وتعاىل  �صبحانه  �لله  �أن  على  وي�رصون 
و�لنار  �جلنة  و�أن  �أبديان،  �لآخرة  يف  و�لعقاب  �لثو�ب  و�أن 
فال  �لكبائر  �أما  �ل�صغائر،  يغفر  �لله  و�أن  �لفناء،  يعتورهما  ل 
يقت�صيه  م�صلم  كل  و�جب  و�أن  �لن�صوح،  �لتوبة  �إل  متحوها 
�لعمل باملعروف و�لنهي عن �ملنكر ما ��صتطاع �إىل ذلك �صبياًل، 
و�أن �مل�صلمني م�صطرون �إىل �لعرت�ف بوحدتهم و�لتعبري عنها 

بالقول و�لعمل؛ ومن ثم فهم �أول �ملنادين بالوحدة �لعربية.

و�لفرد �لذي يخرج على �رص�ئع �لدين – عند �لأبا�صية– 
يعامل  و�أن  �لدين،  يف  �إخو�نه  �صد�قة  من  �حلرمان  ي�صتحق 
�أفر�د  �لتوبة، ويطلق على  بفر�ئ�ض  يقوم  �أن  �إىل  �لعدو  معاملة 
هذه �لطائفة يف �لقطر �جلز�ئري ��صم »بني مز�ب« �أو »�ملز�بية« 
جنوب  يف  ب�صكرة  مدينة  حول  �لو�قع  �لز�ب  �إقليم  �إىل  ن�صبة 
�صعيفو  �أنهم  �ل�صنّيون  مو�طنوهم  ويدعى  ق�صنطينة،  ولية 
غري  يف  بهم  و�لختالط  م�صاهرتهم  ويتحا�صون  �لإ�صالم، 
يتبعون  �لذين  �أي  »�خلو�م�ض«  ��صم  عليهم  ويطلقون  حذر، 

مذهًبا خام�ًصا غري �ملذ�هب �لإ�صالمية �لأربعة.

ولقد ��صتف�رصت من �ملرحوم �بن عمي �ل�صيخ حمد�ن بن 
�لطيب حمود مفتي �جلز�ئر �ملالكي �لأكرب عن �لأبا�صية يف �جلز�ئر 
و�لقول ب�صعف �إ�صالمهم، فاأبلغني �أن �عتقاد �لنا�ض هو �لذي 
�أل�صق بهم هذه �ل�صفة و�أن �حلقيقة هي �أنهم فرقة من �ل�صيعة غري 
�ملتطرفة ون�صبة عددهم يف �صمال �إفريقيا قليلة �إذ� ما قورنت بعدد 
ا  �ل�صكان �لكلي، وكما يخالطهم �ل�صنيون على حذر فهم �أي�صً
ي�صتم�صكون بهذ� �حلذر، ول�صيما يف �مل�صاهرة، فال يلتئمون 
�أهل  ي�صاهرون  �لنافعة، ول  جتارتهم  ل�رصور�ت  �إل  بال�صنيني 
�ل�صنة لأن مثل هذه �مل�صاهرة ترب�أ منها �جلماعة �لتي يتكون منها 
�ملجل�ض �لديني �لذي يتوىل �لأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر، 

ملن  �لدينية  �لوظائف  مينح  و�لذي  بالل�صان  ولي�ض  باليد  ولكن 
�لديني  �ملجل�ض  �لإمامة، ويتاألف هذ�  �لأذ�ن ويتولون  يوؤدون 
�بن« وهي كلمة بربرية تدل  من فئة دينية �أر�صتقر�طية هي »�إعزَّ
على جمع »�أعز�ب« ن�صبة �إىل �لعزوبة عن �لدنيا �أي �لإعر��ض 
عن زخارفها، ومتعها، ولذ�تها، و�لنقطاع �إىل �أمور �لدين 

وطموح �إىل �لر�صو�ن يف �لآخرة.

و�لإبا�صية ل يغالون يف �حلكم بالكفر على خمالفيهم يف 
باأن  قالو�  بل  �لأزرق(،  �بن  مادة  )�نظر  �لأز�رقة  مثل  �لعقيدة 
�خلارجي  غري  وباأن  حمرًما،  لي�ض  �لأبا�صيني  غري  من  �لزو�ج 
�خلو�رج  غري  قتال  يحل  ل  و�أنه  موته،  بعد  �خلارجي  يرث 
و�صبيهم يف �ل�رص غيلة، ول يجوز قتالهم �إل بعد �لدعوة و�إقامة 
�أتباع  به  قال  ما  تخالف  �لأمور  هذه  وكل  عليهم،  �حلجة 
وقتل  و�لغتيال  �لق�صوة  ��صتعمال  وجوب  من  �لأزرق  �بن 

�لن�صاء و�لأطفال من غري �خلو�رج.

1284- موري�سون )الدكتور( – �سارع – 
بق�سم الرمل )عبد اخلالق الطوبي 

ا( حاليًّ
�طلب ترجمته يف )�لدكتور موري�صون(.

يف  لل�صارع  �جلديد  �ل�صم  �صاحب  ترجمة  و�طلب 
)عبد �خلالق �لطوبي(.

1285– مو�سى حممد – زقاق – بق�سم الرمل
تلقى مو�صى حممد مر�حل تعليمه �لأوىل باملكاتب �مل�رصية، 
ثم �لتحق مبدر�صة �لطب �لب�رصي بالقاهرة، وتخرج منها برتبة 
ليكون  – ووقع عليه �لختيار  تلميذ �صابط  – �أي  �لأ�صبري�ن 
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من �لطالب �لذين �أر�صلهم عبا�ض �لأول يف بعثة طبية �إىل بالد 
�أكتوبر عام  بد�أ در��صة �لطب هناك يف 31 من  �لنم�صا، وقد 
1850م )1267هـ(، وكان مرتبه 50 قر�ًصا يف �ل�صهر فقط 
�لطبيب  �لو�طي  �أفندي  بالإنابة عنه يف م�رص م�صطفى  يتناولها 
مبدر�صة �لطب �لب�رصي لل�رصف منها على عياله، وظل مو�صى 
�لوطن يف  �إىل  عاد  �أن  �إىل  بالنم�صا  �لطب  در��صة علم  يو��صل 
باجلي�ض  �صنة 1855م )1272هـ( حيث عني طبيًبا  يناير   22

�مل�رصي يف عهد �صعيد �لأول.

ول يعرف تاريخ ومكان وفاته.

الرمل بق�سم   – �سارع   – املو�سلي   –1286
يذكر �لتاريخ من �ملفكرين �لعرب �ثنني هما:

1( كمال الدين ي��سف امل��سلي: وكان عامِلًا يف �لريا�صيات، 
)�نظر  �لطو�صي  �حل�صن  بن  يديه حممد بن حممد  وتتلمذ على 
مادة �لطو�صي( �لذي عا�ض يف �ملدة �لو�قعة بني عامي 597هـ 
قد  �ملو�صلي  �أن  ولبد  1274م(،   - )1201م  و672هـ 
ولدته  تاريخ  على  �أعرث  ومل  بغد�د،  يف  �لفرتة  هذه  عا�رص 

ووفاته ول مكانهما.

بالعر�ق، وكان  �ملو�صلي  اإ�سماعيل امل��سلي: ولد مبدينة   )2
يف  در�ض  وقد  �حلنفي،  �ملذهب  على  وفقيًها  جميًد�  �صاعًر� 
مدر�صة �ل�صناعة ببغد�د وبرز يف �لعلوم �لنقلية و�لعقلية، وتويف 

ببغد�د عام 1884م )1302هـ(.

1287– موط�س با�سا – �سارع – بق�سم اجلمرك
هو م�صطفى موط�ض ر�بع �أمر�ء �لبحار لالأ�صطول �مل�رصي 
يف عهد حممد علي، ولد »بَقَوَلْه« موطن حممد علي �لأ�صيل 
�ملر�كب  يف  ربَّاًنا  عمل  ثم  �ليونان،  ببالد  �أثينا  من  بالقرب 
نظر  و��صتدعى  م�رص  �إىل  ذلك  بعد  وهاجر  �لتجارية  �ل�رص�عية 
تركيا  ملعاونة  �لتي جهزها  �لبحرية  للحملة  وكياًل  فعينه  �لو�يل 
يف حربها �صد �ليونان عام 1237هـ )1821م(، وبعد مدة 

ق�صرية رقَّاه حممد علي �إىل وظيفة ناظر للبحرية.

ويف 23 من �صهر يوليو عام 1827م )1243هـ( توىل 
لو�وؤها  ُعِقد  �لتي  �حلملة  �صفن  �إحدى  قيادة  موط�ض  م�صطفى 
باجلنود  �مل�رصي  �جلي�ض  لإمد�د  �ملادة(  هذه  )�نظر  بك  ملحرم 
و�لعتاد و�ملوؤن يف �صبه جزيرة �ملورة بجنوب �ليونان، وكانت 
هذه �حلملة مكونة من 31 �صفينة �ن�صمت �إليها 55 قطعة حربية 
�مل�رصية  �ل�صفن  هذه  جميع  وكانت  �لرتكي،  �لأ�صطول  من 

و�لرتكية حتمل 4600 مقاتل.

�مل�صوؤومة  »نافارين«  موقعة  يف  �لأ�صطولني  هزمية  وبعد 
حيث فقد �لأ�صطول �مل�رصي معظم وحد�ته، ُكلِّف م�صطفى 
بر�أ�ض  مقرها  �لتي كان  �لبحرية  �ملدر�صة  تنظيم  باإعادة  موط�ض 

�لتني بالقرب من د�ر �ل�صناعة )�لرت�صانة(.

ح�صار  ��صرتكت يف  بحرية  عمارة  قاد  �صنني  �أربع  وبعد 
ا« حتت �إمرة عثمان نور �لدين )�نظر مادة نور �لدين با�صا(،  »عكَّ
)1247هـ(،  1831م  عام  نوفمرب  يف  �حل�صار  ذلك  وكان 
موط�ض  م�صطفى  ُمنح  )1248هـ(  1832م  عام  يونية  ويف 
�لنطاق،  �ملحدودة  �لبحرية  ثقافته  من  �لرغم  على  �للو�ء  رتبة 
وُعني �رص ع�صكر �لأ�صطول �مل�رصي �أي �لقائد �لعام ورفع مرتبه 
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�ل�صهري �إىل 125 جنيًها مع منحه رتبة �لبا�صاوية، وذلك يف 
�ملكان �لذي كان ي�صغله عثمان نور �لدين با�صا �لذي كان قد 
ر�أ�صه عقب �خلالف  �إىل جزيرة متلني م�صقط  ��صتقال وذهب 

�لذي قام بينه وبني حممد علي ب�صبب جزيرة كريت.

وقام م�صطفى موط�ض بعد ذلك مبر�فقة �لأ�صطول �مل�رصي 
�إبريل عام 1836م )1252هـ( قام  يف عدة رحالت، ويف 
بو�صع ت�صميم لديو�ن �لرت�صانة �جلديدة وقد نفذ هذ� �لت�صميم 
�لعام  ذلك  من  نوفمرب  يف  علي  حممد  و�فق  ثم  �لفور،  على 
لتفي  �لذهب و�لف�صة  �لبحرية من  �أو�صمة  بتن�صيق  �قرت�حه  على 

بالغر�ض من منحها.

كتاب  من  ن�صخة  �ألفي  طبع  نفذت  �لتي  �قرت�حاته  ومن 
»�لفنون �لبحرية« لتعميم فائدتها على �أفر�د �لأ�صطول من �صباط 

وجنود.

عام 1843م )1259هـ(  با�صا  موط�ض  م�صطفى  وتويف 
�مل�رصي، ودفن  �لأ�صطول  �أمت 22 عاًما يف خدمة  قد  وكان 
هذه  )�نظر  �لعبا�ض  �أبو  �صيدي  م�صجد  من  بالقرب  يف �رصيح 
�صفر  مادة  )�نظر  �صفر  يدعى  �أحدهما  ولدين  وخلف  �ملادة( 

با�صا( و�لآخر يدعى �صالح )�نظر مادة موط�ض بك(.

يف  �ل�صبب  كان  �أنه  با�صا  موط�ض  م�صطفى  على  ويوؤخذ 
هذه  )�نظر  �لإ�صكندر�ين  با�صا  حينما كان ح�صن  �لهمة  تثبيط 
علي  ملحمد  يوؤكد  با�صا  �ملنيكلي  �أحمد  �لربي  و�لقائد  �ملادة( 
�أن يف ��صتطاعة �جلي�ض �مل�رصي مو��صلة �لن�رص لال�صتيالء على 
�نت�صاًر�  �مل�رصيون  فيها  �أحرز  �لتي  ن�صيبني  عقب  �لق�صطنطينية 
�أولد حممد علي  �أكرب  با�صا  �إبر�هيم  بقيادة  �لرتك  �صاحًقا على 

)�نظر مادة �إبر�هيم �لأول(، كما �أكد� له �أن يف و�صع �لأ�صطول 
�مل�رصي تدمري �لأ�صطول �لرتكي يف �رصعة وي�رص.

هذه  على   � ردًّ علي  ملحمد  موط�ض  م�صطفى  قال  فقد 
�لتاأكيد�ت �حلا�صمة �إنه ل يرى تكر�ر موقعة »نافارين« �لتي �نهزم 
�لإ�صكندر�ين  با�صا  ح�صن  عليه  فرّد  �مل�رصي،  �لأ�صطول  فيها 
�أمري �لبحار �ل�صجاع قائاًل: �إن �لأ�صطول �مل�رصي �أ�صبح قويًّا �إىل 
�أبعد حد، ف�صار يف درجة عالية تفوق ما كان عليه وقت موقعة 
نافارين، ولكن حممد علي �أخذ بن�صح م�صطفى موط�ض و�أمر 
�بنه �إبر�هيم با�صا بالعودة �إىل م�رص حتت �صغط �لدول �لأوربية 
�لتي كانت تخ�صى ��صتد�د قوة م�رص فتحول دون تق�صيم تركيا 
ل�صمها �إىل مناطق نفوذها، وقد حدث ذلك بالفعل بعد عدة 
�صنو�ت من ذلك �لتاريخ، وفقدت م�رص �صيطرتها على �لبالد 
�ل�صامية باأ�رصها بعد �أن غز�ها �جلي�ض �مل�رصي �لبا�صل و�قرتب يف 

فتحه �ملظفر من �لآ�صتانة عا�صمة �لدولة �لعثمانية.

1288- موط�س بك – حارة – بق�سم اجلمرك
هذه  )�نظر  با�صا  موط�ض  م�صطفى  بن  موط�ض  �صالح  هو 
�ملادة( �لذي يحمل �أحد �صو�رع ق�صم �جلمرك ��صمه، و�لذي 
حممد  عهد  يف  �مل�رصي  لالأ�صطول  �لبحار  �أمر�ء  ر�بع  كان 
علي، وقد جاء �صالح مع �أبيه من مدينة »قوله« باليونان وهي 
موطن حممد علي �لأ�صيل، ومبا �أن و�لده م�صطفى موط�ض قد 
�إىل  بادر  �لبحار، فاإن حممد علي  �أمري  �إىل رتبة  �رتقى �رصيًعا 
علوم  بها  فدر�ض  بالإ�صكندرية  �لبحرية  باملدر�صة  �صالح  �إحلاق 
�لبحار ثم �صار بعد ذلك �صابًطا يف �إحدى وحد�ت �لأ�صطول 
�مل�رصي، و�أخذ يرتقى يف �لرتب �لبحرية �إىل �أن و�صل �إىل رتبة 
�لتي كانت من  �لبكوية  �لأمري�لي )�لعميد حاليًّا( ومنح رتبة 

خ�صائ�ض هذه �لرتبة يف ذلك �حلني.
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»َد�َيات«  �آخر  بتاريخ  موط�ض  بك  �صالح  تاريخ  ويرتبط 
�لقطر �جلز�ئري �لرتك وهو �حل�صني بن �حل�صن با�صا، فقد تزوج 

�صالح موط�ض من �بنة هذ� »�لد�ي«.

ولكن  )�خلال(،  تعني  �لرتكية  �للغة  يف  »�لد�ي«  وكلمة 
على  »�لد�عي«  لكلمة  حتريف  �إنها  يقولون:  �لعرب  �للغويني 
�عتبار �أن »�لد�ي« كان �لد�عي لطاعة �لدولة �لعثمانية و�خل�صوع 

ل�صلطانها.

�لبحري  �ل�صابط  بني  جمعت  �لتي  �مل�صاهرة  ر�بطة  ومن 
�ملالئم  �أجد من  »�لد�ي �حل�صني �حل�صن«  �صالح موط�ض وبني 
�لذي جلاأ  »�لد�ي«  هذ�  �صرية  نو�حي  بع�ض  �لقارئ  يعرف  �أن 
عام  �جلز�ئري  �لقطر  �لفرن�صيون  غز�  عندما  �لإ�صكندرية  �إىل 

1830م )1246هـ( ومات بها مغموًر�.

1765م  عام  �ل�صغري  باآ�صيا  �أزمري  مبدينة  ولد  فقد 
)1179هـ(، وكان على جانب من �لثقافة، وعندما عني »د�ًيا« 
للجز�ئر عام 1818م )1234هـ( �أظهر غرية على �لإ�صالم، 
�لف�صقة  �لبدع و�لنحر�ف عن �ل�رصيعة و�صننها و�أخذ  فحارب 
فظل  �لأوروبيني  يهادن  ومل  و�لق�صوة،  بال�صدة  و�ملف�صدين 
لقر�ر�ت  �خل�صوع  ورف�ض  معهم  ي�صود عالقاته  �ل�صديد  �لتوتر 
موؤمتر »�إك�ض ل �صابل Aix-la-Chapelle« �لتي حتّرم ت�صيري 
�ل�صفن للهجوم على �لأ�صاطيل �لأوروبية و�صلبها، ومن جهة 
وجعلته  فرن�صا  �دعته  �لذي  �ل�صبب  »�لد�ي«  هذ�  كان  �أخرى 

حجتها يف غزو �لبالد �جلز�ئرية.

�حل�صني  �لد�ي  طالب  )1243هـ(  1827م  عام  يف 
فرن�صا بدفع �لدين �لذي مل تدفعه ثمًنا ل�صفقة كبرية من �لقمح 
�جلز�ئري، وفاحت �صفريها �مل�صيو »ديفال Deval« برغبته على 

�لفطر،  عيد  يوم  ح�رصته  يف  كانو�  �لذين  جميع  من  م�صمع 
وملا طال �جلدل بينه وبني �ل�صفري �حتد �لد�ي �حل�صني و�رصب 
على  �لأقو�ل(  بع�ض  يف  مروحته  )�أو  ِمَذبَّتِه  بطرف  �ل�صفري 
وجهه، وكان ذلك يف �أول �صو�ل عام 1243هـ )27 �إبريل 

عام 1827(.

�أخذت فرن�صا منذ ذلك  �لالزمة  وللح�صول على �لرت�صية 
�حلني يف تهديد �جلز�ئر �إىل �أن هجمت عليها باأ�صطولها وجي�صها 

يف 16 يونية عام 1830م )1246هـ(.

�لقتال  ي�صتمر  ومل  �مل�صوؤوم،  �لفرن�صي  �لغزو  بد�أ  وهكذ� 
بني جنود )�لد�ي �حل�صني( و�جلنود �لفرن�صيني يف مدينة �جلز�ئر 
�أكرث من �أربع وع�رصين �صاعة، طلب �لد�ي يف نهايتها �ل�صلح 
و�خل�صوع �إىل �ل�رص�ئط �لتي فر�صها عليه »�ملر�صال دي بورمون 
Maréchal de Bourmont« على �أن ي�صلم لهذ� �لقائد مدينة 

�جلز�ئر و�حل�صون وما ت�صمه من عتاد وموؤن، وكفلت �ملادتان 
�خلائر  �لد�ي  هذ�  �حتفاظ  �لت�صليم  �رص�ئط  من  و�لثالثة  �لثانية 
بثمانية ماليني  �لتي قدرت يف ذلك �حلني  �خلا�صة  ثروته  بكل 
يعادل 3.200.000 جنيه،  ما  �أي  �لذهب  )�لبنتو�ت(  من 
و�أن يذهب �إىل حيث يريد هو و�جلنود �لرتك �ملتطوعون و�أفر�د 
�أ�رصته، ومل يتمتع هذ� �خلائن �لرتكي برثوته لأن �جلز�ئريني مل 
ير�صو� بت�صليمها �إليه خل�صوعه �لغادر للغز�ة �لفرن�صيني، وكان 
�لن�رص  حتى  ويقاتل  �لبالد  د�خل  �إىل  يذهب  �أن  ��صتطاعته  يف 

كما فعل �لأمري عبد �لقادر �جلز�ئري )�نظر هذه �ملادة(.

وبعد �أن ذهب �إىل مالطة، ثم �إىل �إيطاليا ذهب ذلياًل �إىل 
باري�ض يلتم�ض معا�ًصا، ولكنه مل ينل �صيًئا ف�صافر �إىل �لإ�صكندرية 
و�أقام بها مغموًر� منبوًذ� �إىل �أن مات عام 1837م )1253هـ( 



حرف امليم

611

ودفن بها، ل يزور قربه �أحد خليانته �ل�صنعاء وجبنه �حلقري �لذي 
كان من �لأ�صباب �لأ�صا�صية �لتي مكنت فرن�صا من �لتغلب على 
جهاد �لبطل �جلز�ئري عبد �لقادر بن حميي �لدين �لذي ��صتمر 
17 عاًما، ويعرف �صكان �لإ�صكندرية �لقد�مى �أن حممد علي 
بالقباقيب يف  ف�رصبوه  بقتله  �حل�صني  �لد�ي  خدم  لبع�ض  �أوعز 

�حلمام حتى �أزهقو� روحه.

�لد�ي  حفيدة  �لطفولة  عهد  ر�أ�صي يف  بعيني  ر�أيت  ولقد 
�لقرن  �أو�ئل  بالإ�صكندرية يف  تعي�ض  �إذ كانت  �لعزمية،  �خلائر 
�لفرن�صية  �لقن�صلية  من  معا�ًصا  تتقا�صى  وكانت  �لع�رصين، 
ظروف  يف  �جلز�ئري  �لقطر  جدها  لت�صليم  ثمًنا  بالإ�صكندرية 
�أنها خمزية تدعو �إىل �ل�صمئز�ز، وكان  �إل  ل ميكن و�صفها 

معا�ض هذه �حلفيدة ي�رصف من �جلمعية �خلريية �لفرن�صية.

�لذي  موط�ض  �صالح  تزوج  �لغادر  �لد�ي  هذ�  �بنة  ومن 
�لرغم من مكانة و�لده  ��صمه على  بق�صم �جلمرك  حتمل �حلارة 

م�صطفى با�صا موط�ض �لبحرية �ملرموقة.

الرمل  بق�سم   – �سارع   – امليثاق   –1289
)الإقبال �سابًقا(

�جلمهورية  �صعب  �رت�صاه  �لذي  �لوطني  �لعهد  هو  �مليثاق 
�لعربية �ملتحدة، و�تخذ من ن�صو�صه وتوجيهاته برناجًما حمدًد� 

للعمل �لوطني يف �صتى مر�حله.

ولقد �جتمع �ملوؤمتر �لوطني يف �ليوم �لثالثني من �صهر يونية 
للموؤمتر  �لعام  �لأمني  �ل�صيد  فتال  عام 1378هـ ) 1962م(، 
�ليوم  و�أ�صبح من ذلك  �ملوؤمتر  فاأقره  بابًا  بابًا  �مليثاق  وثيقة  ن�ض 

�مل�صعل �لذي ي�صيء �لطريق �أمام �لعاملني من �أبناء �لوطن.

�لآتي  �ملوجز  �لتاريخية يف  �لوثيقة  هذه  ف�صول  وتتلخ�ض 
ن�صه:

• �إن �صعبنا قد عقد �لعزم على �أن يعيد �صنع �حلياة على 
باملحبة  و�لعدل،  بالكفاية  و�حلق،  باحلرية  �أر�صه 

و�ل�صالم. 

بنف�صه ما ميكنه  بالله و�إميانه  �إميانه  • �إن �صعبنا ميلك من 
من فر�ض �إر�دته على �حلياة لي�صوغها من جديد وفاًقا 

لأمانيه. 

• ونحن �أع�صاء �ملوؤمتر �لوطني للقوى �ل�صعبية �ملمثلني 
لقطاعات �ل�صعب يف �جلمهورية �لعربية �ملتحدة. 

�جتماع  �أمرها يف  تربم  �صعبية  �إد�رة  • و�ل�صادرين عن 
ووحدة. 

و�خلري  �حلق  �رصيعة  من  �أنزل  ومبا  بالله،  منا  • �إمياًنا 
و�ل�صالم، وتقدي�ًصا حلق �لإن�صان يف �لعزة و�لكر�مة 
يف  �أمتنا  بحق  و��صتم�صاًكا  و�لعدل،  �لكفاية  ويف 

�حلياة و�لتحرر و�لنطالق. 

• وتثبيًتا خلطانا على طريق ثورتنا �لإن�صانية و�لجتماعية 
و�ل�صيا�صية. 

بني  �لفو�رق  وتذويب  �لتكامل  حتقيق  �إىل  • و�صعًيا 
�لطبقات. 

�لفرد  �صلوك  يف  و�لإيثار  �لف�صيلة  ملعاين  • وتوكيًد� 
و�صالت �جلماعة. 
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• وجتلية لطابعنا �ل�صعبي وحياتنا �لأ�صيلة يف �إطار قيمنا 
�لروحية �لدينية و�خللقية. 

• و�عتز�ًز� برت�ثنا يف �ملا�صي وجهادنا يف �حلا�رص وعملنا 
من �أجل �مل�صتقبل. 

و�أن  �لعربي،  �ل�صعب  يتجز�أ من  باأننا جزء ل  • ويقيًنا 
�أمتنا �لعربية �أمة و�حدة. 

بناء  يف  �خلالدة  ور�صالتنا  �لتاريخي،  لو�جبنا  • و�أد�ًء 
�ل�صالم �لقائم على �لعدل. 

�مليثاق،  هذ�  نقّر  كله  ذلك  �أجل  ومن  كله  • بذلك 
لثورتنا ودلياًل لعملنا من  �إطاًر� حلياتنا وطريًقا  ونعلنه 

�أجل �مل�صتقبل. 

• نعلن ميثاقنا ونعاهد �لله على �أن نتم�صك بكل ما فيه 
من معاين �حلق و�خلري و�لعدل يف �حلياة، و�أن نبذل 
كل ما �أودعنا �لله من طاقة لن�صع هذه �ملعاين جميًعا 

مو�صع �لتنفيذ، وعلى �لله ق�صد �ل�صبيل. 

1290– ميخائيل اأبادير )الق�س( – �سارع 
– بق�سم الرمل )تيمرمان�س �سابًقا(

�نظر ترجمته يف )�لق�ض ميخائيل �أبادير(.

1291– امليدان – �سارع – بق�سم اجلمرك 
ا( )حممود فهمي النقرا�سي با�سا حاليًّ

1292– امليدان – �سارع – بق�سم املن�سية 
ا( )حممود فهمي النقرا�سي با�سا حاليًّ
�ملت�صعة  �لأر�ض  من  �لف�صحة  هو  �لعربية  �للغة  يف  �مليد�ن 
�ملعدة ل�صباق �خليل ولعبها، وجمعه ميادين، وباللغة �لفرن�صية 
�لتي  �حل�صينة  �لقلعة  �أو  بالأبنية  �ملحاط عادة  �لعام  �ملكان  يعني 
�ملعارك  و�إعد�دهم خلو�ض  لتدريبهم  �جلنود  يتجمع يف حيزها 

�حلربية.

وكانت �لكلمة �لإيطالية �ملحرفة »بيا�صة« تطلق بالإ�صكندرية 
�إىل عهد قريب على بع�ض �مليادين �لهامة بالإ�صكندرية، فكنت 
ت�صمع عبارة »بيا�صة باب �صدرة«، و»بيا�صة باب عمر با�صا«،  
و»بيا�صة �ملريغني« على �مليادين �لكائنة بهذه �جلهات، وذلك 
لتغلغل �لكثري من �لكلمات �لأجنبية يف لغة �لتخاطب �لتي كان 
�لقرن  من  �لثالث  �لعقد  حتى  بها  ينطقون  �لإ�صكندرية  �أهل 

�لع�رصين �حلايل.

وما من �صك يف �أن كلمة »�مليد�ن« �لتي �أطلقت على هذ� 
�ل�صارع ترجع �إىل ذلك �مليد�ن �لذي كان مو�صعه يف منت�صف 
�ل�صمك  و�صوق  �لطباخني  �صوق  ب�صارع  تقاطعه  عند  �ل�صارع 
�لقدمي، ويبد�أ �صارع �مليد�ن عند �صارع ر�أ�ض �لتني )�لذي كان 
ي�صمى �صارع �لبا�صا منذ خم�صني �صنة( لأن �خلديوي كان مير 
فيه كلما ذهب �إىل �صالة �جلمعة �أو حل�صور �حلفالت �لر�صمية 
يف �لأعياد و�ملو��صم، وينتهي عند �صارع جامع �ل�صيخ )�صارع 

�لن�رص حاليًّا(.
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وكان بامليد�ن يف منت�صف �ل�صارع مظلة من �خل�صب تاأوي 
جماعة من حمرتيف �صحق �لتبغ يف هو�وين كبرية من �ل�صو�ن 
وعندما  غليظة،  عيد�ن  هيئة  على  �ل�صلب  من  طويلة  مبدقات 
�لله يف نغمة رتيبة  �ل�رصيع يرتمنون بذكر  �لدق  ي�صرت�صلون يف 
حتفزهم على �مل�صي يف عملهم دون ملل، وعندما يتم �صحق 
�لتبغ �إىل تر�ب يباع عطو�ًصا )ن�صوًقا(، وكنت يف عهد �لطفولة 
»للَّ   – حلا�صنتي  لأ�صرتي  �لدقاقني  هوؤلء  على  كثرًي�  �أتردد 
ن�صوًقا   – �ملغربية(  باللغة  زنوبة  �ل�صيدة  )�أي  زنوبة« 
�ل�صفيح ذ�ت  �لدقاق ميالأ يل علبتها  مليمات، فكان  بخم�صة 
�لغطاء �ملحكم بهذه �ملليمات �خلم�صة مبا يكفي »كيف« حا�صنتي 

�أربعة �أو خم�صة �أيام على �لأقل.

وقد ز�لت مظلة دقاقي �لعطو�ض منذ زمن بعيد، و��صتقام 
�لباعة  حمط  ماز�ل  ولكنه  �عوجاجه،  بعد  �ل�صارع  �متد�د 
و�لفاكهة  باخل�رصو�ت  �ملحملة  بعرباتهم  ي�صغلون  �جلائلني 
و�ل�صلع �ل�صتهالكية �ملختلفة طو�ل �لنهار وحتى �صاعة متاأخرة 
بني  �أو  �لعربات  بني هذه  �ملرور  �ل�صهل  من  ولي�ض  �لليل،  من 
ل  لأنها  �لنهار  �ل�صارع يف  طو�ري  فوق  �لب�صائع  معرو�صات 
�أ�صو�ق  �أهم  تعترب  جتارية  �صوق  �مليد�ن  ف�صارع  لقدم،  تت�صع 

�ملدينة من �لناحية �لقت�صادية ول�صيما يف �صهر رم�صان.

يف  فاطلبها  لل�صارع  �جلديد  �ل�صم  �صاحب  ترجمة  �أما 
»حممود فهمي �لنقر��صي با�صا«. 

الرمل  بق�سم   – حارة   – امليداين   –1293
يحمل لقب �مليد�ين �ثنان ممن عرثت على ترجمة حياتهم 
هذه  عنا�رص  بع�ض  يلي  وفيما  �لتاريخية،  �ملر�جع  ثنايا  يف 

�لرتجمة:

اإبراهيم امليداين:  اأحمد بن  اأحمد بن حممد  اأب� الف�سل   )1
�حل�صن  �أبي  ب�صحبة  و�خت�ض  باللغة،  عارًفا  فا�صاًل  �أديًبا  كان 
�لو�حدي �صاحب تف�صري �لقر�آن �لكرمي، وقد قر�أ �مليد�ين على 
�لعربية ول�صيما  �للغة  �لعلماء، و�أتقن فنون  �لو�حدي من  غري 
�أمثال �لعرب، وله يف �للغة و�لأمثال موؤلفات مفيدة منها كتاب 
�مل�صت�رصق  �لإجنليزية  �للغة  �إىل  ترجمه  وقد  �لأمثال«  »جممع 
بوكوك )�نظر هذه �ملادة( ومنها كتاب »�ل�صامي يف �لأ�صامي« 
�لنبوية  بابه، و�صمع �مليد�ين �لأحاديث  وهو كتاب وحيد يف 
�أبياته  ومن  �ل�صعر،  يقر�ض  ذلك  جانب  �إىل  وكان  ورو�ها، 

يف �ل�صيب:

بح �ل�صيب يف ليل عار�صي  �َض �صُ تنفَّ
فقلت َع�َصاُه َيْكتفي بِِعَذ�ري    

فلما ف�صا عاَتْبُتُه فاأجابني   
بًحا بغرِي نهار �أَيا هل ترى �صُ   

�لني�صابوري،  كنيته  وكانت  ني�صابور  �أهل  من  و�مليد�ين 
وكانت وفاته يوم �لأربعاء 25 من �صهر رم�صان عام 528هـ 
زياد،  ميد�ن  بباب  ني�صابور  ر�أ�صه  مب�صقط  ودفن  )1133م( 
ومن ثّم ن�صب �إىل هذ� �مليد�ن ولقب بامليد�ين، وماز�ل تاريخ 
على  يحتوي  �لأمثال«  »جممع  وكتابه  جمهوًل،  ميالده 

6000 مثل.

2( امليداين: ومل �أعرث على �ألقابه، وهو ممن تعلمو� يف �لأزهر 
ثم توىل �لتدري�ض بدم�صق حيث عظم قدره حتى كان �حلكام ل 
يقدمون على �قرت�ف �ملظامل خوًفا من �صلطانه �لعلمي عليهم، 
وكانت وفاته خالل عام 1033هـ )1643م(، ول يعرف 

تاريخ ميالده �أو مكانه.
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1294- ميكي )الدكتور( – �سارع – بق�سم 
ا( الرمل )ماأِرب حاليًّ

�طلب ترجمته يف »�لدكتور ميكي«. 

و�طلب ترجمة �ل�صم �جلديد لل�صارع يف »ماأِرب«. 
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1295– النا�رش – �سارع – بق�سم العطارين
و�ملماليك  �لعرب  ملوك  من  عدد  �لنا�رص  لقب  يحمل 

منهم:

�لو�قعة  �لفرتة  يف  عا�ض  وقد  العبا�سي:  الله  لدين  النا�رش   )1
بني عامي 575 و622هـ )1179 – 1225م(، وكان �أول 
من جدد نظام �لفتوة يف �لعامل �لعربي و�لإ�صالمي، كما جدد 
�أ�صول �لرمي بقو�ض �جُلالِهق ل�صيد �لطيور، و�جُلالِهق هو قطعة 
كروية من �لطني �ملجفف، �أو من �لر�صا�ض ترمى بها �لطيور، 
وهي كلمة فار�صية، وقد عّربها �لعرب �إىل كلمة »�لبندق«، 

ومن �لبندق ��صتق ��صم �لبندقية على طريقة �لن�صبة.

�لفتوة  كمالت  من  بالقو�ض  �لرمي  �لنا�رص  جعل  وقد 
قو�عد  �لطري  �أنو�ع  ل�صيد  وو�صع  و�لقوة،  �ل�صجاعة  و�أفانني 
و�أحكاًما و�رصوًطا �ألفت فيها بع�ض �لكتب منها كتاب »�ملقرتح 
يف �مل�صطلح« �لذي �ألفه حممد بن �إ�صماعيل بن ودعة �ملعروف 

بابن �لبقال �لفقيه �ل�صافعي �ملتويف �صنة 588هـ )1192م(.

�هتم  وقد  �لأندل�ض،  ملوك  �أحد  النا�رش:  الرحمن  عبد   )2
بتح�صني ح�صن )فارو( مبدينة مالقة، وهو �حل�صن �لذي �صيده 

عبد �لرحمن �لد�خل.

3( امللك النا�رش حممد: �نظر ترجمته يف �بن قالوون، وهو 
قالوون  �ملن�صور  �مللك  و�بن  �لبحرية،  �ملماليك  ملوك  �أحد 

)�نظر مادة �مللك �ملن�صور(.

1296– نا�رش الدولة – �سارع – بق�سم مينا 
الب�سل

�صرية  �لتاريخ  ذكر  ممن  �ثنان  �لدولة  نا�رص  لقب  يحمل 
حياتهم وهما:

�لهيجاء  �أبي  �بن  وهو  الدولة:  نا�رش  احل�سن  حممد  اأب�   )1
�أجد�ده  �لله بن حمد�ن بن حمدون بن �حلرث، وينتمي  عبد 
�لأولون �إىل قبيلة تغلب �لكربى، وكان �صاحب �ملو�صل وما 
و�لها، وتنقلت به �لأحو�ل مر�ت �إىل �أن ملك �ملو�صل بعد �أن 
كان نائًبا بها عن �أبيه، ثم �أ�صفى عليه �خلليفة �لعبا�صي �ل�صئيل 
�ل�صاأن �ملقتدر بالله لقب »نا�رص �لدولة«،  وهو لقب من �ألقاب 
�لت�رصيف كما �أ�صفى على �أخيه لقب »�صيف �لدولة« )�نظر هذه 
بن  �لله  عبد  �أباهما  قد وىل  بالله  �ملكتفي  �خلليفة  �ملادة( وكان 
ف�صار  )904م(،  �صنة 292هـ  و�أعمالها يف  �ملو�صل  حمد�ن 
�إليها ودخلها يف �أو�ئل عام 293هـ، وكان نا�رص �لدولة �أكرب 
�صنًّا من �أخيه �صيف �لدولة، و�أكرب منزلة عند �خللفاء �لعبا�صيني، 

ووقعت بني �لأخوين جفوة فكتب �إليه �صيف �لدولة يقول:

ـْ   ل�صُت �أْجفو و�إْن َجَفْوَت ول �أَت
ا عليَّ يف كلِّ حاِل ُرُك حقًّ  

�إمنا �أنت و�لٌد و�لأُب �جلا  
يف ُيَجاَزى بال�صرِب و�لحتماِل  

وكتب �إليه مرة �أخرى هذه �لأبيات:

ر�صيت لك �لَعْليا و�إن كنت �أْهَلها  
وُقْلُت لهم بيني وبني �أخي َفْرُق  
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ا    ومل يك بي عنها ُنكوًل و�إمنَّ
ي فتمَّ لك �حَلقُّ جتافيُت عن حقِّ  

ولبدَّ يل من �أن �أكوَن م�صلًيا   
�إذ� كنت �أر�صى �أن يكون لك �ل�َصْبُق  

ويذكر �ملوؤرخون �أن نا�رص �لدولة كان �صديد �حلب لأخيه 
�أحو�ل  تغريت  �لدولة  �صيف  تويف  فلما  �لدولة،  �صيف 
نا�رص �لدولة، و�صاءت �أخالقه و�صعف عقله �إىل �أن مل يبق له 
حرمة عند �أولده وجماعته، فقب�ض عليه ولده �أبو تغلب ف�صل 
ِة �لدولة، وهو �ملعروف بالغ�صنفر، وذلك يف  �لله �مللقب بُعدَّ

جمادى �لأوىل عام 356هـ )966م( و�عتقله.

وقبل �أن ي�صعف عقليًّا كان قد ب�صط �صلطانه على �جلزيرة 
وعلى �صمال �صوريا يف �أيام �خلليفتني �لعبا�صيني �ملتقي و�مل�صتكفي 
�لرتكي  توزون  بعدو�ن  ��صطدم  ثم  �ملادتني(،  هاتني  )�نظر 
ومعز �لدين �لبويهي بعد �أن ب�صط �صلطته �لفعلية على ديار ربيعة 

وديار م�رص، وتويف معتقاًل خالل عام 357هـ )967م(.

ح�صن  يف  »�أرد�صت«  بقلعة  �لدولة  نا�رص  �عتقال  وكان 
�ل�صالمة، وعقب وفاته نقل �إىل �ملو�صل ودفن بتل توبة �رصقي 
�ثنتني وثالثني �صنة،  �إمارته على �ملو�صل  �ملدينة، وقد د�مت 
وتوىل �حلكم بعده �بنه �لغ�صنفر �لذي �ختلف مع ع�صد �لدولة 
فد�هم  عمه،  �بن  يختبار  قتله  بعد  بغد�د  ملك  ملا  بويه  �بن 
ع�صد �لدولة �لغ�صنفر يف �ملو�صل فهرب �إىل �ل�صام ثم قتل عام 

367هـ )977م(.

بنا�رش  امللقب  الفتح  اأبي  املن�س�ر  بن  بادي�ض  مناد  اأب�   )2
الدولة: وقد توىل حكم )�إفريقية – تون�ض( و�ملغرب �لأو�صط 
)�جلز�ئر( يف 3 ربيع �لأول عام 386هـ )23 مار�ض 996م( 
�لله يف م�رص،  باأمر  �لفاطمي �حلاكم  و�أقره على ملكه �خلليفة 

وهو و�لد �ملعز بن بادي�ض )�نظر مادة �ملعز(.

يف  فاطلبها  �لذكر  �لآنف  �لدولة  نا�رص  حياة  ترجمة  �أما 
�لبحث �خلا�ض »بالفو�طم«. 

1297– النا�سوري – حارة – بق�سم اجلمرك
�لإ�صكندرية  �أ�رص  �إحدى  على  يطلق  �لنا�صوري  لقب 
»�لنا�صور«،  ��صم  من  م�صتق  لقب  وهو  �حل�صب  يف  �لعريقة 
�ل�رصق  يف  �جلز�ئر  بني  �لكائن  �ملغربي  �لريف  يف  مدينة  وهي 
و�ململكة �ملغربية )مر�ك�ض �صابًقا( يف �لغرب، وقد ولد بهذه 
ابي  �ملدينة �لقائد �ملغربي �لذ�ئع �ل�صيت �لأمري عبد �لكرمي �خلطَّ
�لذي حارب  �لأمري  �ملادة ومادة مر�ك�ض(، وهو  )�نظر هذه 
بب�صالة ومهارة منقطعتي �لنظري �صد �إ�صبانيا، وفرن�صا يف �صبيل 

حترير �لريف �ملغربي من �ل�صتعمار.

و�أ�رصة �لنا�صوري �ل�صكندرية ز�ولت �لتجارة منذ نزوحها 
يف  عميدها  وكان  بالإ�صكندرية،  و��صتقر�رها  �ملغرب  من 
)�نظر  �لنا�صوري  با�صا  حممد  �حلايل  �لع�رصين  �لقرن  م�صتهل 
مادة �لنا�صوري با�صا( ثم �صار عميدها �إبر�هيم بك �لنا�صوري 
�رِصِّ جتار �لإ�صكندرية )�أي عميد طائفة �لتجار باملدينة( ويرجع 
�ملادة(  هذه  )�نظر  �ملَُنرّي  �صيدي  م�صجد  ت�صييد  يف  �لف�صل  �إليه 
بجهة �صوق �جلمعة، فقام �مل�صجد فخًما يف ت�صميمه و�ت�صاعه 
1309هـ  عام  خالل  �لت�صييد  بهذ�  قام  وقد  وزخارفه، 
)1891م( و�أنفق عليه مبلًغا كبرًي�، وجعل جزًء� من م�صاحته 



حرف النون

619

�ل�صا�صعة مدفًنا لأفر�د �أ�رصته �لذي ي�صم �لآن رفات �إبر�هيم بك 
�لنا�صوري م�صيد �مل�صجد، وحممد �لنا�صوري با�صا، وبع�ض 

�أفر�د �لأ�رصة �لنا�صورية �لآخرين.

�أ�صتدل  ومل  بالإ�صكندرية،  �لنا�صوري  �إبر�هيم  ولد  وقد 
�لرب  �أهل  من  وقد كان  وفاته،  تاريخ  ميالده ول  تاريخ  على 
�خلريية  �لأعمال  يف  م�صكور  ن�صاط  له  وكان  و�لإح�صان، 

باملدينة طو�ل حياته.

بق�سم   – �سارع   – با�سا  النا�سوري   –1298
اجلمرك

�أي  كان من كبار جتار �لإ�صكندرية، و�صار �رِصِّ جتارها 
�ملن�صب  هذ�  على  يطلق  كان  كما  �لتجار«،  �صبندر  »�صيخ 
�ل�رصيف حتى �أو�ئل �لقرن �لع�رصين �حلايل، وكان منزله �لكبري 
�لتجاري  بالذ�ت، وتوىل عالوة على من�صبه  �ل�صارع  يف هذ� 
بع�ض �ملنا�صب �ل�رصفية �لأخرى منها �لع�صوية يف �لقوم�صيون 

�لبلدي وف�ض �ملنازعات �لتجارية باملحاكم �ملختلطة.

�لأمري  ر�أ�ض  م�صقط  �ملغربي  �لريف  من  �أ�رصته  و�أ�صل 
عبد �لكرمي �خلطابي )�نظر هذه �ملادة(، وقد نزحت �أ�رصته من 
موطنها،  على  �لإ�صبان  ��صتيالء  ب�صبب  م�رص  �إىل  �لبالد  هذه 
و��صتقرت بالإ�صكندرية وز�ولت �لتجارة، وربحت ماًل وفرًي� 
وهو  �أفر�دها،  �أحد  و�صيد  �ملدينة،  �أثرياء  مقدمة  يف  جعلها 
�إبر�هيم بك �لنا�صوري )�نظر مادة �لنا�صوري( م�صجد �صيدي 
بعد  �لأخ�رص  �لباب  �صارع  نهاية  �جلمعة يف  �صوق  بجهة  �ملَُنرّي 
�ملنعم  عبد  حممد  )�لدكتور  �لكر�صتة  باب  �صارع  مع  تقاطعه 
�ملنري(،  �صيدي  مادة  )�نظر  �للبان  بق�صم  حاليًّا(  �ل�رصقاوي 

)و�نظر مادة �لدكتور حممد عبد �ملنعم �ل�رصقاوي(.

با�صا، فقد مات  �لنا�صوري  �أذكر ماأ�صاة حممد  ومازلت 
�لنزع  يف  وهو  و��صتطاع  جمهول،  من  خنجر  بطعنة  مقتوًل 
ويتمالك  �جلو�دين،  ذ�ت  )�حلنتور(  عربية  يركب  �أن  �لأخري 
نف�صه حتى و�صل �إىل منزله خلف �صارع ر�أ�ض �لتني حيث فارق 
�لقاتل،  معرفة  عن  و�لنيابة  �ل�رصطة  حتقيق  ي�صفر  ومل  �حلياة، 
وقيد �حلادث �صد جمهول، وظل هذ� �حلادث �لغام�ض حديث 
طياته  �لن�صيان يف  غلََّفُه  ثم  �لزمن،  من  مدة  و�لنا�ض  �ل�صحافة 

دون معرفة �ل�صبب يف هذه �جلرمية.

ودفن  بالإ�صكندرية،  با�صا  �لنا�صوري  حممد  ولد  وقد 
مبدفن �لأ�رصة مب�صجد �صيدي �ملَُنرّي، ومل �أ�صتطع معرفة تاريخ 

ميالده، �أو تاريخ وفاته.

1299– النرباوي – حارة – بق�سم اجلمرك
�أو  قد يكون ��صم »�لنرب�وي« لأحد �صكان هذه �حلارة، 
�أحد مالك عقار�تها �لقد�مى �لذين ينتمون يف �لأ�صل �إىل بلدة 
يف  �أن  غري  �لآن(،  �لغربية  )حمافظة  �لغربية  مبديرية  »نربوه« 
)�نظر هذه  �لنرب�وي  �إبر�هيم بك  �ثنني هما جنال  �صرية  �لتاريخ 

�ملادة( �لدكتور �لذ�ئع �ل�صيت، وفيما يلي �صرية كل منهما:

1( خليل اإبراهيم النرباوي: وقد تعلم باملد�ر�ض �مل�رصية، ثم 
�لتحق مبدر�صة �لطب، وتخرج منها برتبة »�لأ�صبري�ن« – �أي 
�لنم�صا  بالد  �إىل  لل�صفر  تخرجه  – و�ختري عقب  �صابط  تلميذ 
عبا�ض  عهد  �أر�صلت يف  �لتي  �لأوىل  �لطبية  �لبعثة  طلبة  �صمن 
يف  در��صته  فبد�أ  �لبالد،  تلك  يف  �لطب  علوم  لإمتام  �لأول 
31 من �أكتوبر عام 1850م )1267هـ( وكان مرتبه �ل�صهري 
�لدكتور  و�لده  م�رص  يف  عنه  بالإنابة  يتناولها  فقط  قر�ًصا   50
�إبر�هيم بك �لنرب�وي، وظل خليل يو��صل در��صته بالنم�صا حتى 
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�آخر عهد �صعيد �لأول، ثم نقل �إىل فرن�صا يف 16 من نوفمرب 
عام 1862م )1279هـ( لإمتام علومه �لطبية، وبعد ذلك عاد 
مب�صلحة  طبيًبا  وعني  �إ�صماعيل  �خلديوي  عهد  يف  �لوطن  �إىل 
�ل�صحة يف �أول يوليو عام 1863م )1280هـ(، وكان و�لده 
�صغل  كبرية  ثروة  عنه  فورث  م�رص  �إىل  عودته  عند  تويف  قد 
مبتعها، فاأدى ذلك �إىل �أنه مل ينل �ل�صهرة �لذ�ئعة �ل�صيت �لتي 

نالها و�لده يف مهنة �لطب.

�لبكوية  رتبة  نال  وقد  وفاته،  ومكان  تاريخ  يعرف  ول 
قبل �لوفاة.

2( ي��سف النرباوي: وهو �بن �لدكتور �إبر�هيم بك �لنرب�وي 
يف  �لعلم  تلقى  وقد  �لفرن�صية،  زوجته  من  �ملادة(  هذه  )�نظر 
مر�حل ثقافته �لأوىل باملد�ر�ض �مل�رصية، ثم وقع عليه �لختيار 
عام  فرن�صا  �إىل  �أر�صلت  �لتي  �لأوىل  �لبعثة  طلبة  �أحد  ليكون 
�لفنون  لتعلم  �لأول  �صعيد  عهد  يف  )1227هـ(  1855م 
�حلربية، وكان مرتبه �ل�صهري طو�ل مدة �لبعثة 450 قر�ًصا، 
يو��صل  ظلَّ  وقد  هناك،  �صابط  وهو  لركوبه  بجو�د  وزّود 
در��صته �حلربية حتى �أتقن علومها علًما وعماًل، وعاد �إىل م�رص 
باجلي�ض  �صابًطا  فعني  )1278هـ(  عام 1861م  �أغ�صط�ض  يف 
فرن�صا  �إىل  فعاد  م�رص  �ملقام يف  به  يطل  �أنه مل  غري  �مل�رصي، 
تزوجت  ببنت  منها  رزق  فرن�صية  فتاة  من  وتزوج  و��صتوطنها 

فيما بعد بابن عمها خليل بك �لنرب�وي.

�لنرب�وي  يو�صف  �إىل  �أ�صندت  �لتي  �لهامة  �لأمور  ومن 
�ملحاكم  م�رصوع  لإجناز  �لدول  لدى  �ل�صعي  �أوروبا  يف  وهو 
�ملختلطة، فكان �أكرب ع�صو لنوبار با�صا يف هذ� �مل�صعى �لذي 

�نتهى مبو�فقة �لدول على �إن�صاء هذه �ملحاكم �ل�صاذة.

 – با�صا  فخري  كان  �لأهلية  �ملحاكم  �أن�صئت  وملا 
عام 1879م  منذ  للحقانية  ناظًر�   – �لنرب�وي  يو�صف  �صديق 
يو�صف  فكلف  �إ�صماعيل،  �خلديوي  عهد  يف  )1297هـ( 
على  بها  �لق�صاء  منا�صب  ليتولو�  �لق�صاة  من  جماعة  بانتخاب 
�أن يكونو� غري فرن�صيني تلبية لرغبة �لإجنليز يف هذ� �ل�صاأن، ثم 
دعاه فخري با�صا �إىل م�رص، وعينه رئي�ًصا للمحكمة �ملختلطة 
تناولت  �لتي  �لرو�يات  بع�ض  قول  حد  على   – بالإ�صكندرية 
�ملنية  �أدركته  حتى  �ملن�صب  هذ�  يف  ظل  �إنه  ويقال  �صريته، 
للمحاكم  �لذهبي  �لكتاب  �أن  �صنة غري معلومة، ويالحظ  يف 
�ملحاكم،  لهذه  رئي�ًصا  ،�أو  قا�صًيا  ��صمه  يت�صمن  ل  �ملختلطة 
�لعلوم  يف  �صليًعا  وكان  وفاته،  قبل  �لبا�صاوية  رتبة  نال  وقد 
�حلربية، ولكن �لأمة مل تفد من معلوماته �حلربية ب�صبب تركه 
�لوطن و�ل�صتقر�ر مدة طويلة بفرن�صا على �لرغم من �أن م�رص 

تكبدت نفقات تعليمه �لعايل.

ولأ�رصة �لنرب�وي كاتبة فا�صلة هي �ل�صيدة �صيز� �لنرب�وي 
�لتي تولت حترير �ملجلة �مل�رصية �لتي ي�صدرها �لحتاد �لن�صوي 

�مل�رصي باللغة �لفرن�صية.

 – �سارع   – جالل  توفيق  نبيل   –1300
بق�سم حمرم بك )جرين �سابًقا(

جالل  توفيق  �لأ�صتاذ  �بن  جالل  توفيق  نبيل  �ل�صهيد  هو 
مدير عام م�صلحة �جلمارك، وحفيد �صديقي �ملرحوم م�صطفى 
�لذي  �صابًقا،  باجلمارك  �لتعريفات  عام  مر�قب  جالل  )بك( 
ينتمي �إىل �أ�رصة من �أ�رص �لإ�صكندرية �لعريقة يف �حل�صب، وقد 
ولد �ل�صابط �ل�صهيد بالإ�صكندرية بق�صم حمرم بك يف 15 من 
�لبتد�ئي  تعليمه  وتلقى  )1359هـ(،  1940م  عام  �أكتوبر 
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�لثانوية  �لعبا�صية  باملدر�صة  و�لثانوي  �لأمريية  �ل�صوي�ض  مبدر�صة 
�لثانوية  �لدر��صة  �إمتام  �صهادة  على  وح�صل  بالإ�صكندرية، 
)�لق�صم �لعلمي( من مدر�صة �ل�صوي�ض �لثانوية، ثم �لتحق بالكلية 
وتخرج  )1379هـ(،  1959م  عام  بالإ�صكندرية  �لبحرية 
1961م  عام  �لبحري  �لتجاري  للق�صم  �لأوىل  �لدفعة  يف 
�لبحار  )1381هـ(، وح�صل على �صهادة �صابط ثان لأعايل 
يف دور مار�ض عام 1964م )1384هـ(، وعني عقب ذلك 
بعدة رحالت  وقام  �لبحرية  للمالحة  �ملتحدة  �لعربية  بال�رصكة 
بالباخرة  و�أخرًي�  و�ليمن،  و�أوروبا  و�أمريكا  رو�صيا  مو�نئ  �إىل 
�مل�رصية »جنمة �لإ�صكندرية« �لتي �صافرت يف مهمة ر�صمية تتعلق 
يوليو عام  باجلهاد �حلربي �جلز�ئري، ويف م�صاء يوم 23 من 
1964م )1384هـ( دبر �أعد�ء �لعروبة حادث ن�صف �لباخرة 
�لقطر  �رصق  يف  �لو�قع  )بونة(  ِعنَّابة  مبيناء  ر�صوها  �أثناء  يف 
�ل�صابط  تون�ض، وكان  مع  مقربة من حدوده  على  �جلز�ئري 
�حلادث  وقوع  �لباخرة وقت  على  �لنوبة  �صاحب  نبيل  �ل�صهيد 

�مل�صوؤوم.

بع�ض  مع  �ل�صفينة  مغادرة  رف�ض  �أنه  �لتحقيق  �أثبت  وقد 
زمالئه �لذين جنو�، وذلك لتفانيه يف �أد�ء �لو�جب؛ فا�صت�صهد 
يف �صبيل �لقومية �لعربية هو وبع�ض زمالئه �لأحر�ر من �صباط 
ارة، وملا �أدوه من و�جب بطويل يف هذه �ملهمة  ومهند�صني وبحَّ
�لتحرير �جلز�ئرية  �إىل معاونة جبهة  �لتي كانت تهدف  �حلربية 
�جلمهوري  �لقر�ر  من  �حلربي  بالعون  �ملجاهدين  رجالها  ومّد 
رقم 2451 ل�صنة 1965م )1385هـ( باعتبار هوؤلء �لأحر�ر 
�لغادرون  �ل�صتعمار  �أذناب  تعمد  �لأبر�ر، ولقد  �ل�صهد�ء  من 
�أن يقومو� بن�صف �لباخرة »جنمة �لإ�صكندرية«، وما حتمل من 
�مل�رصية  �لثورة  بعيد  �لحتفال  يوم  م�صاء  حربية  معد�ت 

ع�رص. �لثاين 

و��صتطاعت �أ�رصة �لفقيد �إح�صار جثته ودفنها مبدفن �لعائلة 
مبقابر �ملنارة بالإ�صكندرية، وتلقت �أ�رصة �ل�صهيد �ل�صاب تعزية 
من �ل�صيد �لرئي�ض جمال عبد �لنا�رص جاء بها: »يعز على �لوطن 
�أن يفتقد �صبابًا �أحر�ًر� ر�حو� �صحية �خليانة و�لغدر، هنا �صتظل 
ذكرى  مع  حر  عربي  كل  قلب  يف  خالدة  جميدة  ذكر�هم 
�أو�صمة  ورفعو�  �حلرية،  �صجرة  بدمائهم  روو�  �لذين  �ل�صهد�ء 

�لن�رص بكفاحهم ون�صالهم«.

جرين  ل�صارع  �لإ�صكندرية  حمافظة  �ختيار  جاء  ولقد 
ليحمل ��صم �ل�صهيد موفًقا، �إذ �إن �لفقيد كان يقطن مع �أ�رصته 
باملنزل رقم 27 حينما كان طالًبا، وبهذ�  نف�صه  �ل�صارع  بهذ� 
�ل�صارع تلقى تعليمه �لثانوي باملدر�صة �لعبا�صية �لتي تقع يف بد�يته 
�ل�صرية،  ح�صن  �ل�صهيد  وكان  بك،  حمرم  �صارع  جهة  من 
متحم�ًصا  بوطنيته،   � معتزًّ و�جبه،  �أد�ء  يف  متفانًيا  م�صتقيًما، 
وكان  و�لقر�ءة،  �لطالع  هو�يته  وكانت  �لعربية،  للقومية 
عمره 24 عاًما عند �لوفاة، وقد قررت �لكلية �لبحرية �إطالق 
من  ف�صيلة  وعلى  �لتجاري  بالق�صم  �لتدري�ض  قاعة  على  ��صمه 

ف�صائلها تخليًد� لذكر�ه، رحمه �لله وجعل جنة �خللد مثو�ه.

بق�سم   – �سارع   – من�سور  نبيل   –1301
حمرم بك

�صحى  عمره،  من  ع�رصة  �لثانية  يف  طفل  من�صور  نبيل 
بحياته لينتقم من �لإجنليز �لغا�صبني ملو�طنيه بعد �أن ر�أى دماءهم 
هذ�  مثل  تنجب  �أمة  و�إن  و�لعروبة،  �لوطن  �صبيل  يف  ت�صيل 
بذل  مهما  و�ل�صتعباد  �ل�صتعمار  يخ�صعها  لن  �لبطل  �لطفل 
لإذللها  وح�صية  و�أ�صاليب  جهود  من  �لغا�صمون  �مل�صتعمرون 
�حُلُلم،  يبلغ  �لطفل– وملا  نبيل  – فقد �صطر  �أفر�دها  و��صتعباد 
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حلًنا  ��صمه  و�صيبقى  �لفذ،  �ل�صت�صهاد  �صجل  �صفحة جمد يف 
على  ك�صاهد  و�لأجيال  �لأعو�م  مر  على  �لزمن  يردده  �صجيًّا 
ب�صالة �ل�صعب �لذي �أجنبه عربيًّا ل ير�صى بغري �لت�صحية يف �صبيل 

�لعروبة بدياًل.

�أكتوبر  من  من�صور يف 12  نبيل  �لبطل  �ل�صهيد  ولد  وقد 
�لدقهلية  مبديرية  �ل�صنبالوين  مبدينة  )1358هـ(  1939م  عام 
فودة  �ل�صيد  من�صور  �ل�صيد  حاليًّا( وهو جنل  �لدقهلية  )حمافظة 
�صنباط  بلدة  �لأ�صيل  �لتي موطنها  �أ�رصة فودة  �إىل  ينتمي  �لذي 
�ل�صهيد  �لطفل  �لغربية حالًيا(، وكان  �لغربية )حمافظة  مبديرية 
�ملجاهدة،  �خلالدة  بور�صعيد  مبدينة  �لبتد�ئية  در��صته  يتلقى 
�أنه  �أي  �لثالثة )نظام قدمي(  �إىل �ل�صنة  وو�صل يف هذه �لدر��صة 
كان �صيح�صل على �صهادة �لدر��صة �لبتد�ئية بعد �صنة در��صية 

و�حدة لو �أنه مل ي�صت�صهد بر�صا�ض �لإجنليز �لغادرين.

ولقد كانت بور�صعيد م�رصًحا ملظامل �جلي�ض �لإجنليزي على 
مر �لأعو�م �لتي تلت �إقامة مع�صكر�تهم مبنطقة قناة �ل�صوي�ض، 
ويف عام 1951م )1371هـ( كانت هذه �ملع�صكر�ت ت�صم 
حو�يل ثمانني �ألًفا من �جلنود، وعقب �إلغاء معاهدة 1936م 
)1355هـ( �أخذ �لفد�ئيون �مل�رصيون يقومون باأعمال تخريبية 
يف جو�نب تلك �ملع�صكر�ت �أق�صت م�صاجع حمتليها، وجعلت 
�إقامتهم يف كنفها جحيًما ل يطاق لهيبه، وخالل �لن�صف �لثاين 
من عام 1951م )1371هـ( ��صتدت وطاأة �لأعمال �لفد�ئية، 
وتكررت بطولتها حتى �صارت يومية تقريًبا، ومن ثم �صدد 
�غتالو�  �أن  بالأهايل، وحدث  �لغا�صم  بط�صهم  �أعمال  �لإجنليز 
�أربعة من �ملو�طنني على مر�أى وم�صمع من �لطفل نبيل من�صور 
مغتاليهم  من  ملو�طنيه  �لنتقام  على  و�صمم  حفيظته،  �أثار  مما 

�جلبناء �لظاملني، وقد وقع �لغتيال �لغادر �أثناء �ملظاهر�ت �لتي 
كانت تطالب بجالء جيو�ض �لحتالل على �أر�ض �لوطن.

بور�صعيد  �أهل  من  عدد  �إقناع  يف  �ملنا�صل  �لطفل  و�أفلح 
�لإجنليز،  �جلنود  �عتد�ء  � على  ردًّ فد�ئي  بعمل  �لقيام  بوجوب 
�صحبة  فت�صلل  ملع�صكرهم  �خللفية  �جلهة  مد�خل  يعرف  وكان 
�ملو�د  بع�ض  منهم  كل  يحمل  �ل�صائكة  �لأ�صالك  عرب  رفاقه 
�مللتهبة، و��صتطاعو� �أن ي�صعلو� �لنار يف �أكرث من ع�رصين خيمة 

�إجنليزية.

�إىل  يوؤدي  خمرج  عن  يبحث  �لبطل  �لطفل  كان  وبينما 
خارج �ملع�صكر بعد �أن �أدى مهمته �لفد�ئية �أطلق �جلنود �لأعد�ء 
�ملع�صكر،  �أر�ض  �لطاهرة  دماوؤه  تروي  قتياًل  فهوى  عليه  �لنار 
وت�صهد �لعامل على جور �لغا�صبني وي�صهد �لتاريخ على �لبطولة 
�ملبكرة، في�صجل لنبيل من�صور �صفحة جمد خالدة هي �صورة 
لأنبل ��صت�صهاد عرفته �لأجيال يف �صفر حو�دث �لدهر �مل�رصفة، 
بارئها  �إىل  �لفذ  �ملجاهد  �مل�رصي  �لبطل  روح  �صعود  وكان 
بالًغا من  �أكتوبر عام 1951م  ليل 16 من  ر��صية مر�صية يف 
�لعمر �ثني ع�رص عاًما و�أربعة �أيام، �صعدت روحه �لطاهرة �إىل 
جنة �خللد، وهي تلعن �ل�صتعماريني و�أعو�نهم يف كل �أر�ض 

ويف كل مكان.

1302– نبيل الوقَّاد – �سارع – بق�سم حمرم 
بك )الر�سافة �سابًقا(

هو نبيل بن بكر علي ح�صن �لوقَّاد، ولد بالإ�صكندرية يف 
15 من يناير عام 1936م )1355هـ( ب�صارع �لر�صافة �لذي 
و�إناًثا،  ذكوًر�  �صبعة  �إخوة  �أحد  وكان  �لآن،  ��صمه  يحمل 
وكان و�لده بكر علي ح�صن �لوقاد يعمل رئي�ض �أق�صام مبدر�صة 
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�ل�صناعات بال�صاطبي، وقد �أحلق مبدر�صة �صعيد �لأول �لبتد�ئية 
مبحرم بك يف �ل�صاد�صة من عمره ثم �لتحق مبدر�صة �لإ�صكندرية 
�لثانوية ب�صارع من�صا )�ملهند�ض �أحمد �إ�صماعيل حالًيا(، وكان 
�إىل  �لقدم، وعندما و�صل  لعبة كرة  �إىل  مييل منذ حد�ثة �صنه 
�ل�صنة �لثانية �لثانوية �أخذ ي�صارك يف �لتنظيمات �ل�صيا�صية للكفاح 
�صد �لإجنليز، و�لعمل على �إجالئهم من منطقة قناة �ل�صوي�ض 
�لغا�صبة ت�صم 80.000 جندي،  حيث كانت مع�صكر�تهم 
و�لده  �أحلقه  �لفد�ئية  تيار  يندفع يف  �أن  من  عليه  �أهله  وخلوف 
�أخوه �لأكرب  ببني �صويف حيث كان  �لثانوية  مبدر�صة �لأقباط 
�لثورة  قامت  �صنة 1952م )1372هـ(  مدر�ًصا، ويف  يعمل 
�لوطنية �لكربى تريد �خلال�ض من �ل�صتعمار و�لإقطاع و�مللكية 
و�لرجعية، ورغب نبيل يف �لعودة �إىل �لإ�صكندرية فا�صتجاب 
و�لده لرغبته، و�أحلقه مبدر�صة �لعبا�صية �لثانوية مبحرم بك عام 

1953م )1373هـ(.

بالكلية  و�لتحق  �لتوجيهية  �صهادة  على  ح�صل  وعندما 
�حلربية تنفيًذ� لرغبته، �إذ كان يعد نف�صه ليكون من طالبها وهو 
ونبوغه  �لريا�صي  تفوقه  �لكلية  وقدرت  �لثانوية،  �ملرحلة  يف 

�ملبكر، فمنحته �لإعفاء �لكامل من �مل�رصوفات �ملدر�صية.

�لفد�ئيني  �أعمال  يف  �لإ�صهام  عن  �لوقاد  نبيل  يتو�ن  ومل 
فقد  �لقناة،  منطقة  مع�صكر�ت  يف  �لربيطانيني  �صد  �لبطولية 
بجهة  ت�صكن  )1371هـ(  1951م  عام  خالل  �أ�رصته  كانت 
جليمونوبولو برمل �لإ�صكندرية، وكان هو طالًبا مبدر�صة �لرمل 
�لثانوية، وذ�ت يوم �ختفى نبيل، وبعد فرتة من �لزمن عرف 
و�لده �أنه �صافر مع �صالح هد�يت لاللتحاق مبع�صكر�ت تدريب 
من   25 يوم  �لإ�صماعيلية  معركة  يف  ��صرتك  ثم  �لفد�ئيني، 

يناير، وكان عمره وقتئذ ل يتجاوز �ل�صابعة ع�رصة.

و�لده  ي�صاعد  فكان  بو�لديه  �لرب  يق�رص يف  نبيل ل  وكان 
يف تربية �إخوته �ل�صغار، وير�صل له كل ما ي�صتطيع �إر�صاله من 

معونة مادية منذ �أن عني �صابًطا باجلي�ض.

وقد تخرج من �لكلية �حلربية يف �أول �إبريل عام 1956م 
)1376هـ( وعني مالزًما ثانًيا بالقو�ت �مل�صلحة، وعندما وقع 
نف�صه،  �لعام  ذلك  من  نوفمرب  �لثالثي على م�رص يف  �لعدو�ن 
كان قد ق�صى فرتة مر�ن يف فرقة �ل�صاعقة، و�رصعان ما تقدم 
بعدة  قام  وهناك  بور�صعيد،  �إىل  تر�صل  �رصية  �أول  �إىل  لين�صم 
�لعدو  قو�ت  عن  معلومات  على  وح�صل  ��صتطالع،  �أعمال 
و�لذخرية  �لأ�صلحة  �إدخال  يف  و��صرتك  وتوزيعها،  ومو�قعها 
قو�تنا  �ن�صحاب  يف  هام  بدور  قام  ثم  �ملجاهدة،  �ملدينة  �إىل 
باملدينة  �ل�رصية  �ملقاومة  يف  ذلك  عقب  و��صرتك  �صيناء،  عرب 
�لبا�صلة، وخالل عام 1958م )1378هـ(، عمل نبيل �لوقاد 
يف �جلي�ض �لأول بالإقليم �ل�صمايل )�صوريا(، وظل هناك طو�ل 
�ملدة من 14 مايو �إىل 28 نوفمرب من ذلك �لعام، ويف �لعام 
�لثاين 1959م )1379هـ( �صافر �إىل �ليمن ومكث هناك من 
4 يوليو �إىل 25 �أكتوبر، وقد �كت�صب يف هذه �ملدة خربة، 
فعرف طبيعة �لأر�ض وظروفها، وكان يق�صي وقت فر�غه يف 
ويف  �صنعاء،  مبدينة  �ملحيطة  �جلبال  يف  زمالئه  مع  نزهات 
26 من �صبتمرب عام 1962م )1382هـ( ��صتعلت نري�ن �لثورة 
�ليمنية �صد �لرجعية و�لطغيان و�صد �لإمامة �لفا�صدة �لتي جعلت 
من �ل�صعب �ليمني – وتعد�ده خم�صة ماليني – �صعًبا ل يرى 
نور �حلياة، وكاأنه يعي�ض يف ظلمات �لقرون �لو�صطى، وبادر 
�لدميقر�طية  �أقد�م  وتوطيد  �لثو�ر  جندة  �إىل  �مل�رصي  �ل�صعب 
�أي   – 1962م  عام  �أكتوبر  من   5 ففي  �ليمن،  �أر�ض  فوق 
من  حملة  �أول  و�صلت   – �لثورة  قيام  من  و�حد  �أ�صبوع  بعد 
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رجال �جلي�ض �مل�رصي �إىل �أر�ض �ملعركة، وق�صت بذلك على 
�ل�صتيالء  �لعرب يف  من حكام  و�لرجعيني  �صعود  �مللك  �آمال 
على �لوطن �ليمني، و�إرجاع �صعبه �إىل عهد �لظلم و�ل�صتعباد 
من  �لوقاد  نبيل  وكان  �لعاملية،  �حل�صارة  ركب  يف  و�لتاأخر 
�لرعيل �لأول، ويف فجر يوم 3 من �أكتوبر �صنة 1962 كان 
طابور من �أبطال �ل�صاعقة ي�صق طريقه من �صنعاء �لعا�صمة �إىل 
مدينة ماأرب يف �ل�رصق بقيادة نبيل �لوقاد، وكان هذ� �لطابور 
ي�صم 150 جنديًّا و�أربع دبابات، ثم و��صلت هذه �لقوة �صريها 
�لطريق  وكان  �رصو�ح،  �إىل  طريقها  يف  �لعرقوب  ر�أ�ض  �إىل 
عاليني،  جبلني  بني  �صيًقا   � ممرًّ يخرتق  وماأرب  �رصو�ح  بني 
�لو�صول  �ملنا�صبة يف هذه �لظروف، وقبل  نبيل �حليطة  فاتخذ 
من  ونزل  �لطابور  نبيل  �أوقف  كيلومرت�ت  بع�رصة  ماأرب  �إىل 
تتقدم  �لتي كانت  �لدبابة �لأوىل  �إىل  �مل�صفحة، و�جته  �صيارته 
�لقافلة وفرد خريطته، وجال مبنظاره �ملكرب �إىل ما حوله، ثم 
�لطابور و�صط حقول  ي�صبق  �مل�صفحة، و�أخذ  �إىل �صيارته  قفز 
�لألغام، وعلى بعد حو�يل �صتة �أميال من ماأرب دوى �نفجار 
هائل وتطايرت �ل�صظايا يف �لهو�ء، وبد�أت �لطلقات من مدفع 
رهيبة، وكان  �ملعركة  وبد�أت  �ملنهمر،  تخرج كال�صيل  نبيل 
فوق �جلبلني �أعد�ء مرتب�صون متح�صنون بال�صخور �ل�صخمة، 
فتلتهم  مد�فعها  تطلق  دباباتنا  و�أخذت  ويختفون،  ي�رصبون 
�لر�صا�ض �ملنطلق من �جلبال، وجنحت �لدبابات يف فتح �لطريق 
كاجلرذ�ن  جبناء  فر�رهم  يف  �لأعد�ء  وهرول  �رصو�ح،  �إىل 
�لقذرة، و�أ�رصع بع�ض رجال �لقافلة �إىل م�صفحة قائدهم �لبطل 
فوجدوه جثة هامدة، وقد حمى جنوده وزمالءه بدمه �لطاهر 
�لزكي، �إذ تقدمهم ليفديهم بروحه كما يفعل �لأبطال �لربرة 
�صهيد يف  �أول  فكان  �لبطويل،  �لفد�ئي  �ل�صت�صهاد  �صبيل  يف 
حرب �ليمن دفاًعا عن �حلق و�حلرية �لب�رصية، وقد �نفجر لغم 

�ليوم  م�صاء  ويف  جنوده،  يتقدم  وهو  �مل�صفحة  �صيارته  حتت 
�لطريق  على  كان  عام 1962  �أكتوبر  من   11 �أي يف  نف�صه 
وكر�متها  �لعروبة  �صبيل  يف  ��صت�صهد  �آخر  بطل  �رصو�ح  �إىل 
هو �لبطل �صند، ومعه �صتون بطاًل من رجال �ل�صاعقة، ويف 
24 من ذلك �ل�صهر رفع ��صم �ل�صهيد نبيل بكر علي �لوقاد �إىل 
�ل�صاد�صة  يبلغ  �لعربية، ومل  �لقومية  �ل�رصف يف كتاب  �صجل 

و�لع�رصين من �لعمر.

وكان نبيل قد رّقي �إىل رتبة �ملالزم �لأول يف �أول �إبريل 
عام 1958م )1378هـ(، ثم رقي �إىل رتبة نقيب يف 26 من 
�ل�صجاعة  �أن منح نوط  بعد  مار�ض عام 1960م )1380هـ( 
�لع�صكري، ثم منح ترقية خا�صة لرتبة �لر�ئد يوم ��صت�صهاده يف 
11 من �أكتوبر عام 1962م )1382هـ(، وقد قال �لرئي�ض 
جمال عبد �لنا�رص يف �خلطاب �لذي �ألقاه يوم �لأحد 23 من 
دي�صمرب عام 1962 مبنا�صبة �لعيد �ل�صابع للن�رص �إن �أول �صهد�ئنا 
يف �ليمن هو �ل�صابط نبيل �لوقاد، وقد �صقط يف منطقة �رصو�ح 
�لو�قعة  بيحان  �إمارة  من  نحوها  �لقادم  �لغزو  �صد  يف حماولة 

حتت �حلكم �لربيطاين.

�أن  و�لإعجاب  بالفخر  �ل�صهيد  هذ�  لأ�رصة  ي�صجل  ومما 
�حلكيم  عبد  �مل�صري  من  يطلب  مل  �لوقاد  ح�صن  علي  بكر  �أباه 
�إل  له  مقابلته  �مل�صلحة حني  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  عامر 
عن  للذود  �حلربية  بالكلية  �ل�صهيد  �صقيق  �إحلاق  على  يو�فق  �أن 
�لوطن و�ل�صت�صهاد يف �صبيله عندما يدعو �لد�عي للدفاع على 

حمى �لعروبة.

كلمة  يف  فاطلبها  لل�صارع  �لقدمي  �ل�صم  ترجمة  �أما 
)�لر�صافة(.
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1303– جناتي بك – �سارع – بق�سم حمرم بك
ثم  م�رص،  مبد�ر�ض  �لأولية  در��صته  تلقى  جناتي:  �سليمان   )1
�لتحق مبدر�صة �لفر�صان، و�ختري بعد ذلك �صمن طالب �لبعثة 
�لر�بعة �لتي �أر�صها حممد علي �إىل فرن�صا و�إجنلرت� عام 1844م 
)1260هـ(، فدخل �ملدر�صة �حلربية �مل�رصية �لتي �أن�صاأها حممد 
علي بباري�ض يف تلك �ل�صنة نف�صها، وجعلها حتت ريا�صة وزير 
�حلربية �لفرن�صية �لذي كانت له �صلطة تعيني ناظرها و�أ�صاتذتها، 
وبد�أ جناتي در��صته يف 16 من �أكتوبر من �ل�صنة نف�صها، وكان 
مرتبه �ل�صهري طو�ل مدة �لبعثة 250 قر�ًصا، ويف �أول دي�صمرب 
وكان  �لنهائي،  �لمتحان  �أدى  )1263هـ(  1846م  عام 
ترتيبه �ل�صاد�ض يف �لتخرج فاأحلق مبدر�صة �أركان حرب �جلي�ض 
�لفرن�صي وهو برتبة �ملالزم �لثاين، وظل بهذه �ملدر�صة عامني 
تخرج يف نهايتها، و�نخرط يف �صلك �جلي�ض �لفرن�صي للمر�ن 
)1266هـ(،  1849م  عام  م�رص  �إىل  عاد  ثم  عام،  مدة 
�ملادة(  )�نظر هذه  �لفرن�صاوي  �صليمان  باأركان حرب  و�لتحق 
�لذي كان �رصد�ًر� للجي�ض �مل�رصي يف ذلك �حلني، ثم عني 
ناظًر� للمدر�صة �حلربية بالإ�صكندرية يف عهد �صعيد �لأول، ويف 
�حلربية  �ملد�ر�ض  لإد�رة  ماأموًر�  عني  �إ�صماعيل  �خلديوي  عهد 
1867م  عام  �لنيل  ق�رص  من  نقلت  قد  وكانت  بالعبا�صية، 
�مل�صاة  �ملد�ر�ض خم�ص�صة ل�صباط  )1284هـ(، وكانت هذه 
و�ملدفعية و�لفر�صان و�لهند�صة �حلربية و�أركان �حلرب، وكان 
لنجاتي �أكرب �لف�صل يف نتائجها �لباهرة، وعقب �لثورة �لعر�بية 
و�لتجار  و�لعلماء  �ل�صباط  من  هائل  عدد  على  قب�ض  �لوطنية 
�لقاهرة  �صجون  و�أودعو�  و�لأعيان  �لنو�ب  جمل�ض  و�أع�صاء 
حو�يل  عددهم  بلغ  وقد  و�ملديريات،  و�لإ�صكندرية 
�لثالثني �ألًفا متهيًد� ملحاكمتهم، وكان بينهم �صليمان جناتي �إذ 

قب�ض عليه يف �صبتمرب عام 1882م )1300هـ( و�أفرج عنه يف 
دي�صمرب من تلك �ل�صنة مع �إلز�مه باأل يغادر منزله، وبعد �لعفو 

عنه وحلِّ �جلي�ض �مل�رصي عني قا�صًيا باملحاكم �ملختلطة.

ول يعرف تاريخ ومكان وفاته.

2( اأحمد ي��سف جناتي بك: ولد بالإ�صكندرية وتلقى درو�صه 
�لأوىل ببع�ض مد�ر�صها �لبتد�ئية، ثم بجامعها �ملعروف بجامع 
�ل�صيخ �لذي كان ي�صمى »�جلامع �لأنور« يف بد�ية �إن�صائه عندما 
�أحمد  وكان  �ملادة(،  هذه  )�نظر  با�صا  �إبر�هيم  �ل�صيخ  �أقامه 
وعلوم  و�لأدب  �لعربية،  �للغة  �إىل  مياًل  نف�صه  يعهد يف  جناتي 
و�ل�صعر  �للغة  يف  �لكتب  بقر�ءة  �صغره  منذ  و�أغرم  �لريا�صة، 
وكان  )1324هـ(  عام 1906م  تخرج  و�لأدب،  و�لتاريخ 
�لبتد�ئية،  �لنا�رصية  مبدر�صة  مدر�ًصا  فعني  �ملتخرجني،  �أول 
وبعد ثالث �صنو�ت نقل مدر�ًصا بد�ر �لعلوم ثم مدر�ًصا باملد�ر�ض 
�لثانوية لو�صاية �أذنت لها وز�رة �ملعارف حينئذ، ثم عاد �أ�صتاًذ� 
بد�ر �لعلوم عام 1920م )1339هـ(، وظل بها حتى �أحيل 
د�ر  يودع  �لتقاعد عام 1938م )1357هـ(، وما كاد  على 
قبل  من  وكان  �لعربية،  �للغة  بكلية  �أ�صتاًذ�  �ختري  حتى  �لعلوم 
و�لتطبيقات  �لبالغة،  وعلوم  و�لأدب  لالإن�صاء  مدر�ًصا  يندب 
�لعامة على علوم �للغة �لعربية كلها، ثم عني �أ�صتاًذ� بد�ر �ملعلمني 
�لعالية بالعر�ق مبدينة بغد�د و�ملعهد �لعايل للمعلمات يف �أو�خر 
�صبتمرب عام 1947م )1367هـ( وبقي بالعر�ق ثالثة �أعو�م. 
ومن موؤلفاته مذكرة مهمة يف �لأدب �لعربي يف �لع�رص �لعبا�صي 
وتاريخه، ويف تاريخ �لأدب مب�رص منذ �لفتح �لعربي �إىل �لع�رص 
�ألقاها على  �لأيوبي يف 560 �صفحة، وجمموعة حما�رص�ت 
يف  �لعرب  »�أديان  عنو�نها  �لعربية  �للغة  بكلية  �لتخ�ص�ض  طلبة 
�جلاهلية وعالقتها بالأدب �لعربي«، و�لتطبيقات �لعربية وتتناول 
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تطبيقات عالية على علوم �للغة جميعها من نحو و�رصف وبالغة 
وعرو�ض ونقد و�أدب وتعليق وت�صحيح و�رصوح نافعة لكتب 
خلكان،  لبن  �لأعيان«  و»وفيات  للمقري،  �لطيب«  »نفح 
و�لأهر�م  و�جلريدة  �ملوؤيد  بجر�ئد  ن�رصت  خمتلفة  ومقالت 
وغريها... ويف �صحيفة د�ر �لعلوم، وجملة �لر�صالة وتعليق 
مقدمة  مثل  �صها  درَّ �لتي  �لكتب  لبع�ض  وت�صحيح  و�رصوح 
�بن خلدون، و�أمايل �لقايل، و�أ�رص�ر �لبالغة، وكان يف غري 

جد�ل �صيخ �لنحاة و�حلجة �لناطقة يف �لنحو و�ل�رصف.

1304- النجدي بك – �سارع – بق�سم حمرم بك
بالبالد  �إىل منطقة جند  لقبه  �لنجدي ويرجع  هو م�صطفى 
هذه  يف  كان  �لأ�صيل  �أجد�ده  موطن  �أن  ولبد  �حلجازية، 
�ملنطقة قبل نزوح �أحدهم �إىل �لديار �مل�رصية و�ل�صتقر�ر بها، 
وقد ولد م�صطفى �لنجدي ببلدة ههيا من �أعمال مديرية �ل�رصقية 
)حمافظة �ل�رصقية حاليًّا(، وتلقى تعليمه �لأوىل باأحد كتاتيب 
بالقاهرة،  �لأمريية  باملد�ر�ض  �لتحق  ثم  ههيا،  ر�أ�صه  م�صقط 
�إىل  لل�صفر  ذلك  بعد  و�ختري  �لثانوية،  در��صته  �أمت  حيث 
�أر�صلت  �لتي  �لأوىل  �لعلمية  �لبعثة  طالب  �صمن  �أوروبا 
1822م  عام  خالل  مولده  وكان  �لأول،  عبا�ض  عهد  يف 

)1248هـ(.

عام  يونية  �صهر  من   12 يف  باأملانيا  �لطب  در��صة  فبد�أ 
1849م )1266هـ(، وبعد �أن �أمت هذه �لدر��صة وح�صل على 
�صهادتها �صافر �إىل �لنم�صا، وو��صل در��صته �لطبية بجامعة فيّنا، 
وكان قد رقِّي يف ذلك �حلني �إىل رتبة �ملالزم �لثاين، و�صار 
مرتبه �ل�صهري 250 قر�ًصا كان يتقا�صاها من�صور �أفندي عريف 
يف  �أ�رصته  على  لالإنفاق  منه  بتوكيل  �ملد�ر�ض  بديو�ن  �ملرتجم 

م�رص.

وبعد �أن �أمت در��صته �لعالية وح�صل على �إجازة �لدكتور�ة 
يف �لطب عاد �إىل �لوطن يف 22 من �صهر نوفمرب عام 1855م 
��صتغرقت  قد  بعثته  مدة  تكون  ثم  ومن  )1272هـ(، 
�لرغم من  �خلريجني، على  �أو�ئل  من  �صنو�ت، وكان  �صت 

�أنه كان �مل�رصي �لوحيد يف هذ� �لتخرج.

�ختري  ثم  �مل�رصي،  باجلي�ض  طبيًبا  عنيِّ  رجوعه  وعقب 
طبيًبا ملعية �صعيد �لأول ورجال بالطه وحا�صيته �خلا�صة، ورقي 
بعد ذلك �إىل وظيفة كبري �أطباء مديرية �جليزة يف �أو�ئل حكم 

�خلديوي �إ�صماعيل )�نظر مادة �خلديوي �لأول(.

ويف عام 1872م )1289هـ( �صار طبيًبا لديو�ن �جلهادية 
�ل�صنني �لالحقة  �لعقيد حالًيا(، و�صغل يف  برتبة قائمقام )رتبة 
�حلربية،  نظارة  من�صب  �آخرها  كان  رئي�صية  منا�صب  عدة 
�أن حدثت �لثورة �لعر�بية  وظل ي�صغل هذ� �ملن�صب �لكبري �إىل 
�لوطنية يف عام 1882م )1300هـ(، فلم يرتدد يف �ل�صرت�ك 
فيها، و�لإ�صهام يف حركتها �لثورية بكل طاقته و�إميانه �لثابت 
بحتميتها للخال�ض من �لظلم و�لطغيان و�لف�صاد، وكان �آنذ�ك 

بالإ�صكندرية.

�حلكم  و�صدر  �ملحاكمة  �إىل  م  ُقدِّ �لثورة  �نتهاء  ومبجرد 
�لإمام حممد  �أ�صهر �صحبة  ثمانية  بال�صام  فاأقام  من م�رص  بنفيه 
�نتقل  ثم  �ملادتني(،  �للقاين )�نظر هاتني  عبده، و�إبر�هيم بك 
رجع  ثم  �لزمن  من  مدة  طبيًبا  هناك  وعمل  �لآ�صتانة،  �إىل 
�ل�رصيفة  مهنته  وز�ول  )1306هـ(،  1888م  عام  منفاه  من 
بالإ�صكندرية ب�صع �صنو�ت، ثم رجع �إىل �لقاهرة حيث �تخذ 
من منزله بق�صم �جلمالية عيادة لعالج �لأهايل باملجان يف كثري 
�أن تويف يف 28 من  �إىل  من �حلالت، وعا�ض ب�صحة جيدة 
من  �لت�صعني  جتاوز  وقد  )1330هـ(،  عام 1912م  دي�صمرب 
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موفور  تقيًّا  ا  �صاحِلً �لإن�صانية  مهنته  يف  ماهًر�  وكان  عمره، 
ا لوطنه، م�صهوًر� بوطنيته �ل�صادقة. �لكر�مة، خمل�صً

كرموز بق�سم   – حارة   – النجوم   –1305
�لنجوم �أجر�م �صماوية ترتفع درجة حر�رتها �لذ�تية �إىل علو 
هائل، ومن ثم فاإن �صوءها �لالمع ينبعث منها نف�صها بعك�ض 
عليها �صوء  ينعك�ض  عندما  ن�صاهدها  �لتي  و�لأقمار  �لكو�كب 
�ل�صم�ض �أو �أ�صو�ء �لنجوم، وعلى هذ� �لأ�صا�ض تكون �لنجوم 
�جلوي،  فلكها  يف  �أر�صنا  تدور  �لتي  �ل�صم�ض  مثل  �صمو�ًصا 
�لالنهائي،  �لف�صائي  �لكون  �أنحاء  كافة  يف  تنت�رص  و�لنجوم 
وتختلف يف �أحجامها فبع�صها �أكرب من �ل�صم�ض �آلف �ملر�ت، 

وبع�صها يقل يف �حلجم عن �ل�صم�ض ماليني �ملر�ت.

و�إذ� ��صتثنينا �ل�صم�ض نالحظ �أن �لنجوم تبعد عن �لأر�ض 
م�صافات تتعدى حدود كل خيال �أو ت�صور، ولذ� تبدو لنا نقًطا 

�صغرية من �ل�صوء �لالمع على �لرغم من �أبعادها �ل�صا�صعة.

فئات  �إىل  �لنجوم  تق�صيم  �إىل  �لفلك  علماء  تو�صل  وقد 
تختلف باختالف حتليل �ل�صوء �لذي ينبعث منها، وي�صتخدمون 
يف معرفة ذلك جهاز يطلق عليه ��صم »�ملطياف« �لذي ي�صتطيع 
بدقته �ملتناهية يف �ل�صبط حتليل �ل�صوء �إىل مناطق �لألو�ن يف�صل 
بهذه  و��صتطاعو�  م�صيء،  وبع�صها  معتم  بع�صها  �رص�ئط  بينها 
�لو�صيلة �لعلمية معرفة حقائق كثرية عن �لنجوم من در��صة نتائج 
درجة  ومقد�ر  و�أبعادها،  كيانها  تركيب  مثل  �أ�صو�ئها  حتليل 

�حلر�رة �لتي تنبعث منها.

قيا�ض  �إىل   – �لدقة  من  �صيء  يف   – �لفلكيون  وتو�صل 
�أبعاد �أقرب �لنجوم �إىل �لأر�ض، ففي �أق�صى �لن�صف �جلنوبي 

�لقنطوري«،  »بالأقرب  يعرف  غام�ض  جنم  �ل�صماوية  للكرة 
عنها  يبعد  و�أنه  �لأر�ض،  �إىل  �لنجوم جميًعا  �أقرب  �أنه  �ت�صح 
بنحو 25 مليون مليون ميل، �أي �أن بعده عن �لأر�ض يعادل 
�لرغم من  �ألف مرة، وعلى  �ل�صم�ض عنها بحو�يل 270  بعد 
وذلك  قريب  زمن  منذ  �إل  ُيكت�صف  مل  فاإنه  �لنجم  هذ�  قرب 
بالنظر �إىل �صاآلة �ل�صوء �لذي ينبعث منه، و�إذ� ��صتثنينا �ل�صم�ض 
و�لقمر وبع�ض �ل�صيار�ت �لأخرى، فاإن �أملع جرم يف �ل�صماء 
ا �ل�صعرى �لعبور(، وقد  هو �ل�صعرى �ليمانية )�لتي ت�صمى �أي�صً
قدر �لبعد �لذي يف�صلها عن �ل�صم�ض مبا يعادل 51 مليون مليون 
�لأر�ض،  عن  �لقنطوري«  »�لأقرب  بُعد  �صعف  �أي  ميل 
�ليمانية  �ل�صعرى  من  �إلينا  ي�صل  �لذي  �ل�صوء  فاإن  ذلك  ومع 
�لقنطوري«  »�لأقرب  من  لينا  �إ ي�صل  �لذي  �ل�صوء  يعادل 

70 �ألف مرة.

�ل�صماء منتظمة �لرتتيب مما يدل يف غري  �لنجوم يف  وتنرث 
�صك �أو ريب على قدرة خالق �لأر�ض و�ل�صماء �لقادر �لعليم، 
ومن �ل�صهل م�صاهدتها و�لتاأكد من �أن نظامها يظل ثابًتا ليلة بعد 
�ل�صهل �كت�صاف خطوط منها، و�أ�صكال على  �أخرى، ومن 
هيئة مثلثات ومربعات، بل وعلى هيئة حروف هجائية و�أرقام، 
�لنجوم �لالمعة  �لفلك �لأقدمون جمموعات  وقد �صور علماء 
على �أ�صكال تخيلوها مثل �ملحر�ث و�لكر�صي و�حلية، ومن ثّم 
�نق�صمت �لنجوم يف ت�صورهم �إىل »كوكبات« �أو جماميع من 
�لنجوم �ملتقاربة يف �أفالكها �لف�صائية، و�أطلق �ليونانيون على 
�أبطالهم �خلر�فيني، ويف  جمموعات كثرية من �لنجوم �أ�صماء 
�خلريف عند �لغروب تظهر جمموعة كبرية من �لكوكبات يف 
�ل�رصق �أهمها: �جلبَّار )�جلوز�ء عند �لعرب(، و�لكلب �لأكرب 

و�لكلب �لأ�صغر و�لثور ووحيد �لقرن.
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�لف�صاء  يف  حركتها  بطء  �إىل  بالن�صبة  �لنجوم  وتنق�صم 
�لثو�بت«،  »�لنجوم  هي:  ق�صمني  �إىل  �حلركة  هذه  و�رصعة 
ثابتة  لي�صت  �لثو�بت  �لنجوم  �أن  غري  �ملتحركة«،  و»�لنجوم 
بالفعل، و�إمنا ترجع م�صاهدتنا لها على هذ� �لو�صع �إىل بعدها 
�ل�صا�صع عن �لأر�ض، �أما �ملتحركة فن�ها �رصيعة �حلركة لقربها 
ن�صبيًّا �إلينا، ولقد ثبت لعلماء �لفلك �أن �لنجوم �ملتحركة تقطع 
�أمياًل يف �لف�صاء تقل كثرًي� عما تقطعه �لنجوم  يف كل �صاعة 

�لثو�بت بكثري.

 ،� وبُعد �لنجوم عن �أر�صنا منفرج �ملدى �إىل حد بعيد جدًّ
فاأقربها �إلينا �أبعد من �ل�صم�ض عنا مبا يعادل 370.000 مرة �أي 
�أنه �أبعد 7000 مرة من �أبعد �لكو�كب �ل�صيارة من �ملجموعة 
�ل�صم�صية، وهو كوكب »بلوتو«، فال�صوء �ملنبعث من »بلوتو« 
�أعيننا، على  �إىل  �أو خم�ض �صاعات حتى ي�صل  �أربع  ي�صتغرق 
حني �أن �ل�صوء �ملنبعث من �أقرب �لنجوم �إلينا ي�صتغرق �أربع �أو 

خم�ض �صنو�ت قبل �أن يقع �إح�صا�صه على �أب�صارنا.

وكلما مرت �لأعو�م و�لقرون بالآلف و�ملاليني تغري مظهر 
�ل�صماء فتغري كوكبات �لنجوم �أ�صكالها وملعانها، وذلك كلما 
�قرتبت من �لأر�ض، �أو على �لأ�صح من �ملجموعة �ل�صم�صية، 
�لذي كان يف  فالنجم  �لالنهائي،  �لف�صاء  بعدت عنها يف  �أو 
فرتة من فرت�ت �لدهر �ل�صحيقة يف �لقدم يبدو ل�صكان �لأر�ض 
�أملع جنوم �ل�صماء يطرد بعده عنا حتى ي�صري �صعيف �ل�صوء ثم 
يختفي يف �لنهاية عن �لأنظار، وعندها جند �أنه ل يكاد يوجد 
يف �ل�صماء كلها جنم له من �للمعان ما لل�صعرى �ليمانية �لآن، 
من  �لقرب  بني  يجمع  �لو�صاء  �لنجم  هذ�  �أن  ندرك  ثم  ومن 
�أر�صنا وبني �للمعان �لذ�تي، وهو �أمر يندر وجوده يف �لنجوم 
�لأخرى غري �أن علم �لفلك �حلديث �أثبت �أن �ل�صعرى �ليمانية 

مل تنج من �خلفوت، فقد غلبت على �أمرها مرة على �لأقل فيما 
م�صى من �لأحقاب �لغابرة.

نورها  و�صل  �لتي  �لنجوم  �أوز�ن  تقدير  �لعلماء  و��صتطاع 
�إىل �لأر�ض حتى �لآن، وتاأكدو� �أن وزن �أكربها ل يتجاوز 
عن  يقل  ل  �أ�صغرها حجًما  و�أن  مر�ت،  �ل�صم�ض ع�رص  وزن 
وزن �ل�صم�ض مبا يعادل ع�رصة �أ�صعاف، ومل يعرثو� حتى يومنا 
هذ� على جنم ينخف�ض وزنه �إىل جزء من ع�رصة �أجز�ء من وزن 
�ل�صم�ض، ومن ثم �أدركو� ب�صفة قاطعة �أن �لفروق يف �أوز�ن 

�لنجوم معتدلة ل �صذوذ فيها.

وعلى �لعك�ض من تقارب �أوز�ن �لنجوم يختلف �صووؤها 
�ختالًفا كبرًي� من حيث قوة �إ�صعاعها وملعانها، فبجانب �ل�صعرى 
�ليمانية مثاًل جنم خافت ل يبعث من �ل�صوء �إل ما يعادل جزء 
من ع�رصة �آلف من �ملقد�ر �لذي تبعث به �ل�صعرى، فهو من 
�ليمانية  �ل�صعرى  �صوء  يف  �لحتجاب  ومن  �ل�صوئي  �ل�صعف 
�ل�صاطع بحيث مل ت�صتطع �ملر��صد �كت�صافه يف �لف�صاء �إل خالل 
عام 1862م، ول يرجع �صعف ملعانه �إىل بعده عن �لأر�ض، 
�إذ �إنه يدور د�ئًما يف فلك �ل�صعرى �ليمانية وحولها، ومن ثم 

فهو على �لبعد نف�صه �لذي يف�صل �لأر�ض عن �ل�صعرى.

خافت  جنم  تبعه  �لذي  �لوحيد  �لنجم  �ل�صعرى  ولي�صت 
تو�بع جتري  �أخرى ذ�ت  �لف�صاء جنوم  بل يف  �ل�صوء،  �صئيل 
يف فلكها وتالزمها، فال�صعرى �ل�صامية )�أو �لغمي�صاء( لها رفيق 
خفي يقدر �صووؤه باأقل من جزء من مائة �ألف من �صوء �ل�صعرى 

�ل�صامية.

ول�صتطاعة �ملو�زنة بني ملعان جنم من �لنجوم وجنم �آخر، 
�أوًل على مقد�ر بعده عن �لأر�ض، فاإذ� كان  يجب �لوقوف 
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هذ� �لبعد يعادل بعد جنم بجانبه �أمكن يف هذه �حلالة �جلزم باأن 
�أحدهما �أكرث �صوًء� من �لآخر.

يبلغ  �لأر�ض  عن  �ل�صم�ض  بعد  �أن  ومبا 
92.900.000 ميل فقد �أ�صبح يف �لو�صع ح�صاب �لقدرة 
لل�صم�ض حتى ت�صيء �لأر�ض،  �ل�صم�صية �لتي لبد �أن تكون 
�لأر�ض،  عن  يف�صلها  �لذي  �ل�صا�صع  �لبعد  هذ�  على  وهي 
من  �ل�صم�ض  تبعثه  ما  �أن  وعرف  �لقدرة  هذه  عرفت  وقد 
3.000.000000.000.000.000. يعادل  �ل�صوء 

000.000.000 �صمعة.

وملا كانت �ل�صعرى �ليمانية �أبعد من �ل�صم�ض عن �لأر�ض 
باأكرث من ن�صف مليون مرة، ومبا �أن �صوء �ل�صم�ض ي�صل �إلينا 
�لزمن  من  ي�صتغرق  �ليمانية  �ل�صعرى  �صوء  دقائق  ثماين  بعد 
وعلى  �لأر�ض،  �صكان  �أعني  �إىل  ي�صل  لكي  �صنو�ت  ثماين 
�أ�صا�ض هذه �لتقدير�ت ي�صتطاع ح�صاب �لقدرة �ل�صمعية �لفعلية 
لل�صعرى �ليمانية �لتي ي�صطع �صووؤها �ل�صديد يف كبد �ل�صماء، 
وقد عرف �أن �صوءها يعادل �صوء �ل�صم�ض 26 مرة، وقيا�ًصا 
�ل�صم�ض  �إذ� حلت حمل  �ل�صعرى  باأن  �لقول  ميكن  ذلك  على 
فجاأة ف�رصعان ما تختفي �أنهار وحميطات �لأر�ض ويذوب جليد 

�لقطبني ثم يعقب ذلك مبا�رصة �نتهاء �حلياة على �صطحها.

ولي�صت �ل�صعرى �ليمانية �لنجم �لوحيد �لذي تزيد قدرته 
قوة  �أ�صد  جنوم  �لف�صاء  يف  �إذ  �ل�صم�ض،  قدرة  على  �ل�صمعية 
معرفته  �إىل  �لفلك  علماء  تو�صل  �لذي  فالنجم  و�أكرث �صوًء�، 
تزيد   »S. Doradus دور�دو�ض  »�ض.  ��صم  عليه  و�أطلقو� 
قدرته �ل�صمعية على قدرة �ل�صعرى بحو�يل ع�رصة �آلف �صعف 

وعلى قدرة �ل�صم�ض باأكرث من 300 �ألف �صعف.

وتنق�صم �لنجوم من حيث لونها �إىل ق�صمني �أحدهما يبعث 
ب�صوء �أزرق و�لآخر ب�صوء �أحمر، وقد تاأكد علماء �لفلك من 
هذين �للونني عن طريق �آلة �لت�صوير �ل�صم�صي، فهذه �لآلة تظهر 
�للون �لأزرق على ورقها �حل�صا�ض �أبي�ض، وتظهر �للون �لأحمر 
�أ�صود، وبت�صوير جنم �ل�صماء بالآلة �لفوتوغر�فية ظهرت �لنجوم 
ذ�ت �ل�صوء �لأزرق بي�صاء وظهرت ذ�ت �ل�صوء �لأحمر نقًطا 
خافتة تكاد ل تظهر يف �ل�صورة كلية، ومن هنا عرف كل من 
نوعي �لنجوم وعرف علميًّا �أن �ختالف لون �لنجوم يرجع �إىل 
�ختالف درجة حر�رتها ولي�ض �إىل بعدها �أو قربها من كوكب 
�لأر�ض، وطريقة معرفة �ألو�ن �لنجوم �صهلة وب�صيطة، فقطعة 
�حلديد يتغري لونها يف كور �حلد�د ح�صب تغري درجة ت�صخينها، 
�أحمر د�كن يف مبد�أ �لأمر ثم يتحول هذ�  فهي تبدو يف لون 
�للون �إىل �أحمر قان ثم ي�صري �أ�صفر ويتحول بعد ذلك �إىل ما 
متغرية  تظهر  فهي  �لنجوم  وهكذ�  �لأبي�ض،  �للون  من  يقرب 
و�لأ�صفر  �لد�كن  �لأحمر  منها  �لألو�ن  من  كامل  �صياق  يف 
تزد�د  حر�رتها  ودرجة  و�لبنف�صجي،  و�لأزرق  و�لأبي�ض 
�صدة وفاًقا لألو�نها، فاأقل �لنجوم حر�رة هي �حلمر�ء �لدكناء 
وت�صل حر�رتها �إىل 1400ْ  مئوية وت�صل حر�رة �ل�صفر�ء �إىل 
�صعف هذ� �لرقم، ثم تاأتي �لنجوم �لتي متاثل �ل�صم�ض يف لونها 
وتبلغ درجة حر�رتها 5500ْ  مئوية �أو 10.000ْ  فهرنهتية، 
وهكذ� حتى ت�صل �إىل �أ�صد �لنجوم حر�رة وتبلغ درجة حر�رتها 

70.000  درجة فهرنهتية �أو 39.000 درجة مئوية.

وعلى هذ� �لأ�صا�ض �حلر�ري للنجوم فاإن كل بو�صة مربعة 
من �صطح جنم ذي حر�رة قوية ت�صتطيع �أن تكون م�صدر قوة 
باأق�صى  �ملحطات  عابر�ت  من  باخرة  لت�صيري  تكفي  حر�رية 
فاإن  �أخرى  تتوقف، ومن جهة  �رصعتها، وبحالة م�صتمرة ل 
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مئوية  درجة   1400 حر�رته  درجة  �صطح  من  �ملربعة  �لبو�صة 
فقط، وهي درجة حر�رة �أبرد جنم معروف، ل تكفي لت�صيري 
يف  �حلر�رة  درجة  ومبقارنة  �لتجديف،  قو�رب  من  قارب 
�حلالتني يت�صح �أن �أ�صدهما حر�رة تبعث من �ل�صعاع مبا يعادل ما 
تبعث �لأخرى 300.000 مرة، وعلى هذ� �لقيا�ض يجب �أن 
تكون م�صاحة �صطح �لنجم �لذي درجة حر�رته منخف�صة قدر 
مرة،   300.000 �لعالية  �حلر�رة  ذي  �لنجم  �صطح  م�صاحة 
وذلك لكي ي�صتطيع �أن يخرج من �ل�صعاع قدر ما يخرج �لنجم 
خمتلفة  �لنجوم  �أن  على  يدل  هذ�  وكل  �لعالية،  �حلر�رة  ذو 
� يف �أقد�رها، ومن ثم يت�صح �أنه لكي تكون �لنجوم ذ�ت  جدًّ
�للون �لأحمر �لد�كن ذ�ت قدرة �صمعية معقولة يجب �أن تكون 
هائلة �حلجم لأن قدرتها �ل�صمعية لكل بو�صة مربعة من �صطحها 

.� �صعيفة جدًّ

�صمعية  قدرة  لها  �لد�كنة  �حلمر�ء  �لنجوم  بع�ض  �أن  غري 
� وهي تبعث مبقد�ر عظيم من �حلر�رة، ولقد تو�صل  كبرية جدًّ
�لتنبوؤ مبقد�ر درجة �حلر�رة لكثري من  �إىل  �لفلك �حلديث  علم 
وذلك  �ملن�رصفة،  �ل�صنني  عرب  �ملر��صد  �كت�صفتها  �لتي  �لنجوم 
�لنجم ملعرفة  بتطبيق نظرية حر�رة كل بو�صة مربعة من �صطح 
مقد�ر كربه، ومتى عرف مقد�ر �ل�صعاع �ملنبعث من كل بو�صة 
منها  يتكون  �لتي  �ملربعة  �لبو�صات  معرفة  ي�صتطاع  �صطحه  من 

�صطحه �لكلي، وذلك بعملية ق�صمة ب�صيطة.

ولتفكك �لذر�ت يف درجات �حلر�رة �ملرتفعة يف �لنجوم 
فقد  جنم،  كل  كيان  يف   � جدًّ م�صغوًطا  تكد�ًصا  وتكد�صها 
تو�صل �لعلم �إىل معرفة �أن كل بو�صة مربعة من �صطح �لنجوم 
تبعث من �لطاقة ما يعادل 250 ح�صاًنا يف مقابلة 50 ح�صاًنا 
فقط لكل بو�صة مربعة من �صطح �ل�صم�ض، ويت�صح �لتكد�ض 

ي �ل�صديد يف �لنجوم �مل�صماة »بالأقز�م �لبي�صاء« لأنها على  �لذرِّ
درجة حر�رة عالية جتعلها يف درجة �لبي�صا�ض وتبعث بحر�رة 

مبي�صة لعلوها �لفائق.

ولي�ض على �صطح �ل�صم�ض تكد�ض �صديد للذر�ت �ملكونة 
�لبي�صاء«،  »�لأقز�م  �صطح  على  �ملوجود  �لتكد�ض  مثل  له 
و�لنجم �ل�صم�صي ميثل �أغلب �لنجوم �ل�صماوية �مل�صماة بالنجوم 
ذ�ت �لقدر �ملتو�صط، وهي تعادل 80% من جنوم �ل�صماء كلها 
وحر�رتها تقرب من حر�رة �ل�صم�ض، وينتج عن ذلك �أن ذر�تها 
�لنو�ة وذلك على خالف  �إىل  �لأقرب  بالكهربني  حتتفظ عادة 
�لكو�كب �لعالية �حلر�رة �لتي تتفكك فيها �لذر�ت فتبتعد عنها 
ذ�ت  �لنجوم  �أن  �لفلك  علم  �أثبت  ثم  ومن  كلية،  كهاربها 
�لعالية  �لبي�صاء«  »�لأقز�م  جنوم  من  بكثري  �أكرب  �ملتو�صط  �لقدر 

�حلر�رة.

ووفاًقا لأوز�ن �لنجوم جند �أن ترتيبها ح�صب �لأوز�ن يرتبها 
تلقائيًّا ح�صب �ألو�نها، فاأثقل �لنجوم وزًنا هي �أكرثها زرقة، 
�لبي�صا�ض  �إىل  �لزرقة  من  �للون  �نحدر  �لوزن  نق�ض  وكلما 
لذلك  وتبًعا  �لقامت،  �لد�كن  �لحمر�ر  �أ�صد  فاإىل  فال�صفرة 

تتناق�ض �لقدرة �ل�صمعية با�صتمر�ر وفاًقا لتناق�ض �لوزن.

و�أطلق علم �لفلك على �لنجوم �لهائلة �لكربى ��صم »�ملردة 
كهارب  �أن  لدرجة  �حلر�رة  قوة  �صعف  من  وهي  �حلمر�ء«، 
ذّر�تها ل تنتزع منها بحيث ل يبقى منها �إل كهربني كما هو 
�لكهارب  مع  حلقات  تبقى  بل  �ل�صم�ض  �صطح  على  �ل�صاأن 
ة مما يجعل هذه �لنو�ة ذ�ت قدرة ل يتي�رص معها  عالقة بنو�ة �لذرَّ
كب�صها �أو تكدي�صها �إىل حد كبري، ومعظم هذه �لنجوم �ملردة 
يلتهم يف  يت�صع كل منها لأن  �حلمر�ء من كرب �حلجم بحيث 
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من  �لرغم  �لأقل، وعلى  �ل�صم�ض على  مثل  مليون جنم  جوفه 
�أن قدرتها �ل�صمعية عالية فاإن لها �صطًحا هو من �لعظم بحيث 
�أن مقد�ر �لطاقة �لذي يجب على كل بو�صة مربعة �أن تخل�ض 
منه �صغري قد ل يتعدى �أحياًنا قوة ن�صف ح�صان فقط، على 
حني يبلغ نظريه على �صطح �ل�صم�ض قوة 50 ح�صاًنا، ونظريه 
�ألف  قوة 50  �لزرقاء  �لرئي�صي  �لتتابع  بع�ض جنوم  �صطح  على 
�لقليل  �ملقد�ر  �أن يلخ�ض من هذ�  ي�صتطيع  ح�صان، و�ل�صطح 
من �لطاقة دون �أن ي�صخن �أكرث مما ينبغي ولذ� يكون لونه عادة 

�أحمر �أو يف حالت �أقل �أ�صفر.

وملا كان �ل�صعاع �لنجومي له وزن، فمن �لثابت �أن جزًء� 
�أجز�ء  من  جزء  كل  من  با�صتمر�ر  ين�صب  �لنجوم  وزن  من 
�أ�صطحها، ودل �حل�صاب �لدقيق على �أن �ل�صعاع �لكلي �ملنبعث 
ومن  �لأطنان،  من  ماليني   4 يزن  ثانية  �ل�صم�ض يف كل  من 
ثم فاإن �ل�صم�ض تنق�ض من حيث وزنها مبقد�ر هذه �لأطنان، 
�أقل مما  تزن  �لر�هن  �لوقت  �ل�صم�ض يف  فاإن  وقيا�ًصا على ذلك 
تولّد  �لآن كيف  يعرف حتى  كانت عليه وقت خلقها، ومل 
�لنجوم �صعاعها، ولكن �لقريب �إىل �لعقل هو �أنها تولِّد ذلك 
تباًعا وبحالة م�صتمرة، ومن ثم  �تها  باإفناء ذرَّ �أي  باإفناء مادتها 
بحالة  �لوزنية  �خلفة  �آخذة يف  �لنجوم  �ل�صم�ض، وكذلك  فاإن 
مطردة، وذلك ب�صبب نق�صان وزنها، ولذلك ينبغي �أن يكون 

�أخف �لنجوم وزًنا هو �أقدمها عمًر�.

�ل�صم�ض  نق�صان  ب�صبب  �لقلق  �إىل  يدعو  ما  هناك  ولي�ض 
�مل�صتمر، فالثابت هو �أنها تختزن من �لذّر�ت ما يكفيها نحو 
15 مليون مليون �صنة على �ملعدل �لذي تتناق�ض به �لآن، لكنها 
�صتكون قد  بزمن طويل لبد  فيها  �آخر ذرة  تاأتي على  �أن  قبل 
و�صلت �إىل حالة �لنجوم �ل�صعيفة �لإ�صاءة �لأ�صغر يف �حلجم 

وعندها تكون �أبطاأ كثرًي� يف �إ�صعاع مادتها مما هي عليه �لآن، 
�لنجوم  ملعظم  يكون  �أن  �لر�جح  من  فاإنه  �لقيا�ض  هذ�  وعلى 
�أن  قبل  تعي�صها  �أن  ترجو  �ل�صنني  ماليني  ماليني  من  مئات 

يحتويها �لظالم �آخر �لأمر.

وتتمة ملعرفة �لنجوم وم�صالكها ي�صتطاع �لرجوع �إىل مادة 
ة« �لتي يطلق ��صمها على حارة بق�صم كرموز. »�ملجرَّ

درجة  �رتفاع  مقد�ر  �لإن�صاين  �لت�صور  على  �لع�صري  ومن 
�حلر�رة يف �لنجوم، و�إذ� علم لنا �أن �أعلى ما ميكن �أن ينبعث 
على  يزيد  ل  �لآن  حتى  معروف  حر�ري  فرن  �أكرب  من 
4000 درجة مئوية، وعرف �أن درجة كثري من �لنجوم ترت�وح 
على �صطحه �خلارجي بني 3000 - 23.000 درجة مئوية، 
و�أن هذه �حلر�رة ت�صل يف مركز �ل�صم�ض �إىل 20 مليون درجة 
فاإنه ي�صتطاع لنا �حلكم على مدى �رتفاع درجة حر�رتها �لذي 
�لهائلة  �لدرجات  تلك  وعند  �صهولة،  يف  تخيله  للعقل  ميكن 
�أن  ينبغي  �إفهامنا  ت�صورها على  ي�صتع�صي  يكاد  و�لتي  �لرتفاع 
�أن  مو�د وعنا�رص يجب  �لنجوم من  عليه  ت�صتمل  ما  �أن  ندرك 
ي�صري �إىل حالت يجعلها تختلف كل �لختالف عن �صبيهاتها 
على �صطح �لأر�ض، فقد تزيد كثافتها مثاًل �إىل حد يجعل �أية 
�آلة ر�فعة مهما بلغت قوتها ل تقوى على رفع ما يو�زي ملء 

�صلة �صغرية منها.

و�إذ� نظرنا �إىل �ل�صماء بالعني �ملجردة يف ليلة �صافية ��صتطعنا 
�أن ترى حو�يل ثالثة �آلف جنم فقط، غري �أن �لأجهزة �لفلكية 
�حلديثة ��صتطاعت �أن تظهر يف �لقبة �ل�صماوية عدًد� من �لنجوم 
� من 1500 مليون، مل يدر�ض منها حتى  ي�صل �إىل �أكرث جدًّ
�لتي  �لنجوم  �أن  مليون، ويالحظ  يقرب من ربع  ما  �إل  �لآن 
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تبدو مفردة للعني �ملجردة تظهرها �لأجهزة �لفلكية مزدوجة، 
جاذبية  مركز  حول  ويدور�ن  منف�صلني  �لنجمان  يكون  وقد 

م�صرتك، �أو قد يكونان على هيئة تو�أم.

وي�صتنتج وجود �لنجوم �لتو�ئم من �لتقلبات �ل�صوئية �لتي 
ت�صدر عنها ول�صيما عندما ت�صدر عن جنم خافت �ل�صوء يدور 
�ل�صوئية  �لتقلبات  تلك  تكون  و�أحياًنا  بر�ق،  حول جنم لمع 
ناجتة من تغري�ت حقيقية يف �صدة �صوء �لنجوم، وت�صمى �لنجوم 
�لتي ل يثبت �صووؤها على حالة و�حدة بالنجوم �ملتغرية، ومل 
�لوقوف على حقيقة هذه  �لآن من  �لفلك حتى  يتمكن علماء 
�لظاهرة  هذه  من  ��صتفادو�  قد  �أنهم  غري  �ل�صوئية،  �لتقلبات 

�لفلكية يف تقدير �أبعاد بع�ض �لنجوم كما تقدم �رصحه.

وهناك ظاهرة �أخرى حتدث �أحياًنا لبع�ض �لنجوم وترتكز 
�أن درجتها تزد�د ملعاًنا فجاأة و�إىل درجة عالية، ثم تهبط  يف 
هذه �لدرجة تدريجيًّا �إىل �أن يثبت �لنجم على �صورة هي �أ�صد 
�لظاهرة  تنتابها هذه  �لتي  �لنجوم  وت�صمى  قبل،  ملعاًنا من ذي 
بالنجوم �لرب�قة، ومل نعرف طبيعة هذه �لظاهرة �إىل �لآن ول 
ي�صتطيع �لفلكيون �لتنبوؤ بوقوعها، ولو قدر ل�صم�صنا �أن تتعر�ض 
لهذه �لظاهرة يوًما لكان هذ� �صبًبا يف فناء �حلياة و�نتهائها على 

�صطح �لأر�ض.

ول تدور �لنجوم يف �صكل عجلة حول �ل�صم�ض كما كان 
 � �صا�صع جدًّ بعد  ة على  تدور حول �رصَّ و�إمنا  يظنون  �لأقدمون 
من �لأر�ض بحيث �إن �ل�صوء �ملنبعث من هذه �ل�رصة �لنجومية 
ولقوة  �صنة،   50.000 حو�يل  �إلينا  منها  للو�صول  ي�صتغرق 
ة فاإن �لنجوم �لقريبة منها تدور حولها ب�رصعة �أكرث  جذب �ل�رصَّ
� عنها تتحرك  من �لبعيدة عنها، ولذلك فاإن �ل�صم�ض �لبعيدة جدًّ

حولها ب�رصعة تقرب من 200 ميل يف �لثانية، وعلى �لرغم من 
حتركها بهذه �ل�رصعة فاإن رحلتها �لكاملة حول �ل�رصة ت�صتغرق 

يف تقدير �لفلكيني من مائتي مليون �إىل ثالثمائة مليون �صنة.

ومل يتمكن علم �لفلك من معرفة عدد �لنجوم يف دقة ل 
تقبل �ل�صك، غري �أن �لأبحاث �مل�صتمرة يف هذ� �ل�صدد متيل �إىل 

�لعتقاد يف �أن عددها يربو على �ملائة �ألف مليون جنم.

�لأ�صل  يف  تكن  مل  �لنجوم  �أن  �لفلك  علماء  ويرجح 
تولدت من كتل غازية �صدميية  �لغاز متكاثفة  غري قطر�ت من 
�صحابة  تتكاثف  كما  منف�صلة،  قطع  �إىل  بدورها  تكاثفت 
�لنجوم  وجود  يف�رص  وهذ�  �ملاء،  من  قطر�ت  وت�صري  �لبخار 
على هيئة جماعات كبرية وجدت كل جماعة منها يف �لأ�صل 
من كرة و�حدة من �لغاز �ل�صدميي، ومن ثم يجب �أن نت�صور 
�ل�صد�ئم �ملنتظمة �ل�صكل مو�طن للنجوم و�أماكن ولدتها، و�أن 

بهذه �ملو�طن و�لأماكن تولد �لنجوم وحتيا ومتوت.

�لفلكيون  يذهب  �لعلمي  �لفلكي  �لرتجيح  هذ�  وبناء على 
غاز  هيئة  على  بد�أت  �لكون  مادة  �أن  وهو  �آخر،  ترجيح  �إىل 
من  خلقت  �ل�صماوية  �ل�صد�ئم  و�أن  �لالنهائي،  �لف�صاء  خالل 

تكاثف هذ� �لغاز.

قدرها  م�صافة  على  توجد  �أر�صنا  �إىل  �ل�صد�ئم  و�أقرب 
يبلغ  م�صافة  توجد على  عنا  و�أبعدها  �صنة �صوئية،  مليون   50
بعدها حو�يل 140 مليون �صنة �صوئية �أي �أن �صوءها ي�صتغرق 
140 مليون �صنة يف �لو�صول �إىل �أعيننا، وقد تو�صل �لأمريكان 
�إىل ت�صييد مر��صد �أكرب قوة من غريها، وتكفي قوتها �لهائلة 
عف �لف�صاء �لذي �أمكن �صربه حتى �لآن، ومن  ل�صرِب غوِر �صِ
يعادل  مبا  �لأر�ض  تبعد عن  �صد�ئم  �لك�صف عن  ��صتطاعو�  ثم 
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�صعف �مل�صافات �ملو�صحة قبل، و�صار عدد �ل�صد�ئم �ملعروفة 
فلكيًّا يزيد على مليوين �صدمي ي�صم كل منها باليني �لنجوم، 

و�لأجر�م �ل�صماوية ف�صبحان �خلالق �لقدير.

1306– جنيب احلداد – �سارع – بق�سم كرموز
�ليازجي  نا�صيف  �ل�صيخ  حفيد  �حلد�د  �صليمان  جنيب  هو 
بلبنان عام 1867م )1284هـ(  ولد  �ليازجي(،  مادة  )�نظر 
ون�صاأ ن�صاأة �أدبية يف بيت علم، ومن ثّم ��صتحق لقب »�ل�صيخ« 
على غر�ر جده و�إخوة جده، ف�صار �صاعًر� رقيًقا، وكاتًبا بليًغا، 
هاجر  وقد  ح�صيًفا،  ومرتجًما  ممتاًز�  ا  وقا�صًّ ناقًد�،  و�صحفيًّا 
�صابًّا �إىل م�رص وعمل حمرًر� ومرتجًما بجريدة �لأهر�م، وتبنَّى 
ق�صية �ملر�أة و�أن�صاأ مع �صقيقه �أمني �حلد�د وعبده بدر�ن جريدة 
)1312هـ(،  1894م  عام  �لإ�صكندرية  �لعرب« يف  »ل�صان 
وكانت �أ�صبوعية ثم �صارت يومية بعد ذلك، وقد نقلت هذه 
�جلريدة �إىل �لقاهرة، ثم �أعيدت �إىل �لإ�صكندرية، و�أن�صاأ فيما 
فرتة  خالل  �إل  ت�صدر  مل  �لتي  �ليومية  »�ل�صالم«  جريدة  بعد 

ق�صرية ثم �حتجبت.

وكان �ل�صيخ جنيب �حلد�د من �أملع �صعر�ء ع�رصه، ومن 
موؤلفاته رو�ية »�صالح �لدين �لأيوبي« �لتي مثلت على �مل�صارح 
مدة طويلة، ورو�ية »�صهد�ء �لغر�م« وهي مرتجمة عن رو�ية 
»روميو وجولييت«، وتخلل هاتني �لرو�يتني �أبيات من �ل�صعر 
�ل�صبا  عهد  يف  �صاهدت  وقد  �لتمثيل،  �أثناء  تغنى  كانت 
رو�ية  �أ�صعار  يغني  �ملادة(  هذه  )�نظر  حجازي  �صالمة  �ل�صيخ 
بني  ماز�لت  �أ�صطو�نات  على  �صجلت  �لتي  �لغر�م«  »�صهد�ء 
�لذي  �صالمة حجازي  �ل�صيخ  �ملرحوم  مقتنيات حمبي �صوت 
)�أي �صاحب  �لع�رص �حلديث  �لعربي يف  �لوحيد  »�لتينور«  يعد 

�ل�صوت �لرنان �لقوي �لعايل �لعذب �لرفيع(، وكانت �أ�صعار 
وغنتها  �صتى  مطربني  من  تغنى  �لأيوبي«  �لدين  »�صالح  رو�ية 
�ملرحومة منرية �ملهدية عندما كانت تت�رصبل مالب�ض �لبطل يف 

�لرو�ية وحتمل �ل�صيف �إىل جانبها.

ولل�صيخ جنيب �حلد�د ديو�ن �أ�صماه »تذكار �ل�صبا«، وقد 
�أدب  هو  جديد  �أدب  �أبو�ب  فيها  تفتحت  فرتة  جنيب  عا�رص 
�أنه  و�لنقد، ومع  �ملقال،  و�أدب  �لتمثيلية،  و�لرو�ية  �لق�صة، 
مل يقطع من �لزمن يف حياته �صوى �ثنتني وثالثني �صنة – ق�صى 
تكوين  يف  �خل�صب  باإنتاجه  �أ�صهم  فقد   – م�رص  يف  معظمها 
عنا�رص هذ� �لأدب �جلديد �إ�صهاًما ي�صعه يف �صفوة بناة �لنه�صة 

�لأدبية �حلديثة يف �لعامل �لعربي �ملعا�رص.

ويعد �ل�صيخ �حلد�د ر�ئًد� من �لرعيل �لأول من نقاد �لأدب 
بحًثا  �إل  �ملو�صع  �أنه مل يكتب يف �صميم هذ�  �لرغم من  على 
و�حًد� ن�رصه خاله يف جملة »�لبيان« عام 1898م )1316هـ( 
بني  �ملادة(  هذه  )�نظر  �ملنفلوطي  لطفي  م�صطفى  جعله  ثم 
هذ�  فاإن  )1330هـ(،  1912م  عام  ن�رصها  �لتي  خمتار�ته 
�لبحث �لقيم ي�صتحق �أن ياأتي يف ر�أ�ض قائمة �آثاره �لأدبية لأنه 
نهج فيه على غري نهج من �صبقوه يف هذ� �مليد�ن، ومن ثّم فتح 
بابًا من �أبو�ب �لنقد مل يفتحه �أحد قبله، فعبَّد �ل�صبيل لل�صالكني 
�لعربي  �ل�صعر  بني  �ملقارنة  بحثه  مو�صوع  جعل  فقد  بعده، 
جت�صمه  �مل�صلك  وعر  �صعب  مطلب  وهو  �لإفرجني،  و�ل�صعر 
جنيب، فو�صل فيه �إىل غايته بعد عناء �صاق حمله �لعبء �لثقيل 

�عرتف هو بثقله �إذ قال:

ونية  �ملو�زنة ل�صك مطلب ع�صري،  مقال يف  »�إن و�صع 
�إدر�كها  دون  وحت�رص  �لأقالم  �صو�بق  غايتها  دون  تقف  بعيدة 
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لغة كل �صاعر من  يعلم  �أن  للكاتب  ينبغي  �إذ  ب�صائر �لأفهام، 
هوؤلء �ل�صعر�ء ويعرف منزلته �ل�صعرية يف �أهل ل�صانه، ويكون 
�ل�صعر  وبني  بينه  �لفرق  وبيان  �صعرهم،  �حلكم يف  على  قادًر� 
عندنا مما ي�صتلزم علًما كبرًي�، وخربة و��صعة بجميع �للغات«.

لأنه  و�إ�رص�ر  ثبات  يف  �ملو�صوع  خا�ض  فقد  ذلك  ومع 
قر�أ دو�وين �لعرب، ونظم �ملجيدين من �صعر�ئهم وقر�أ كثرًي� 
من �صعر �لفرن�صيني و�صعر غريهم منقوًل �إىل �لفرن�صية كال�صعر 
وكان  و�لإيطايل،  و�لأملاين  و�لإجنليزي  و�لروماين  �ليوناين 
�حلد�د ح�صيًفا حني ح�رص بحثه يف بيان �لفروق �للفظية – �أي 
قو�لب �ل�صعر ومو�صيقاه – و�لفروق �ملعنوية بني �ل�صعر �لعربي 

و�ل�صعر �لإفرجني.

ولقد جتنب �حلد�د يف تعريفه لل�صعر �لأقو�ل �لقدمية يف هذ� 
�إدر�ك  يدل على  �إطار جديد  �لتعريف يف  فاأبرز هذ�  �ل�صدد، 
و��صع �لأفق ملعنى �ل�صعر و�لتعرف على مفاهيمه �حلديثة، فهو 
عنده »�لفن �لذي ينقل �لفكر من عامل �حل�ض �إىل عامل �خليال، 
وهو �لكالم �لذي ي�صور �أرق م�صاعر �لقلوب على �أبدع مثال، 
وهو �حلقيقة �لتي تلب�ض �أحياًنا �أثو�ب �ملجاز، وهو �ملعنى �لكبري 
�لذي تربزه �لأفكار يف �أح�صن قالب �لإيجاز«، وبهذ� �لتعريف 
�لدقيق �لر�فع ��صتطاع �حلد�د �إبعاد �لتفكري عن �لفهم �ملاألوف �إىل 
فهم حديث �صغل �لنقاد فيما بعد وماز�ل ي�صغلهم حتى �ليوم، 
ومل يركن �حلد�د �إىل ترك �ملو�صيقى �ل�صعرية كما يذهب بع�ض 
�لنرث  �إىل  �ل�صعر  نقل  �أن  يقرر  فهو  �لتجديد،  يف  �ملتطرفني 
وت�صوير �ملعاين �ل�صعرية يف قو�لب نرثية، ول�صيما �إذ� كانت 
�لقو�لب من غري �للغة �لتي و�صعت فيها، مما يحط بقدر �لنظم 

وينزل به عن رتبة �لبالغة �لتي ميتاز بها يف ل�صانه �لأ�صيل.

و�لو�قع هو �أن �ل�صيخ جنيب �حلد�د قد �أحب �للغة �لعربية 
دمه،  خالط  حبًّا  فكان  و�أ�صالة  قوة  من  وجد�نه  يف  ما  بكل 
ومن ذلك قوله: »�إن �للغة �لعربية �خت�صت مبا مل تخت�ض به لغة 
�صو�ها من غز�رة مو�د �للفظ، ووفرة �رصوب �لتعبري، و�ت�صاع 
مذ�هب �لبيان حتى �صماها �لإفرجن �أنف�صهم �أمت لغة يف �لعامل«.

وعالوة على تبحر �حلد�د يف �لنقد �لأدبي و�لجتاه به �إىل 
طرق و�آفاق جديدة كان هذ� �ملفكر �لعربي حكيًما و�صاعًر�، 
»عبارة  �لإر�صاء  هذ�  �إن  �لنا�ض  �إر�صاء  يف  �حلكيم  قوله  فمن 
لو و�صعت يف كتب �للغة لكانت �أخت �مل�صتحيل يف �ملعنى، 
�لندرة  �لُبعد، و�صبه �لكربيت �لأحمر يف  ومر�دف �لنجم يف 
ول  تقال،  كلمة  �لنا�ض  �إر�صاء  فقل:  �صئت  و�إن  و�لقلة، 
�أن  َيقِدر  ل  ومن  َخْلَخال،  �خلامت  من  ُي�صاغ  حتى  ُتخال، 
�أن  على  يقدر  فكيف  �أخالقه  جميع  يف  �لفرد  �لو�حد  ُير�صي 

ير�صي �جلميع؟«.

ومن كالمه �جلاري جمرى �حلكم: »من جار على �صباه، 
جارت عليه �صيخوخته«، وقوله: »من غريب طبائع �لإن�صان 
�حلرية  ويطلب  ظامِلًا،  ويكرهها  مظلوًما،  �لعد�لة  يحب  �أنه 
مروؤو�ًصا، وينكرها رئي�ًصا«، وقوله: »مهما �جتهدت �ملر�أة يف 
�أن تقلد �لرجل َفُجلُّ ما ت�صل �إليه �أنها ل ت�صري رجاًل ول تعود 

�مر�أة«.

�لق�صرية يف م�رص،  حياته  �أيام  معظم  �حلد�د  عا�ض  ولقد 
فاأحبها و�أحب �أهلها يف �صدق و�إخال�ض و�أبرز هذ� �حلب �لنقي 

يف �صعره �إذ يقول:

يا �أر�َض ِم�رْصَ حتية و�صالم 
ْوِب �لَغَماِم ُركام و�صقاِك من �صَ   
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بل �أنت غانية عن �ملطر �لذي  
َيْهمي، فاإن �لنيل فيك َغمام  

نهر تبارك ماوؤه فتكاد �أن  
مُتَْحى بطهر ِمياِهِه �لآثام  

ويكاد لو َر�َصف �لعليل ُزلَله  
ي�صفي �لعليل وتذهب �لأ�صقام  

 �إىل �أن يقول:

�أر�ض �إذ� مل يعُل يف �أْرجاِئها  
َعَلم فاإن ِكر�َمها �أعالم  

لي�صت من �ملجد �لتليد مطارًفا  
ولها من �ملجد �لطريف و�صام  

�أر�ض �لفر�عنة �لذين بنو� لها  
يف �لدهر ما ل تبلغ �لأوهام  

لٍَّد    بنيان ِعزٍّ يف �ل�صطور خُمَ
وبناء جمٍد يف �ل�صخور يقام  

ل بدع �إْن بقيت ماآثرهم فقد  
بقيت ج�صومهم وهن رمام  

�حلد�د  جنيب  �ل�صيخ  ي�رصب  �أن  �مل�صتغرب  من  ولي�ض 
من  فهو  �حلديث  �لعربية  �لأدبية  �حلركة  كيان  يف  نافذ  ب�صهم 

بني �ليازجيني �لذين �أ�صدو� –رجاًل ون�صاًء و�أ�صباًطا– �إىل لغة 
�لناطقني بال�صاد ماآثر حتمد لهم على مر �ل�صنني و�لقرون.

عنفو�ن  يف  �أي  )1317هـ(  1899م  عام  جنيب  وتويف 
مرحلة �لرجولة بالًغا من �لعمر 32 عاًما.

1307– الن�سائي – حارة – بق�سم اجلمرك
�أحمد بن علي بن  �أبو عبد �لرحمن  بالكامل  ��صمه و�ألقابه 
�صعيب بن علي بن �صنان بن بحر �لن�صائي �حلافظ، كان �إمام 
�أهل ع�رصه يف �حلديث، وله كتاب »�ل�صنن« �أو »�ملجتبى« وهو 
�أحد �لكتب �ل�صتة �لذ�ئعة �ل�صيت يف �حلديث، وقد ولد مبدينة 
»َن�َصا« من �أعمال خر��صان عام 215هـ )830م(، وقد �أجنبت 
مدينة »َن�َصا« طائفة من �أعيان �لأدب و�لفقه و�حلديث و�لعلم.

و�أخذ  بها  موؤلفاته  و�نت�رصت  مب�رص  �لن�صائي  ��صتقر  وقد 
�لبلد�ن  من  كثري  �إىل  رحل  قد  وكان  �حلديث،  عنه  �لنا�ض 
حياته رحل  �أيام  �أو�خر  بها، ويف  �ملوثوق  م�صادر  من  جلمعه 
�إىل دم�صق، وملا �صئل عن ر�أيه يف معاوية بن �صفيان قال �إنه ل 
يعرف له ف�صيلة وذلك لأنه كان يت�صيع لعلي بن �أبي طالب على 
�لت�صيع  فار�ض يف ذلك �حلني، وماز�ل  �أهل  �لغالبية من  غر�ر 
ومذهب �ل�صيعة يغلب على �أهل �إير�ن حتى �لآن )�نظر مادتي 

معاوية و�لإمام علي(.

و�إز�ء هذ� �لت�رصيح �ل�صيعي هجم �أن�صار معاوية، و�أن�صار 
�لأمويني عليه يف �مل�صجد، و�أو�صعوه �رصبًا ودو�ًصا بالأقد�م، 
�إنه حمل �إىل مكة حيث و�فته �ملنية فدفن  ويقول بع�ض �لرو�ة 
عام  من  �صعبان  �صهر  يف  وفاته  وكانت  و�ملروة،  �ل�صفا  بني 

303هـ )915م( بالًغا من �لعمر حو�يل 86 عاًما.
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»كتاب  تاأليف  من  فرغ  قد  دم�صق  �إىل  رحيله  قبل  وكان 
و�أكرث  �لبيت«  و�أهل  طالب  �أبي  بن  علي  ف�صل  �خل�صائ�ض يف 
رو�ياته يف هذ� �لكتاب عن �أحمد بن حنبل )�نظر هذه �ملادة(، 
»�إين  قال:  �ل�صحابة  ف�صائل  يف  كتابًا  ت�صنف  �أل  له  قيل  وملا 
كثريون  طالب  �أبي  بن  علي  عن  و�ملنحرفون  دم�صق  دخلت 

فاأردت �أن يهديهم �لله بهذ� �لكتاب«.

ويفطر  يوًما  ي�صوم  ورًعا  كان  �إنه  �صريته  موؤرخو  ويقول 
تاريخ  يون�ض �صاحب  بن  �لرحمن  �أبو �صعيد عبد  يوًما وذكره 
حافًظا،  ثبًتا  �حلديث  يف  ثقة  كان  �إنه  فقال:  كتابه  يف  م�رص 
وكان خروجه من م�رص �إىل دم�صق يف �صهر ذي �لقعدة عام 

302هـ )914م( �أي قبل وفاته بعام و�حد.

بق�سم   – حارة   – الوفا  اأبو  ن�رش   –1308
حمرم بك

علماء  من  عامِلًا  كان  �لهوريني  �لوفا  �أبو  ن�رص  �ل�صيخ  هو 
�للغة �لعربية �مل�صهورين، وقد �ختاره حممد علي ليكون �إماًما 
لطالب �لبعثة �لعلمية �لثالثة �لتي �أر�صلها �إىل فرن�صا عام 1844م 
)1260هـ( مكونة من �صبعني طالًبا �ختريو� من تالميذ �ملد�ر�ض 
�ملعلمني  من  بينهم عدد  �لأزهر، وكان  طلبة  ومن  �مل�رصية، 
و�ملوظفني �لذين ف�صلو� �لرجوع �إىل �لتلمذة، و�آثرو� �لعلم على 
حرب  �أركان  رئي�ض  بو�صاطة  �نتخابهم  �صار  وقد  �ملنا�صب، 
�جلي�ض �مل�رصي يف ذلك �حلني �صليمان با�صا �لفرن�صاوي )�نظر 
هذه �ملادة(، وعني ��صطفان بك )�نظر هذه �ملادة( مديًر� لهيئة 
�ملادة(  )�نظر هذه  مبارك  با�صا  �لبعثة، وكان من طالبها علي 
و�إ�صماعيل  �أحمد  وحفيد�ه  وحليم  ح�صني  علي  حممد  و�بنا 
)�نظر مادة �خلديوي �لأول(، وقد كلف �ل�صيخ ن�رص �أبو �لوفا 

بتعليم �لطالب �لعلوم �لدينية ومر�قبتهم خلقيًّا، و�ملحافظة على 
�مل�صتقيم، وكان مرتب  �لطريق  مت�صكهم بدينهم و�صريهم يف 
�ل�صيخ ن�رص طو�ل مدة عمله كاإمام لأفر�د �لبعثة 490 قر�ًصا يف 
�ل�صهر كان يكتفي بن�صفها ويقب�ض ن�صفها �لآخر ولده حممد 
ن�رص، وكانت بد�ية عمله يف �لبعثة خالل �صهر جمادى �لثانية 

عام 1260هـ )يونية عام 1844م(.

ومن  �لأجالء  �لأزهر  علماء  من  ن�رص  �ل�صيخ  كان  وقد 
خرية مدر�صيه، ومن موؤلفاته »�ملطالع �لن�رصية للمطابع �مل�رصية 
يف �لأ�صول �خلطية«، طبع ببولق عام 1858م )1275هـ(، 
و»ت�صلية �مل�صاب عند فر�ق �لأحباب«، ولدى عودته من هذه 
�ملهمة �إىل م�رص رجع �إىل �لتدري�ض بالأزهر، ثم �لتحق باملطبعة 
جليلة  لغوية  �آثار  وله  م�صححيها،  �أ�صهر  من  فكان  �لأمريية 
فقد  للفريوز�بادي،  �ملحيط«  »�لقامو�ض  كتاب  على  �ل�صاأن 
و�صع �رصًحا لديباجة هذ� �لقامو�ض ��صتوعب 29 �صحيفة و�أتبع 
هذ� �ل�رصح �ملفيد بب�صط من �لفو�ئد و�لقو�عد �لتي تب�صط معرفة 
�رصح  ويدل  �صحيفة،   12 وذلك يف  �لقامو�ض  ��صطالحات 
�لو��صع  �لعزيز  ن�رص  �ل�صيخ  علم  على  �لفو�ئد  و�صبط  �لديباجة 
�لأفق، وعلى �أنه كان �صاعًر� جميًد� جزل �لأ�صلوب يف �لنرث 
و�ل�صعر على �ل�صو�ء، ومن �آثاره �لعلمية ذ�ت �لفائدة �حلقة ما 
بن  �إ�صماعيل  ن�رص  لأبي  �ل�صحاح«  »قامو�ض  �إىل  بالن�صبة  نه  دوَّ
�لذي  �لقامو�ض  وهو  �جلوهري(  مادة  )�نظر  �جلوهري  حماد 
�خت�رصه حممد بن �أبي بكر بن عبد �لقادر �لر�زي )�نظر مادة 
ى هذ� �ملخت�رص »خمتار �ل�صحاح« �لذي عني  �لر�زي(، و�َصمَّ
حمزة  �ل�صيخ  مفرد�ته  و�صبط  خاطر،  بك  حممود  برتتيبه 
�إىل  بالن�صبة  نه  دوَّ ما  وكذلك  �لعو�مري،  و�أحمد  �لله  فتح 

كتاب »�ملزهر« لل�صيوطي.
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فر�صة  �نتهز  �أنه  �إل  للتعلم  فرن�صا  �إىل  ير�صل  مل  �أنه  ومع 
قر�ءتها  فاأتقن  �لفرن�صية  �للغة  تعلم  على  و�أكب  بها  وجوده 

و�لتكلم بها يف طالقة.

1874م  عام  �لهوريني  �لوفا  �أبو  ن�رص  �ل�صيخ  وتويف 
وهو  »�لهوريني«  با�صم  �صارع  �لب�صل  ميناء  بق�صم  )1291هـ( 

لقب �ل�صيخ ن�رص �صاحب هذه �لرتجمة.

بق�سم   – �سارع   – امللك  نظام   –1309
حمرم بك

��صمه �لكامل �أبو علي �حل�صن بن علي بن �إ�صحق بن �لعبا�ض 
�مللقب بنظام �مللك قو�م �لدين �لطو�صي، ولد بالقرب من مدينة 
طو�ض خر��صان عام 409هـ )1018م( وكان من �أبناء �لدهانقة 
و��صتغل باحلديث و�لفقه ثم �ت�صل بخدمة عليِّ بن �صاذ�ن �ملعتمد 
كان  �صاذ�ن  �بن  ولكن  له  يكتب  وكان  »بلخ«،  مبدينة  عليه 
ي�صادر �أمو�له يف كل �صنة، فهرب منه، وق�صد دو�وين »د�ود 
بن ميكائيل �ل�صلجوقي« و�لد �ل�صلطان »�ألب �أر�صالن«، فظهر 
له منه �لن�صح و�ملحبة ف�صلمه �إىل ولده »�ألب �أر�صالن« وقال له 
�تخذه و�لًد�، ول تخالفه فيما ي�صري به عليك، وكان د�ود بن 

ميكائيل �صنِّي �ملذهب، وكذلك �بنه �ألب �أر�صالن.

ني�صابور  يف  �ل�صلطنة  كر�صي  �أر�صالن«  »�ألب  �عتلى  فلما 
عام 451هـ )1059م( �تخذه وزيًر� للدولة فعمل جهد طاقته 
على �إخماد �لفنت �لتي كانت ت�صود �لعالقات بني �ل�صيعة و�أهل 
�ل�صنة، وجاءت �صيا�صته يف هذ� �ل�صاأن غاية يف �حلكمة و�صد�د 
�لر�أي، ثم وجه جهوده �ملثمرة �إىل ن�رص �لعلم عن طريق فتح 
كبار  بو�صاطة  �ل�صني  �ملذهب  لتدري�ض  �لعدد  �لكثرية  �ملد�ر�ض 
يف  �صيدها  �لتي  تلك  �ملد�ر�ض  هذه  �أهم  من  وكان  �لعلماء، 

و�آمل وطرب�صتان  ومرو  و�لب�رصة  و�أ�صبهان  وبلخ وهر�ة  بغد�د 
��صم  عليها  �أطلق  �لتي  �ملد�ر�ض  هذه  جانب  و�إىل  و�ملو�صل، 
من  قائمة  مد�ر�ض  هناك  كان  موؤ�ص�صها  �إىل  ن�صبة  »�لنظامية« 
�أر�دها نظام �مللك  �لتوعية �لتي  قبل ف�صارت يف مناهجها على 
�لأمري  بناها  �لتي  و�ل�صعدية  و�لبيهق  ني�صابور  مد�ر�ض:  وهي 
ن�رص بن �صبكتكني �أخو �ل�صلطان حممود حني كان و�لًيا على 
بن  �إ�صماعيل  �صعيد  �أبو  بناها  �لتي  �ملدر�صة  ني�صابور، وكذلك 

علي �لإ�صرتباذي.

و�لوعظ  للتدري�ض  �صنيًّا  �إماًما  مدر�صة  لكل  َعنيَّ  وقد 
�ل�صري�زي  �إ�صحاق  �لإمام  �لأئمة  هوؤلء  بني  ومن  و�لفتوى، 
و�لإمام  ببغد�د،  �لنظامية  �ملدر�صة  ر�أ�ض  على  جل�ض  �لذي 
على  جل�ض  �لذي  �جلويني(  مادة  )�نظر  �حلرمني  �إمام  �جلويني 
�ملد�ر�ض  هذه  قيام  نتائج  من  وكان  ني�صابور،  مدر�صة  ر�أ�ض 
�ل�صلجوقية،  �لدولة  �أرجاء  يف  �ل�صني  �ملذهب  دعائم  تثبيت 

وتقوية �صلطانها، ومتكينها من �صلطات �حلكم.

ويقول �لإمام �لطرطو�صي )�نظر مادة �لطرطو�صي( �لذي 
�صهد �آثار هذه �ل�صيا�صة �لتعليمية يف �أثناء �إقامته ببغد�د يف طلب 
�لعلم، يقول �إن هذه �ل�صيا�صة �حل�صينة �لتي ��صطنعها هذ� �لوزير 
�لطرطو�صي يف كتابه  �لثناء و�لتقدير، وذكر  ت�صتحق  �ملحنك 
»�رص�ج �مللوك« ماآثر هذ� �لوزير �لعامل �جلليل فقال: »وكان نظام 
ر لأبي �لفتح – ملك �لرتك – �بن �ألب �أر�صالن،  �مللك قد ُوزِّ
�أح�صن قيام،  بدولتهما  فقام  قبله،  لأبيه من  قد وزر  وكان 
ف�صدَّ �أركانها و�صيد بنيانها و��صتمال �لأعد�ء وو�ىل �لأولياء، 
و�ل�صديق،  �لعدو،  �إح�صانه  وعم  �لكفاءة،  و��صتعمل 
�مللك  �ألقى  حتى  و�لقريب  و�لبعيد،  و�حلبيب،  و�لبغي�ض، 

بجر�نه، وذل �خللق ل�صلطانه«.
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مر�عاة  على  بكليته  �أقبل  �أنه  ذلك  له  مهد  �لذي  وكان 
رجال �لدين، فبنى دور �لعلم للفقهاء و�أن�صاأ �ملد�ر�ض للعلماء، 
�ل�صالح و�لفقر�ء، ثم  للعبَّاد و�لزهاد و�أهل  �لرباطات  و�أ�ص�ض 

�أجرى لهم �جلر�يات و�لك�صاوي و�لنفقات.

وبقي نظام �لدولة يف من�صب �لوز�رة ع�رصين عاًما تويف 
يف نهايتها �ل�صلطان »�ألب �أر�صالن« وتناف�ض �أبناوؤه على �عتالء 
عر�ض �لدولة، ولكن نظام �مللك �أفلح يف توطيد �ململكة لبنه 
�مللك،  نظام  �لوزير  �لأمر كله يف يدي  �صاه«، ف�صار  »ملك 
�مللذ�ت  �لتخت و�ل�صيد و�لنغما�ض يف  �إل  لل�صلطان  يبق  ومل 

و�ل�صهو�ت.

�لنا�ض به  �لعديد من �مل�صاجد، و�قتدى  وبنى نظام �مللك 
يف بناء �ملد�ر�ض و�مل�صاجد و�لرباطات للعبَّاد و�لزهاد، وكان 

يجّل �ل�صوفيني، ويبالغ يف �إكر�مهم.

وكان  در�صه،  ثم  �حلديث،  �لعامل  �لوزير  هذ�  و�صمع 
يقول: �إين لأعلم �أين ل�صت �أهاًل لذلك، ولكني �أريد �أن �أربط 
نف�صي يف قطار �لنقلة حلديث ر�صول �لله، ويقال: �إن من �صعره 

هذين �لبيتني يف �صكوى �لكرب يف �ل�صن و�لتو��صع:

ْه   بعد �لثمانني لي�ض ُقوَّ
ْبَوْه َقْد َذَهَبْت �رصة �ل�صَ  

ي    ا بَِكفِّ كاأنَّني و�لَع�صَ
ْه مو�صى ولكن بال ُنبوَّ  

بع�ض  »�أن  �مللوك«:  »�رص�ج  كتابه  يف  �لطرطو�صي  وذكر 
�لو�صاة �أفلحو� يف �لو�صاية بنظام �مللك لدى »ملك �صاه« )�نظر 

مادة ملك �صاه( ليوغرو� به �صدره �صده، وقالو�: �إن �ملال �لذي 
ي�رصف على �لفقهاء و�لعلماء كله �أوىل به �أن ي�رصف لتكوين 
جي�ض �صخم يهاجم به �لق�صطنطينية وي�صمها �إىل ملكه«، و�أخذ 
نظام  �إليه  و��صتدعى  �لو��صي،  �حلديث  هذ�  بربيق  �صاه  ملك 
�مللك وقال له: »يا �أبت، بلغني �أنك تخرج من بيوت �لأمو�ل 
كل �صنة �صتمائة �ألف دينار �إىل من ل ينفعنا ول يغني عنا؟«، 
لو نودي  �أعجمي،  �أنا �صيخ  بني  »يا  �مللك وقال:  نظام  فبكى 
تركي  و�أنت غالم  دنانري،  �أحفظ خم�صة  ُيزيد مل  فيمن  علّي 
م�صتغل  و�أنت  ديناًر�،  ثالثني  حتفظ  ع�صاك  عليك  ُنودي  لو 
بلذ�تك، منهمك يف �صهو�تك، و�أكرث ما ي�صعد �إىل �لله تعاىل 
للنو�ئب  تعدهم  �لذين  وجيو�صك  طاعاتك،  دون  معا�صيك 
ب�صيف طوله ذر�عان، وقو�ض ل  �إذ� �حت�صدو� كافحو� عنك 
ينتهي مدى مرماه ثالثمائة ذر�ع، وهم مع ذلك م�صتغرقون يف 
�ملعا�صي و�خلمور و�ملالهي و�لندماء و�لطنبور، و�أنا �أقمت لك 
جي�ض �لليل، �إذ� نامت جيو�صك لياًل قامت جيو�ض �لليل على 
و�أطلقو�  دموعهم  فاأر�صلو�  ربهم،  يدي  بني  �صفوًفا  �أقد�مهم 
بالدعاء �أل�صنتهم ومدو� �إىل �لله �أكفهم بالدعاء لك وجليو�صك، 
تبيتون،  وبدعائهم  تعي�صون،  خفارتهم  يف  وجيو�صك  فاأنت 
�ل�صماء  �إىل  �صهامهم  مترق  وترزقون،  مُتطرون  وبربكاتهم 

�ل�صابعة بالدعاء و�لت�رصع«.

فبكى �أبو �لفتوح ملك �صاه بكاًء �صديًد� ثم قال: »�أكرث يل 
يا �أبِت من هذ� �جلي�ض«.

و�أخ�ض ما يذكر به �لوزير نظام �مللك يف �لتاريخ �أنه من�صئ 
�ملد�ر�ض يف �لعامل �لإ�صالمي، فقد كانت �مل�صاجد يف ع�رصه 
هذ�  فكان  ودرو�صه،  حلقاته  تعقد  فيها  �لعلم،  معاهد  هي 
�أن�صاأ معاهد م�صتقلة لطالب �لعلم  �مل�صلح �لجتماعي �أول من 
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و�أوقف  للتدري�ض،  �ملدر�صون  ويتفرغ  للتعليم  فيها  يتفرغون 
�ملد�ر�ض،  و�أ�صماها  وعليهم  عليها  لل�رصف  �لكثرية  �لأوقاف 
وحملت كل مدر�صة ��صمه فكانت ت�صمى »�لنظامية« وكانت 
�لطرطو�صي  بها  تتلمذ  �لتي  بغد�د  نظامية  و�أكربها  �أ�صهرها 
وو�صفها وذكر ق�صة بنائها، وكان جميع رجال هذه �ملدر�صة 
من �لعلماء �لبارزين جُتمع �مل�صادر على و�صفهم بالف�صل و�لعلم 
�إ�صحاق  �أبو  و�لإنتاج، ومنهم  �لتاأليف  و�لقدرة على  و�لتقوى 
ماأمون  �لرحمن  عبد  �صعد  و�أبو  �ل�صّباغ،  و�بن  �ل�صري�زي، 
�ملتويل، و�أبو بكر حممد بن �أحمد �ل�صا�صي، وحجة �لإ�صالم 
�أبو حامد �لغز�يل )�نظر مو�د �بن �ل�صباغ و�ل�صا�صي و�لغز�يل(.

�لعقد،  و��صطة  ببغد�د  �لكربى  �لنظامية  �ملدر�صة  وكانت 
�لعلماء  �لعهد، وكان كبار  ذلك  �لثقايف يف  �لن�صاط  ومركز 
يتناف�صون يف �صبيل �لو�صول �إىل كر�صي �لأ�صتاذية بها، ولكل 
�أ�صتاذ تالميذه �لذين يتع�صبون له ويفتخرون بالتتلمذ على يديه، 
وقد روى �بن خلِّكان �أن بناء هذه �ملدر�صة بد�أ يف عام 457هـ 
)1064م( وفتحت للتدري�ض يوم �ل�صبت �لعا�رص من ذي �لقعدة 
�أمره  �أ�صدر  قد  �مللك  نظام  وكان  )1066م(،  عام 459هـ 
بتعيني كبري فقهاء �ل�صافعية يف بغد�د �إ�صحق �ل�صري�زي للتدري�ض 
بها، و�جتمع �لنا�ض يوم �لفتتاح لال�صتماع �إىل در�صه ولكنه مل 
�آخر ل يقل  يح�رص يف ذلك �ليوم لأمر ما، فعني مكانه عامِلًا 

مكانة عنه هو �أبو ن�رص بن �ل�صبَّاغ.

ثم ظهر �ل�صيخ �ل�صري�زي بعد �أيام و�أخذ يدر�ض يف م�صجده 
فاآمل موقفه تالميذه و�أعلنو� غ�صبهم منه، و�نف�صو� عن درو�صه 
�حتجاًجا، ثم ر��صلوه وماز�لو� به حتى ��صطر �إىل �لإذعان، 
بها  �لتدري�ض  �لنظامية، وبد�أ  باملدر�صة  وقبل من�صب �لأ�صتاذية 

وعزل �بن �ل�صبَّاغ بعد �أن در�ض ع�رصين يوًما.

و�إىل جانب هذه �لأعمال �خلرية كان نظام �مللك �صيا�صيًّا 
حمنًكا، وكانت �صيا�صته �حلكيمة ترمي �إىل حتقيق غايتني هما: 
ثم حتقيق  عنها،  و�لبلبلة  �لقلق  باإز�حة كابو�ض  �لنفو�ض  تهدئة 
جيو�ض  حر��صة  يف  كونها  بو�صف  �ل�صالجقة  لدولة  �حل�صانة 
�لتابعني للمذهب �ل�صني وح�صانتهم، وبذلك ��صتطاع �أن ميهد 
لع�رص عرفت فيه طو�ئف �ل�صعب طعم �ل�صكينة و�لطماأنينة بعد 
�لقلق،  عي�صة  من عذ�ب  �ألو�ًنا  �لبويهي  �حلكم  �إبان  ذ�قت  �أن 
و�لفنت، و�لد�صائ�ض �لدينية، ومن ثّم كان نظام �مللك م�صلًحا 
يحقق  �أن  ��صتطاع  �صيا�صيًّا حمنًكا  كونه  على  عالوة  �جتماعيًّا 
لل�صعب ر�حة �لنفو�ض ورغد �لعي�ض ورفاهيته باأن �رصب على 
�أية  عن  �أعجزها  مبا  و�لفنت  �لقالقل،  مثريي  �لعابثني،  �أيدي 

ثورة.

هجرها،  بعد  ني�صابور  �إىل  �ل�صنيني  �صيوخ  رجع  وهكذ� 
و�أخذو� يوؤدون ر�صالتهم �لعلمية، ويدل تاريخ حياته على �أنه 
كان رجل دين ودنيا ورجل حرب و�صالم، كما كان �صجاًعا 
يدر�ض  �ل�صلم  يف  جمتهًد�  فا�صاًل  خا�صًعا  �حلروب  يف  مقد�ًما 

�أحو�ل �لبالد، ويوفق يف معاجلتها باحل�صنى د�ئًما.

ويقول �بن خّلكان يف كتابه »وفيات �لأعيان«: �إنه توجه 
�صحبة �ل�صلطان ملك �صاه �إىل �أ�صبهان، فلما كانت ليلة �ل�صبت 
�لعا�رص من رم�صان �صنة 485هـ )1092م( �أفطر ثم ركب يف 
حمفته، فلما بلغ �إىل قرية قريبة من نهاوند يقال لها �صحنة قال: 
»هذ� �ملو�صع قتل فيه خلق كثري من �ل�صحابة زمن �أمري �ملوؤمنني 
�عرت�صه  وهنا  معهم«،  كان  ملن  فطوبى  �خلطاب،  بن  عمر 
�مللك  لنظام  �ل�صوفية معه ق�صة، فدعا  ديلمي على هيئة  �صبي 
ورجاه يف ت�صلمها، فمدَّ يده لياأخذها فطعنه �ل�صبي ب�صكني يف 
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قلبه فحمل �إىل م�رصبه فمات، وقتل �ل�صبي يف �حلال بعد �أن 
هرب فعرث يف طنب خيمته فوقع وقب�ض عليه ونال ق�صا�صه.

وحملت جثة نظام �مللك �إىل �أ�صبهان ودفن بها، وقيل �إن 
�ل�صلطان ملك �صاه د�ضَّ عليه من قتله لأنه �صئم طول حياته، 

و��صتكرث ما بيده من �لإقطاعات.

يوًما،  وثالثني  خم�صة  �صوى  بعده  �ل�صلطان  يع�ض  ومل 
وكان نظام �مللك من ح�صنات �لدهر.

مقاتل  بن  عطية  بن  مقاتل  �لهجاء  �أبو  �لدولة  �صبل  ورثاه 
�لبكري وكان زوج �بنته فقال:

كان �لوزير نظام �مللك لوؤلوؤًة  
َنِفْي�َصًة �صاغها �لرحمن من �رصِف  

ْت فلم َتْعِرف �لأيام قيَمتها   َعزَّ
َدِف ًة منه �إىل �ل�صَ ها ِغرْيَ َفَردَّ  

وقد قيل �إنه قتل ب�صبب تاج �مللك �أبي �لغنائم �ملرزبان بن 
نظام  عدو  كان  فاإنه  د�ر�صت،  بابن  �ملعروف  فريوز  خ�رصو 
�مللك، وكان كبري �ملنزلة عند خمدومه ملك �صاه، فلما قتل 
نظام �مللك رتبه مو�صعه يف �لوز�رة، ثم �إن غلمان نظام �مللك 
وثبو� عليه فقتلوه وقطعوه �إربًا يف 12 من �ملحرم �صنة 486هـ 

)1093م(.

�لإ�صماعيلية  �أن حزب  �ملوؤرخون �لآخرون فيذكرون  �أما 
�إىل  عائد  وهو  فقتلوه،  �لدولة  نظام  على  تقلبو�  �ل�صيعة  من 
�لو�صل بني  بغد�د عام 485هـ )1092م(، وقد كان همزة 

�ل�صلجوقيني و�خلليفة �لعبا�صي �لقائم باأمر �لله �لذي توىل �خلالفة 
حتى عام 468هـ )1075م(.

�لجتماعي  �مل�صلح  �جلليل  �لعامل  �لوزير  هذ�  عمر  وكان 
نظام �مللك وقت �غتياله حو�يل 75 عاًما، رحمه �لله وجعل 
مثو�ه جنة �خللد جز�ء ما قدمت يد�ه للعلم و�لعلماء من �لأيادي 

�لبي�صاء �لتي �صجلها له �لتاريخ بالثناء و�لتقدير.

1310– النقيب – حارة – بق�سم العطارين
على  نقيًبا  ف�صار  نَِقابًَة  َنَقَب  فعل  من  م�صتق  لقب  �لنقيب 
�لقوم �أي �صار نقيًبا عليهم، وكلمة نقيب تطلق على من يتوىل 
�لإ�رص�ف على خمتلف �لهيئات من �لعمال و�ملوظفني و�ملحامني 
منذ  ول�صيما   – خا�صة  ب�صفة  وتطلق  و�ملهند�صني،  و�لأطباء 
زمن بعيد – على من يختار عميًد� لطائفة من طو�ئف �لأ�رص�ف 
�لبيت عن طريق ت�صلل �لأجد�د على مرِّ  باآل  �لتي ت�صل ن�صبها 
�ل�رصيفة،  �ملحمدية  �لر�صالة  قيام  منذ  �ن�رصفت  �لتي  �لقرون 

وقلما حتقق هذه �لأن�صاب للوثوق من �صحتها.

ا على من ينت�صبون �إىل �أحد �أولياء  وتطلق كلمة نقيب �أي�صً
�ملدن  �أ�رصحة يف  �أو  لهم م�صاجد  �أقيمت  �لذين  �ل�صاحلني  �لله 
هذه  على  بالإ�رص�ف  ويقومون  �لنذور،  فيتلقون  و�لقرى، 
�مل�صاجد و�لأ�رصحة، وقد ينفقون من �لنذور �لتي تلقى عادة 
�صناديق  يف  �حلاجات  ق�صاء  �أو  �لربكة،  يطلبون  �لذين  من 
خا�صة تعد لهذ� �لغر�ض يف كل م�صجد، �أو �رصيح ويت�رصف 

يف مبالغها �لنقباء.

و�لنقيب �لذي �أطلق لقبه على هذه �حلارة بق�صم �لعطارين 
هو �ل�صيخ علي ح�صن �لذي ��صتمد هذ� �للقب من قيامه بوظيفة 
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مادة  )�نظر  �لوفائي  �لرز�ق  عبد  �صيدي  م�صجد  نقيب 
بو�صف  دنيال  �لنبي  م�صجد  �أمام  �لكائن  �لرز�ق(  عبد  �صيدي 
�أن يكون  �ل�صفة  بهذه  له �حلق  ثّم  �لأ�رص�ف، ومن  كونه من 
نقيًبا لهذ� �مل�صجد، وقد تويف �ل�صيخ �ل�صيد علي ح�صن �لنقيب 
نف�صها  �حلارة  بهذه  عقارين  �صيد  قد  وكان  �صنة،   73 عن 
لأ�رصة  �آخرين  عقارين  بجانب  قائمني  �لعقار�ن  هذ�ن  وماز�ل 
مر�صي  �أحمد  )�صارع  م�رص  حمطة  �صارع  على  يطالن  �لنقيب 

بدر حالًيا(.

ومل �أتو�صل �إىل معرفة ما �إذ� كانت �أ�رصة �لنقيب – وهي 
�إىل  بالن�صب  متّت   – �لقدمية  �لإ�صكندرية  �أ�رص  �إحدى 
�صيدي عبد �لرز�ق �لوفائي ودخلت يف زمرة �لأ�رص�ف ب�صبب 
�لويّل  هذ�  �إىل  �نت�صابها  يف  �لحتمال  �أن  غري  �لن�صب،  هذ� 
�مل�صهور قد يوؤيده �أن �صقيق �ل�صيد علي ح�صن �لنقيب، وكان 
يدعى م�صطفى ح�صن �لنقيب �رصحت �حلكومة بدفنه مب�صجد 
�صيدي عبد �لرز�ق عند وفاته خالل �حلرب �لعاملية �لأوىل �لتي 
مبدينة  �لأخو�ن  ولد  وقد  )1333هـ(،  1914م  عام  بد�أت 

�لإ�صكندرية ومل يربحاها.

وقد تعلم �ل�صيد علي ح�صن �لنقيب تعليًما دينيًّا على غر�ر 
�أهل زمانه، وما من �صك يف �أنه تلقى هذ� �لتعليم يف رحاب 
جامع �ل�صيخ �لذي كان بالن�صبة �إىل �لإ�صكندرية »�أزهَر« ثانًيا، 
�إذ كانت تدر�ض فيه كافة �لعلوم �لدينية �لتي تدر�ض بالأزهر، 
�ملرحوم  �صيده  وقد  �لفلك،  و�أهمها  �حلديثة  �لعلوم  وبع�ض 
�أول  عليه يف  و�أطلق  �ملادة(،  هذه  )�نظر  با�صا  �إبر�هيم  �ل�صيخ 

�لأمر ��صم »�جلامع �لأنور« مناف�صة للجامع �لأزهر.

بحارة  �أمالكه  بع�ض  �لنقيب  ح�صن  علي  �ل�صيد  و�أوقف 
توزيع  وجوب  �لوقفية  يف  و��صرتط  �خلري�ت  على  �لنقيب 

�لفقر�ء و�ملحرومني يف �صهر رم�صان من كل  �ل�صدقات على 
باملنزل  �لكرمي  �لقر�آن  بقر�ءة  �ل�صهر  هذ�  ليايل  و�إحياء  عام، 
�لذي كان ي�صكنه ب�صارع �صيدي �ملو�زيني )�نظر هذه �ملادة( مع 
توزيع �لقهوة و�ل�صاي و�لقرفة على جميع �حلا�رصين، وكان 

يقدم �لإفطار كل يوم من �أيام �صهر �ل�صوم لبع�ض �لفقر�ء.

ومن ذريته �ل�صيخ حممد علي �لنقيب �أحد علماء �لأزهر 
وقد كان نقيًبا مل�صجد �صيدي عبد �لرز�ق وكان من حملة �لعاملية 
�لأزهرية، وكان يقوم مبا ��صرتطه �أبوه من توزيع �خلري�ت يف 
ويلقي  �مل�صجد  يف  �جلمعة  خطبة  باإلقاء  يقوم  وكان  �لوقفية، 
درو�ًصا دينية بعد �صالة �لع�رص من كل يوم، وو�فته �ملنية عام 

1935م )1354هـ( بالًغا من �لعمر 50 عاًما.

وجنل �ل�صيخ حممد علي �لنقيب هو �ملهند�ض علي حممد 
ذرية  ومن  �ملو��صالت،  وز�رة  موظفي  كبار  من  �لنقيب 
�جلز�يريل  �ملفتي  �ل�رصيف  حممد  �لزر�عي  �ملهند�ض  كرميته 
مدر�ض �لطبيعة و�لكيمياء باملعهد �لديني �لثانوي بالإ�صكندرية، 
�حلا�صلة  �جلز�يريل  �ملفتي  �ل�رصيف  حممد  خديجة  و�ل�صيدة 
�ل�صلكية  �ملو��صالت  بهيئة  و�ملوظفة  �لآد�ب،  لي�صان�ض  على 

و�لال�صلكية بالإ�صكندرية.

 – جرج�س  ريا�س  اأمري  النقيب   –1311
�سارع – بق�سم باب �رشقي

ولد �ل�صهيد �لنقيب �أمري ريا�ض جرج�ض يف �أول يناير عام 
جده  بها  ��صتقر  �لتي  بالإ�صكندرية  بك  بق�صم حمرم  1936م 
هذ�  قبل  بالقاهرة  تقيم  �أ�رصته  وكانت  1890م،  عام  منذ 

�لتاريخ.
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مبد�ر�ض  و�لثانوية  �لبتد�ئية  درو�صه  �أمري  وتلقى 
ونال  �لتني  بر�أ�ض  �لبحرية  بالكلية  �لتحق  ثم  �لإ�صكندرية، 
برتبة  1959م  عام  تخرجه  لدى  �لبحرية  �لعلوم  بكالوريو�ض 
نقيب  فرتبة  �أول  �إىل رتبة مالزم  ثم رقي  ثان بحري،  مالزم 
�لتخرج ولذلك  �ملدفعية عند  �لأول يف  ترتيبه  بحري، وكان 
هذه  )�نظر  جندي  فهمي  فوزي  لل�صهيد  �لف�صي  �لكاأ�ض  منح 

�ملادة(، وميد�لية �لعلم و�لعزمية و�لعمل �لذهبية.

علمية،  بعثة  يف  �أر�صل  1966م  عام  �أكتوبر  �صهر  ويف 
�لحتاد  يف  �لبحريني  بال�صباط  �خلا�صة  بالأكادميية  فالتحق 
�لتموين  يف  �خلبري  �صهادة  على  ح�صوله  وعقب  �ل�صوفييتي، 
و�صيانة �لأ�صلحة �لبحرية برقم A1812 بتاريخ 30 مار�ض عام 
ليو��صل  �لوطن  �إىل  عاد  �لرو�صية  �لبحرية  وز�رة  1968م من 

�لقيام بو�جبه �لع�صكري �لوطني.

ويف يوم �ل�صبت �ملو�فق 16 من �صهر مايو عام 1970م 
�صحى بروحه م�صت�صهًد� يف �صبيل م�رص و�لعروبة بجبهة برني�ض 
مبا  ر��صيًة  بارئها  �إىل  �لطاهرة  روحه  ففا�صت  �لأحمر  بالبحر 
�أدت من و�جب لعنًة �عتد�ء �لعدو �ل�صهيوين على �أر�ض م�رص 

و�لوطن �لعربي.

و�صام  ��صمه  منح  1970م  عام  مايو  �صهر  من   24 ويف 
على  تدل  ��صتثنائية  �أعمال  من  به  قام  ملا  تقديًر�  �ل�رصف  جنمة 
�ل�رصف  مبيد�ن  �لعدو  مو�جهة  �لفائقة يف  و�ل�صجاعة  �لت�صحية 
و�لفد�ء، وقد جاء ذلك �لتقريظ يف �صهادة �لو�صام �لذي منح 

ل�صمه وكان عمره وقت ��صت�صهاده 34 عاًما ون�صف �لعام.

1312 – النقيب اأحمد فوؤاد نور – �سارع– 
بق�سم باب �رشقي )كانوب �سابًقا(

ولد �ل�صهيد �لنقيب �أحمد فوؤ�د نور مبدينة ر�صيد يف 6 من 
يوليو عام 1936م )1355هـ(، وهو جنل �لأ�صتاذ فوؤ�د نور 
�لذي ��صتغل باملحاماة يف م�صتهل حياته �لعملية، ثم �نخرط يف 
�صلك �لق�صاء وتقلب يف وظائفه حتى �صار م�صت�صاًر�، وعني 
بعد ذلك م�صت�صاًر� قانونيًّا ملحافظة �لإ�صكندرية، وقد حظيت 
�لثانية حينما  �لعاملية  �حلرب  �أثناء  �أخالقه  دماثة  ومل�صت  مبعرفته 

هاجرت �إىل ر�صيد.

�لأويل مبدر�صة  تعليمه  نور  فوؤ�د  �أحمد  �ل�صهيد  تلقى  وقد 
خالل  �أ�رصته  مع  �لإ�صكندرية  �إىل  �نتقل  ثم  �لأولية  ر�صيد 
�جلمعية  مبدر�صة  و�أحلق  )1361هـ(،  1942م  عام 
مربوك(  �لأ�صتاذ  مبدر�صة  )�ل�صهرية  �لبتد�ئية  �مل�رصية 
�إ�صماعيل  �صارع  مع  تقاطعه  عند  كرمي  حممد  �ل�صيد  ب�صارع 
بك  حمرم  مبدر�صة  �لإعد�دي  تعليمه  وو��صل  با�صا،  �صربي 
�لإعد�دية ب�صارع �لر�صافة )�صارع نبيل �لوقاد حالًيا(، وح�صل 
ب�صارع  �لإ�صكندرية  مدر�صة  من  �لثانوية  �لدر��صة  �صهادة  على 
1957م  عام  حاليًّا(  �إ�صماعيل  �أحمد  �ملهند�ض  )�صارع  من�صا 
)1327هـ( و�لتحق بالكلية �حلربية وتخرج منها مع دفعته يناير 
عام 1959م )1379هـ(، وكان �ل�صهيد من هو�ة كرة �ل�صلة 
�لتن�ض  لعبة  يف  �لبطولة  ونال  �لطويلة،  �مل�صافات  يف  و�لعدو 

للنا�صئني من نادي �صبورتنج )نادي �لريا�صة �لآن(.

و�أثناء �لعدو�ن �لثالثي �لغا�صم عام 1956م )1376هـ(، 
يف  �لفد�ئيني  �إىل  �ن�صم  �لثانوي  �لتعليم  مبرحلة  مايز�ل  وكان 
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بور�صعيد ومكث ي�صهم يف حماربة �لأعد�ء بعيًد� على �أهله �لذين 
كانو� يجهلون مكانه، وعاد متوًجا بتاج �لفد�ئية �ملجيد.

�لرجعي  للتخل�ض من �حلكم  �ليمنية  �لثورة  وعندما قامت 
على  و�حلفاظ  �لثو�ر  لنجدة  م�رص  وهبت  �ل�صنيع  و�لتخلف 
بالعد�لة  و�لتمتع  و�لتقدم  �حلرية  يف  �مل�رصوعة  مكا�صبهم 
�لجتماعية، كان �ل�صهيد �أحمد فوؤ�د نور بني �صباط �جلمهورية 
عام  دي�صمرب  �صهر  �ليمن يف  �إىل  �أر�صلو�  �لذين  �ملتحدة  �لعربية 
1962م )1382هـ( �أي يف �ل�صهر �لثاين لقيام �لثورة، وبعد 
�أن قام بو�جبه نحو �لعروبة بالدفاع �ملجيد �صد �أعو�ن �لرجعية 
ميد�ن  يف  ��صت�صهد  �لعربي  �لوطن  يف  �ملمقوت  و�ل�صتعمار 
من   28 يف  بارئها  �إىل  �لطاهرة  روحه  ف�صعدت  �ل�رصف، 

�صبتمرب عام 1963م )1383هـ(.

�لعمق  يف  �مل�صتغرقة  جذوره  يف  �لفقيد  ن�صب  ويت�صل 
�أ�رصته  �أجد�د  ��صتقر  وقد  و�ل�صالم،  �ل�صالة  عليه  �لنبي  ب�صبط 
�لأولون مبدينة ر�صيد منذ عهد بعيد، ومعظم �أفر�د هذه �لأ�رصة 
من علماء �لدين، وكان جد و�لده �ل�صيخ ح�صن حممود نور 

قا�صي حمكمة مديرية �لبحرية �ل�رصعية.

وتقديًر� ملا �أبد�ه �ل�صهيد �أحمد من ب�صالة و�إقد�م يف حرب 
و�أطلق  �مل�رصي،  �جلي�ض  قيادة  من  �ل�رصف  منح جنمة  �ليمن؛ 

��صمه على �أحد �صو�رع مدينة ر�صيد م�صقط ر�أ�صه.

�أما ترجمة �ل�صم �لقدمي لل�صارع بق�صم باب �رصقي فاطلبها 
يف كلمة »كانوب«.

بق�سم   – �سارع   – النهرواين   –1313
العطارين )فيجري بك �سابًقا(
1314– النهرواين – �سارع – بق�سم الرمل
زيادة  بن  ار  ب�سَّ بن  اأحمد  بن  علي  بن  احل�سن  بكر  اأب�   )1
�ل�صاعر  النهرواين(:  ال�رشير  العاّلف  بابن  )املعروف 

�مل�صهور.

�طلب ترجمته يف »�بن �لعالف«.

�لتاريخ، تعلم مب�رص وتوىل �لإفتاء  النهرواين: من علماء   )2
ومل  )1580م(،  988هـ  عام  خالل  وفاته  وكانت  مبكة، 

�أعرث على �ألقابه وتاريخ ميالده.

يف  فاطلبه  لل�صارع  �لقدمي  �ل�صم  �صاحب  ما  �أ
بك«. »فيجري 

1315– نوبار با�سا – �سارع – بق�سم املن�سية
1316 – نوبار با�سا – حديقة – بق�سم حمرم بك

مكان  يعرف  ول  )1241هـ(  1825م  عام  نوبار  ولد 
مولده، وهو قريب بوغو�ض بك )�نظر هذه �ملادة( �لذي كان 
ناظًر� للتجارة و�ل�صوؤون �خلارجية يف عهد حممد علي، وقد 
يف  �لعلوم  مبادئ  تلقى  �أن  بعد  م�رص  �إىل  هذ�  قريبه  ��صتقدمه 
من  طائفة  غر�ر  على  �حلكومية  بالوظائف  و�أحلقه  �خلارج، 
�ملنا�صب يف حكومة حممد علي،  بع�ض  تولو�  �لذين  �لأرمن 
لإمتام  نوبار  على  �لختيار  وقع  ثم  بعده،  من  خلفائه  وبع�ض 
و�أُر�صل �صمن طالب  بفرن�صا فرتك وظيفته �حلكومية،  تعليمه 
�لبعثة �لعلمية �لر�بعة عام 1844م )1260هـ(، و�أحلق باملدر�صة 
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�حلربية �مل�رصية �لتي �أن�صاأها حممد علي بباري�ض وجعل ريا�صتها 
و�أ�صاتذتها،  ناظرها  تعيني  حق  وخوله  �لفرن�صية  �حلربية  لوزير 
وبد�أ نوبار تعليمه بهذه �ملدر�صة يف 10 من يونية عام 1845م 
�إىل  وعاد  در��صته،  �أمت  حتى  بفرن�صا  ومكث  )1261هـ(، 
بوظائف  فاأحلق  )1266هـ(  1849م  عام  �أو�خر  يف  م�رص 
بال�صكك  ب�رصعة ول�صيما  �ملنا�صب  يرتقي يف  و�أخذ  �حلكومة 
�حلديدية وم�صلحة �لتجارة، ثم نقل �إىل نظارة �لأ�صغال خالل 
خالل  �خلارجية  نظارة  و�إىل  )1282هـ(،  1865م  عام 
�إ�صماعيل  �خلديوي  عهد  ويف  )1283هـ(،  1866م  عام 
)1299هـ(  1878م  عام  ذلك  وكان  �لنظار،  ريا�صة  توىل 
وكانت �أول نظارة نظامية م�صوؤولة يف �حلكومة �مل�رصية، ومل 

عاد  ولكنه  �صقطت،  ثم  �أ�صهر  �صبعة  �إل  للنظارة  ريا�صته  تدم 
�إىل �صغلها يف عهد توفيق عام 1888م )1306هـ(، وكان 
�إن�صاء �ملحاكم �ملختلطة عام  �ل�صابقة على  قد عمل يف نظارته 
1875م )1292هـ(، كما عمل خالل �صغله منا�صب وز�رة 
1891م  عام  ويف  �ل�صوي�ض،  قناة  �صق  حتبيذ  على  �لأ�صغال 
)1309هـ( توىل ريا�صة �لنظارة للمرة �لثالثة، و��صتقال يف 11 
�أ�صيب بقرحة يف  من نوفمرب عام 1895م )1312هـ(، ثم 
�لأمعاء ف�صافر �إىل باري�ض لال�صت�صفاء، ومات بها يف 13 من 
عاًما،   74 �لعمر  من  بالًغا  )1317هـ(  1899م  عام  يناير 
وقد �أقيم له متثال من �لربونز بالإ�صكندرية و�صط �حلديقة �لتي 
)�ل�صلطان ح�صني  �ل�صهيد �صالح م�صطفى  ب�صارع  ��صمه  حتمل 

حديقة نوبار با�صا
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عليها  ُكتب  بلوحة  جانبه  �إىل  مي�صك  وهو  �صابًقا(،  كامل 
»�لعدل �أ�صا�ض �مللك«.

ولي�ض يف �أعماله ما يدل على �أن �لعدل كان �أ�صا�ض حكمه 
ول�صيما عندما توىل ريا�صة �لوز�رة يف عهد �إ�صماعيل، وهي 
�أ�صهر ��صتغرقت �ملدة  �إل �صبعة  �لتي مل تبق يف �حلكم  �لوز�رة 
عام  و�أو�ئل  )1296هـ(،  1878م  عام  �أو�خر  بني  �لو�قعة 

1879م )1297هـ(.

ففي 18 من فرب�ير عام 1879م ثار �جلي�ض �مل�رصي على 
هذ� �لرجل �ل�صتعماري، وذلك لإ�رص�فه �ملمقوت يف ممالأة 
�لد�ئنني �لأجانب �لذين جلب �خلديوي �إ�صماعيل نكبتهم على 
نطاق  تو�صيع  يف  �لدولة  �أمو�ل  وتبديده  تبذيره  ب�صبب  �لبالد 
�ل�صاخبة  �حلفالت  و�إقامة  �لق�صور،  وبناء  �خلا�صة،  ممتلكاته 
طائفة  نوبار  عني  �أخرى  جهة  ومن  �أوروبا،  وملكات  مللوك 
�لهامة،  �حلكومية  �ملنا�صب  يف  �لأوروبيني  من  �لعدد  كبرية 
و�أهدر حقوق �ملوظفني �لوطنيني وعزل كثرًي� منهم، و�أحال 
�مل�رصوفات،  �صغط  بحجة  �صابط   2500 �ل�صتيد�ع  على 
و�إز�ء هذه �لثورة �لأبية مل يجد نوبار خمرًجا �صوى �ل�صتقالة 
يف �ليوم �لتايل )19 من فرب�ير عام 1879م(، وتوىل ريا�صة 
�لعنت  م�صلك  �صلك  �لذي  �إ�صماعيل  بن  توفيق  مكانه  �لوز�رة 

ه. �إز�ء جمل�ض �صورى �لنو�ب ثم ف�صَّ

و�أحمد �لله �لعلي �لقدير على �أنه مدَّ يف �أجلي حتى ر�أيت 
متثال نوبار ولوحته �خلادعة تز�لن من �أبهى حد�ئق �لإ�صكندرية 
�مللحق  �جلميلة  �لفنون  متحف  من  ز�وية  يف  �لتمثال  ويركن 
)من�صا  �إ�صماعيل«  »�أحمد  �ملهند�ض  ب�صارع  �لعامة  باملكتبة 

�صابًقا(.

من جمل�ض حمافظة  بقر�ر  �حلديقة  من  �لتمثال  �أزيل  وقد 
�لإ�صكندرية، وما من �صك يف �أن هذه �حلديقة �صتحمل قريًبا 

��صًما وطنيًّا تزهو على مر �لأعو�م و�لأجيال �لقادمة.

وكان �لتمثال من �لربونز �مل�صبوب يف قالب ميثل »نوبار« 
وفوق  �لر�صمية،  بذلته  مرتد  وهو  )فوتيل(  �أريكة  على  جال�ًصا 
ر�أ�صه طربو�ض عزيزي غري مقوى يغطي �أذنيه على غر�ر �لطر�بي�ض 
�لتي كان جميع موظفي �حلكومة وجميع �لأعيان يغطون بها 
وكان  ع�رص،  �لتا�صع  �لقرن  من  �لثاين  �لن�صف  يف  روؤو�صهم 
وي�صع  �لتمثال  قاعدة  على  يرتكز  بلوح  مي�صك  متثاله  نوبار يف 
هو يده �ليمنى على طرفه �لأعلى، ويعني و�صع �للوح على هذ� 
�لنحو �أن هذ� �لظامل يقب�ض على �لأ�ص�ض �لرئي�صية للقانون بعد 
�أن كان له �ل�صلع �لأكرب يف �إن�صاء �ملحاكم �ملختلطة �لتي كانت 
نكبة على حقوق �ملو�طنني �مل�رصيني ومفرجة لالأجانب، توؤدي 
عناء،  غري  يف  �لبالد  �أ�صحاب  حقوق  �غت�صابهم  �صهولة  �إىل 
�لأجانب  �ملحاكم من  ق�صاة وم�صت�صاري هذه  �إذ كان معظم 
�أن  �لغريب  ومن  خمتلفة،  �أوروبية  جن�صيات  يحملون  �لذين 
من�صة �لتمثال �لرخامية كانت تربز يف و�جهتها �لأمامية عبارة 
تتناق�ض ما كان عليه �صاحب �لتمثال متاًما، وهي »�لعدل �أ�صا�ض 
�مللك«، وقد كتبت هذه �لعبارة باخلط �لثلث �لبديع �ل�صكل، 
ومل تخدع �لعبارة �أهل �لإ�صكندرية �لنافذي �لب�صرية، فكانو� 
با�صا  نوبار  »متثال  �ل�صاخر  قولهم  بالتمثال  مرو�  كلما  يرددون 
�لطفولة  عهد  معهم يف  �جلملة  هذه  �أردد  وكنت  �مل�صدي«، 

و�ل�صباب وفيها من �لحتقار ما فيها.
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1317– نور  الدين – حارة – بق�سم اجلمرك
)�نظر  �لدين  نور  عثمان  و�صقيق  �لدين  نور  م�صطفى  هو 
�إىل  بعثة علمية  �أر�صله حممد علي يف  با�صا(، وقد  �لدين  نور 
دي�صمرب   9 من  يدر�ض  فبد�أ  �لبيطري،  �لطب  لتعلم  فرن�صا 
�لبعثة  �أثناء  �ل�صهري  ر�تبه  عام 1828م )1244هـ(، وكان 
1834م  عام  �أو�خر  يف  م�رص  �إىل  وعاد  جنيهات،  خم�صة 
)1250هـ(، ول ُيعرف �صيء عن �لوظائف �لتي تقلدها بعد 

رجوعه من �لبعثة ول تاريخ ومكان وفاته.

1318– نور الدين با�سا – �سارع – بق�سم 
الرمل

�لبحار يف عهد حممد  �أمر�ء  ثالث  �لدين  نور  عثمان  هو 
Metéllin« م�صقط ر�أ�ض عّروج،  علي، ولد بجزيرة متلني 
وخري �لدين باربارو�صي �للذين �أ�صهما بن�صيب و�فر يف ��صتيالء 
تركيا على �أقطار �ملغرب �لعربي مبا �أدياه من �أعمال بحرية وبرية 
بطولية، ويت�صح من �صرية عثمان نور �لدين �أن مولده كان عام 
1209هـ )1794م(، وقد رحل مع �أ�رصته �إىل م�رص و�لتحق 
�أبوه بخدمة حممد علي ب�صفة فر��ض �أو �صقاء يف �أحد �لق�صور، 
ولذ� عرف عثمان با�صم »عثمان �صقا با�ض ز�ده« �أي عثمان �بن 

�لبا�ض �صقاء.

�إىل  بعثة علمية  فاأر�صله يف  �لذكاء  فيه  و�آن�ض حممد علي 
ميالنو وبيز� وليفورن باإيطاليا فمكث بهذه �ملدن خم�ض �صنو�ت 
معاهد  يف  فاأمته  تعليمه،  ل�صتكمال  باري�ض  �إىل  �أُر�صل  ثم 
�ل�صيا�صة،  وفنون  و�لبحرية،  �حلربية  �لعلوم  و�أتقن  فرن�صا، 
�إىل  عاد  فرن�صا  �لدر��صة يف  من  عامني  وبعد  �حلكم،  و�إد�رة 
�لرتكية  �للغات  يجيد  وكان  )1820م(  عام 1236هـ  م�رص 

و�لعربية و�لإيطالية و�لفرن�صية ويلمُّ �إملاًما كافًيا باللغة �لإجنليزية، 
وعقب عودته عني كا�صًفا يف حر�ض حممد علي �حلربي، ثم 
عهد �إليه بتنظيم مكتبة ق�رص �إبر�هيم با�صا ببولق �إىل �أن كلف 
يف عامي 1236 - 1237هـ )1820 - 1821م( بتدري�ض 
�لهند�صة و�للغة �لفرن�صية لبع�ض �لطالب �مل�رصيني، وكان ذلك 
�إن�صاء مدر�صة بولق �أوىل �ملد�ر�ض �لنظامية  مبثابة �أول لبنة يف 
يف عهد حممد علي، وقام عثمان بعد ذلك برتجمة �ملوؤلفات 
»�لقو�عد  كتاب  بينها  ومن  �لرتكية  �إىل  �لفرن�صية  من  �حلربية 
عام  ويف  جهادية«،  بحرية  �صفاين  َناَمْه  و»قانون  �حلربية« 
�مل�رصي ومنح  �جلي�ض  1239هـ )1823م( عني �رص ع�صكر 
 – ترجمت  )1825م(  1241هـ  �صنة  ويف  �لبكوية،  رتبة 
�للغة �لرتكية،  �إىل  �لبحرية �لإجنليزية  – قو�نني ونظم  باإ�رص�فه 
 »Le Tellier »ليتلييه  و�جلين�ل  هو  علي  حممد  �إليه  وعهد 
نف�صها عهد  �ل�صنة  تلك  �لبحرية وتعليم �صباطها، ويف  بتنظيم 
ثم  لها،  ناظر  �أول  فكان  �لعيني  �لق�رص  مدر�صة  بتاأ�صي�ض  �إليه 
�أن�صئت مدر�صة �أركان حرب �لقو�ت �مل�صلحة تنفيًذ� لقرت�حه 

ا. وتوىل �إد�رتها �أي�صً

ويف 25 من مايو عام 1241هـ )1825م( رقي �إىل رتبة 
�مل�صلحة، ثم عني  �لقو�ت  �للو�ء وعني رئي�ًصا لأركان حرب 
ا لالأ�صطول �مل�رصي عام 1244هـ )1828م(، ومل  قائًد� عامًّ
يتو�ن عثمان نور �لدين يف تنفيذ �لقو�نني و�لنظم �لبحرية بكل 
دقة، ومن �أعماله �ملفيدة يف هذ� �ل�صاأن خروجه بوحد�ت من 
�لأ�صطول �مل�رصي كثرية �لعدد لإجر�ء مناور�ت بحرية �صنوية 
و�لبحارة خاللها  �ل�صابط  يتدرب  �أ�صهر  ثالثة  ت�صتغرق  كانت 
وبكيفية  بالتف�صيل  �لبحرية  و�لنظم  �لقتال  �أ�صاليب  كافة  على 

عملية.
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قيادة  توىل  )1247هـ(  عام 1831م  �أكتوبر  �صهر  ويف 
ت�صحبها  حربية  �صفينة   23 من  �ملكون  �مل�رصي  �لأ�صطول 
�إىل  �لأ�صطول  فان�صم  �صوريا  لغزو  وذلك  نقل،  �صفينة   17
ثم  ومن  ميناء حيفا،  با�صا يف  �إبر�هيم  بقيادة  �جلي�ض  وحد�ت 
عام  دي�صمرب  �صهر  خالل  �لبحر  من  عكا  ح�صار  يف  ��صرتك 
من  بو�بل  �حل�صينة  �ملدينة  قذفت  �إذ  )1247هـ(،  1831م 

�لقنابل.

بحرية  جولت  يف  �لدين  نور  عثمان  �أ�صهم  ذلك  وبعد 
عديدة �صد �لأ�صطول �لرتكي وتو�صل بف�صل بر�عته �ل�صيا�صية 
�إىل �إخماد �لثورة �لتي قام بها �أهل جزيرة كريت وكانت يف 
علي،  ملحمد  عنها  �ل�صلطان  بتنازل  مل�رص  تابعة  �حلني  ذلك 
يف  �لكريتيني  بتجنيد  �لأمر  �صدور  �لثورة  تلك  �صبب  وكان 
عثمان  �قرتح  وعندما  �لفتنة،  روؤ�صاء  و�إعد�م  �مل�رصي  �جلي�ض 
ُرف�ض طلبه  �لثو�ر  �لر�أفة و�للني مع  ��صتعمال  على حممد علي 

ومن ثم فكر عثمان يف �ل�صتقالة.

1833م  عام  دي�صمرب  �صهر  من  ع�رص  �ل�صابع  �ليوم  ويف 
�صغرية  حربية  �صفينة  �لدين  نور  عثمان  ��صتقل  )1249هـ( 
»�إبريقا - �أي ن�صاقة« وذهب �إىل جزيرة متلني م�صقط ر�أ�صه، 
�إىل  كتابًا  )1250هـ(  1834م  عام  يناير  من   2 يف  و�أر�صل 
بوغو�ض يو�صف بك ناظر �خلارجية �مل�رصية يف ذلك �حلني، 
ما  بكل  ي�صحي  �أن  ر�أى  �إذ  �ل�صتقالة،  �أ�رص على  �إنه  فيه  قال 
لديه لإنقاذ �رصفه، ويرتك جميع ما ملكت يد�ه حتى ل يقع يف 
�لذل و�لهو�ن، و�أر�صل يف �لوقت نف�صه كتابًا �إىل حممد علي 

بهذ� �ملعنى، و�أبدى فيه �ل�صكر على ما �أوله من نعم.

�لدين  نور  عثمان  فعله  مبا  علي  �صدر حممد  �صاق  ولقد 
من  تنق�ض  �أو  كر�مته  من  حتط  و�حدة  بكلمة  يفه  مل  ولكنه 
بعبارة  د�ئًما  يخاطبه  كان  علي  حممد  �أن  ول�صيما  قدره، 

»ولدي عثمان«.

ومل  ذلك،  بعد  �لآ�صتانة  �إىل  �لدين  نور  عثمان  وذهب 
يثبت بكيفية قاطعة �أنه عر�ض خدماته على �ل�صلطان، ويف عام 
1250هـ )1834م( تويف بالطاعون �لذي كان وباوؤه يجتاح 

تركيا يف ذلك �حلني.

باب  بق�سم   – �سارع   – نوقرات�س   –1319
حممد  م�سطفى  )العقيد  �رشقي 

ا( توفيق حاليًّ
�لعرب  �ملوؤرخون  ويكتبها  �ملندثرة  �لإغريقية  �ملدينة  هي 
 � جدًّ �ملحتمل  من  �إنه  �ملوؤرخون  ويقول  بالطاء،  »نوقر�ط�ض« 
�لأكرب  �لإ�صكندر  على  �قرتحو�  قد  �لإغريق  �أهلها  يكون  �أن 
�ختيار  �مل�رصي  بالقطر  �لق�صرية  �إقامته  �إبان  �ملادة(  هذه  )�نظر 
موقع �لإ�صكندرية لوجوده بالقرب من بحرية مريوط �لتي تقع 
خلفه، و�ت�صال هذه �لبحرية بالنيل مما يوؤدي �إىل قيام ميناء على 
�ملتو�صط ذي مورد مائي عذب �صهل �لت�صال  �لأبي�ض  �لبحر 

بالنيل ب�صفة د�ئمة.

ويرجع تاريخ �إن�صاء مدينة »نوقر�ط�ض Naucratis« �إىل 
عهد �لأ�رصة �لفرعونية �ل�صاد�صة و�لع�رصين، وتقوم مكانها يف 
�لوقت �لر�هن »نقر��ض وكوم جعيف ونيرية« مبركز �إيتاي �لبارود 
يف غرب �لدلتا، وكان ت�صييدها خالل عام 612 ق.م. يف 
عهد �مللك »�أب�صماتيك« موؤ�ص�ض �لأ�رصة �لآنفة �لذكر، ويقول 
�لكانوبي  �لنيل  فرع  على  �صيدت  �لتي  �ملدينة  هذه  �إن  �لتاريخ 
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)فرع ر�صيد �لآن(، �صارت فيما بعد مركًز� جتاريًّا مزدهًر� ي�صم 
جالية �إغريقية كبرية، كان �مللك »�أحم�ض �لثالث« قد �أخذ يف 
ح�صدها مب�رص �إبان �لقرن �ل�صاد�ض ع�رص قبل �مليالد، ومل تكن 
جتارية  موؤ�ص�صة  و�إمنا  �ملاألوف  �لإغريقي  �لطر�ز  من  م�صتعمرة 
على  دلياًل  �مل�رصي  بالقطر  وجودها  وكان  �أجنبي،  قطر  يف 
�لعرفان باجلميل لالإغريق �لذين مل يبخلو� على �مل�رصيني بالعون 
عديد  باأ�صطول  فاأمدوهم  �لفار�صي،  �ل�صتعمار  من  للتخل�ض 
وكانو�  �مل�رصي،  �جلي�ض  يف  منهم  كثري  وتطوع  �لوحد�ت 
يرف�صون �لتطوع يف �جلي�ض �لفار�صي لإخماد ثورة �مل�رصيني، 
بينهم  �ملختلفة  �ملعامالت  ت�صود  �لطيبة  �لعالقات  وهكذ� ظلت 
طو�ل �لعهد �لفار�صي يف م�رص، وي�صف »جالوتز« نوقر�ط�ض 
باأنها تقع على �أحد فروع �لنيل �ل�صاحلة للمالحة وي�صلها مبدينة 
»�صاي�ض« )�صا �حلجر( عا�صمة �أ�رصة »�أب�صماتيك« قناة، ويدير 
�صوؤونها �لإغريق يف مهارة وحزم، وهي مبخازنها �لأربعة �لتي 
�لفخار  من  ومبنتجاتها  �ملت�صابكة  وبطرقها  �ملعابد  عليها  ت�رصف 
ل�صكنى  �ملخ�ص�صة  وباأحيائها  �لزخريف،  و�لقرميد  و�لقي�صاين 
�لآهلة  �ملدن  تلك  تبدو وكاأنها مدينة من  بكل هذ�  �لأهايل، 
يف  �لتجارة  كانت  �لتي  و�حلركة  باحلياة  �لز�خرة  بال�صكان 
�لأبي�ض  �لبحر  جو�نب  على  قيامها  يف  �صبًبا  �لع�صور  خمتلف 
منذ  باليونانيني  �مل�رصيني  عالقة  على  قيامها  ويدل  �ملتو�صط، 
طرد  ��صتطاع  »�أب�صماتيك«  �أن  �لتاريخ  ويو�صح  بعيد،  زمن 
هذ�  لهم  ولريد  �ليونانيني،  �ملرتزقة  معاونة  بف�صل  �لآ�صوريني 
وباإقامة جتارهم مب�رص،  �ملدينة  تلك  بت�صييد  لهم  �صمح  �جلميل 
�لفار�صي  �لعهد  �ليوناين طو�ل  و�حتفظت »نوقر�ط�ض« بطابعها 
يف م�رص، ومل تندثر �إلَّ يف �لقرن �لثالث �مليالدي، وكانت 
�صناعتها مزدهرة، ول�صيما يف �لأو�ين �لفخارية و�ملن�صوجات 
و�ل�صور و�حللّي و�جلعارين، وكان �أهلها �ليونانيون ميار�صون– 

�لتجار  بني  �لو�صاطة   – �خلا�ض  �لتجاري  ن�صاطهم  جانب  �إىل 
�مل�رصيني و�لتجار �ليونانيني، ومن نوقر�ط�ض كان ُي�صحن قمح 
�لدلتا و�ل�صعيد يف �ل�صفن �لإغريقية �لتي كانت جتلب من �ليونان 
�ل�صلع �ملختلفة، وظلت هذه �ملدينة �إغريقية �صميمة تتجلى فيها 
ميار�صون طرقهم يف  �أهلها  وعا�ض  �ليونانية،  �حل�صارة  مظاهر 

�حلياة �لجتماعية و�ل�صيا�صية وفاًقا لأ�صاليب بالدهم �لأ�صيلة.

يف  فاطلبها  لل�صارع  �جلديد  �ل�صم  �صاحب  ترجمة  �أما 
)�لعقيد م�صطفى حممد توفيق(. 

1320– النويري – �سارع – بق�سم باب �رشقي
�أربعة  �لعرب  و�ملفكرين  �لعلماء  من  �لنويري  لقب  يحمل 
�إىل  باملولد  بت�صجيل �صري حياتهم وينتمون  ممن �هتم �ملوؤرخون 

قرية »�لنويرة« من قرى �ل�صعيد �لأدنى.

زمًنا  �لتاريخ  �أ�صو�ء  عن  �لقرية حمتجبة  هذه  ظلت  ولقد 
طوياًل فلم تذكر لها �آثار فكرية حتى �لقرن �ل�صابع �لهجري، 
وقد كانت يف ذلك �حلني من قرى �إقليم »�لبهن�صا«، وظلت 
كذلك �إىل �أن �أحلقت خالل �لقرن �لتا�صع ع�رص �مليالدي مبديرية 
بني �صويف، وتدلنا بع�ض �مل�صادر �لتاريخية على �أن بطوًنا من 
لحق  زمن  يف  �لقرية  هذه  يف  ��صتقرت  �لعربية  �لقبائل  بع�ض 
للفتح �لعربي، ومل يكد ينق�صي ع�رص بني �أيوب يف م�رص عام 
648هـ )1250م( ويحل عهد �ملماليك �لبحرية حتى �أخذ ذكر 
ين�صبون  �لذين  �لعلماء  �أجنبت من كبار  قرية »�لنويرة« يلمع مبا 
�ملماليك  عهد  عا�رصو�  �صتة  �لعلماء  هوؤلء  من  ويربز  �إليها، 
و�لتعليم  و�لتدري�ض  بال�صالح  و��صتهرو�  و�لربجية،  �لبحرية 
فاأ�صهمو� بحظ مرموق يف ن�رص �لثقافة �لعربية �لإ�صالمية، وما 
من �صك يف �أن هذه �لوثبة �لعلمية �لتي وثبتها قرية »�لنويرة« بعد 
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جمود ��صتمر عدة قرون ترجع �إىل حد بعيد لنتعا�ض �حلركة 
�أثناء حكم �ل�صلطان �لظاهر بيرب�ض �لذي د�م من عام  �لفكرية 
620 �إىل عام 676هـ )1223 – 1277م(، فقد جعل هذ� 
�ل�صلطان �لقاهرة مقر �خلالفة �لعبا�صية بعد �أن �أز�لها �ملغول من 
بغد�د ف�صارت م�رص د�ر �خلالفة �لإ�صالمية، ومن جهة �أخرى 
فيه  فجدد  �لأزهر،  للجامع  خا�صة  عناية  بيرب�ض  �لظاهر  وجه 
�لعمارة وطور مناهج �لتعليم، ورتب لكل مذهب من �ملذ�هب 
�لإ�صالمية �لأربعة قا�صًيا فات�صع ميد�ن �لدر��صة �لفقهية، و�صار 
علماء �لأ�رصة �لو�حدة يختارون �ملذهب �لفقهي �لذي يريدونه، 
وقد فعل ذلك �أع�صاء �أ�رصة »�لنويري« �ملوؤرخ �مل�صهور، وفيما 

يلي ترجمة �لعلماء �لأربعة �لذين �صجل �لتاريخ �صريهم:

1( تاج الدين عبد ال�هاب بن حممد بن عبد الدائم الن�يري: 
�أو�ئل  �لنويرة عام 618هـ )1221م(، وكان من  ولد بقرية 
�لذين طلبو� �لعلم يف �لقاهرة من �أهل هذه �لقرية، وتلقى �لفقه 
�إىل  بالأرومة  تقيًّا ورًعا، وينتمي  �ملالكي وكان  على �ملذهب 
�إىل  ن�صبها  وميتد  »�لنويرة«،  بقرية  ��صتقرت  عربية  �أ�رصة 
�ل�صهري،  �ملوؤرخ  �لنويري  و�لد  وهو  مناة،  عبد  بن  بكر  بني 
�لوهاب  عبد  �لدين  تاج  وتويف  يلي،  فيما  ترجمته  �ملدونة 
حو�يل  �لعمر  من  بالًغا  )1299م(  699هـ  عام  �لنويري 

82 عاًما هجريًّا و79 عاًما ميالديًّا.

2( �سهاب الدين اأحمد بن تاج الدين عبد ال�هاب الن�يري: 
677هـ  عام  »�لنويرة«  بقرية  ولد  �ل�صابقة،  �لرتجمة  �صاحب 
)1278م(، وبعد �أن تعلم �لقر�ءة و�لكتابة وحفظ جزًء� كبرًي� 
طلب  يف  �لقاهرة  �إىل  رحل  ر�أ�صه  مب�صقط  �لكرمي  �لقر�آن  من 
�لعلم، ودر�ض �لفقه على �ملذهب �ل�صافعي، وُعني منذ �صباه 
ت عليه هذه  بفن �خلط فاأتقنه، ثم ز�ول مهنة ن�صخ �لكتب فدرَّ

�ملهنة ربًحا جزياًل، وكان يكتب ن�صًخا من �أمهات �لكتب �لتي 
تتناول �لأحاديث �لنبوية ومذ�هب �لفقه �لأربعة، وعندما فرغ 
من تاأليف مو�صوعته �لأدبية »نهاية �لأرب يف فنون �لأدب« – 
وهي ثالثون جملًد� – كتب ن�صخة منها بخطه �جلميل وباعها 

باألفي درهم.

وكان �صهاب �لدين �لنويري ح�صن �ملنظر، بهي �لطلعة، 
�ل�صفات  هذه  له  �أتاحت  وقد  �لتودد،  �حلديث، جمَّ  ظريف 
و�صع كتابه �لقيم يف قالب لطيف تاأن�ض له �لقلوب، وته�ض له 

�لوجوه عند قر�ءته.

و�أحكامه،  �لفقه  على  در��صته  يف  �لنويري  يقت�رص  ومل 
�لكائنات  وطبائع  و�لتاريخ  �لأدب  كتب  على  يطلع  فاندفع 
�لفقهية، وقد ذكر يف  �إىل جانب در��صته  �لأدبي  فاأ�صبع ميله 
باأهد�بها  وتعلق  �لآد�ب  �صناعة  يف  »رغب  �أنه  كتابه  مقدمة 
يف  ورك�ض  �ملطالعة  جو�د  فامتطى  �أربابها  �صلك  يف  و�نتظم 
يف  �ملجال  �لف�صيح  �لطالع  هذ�  ويت�صح  �ملر�جعة«،  ميد�ن 
مو�صوعته »نهاية �لأرب« �لتي ت�صم كل ما جتمع يف ع�رصه من 
�ملعرفة  بطر�ئف  حافلة  �لوجود  �إىل  فخرجت  �لعربي،  �لرت�ث 

ونو�در �لأخبار.

فنون ي�صم كل  �إىل خم�صة  �لنويري مو�صوعته  ق�صم  وقد 
و�لآثار  �ل�صماء  يف  �لأول  �لفن  وجعل  �أبو�ب،  خم�صة  فن 
وو�صف  �ل�صماء  وخلق  �ل�صفلية  و�ملعامل  و�لأر�ض  �لعلوية 
و�لرعد  و�لنيازك  و�ل�صو�عق  و�ل�صحاب  و�لكو�كب  �ملالئكة 
و�لهو�ء و�لنار، وجعل �لفن �لثاين يف �لإن�صان وما يعلق به من 
طبائع و�أع�صاء وت�صبيه وغزل ون�صيب حمبة وهوى، و�أ�صاف 
�إىل ذلك �لأن�صاب و�أمثال �لعرب و�أخبار �لكهنة و�لزجر و�لفاأل 
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و�لتطري و�لفر��صة و�لذكاء، و�أفرد �لفن �لثالث للحيو�ن فو�صف 
فيه �ل�صباع و�لوحو�ض و�لظباء و�خليل و�لطيور، وتناول يف �لفن 
�لر�بع �لنبات وما يخت�ض به من �أر�ض دون �أر�ض، وتكلم عن 
و�لرو�صات  و�لأزهار  و�لبقول  و�لفاكهة  و�لثمار  �خل�رصو�ت 
وما قيل يف كل ذلك من �صعر ونرث، وق�رص �لفن �خلام�ض على 
�لتاريخ و�لق�ص�ض و�لأخبار منذ بد�ية �خلليقة �إىل �لع�رص �لذي 

عا�ض فيه.

وي�صتبني من هذ� �لتبويب �ملتقن �أن �لنويري كان من �أو�ئل 
�ملو�صوعات خطوة و�قعية موفقة نحو  تق�صيم  �لذين خطو� يف 
– يف هذ�  �أ�صا�ض منهجي، ومن �مل�صتطاع  �أبو�بها على  تنظيم 
وما  �لنويري  عليه  �صار  �لذي  �لتق�صيم  بني  �ملقارنة   – �ل�صدد 
�ملو�د( يف  قتيبة و�بن عبد ربه )�نظر هذه  �صنعه �جلاحظ و�بن 
�لتي جلاأ  �لعلمية  �لقيمة  للتعرف على مدى  تق�صيم مو�صوعاتهم 
مقارنة  ا  �أي�صً �ملمكن  ومن  �لأرب«،  »نهاية  يف  �لنويري  �إليها 
عمله مبا قام به �أبو �لفرج �لأ�صفهاين )�نظر مادة �أبو �لفرج( يف 

كتاب �لأغاين.

�لدين  �صهاب  مبو�صوعة  يتعلق  فيما  بالذكر  �جلدير  ومن 
قبل  �لأر�ض  كروية  قررو�  من  �أو�ئل  من  �أنه  �لنويري 
1564م  عام  بيز�  مبدينة  �ملولود  »جاليليو«  �لإيطايل  �لعامل 

)972هـ(.

بن  حممد  �لنا�رص  �ل�صلطان  لدى  حظوة  �لنويري  ونال 
للمرة  �حلكم  توىل  عندما  قالوون(  �بن  مادة  )�نظر  قالوون 
�لثالثة، وقد قدمه لل�صلطان �صهاب �لدين �أحمد بن ُعبادة )�نظر 
ا من قبله  مادة �بن عبادة( �لذي كان وكياًل لل�صلطان ومفو�صً
باأنه  يف �لتحدث عن �أمالكه، وقد �صف �ملقريزي �بن ُعبادة 

ومن  �ململكة،  �أمور  �صائر  يف  و�ملتحدث  �لدولة  عظيم  كان 
نائًبا  �لنويري  �لدين  �أن يويل �صهاب  �لقوي  بنفوذه  ثم ��صتطاع 
�ملن�صورية  و�ملدر�صة  �لنا�رصية  �ملدر�صة  على  �لإ�رص�ف  عنه يف 
وغريهما من �ملد�ر�ض، و�أن يقربه من �ل�صلطان �لنا�رص فجعله 

يدخل عليه ويطالعه �لأمور.

ومل َيْرَع �لنويري �صنيع �بن ُعبادة، فب�صط فيه �لقول لدى 
ُعبادة  لبن  و�صلمه  �ل�صائن،  لت�رصفه  غ�صب  �لذي  �ل�صلطان 
ف�رصبه باملقارع �رصبًا مربًحا و�صادره، وكان ذلك خالل عام 

710هـ )1310م(، وهو �لعام �لذي تويف فيه �بن ُعبادة.

و�إذ� �صح ما ذكره �بن حجر �لع�صقالين )�نظر هذه �ملادة( 
يف كتابه »�لدرر �لكامنة يف �أعيان �ملائة �لثامنة« من �أن �ل�صلطان 
�لنا�رص حممد بن قالوون قد عهد �إىل �صهاب �لدين �لنويري يف 
نظارة �جلي�ض بطر�بل�ض، �إذ� �صح �لقول، ومل يكن قد �لتب�ض 
على �لع�صقالين �لتمييز بني �ل�صهابني: �صهاب �لدين �بن ُعبادة، 
و�صهاب �لدين �لنويري، يكون �لنويري قد حظي مبكانة �صامية 
لدى �ل�صلطان �لنا�رص على �لرغم من �صعايته �صد �بن ُعبادة كما 
تقدم �لقول، �إذ �إن نظارة جي�ض طر�بل�ض كانت من �ملنا�صب 

�خلطرية �لرئي�صية للدولة يف ذلك �حلني.

�ملوؤرخ عام 733هـ  �لنويري  �أحمد  �لدين  �صهاب  وتويف 
)1332م( بالًغا من �لعمر 57 عاًما هجريًّا وحو�يل 55 عاًما 

ميالديًّا.

�صيوخ  من  �صيًخا  كان  الن�يري:  الف�سل  اأب�  الكمال   )3
مو�صى  بن  حممد  يديه  على  وتتلمذ  بالأزهر،  �لتدري�ض 
�إذ  �لدمريي(،  مادة  )�نظر  �لدمريي  �لدين  كمال  عي�صى  �بن 
�ل�صبكي  يح�رص حلقات  �أن  بعد  درو�صه  يح�رص حلقات  كان 
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�لفرتة  يف  عا�ض  قد  �لدمريي  كان  وملا  �ملادة(،  هذه  )�نظر 
�لو�قعة ما بني 750 و808هـ )1349 – 1405م( فاإن حياة 

�لكمال �أبو �لف�صل �لنويري تكون يف هذه �ملدة.

موؤلف  وهو  ال�سكندري:  الن�يري  القا�سم  بن  حممد   )4
كتاب »�لإملام بالأعالم مبا جرت به �لأحكام �ملق�صية يف و�قعة 
�لإ�صكندرية يف �صنة و�صبع و�صتني و�صبعمائة وعودها �إىل حالتها 

�ملر�صية«، وهو كتاب ماز�ل خمطوًطا حتى �لآن.

ومل �أتو�صل �إىل معرفة �صرية حياته مف�صلة.

كرموز بق�سم   – حارة   – النيَّال   –1321
�لتي  �لقدمية  �أ�رص �لإ�صكندرية  �أ�رصة من  �لنيَّال  حتمل لقب 
نالت �صهرة يف �أو�صاط �صكان �ملدينة �ملختلفة، وقد نزح جدها 
�لأكرب »حممود« �إىل �لإ�صكندرية من �لبالد �ملغربية على غر�ر 
ذريتهم  ماز�لت  �لذين  �ملدينة  �صكان  من  �لعدد  كبرية  طائفة 
حتمل �لأ�صماء �ملغربية، وز�ول �جلد �لأكرب »حممود« �لجتار 
با�صم »�لنيلة«، وب�صبب  �لعامة  �ملعروفة عند  »�لنِْيلنج«  يف مادة 
�أي  »�لنيَّال«  لقب  عليه  �لإ�صكندرية  �صكان  �أطلق  �لجتار  هذ� 
تاجر �لنيلة ب�صيغة �ملبالغة لأن جتارته كانت ت�صمل �أنحاء �لقطر 
موطنه  �ملغرب  بالد  �إىل  نطاقها  �ت�صاع  يف  ومتتد  �مل�رصي، 

�لأ�صيل.

يف  بعيد  غري  وقت  حتى  ت�صتخدم  »�لنِّيَلة«  مادة  وكانت 
�صباغة قما�ض �لقفاطني �لزرقاء �لتي يلب�صها �لعمال، ومتو��صعو 
�أنو�ع  من  وغريها  �حلريرية  �ملن�صوجات  �صباغة  ويف  �حلال، 
�ملن�صوجات، ول�صيما �ملالء�ت »�لكري�صة« �لتي ماز�لت »بنات 
�لبلد« ون�صاء �لطبقة �ملتو��صعة يتخذن منها مالحف ي�صرتن بها 

قو�مهن عند خروجهن �إىل �لأ�صو�ق، �أو لق�صاء حو�ئجهن، 
�أو للقيام بالزيار�ت �ملختلفة، وكان ل�صباغة هذه �ملن�صوجات 
يقوم  �ملن�صية  بق�صم  �خليط  و�صوق  �خلر�طني،  ب�صوق  حمال 
�ل�صباغون فيها بغلي مادة �لنيلة يف �أوعية كبرية، ثم ي�صبونها 
من  لديهم  ما  �صبغ  يف  وي�رصعون  و��صعة  بر�ميل  �أن�صاف  يف 
�أ�صحابها  يبغي  �لتي  �لألو�ن  �لز�هية  �ملالب�ض  ومن  �ملن�صوجات 
حتويلها �إىل �صود�ء حد�ًد� على �أمو�تهم وحتويل �ملناديل و�أغطية 

�لر�أ�ض �إىل �للون �لأ�صود �لد�ل على �حلزن.

وكانت �لن�صاء �إىل ما قبل �لعام �لع�رصين من �لقرن �لع�رصين 
�حلايل يلطخن »بالنيلة« خدودهن لدى فقد �لأعز�ء، وي�رصن 
ور�ء �لنعو�ض، يلطمن �خلدود، وي�صعن فوق �لروؤو�ض طبقة 
من �لطني عالمة على �صدة �حلزن، ويقفزن على دقات دّف 

�لند�بة.

و��صم »�لنيلة« ماز�ل مكروًها عند �مل�رصيني جميًعا، فيقال 
للرجل �لبغي�ض، �أو �ملر�أة �لبغي�صة �أو �لطفل �ل�صقي »جتك نيلة 

على دماغك« �أو »روح �تنيِّل على عينك«.

ق�صم  �إىل  كرموز  ق�صم  من  �لنيَّال  حممود  �أبناء  و�نتقل 
�جلمرك، و�تخذو� م�صكًنا لهم بجو�ر م�صجد �صيدي �أبي �لعبا�ض 
)�نظر هذه �ملادة(، و��صتمرو� على مز�ولة �لجتار يف مادة �لنيلة 
�إىل �أن ورثها عنهم �أحد �أحفادهم »حممود بن �صليمان« ولكن 
�أخاه »علي بن �صليمان« �جته �إىل �لجتار يف �لقطن، و�أن�صاأ �بنه 
�لقطن  �أو�ئل حمالج  �لبحرية كان من  حممود حملًجا مبديرية 

يف م�رص.
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بالإ�صكندرية،  معروفة  �لنيال  حممود  ذرية  وماز�لت 
�أحمد  �لدكتور  بينهم  �أفر�دها منا�صب هامة من  بع�ض  وي�صغل 
عني  بجامعة  �لزر�عة  كلية  عمد�ء  �أحد  �لنيَّال  �للطيف  عبد 
مبحافظة  �مليز�نية  مدير  وكان  �لنيَّال  حلمي  �صم�ض، وحممود 

�لإ�صكندرية، و�ملرحوم م�صطفى �لنيَّال، وكان �أول خبري يف 
بذرة �لقطن، وحممد ر�صاد �لنيَّال �أحد مديري �حتاد م�صدري 

�لأقطان.
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1322– هانئ علي كامل – �سارع – بق�سم 
الرمل )الأبر�س �سابًقا(

باليمن يف 19 من دي�صمرب عام 1962م  ��صت�صهد  نقيب 
)1382هـ(.

1323– الهراوي بك – �سارع – بق�سم الرمل
ثم  �لقاهرة،  مبكاتب  تعلم  �لهر�وي،  �لرحمن  عبد  هو 
منها  وتخرج  بها  علومه  فاأمت  �مل�رصية،  �لطب  مبدر�صة  �لتحق 
�إىل  لل�صفر  �لختيار  عليه  وقع  ثم  )�لنقيب(،  �ليوزبا�صي  برتبة 
فرن�صا عام 1847م )1264هـ( للتخ�ص�ض يف فروع �لطب، 
طو�ل  �ل�صهري  مرتبه  وكان  بباري�ض،  �لطب  مدر�صة  فدخل 
مدة �لبعثة 500 قر�ض، وبعد �أن �أمت تعليمه عاد �إىل م�رص يف 
مار�ض عام 1855م )1272هـ(، وعني �أ�صتاًذ� للف�صيولوجيا 
و�لأمر��ض �جللدية مبدر�صة �لطب بالقاهرة، ويف عام 1872م 
من  )�لعقيد(، ويف 15  �لقائمقام  رتبة  �إىل  رقي  )1289هـ( 
�لأمري�لي  رتبة  �إىل  و�صل  )1294هـ(  1877م  عام  �إبريل 
وكياًل  عني  �أن  �إىل  �لرتقي  يف  �لتدرج  وو��صل  )�لعميد(، 

ملدر�صة �لطب عام 1880م )1298هـ(.

ومن �آثاره �لعلمية �لكتاب �لذي �ألفه يف علم �لف�صيولوجيا 
عام 1906م  �لوفاة  و�أدركته  �لأ�صف،  مع  يطبع  مل  و�لذي 

)1324هـ(.

1324– هراوي با�سا – �سارع – بق�سم حمرم 
ا( بك )عزيز عيد حاليًّ

هو عبد �لعزيز �لهر�وي، تعلم يف مكاتب م�رص ثم دخل 
مدر�صة �لطب بق�صم �ل�صيدلة، وبعد �أن �أمت در��صته ونال رتبة 

1845م  عام  بدء  يف  فرن�صا  �إىل  لل�صفر  �ختري  �لثاين  �ملالزم 
)1261هـ( للتخ�ص�ض يف �لعلوم �لكيميائية و�لطبيعية، وكان 
مرتبه �ل�صهري طو�ل �لبعثة 250 قر�ًصا، وكان جزء من هذ� 
�لب�رصي  �لطب  عي�صوي علي مبدر�صة  يقب�صه يف م�رص  �ملرتب 
لل�رصف على عائلة هر�وي، ثم زيد هذ� �ملرتب 200 قر�ض 
وقدرها  يتقا�صاها  كان  �لتي  �ل�صهرية  �ملكافاأة  على  عالوة 

50 قر�ًصا.

عام 1863م  دي�صمرب  م�رص يف  �إىل  عاد  در��صته  �أمت  وملا 
بالقلعة،  �لنقود  �صك  بد�ر  �ل�صحة  مب�صلحة  عني  )1280هـ( 

وناظًر� مل�صنع �لبارود مب�رص �لقدمية ونال رتبة �لبا�صاوية.

�لتي  بالر�صالة  وقته  يف  �لهر�وي  �لعزيز  عبد  و��صتهر 
��صتخر�ج  ��صتطاعة  فيها  و�أثبت  بفرن�صا،  �صهادته  لنيل  قدمها 
�مل�رصية  �ملحفوظات  وبد�ر  �حلناء،  نبات  من  �لألو�ن  جميع 
عام  �أول  ربيع  وموؤرخ يف  �لهر�وي،  �لعزيز  عبد  بتوقيع  بيان 
�إير�د�ت وم�رصوفات  ل  يف�صّ )�إبريل عام 1875م(  1292هـ 
م�صلحة )�ل�رصبخانة( د�ر �صك �لنقود، ويدل هذ� �لبيان على 
�أما تاريخ ومكان  �لتاريخ،  �أنه كان يف قيد �حلياة حتى ذلك 

وفاته فغري معروفني.

ت�صمية  جلنة  جتد  �أن  �لتاريخي  �لإن�صاف  من  يكون  وقد 
هذ�  ��صم  �لنظر يف  �ملالئم  من  �لإ�صكندرية  مبحافظة  �ل�صو�رع 
�لعامل يف �لكيمياء على �أحد �صو�رع �ملدينة �لتي مل يطلق عليها 
�لوطن  �صبيل  يف  �لعاملني  بني  ذكر�ه  تخليد  لإعادة  �أ�صماء 

ورفعته.

�أما ��صم �صاحب �ل�صم �جلديد لل�صارع فاطلبه يف »عزيز 
عيد«.
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1325– الهمذاين – حارة – بق�سم مينا الب�سل
�صرية  �ملوؤرخون  دون  ممن  �ثنان  �لهمذ�ين  كنية  يحمل 

حياتهم وهما:

1( اأب� الف�سل اأحمد بن احل�سني بن يحيى بن �سعيد الهمذاين 
�مل�صهورة  �ملقامات  �صاحب  وهو  الزمان(:  ببديع  )املعروف 
�لتي ن�صج �حلريري )�نظر هذه �ملادة( على منو�لها يف مقاماته، 
�إنه  وقال:  �ملجال،  هذ�  يف  عليه  �لهمذ�ين  بف�صل  و�عرتف 
ويعترب  �لتاأليف،  يف  �ملنهج  هذ�  �صلوك  �إىل  �أر�صده  �لذي  هو 
�حل�صن  �أبي  وقد روى عن  �لأجالء،  �لف�صحاء  من  �لهمذ�ين 

�أحمد بن فار�ض �صاحب �ملجمل يف �للغة وعن غريه.

�لر�بع  �لقرن  �أو��صط  يف  همذ�ن  مبدينة  مولده  وكان 
)968م(،  358هـ  عام  �لتحديد  وجه  وعلى  �لهجري، 
يف  وتنقل  و�لفار�صية  �لعربية  �للغتني  يف  حد  �أبعد  �إىل  وحذق 
مدينة  يف  �لأخ�ض  على  �صيته  وذ�ع  خر��صان  بالد  من  كثري 
ق�ص�ض  �أو  حكايات  هي  �لتي  مقاماته  كتب  حيث  ني�صابور؛ 
ق�صرية �نتزعها من �حلو�دث �لتي وقعت له �أو �صاهدها يف �أثناء 
رحالته �لكثرية، ومل يكتبها �إل بعد �أن عا�رص عدًد� كبرًي� من 
�لنا�ض وخالط �لعامة و�خلا�صة، ويت�صح من �صياق مقاماته �أن 
�لت�صول كان ذ�ئًعا يف ع�رصه، وكانت حيل �ملت�صولني معروفة 
بهم  �لت�صال  بعد  عليهم  وتعرف  ببع�صهم  �ت�صل  وقد  لديه، 
على غر�ر بع�ض �لأدباء من معا�رصيه، فكتب �ملقامات مت�صمنة 
و�صف حالة هوؤلء �ملت�صولني وعز�ها �إىل رجل �أطلق عليه ��صم 
�صماه  �آخر  �إىل رجل  رو�يتها  ون�صب  �ل�صكندري«  �لفتح  »�أبي 
�أن حياة �لهمذ�ين فيها  »عي�صى بن ه�صام«، وما من �صك يف 
�صيء من �صفات �أبي �لفتح �ل�صكندري بطل ق�ص�صه �خليالية، 

على  تدل  �لهمذ�ين  حياة  �صرية  لأن  ا  �أي�صً �أخالقه  من  و�صيء 
�أنه كان يت�صول باأدبه، و�أن حياته كانت يف جملتها على هذ� 
�لنحو من �لرحالت و�ل�صوؤ�ل، وكان ذهابه �إىل ني�صابور عام 

382هـ )992م( .

ومو�صوع مقاماته يتلخ�ض يف �أن رجاًل �صحاًذ� �أديًبا، هو 
�لبالد حيث  �لتجو�ل يف  �ل�صكندري«، كان د�ئم  �لفتح  »�أبو 
وجميع  �ملال،  على  للح�صول  �لحتيال  �أ�صاليب  يف  يتفنن 
مقاماته �لتي ي�صل عددها �إىل نحو �خلم�صني ل تخرج عن هذ� 
�لألفاظ،  و�صال�صة  �لأ�صلوب،  برقة  متتاز  �أنها  غري  �لغر�ض 
�لطريفة،  �ملعاين  من  و�ل�صتمال على كثري  �لعبار�ت  و�ختيار 
يبدو  لقد  �لظاهر حتى  �لتكلف  و�لبعد عن  �للغوية،  و�لألفاظ 
�لتعمل  �إىل  منه  �لفطري  �لكالم  �إىل  �أقرب  �أ�صلوبها  �أن  �أحياًنا 
يحتوي  �صهل  رقيق  �صجعها  ولكن  و�ل�صنعة وهي جمموعة، 

على كثري من �ملح�صنات �لبديعية و�ل�صتعارة و�ملجاز.

�إنه كان  �بن خلِّكان يف كتابه »وفيات �لأعيان«:  ويقول 
لبديع �لزمان �لهمذ�ين كل معنى مليح ح�صن من نظم ونرث، 
وكانت وفاته �صنة 398هـ )1007م( م�صموًما مبدينة هر�ة، 
جمعها  �لتي  ر�صائله  �آخر  يف  وجد  �أنه  خلِّكان  �بن  وي�صيف 
�لهمذ�ين تويف  �أن  �لرحمن بن دو�صت  �أبو �صعيد عبد  �حلاكم 
و�أن  398هـ،  �صنة  �لأخرى  جمادى  من   21 �جلمعة  يوم 
بال�صكتة  �لهمذ�ين مات  �أن  �لثقات  �أبا �صعيد �صمع من  �حلاكم 
وعجلو� بدفنه، فاأفاق يف قربه و�صمع �صوته بالليل، و�أنه ُنب�ض 
عنه فوجدوه قد قب�ض على حليته، ومات من هول �لقرب، ومن 

�أمثلة ما كتب يف مقاماته ما جاء باملقامة �حللو�نية �إذ يقول:
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فيمن  �حلج  من  قفل  ملا  قال:  ه�صام  بن  عي�صى  »حدثنا 
قفل، ونزلت حلو�ن مع من نزل، قلت لغالمي: �أجد �صعري 
ندخله،  اًما  حمَّ لنا  فاخرت  قلياًل،  بدين  �ت�صخ  وقد  طوياًل، 
نظيف  �لرقعة،  و��صع  ام  �حلمَّ وليكن  ن�صتعمله،  اًما  وحجَّ
خفيف  ام  �حلجَّ وليكن  �ملاء،  معتدل  �لهو�ء،  طيب  �لبقعة، 
�لف�صول، فخرج  قليل  �لثياب،  �ملو�ض، نظيف  �ليد، حديد 
مليًّا، وعاد بطيًّا، وقال: قد �خرتته كما ر�صمت، فاأخذنا �إىل 
�مة، ولكني دخلته ودخل  قوَّ نر  فلم  و�أتيناه  �ل�صمت،  ام  �حلمَّ
جبيني،  بها  خ  فلطَّ طني  قطعة  �إىل  وعمد  رجل،  �أثري  على 
فجعل  �آخر،  رجل  ودخل  خرج  ثم  ر�أ�صي،  على  وو�صعها 
�لأو�صال،  يهدُّ  غمًز�  ويغمزين  �لعز�ل،  يكد  دلًكا  يدلكني 

ر �صفرًي� ير�ض �لبز�ق«. وي�صفِّ

فيها  فقال  �أخته  �بن  بها  ين�صح  �لبديع  كتبها  ر�صالة  ومن 
�إليه:

»�أنَت ولدي وما دمت و�لعلم �صاأنك، و�ملدر�صة مكانك، 
و�ملحربة حليفك، و�لدفرت �أليفك، فاإن ق�رصَت ول �إخاُلك، 

فغريي خاُلك، و�ل�صالم«.

بالعون،  ميدونه  كانو�  �لذين  �أحد  �إىل  ر�صائله  ومن 
�لكرمي:  هذ�  و�صف  يف  قوله  �ملادية،  برعايتهم  ويخ�صونه 
»فح�رصته �لتي هي كعبة �ملحتاج، ل كعبة �حلجاج، وم�صعر 
�خليف،  منى  ل  �ل�صيف،  وُمَنى  �حلرم،  م�صعر  ل  �لكرم، 

وقبلة �ل�صالت، ل قبلة �ل�صالة«.

ومن ر�صالة له يف �لتعزية قوله: »�ملوت خطب قد عظم حتى 
هان، وم�ٌض قد خ�صن حتى لن، و�لدنيا قد تنكر �صار �ملوت 

�أخف خطوبها، وجنت حتى �صار �أ�صغر ذنوبها، فلتنظر مينة 
هل ترى �إىل حمنة، ثم �نظر ي�رصة، هل ترى �إل ح�رصة؟؟

�صاعًر�  �لفائقة  �لنرثية  بر�عته  جانب  �إىل  �لهمذ�ين  وكان 
جميًد�، ومن �صعره هذ�ن �لبيتان من ق�صيدة طويلة:

وكاد يحكيك �صوب �لعيث من�صكًبا 
لو كان َطْلُق �ملُحيَّا ميطر �لذهبا  

و�لدهُر لو مل يخْن و�ل�صم�ض لو نطقت 
ْد و�لبحر لو َعُذبَا و�لليث لو مل َي�صِ  

من  و�جلماعة  �ملجل�ض  لغة  هي  �لعرب  و�ملقامة يف عرف 
�لنا�ض، ثم �أطلقت يف �لع�رص �لأُموي و�صدر �لع�رص �لعبا�صي 
ما  وكل  و�ل�صري،  �لق�ص�ض  من  �ملجال�ض  يف  يحكى  ما  على 
يك�صب �ل�صامع علًما و�أدبًا، ثم �صاع ��صتعمالها بعد ذلك على 
ف�صيحة  عربية  بلغة  �لأدباء  من  و�ل�صحاذون  �لكديَّة  يق�صه  ما 
�أ�صلوبها من مناذج  �للفظية حتى �صار  مملوءة بالتعمل و�ل�صناعة 
�أ�صاليب �لنرث يف �لأدب �لعربي، وقد ذ�عت �أ�صاليب �ملقامات 
و�حلريري،  �لهمذ�ين  كتب  ما  نحو  على  �لعربي  كتاب  بني 

وكانت قبل �لهمذ�ين تدل على �لفطنة �أو �خلطبة.

وقبل �أن ي�صتقر بع�ض �لوقت يف ني�صابور ذهب �إىل �لري 
حيث نال �حلظوة لدى �ل�صاحب بن عبَّاد )�نظر مادة �بن عباد( 
فرتة من �لزمن ثم خرج منها �إىل جرجان حيث عا�ض يف كنف 

ورعاية �أبي �صعيد حممد بن من�صور.

ودخل مدينة ني�صابور عام 382هـ )992م( فقرًي� معدًما، 
�إذ خرج عليه �لل�صو�ض يف �لطريق و�صلبو� كل ما كان معه، 
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ولقيه �أبو بكر �خلو�رزمي )�نظر مادة �خلو�رزمي( �صيخ �لأدباء 
يف ع�رصه على غري ما كان يحب، وما لبث �أن ُدِعَي ليناظره 
يف فروع �لأدب يف جمع من �لنا�ض، وقد ذكر �لهمذ�ين يف 
�أمر  وذلك  �خلو�رزمي  على  �نت�رص  �أنه  �لجتماع  لهذ�  و�صفه 

ي�صك كثرًي� يف �صحته ملا للخو�رزمي من علم ل ي�صاهى.

�لهمذ�ين،  �صيت  �رتفاع  �إىل  �حلادث  هذ�  �إذ�عة  و�أدت 
وملا تويف �خلو�رزمي بعد ذلك بب�صع �صنني خلفه �لهمذ�ين يف 
و�صج�صتان  خر��صان  �صكان  بني  لقي  �أن  بعد  ول�صيما  �ملكانة 
حماة وم�صجعني، ثم ��صتقر به �لأمر به يف مدينة هر�ة، وهناك 

تزوج من �بنة �حل�صني بن حممد �خل�صنامي.

ويظهر �أنه �أهدى مقاماته �إىل خلف بن �أحمد �أمري �صج�صتان 
�لذي و�صف �لهمذ�ين رعايته �حلادبة عليه يف �لر�صالة رقم 173 

من ر�صائله.

و�حدة  لي�صت  مقامة  �أربعمائة  �أنه كتب  �لهمذ�ين  ويزعم 
منها كالأخرى، ولكن هذ� �لعدد �ل�صخم ل يوؤيده ما بقي من 
جمموعة مقاماته �لتي عددها و�حدة وخم�صون، بع�صها كثري 

�ل�صبه بالبع�ض �لآخر.

�لحتيال  كيفية  يتناول  معظمه  يف  �ملقامات  ومو�صوع 
لك�صب �ملال، ويظهر �لبطل فيها من �لعلم و�لف�صاحة و�لبد�هة 
باأن بع�صها ي�صف �حلياة  �ل�صيء �لكثري، ومن �مل�صتطاع �لقول 
�أما �لبع�ض �لآخر فيتناول �لتاريخ �لقدمي  يف بغد�د يف عهده، 
من  وهو  �لرمة  ذو  �ل�صاعر  فيها  يظهر  �لتي  �ملقامة  ذلك  مثال 
قد�مى �ل�صعر�ء، و�ملقامة �لتي تتحدث عن حممد بن �إ�صحاق 
�ل�صْيَمري �ملتوفى عام 275هـ )888م(، وكذلك �ملقامة �لتي 

ت�صور م�صهًد� يف حياة �صيف �لدولة )�نظر هذه �ملادة( �ملتوفى 
عام 356هـ )966م(.

ت�صمل  �لهمذ�ين  مقامات  تعاجلها  �لتي  و�ملو�صوعات 
�ل�صعرية،  و�لأحاجي  و�ملو�عظ  �لدين  يف  �ملناظر�ت 
مادة  )�نظر  �حُل�رْصي  ويقول  و�لل�صو�ض،  �ل�صحاذين  وحيل 
من  فكرتها  ��صتمدت  �ملقامات  هذه  �إن  �حل�رصي(  �صامح 

�لأربعني حديًثا لبن دريد )�نظر هذه �ملادة(.

مكاتبات  فاأغلبها  ر�صالة،   233 وعددها  ر�صائله،  �أما 
�أُر�صلت  �لذين  خا�صة بذل يف تدبيجها جهًد� كبرًي�، ومعظم 
يذكر  ل  كان  وملن  و�ل�صهرة،  �ملجد  ذوي  من  كانو�  �إليهم 
و�لأديب  م�صكويه  �بن  �ملوؤرخ  مثل:  �لقليل  �إل  �لآن  منهم 

و�خلو�رزمي.

بع�ض  �إعارته  خا�صة كطلب  �أمور  �لعادة  ومو�صوعها يف 
�لكتب، �أو �ل�صكوى من �خلر�ج �لذي يدفعه، ويتناول بع�صها 
م�صائل �أكرب خطًر� مثل �لر�صالة رقم 167 �لتي ت�صف �لزندقة 

�ل�صيعية.

وقد �ختار �لثعالبي )�نظر هذه �ملادة( يف كتابه يتيمة �لدهر 
)�نظر  �حلموي  ياقوت  وذكر  �لهمذ�ين،  �صعر  من  منتخبات 
�لهمذ�ين  ديو�ن  �أما  �أخرى،  �أ�صعاًر�  معجمه  يف  �ملادة(  هذه 
�لذي ن�رصه يف �لقاهرة عبد �لوهاب ر�صو�ن، وحممد �صكري 
�صحيفة   84 على  �إل  يحتوي  فال  )1903م(  1321هـ  عام 

ومعظم �لق�صائد �لتي نظمها كانت يف مدح �صادته.

وطبعت مقاماته يف �لآ�صتانة عام 1298هـ )1880م(، 
منقحة،  طبعة  وهي  )1947م(  1367هـ  عام  بريوت  ويف 
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وعليها �رصح لل�صيخ حممد عبده )�نظر هذه �ملادة(، ويف عام 
ا وعليها �رصح ملحمد  1328هـ )1910م( طبعت بالقاهرة �أي�صً
و�لقاهرة  �لآ�صتانة  يف  فطبعت  �لر�صائل  �أما  �لر�فعي،  حممود 
وقد  بلغاتهم  �لهمذ�ين  عن  �لأوروبيون  وكتب  وبريوت، 
تاريخ  بع�صهم عن كتاب  ونقل  �لثعالبي  ما كتبوه عن  �أخذو� 

همذ�ن ل�صريويه.

اد الهمذاين: وقد كان من  2( عبد الرحمن بن عي�سى بن حمَّ
كتَّاب بكر بن عبد �لعزيز �أبي ُدلف �لعجلي، وجاء يف معجم 
�لأدباء �أن عبد �لرحمن �لهمذ�ين كان �إماًما يف �للغة و�لنحو، 
وله  فا�صاًل،  و�صاعًر�  �صديًد�  كاتًبا  ذ� مذهب ح�صن، وكان 
»�لألفاظ  كتاب  منها  �لفائدة  عظيمة  ولكن  قليلة،  م�صنفات 
�لكتابة،  ي�صتغني عنه طالب  �لكتابية«، وهو �صغري �حلجم ل 
وقال �ل�صاحب بن عبَّاد )�نظر هذه �ملادة(: �إن �لهمذ�ين جمع 
�أفو�ه  فاأ�صاعها يف  �أور�ق ي�صرية  �لعربية �جلزلة يف  �للغة  �صذور 
�لدر�ض، و�حلفظ  تعب  �ملتاأدبني  �ملكاتب، ورفع عن  �صبيان 
عام  �لهمذ�ين  �لرحمن  عبد  وتويف  �لد�ئمة.  و�ملطالعة  �لكثري 

320هـ )933م(.

1326– هرني رو�سي – زقاق – بق�سم الرمل
ناظًر�  كان  �لذي  رو�صي  �مل�صيو  �بن  كان  رو�صي  هني 
مل�صنع �جللود مبدينة ر�صيد يف عهد حممد علي، وكان هني 
فرن�صا،  �إىل  �أر�صلت  �لتي  �ل�صنائع  بعثة  يف  �لوحيد  �لطالب 
مقيمة  و�لدته  وكانت  �لأوروبية،  �جلن�صية  حيث  من  وذلك 
بفرن�صا مما ي�رصَّ عليه زيارتها طو�ل مدة بعثته لتعلم �لريا�صيات، 
وعلم �لكيمياء بنوع خا�ض، وقد بد�أ در��صته يف عام 1830م 
)1246هـ(، وكان من فروع تخ�ص�صه يف �لكيمياء علم طبائع 

�أو�ئل عام 1836م )1452هـ(،  �ملياه، وعاد �إىل م�رص يف 
ومن ثم تكون مدة بعثته �صت �صنو�ت.

�لتي  �لوظائف  ول  ميالده،  ومكان  تاريخ  يذكر  ومل 
�صغلها بعد عودته، ول تاريخ ومكان وفاته.

1327– َهّنو – �سارع – بق�سم باب �رشقي 
)بلهرز �سابًقا(

اجلمرك بق�سم   – �سارع   – َهّنو   –1328
اجلمرك بق�سم   – زقاق   – َهّنو   –1329
�لن�صب،  يف  �لعريقة  �لإ�صكندرية  �أ�رص  من  َهّنو  �أ�رصة 
�أن  لدرجة  عديدة  كانت  م�رص�تها  وليايل  �أفر�حها  �أن  ويظهر 
�أهل �ملدينة �لأ�صليني كانو� ي�رصبون �ملثل بهذ� �جلو �ملرح �ل�صار 
فكلما  �لع�رصين،  �لقرن  �أو�ئل  يف  حتياه  �لأ�رصة  كانت  �لذي 
كرثت �أيام �لفرح عند �إحدى �لعائالت كنت �أ�صمع من �لأهل 
و�جلري�ن و�لأ�صدقاء متثيل هذه �لعائلة باأ�رصة »َهّنو«، فيقولون 
»ما �صاء �لله، ربنا يزيد يف �أفر�حهم، �أَُهْم �صارو� زي عيلة َهّنو 

�صاعة ِيَطبِّلو� و�صاعة ِيغّنو�«.

ولأ�رصة َهّنو �صهرة قدمية بني �لأ�رص �لقليلة �لتي تز�ول مهنة 
�إر�صاد �ل�صفن للدخول و�خلروج من ميناء �لإ�صكندرية، وكان 
عهد  وحتى  �لع�رصين  �لقرن  فجر  يف  �لأ�رصة  هذه  على  يطلق 
كان  �لذي  �مليناء  مدخل  �إىل  ن�صبة  »�لبوغازية«  ��صم  بعيد  غري 
�لوعرة،  �ل�صخور  بني  تعرجه  �مل�صيق( يف  )�أي  �لبوغاز  ي�صبه 
�ألًفا  وثالثني  ب�صتة  �ملر�صدين  طائفة  �أفر�د  يتربع  �أن  قبل  وذلك 
�إز�لة  �إىل  �أدى  مما  �ل�صخور  هذه  بع�ض  لن�صف  �جلنيهات  من 
قدموها  �لتي  للتربعات  ا  وتعوي�صً �ملدخل،  تعاريج  من  �لكثري 
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و�ملبحرة،  �لو�فدة  �لبو�خر  على  ر�صوم  فر�صت  �لغر�ض  لهذ� 
يتقا�صاها �أفر�د �أ�رص �ملر�صدين ب�صفة ح�ص�ض توزع عليهم وعلى 
�أهلهم كمعا�ض ثابت، وقد فر�صت هذه �لر�صوم عقب �حتالل 
�لإجنليز ملدينة �لإ�صكندرية يف يوم 11 من �صهر يوليو �مل�صوؤوم 
عام 1882م )1300هـ(، وكانت �لر�صوم �ختيارية يف بع�ض 
�لأوقات، �أما يف �لوقت �لر�هن فهي �إجبارية، وجتبى ح�صب 
بالإ�صكندرية  �لبوغازية  طائفة  تكونت  وقد  �ل�صفينة،  غاط�ض 

خالل عام 1775م )1189هـ(.

فعل  من  ا  م�صتقًّ لي�ض  �لأ�رصة  حتمله  �لذي  َهّنو«   « ولقب 
َهنَّاأ، ول من فعل َهُنوؤَ وُحرِّف ف�صار َهنُّو، ذلك لأنه جاء يف 
�لكتاب �لذي �ألفه »هارولد لمب« و�مل�صمى »هانيبال« �أن جد 
�لقائد  هميلكار«  بن  »هانيبال  قو�د  من  كان  �لأول  َهّنو  �أ�رصة 
وكاد  �ل�رصقية،  �لألب  جبال  عرب  �لذي  �ل�صهري  �لقرطاجي 
يق�صي على �لإمرب�طورية �لرومانية لول �لهزمية �لتي مني بها، 
و��صطرته �إىل �لعودة مهزوًما �إىل قرطاجة وهي تون�ض �حلالية، 
ومن ثم تكون �أ�رصة َهّنو تون�صية �لأ�صل، وهاجرت �إىل م�رص 
حيث  �لإ�صكندرية  مبدينة  �أجد�دها  و��صتقر  �لزمن،  قدمي  منذ 
هم  �لأعو�م،  مر  على  تو�رثوها  �لتي  �ملر�صدين  مهنة  ز�ولو� 
هذه  )�نظر  وبكري  وطمازين،  �لوهاب،  عبد  �أ�رص  و�أفر�د 

�ملو�د(.

»َهّنو«  وزقاق  �صارع  على  �أطلق  �لذي  �ل�صم  و�صاحب 
بهذه  م�صكنه  �تخذ  �لذي  َهّنو  �حلاج ح�صن  �جلمرك هو  بق�صم 

�جلهة، وق�صى حياته يف كنفها، وقد ولد بالإ�صكندرية.

وكان مثل جميع �ملر�صدين يعرف عدة لغات �أجنبية هي 
ويح�صن  و�لإجنليزية،  و�لإيطالية  و�لفرن�صية  و�لرتكية  �ليونانية 

بجميع  وياأمر  �ل�صفينة،  قيادة  ليتوىل  طالقة  يف  بها  �لتكلم 
�أحد  على  ر�صوها  �إىل  �مليناء  مدخل  من  �قرت�بها  منذ  حتركاتها 

�أر�صفة �لد�ئرة �جلمركية.

وملا تويف �حلاج ح�صن َهّنو عام 1904م )1322هـ( حل 
�لفتاح  عبد  �أحمد  ومنهم  �أ�رصته  �أفر�د  �ل�صفن  �إر�صاد  حمله يف 
�لو�قعة  �لفرتة  طو�ل  �ملر�صدين  هيئة  ريا�صة  توىل  �أن  �إىل  َهّنو 
بني عامي 1952 و1961م )1372 – 1381هـ(، وحممد 
عبد �لفتاح َهّنو �لذي ز�ول مهنة �لإر�صاد يف قناة �ل�صوي�ض منذ 
عام 1948م )1368هـ(، كما ز�ولها يف �لقناة عبد �لعزيز 
�لتاريخ،  ذلك  منذ  ممار�صتها  على  �لثنان  و��صتمر  َهّنو، 
لها  كان  �لتي  �حلا�صمة  �إد�رتها  يف  مرموق  بن�صيب  و�أ�صهما 
�أطيب �لذكرى يف �أ�صماع �لعامل باأ�رصه، وقد رقي �لثنان �إىل 

مر�صدين من �لدرجة �ملمتازة.

عام  م�رص  على  �لغا�صم  �لثالثي  �لعتد�ء  وقوع  وعند 
َهّنو،  حممد  �أحمد  �لأخو�ن:  �ن�صم  )1376هـ(  1956م 
�زدهار  بذلك يف  م�صهمني  �ملر�صدين  �إىل  َهّنو  وح�صن حممد 
مرفق �لقناة �لذي �صار يدّر �خلري �لعميم على �أ�صحابه �مل�رصيني 
بعد تاأميمه يف 23 يوليو عام 1956م )1376هـ(، وماز�ل 
مبيناء  �ل�صفن  �إر�صاد  يوؤدون و�جبهم يف  �أ�رصة هنو  �أفر�د  بع�ض 
�حليوي  �ملجال  هذ�  يف  �أ�رصتهم  عر�قة  مثبتني  �لإ�صكندرية 

بالن�صبة �إىل �حلركة �لتجارية �مل�رصية ت�صديًر� و��صتري�ًد�.

1330 – الهوريني – �سارع – بق�سم مينا الب�سل
يف  ترجمته  �طلب  �لهوريني،  �لوفا  �أبو  ن�رص  �ل�صيخ  هو 

»ن�رص �أبو �لوفا«.
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1331 – هيك�س با�سا – �سارع – بق�سم العطارين
 M. G. هو �ملاجور جن�ل »م. ج. و. هيك�ض با�صا
�ملعا�صات، و�أ�صله من  �لذي كان من �صباط   »W. Hicks

�جلي�ض �لهندي �لإجنليزي، وقد �ن�صم �إىل جي�ض بومباي �صنة 
�إىل   1857 عام  من  �لبنغال  يف  �خلدمة  وتوىل  1849م، 
�جلن�ل  قيادة  حتت  �لكند  روح  بحملة  �لتحق  ثم  1859م، 
»بيني«، و��صرتك يف عدة وقائع مع جي�ض فاروز �صاه بجهات 
»باريل«، وكان من رجال �جلي�ض �لذي قاده �للورد »كاليد« 
وح�رص  كربيا«،  »دونديا  جهات  يف  »مارد«  بني  حرب  يف 
ر�فق  ثم  وغريها،  »بوك�صار«  قلعة  على  �ل�صتيالء  معركة 
�حلملة �لتي حاربت يف �حلب�صة بقيادة �للورد »نابري« و��صتولت 
على جمدلة، ونال رتبة �لأمري�لي وعندها ح�صل على معا�ض 
وعينه  م�رص  �إىل  قدم  عام 1882م  �لهند، ويف  من حكومة 
وقائًد�  بال�صود�ن،  �حلرب  لأركان  رئي�ًصا  توفيق  �خلديوي 
عام  خالل  �لتعيني  هذ�  وكان  هناك،  �مل�رصية  للجيو�ض  ا  عامًّ

1883م )1301هـ(.

ويف تلك �ل�صنة نف�صها كان حاكم �ل�صود�ن »عبد �لقادر 
�مل�رصي  �لقائد  هذ�  وكان  �ملادة(،  هذه  )�نظر  حلمي«  با�صا 
�ملحنك قد �أو�صك على �إخماد �لثورة �ملهدية �ل�صود�نية بف�صل 
بر�عته �لع�صكرية، �إذ �صيد باخلرطوم �لقالع و�حل�صون، و�صيد 
�حلكومة  �أن  من  �لرغم  على  �أخرى  جهات  يف  �ملتينة  �لقالع 
�مل�رصية مل ت�صتطع �إر�صال �ملدد �إليه ب�صبب �ندلع �لثورة �لعر�بية 
�أن �نتهت  �إىل  �أنه ��صتمر على �ملقاومة  �لوطنية يف م�رص، غري 
�لثورة �لعر�بية فاأمده �خلديوي توفيق باأربعة �آليات فقاتل �ملهديني 
�ل�صيا�صة  �أن  لول  حليفه  �صيكون  �لن�رص  وكان  عنيًفا،  قتاًل 
�لإجنليزية ر�أت ��صتدعاءه وحل مكانه عالء �لدين با�صا ��صًما، 

وهيك�ض با�صا �لإجنليزي فعاًل، وهكذ� ق�صى على �آمال �لقائد 
�لأمن  �إعادة  على  �أو�صك  �لذي  حلمي  �لقادر  عبد  �ملحنك 
�لإجنليز يف هذ�  لطمع  �ل�صود�ين، وذلك  لالإقليم  و�ل�صتقر�ر 

�لإقليم كما حدث بعد ذلك بالفعل.

وبد�أت هذه �ملحاولة �لإجنليزية �ل�صتعمارية يحّث �حلكومة 
 »Stewart مل�رصية على �إر�صال �لكولونيل )�لعقيد( »�صتيورت�
من  �تخاذه  يجب  وما  �أحو�له  عن  تقرير  لكتابة  �ل�صود�ن  �إىل 
�إجر�ء�ت لإخماد ثورته، فعاد »�صتيورت« �إىل م�رص يف �إبريل 
�لإجنليزي  �لحتالل  بعد  �أي  )1301هـ(،  1883م  عام 
�حلكومة  عينت  لتقريره  وتنفيًذ�  و�حدة،  ب�صنة  مل�رص  �مل�صوؤوم 
�مل�رصي  �جلي�ض  عموم  حرب  لأركان  رئي�ًصا  با�صا«  »هيك�ض 

بال�صود�ن فو�صل �خلرطوم يف 5 مار�ض عام )1883م(.

وملا �صممت �حلكومة على �إر�صال جي�ض ل�صرتد�د مدينة 
�لأبي�ض كتب »هيك�ض با�صا« �إىل �حلكومة قائاًل �إنه لن يتحمل 
ا لها، فاأجابته �حلكومة  م�صوؤولية هذه �حلملة �إل �إذ� ُعنيِّ قائًد� عامًّ
�ل�صمي  �حلاكم  با�صا  �لدين  عالء  و�أمرت  طلب،  ما  �إىل 
�لع�صكري  �ملدد  »هيك�ض«  �إىل  و�أر�صلت  مبر�فقته،  لل�صود�ن 
�لالزم من فرق جنود �إ�صافية، ومن عتاد حربي، وكان معظم 
�لإجنليز  حاربو�  �لذين  �جلنود  من  �لإ�صافية  �لفرق  هذه  جنود 
مع �لزعيم �لوطني �أحمد عر�بي، ويقال: �إن �حلكومة �مل�رصية 
�أر�دت �لتخل�ض منهم فاأر�صلتهم ليكونو� ز�ًد� للثورة �ملهدية يف 
�ل�صود�ن فتاأمن من �رص قيامهم باأية حركة وطنية �أخرى، وكان 
بينهم عدد كبري من �جلنود �لذين ��صرتكو� يف �أعمال عبد �لقادر 
با�صا حلمي �حلربية �لظافرة كما تقدم �لقول، وقد �نتزع �جلنود 
وُو�صعو�  بالأ�صفاد  وُكبِّلو�  �نتز�ًعا  عائالتهم  بني  من  �لعر�بيني 

فوق �ل�صفن ق�رًص� بني عويل ن�صائهم و�أطفالهم.
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ولقد جنح »هيك�ض با�صا« يف بد�ية �حلملة يف �لتغلب على 
موقعة  وذلك يف  �ملهديني  زعماء  �أحد  �لكا�صف  �أحمد  �لأمري 
»كاو�« �لقريبة من جزيرة »�آبا«، فُقتل �أحمد �لكا�صف، وقتل 

عدد كبري من قو�ده وجنوده.

بزيادة  �ملوؤقت  �لن�رص  هذ�  عقب  با�صا«  »هيك�ض  وطالب 
هدد  �أن  وبعد  كردفان،  على  للحملة  �مل�رصي  �جلي�ض  فرق 
بال�صتقالة يف 23 يوليو عام 1883م، �أجيب طلبه ف�صار عالء 
�لدين با�صا �إىل �رصق �ل�صود�ن، وجلب 4000 جمل، ويف 
�أو�خر �صهر �أغ�صط�ض متت كل �ملعد�ت، وجتمعت �حلملة يف 
�أم درمان وكانت موؤلفة من 7000 من �مل�صاة و400 خيال 
بالدروع �لفولذية، و�أربعة مد�فع من  ومائة جندي مدرعني 
طر�ز »كروب« و�صتة من طر�ز »نورد نفلد« وع�رصة من �ملد�فع 
�لق�صرية �ملدى وكان مع �حلملة 5500 جمل و500 ح�صان 

وعدد من �ل�صباط �لأجانب �ملرتزقة �لأفاقني.

ويف 20 �صبتمرب عام 1883م و�صلت �حلملة �إىل �لدومي، 
�إىل »خور  �لطريق  با�صا، ثم �صارت يف  �لدين  و�لتقت بعالء 
�أبي حبل«، و»�لرهد« جنوبًا لكرثة �ملياه يف هذ� �لطريق، وقد 
كان  حيث  �لأُبي�ض  �إىل  �لو�صول  قبل  �لدو�ب  من  كثري  نفق 
حممد �أحمد �ملهدي �لذي جمع رجاله وحثهم على �ل�صتب�صال 

يف �لقتال وع�صكر بهم قرب �صجرة �صخمة ب�صو�حي �ملدينة، 
قد  �مل�رصية  �حلملة  وكانت  �مل�رصي،  �جلي�ض  ملالقاة  و��صتعد 
و�صلت �إىل »�لرهد« يف 20 �أكتوبر، وبعد �أن ��صرت�حت بها 
�صتة �أيام تقدمت �إىل »ك�صجيل« وبينما هي تخرتق غابة، وقد 
�صلت �لطريق �أحاط بها �ملهديون و�أبادوها بحيث مل ينج من 
رجالها �إىل �لقليل، وكان عدد رجالها عند و�صولها �إىل هذه 
�ملنطقة يزيد على ع�رصة �آلف مقاتل، �أما جي�ض �ملهدي فكان 

مكوًنا من مائة �ألف رجل.

�لهزمية �ملنكرة قطع �ملهديون ر�أ�ض »هيك�ض  وعقب هذه 
عام  نوفمرب   4 يف  �ملهدي  �أحمد  حممد  �إىل  و�أر�صلوه  با�صا« 
جنديًّا  يرتك  �أل  قرر  عندما  »هيك�ض«  �أخطاأ  ولقد  1883م، 
و�حد خلف �حلملة �إذ لو حدث ذلك لكانت �لهزمية �أقل وقًعا 
مما حدث، وحلفظ رجال �ملوؤخرة تقهقر �حلملة، ولتمَّ �لإبقاء 
�لعط�ض  بب�صالة نادرة رغم  �لذين قاتلو�  على كثري من جنودها 
و�جلوع. وهكذ� �نتهت ماأ�صاة »هيك�ض با�صا« �لتي لعبت فيها 
�ل�صود�ن،  على  �ل�صتيالء  بغية  بارًز�  دوًر�  �لإجنليزية  �ل�صيا�صة 
هيك�ض  ر�أ�ض  وتقدمي  باحلملة،  �مل�رصيني  �جلنود  بت�صحية  ولو 

با�صا عربوًنا لهذه �ل�صيا�صة �خلبيثة �ملاكرة.
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1332– الوا�سطي – �سارع – بق�سم اللبان
�صرية  �لتاريخ  ذكر  ممن  خم�صة  �لو��صطي  لقب  يحمل 
حياتهم، ولقب �لو��صطي يرجع �إىل مدينة و��صط وهي �ملدينة 
�حلجاج(  مادة  )�نظر  �لثقفي  يو�صف  بن  �حلجاج  �أن�صاأها  �لتي 
بني مدينتي �لكوفة و�لب�رصة يف حو�يل عام 83هـ )702م(، 
ثم  �لعجمي،  �لعر�ق  قاعدة  �لأموية  �لدولة  عهد  يف  وكانت 
�أخذت يف �لنحطاط خالل عهد �لعبا�صيني، ثم حتولت عنها 
مياه دجلة فاأحملت �أر��صيها، وتو�رت حتت رمال �ل�صحر�ء، 
وفيما يلي ترجمة �لأربعة �لو��صطيني وفاًقا لتاريخ وجودهم يف 

قيد �حلياة:

موؤلف  وهو  ال�ا�سطي:  زيد  بن  حممد  الله  عبد  اأب�   )1
)�نظر  �رصحه  �جلرجاين  توىل  �لذي  �لقر�آن«  »�إعجاز  كتاب 
عام 306هـ  �لو��صطي  �لله  عبد  �أبو  وتويف  �جلرجاين(،  مادة 

)918م(.

ال�ا�سطي:  ال�سقر  اأبي  بابن  املعروف  حممد  احل�سن  اأب�   )2
كان فقيًها �صافعّي �ملذهب، وتلقى �لفقه على يد �أبي �إ�صحاق 
وله  بهما،  فا�صتهر  و�لأدب  �ل�صعر  عليه  وغلب  �ل�صري�زي، 

ديو�ن حفظ باخلز�نة �لأ�رصفية باجلامع �لكبري مبدينة دم�صق.

وقد  �ل�صافعية،  للطائفة  �لتع�صب  �صديد  �لو��صطي  وكان 
متبحًر� يف  �مل�صهورة، وكان  ق�صائده  ظهر هذ� يف كثري من 
علم �لبالغة، ذ� ف�صل م�صهور، وكان معروًفا بح�صن �خلط، 

وجودة �ل�صعر، ومن ق�صائده يف �لت�صوف قوله:

ُلوقِ  كلُّ ِرْزٍق َتْرجوه من خَمْ
َيْعرَتيِه �رَصْب من �لَتْعويِق  

و�أنا قائٌل و�أ�صتغفر �لله  
َمقاَل �ملجاز ل �لتحقيق  

ل�صت �أر�صى من ِفْعِل �إبلي�ض �َصْيًئا 
جود للمخلوق غري ترك �ل�صُّ

وكان يجيد �لغزل �لرقيق، ويظهر ذلك و��صًحا يف عدة 
ق�صائد من �صعره، فهو يقول يف �إحد�ها:

وُحْرَمة �لود مايل َعْنُكمو ِعَو�ُض 
لأنني لي�ض يل يف َغرْيُِكم َغَر�ُض

ي لو يو��صلني   �أ�صتاقكم وبُِودِّ
لكم خيال ولكن ل�صت �أْغَتِم�ُض

ِحْبُتُهمو وقد �رَصَطت على قوٍم �صَ
باأنَّ قلبي لكم من دونهم فر�صو�  

ومن حديثي بكم قالو� به مر�ض
فقلت لز�ل عني ذلك �ملر�ض  

وله يف كرب �ل�صن �لذي بلغه فاأ�صعف قو�ه ق�صائد عديدة، 
يف  �صنًد�  �لع�صا  �تخاذ  على  �لكرب  هذ�  �أجربه  وقد  يقول  فهو 

م�صيته:

ْرَت فيه   كلُّ �أمٍر �إذ� َتَفكَّ
ْلَته َر�أَْيَت َظرْيَفا وتاأمَّ  
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كنت �أم�صي على �ْثَنَتنْيِ َقِويًّا 
�رِصُْت �أم�صي على ثالٍث �صعيفا  

وملا بلغ �لثمانني �صار ل يقوى على �لقيام لتحية �أ�صدقائه 
فقال معتذًر�:

َيْت ثمانني عاما  ِعلة �ُصمِّ
َمَنَعْتني لالأ�صدقاء �لقياما  

د ُعْذِري  رو� متهَّ فاإذ� َعمَّ
ِعْنَدُهم بالَّذي َذَكْرُت وقاما  

409هـ  عام  �لو��صطي  حممد  �حل�صن  �أبو  ولد  وقد 
)1018م( وتويف بو��صط م�صقط ر�أ�صه يف 14 جمادى �لأوىل 
عام 498هـ )1104م(، بالًغا من �لعمر 87 �صنة ميالدية �أي 

89 عاًما هجريًّا.

3( اأب� الغنائم حممد بن علي )املعروف بابن املعلم ال�ا�سطي(: 
كان �صاعًر� رقيق �ل�صعر، لطيف �لطبع، يكاد �صعره يذوب من 
�صعرهم و�نت�رص ذكرهم  �صار  �لذين  �ل�صعر�ء  �أحد  رقته، وهو 
و�رتفعو� بال�صعر قدًر� ومكانة، وح�صن حالهم، وطال يف نظم 

�لقري�ض عمرهم، وقد �صاعده على بلوغ كل هذ� زمانه.

وقد قال �ل�صعر يف �لغزل و�ملدح وخمتلف �ألو�ن �لقري�ض، 
وكان �صهل �ملعاين جزل �لأ�صلوب وغلب على �صعره �ل�صوق 
بالقلوب  �صعره  علق  ولذلك  و�لغر�م،  �ل�صبابة  وذكر  و�حلب 
وتد�ولوها  ق�صائده  من  �لكثري  فحفظو�  �لنا�ض  من  �لكرثة  عند 

بينهم و��صت�صهد به �لوعاظ و��صتحاله �ل�صامعون.

�ل�صيخ  طائفة  من  �لفقر�ء  حفظها  ق�صيدة  نظم  �إذ�  وكان 
�أحمد بن �لرفاعي وتغنو� بها يف كل مكان، وكان بينه وبني 

�صاعر �آخر يدعى �بن �لتعاويذي تناف�ض وهجاء.

ومن ق�صائد �بن �ملعلم �لو��صطي ق�صيدة طويلة غزلية رقيقة 
�حلا�صية عذبة �جلر�ض قال فيها:

ُرّدو� عليَّ �صو�رد �لأْظعان 
ما �لد�ر �إن مل ُتْغن من �أوطان  

ولكم بذ�ك �جِلْذِع من ُمَتَمنِّع 
َهَز�أَْت َمَعاِطُفُه بُِغ�صن �لباِن  

�أبدى تلّوَنه باأول َمْوِعٍد  
فمن �لَويفُّ لنا بَِوْعٍد ثاِن  

فمتى �للقاء ودونه من قوِمهِ 
�أبناء معركٍة و�أُ�ْصُد ِطَعان  

نقلو� �لرماح وما �أظنُّ �أكَفُهمْ 
ُخِلَقْت لغري ذو�بل �ملر�ن  

يقتنيه  م�صهوًر�  �صعر  ديو�ن  له  �إن  �صريته:  مروؤخو  ويقول 
عدد كبري من �لنا�ض.

�لآخر  جمادى   17 يف  �لو��صطي  �لغنائم  �أبو  ولد  وقد 
592هـ  عام  رجب   4 يف  وتويف  )1107م(  501هـ  عام 
وفاته  وكانت  عاًما،   92 حو�يل  �لعمر  من  بالًغا  )1195م( 
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وقد  و��صط،  من  فر��صخ  ع�رصة  بعد  على  قرية  وهي  بالُهرث 
ولد بهذه �لقرية نف�صها.

�لرفاعي  �أحمد  تالميذ  �أعظم  كان  ال�ا�سطي:  الفتح  اأب�   )4
�صعبية  مبنزلة  يتمتع  وكان  �لعر�ق،  يف  �لرفاعي(  مادة  )�نظر 
رفيعة عند جميع �أتباع �لطريقة �لرفاعية �لتي ماز�لت منت�رصة يف 
�لبالد �لعربية ومن بينها م�رص، حيث لهوؤلء �لأتباع و�ملريدين 
�أتباع يف كثري من �ملدن و�لقرى، وهم يتميزون عن �لطو�ئف 
وبن�رص  �ل�صود�ء،  �لعمامة  م�صايخهم  بلب�ض  �لأخرى  �ل�صوفية 
دقات  على  ت�صري  �لتي  مو�كبهم  �أمام  �ل�صود�ء  �لكبرية  ر�ياتهم 
وي�صتهر  �لعالية،  �لأ�صو�ت  و�ل�صنَّاجات ذ�ت  �ل�صغرية  �لطبلة 
»�لرفاعية« باأنهم ُيْخِرجون �لأفاعي و�لثعابني من جحورها ببع�ض 
�لتعاويذ �لتي يزعمون �أن لها تاأثرًي� مبا�رًص� على هذه �لزو�حف 
�ل�صامة، غري �أن هذ� �لزعم �أ�صبح ل ي�صدق لأن رجال و�أطفال 
بع�ض �ملدن و�لقرى يقومون باإخر�ج هذه �لزو�حف ب�صهولة ل 

حتتاج �إىل �رّص »�صيدي �أحمد �لرفاعي �لباتع«.

وملكانة �لو��صطي �ملرموقة عند �لرفاعية بالعر�ق قررو� �إر�صاله 
�إىل م�رص ليعمل على ن�رص طريقتهم �ل�صوفية يف �لقطر �مل�رصي، 
فح�رص �إىل �لإ�صكندرية خالل عام 630هـ )1232م( و��صتقر 
بها و�أخذ يعظ �لنا�ض ويدعوهم �إىل �لن�صمام �إىل طريقة �أحمد 
يف  ووعظه  درو�صه،  �إلقاء  على  يو�ظب  وكان  �لرفاعي، 
و�لذي  ��صمه  يحمل  �لذي  بال�صارع  �لكائن  �لعطارين  م�صجد 
�أمري �جليو�ض بدر �جلمايل عند زيارته لالإ�صكندرية عام  جدده 
�لغر�ض  لهذ�  �لأهايل  �لأمو�ل من  477هـ )1084م( فجمع 

)�نظر مادة بدر �جلمايل( )وم�صجد �لعطارين(.

�لإ�صكندرية  وعلماء  �لو��صطي  �لفتح  �أبي  بني  وقامت 
م�صاجالت وخ�صومات جدلية كثرية �لعدد ول�صيما بينه وبني 
بع�ض هوؤلء �لعلماء �لذين كانو� على �صيء من جالء �لب�صرية 
�لتي ترف�ض �لدعاء�ت �ل�صوفية �ملتطرفة �لتي تن�صب �لكر�مات، 
بل �ملعجز�ت �إىل كبار �ل�صوفيني �أمثال �أحمد �لرفاعي و�أحمد 

�لبدوي و�إبر�هيم �لد�صوقي.

632هـ  عام  بالإ�صكندرية  �لو��صطي  �لفتح  �أبو  وتويف 
�لذي  �ل�رصيح  من  بالقرب  قائًما  �رصيحه  وماز�ل  )1234م( 
)651م(،  31هـ  عام  �ملتوفى  �لدرد�ء  �أبي  لل�صاحبي  يعزى 

ودفن بدم�صق وماز�ل قربه م�صهوًر� حتى �لآن.

يف  �حلزن  �أ�صد  �لو��صطي  لوفاة  �لرفاعية  �أتباع  حزن  وقد 
م�رص ويف �لعر�ق ملا قام به من دعاية للطريقة و��صعة �لنطاق، 
و�ختار �أقطاب �لطريقة يف �لعر�ق د�عية �آخر �أر�صلوه �إىل م�رص 
وهو  �لأتباع  �صوؤون  على  لي�رصف  )1237م(  635هـ  عام 
طريقته  �لرفاعية  �أنقا�ض  على  �أ�ص�ض  �لذي  �لبدوي«  »�أحمد 
�لعمامة  �أتباعها  يحمل  و�لتي  �لآن،  �مل�صهورة حتى  �لأحمدية 
�حلمر�ء ويحفون �صو�ربهم، وير�صلون حلاهم، وتزين ر�ياتهم 

بالقما�ض �لأحمر.

�أبو �حل�صن �ل�صاذيل )�نظر مادة �ل�صاذيل( على  وقد تتلمذ 
�أبي �لفتح �لو��صطي.

�بن  هو  ال�ا�سطي:  من�س�ر  علي  اأب�  الدين  �سهاب   )5
�أبي �لفتح �لو��صطي، وقد توىل �لق�صاء بالإ�صكندرية، وتويف 
بعد  �أي  )1273م(  672هـ  عام  �صعبان   4 �جلمعة  ليلة  بها 
�أقيم  �لذي  �لو��صطي«  »رباط  ودفن يف  عاًما  باأربعني  �أبيه  وفاة 
يف �لع�رص �ململوكي ومكانه باجلهة �ل�رصقية من م�صجد �صيدي 
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�أبي �لعبا�ض )�نظر هذه �ملادة( حينما كان ز�وية �صغرية ويت�صل 
بهذه �لز�وية من �لناحية �لقبلية )�أي �جلانبية( وذلك بو�صاطة قبة 
حتتها �رصيحان ويف �رصقها لوحة من �لرخام نق�صت عليها هذه 

�لعبارة:

�أطكني  �ملرت�صى  �ملف�صل  �لأمني  �ل�صعيد  �ل�صيخ  »تويف 
�لفتح  �أبي  �ل�صعيد  �ل�صيخ  بن  من�صور  علي  �أبو  �لدين  �صهاب 
�لو��صطي �لقا�صي �لعادل ليلة �جلمعة 4 �صعبان عام 672هـ«، 

ويدل ذلك على �أن �صهاب �لدين �لو��صطي كان عادًل.

و�لرباط هو �مل�صدر من فعل ر�بط، ومعناه �حلربي �ملكان 
�لذي ير�بط فيه �جلي�ض �أو هو و�حد �لرباطات، وهي �ملعاهد 
رباط  �أن  يف  �صك  من  وما  للفقر�ء،  و�ملوقوفة  �ملبنية  �لدينية 
هذه  �أحد  كان  �ملر�صي  �لعبا�ض  �أبي  �صيدي  بجو�ر  �لو��صطي 
�ملعاهد �لتي ترعى �لفقر�ء ثم حتول �إىل مقربة للعلماء و�لفقهاء، 
ومن بينهم �بن �أبي �لفتح �لو��صطي، وجند يف هذ� �ملكان نف�صه 
�ملادة(،  هذه  )�نظر  �حلاجب«  »�بن  �لكبري  �لنحوي  �لعامل  قرب 
وكانت هذه �ملقربة – �إىل عهد غري بعيد – ت�صم �لعديد من 
�لقبور، وقد �أزيل معظمها عند جتديد م�صجد �أبي �لعبا�ض �لفخم 
وتن�صيق ميد�ن �مل�صاجد �لذي ��صرتط يف �ملنازل �ملطلة عليه �أن 

تكون ذ�ت بو�ئك لتجميل منظر �مليد�ن.

من  �لغربية  �جلهة  يف  يقع  م�صجد  �لو��صطي  �لفتح  ولأبي 
من  بالقرب  �ل�صارع  و�صط  �لكائن  �لدرد�ء  �أبي  �صيدي  �رصيح 
نهايته، وبني هذ� �مل�صجد و�رصيح �أبي �لدرد�ء م�صافة ل تزيد 
على مائة مرت وهو بق�صم �للبان �إد�ريًّا، و�مل�صجد حديث �لبناء 
�لو�قعة  �حلديد  م�صابك  �أ�صحاب  �أحد  نفقته  على  �إن�صاءه  توىل 
�لآية  باحلفر  �ملنقو�ض  باخل�صب  بابه  فوق  كتب  فقد  بجو�ره، 

ڻ  ں  ں    ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  زبڳ  �لقر�آنية: 
�لتالية:  �لعبارة  �لآية  هذه  وحتت  ڻرب،  ڻ  ڻ 
»�أن�صاأ هذ� �مل�صجد �ل�صيد خليل �إبر�هيم �حلد�د عام 1371هـ«، 
ويقول �لقدماء من �صكان هذه �جلهة: �إن م�صيد �مل�صجد وجد 
رفات �لو��صطي، ومعها لوحة من �لرخام تذكر ��صمه وتاريخ 
وفاته بالإ�صكندرية، فبنى عليها هذ� �مل�صجد وجعل مدخله من 
�لغربية،  �جلهة  يف  نف�صه  �لو��صطي  ��صم  يحمل  �لذي  �ل�صارع 
�لأ�صمنت  مثمنة من  �أعمدة  ثمانية  يقوم على  �مل�صجد  و�صحن 

�مل�صلح فوقها.

ويقوم �لإيو�ن فوق �أربعة منها، يعلوه منور له 12 نافذة 
قليلة،  زخرفية  نقو�ض  به  متو��صع  و�ملحر�ب  لالإ�صاءة، 

ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  زبٿ  �لكرمية:  �لآية  فوقه  وكتب 
�أربع  وللم�صجد  �لعادي،  �خل�صب  من  و�ملنرب  ٹ ٹرب، 

نو�فذ مزدوجة يعلوها قناطر وهي من �لزجاج.

بارتفاع مرتين يحجز يف  �لدخول �صور  وعلى ي�صار باب 
�لو��صطي  �صيدي  قرب  ي�صم  �مل�صجد  �صحن  من  م�صتطيل  كنفه 
يرتفع عن �صطح �لأر�ض بنحو 50 �صنتيمرًت�، وله نافذة �صغرية 
ويف  �ملياه،  ودورة  �ملي�صاأة  باب  بجانبها  �ل�صمالية  �جلهة  يف 
�لركن �ل�رصقي من �ل�صحن حجرة �صغرية للمكتبة، ولل�رصيح 
باب بجانب باب �لدخول كتب على �أحد جانبيه: »هذ� مقام 
هو  �ل�رصيح  �صاحب  ��صم  �أن  مع  �لو��صطي«  حممد  �صيدي 
»�أبو �لفتح«، وهذ� يدل على جهل �صكان �جلهة �لذين يجارون 
�ل�صم  جمهول  كل  على  »حممد«  ��صم  �إطالق  يف  غريهم 
�لفتح مدفون  �أبا  �إن  �ل�صكان:  لديهم، ويقول هوؤلء  �حلقيقي 
�بنه  �أن  هي  و�حلقيقة  �ملر�صي،  �لعبا�ض  �أبي  م�صجد  بجانب 
�صهاب �لدين �أبو علي من�صور �لو��صطي هو �لذي دفن هناك، 
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)1273م(  عام 672هـ  وتويف  بالإ�صكندرية،  قا�صًيا  وكان 
�أي بعد �أبيه بحو�يل �أربعني عاًما.

على  بال�رصف  ويقوم  قبة،  ول  مئذنة  للم�صجد  ولي�ض 
ودهن  �ملياه،  ��صتهالك  ودفع  �حل�رص،  �رص�ء  من  لو�زمه 
�لأخرى  �للو�زم  وبع�ض  �حلنفيات،  وجتديد  �صنويًّا،  مبانيه 
�لكثريين  م�صاجد  غر�ر  على  وذلك  �مل�صلني،  من  �ملح�صنون 
�لعاملني  مثل  �لإ�صكندرية  رحاب  يف  �ملدفونني  �لعلماء  من 
�جلليلني �لطرطو�صي و�صند بن عنان، ولله يف �أوليائه �ل�صاحلني 

�صوؤون.

1333– وا�سف با�سا – �سارع – بق�سم الرمل
بك  �أمني  و�أخو  �لأقباط  �إخو�ننا  من  عزمي  و��صف  هو 
بباري�ض،  ومات  �لأهلية  باملحاكم  قا�صًيا  كان  �لذي  عزمي 
عليه  وقع  ثم  م�رص،  مد�ر�ض  يف  عزمي  و��صف  تعلم  وقد 
�لختيار لل�صفر �إىل فرن�صا بني طلبة �لبعثة �لأوىل �لتي �أر�صلت 
عام 1860م  هناك يف  در��صته  مبد�أ  �لأول،  �صعيد  عهد  يف 
)�حلقوق(،  �مللكية  �لإد�رة  تعلم  يف  وتخ�ص�ض  )1277هـ( 
وبعد �أن �أمت در��صته عاد �إىل م�رص، وعني يف وظائف �حلكومة 
�لإد�رية، ويف 8 من يناير عام 1877م )1294هـ( رقي �إىل 
رتبة �لبكوية، ويف عام 1879م )1297هـ( نقل من نظارة 
�لد�خلية �إىل ريا�صة جمل�ض �لنظار بالق�صم �لإفرجني حيث جعل 
رئي�ًصا له، و�صار ناظًر� تعلم مهمة باملالية يف 18 من مايو من 
ذلك �لعام نف�صه، ورقي �إىل رتبة �ملتمايز يف 31 من �أغ�صط�ض 
�ملختلطة  للمحاكم  �رصف  رئي�ض  عني  ثم  �لعام،  هذ�  من 
بالقاهرة برتبة با�صا، وذلك �عتباًر� من 29 من مايو 1883م 
عام 1898م  نوفمرب  من  �ملنية يف 23  وو�فته  )1301هـ(، 

)1316هـ(.

حمرتًما  �ل�صرية  ح�صن  فا�صاًل  عامِلًا  عزمي  و��صف  وكان 
من عارفيه.

1334– الواقدي – حارة – بق�سم حمرم بك
�ملنورة  �ملدينة  ولد يف  �لو�قدي،  �لله حممد  عبد  �أبو  هو 
بالطالع  كبري  �صغف  له  كان  وقد  )747م(،  130هـ  عام 
نه �لعلماء �لذين �صبقوه، وكان ي�صجل ما يروق  على كل ما دوَّ
ويذكر  �لد�ئب،  �طالعه  من  عليها  يقف  معلومات  من  له 
�أنه كان ي�صتخدم غالمني يعمالن طو�ل �لنهار  موؤرخو �صريته 
وجزًء� من �لليل يف ن�صخ �لكتب �لتي يرى �لنتفاع مبا جاء بها 
قمطر �صحنت  �صتمائة  موته  ترك عند  و�أنه  و�آر�ء،  بيانات  من 

بالكتب يحتاج كل منها �إىل رجلني حلمله.

�لتاريخ  مدر�صة  ن�صاط  يف  قويًّا  �إ�صهاًما  �لو�قدي  و�أ�صهم 
من  �لنبوية  �لأحاديث  بجمع  �لفائقة  بعنايته  فا�صتهر  باملدينة، 
على  يربو  ما  جمع  ��صتطاع  �إنه  ويقال  بها،  �ملوثوق  �مل�صادر 
�لع�رصين �ألف حديث، كما يقال �إنه �صمع من �لإمام مالك بن 
�أن�ض ومن �صفيان �لثوري وهما من �أجّل �لفقهاء منزلة وعلًما، 
ول�صيما  �لإ�صالمية،  �لعلوم  �إىل  ذلك  بعد  ن�صاطه  �متد  ثم 
باأمور  �ملفكرين  �أعلم  من  كان  باأنه  له  �ُصهد  وقد  �لتاريخ، 

�لإ�صالم يف ع�رصه.

وذ�عت �صهرته يف �لبالد �لعربية فات�صل به �خلليفة �لعبا�صي 
بعد  �لر�صيد عندما حج عام 170هـ )788م( وعرج  هارون 
�ل�صالة  عليه  �لله  ر�صول  قرب  لزيارة  �ملنورة  �ملدينة  على  �حلج 
و�ل�صالم وكان ي�صحب �خلليفة �لر�صيد وزيره يحيى بن خالد 

�لربمكي.
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وقد  بال�صخاء،  معروًفا  كرمًيا  جو�ًد�  �لو�قدي  وكان 
به  و�أدت  مادية طو�ل حياته،  متاعب  �ل�صجايا  له هذه  �صببت 
هذه �ملتاعب �إىل مغادرة �ملدينة و�لذهاب �إىل بغد�د خالل عام 
180هـ )798م( فاأغدق عليه �لوزير يحيى �لربمكي �لعطاء، 
ونال �لكثري من نعم �حلياة �أمده بها هارون �لر�صيد و�بنه �ملاأمون، 
وعلى �لرغم من كل هذه �لعطايا عا�ض �لو�قدي يف بغد�د قليل 
�لرزق لإ�رص�فه فرت�كمت عليه �لديون، وظل مو�صع �لحرت�م 
و�لتقدير يف بغد�د وعهد �إليه هارون �لر�صيد بتويل �لق�صاء يف 
�إذ  �لرب�مكة  نكبة  عقب  �ملن�صب  هذ�  عن  يق�صه  ومل  �لر�صافة 
�خلليفة  من  تقديًر�  ذلك  وكان  بهم،  وثيق  �ت�صال  على  كان 

لعلمه �لو��صع �لأفق وتقو�ه �ل�صادقة.

�إ�رص�فه  ب�صبب  مادية  ثروة  يرتك  مل  �لو�قدي  كان  و�إذ� 
ثروة علمية جليلة  بعده  �أتت  �لتي  فاإنه ترك لالأجيال  �لكرم  يف 
�ل�صاأن، فقد تابع �لدر��صة و�لتح�صيل منذ �أن حلَّ مبدينة بغد�د 
م�صتفيًد� مما �آل �إليها من ن�صاط علمي باهر، ول�صيما يف عهد 
�لعرفان ول�صيما  �ملاأمون �لذي �صجل ن�صاًطا مرموًقا يف فروع 
�أن يقف على  �لعربية، ومن ثم ��صتطاع  �للغة  �إىل  يف �لرتجمة 
�صبقه  من  ا  وخ�صو�صً �لرو�ة  من  �ل�صابقني  �صيوخه  جمهود�ت 
و�ملغازي«  »�ل�صرية  كتابه  وكان  �ملغازي،  تاأليف  يف  منهم 
لأنه  حافل  �صجل  يف  �لنبوية  �ل�صرية  �أطر�ف  جمع  ما  �أ�صهر 
�لله يف  �لعطرة وبني جهاد ر�صول  �ل�صرية  نو�حي هذه  يو�صح 

ن�رص �لدعوة �لإ�صالمية.

وقد �عتمد �لو�قدي يف تاأليف تاريخ �ملغازي على رجال 
�لطبقة �لأوىل من مدر�صة �أ�صحاب �ملغازي باملدينة حيث كانت 
تلقى كمحا�رص�ت يف �مل�صاجد ويتناقلها �لنا�ض جياًل بعد جيل، 
و�أ�صهر �أهل �لطبقة �لأوىل: �أبان �بن �خلليفة عثمان بن عفان، 

�لزبري، و�رصحبيل بن �صعد ووهب بن منبه، وقد  وعروة بن 
كانو� جميًعا �لدعامة �لأوىل يف كتابه »مغازي ر�صول �لله«.

94هـ  عام  �ملتوفى  �لزبري  بن  عروة  �لو�قدي  وخ�ض 
�ملعلومات،  من  �لكثري  عنه  ونقل  �لبالغ  باهتمامه  )712م( 
�لرو�ة،  من  �لثقات  �إىل  �لرجوع  على  �ل�صديد  حلر�صه  وذلك 
وعروة بن �لزبري جدير بهذه �لثقة يف �لرو�ية لأن �أمه �أ�صماء بنت 
�أبي بكر، وخالته �ل�صيدة عائ�صة زوجة �لنبي �لكرمي، وقد حقق 
كتب  بني  �ل�صد�رة  مركز  �لر�صول«  »مغازي  لكتابه  �لو�قدي 
منهًجا  �تبع  لأنه  �لهام  �لتاريخي  �مل�صمار  هذ�  يف  �صبقوه  من 
�أخبار  من  فيه  �صجل  ما  وتنظيم  �ختيار  وذلك يف  و�عًيا  نقديًّا 
زيارة  د�أب على  بامل�صاهد�ت  �لغاية  وحو�دث، ولتدعيم هذه 
رو�ياته  باأحد�ث  �ملت�صلة  �ملعارك  فيها  حدثت  �لتي  �لأماكن 
ليكمل بها مادته �لتاريخية، فكان ي�صافر �إىل هذه �لأماكن ثم 
يتناولها ب�صيء من �لتف�صيل �لدقيق متجنًبا �لأ�صاطري و�لق�ص�ض 
�أ�صلوب و��صح، ويتجلى ذلك ب�صفة خا�صة يف  ويدونها يف 
�أخرى  جهة  ومن  و�لطائف،  �أُُحد  معركتي  لأحد�ث  �رصحه 
�لو�قدي ل يق�رص يف �رصح �حلقائق �جلغر�فية على غر�ر  كان 
ما فعل بالن�صبة �إىل غزوة خيرب �صد �ليهود، فقد �أو�صح خط 
و�صار  �ملنيع،  �ملعقل  هذ�  على  �لهجوم  �لر�صول وطريقة  �صري 
قامت  �لذي  �لأ�صا�ض  �جلغر�فية  �ملعلومات  �لو�قدي يف  �ملنهج 
و�صوح  من  به  �ت�صمت  وما  �لعرب  �جلغر�فيني  در��صات  عليه 

و�صهولة يف �لتعبري.

وميتاز تاأليف �لو�قدي بالنظام �ملتنا�صق للتو�ريخ كما ميتاز 
بنقد �لرو�يات �ل�صعيفة �ل�صند، ومن ثم �صار هذ� �ملوؤرخ �لفحل 
�ملادة  وتقت�رص  �ملنورة،  �ملدينة  �لتاريخ يف  مدر�صة  لو�ء  حامل 
�لعلمية يف كتابه »مغازي ر�صول �لله«، على ت�صجيل حو�دث 
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�صعود  يوم  وبني  �ملدينة  �إىل  �لر�صول  بني هجرة  �لو�قعة  �لفرتة 
روحه �لطاهرة �إىل بارئها، فقد بنيَّ ما قام به �لنبي من غزو�ت 
قري�ض  و�أو�صح جهاده �صد  �لإ�صالمي،  �لدين  ن�رص  �صبيل  يف 
لإحدى  بها  تعر�ض  �لتي  �ملطلب  عبد  بن  حمزة  �رصية  فتناول 
كما  جهل،  �أبي  بقيادة  �لقافلة  هذه  وكانت  مكة،  قو�فل 
ذلك،  بعد  و�ملغازي  �ل�رص�يا  تتابع  و�لتمحي�ض  بال�رصح  تناول 
فذكر بالتف�صيل غزوتي بدر و�أُُحد، ونظام كل منهما �حلربي 
يف  وذلك  �ليهود،  �صلطان  على  بالق�صاء  �ملتعلقة  و�لغزو�ت 
�لن�صري يف  وبني  للهجرة،  �لثاين  �لعام  قينقاع يف  بني  مو�قع: 
�لعام �لر�بع، وبني قريظة يف �لعام �خلام�ض، وخيرب يف �لعام 
�ل�صابع، ثم هدم �لع�صبية �لقبلية، وفتح مكة، ثم غزوة �خلندق 
�ل�صاد�ض،  �لعام  يف  �حلديبية  وغزو  ا،  �أي�صً �خلام�ض  �لعام  يف 
�لثامن،  �لعام  موؤتة يف  وغزوة  �لطائف  وغزوة  �لفتح  وغزوة 

و�ختتم كتابه بحجة �لود�ع ووفاة �لر�صول.

و�ألف �لو�قدي كتًبا كثرية منوعة عرف معظمها عن طريق 
من  �ألفو�  فيما  له  �لالحقني  �ملوؤرخني  كتب  يف  �أ�صمائها  ذكر 
�لو�قدي: كتاب »�لتاريخ و�ملغازي  م�صنفات، و�أ�صهر كتب 
�ل�صام وم�رص«،  »�أخبار مكة«، و»فتوح  و�ملبعث«، وكتب: 
�لنبي«،  و»�أزو�ج  �حل�صني«،  و»مقتل  �لعر�ق«،  و»فتوح 
بكر«،  �أبي  و»بيعة  و»�ل�صقيفة«،  و�لفيل«،  �حلب�صة  و»�أمر 
و»�رصب  ووفاته«،  بكر  �أبي  و»�صرية  �لقر�آن«،  و»ذكر 
و»غلط  �لقر�آن«،  علم  يف  و»�لرتغيب  و�لدر�هم«،  �لدنانري 
�حل�صني«،  و»مقتل  و�حل�صني«  �حل�صن  و»مولد  �لرجال«، 
يف  �خلو�رج  و»ترك  �لهوى«،  و»ذم  �جلماعية«،  و»�ل�صنة 
�لفنت«، و»تاريخ �لفقهاء و�لختالف«، وكتاب »�لآد�ب«، 
و»�لتاريخ �لكبري«، ومعظم هذه �لكتب ر�صائل �صغرية كبرية 

من  يبق  ومل  ثناياها،  يف  �ملعلومات  لرتكيز  �لتاريخية  �لفائدة 
لفقد معظمها، ولذ� مل تعرف  �لقليل  �إل  �لكثرية  �لكتب  هذه 
�لو�قدي،  �لذين نقلو� عن  �ملوؤرخني  �إل عن طريق  حمتوياتها 
�ملطول  كتابه  من  �صليمة  ن�صخة  �لكتب  د�ر  �إىل  وو�صلت 
جالء  يف  يو�صح  �لذي  �لله«  ر�صول  »مغازي  با�صم  �ملعروف 
مرحلة كاملة من مر�حل تطور در��صة �ل�صرية �لنبوية يف �لقرنني 
�رصح  عليها  قام  �لتي  �ملتينة  و�لأ�ص�ض  لهجرة  و�لثاين  �لأول 

�لتاريخ �لإ�صالمي.

عام  �لو�قدي  حممد  �لله  عبد  �أبو  �ملوؤرخ  �لعامل  وتويف 
207هـ )822م( ببغد�د بالًغا من �لعمر 76 عاًما، ومل يكن 
لديه ثمن كفنه فبعث �خلليفة �لعبا�صي �ملاأمون باأكفانه، ودفع ما 

كان عليه من ديون.

بق�سم   – �سارع   – بك  حلمي  وايل   –1335
حمرم بك

�إبر�هيم  خز�نة  �أمني  كان  �لذي  �أغا  �أحمد  �بن  هو 
تعلم  وقد  �لأول(،  �إبر�هيم  مادة  )�نظر  علي  حممد  �بن  با�صا 
�ل�صو�ري  مبدر�صة  �لتحق  ثم  �مل�رصية،  باملد�ر�ض  حلمي  و�يل 
)�لفر�صان(، و�ختري بعد ذلك لل�صفر �إىل فرن�صا �صمن طالب 
1844م  عام  علي  حممد  �أر�صلها  �لتي  �لثالثة  �لعلمية  �لبعثة 
وبد�أ  بباري�ض،  �مل�رصية  �حلربية  �ملدر�صة  فدخل  )1260هـ(، 
نف�صه، وكان مرتبه  �لعام  �أكتوبر من  بها يف 16 من  در��صته 
�لتحق  تخرجه  وبعد  قر�ًصا،   245 بعثته  مدة  طو�ل  �ل�صهري 

مبدر�صة جر�نوي �لفرن�صية للمر�ن وعاد بعد ذلك �إىل م�رص.

�خلديوي  مبعية  ثم  �ملالية  بنظارة  عني  �إ�صماعيل  عهد  ويف 
�إ�صماعيل وترك بعد ذلك �خلدمة ولزم بيته �صاهًر� على م�صلحة 
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بنيه �إىل �أن �أدركته �ملنية يف تاريخ غري معروف، و�إن كان قد 
عا�ض يف عهد حممد علي وعهد �إبر�هيم و�إ�صماعيل.

وو�يل حلمي �صاحب هذه �لرتجمة هو و�لد جعفر و�يل 
و�لدكتور حممد  و�يل  بك  �لأ�صبق وح�صن  �حلربية  ناظر  با�صا 

و�يل �أ�صتاذ �لتاريخ �لطبيعي باجلامعة �مل�رصية �صابًقا.

1336– الوردي – حارة – بق�سم العطارين
يطلق  �لذي  �للقب  هو  �لوردي  لقب  �أن  �صك يف  من  ما 

على �ثنني من مفكري �لعرب، �أحدهما هو:

بن  عمر  بن  املظفر  بن  عمر  حف�ض  ب�  اأ الدين  زين   )1
ال�سافعي:  البكري  القر�سي  ال�ردي  حممد  الف�ار�ض  اأبي 
�لنعمان  معرة  يف  ولد  و�صاعًر�،  و�أديًبا  وفقيًها  لغويًّا  وكان 
749هـ  عام  بالطاعون  وتويف  )1290م(،  686هـ  عام 

)1349م( وثانيهما هو:

2( �رشاج الدين اأب� حف�ض عمر بن ال�ردي: وكان جغر�فيًّا 
تقومي  يف  �لغر�ئب«،  وفريدة  �لعجائب  »خريدة  كتاب  �ألف 

�لبلد�ن و�لتاريخ �لطبيعي، وتويف عام 861هـ )1457م(.

نت �صرية �لرجلني يف مادة »�بن �لوردي« فاطلبها  وقد دوِّ
يف هذه �ملادة، �إذ لبن �لوردي حارة بق�صم �جلمرك.

بق�سم   – �سارع   – الدين يكن  ويلِّ   –1337
باب �رشقي )�سميث با�سا(

�إبر�هيم  بن  يكن  �رصي  ح�صن  بن  يكن  �لدين  ويّل  هو 
�لرتكية  باللغة  �لأخت  �بن  معناها  يكن  وكلمة  يكن،  با�صا 
�أخت ملحمد علي، وكانت  �بن  با�صا كان  �إبر�هيم  لأن جده 

�لدين  »برهان  �لأمري  ق�رص  ربيت يف  �رصك�صية  �لدين  ويّل  �أم 
�أفندي« �بن �ل�صلطان عبد �حلميد �صلطان تركيا �لأ�صبق، وقد 
ثم  )1873م(،  1290هـ  عام  �لآ�صتانة  يف  �لدين  ويّل  ولد 
�ل�صاد�صة  يف  وهو  �أبوه  ومات  �صغرًي�،  و�لديه  مع  م�رص  جاء 
�مل�رصية  للمالية  �لذي كان وزيًر�  فكفله عمه علي حيدر يكن 
يف ذلك �حلني، و�لتحق ويّل �لدين مبدر�صة �أبناء �لأجنال �لتي 
�أ�ص�صها �خلديوي حممد توفيق )�نظر مادة توفيق �لأول( ليتعلم 
�لدر��صة  �أبناوؤه و�أبناء �لأمر�ء و�لأعيان، وكان زميله يف  فيها 
�خلديوي عبا�ًصا �لثاين �بن توفيق �لأول، وملا �أمت در��صته عني يف 
وظيفة بالنيابة �لأهلية ثم �صغل وظيفة �أخرى »يف �ملعية �ل�صنية«، 
وعندما بلغ �لر�بعة و�لع�رصين �صافر �إىل �لآ�صتانة و�أقام عند �أحد 
�أقاربه ثم عاد �إىل م�رص فاأ�صدر جريدة »�ل�صتقامة« و�صغل فكره 
�لذي  �لجتماعي  �لإ�صالح  ويف  �ل�صيا�صة  يف  بالكتابة  وقلمه 
�جلريدة  هذه  يف  قلمه  ي�صطره  كان  ما  ولعنف  ين�صده،  كان 
دخول  من  تركيا  منعتها  �حلميد،  عبد  �ل�صلطان  �صد حكومة 
ت�صمل  �لوقت  �لتي تخ�صع حلكمها، وكانت يف ذلك  �لبالد 
و�صغل  �لأ�صتانة،  �إىل  عاد  عام  وبعد  �لعربية،  �لبالد  كافة 
ثم عني ع�صًو� يف  �لر�صومية �جلمركية«،  وظيفة يف »�جلمعية 
»جمل�ض �ملعارف �لأعلى«، غري �أن �ل�صلطان عبد �حلميد �أدرك 
خ�صومته له فغ�صب عليه، و�أمر بنفيه �إىل »�صيو��ض« بالأنا�صول 
عام 1320هـ )1902م(، وقد ظل يف منفاه �صبع �صنني قبل 
�إذ  �أن ينال حريته عقب �صقوط طغيان �ل�صلطان عبد �حلميد، 
�أرغمه �لأحر�ر �لعثمانيون على �إعالن �لد�صتور عام 1326هـ 
�إىل  ذهب  �أن  وبعد  عنه،  �أفرجو�  �لذين  وهم  )1908م( 
�حلما�صية  �لق�صائد  بن�رص  ن�صاطه  لي�صتاأنف  م�رص  ق�صد  �لآ�صتانة 
و�لنيل  »�لقاهرة  جر�ئد  يف  �لإ�صالحية  و�لف�صول  �ملتاأججة 
و�لر�ئد  و�لزهور  و�مل�صري  و�ملقطم  و�لأهر�م  و�ملوؤيد  و�ملقيا�ض 
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�مل�رصي«، ثم توىل ريا�صة حترير جريدة »�لإقد�م« �لتي كانت 
ت�صدرها بالإ�صكندرية �لأمرية »�لك�صندرة �أفرينو«، وكان يقيم 
�إ�صد�ر وحترير  للم�صاركة يف  متعددة  بالإ�صكندرية يف فرت�ت 

جريدة �لإقد�م.

�أن  �إىل  �حلقانية  بوز�رة  وظيفة  يف  عني  �لقاهرة  ويف 
عربيًّا  �صكرترًي�  فاختاره  �حلكم  كامل  ح�صني  �ل�صلطان  توىل 

للديو�ن.

وكان من �لطبيعي �أن يلقى ويل �لدين يف حياته جحوًد� 
و�رصًّ�، فقد كانت له نظرة تخالف نظرة رجال �حلزب �لوطني 
يف �أمور كثرية فعار�صوه وعار�صهم، وكان �صديد �خل�صومة 
فحاربه  وف�صاد حكمه  �حلميد  عبد  و�صعيه على  بقلمه وجهاده 
�لتجديد يف �لأدب و�حلياة  وطارده ونفاه، وكان من رجال 
�لبغ�ض  �صديد  وكان  �لتقليديني،  خ�صومه  ذلك  عليه  فجر 
يونانية  وتزوج  عليه،  فكانو� حربًا  �لدين  للمنافقني من رجال 
م�صيحية فخرج عن تقاليد �أ�رصته فغ�صبت عليه وقاطعته ومن ثم 

لقي يف حياته �لكثري من �ملحن و�خل�صومة و�ل�رص و�لنكر�ن.

ولقد نفث كل هذه �ملحن �لتي �صادفته يف ق�صيدة نظمها 
– وهو مري�ض يتمنى �ملوت – وكان يرثي بها موت �أحد �أولده 

عام 1332هـ )1913م(، وكان يف �صن �لأربعني:

�صَقى �لله يف د�ر »�لقر�فة« دميًة  
ِد َتِرفُّ على قوٍم ُهنالك ُهجَّ

�أِحنُّ �إىل تلك �ملر�قد يف �لرثى  
ولو �أ�صتطيع �ليوم لخرتت مرقدي

فاأنزلت ج�صمي منزًل ل مَيَلُُّه  
ِد يكون بعيًد� عن �أََعاٍد وُح�صَّ

ومل يقدر ب�صبب �ملر�ض ومالزمته �لفر��ض �أن ي�صيع ولده 
�إىل مثو�ه �لأبدي.

ل  ما  �ملر�ض  �أمل  من  �صادف  �لدين  ويّل  �أن  هو  و�لو�قع 
تطيقه �لأنف�ض فكان يطلب �خلال�ض من �آلمه �ملربحة باملوت، 
عام  فرب�ير  من  �جلميل يف 12  �أنطون  �صديقه  �إىل  فقد كتب 
1918م )137هـ( يقول: »�أنا يف ياأ�ض �صديد من زو�ل مر�ض 
�لربو... �إذ� دجا �لليل تكاثرت خماويف فال يغم�ض جفناي 
�إذ  �إل و�أنتبه �صارًخا مذعوًر�،  �إغفاءة  �أغم�ض  َفَرًقا، لأين ل 
تنقطع �أنفا�صي، وي�صتد ��صطر�ب قلبي وتربد يد�ي ورجالي، 
�لنار،  �ألقيت يف  �لتي  فاأختلج مكاين، و�أتلوى تلوي �لأفعى 
�أن يذهب عني من �حلياة فال  �أ�صتعيد به ما يو�صك  �أريد تنف�ًصا 
�أجده، حتى �إذ� بللني �لعرق و�أنهكني �لتعب عاودتني �أنفا�صي 
�صيًئا، وذهبت �لنوبة على �أن تعود بعد �صاعة �أو �صاعتني... 

وما تطلع علي �صم�ض يوم �إل ز�دتني قربًا من قربي«.

غري �أن �ل�صاعر خليل مطر�ن كان يرى �أن �ملر�ض و�لفقر 
كانا  �ل�صقاء  هذ�  كل  و�أ�صقياه  �لدين  ويل  حياة  �أحاطا  �للذين 
�ملحرك �لقوي لنف�صه، و�مل�صتنزل �لأعظم لإلهامه، و�أنه كان 
نف�ًصا م�صيئة حمرتقة، ولقد كان مر�صه �لع�صال يذكره د�ئًما 
لي�صرتيح من  �لنهاية  يتمنى حلول هذه  نهايته ولذ� كان  بقرب 

عنائه �مل�صني �لقا�صي فيقول خماطًبا ج�صده �لعليل:

يا ج�صًد� قد ذ�ب حتى �منحى  
�إل قلياًل عالًقا بال�صقاء  
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رْبٍ على  �أعانك �لله ب�صَ
ما �َصُتَعاين من قليل �لبقاء   

�لثائر،  �ل�صاعر  يكن  �لدين  ويل  على  يطلق  �أن  وي�صح 
كتب  وما  �ل�صعر  من  ن�رص  مما  �أكرث  يف  جليًّا  ذلك  ويت�صح 
�ل�صعر وهذه  ثم جمع هذ�  �ل�صحف،  و�آر�ء يف  مقالت  من 

�ملقالت، و�لأبحاث فكان منها �لكتب �لتي �صنفها وهي:

• »�ملعلوم و�ملجهول«: يف جز�أين، �صدر �لأول منها 
عام 1327هـ )1909م( و�صدر �لثاين عام 130هـ 

)1911م(.

هـ   •1328 عام  جمعها  �ل�صود«:  »�ل�صحائف 
�ملقطم  جريدة  يف  ين�رصها  وكان  )1910م(، 
بتوقيع م�صتعار هو »زهري«، وقد و�صعها يف �أ�صلوب 

ق�ص�صي.

فوؤ�د  �لأ�صتاذ  وطبعها  جمعها  وقد  • »�لتجاريب«: 
مغبغب عام 1332هـ )1913م(.

وي�صور  �لق�صة  ي�صبه  عمل  وهو  ور�ئف«:  • »كرد�ن 
�أنو�ع �لظلم �لذي كان يقع على رعايا �لدولة �لعثمانية 
يف �ل�رصق �لعربي وغريه من �لبالد �لتي كانت خا�صعة 

لها.

• »خو�طر نيازي«: وقد ترجمها عن �لرتكية وطبعت 
عام 1327هـ )1909م(، وتت�صمن هذه �خلو�طر 
�أ�رص�ًر� عن �لنقالب بقلم �أكرب �أبطاله �أحمد نيازي، 
�لفرتة  لهذه  يوؤرخ  �أن  يريد  ملن  ا  هامًّ م�صدًر�  ويعد 

طغيانها  ونهاية  و�نهيارها  تركيا  حياة  من  �حلا�صمة 
و�حلركات �ل�صتقاللية �لتي قامت فيها.

عن  ترجمه  وقد  بورجيه،  لبول  • »�لطالق«: 
�لفرن�صية.

حمدي  »يو�صف  �أخوه  جمعه  �لدين«:  ويل  • »ديو�ن 
عام  يف  �صنو�ت  بثالث  موته  بعد  وطبعه  يكن«، 

1343هـ )1924م(.

• »عفو �خلاطر«: وقد ن�رصه بعد ثالثني عاًما من وفاته 
�لأ�صتاذ �أمني نخلة يف بريوت، وي�صتمل على طائفة 
من �لقطع �لنرثية و�ل�صعرية تعترب من �لأدب �خلال�ض 
ق�صد منها �إىل �جلمال �لأدبي وطالوة �لت�صوير و�أناقة 

�لأ�صلوب.

و�لو�قع هو �أن ويّل �لدين يكن وقف قلمه وفكره وجهاده 
و�أولدهم،  هم  �صطوتهم  وحتطيم  �ل�صالطني،  حرب  على 
و�لرتكية  �لفرن�صية  تعلم  كما  وع�صقها  �لعربية  �للغة  تعلم  وقد 
و�لإجنليزية و�ليونانية، و��صتغل ب�صيا�صة وطنه �صد رغبة �أهله، 
ويف تركيا وقف �إىل جانب �لأحر�ر وهم يد�فعون عن �حلرية يف 
�إخال�ض و�صدق، فلما �نحرفو� عنها خا�صمهم وعار�صهم، 
ومن ثم كان مثاًل حيًّا ر�ئًعا للمد�فع عن �حلرية يف غري ماأرب 
�أو نفع، فكان بقلمه وفكره و�صمريه وقلبه ومو�هبه كلها مع 
�ملظلومني مه�صومي �حلقوق و�أينما كانو� من كل وطن وجن�ض 
�أهل م�رص كلهم  �لعر�ق ومع  �لزهاوي يف  ودين، فكان مع 
ومع �لأكر�د و�لأرمن و�لبلغار يد�فع عن هوؤلء جميًعا ويدفع 
عنهم �لظلم من �لدولة ومن �ل�صلطان، و�تخذ من م�رص وطنه 
�ملحبوب وعا�ض يف »حلو�ن« يق�ضُّ �ملر�ض م�صجعه وي�صقيه ما 
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و�لع�صف حتى  و�ل�صتبد�د  �لتعا�صة  من  بالده  �أهل  يالقيه  كان 
نحبه يف  فق�صى  طويل  وعذ�ب  ق�صري  عمر  بعد  �ملوت  �أر�حه 
�ليوم �ل�صاد�ض من �صهر مار�ض عام 1340هـ )1921م( بالًغا 
تردد  وهي  بارئها  �إىل  روحه  ففا�صت  �صنة،   49 �لعمر  من 

قوله:

ُيريد �لنا�ض يف �لدنيا هناًء  
وياأبى �أن يجود به �لزمان  

حياٌة حاربْتُهْم منذ كانت  
وحظٌّ حاربوه ُمْنُذ كانو�  

هم ِعَجاف  و�آمال َتُغرُّ
بها �ِصمان و�أحد�ث تكذِّ    

وكم من ُم�ْصَتنِيٍل لي�ض ُيْعَطى 
وكم من ُم�ْصَتِعنٍي ل ُيَعان   

تكاثرت �لهموم فال ير�ع 
يها �ل�صكاة ول ل�صان ُيَوفِّ   

وتردد روحه يف عامل �خللود يف هذه �لأبيات �لتي �رصخ 
بها يف وجه �مللوك كاأنها �ل�صياط �لتي تلهب نو��صيهم:

�أغمدو� �لبي�ض يا ملوك �لبالد 
ما تريدون من رقاب �لعباد؟  

�إن هذي �لأرو�ح لي�ض رعايا 
َح�ْصُبُكْم �أ�رص هذه �لأج�صاد  

كل تاج و�إن تعاظم َقْدًر�  
دون كبٍد من هذه �لأكباد

كيف يحيا �مللوك يف ِمْهَرَجاٍن  
و�لرعايا َلَدْيهم يف ِحد�د؟
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1338– يحيى – زقاق – بق�سم العطارين
�أر�صلها  �لتي  �لعلمية  �لبعثة  طالب  �أحد  يحيى  حممد  هو 
بد�أ  وقد  )1244هـ(،  1828م  عام  فرن�صا  �إىل  علي  حممد 
در��صته مبيناء طولون يف �صهر �أغ�صط�ض من �لعام نف�صه، وتعلم 
فنون �لإن�صاء�ت �لبحرية، وكان مرتبه �ل�صهري 150 قر�ًصا، 
1830م  عام  �أو�خر  يف  �لدر��صة  �إمتام  بعد  م�رص  �إىل  وعاد 
بعد  �لعملية  حياته  �صري  عن  �صيء  يعرف  ول  )1246هـ(، 

ذلك، ول عن تاريخ ومكان وفاته.

1339– ي�رشي قمحة )اللواء( – �سارع – 
بق�سم الرمل )دومريكو �سابًقا(

�طلب ترجمته يف »�للو�ء ي�رصي قمحة«، و�طلب ترجمة 
�صاحب ��صم �ل�صارع �لقدمي يف »دومريكو«.

اجلمرك بق�سم   – حارة   – ي  الَيظِّ  –1340
�ل�صارع هي لقب م�صطفى  �لتي يحملها هذ�  �لَيظي  كلمة 
1860م  عام  بالإ�صكندرية  ولد  �لذي  �ليظي  دروي�ض 

)1277هـ( يف هذه �حلارة نف�صها.

ولقب �لَيّظي م�صتق من بلدة �صغرية بالقطر �جلز�ئري تدعى 
»َيّظ« كانت موطن �أجد�د �لأ�رصة قبل نزوحها �إىل �لإ�صكندرية 
تون�ض،  ليبيا،  �ملغربية:  �لأقطار  �أبناء  من  �لكثري  غر�ر  على 
�جلز�ئر، مر�ك�ض، ولذ� جند �أن �آلف �لأ�رص �ل�صكندرية تنتمي 

بالأرومة �إىل �أحد �لأقطار �لأربعة.

�لَيّظي �لقر�ءة و�لكتابة و�لأجز�ء  وتعلم م�صطفى دروي�ض 
�جلمرك،  ق�صم  كتاتيب  �أحد  يف  �لكرمي  �لقر�آن  من  �لأوىل 

وكانت هذه �لكتاتيب �أماكن �لتعليم �لوحيدة يف ذلك �حلني، 
وملا بلغ �أ�صده بذل طاقة �جلهد يف تعلم فن دباغة �جللود، ومن ثّم 
كان من �أو�ئل من �أدخلو� هذه �ل�صناعة �ملفيدة بالإ�صكندرية، 
�صارع  بني  �لو�قع  �ملكان  يف  �لأز�ريطة  بجهة  مدبغته  وكانت 
من  �لأكرب  �لإ�صكندر  و�صارع  �ل�رصق  من  »�صامبوليون« 
من  �ل�رصقي  و�مليناء  �ل�رصق  من  �إبر�هيم  وم�صجد  �جلنوب، 
�ل�صمال، وكانت �مل�صاحة �لتي حت�رصها هذه �ل�صو�رع تالًّ من 
�لأتربة حتى �أو�ئل �لقرن �لع�رصين �حلايل، و�أقيم فوق هذ� �لتل 
�لعمر�ن نحو  �لَيّظي، وملا زحف  �أخرى بجانب مدبغة  مد�بغ 
غرب  �إىل  �ملد�بغ  هذه  نقلت  �ملدينة  �رصق  من  �لرمل  �صاحية 
�لآن،  حتى  تقوم  حيث  و�ملك�ض  �لورديان،  بجهة  �ملدينة 
و�حتلت كلية فيكتوريا مكانها بالأز�ريطة قبل نقلها �إىل مبناها 
»كلية  ��صم  عليها  �أطلق  وقد  بالرمل،  فيكتوريا  مبحطة  �لفخم 
�لن�رص« عقب �لعتد�ء �لثالثي �لغا�صم على م�رص عام 1956 
ب�صبب تاأميم قناة �ل�صوي�ض، وذلك بعد �ل�صتيالء عليها بو�صف 

كونها من �أمالك �لأعد�ء.

بالأز�ريطة يف �صباي، و�صاهدت  �ملد�بغ  ولقد �صاهْدُت 
كلية فيكتوريا فوق �لربوة �لتي كانت ت�صغلها، وعا�رصت نقل 
�ملتو�صط من  �ملكان  لتطهري هذ�  و�ملك�ض  �لورديان  �إىل  �ملد�بغ 
�ملدينة من �لقاذور�ت و�لرو�ئح �لكريهة، وقد مت �لنقل خالل 

عام 1904م )1322هـ(.

و�لأز�ريطة كلمة حمرفة عن �لكلمة �لإيطالية �لتي تقابلها 
�حلجر  وتعني  �لفرن�صية،   »le lazaret »ليالز�ريه  كلمة 
و�لأبقار  �لأغنام  تذبح  كانت  �ملكان  هذ�  ويف  �ل�صحي، 
�إجر�ء�ت  ومن  �جلز�رة،  على حمال  توزيعها  قبل  و�جلامو�ض 
مدة  �لوبائية  �ملعدية  بالأمر��ض  �مل�صابني  حجز  �ل�صحي  �حلجر 
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��صم  �أطلق  ثم  ومن  بالنا�ض،  �ختالطهم  ملنع  يوًما  �أربعني 
�ل�صحي  �حلجر  هذ�  على   »la quarantaine »�لكار�نتينه 
�حلجر  مبنى  �أن  �ملعربة  �ل�صدف  ومن  »�لأربعون«،   ومعناه 
بالذ�ت وكان ي�صمى »�لكر�نتينه«  �أقيم يف هذه �جلهة  �ل�صحي 
قبل �أن يخ�ص�ض مركًز� لهيئة �ل�صحة �لعاملية، وهو بني م�صجد 

�إبر�هيم و�مليناء �ل�رصقي.

�إىل  �لزمن  من  مدة طويلة  حاله  على  �لأز�ريطة  تل  وبقي 
�أن فطن �أ�صحاب �لأمو�ل �إىل مكانه �ملمتاز فاأقبلو� على �رص�ء 
و�أخذ  �لإ�صكندرية،  بلدية  بو�صاطة  تق�صيمها  بعد  �أر�صه  قطع 
كل م�صرت يزيل �لأتربة �ملرت�كمة وي�صيد عمارة �صكنية وهكذ� 
�لعمار�ت �لكبرية  �لتل متاًما، وحلت حمله �لآن  �أزيل  �أن  �إىل 
و�لأردن،  �لأكرب،  و�لإ�صكندر  �صامبوليون،  �صو�رع  بني 

و�ل�صلطان عبد �لعزيز )�لدكتور عبد �حلميد بدوي حاليًّا(.

ل  فكان  �لرب  رجال  من  �لَيّظي  دروي�ض  م�صطفى  وكان 
يبخل بالتربعات على �جلمعيات �خلريية وميد �لفقر�ء و�لأر�مل 
�أولد  ثالثة  له  وكان  و�لعينية،  �ملالية  بامل�صاعد�ت  و�لأيتام 
ز�ولو� مهنته، و�فتتحو� متجًر� ب�صارع �لباب �لأخ�رص )�ل�صكة 

�جلديدة( لبيع �جللود �ملدبوغة باجلملة.

لعمال  نادًيا  �إن�صاوؤه  �خلريية  �لَيّظي  م�صطفى  �أعمال  ومن 
مدبغته يجمعهم يف �أوقات فر�غهم ب�صاحية �ملك�ض.

بالًغا من  وكانت وفاته خالل عام 1920م )1339هـ( 
�لعمر �صتني عاًما.

�لقا�صي  �ليظي  م�صطفى  �لأ�صتاذ  حممد  �بنه  ذرية  ومن 
�لأقطان،  لت�صدير  م�رص  ب�رصكة  و�أحمد  �لدولة،  مبجل�ض 

�لله  عبد  �بنه  ذرية  ومن  �ل�صناعي،  �حلرير  ب�رصكة  و�صالح 
بريا�صة  �ملوظف  و�أحمد  �مل�صلحة،  بالقو�ت  �لفخري  �ل�صابط 
�جلمهورية، وهو من حملة بكالوريو�ض �لتجارة، ولي�ض لبنه 

�لثالث فوؤ�د عقب.

العطارين بق�سم   – �سارع   – يكن   –1341
�صاحب  با�صا  من�صور  �بن  بك  يكن  من�صور  �صفيق  هو 
�لق�رصين �للذين كانا �إىل عهد قريب مقرين ملحكمة �ل�صتئناف 
يطلق  كان  قريب  عهد  و�إىل  �خللق،  بباب  �لقاهرة  وحمافظة 
عليهما ��صم »�رص�ي من�صور با�صا«، وقد ولد �صفيق يكن عام 
1273هـ )1856م(، وكان من �أدباء م�رص �ملربزين ول�صيما 
على  �ل�صعي  د�ئب  �لقو�نني،  يف  �صليًعا  وكان  �لقانون،  يف 
ترجمتها من �لفرن�صية وغريها من �صتى �للغات �إىل �للغة �لعربية، 
�إذ كان �لق�صاء يف م�رص لذلك �لعهد يجري على مقت�صى هذه 
هذه  برتجمة  �ملتعلقة  �لأو�صاع  تكن  ومل  �لأجنبية،  �لقو�نني 
��صتقرت بعد، ومل يكن �صفيق يكن رجل قانون  �لقو�نني قد 
فح�صب، بل كان �إىل جانب ذلك عامِلًا متمكًنا منتًجا، وقد 
و�لكيمياء  و�حل�صاب  و�جلغر�فيا  �لطبيعة  موؤلفات يف  عدة  ترك 
�ض  تدرَّ �ملوؤلفات  هذه  وكانت  �لعلوم،  خمتلف  من  وغريها 
و�جلرب  �لهند�صة  يف  ول�صيما  و�لتجهيزية  �لبتد�ئية  باملد�ر�ض 
و�لك�صموغر�فيا، ويف �أول مار�ض عام 1885م )1303هـ( 
�صكرترًي�  نا�صف(  حفني  مادة  )�نظر  نا�صف  بك  حفني  �تخذ 
له فكان له خري عون يف تر�جمه وجعلها بل�صان عربي ف�صيح 
�لتمكن  من  يكن  – مل  علمه  غز�رة  – على  يكن  �صفيق  لأن 
�أو يرتجم ما  �أن يوؤلف ما يوؤلفه  يف �لف�صحى بحيث يت�صنى له 
يرتجمه �صليًما من �ل�صو�ئب و�لأخطاء، ومن هنا كانت حاجته 
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�ملا�صة �إىل مثل حفني نا�صف لري�جع موؤلفاته وتر�جمه، وينقيها 
من �صو�ئبها، و�أخطائها �للغوية و�لنحوية.

وتويف �صفيق يكن خالل عام 1308هـ )1890م(.

توىل  �لذي  با�صا  يكن  �أحمد  �لإ�صكندرية  حمافظي  ومن 
هذ� �ملن�صب يف �ملدة من 31 دي�صمرب عام 1917 �إىل 8 �إبريل 
�أن  – 1338هـ(، وما من �صك يف  عام 1919م )1336 
وكلمة  بك،  يكن  من�صور  �صفيق  �أ�رصة  من  يكن  با�صا  �أحمد 

يكن تعني �ل�صهر باللغة �لرتكية، �أو �لقر�بة من جهة �لأم.

1342 – يو�سف   اإ�سطفان – زقاق – بق�سم الرمل
�لتي  �لأرمنية  �جلالية  �أبناء  �أحد  �إ�صطفان  يو�صف  كان 
�أر�صل  وقد  علي،  حممد  عهد  يف  ول�صيما  مب�رص  ��صتقرت 
يو�صف �إىل فرن�صا �صمن �لطالب �لذين �صافرو� يف �لبعثة �لعلمية 
�حلربية  باملدر�صة  و�أحلق  )1260هـ(  1844م  عام  �لر�بعة 
�مل�رصية �لتي �أن�صاأها حممد علي بباري�ض، وجعل ريا�صتها لوزير 
وقد  و�أ�صاتذتها،  ناظرها  تعيني  حق  وخوله  �لفرن�صية  �حلربية 
�أكتوبر  �إ�صطفان در��صته بهذه �ملدر�صة يف 16 من  بد�أ يو�صف 
مدة  طو�ل  �ل�صهري  مرتبه  وكان  نف�صها،  �ل�صنة  تلك  من 
�لبعثة 250 قر�ًصا، وبعد �أن �أمت در��صته بفرن�صا عاد �إىل م�رص 
�صعيد  عهد  �آخر  يف  )1279هـ(  1862م  عام  �أو��صط  يف 
�لأول، وعني يف وظيفة بديو�ن �جلهادية ب�صفة مرتجم للقو�نني 
�لع�صكرية، �إذ �إن �لأرمن مل جتر �لعادة يف ذلك �حلني على �أن 

يكونو� من �أبناء �حلرب يف �جلي�ض �مل�رصي.

ومل يعرف تاريخ ميالده، �أو تاريخ ومكان وفاته.

1343– يو�سف �سهدي – �سارع – بق�سم الرمل
يف  وتعلم  �لأ�صل،  جرك�صي  �صهدي  يو�صف  كان 
مكاتب م�رص ومد�ر�صها، ثم وقع عليه �لختيار ليكون �صمن 
طلبة �لبعثة �لعلمية �ل�صاد�صة �لتي �أر�صلت يف عهد عبا�ض �لأول 
�أو�ئل عام  �أملانيا يف ذلك �حلني( يف  �إمارة  �إىل برلني )عا�صمة 
�صفره  عند  عمره  وكان  �لطب،  لتعلم  )1271هـ(  1854م 
يف ذلك �لوقت نف�صه �أربعة ع�رص عاًما، ومن ثم يكون قد ولد 
خالل عام 1840م )1256هـ(، ومل ي�صتمر يو�صف �صهدي 
�حلربية،  �لفنون  تعلم  �إىل  فتحول  �لطبية  �لعلوم  در��صة  على 
باجلي�ض  و�أحلق  �لأول  �صعيد  عهد  يف  م�رص  �إىل  وعاد  فاأمتها 
عام  )�لنقيب(  �ليوزبا�صي  رتبة  بلغ  به حتى  وماز�ل  �مل�رصي، 
ل و�أعيد �إىل �خلدمة يف 27 من  1863م )1280هـ(، ثم ُف�صِ
نف�صه، ويف عام 1868م )1285هـ( رقي  دي�صمرب 1863 
�إىل رتبة �لقائمقام )�لعقيد(، ومنح و�صاًما من �لرتبة �لثالثة من 
عام 1875م  ويف  )1286هـ(،  عام 1869م  �لنم�صا  دولة 
يف  و��صرتك  )�لعميد(،  �لأمري�لي  برتبة  كان  )1292هـ( 
حرب �حلب�صة حيث كان من �أركان حرب قائد هذه �حلملة، 
وبعد هذه �حلملة ��صرتك يف �لنجدة �لتي �أر�صلتها م�رص مل�صاعدة 
تركيا يف حربها �صد رو�صيا و�ل�رصب، وكان يو�صف �صهدي 
)�لذي منح رتبة �لبكوية( قائد �لفرقة �لثانية يف هذه �لنجدة، 
نال  �حلرب  تلك  معارك  يف  �مل�رصي  �جلي�ض  �نت�صار  وعقب 
يو�صف رتبة �للو�ء مع لقب �لبا�صاوية، وذلك يف �صهر دي�صمرب 
عام 1876م )1293هـ( ثم قلد �لو�صام �لعثماين من �لدرجة 
�لثالثة، و�مليد�لية �حلربية عام 1878م )1295هـ(، ويف بد�ية 
�لثورة �لعر�بية �ملجيدة وقيام �حلرب �صد �لإجنليز بخيانة �خلديوي 
توفيق �لذي ��صتنجد بهم لحتالل �لوطن كان يو�صف �صهدي 
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�لثورة،  لتموين �جلي�ض �مل�رصي، ثم خان  �لزيات  با�صا بكفر 
وخان قائده عر�بي با�صا �إىل �تباع �خلديوي توفيق.

�أي يف  )1300هـ(  عام 1882م  �صبتمرب  من   28 ويف 
بلجنة  ع�صًو�  �لد�خلية  بنظارة  عني  �لإجنليزي  �لحتالل  بد�ية 
عن  �ملد�فعني  يدعون  كانو�  كما  �لع�صاة  م�صوؤوليات  حتديد 
حمى �لوطن �صد �لغا�صبني، وظل يو�صف �صهدي يف �للجنة 
�إىل  عاد  �إذ  نف�صها،  �ل�صنة  من  دي�صمرب  من   20 �إىل  �ملتع�صفة 
نظارة �حلربية، وملا �ألغي �جلي�ض �مل�رصي تنفيًذ� لرغبة �لإجنليز، 
ومت تاأليف جي�ض �صوري �أر�صل يو�صف �صهدي �إىل �ملديريات 
جلمع �جلنود ثم جعل قائد �للو�ء �لثاين من هذ� �جلي�ض �لهزيل، 
ا للقرعة،  ويف �أو�ئل عام 1885م )1303هـ( جعل مفت�ًصا عامًّ
و�أنعم عليه برتبة �لفريق، ويف يوليو عام 1886 )1304هـ( 
ندبه �خلديوي توفيق ملفاو�صة م�صايخ �حلدود بحلفا، وحملهم 
مع  �لتجارة  طرق  فتح  و�إعادة  وطاعتها  �حلكومة  م�صاملة  على 
�ل�صود�ن، فقدم تقريًر� �أ�صار فيه باإمكان �إعادة �صبل �لتجارة مع 
�ل�صود�ن، وكان �لكولونيل جردف �لإجنليزي قد قدم تقريًر� 
يف هذ� �ل�صاأن يخالف ما جاء بتقرير يو�صف �صهدي �لذي �أحيل 
فور ذلك على �لتقاعد ملخالفة تقريره لرغبات �لإجنليز، ولعل 
هذه تعد ح�صنة يف �صري �أعماله، ولكنها ل ت�صاوي خردلة من 

خيانته للثورة �لعر�بية، و�لدفاع عن �لوطن.

عام  مايو  من   29 يف  للدقهلية  مديًر�  عني  ذلك  وبعد 
يونية  للقاهرة يف 28 من  1877م )1305هـ(، ثم حمافًظا 
نوفمرب  �إىل 3 من  �ملن�صب  ي�صغل هذ�  نف�صه، وظل  �لعام  من 
 1891 عام  مايو  من   14 ويف  )1308هـ(،  1890م  عام 
وكان  �ملادة(  هذه  )�نظر  فهمي  با�صا  م�صطفى  وز�رة  �صكلت 
�صهدي ناظًر� للحربية و�لبحرية فيها، و�صغل هذ� �ملن�صب نف�صه 

يف وز�رة ريا�ض با�صا )�نظر هذه �ملادة( �لتي �صكلها �خلديوي 
)1311هـ(،  1893م  عام  يناير  من   19 يف  �لثاين  عبا�ض 
ويف 15 من �إبريل عام 1894م )1312هـ( ��صتقالت وز�رة 
ريا�ض، و�أحيل �صهدي على �لتقاعد، وتويف يف 9 من يوليو 

عام 1899م )1317هـ( بالًغا من �لعمر 59 عاًما. 

1344– يو�سف املنيالوي – �سارع – بق�سم 
مينا الب�سل )ت�سودي �سابًقا(

لقبه  ويرجع  �ملنيالوي،  خفاجي  يو�صف  �لكامل  ��صمه 
بالقاهرة  �لرو�صة  منيل  وهو  مولده،  مكان  �إىل  »�ملنيالوي« 
ميار�ض  و�لده  وكان  )1259هـ(،  1843م  عام  خالل 
حتفيظ  مكاتب  فاأدخله  و�لورع،  �لعبادة  �إىل  ومييل  �لزر�عة، 
�لقر�آن �لكرمي بغية �أن يو��صل در��صته �لدينية، ليلتحق بعد ذلك 

بالأزهر �ل�رصيف.

وكان يو�صف �ملنيالوي مولًعا بالإن�صاد �لذي تعلم �أ�صوله 
وقو�عده �لغنائية على كبار �ملن�صدين ب�صوته �لعذب يف �مل�صاجد 

�لكربى يف �أثناء حلقات �لذكر.

وقد ظهر نبوغه يف هذ� �لفن ملا ل�صوته من رخامة وحالوة 
وجر�ض، وملا �آن�ض يف نف�صه �ملقدرة على �لغناء و��صل جهوده 
يف ذلك �ل�صبيل حتى �أتى بالعجيب �ملُْغِرب فيما كان يغنيه من 
�أحلان، ومن ثم ��صتطاع �أن يحمل م�صعل �لفن �لغنائي �لر�قي 

بعد عبده بك �حلمويل )�نظر هذه �ملادة(، وحممد عثمان.

ومل يكن يخ�صع يف �لأغاين �لتي كان يوؤديها لالأحلان �لتي 
و�صعت لها دون حتريف، فكان ي�صرت�صل يف خياله فتخرج من 

لهاته �أبدع �لنرب�ت و�أ�صجاها طربًا.
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�ندمج  �أن  بعد  و�لعظماء  �لوجهاء  لدى  �صهرته  وذ�عت 
يف طائفة �ملطربني، وكان قد ترك �لإن�صاد ليغني �أدو�ر عبده 

�حلمويل، وحممد عثمان، وكان هو من معا�رصيهما.

و�أبدع �ل�صيخ يو�صف �ملنيالوي يف تلحني �لق�صائد لثقافته 
�لدينية، فكان �أول من تغنى بها، ومن ثّم بلغ �أق�صى ما ميكن 
ع�صاق  قبلة  ف�صار  و�ل�صيت،  �ل�صهرة  من  فنان  �إليه  ي�صل  �أن 
�لو��صعة  �ل�صهرة  لهذه  وكان  �لرنني،  �لعذب  �لر�قي  �لطرب 
�لأفق يتقا�صى مائة جنيه يف كل ليلة يحييها، وهي �أكرب �أجر 

كان يتقا�صاه �أحد �ملغنني يف ع�رصه.

وبلغ �صيته �ل�صلطان عبد �حلميد فدعاه �إىل �لآ�صتانة حيث 
�صالة  يف  ي�صحبه  وكان  �ل�صلطان،  فقربه  كبرًي�  جناًحا  نال 

�جلمع، و�أنعم عليه بالأو�صمة.

وعلى �لرغم من �أرباحه �لكبرية عن طريق �لغناء كان ميار�ض 
جتارة �لق�صدير، ولكنه مل يدخر ثروة من مكا�صبه �ملغدقة، �إذ 
كان كرمًيا حم�صًنا، �أما عن �أخالقه فقد كان �صديد �لتم�صك 

بكر�مته، عفيف �لنف�ض، عايل �لهمة، مهابًا.

وكان رحمه �لله من �أعذب �ملغنني �صوًتا يف �لن�صف �لثاين 
من �لقرن �لتا�صع ع�رص، ويف �ل�صنو�ت �لع�رص �لأوىل من �لقرن 
�لع�رصين، وكان �صوته ميتاز بالنعومة �جلزلة، و�لرقة �حللوة، 
فكانت �لنغمات تخرجه من لهاته، وكاأنها �لن�صيم �لعليل يهبُّ 
على �ل�صامعني يف �لليايل �ل�صاجية �ملقمرة، وميتاز �صوته باأنه من 
�لطبقة �لرفيعة يف �لأد�ء، وهي �لطبقة �لتي ت�صمى يف �ملو�صيقى 

.»le ténor لغربية بطبقة »�لتينور�

�لإ�صكندرية  �صكان  من  �لقد�مى  من حظي وحظ  وكان 
حينما  �صوته  �أحلى  كان  وما  �ل�صجية،  �أغانيه  �إىل  �ل�صتماع 
كان يوؤدي �أغنيات من نغمة »�لَبيَّاتي« مثل �ملو�ل �لذي مطلعه 
»من رقة �أهل �لبها �لعقل ر�ح مني، و�صربي �أنا ع �لو�صل ر�ح 
مني«، �أو من نغمة »�جلركاه« وهي نغمة �لقلوب، وذلك يف 

توؤدة ورتابة تنتزع من �ل�صامعني �آهات �ل�صتح�صان �نتز�ًعا.

كان  ولذ�  ملحًنا،  �ملنيالوي  يو�صف  �ل�صيخ  يكن  ومل 
يعتمد يف �أغانيه على تلحني زمالئه �مل�صهورين، ومنهم حممد 
عبده �حلمويل، وحممد عثمان، و�ل�صيخ �مل�صلوب وغريهم.

متمهاًل يف  به  يرتمن  �لذي كان  �لقدمي  �لدور  �أ�صجى  وما 
رز�نة وهو:

قادر  للي  �أ�صكيك  فيك،  وروحي  وح�صتني  َمْنَت  »يا 
مل  بعدك  يف  حايل  و�أنا  �أمله،  �ل�صابر  ويبلغ  يهديك، 

ير�صيك«.

ومن �أ�صهر �أغانيه �لأغنية �لتي �ألفها �ل�صيخ �لدروي�ض )�نظر 
هذه �ملادة(، وهي من �ملذهب �حل�صيني وفيما يلي ن�صها:

ِدي يا نف�صي حظك  َجدِّ
ْف ُمْنَيتي �لهاجر تقطَّ  

وي�صري �لأن�ض و�فا  
وحبيب �لقلب �رصَّْف

َمْن يلومني يف غر�مي 
ُعْذُره يف جهل �لغر�م  
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�أنا و�لله �ِصقامي  
ُلها هذ� �ملالم �أَ�صْ  

خالل  �ملنيالوي  لل�صيخ  �أفندي(  )عمر  �رصكة  و�صجلت 
عام 1908م بع�ض �لأ�صطو�نات، وكتبت عليها عبارة »�صمع 
�أ�صطو�نات  عدة  )جر�موفون(  �رصكة  له  و�صجلت  �مللوك«، 

�أخرى يف عام 1910.

وتويف يف 6 من �صهر يونية عام 1911م )1329هـ( بالًغا 
من �لعمر حو�يل 68 عاًما، وكان رحمه �لله ميار�ض فن �لغناء 

يف وقار و�حت�صام يحيطانه بهالة من �لحرت�م و�لتقدير.

ومل تن�ض له مدينة �لإ�صكندرية تلك �لليايل �لبهيجة �لكثرية 
�لذين  �أهلها  م�صاعر  �لعذب  �صوته  فهزَّ  كنفها  �أحياها يف  �لتي 
عرفاًنا  مدينتهم  �صو�رع  �أحد  على  ��صمه  و�أطلقو�  قدروه، 

بف�صله.

�أنه  يت�صح  �ملنيالوي  ليو�صف  �لفوتوغر�فية  �ل�صورة  ومن 
غزير  �لعينني،  و��صع  �لطلعة،  جميل  �لب�رصة،  �أبي�ض  كان 
�ل�صاربني، �أ�صودهما، يرتدي مالب�ض �مل�صايخ: �لقفطان �حلرير 
»�ل�صلبندي«  و�حلز�م  �ل�صود�ء،  �ل�صوف  و�جلبة  �ل�صاهي، 
و�لعمامة يجعلها للور�ء �صيًئا، فتظهر جبهته �لعري�صة �لتي تزيد 

من هيبته.

وكان من �أخ�ض �أ�صدقاء �ل�صيخ �لإمام حممد عبده )�نظر 
هذه �ملادة( �لذي كان يق�صي �ل�صهر�ت هو و�أ�صدقاوؤه يف �صماع 

رو�ئع هذ� �ملطرب �لكبري مبنزله بعني �صم�ض مب�رص �جلديدة.

بق�سم باب   – �سارع   – يو�سفيو�س   –1345
ا( �رشقي )الطليعة حاليًّ

ولد  )يهودي(  عرب�ين  موؤرخ  يو�صف(  )�أو  يو�صفيو�ض 
باأور�صليم )فل�صطني( عام 37م من �إحدى �أ�رص �ملكابيني، ومات 
عام 95م، بالًغا من �لعمر حو�يل 59 عاًما، وكان م�صهوًر� 
ب�صو�ب �لر�أي، وبذل جهوًد� كبرية يف �إخماد نار �لثورة �لتي 
قام بها �ليهود على �لدولة �لرومانية ولكنه مل يفلح يف ذلك، 
�لإمرب�طور  فقاوم  �خلليل  بالد  على  �ليهود  ه  ولَّ ذلك  وبعد 
»ف�صبا�صيان« �لروماين )�نظر هذه �ملادة(، كما قاوم »طيطو�ض« 
و�أفلح �أخرًي� باحليلة و�خلد�ع يف �إقناع »ف�صبا�صيان« باأنه �صيرتبع 
عاون  ثم  �لب�رصى،  لهذه  فاأحبه  �لرومانية  �لدولة  عر�ض  على 
»طيطو�ض«  ��صتيالء  وبعد  �أور�صليم،  ح�صار  يف  »طيطو�ض« 
�أور�صليم  باإخ�صاع  �ملوكل  �لروماين  �لقائد  بو�صفه  �لبالد  على 
��صطحب »يو�صفيو�ض« معه �إىل روما حيث تلقى من �لرومان 
مكافاأة �صخية على خيانته ملو�طنيه و�أنعمو� عليه برتبة من رتب 
�لدولة وعينوه يف وظيفة ذ�ت مرتب �صخم، ويو�صفيو�ض هو 
�لرومان وخر�ب  �صد  �ليهود  »تاريخ حروب  �صاحب كتاب 
�أور�صليم«، وينق�صم هذ� �لكتاب �إىل �صبعة �أجز�ء، وقد ترجم 

�إىل عدة لغات، وله موؤلفات �أخرى لها قيمة عند �ملوؤرخني.

خر�ب  �صاهد  وقد  »فالفيو�ض«  ��صم  عليه  �لعرب  ويطلق 
�لآنف  �لقائد »طيطو�ض«  �أيام  �لهيكل على  �أور�صليم، وتدمري 
وقد  �ليهودية«،  »�لعاد�ت  �مل�صهورة  موؤلفاته  ومن  �لذكر، 
ن يف هذ� �لكتاب �لتاريخ منذ �خلليقة، كما ت�صوره �أو نقله  دوَّ
�ل�صابقني حتى عام 69 ق.م. و�صمنه ترجمة  عن �ملوؤرخني 
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وعمره  100م  عام  يف  حدثت  وفاته  �إن  ويقال  حياته، 
64 عاًما.

�أما ترجمة �ل�صم �جلديد لل�صارع فاطلبها يف »�لطليعة«.

العطارين  بق�سم   – �سارع   – يوجن   –1346
)جيو�سي كارود�سي(

ولد  وقد   ،»Thomas Young يوجن  »توما�ض  هو 
وهو  عام 1773م،  باإجنلرت�   »Milverton »ملفرتون  مبدينة 
علم  يف  ر�ئدة  �أبحاث  له  �إجنليزي،  طبيعيات  وعامِل  طبيب 
�لب�رصيات، وقد �كت�صف ��صتطاعة �ندماج �ل�صفافية مع ظاهرة 

�إ�صعاعني م�صيئني، كما كان من  �ل�صوئي عند تالقي  �لتعتيم 
�كت�صاف  بعد  �لهريوغليفية  �حلروف  رموز  حل  �إىل  �ل�صباقني 
عن  �أهمية  يقل  ل  �مل�صمار  هذ�  �إ�صهام يف  وله  ر�صيد،  حجر 
باأنه  وحده  ��صتهر  �لذي  �ملادة(  هذه  )�نظر  �صمبوليون  �إ�صهام 
مكت�صف مفتاح �حلروف �لهريوغليفية �مل�رصية، ومات توما�ض 
يوجن عام 1829م مبدينة لندن عا�صمة �إجنلرت�، بالًغا من �لعمر 

حو�يل 57 عاًما.

»جيو�صي  يف  فاطلبها  �جلديد  �ل�صم  ترجمة  �أما 
كاردو�صي«.   
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م�سجد اأبي العبا�س املر�سي
�لعبا�ض  �أبي  �لدين  �صهاب  �ل�صيخ  رفات  �مل�صجد  هذ�  ي�صم 
�أحمد بن علي �ملر�صي، ولد عام 616هـ يف مر�صية على �ل�صاطئ 
�جلنوبي �ل�رصقي من �لأندل�ض حيث تعلم �لقر�ءة و�لكتابة وحفظ 
�لقر�آن �لكرمي وبع�ض �لأحاديث، ثم ��صرتك مع �أبيه يف �لتجارة، 
ويف �لر�بعة و�لع�رصين من عمره خرج مع و�لده و�أمه و�أخيه عام 
باجلز�ئر غرقت  عنَّابة  ميناء  من  مقربة  �حلج، وعلى  �إىل  640هـ 
�حل�صن  �أبي  باأ�صتاذه  �لتقى  تون�ض  ويف  و�أخوه،  هو  وجنا  �ل�صفينة 
ذلك  بعد  و��صتقر  �بنته  من  وتزوج  عليه  فتتلمذ  �ل�صاذيل 
ريا�صة  يف  �ل�صاذيل  خلف  عندما  �صيته  ذ�ع  حيث  بالإ�صكندرية 
�إىل  بالإ�صكندرية  وبقي  656هـ،  عام  �ل�صوفية  �ل�صاذلية  �لطائفة 
�أ�صتاذه  �أن تويف عام 685هـ، ومل يكن يف ذهنه ول يف ذهن 
بناء �لزو�يا و�مل�صاجد لإقامة �صعائر �لطريقة، ويدل على ذلك �أن 
مكان م�صجده �حلايل كان معروًفا »باملز�ر« �أي �ملكان �لذي كان 

�ملريدون يزورونه فيه وذلك يف �أو�ئل �لقرن �لع�رصين �حلايل.

�أقام عليه  بناء عليه حتى عام 706هـ حني  وظل قربه دون 
زين �لعابدين �لقطان �صيخ جتار �ملدينة �رصيًحا وقبًة و�أقام بجانبه 
�لتا�صع  �لقرن  ويف  �لأمالك،  بع�ض  عليه  و�أوقف  �صغرية  ز�وية 
عهد  يف  قجما�ض  �لأمري  �لإ�صكندرية  و�يل  بناءه  �أعاد  �لهجري 

�ل�صلطان قايتباي، ثم جدده و�أدخل عليه بع�ض �لإ�صافات �أثرياء �ملغاربة باملدينة ورممه بعد ذلك �صيخ �لبنَّائني يف �لقرن �لثالث ع�رص 
اُرُه �أجز�ًء منه  �أحمد �لدخاخني و�أوقف عليه �أوقاًفا كثرية، ويف عام 1189هـ )1775م( وجده علي با�صا مبارك وقد جدد ُنظَّ
وعملو� على تو�صيعه ب�صم قطعة من مقابر �لقر�فة �إليه و�صم بع�ض �ملنازل �لتابعة لأوقافه ف�صار و��صًعا ح�صن �ملنظر وكان من �لطوب 

�لأحمر على طر�ز م�صاجد ر�صيد. 

ويف عام 1929م ُهِدَم �مل�صجد وحل حمله �مل�صجد �لفخم �حلايل �لذي �أقيم على �لطر�ز �لفاطمي و��صتغرق �إن�صاوؤه 12 عاًما 
مثمن  بالقد�ض، ويتكون من  �ل�صخرة  قبة  �لعام  وي�صبه يف كيانه  مرًت�  �لأر�ض 18  مربع ويرتفع عن  م�صاحته 3000 مرت  وتبلغ 

م�صجد �أبي �لعبا�ض �ملر�صي قبل �إعادة �لبناء
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خارجي بد�خله مثمن �آخر مكون من ثماين دعائم و�صتة ع�رص عموًد� من �جلر�نيت �لأحمر، ويف �لو�صط ثمانية �أعمدة تقوم عليها 
�إيطاليا، وطول كل  رقبة مثمنة، وجاء يف �لتقرير �لذي قدم ملوؤمتر �ملهند�صني بالإ�صكندرية عام 1945م �أن �أعمدته جلبت من 
منها 9 �أمتار ويزن 16 طنًّا، وكان لبد لنقلها من �مليناء �لغربي �إىل مكان �مل�صجد من عمل عربات خا�صة وَجْلِب ر�فعات قوية 
لتفريغها من �ل�صفن، وقد تعطلت حركة �ملرور متاًما يف �ل�صو�رع �لتي مرت منها هذه �لعربات، وللم�صجد �أربع قباب ومئذنة يبلغ 
�رتفاعها 80 مرًت�، وي�صم �مل�صجد �ألو�ًنا �صتى من �لزخارف �لبهيجة مما يجعله حتفة فنية ثمينة، وله �رصد�ب و��صع ��صتخدم خمباأ يف 
�أثناء �حلرب �لعاملية �لثانية وي�صع 3000 لجئ، وتعدُّ مئذنته �أعلى �لأبنية �رتفاًعا باملدينة، وفوق �رصيح �أبي �لعبا�ض وولديه �إحدى 
�لتقي، وقد �صاعت  �لعامل �لورع  �لنحوي  �لفقيه  ثانية، و�بن �حلاجب هو  �أبي �صامة و�بن �حلاجب قبة  �بن  �لقباب �لأربع وفوق 
�صهرته �لعلمية �لفائقة يف �صيت �أبي �لعبا�ض �لذي �تخذ حامًيا لالإ�صكندرية ور�عيها، ولكي يحاط �مل�صجد بنمط معماري خا�ض 
قررت �لبلدية جعله يف �مل�صتقبل و�صط ميد�ن حتّفه �ملنازل ذ�ت �لبو�كي �ملقنطرة في�صم م�صجدي �أبي �لعبا�ض و�لبو�صريي وجممع 

�لأ�رصحة، وبلغت نفقات �مل�صجد �لفخم حو�يل 250 �ألًفا من �جلنيهات.

م�صجد �أبي �لعبا�ض �ملر�صي بعد �إعادة �لبناء )1929 - 1941م(



ملحق 1     املساجد    

691

م�سجد البو�سريي
�أبي �لعبا�ض �ملر�صي ب�صارع �ل�صيد  �أبهى م�صاجد �لإ�صكندرية �صكاًل من �لد�خل، ويقع بجو�ر م�صجد  م�صجد �لبو�صريي من 
حممد كرمي، وكان يف �لأ�صل ز�وية �صغرية تو�لت عليها �لإ�صالحات حتى و�صلت �إىل �صكلها �حلايل �لذي �أمر بت�صييده �صعيد 
�لأول عام 1273هـ )1856م( كما يو�صح ذلك �لتاريخان �ملكتوبان على �لباب �لرئي�صي وعلى �للوحة �لقر�آنية بجو�ر �ملحر�ب، 
وتقول �لأ�صاطري �إن �لبو�صريي �صاحب ق�صيدة �لربدة ز�ر �صعيد �لأول يف �ملنام، و�أمره ببناء م�صجده فبادر �إىل تنفيذ ما �أُِمر به تربًكا 

وزلفى.

ويتكّون �مل�صجد من مربعني منف�صلني ي�صمل �لأول �صحًنا مك�صوًفا من �لو�صط حماًطا باأروقة تقوم على �أعمدة، فوقها �صقف 
وبو�صط هذ� �ل�صحن بناء د�ئري من �لرخام فيه حنفيات �لو�صوء.

و�ملربع �لثاين هو �إيو�ن �لقبلة وهو مرتفع عن م�صتوى �ل�صحن �لأول، �إذ ي�صعد �إليه بثالث درجات، ويتقدم هذ� �لإيو�ن دهليز 
مغطى بظلة ويوؤدي �إىل �رصيح �لبو�صريي ثم �إىل �إيو�ن �لقبلة، و�ل�رصيح غرفة مربعة مغطاة بقبة من �ل�صاج تقوم على مقرن�صات يف 

م�صجد �لبو�صريي



موسوعة اجلزايريل ألمساء شوارع اإلسكندرية

692

�لأركان، ويتو�صط �إيو�ن �لقبلة �صتة �أعمدة من �حلديد، تقوم عليها قبة مرتفعة من �ل�صاج وبه طبقة عليا )�صندرة( لل�صيد�ت، وبهذ� 
�لإيو�ن مدخالن رئي�صيان �أحدهما يف �ل�رصق و�لآخر يف �جلنوب، ويوجد مدخل ثالث يف �لغرب يوؤدي �إىل �صحن �مل�صجد.

�أقيمت عام 1307هـ )1889م(،  بامل�صجد  �مللحقة  �لغرف  �ل�صيد حممد كرمي وبع�ض  �لرخامي �ملطل على �صارع  و�لدرج 
وتعلو حو�ئط �إيو�ن �لقبلة وغرفة �ل�رصيح �إز�ر�ت زرقاء كتب عليها برقائق �لذهب بخط فار�صي بارز ق�صيدة �لربدة وبخط ثلث 
�آيات قر�آنية، وتتدىل من قبة �إيو�ن �لقبلة ثريا كبرية غاية يف �جلمال يحيط بها بني �لأعمدة �حلديد م�صابيح كثرية على هيئة �لقناديل، 

وتتدىل فوق �ل�رصيح ثريا �أخرى بديعة �ملنظر.

وخلف �ملربع �ملك�صوف ذي �لأروقة ثالث َخْلو�ت تعلوها ثالث قباب، وكانت يف �لأ�صل ز�وية ملحقة بامل�صجد وحتتوي 
�إىل غرف خ�ص�صت  فتحولت  �أروقتها  �لز�وية عام 1307هـ )1889م( �صدت  �لدعائم، وعندما جددت هذه  على �صف من 
ي يخرج منه �لهالل �لنحا�صي،  للمكتبة وللم�رصفني على �مل�صجد، و�ملئذنة مثمنة ذ�ت �رصفتني لالأذ�ن يعلوهما ِحلية تنتهي ب�صكل كرِّ

و�مل�صجد كله على �لطر�ز �لرتكي وي�صبه �إىل حد ما م�صجد حممد علي بالقلعة.

م�سجد رم�سان يو�سف
يقع هذ� �مل�صجد ب�صارع بور�صعيد بجهة �لإبر�هيمية، وم�صيده رم�صان يو�صف، �صكندري ولد بر�أ�ض �لتني بق�صم �جلمرك عام 
ن ثروته من �لجتار يف �لأدو�ت �ل�صحية، و�صار بعد ذلك من كبار مقاويل هذه �لأدو�ت وكان  1869م، وكان ع�صاميًّا كوَّ
متجره ب�صارع �صيزو�صرتي�ض وي�صتورد معظم مو�د جتارته من �خلارج، و�نتخب ع�صًو� باملجل�ض �لبلدي �أكرث من مرة وكان يتقن 
�للغة �لإيطالية، ومن �أعماله �خلريية هذ� �مل�صجد �لذي �أقامه بجانب منزله و�أوقف عليه منزًل لل�رصف من ريعه على ما يحتاجه من 

نفقات �صهرية و�صنوية، وقد �أطلقت �لبلدية ��صمه على �ل�صارع �لذي كان يقيم فيه.

وكان رم�صان يو�صف من موؤ�ص�صي �لغرفة �لتجارية �مل�رصية وظلَّ بع�ض �لوقت ع�صًو� يف جمل�ض �إد�رتها، كما كان ع�صًو� 
يف جمعية �لإ�صعاف وتربع بالكثري من ماله لتو��صل ن�صاطها �لإن�صاين �لرحيم، وكان ديًِّنا كرمي �لأخالق م�صهوًر� بالإح�صان على 

�لفقر�ء و�ملحتاجني.

م�سجد �سيدي متراز
�إ�صماعيل �صربي با�صا، يف �جلهة �لتي كانت  �لتقائه ب�صارع  يقع هذ� �مل�صجد يف نهاية �صارع ر�أ�ض �لتني بق�صم �جلمرك عند 
تعرف يف �ملا�صي با�صم »�لتمر�زية« �أمام مكان �رص�ي حم�صن با�صا �لتي هدمت وحل حملها �أبنية حديثة، وق�صة هذ� �مل�صجد تبد�أ 
عندما ح�صل ح�صن با�صا �لإ�صكندر�ين على مكافاأة يف عهد حممد علي �إثر �نت�صاره يف معركة »�إ�صباد�« فاأغرق �صفينة حربية يونانية، 
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وقاد �أخرى �إىل �لإ�صكندرية، وبهذه �ملكافاأة ��صرتى قطعة �لأر�ض �ملثلثة �أمام �ل�رص�ي �لتي تزوج بها و�صميت بعد موته با�صم �بنه 
�أتباعه وخدمه باإز�لة كومة �لرت�ب  حم�صن با�صا، وملا �أحيل �لفريق �لبحري ح�صن �لإ�صكندر�ين على �ملعا�ض عام 1850م، قام 
�لتي كانت تغطي مكان �مل�صجد فوجدو� قرًب� عليه �صاهد با�صم »متر�ز«، وبعد ذلك قام هو وزمالوؤه �ل�صباط و�لبحارة ببناء ز�وية 
على �ل�رصيح �صميت يف �أول �لأمر »ز�وية �لبّحارة« ثم �صارت م�صجد �صيدي متر�ز �لذي تقول �مل�صادر �لفرن�صية �ل�صليبية �إنه كان 
حمافًظا لالإ�صكندرية، ويقول علي با�صا مبارك يف كتابه »�خلطط �لتوفيقية« �لذي �صدر عام 1305هـ )1887م( �إن »م�صجد �ل�صيخ 
متر�ز كانت �أر�صيته منخف�صة«، ويف عام 1262هـ )1845م( جدده �ملرحوم ح�صن با�صا �لإ�صكندر�ين ناظر ديو�ن �لبحرية وردم 
�أيام وقت زيادة �لنيل »�أي يف �صهر  �إليه ب�صلم، وبه �رصيح �ل�صيخ علي �لتمر�زي وله مولد كل �صنة ثمانية  �أر�صيته و�صار ي�صعد 

�أغ�صط�ض«، ومن ثم ل ميكن �جلزم باأن ��صم �ل�صيخ هو متر�ز �أو �لتمر�زي.

ويف عام 1940م قامت وز�رة �لأوقاف باإز�لة �لز�وية 
وت�صييد �مل�صجد �حلديث �لذي ُيعدُّ حتفة فنية من حتف �لإن�صاء 

�ملعماري �حلديث.

فمدخله �ملطل على �صارع ر�أ�ض �لتني يف �جلهة �ل�رصقية 
تزينهما  قنطرتان  فوقهما  �لبناء  من  عمودين  على  يقوم  منه 
�ملوز�يكو يف  من  �ملدخل درجتان  ولهذ�  �لبارزة،  �لنقو�ض 
�جلهة �ل�رصقية ومثلها يف �جلهة �ل�صمالية، و�ملئذنة فوق مدخل 
وباأماكنها  �جلميل  �لهند�صي  ب�صكلها  �صامقة  �مل�صجد وترتفع 
منها  يخرج  ُكَرٍة  ذ�ت  مدببة  وتنتهي  لالأذ�ن،  �ملخ�ص�صة 
ث عن بهائه وزخرفته ول  �لهالل، �أما د�خل �مل�صجد فحدِّ
حرج، فعلى ميني �لد�خل حجرة �صغرية لالإمام وفيها مطلع 
�ملئذنة، ويقوم �إيو�ن �مل�صجد �لأو�صط على 12 عموًد� من 
�لرخام �لثمني �ملعرج باخلطوط �لعري�صة �ل�صود�ء متقاطعة يف 
�صكل مربعات وقو�عدها مربعة، �أما هي فمثمنة لها تيجان 
قبة  وت�صتمل  �ملزخرف،  �لبناء  من  عقود  فوقها  زخرفية 
�لبديعة  �مللونة  �لزخارف  من  يح�صى  ل  عدد  على  �ل�صحن 

وكذلك �أ�صقف �لرو�قات.

م�صجد �صيدي متر�ز )قبل �لتجديد�ت(
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وبقية �ل�صحن 16 نافذة بالزجاج �مللون، و�صكل �مل�صجد �لكلي مربع تقريًبا، ويف �لركنني �ل�رصقي و�لغربي من �ل�صلع �لقبلي 
قبتان �صغريتان تتخللهما فر�غات زجاجية ملونة، ويف �لركن �لغربي على ميني �ملحر�ب و�ملنرب �رصيح �ل�صيخ علي متر�ز يحيط به 
�صياج من �حلديد �مل�صبك �جلميل �ل�صنع، ويقع �ل�رصيح حتت �إحدى �لقبتني، و�ملنرب من �خل�صب �لثمني �مل�صنوع على �لطر�ز �لعربي 
)�لأر�ب�صك(، و�ملحر�ب مزين بالنقو�ض �لز�هية �لبديعة وبعاليه كتب باخلط �لثلث �لبارز �لذهبي �لآية �لقر�آنية �لكرمية من �صورة 

�آل عمر�ن: زب ىئ   ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئرب، وعلى ميني �ملحر�ب وي�صاره �آيتان من �صورة �حلج هما: زبڎ ڈ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک   ک گ گ گگڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ  ڱ ڱ  ڱ ں 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ ھرب، و�لآيتان كتبتا باخلط �لثلث �ملتقن �لبارز �ملذهب فوق 

�رصيط عري�ض باللون �لأخ�رص �لز�هي.

وخلف �أعمدة �إيو�ن �مل�صجد �لو�صط رو�ق يجده �لد�خل من �لباب �لرئي�صي ويحمل هذ� �لرو�ق عمود�ن مزدوجان يف �صكل 
بهيج وعمود�ن منفرد�ن، وخلف �لإيو�ن من �ل�صلع �لغربي للم�صجد رو�ق �آخر يقوم على �صتة �أعمدة يف �صف و�حد، وكل هذه 

�لأعمدة من �لرخام �ملعرج باخلطوط �لعري�صة �ل�صود�ء.

وتتدىل من قبة �لإيو�ن �لو�صطى �لفخمة ثريا و�صط طوق د�ئري كبري به عدد من �مل�صابيح �لكهربية على هيئة �لقناديل.

و�ملي�صاأة ودورة �ملياه لهما باب يف �ل�صلع �ل�صمايل من مربع �مل�صجد وبهما باب خلفي للدخول �إليهما �أو �خلروج منهما بعد 
�ل�صالة.

�لرونق  �لبديع  �لهند�صي  �لفن  �آيات  من  ُتَعدُّ  �لتي  �حلديثة  �لإ�صكندرية  م�صاجد  �أبهى  من  متر�ز  �صيدي  فم�صجد  �لعموم  وعلى 
و�لتن�صيق.

م�سجد �سيدي جابر
يقوم هذ� �مل�صجد يف �رصق مدينة �لإ�صكندرية، وقد قال عنه �ملوؤرخ علي با�صا مبارك يف كتابه »�خلطط �لتوفيقية« �إنه م�صجد 
�أي وقت طبع كتاب  �لأن�صاري، وذلك يف عام 1305هـ )1887م(  له م�صجد �صيدي جابر  يقال  �لرمل  قدمي بجو�ر �رص�ي 
�خلطط، و�أ�صاف علي با�صا مبارك �أن �لتجديد يف �مل�صجد مل يتناول �صوى �لقبة، وقد �أزيل هذ� �مل�صجد كلية عام 1955 و�صيد 
مكانه �مل�صجد �حلايل �حل�صن �لرونق، ويتكون من �صحن مربع يتو�صطه �صحن �أ�صغر مغطى، حتيط به �لأروقة من جميع جهاته، 
وهي رو�قان يف جهة �ملحر�ب ورو�ق و�حد يف �جلهات �لثالثة �لأخرى، وفوق �لرو�ق من �جلهة �ل�صمالية طبقة ثانية عبارة عن 

�رصفة )�أو �صندرة( خم�ص�صة لل�صيد�ت.
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ي �ل�صحن �ملربع ب�صقف مرتفع عن �لأجز�ء �لأخرى من �صقف �مل�صجد وفتح يف هذ� �لرتفاع نو�فذ لالإ�صاءة، وللم�صجد  وُغطِّ
ثالثة �أبو�ب �أحدها يف �جلنوب، ويوؤدي �إىل د�خل �مل�صجد و�إىل �رصيح »�صيدي جابر« و�لثاين يف �ل�صمال و�لثالث يوؤدي �إىل دورة 

�ملياه وفيها �ملِْي�صاأة.

و�ل�رصيح يف حجرة مربعة تعلوها رقبة مثمنة تقوم على مقرن�صات ويعلو �لرقبة قبة �مل�صجد، ويقوم �ل�صحن ذو �ل�صقف �ملرتفع 
ن بو�ئك ذ�ت عقود قو�صية، وتتدىل من  فوق ثمانية �أعمدة من �لرخام �أجز�وؤها �لعلوية ذ�ت تيجان وفوق كل منها م�صيد�ت تكوِّ
�ل�صقف ثريا كبرية ذ�ت م�صابيح كثرية، و�ملحر�ب مزين بالر�صوم �لزخرفية و�ملنرب جميل �ل�صنع من �خل�صب �لثمني، و�ملئذنة تقوم 
ا على �أعمدة رفيعة من �خلر�صانة �مل�صلحة، ويعلوها  بجانب �ملدخل �لرئي�صي �ل�صامخ، وهي مربعة �ل�صكل فوقها �رصفة تقوم مربعة �أي�صً
�صقف �ُصيِّد فوقه حلية تنتهي بُكَرٍة يربز منها �لهالل �لنحا�صي، ومدخل �مل�صجد له درجات ونو�فذ كثرية م�صتطيلة، فوقها نو�فذ على 

�لطر�ز �لعربي، ول�صيدي جابر مولد �صنوي ي�صتمر ثمانية �أيام، وكانت هذه �جلهة �صهرية بالتني.

ويقوم �خلالف بني كتَّاب �ل�صري على حتديد �صخ�صية �صيدي جابر �لأن�صاري، فمن قائل �إنه جابر بن عبد �لله �لأن�صاري، 
ومن قائل �إنه جابر �لأن�صاري �خلزرجي، ولكن �أحمد زكي با�صا )�صيخ �لعروبة( �أثبت بالأدلة �لقاطعة �أن �أحًد� ممن يحملون ��صم 

م�صجد �صيدي جابر، وعمود تذكاري ملقتل �لقائد �لإجنليزي �بريكرومبي عام 1807م
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»جابر« من �صحابة �لنبي مل يح�رص �إىل �لإ�صكندرية، وهم 25، منهم ع�رصة من �لأن�صار، ومل يدفن منهم �أحد بالقطر �مل�رصي، 
و�أهدى �ل�صيخ طاهر �جلز�ئري �إىل �صيخ �لعروبة ورقة بخط �ملوؤرخ �لقدمي �بن �لَعِديِّ �حللبي جاء فيها �أن �لرحالة �بن جبري �لأندل�صي 
كان قائًما بالتدري�ض يف مكان م�صجد �صيدي جابر نف�صه، ومن ثّم يوؤكد �صيخ �لعروبة �أن �ملدفون يف �مل�صجد هو �بن جبري نف�صه، 
ويذهب بع�ض �لنا�ض �إىل �أن �صيدي جابر هو جابر بن �إ�صحق بن �إبر�هيم �لأن�صار �لذي ن�صاأ بالأندل�ض ثم ��صتقر بالإ�صكندرية وبني له 
ز�وية ب�صاحية �لرمل ظّل بها �إىل �أن تويف عام 697هـ، وهو قول يحتاج �إىل �إثبات، ول�صيما �أن علي با�صا مبارك ذكر �أن �مل�صجد 

يقال له م�صجد �صيدي جابر �لأن�صاري.

رطو�سي م�سجد �سيدي الطُّ
يقبع هذ� �مل�صجد �ملتو��صع يف نهاية �صارع �لباب �لأخ�رص بالقرب من باب �لكر�صتة يف حارة �صيقة، وَتْعَترب وز�رة �لأوقاف 
هذ� �مل�صجد من م�صاجد �لدرجة �لثالثة؛ لأنه ل ي�صم �صيًئا من �لزخارف �أو �لفخامة �لتي يتحلى بها بع�ض م�صاجد �لإ�صكندرية لأنها 
رطو�صي �صاحب �ملدر�صة �ملالكية �لتي تخرج منها  حتمل �أ�صماء �صخ�صيات تقل يف �صاأنها وعلمها عن �لعامل �لز�هد �لورع �أبي بكر �لطُّ
علماء ذ�ع �صيتهم و�صاحب كتاب »�رص�ج �مللوك« �لذي ُيَعدُّ من �أو�ئل �لكتب �لعربية �لتي عاجلت �صيا�صة �لدولة، وقد ولد �لإمام 
�لغز�يل  �إىل �مل�رصق، ويف بغد�د تتلمذ على  بالعلم يف بالده رحل  �أن تزود  رطو�صي بالأندل�ض عام 451هـ )1059م( وبعد  �لطُّ
�ض يف �ل�صام حيث عا�ض متق�صًفا ��صتقر بالإ�صكندرية و�أ�ص�ض يف مكان  و�ل�صري�زي ويف �لب�رصة تتلمذ على �لت�صرتي، وبعد �أن درَّ
َلفي �صاحب �ملدر�صة �ل�صافعية �أقوى من �أنقذو�  م�صجده �حلايل مدر�صته �ملالكية ملحاربة �ملذهب �ل�صيعي، فكان هو و�أبو �لطاهر �ل�صِّ
رطو�صي بالإ�صكندرية عام 520هـ )1126م( عن 66 عاًما ودفن يف  م�رص من �ملذهب �ل�صيعي �لفاطمي، وتويف �لعامل �جلليل �لطُّ

مكان م�صجده �حلايل.

ذ�ئعة  علمية  مكانة  من  �لعظيم  �لعامل  لهذ�  وما  يتفق  ل  كيانه  متو��صًعا يف  رفاته  ي�صم  �لذي  �مل�صجد  يظل  �أن  �ملوؤ�صف  ومن 
�ل�صيت، على حني �أن رفات من ل يد�نونه يف �لعلم و�لفقه و�لزهد و�لتقوى و�لورع ت�صمها م�صاجد غاية يف �لكرب و�جلمال و�لرونق 

ملا ت�صتمل عليه من زخارف وروعة يف �لفن �ملعماري �حلديث تكلفت �آلًفا كثرية من �جلنيهات.

فامل�صجد يتكون من بناء قدمي م�صتطيل �ل�صكل به ثالثة �صفوف من �لأعمدة �حلجرية �لعادية، كل �صف مكون من عمودين 
م �صفوف �لأعمدة �مل�صجد �إىل �أربعة �أروقة مو�زية حلائط �ملحر�ب، وللم�صجد طبقة علوية )�صندرة(  تعلوهما عقود مدببة، وُتَق�صِّ
ت�صغل ثلث م�صاحته تقريًبا وهي خا�صة بال�صيد�ت، ومدخل �مل�صجد يف �جلهة �لغربية �ملطلة على �حلارة، وعلى ي�صار �ملدخل �رصيح 
ل�صيدي علي �لعقباوي، ويعلو �إيو�ن �مل�صجد َمْنَور له نو�فذ لالإ�صاءة نهاًر�، وبعد �رصيح �لعقباوي باب يوؤدي �إىل �ملي�صاأة ودورة 
�ملياه، وعلى ميني �ملدخل �ملنرب �ملتو��صع و�ملحر�ب �لذي يزينه بع�ض �لر�صوم، ويف �أعاله كلمة »�لله« باخلط �لثلث �لكبري، وي�صم 
�مل�صجد عمودين من �لرخام على �لطر�ز �لكورنثي �ليوناين ولذلك فهما �أقدم �أجز�ء �ل�رصيح، وبجانب حمر�ب �لقبلة غرفة مهملة 
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رطو�صي و�لآخر لتلميذه حممد �لأ�صعد، ولي�ض لكل منهما غطاء عليه كتابة تبني من  �إهماًل عجيًبا، بها �رصيحان �أحدهما للعامل �لطُّ
رطو�صي ومن هو تلميذه حممد �لأ�صعد، ويالحق �لإهمال هذ� �لعامل �جلليل من زمن بعيد، فعلي با�صا مبارك يقول  هو �صيدي �لطُّ
يف كتابه )�خلطط �لتوفيقية( �إن ز�وية �لطرطو�صي �صارت خر�بًا وقام �ملرحوم »�إبر�هيم مورو« باإ�صالحها عام 1853م، ثم �أمتت 
�إ�صالحها و�لدة �خلديوي �إ�صماعيل، ول تدفع وز�رة �لأوقاف �صوى مرتب �لإمام و�خلادم، ويتربع �مل�صلون بثمن �حل�صري وطالء 
�مل�صجد �صنويًّا، وحتى �لرثيا �لوحيدة به تربع بها �أحد جتار �حلّي، فال عليك يا �صيدي �لطرطو�صي، فقد ع�صت ز�هًد� وبقَيْت رفاتك 

�لطاهرة يف م�صجد لحقه �لزهد يف كل كيانه.

م�سجد �سيدي عبد الرحمن بن هرمز
يقع م�صجد �صيدي عبد �لرحمن بن هرمز يف �صارع ر�أ�ض �لتني، وعبد �لرحمن بن هرمز هو �بن �أبي �صعيد وكنيته �أبو د�وود 
�لعلم  �لله، وقد ولد باملدينة و�أخذ  �أحد �صحابة ر�صول  �أي من �لذين ر�أو�  �لتابعني  �مل�صهور بالأعرج �لقر�صي �ملدين، وكان من 
و�حلديث عن �ل�صحابي �أبي هريرة وغريه من �أكابر رجال �لعلم و�لفقه �لإ�صالمي، وكان �إىل جانب علمه �لديني على معرفة تامة 
�لعربية  �للغة  �أول من و�صع علم  ثّم كان يكتب �مل�صاحف، كما كان  �لعرب وبالقر�آن �لكرمي وقر�ء�ته �ملختلفة، ومن  باأن�صاب 
وقو�عد �لنحو هو و�أبو �لأ�صود �لدوؤيل، ومن جهة �أخرى كان هذ� �لعامل �جلليل �أ�صتاًذ� لالإمام مالك �لذي لَزَمه �أكرث من �صبع 

�صنني ولكثري من �لعلماء و�ملحدثني.

وق�صى عبد �لرحمن بن هرمز معظم حياته باملدينة مل يغادرها �إل مرة و�حدة قبل نزوحه �إىل �لإ�صكندرية باأن خرج �إىل �ل�صام 
يف عام 101هـ.

وعندما وفد على �لإ�صكندرية كان قد قارب �ملائة من �لعمر ومل تطل �إقامته بها �أكرث من خم�ض �صنني قطعها يف �لتدري�ض يف 
�ملكان �لذي يقوم فيه م�صجده �حلايل �لذي ذكره علي با�صا مبارك يف كتابه �خلطط �لتوفيقية فقال: »م�صجد �أبي �صن �أ�صل �أر�صه 
مقربة بها �رصيح �ل�صيخ عبد �لرحمن بن هرمز وكان عليه مق�صورة من خ�صب، فلما بني ما حوله ودخل يف �لتنظيم بناه �ملرحوم 
�حلاج دروي�ض �أبو �صن وي�رصف عليه من �لوقف )�أي وقف �أبي �صن نف�صه(«، و�لو�قع هو �أن معظم �أهل �لإ�صكندرية ي�صّمون هذ� 

�مل�صجد با�صم بانيه ولي�ض با�صم �صاحب �رصيحه �لتابعي »عبد �لرحمن بن هرمز«.

�لدربزون  ْيِده ذي  َو�صِ �إىل  َعُد  �ملا�صي، وُي�صْ �لبا�صا« يف  ي�صمى »�صارع  �لذي كان  �لتني  و�مل�صجد مدخله من �صارع ر�أ�ض 
فيها  يعلوها عمود م�صلع ثم كرة  �لبناء  �لو�صيد، ولها �رصفة و�حدة من  �لرخام وتقوم مئذنته على ميني هذ�  ب�صت درجات من 
�لهالل، وُكتِب على باب �ملدخل: زبڻ  ۀ ۀ ہ ہ   ہ  ہھرب، وكتب حتت هذه �لآية تاريخ تاأ�صي�ض 

�مل�صجد وهو 1265هـ )1848م(.
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و�صقف �مل�صجد من �جلو�ئز �خل�صبية ويقوم على �صتة �أعمدة من �لرخام ذ�ت قو�عد وتيجان مربعة �ل�صكل فوقها عقود من �لبناء، 
و�إيو�ن و�صط �مل�صجد فوقه منور مربع له نو�فذ ثمانية زجاجية لل�صوء و�لتهوية، و�ملحر�ب له عمود�ن من �ملوز�يكو على جانبيه، 
وُزيِّن ببع�ض �لنقو�ض �مللونة، وفوقه �لآية �لكرمية: زبڳ ڱ  ڱ   ڱ ڱ ں ں  ڻ ڻرب، وحتت هذه �لآية 

»�صيده �صاحب �خلري�ت �حلاج دروي�ض �أبو �صن«.

ويف �أعلى �ملحر�ب لوحة �صخرية كتب عليها: زبٱ  ٻ   ٻ   ٻ ٻ  پ پ پ پ ڀڀرب.

و�إىل ي�صار �ملحر�ب حجرة بها �رصيح �صيدي عبد �لرحمن بن هرمز �لأعرج، ولها باب كبري �أعاله قو�صي وكله من �لأرب�صكا 
�لدقيقة، وتعلو �ل�رصيح مق�صورة خ�صبية و�إىل جانبه �رصيح رخامي دفن فيه �حلاج دروي�ض �أبو �صن.

ولي�ض من �ل�صو�ب و�لأمانة �لتاريخية �لظن يف �أن هذ� �ل�رصيح لي�ض للتابعي �جلليل عبد �لرحمن بن هرمز، �إذ �لقول باأن �صارع 
ر�أ�ض �لتني وقت ��صتقر�ر �بن هرمز بالإ�صكندرية كان مغموًر� مبياه �لبحر، هذ� �لقول ل يقوم على �أ�صا�ض لأن جزيرة فارو�ض �لتي 
ت�صم ق�صم �جلمرك باأ�رصه مل يطر�أ عليها نق�صان بهذه �مل�صاحة �ل�صا�صعة منذ �لعهد �لبطلمي �لذي �أ�ص�صت �لإ�صكندرية يف م�صتهله، بل 
ز�دت م�صاحتها بعر�ض ج�رص �لهيتا�صتاديوم �لذي �صيده بطليمو�ض �لأول، ويف �جلهة �ل�صمالية من �مل�صجد �رصفة )�صندرة لل�صيد�ت( 
ت�صتوعب ثلث م�صاحة �صحنه وهي ب�صور من �لأرب�صكا ولها �صلم، ويف �ل�صلع �لغربي باب يوؤدي �إىل �ملي�صاأة �لتي ُينزل �إليها ببع�ض 

�لدرجات لأنها منخف�صة عن �صطح �مل�صجد وبها دورة �ملياه.

و�ملنرب من �خل�صب �لثمني �مل�صنوع على �لطر�ز �لعربي، ومل�صجد �بن هرمز ميزة تقليدية، �إذ كان �لأطفال �ملعوقون يف �مل�صي 
ُيَفكُّ قيود �أرجلهم يوم �جلمعة ويلتقطون عر�ئ�ض �للحمة �لتي كانت تلقى عليهم عند �ل�صجود فيزيحون ما عليها من قما�ض وياأخذون 

ما بها من نقود ويدعون للعو�ن�ض بالزو�ج �لعاجل، ويقال �إن هذين �لتقليدين ماز�ل متبعني.

م�سجد ال�سيخ اإبراهيم با�سا
�َصيَّد هذ� �مل�صجد يف عام 1824م �ل�صيخ �إبر�هيم با�صا وهو جز�ئري �لأ�صل من بلدة »قاملة« �لو�قعة بالقرب من �حلدود �لفا�صلة 
بني �جلز�ئر وتون�ض، وينتمي �ل�صيخ �إبر�هيم �إىل �أ�رصة »�صيدي حممد �ل�صيخ« �مللقب بالأمغار )�أي �لرئي�ض باللغة �لرببرية �لقبائلية(، 

وكان �أديًبا عاملًا باحلديث وتف�صري �لقر�آن متبحًر� يف �لفقه �لإ�صالمي، وقد حكم دويلة �ل�صعديني �لأ�رص�ف يف �جلز�ئر.

�أن يقيم هذ� �جلامع ليكون على غر�ر �جلامع �لأزهر  �إبر�هيم با�صا من �لعلماء �ملربزين فقد وجد من و�جبه  �ل�صيخ  وملا كان 
بالإ�صكندرية، ومن ثّم �أطلق عليه ��صم �جلامع �لأنور يف �أول �أمره وقد تخرج فيه معظم رجال �لدين و�لعلم باملدينة، وماز�ل هذ� 

�مل�صجد قائًما ويعرف بجامع �ل�صيخ.
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وقد �صيده بجانب �لد�ر �لتي كان ي�صكنها يف نهاية �صارع 
�لأوىل  �لطبقة  بني  وجعل  حاليًّا(  �لنقر��صي  )حممود  �مليد�ن 
�لعلوية من د�ره وبني �صحن �مل�صجد بابًا �صغرًي� )خوخة( ليدخل 
�إذ كان هو  �أ�رصته لل�صالة وللتدري�ض للطلبة،  منه هو و�أفر�د 

و�بنه �صليمان با�صا �ل�صيخ من �أئمة �لتدري�ض يف �جلامع.

�لتي كانت  �لطريقة  �لعتيد على  ويدل �صكل هذ� �جلامع 
متبعة وقت ت�صييده يف بناء �مل�صاجد وهي �أن يكون من طبقة 
ب�صائع  لإيد�ع  كبرًي�(  خمزًنا  )�أي  »خاًنا«  ت�صتخدم  �صفلى 
�لغرباء و�إيو�ئهم لياًل دون مقابلة مادية، و�صيد على هذ� �لنمط 
�ل�صيخ  بجامع  تدر�ض  وكانت  و�ل�صوربجي،  تربانة  جامعا 
كافة �لعلوم �لأزهرية من فقه ولغة و�أ�صول، عالوة على علم 
�لفلك، وكان ي�صم مكتبة ت�صتمل على �أمهات �لكتب �لعربية 
�لدينية و�لتاريخية و�لعلمية، وكان لطالب �لعلم بيت بجانب 
�جلامع ينزلون به ول�صيما �لغرباء منهم، و�صمي �ل�صارع �لذي 

ي�صم هذ� �لبيت »�صارع طلبة �لعلم«.

�إىل �جلامع ب�صلم يبد�أ من �صارع �مليد�ن ويتكون  وُي�صعد 
ا  من درجات كثرية، وينتهي �إىل رو�ق عري�ض يكتنف �صحن �مل�صجد من �جلهتني �لغربية و�ل�صمالية، وكان هذ� �لرو�ق خم�ص�صً
ل�صتذكار �لطلبة لدرو�صهم يف فرت�ت �لر�حة بني �لدرو�ض، و�أمام نهاية �ل�صلم باب �صحن �مل�صجد وهو مربع ف�صيح تقع �لقبلة يف 
نهايته �ل�رصقية و�إىل جانب �لقبلة �ملنرب، وككل �مل�صاجد يقوم �صقف �جلامع على �أعمدة من �لرخام �لب�صيط، وعلى ميني �ملنرب كانت 
قاعة �ملكتبة �لتي �أ�صابها �حلريق يف م�صتهل �حللقة �خلام�صة من �لقرن �لع�رصين �حلايل ثم ��صتولت وز�رة �لأوقاف على ما تبقى منها 

عام 1961م.

وفوق مدخل �صحن �مل�صجد طبقة عليا »�صندرة« كانت خم�ص�صة لل�صيد�ت لتاأدية �ل�صالة، وكان عدد كثري منهن يو�ظنب 
على ح�صور �لدرو�ض يف �لزمن �ملا�صي.

وجلامع �ل�صيخ ذكريات حمببة �إىل نفو�ض �أهل �لإ�صكندرية �لقد�مى، فعنده كانت تنتهي جلوة »�أبي �لعبا�ض �ملر�صي« �لتي يبد�أ 
ِمْهَرجانها من م�صجده يف ليلة يوم 15 من �صهر رم�صان وهو موعد �نتهاء مولده �ل�صنوي، فريكب خليفة �لطرق �ل�صوفية جو�ده 

م�صجد �ل�صيخ �إبر�هيم با�صا
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�أوًل �صيدي عبد �ل�صالم �لأ�صمر و�صيدي �بن عي�صى بدفوفهم  ويحيط به حاملو �لر�يات �مللونة �لد�لة على هذه �لطرق ويتقدمهم 
و�صنَّاجاتهم، وعند جامع �ل�صيخ يقر�أ �لنا�ض �لفاحتة وي�صعد �خلليفة �إىل �جلامع ليقيم حلقة �لذكر �ل�صاخب �إىل منت�صف �لليل.

م�سجد ع�سمت ح�سن
�ملحرتمة  و�ل�صيدة  �لإ�صكندر�ين،  با�صا  �صارع ح�صن  مع  تقاطعه  عند  با�صا  �صارع حممد مظهر  نا�صية  على  �مل�صجد  هذ�  يقع 
ع�صمت حم�صن هي كرمية ح�صن حم�صن با�صا جنل حممد عبد �ملح�صن با�صا �بن �لفريق ح�صن با�صا �لإ�صكندر�ين �أ�صهر �أمر�ء �لبحار 
�مل�رصيني، و�صاحب �لأعمال �لبحرية �ملجيدة �لتي خلدت ��صمه فكرمته �لدولة بو�صع متثاله �لن�صفي بحديقة �خلالدين مبيد�ن �صعد 
زغلول، وقد ولدت �ل�صيدة ع�صمت ح�صن حم�صن بالإ�صكندرية عام 1897م وتلقت تعليمها يف �لبيت و�ملدر�صة، وهي جتيد �إىل 
جانب �للغة �لعربية لغات �أخرى منها �لفرن�صية و�لإجنليزية، وقد �ألّفت بالفرن�صية بع�ض كتبها، و�هتمت بنوع خا�ض بتاريخ �لبحرية 
�مل�رصية، فجابت �لأقطار جلمع �ملعلومات يف هذ� �ل�صدد ومكثت يف باري�ض فرتة طويلة من �لزمن تبحث يف �لتاريخ �لعربي وتن�رص 
�ملقالت عن �أجماده يف �ل�صحف �لفرن�صية، ويف باري�ض �ت�صلت بامل�صت�رصق �لفرن�صي »كري�صتيان �صريفي�ض« ف�صمح لها بالبحث يف 
مكتبته، و�أطلق عليها ��صم »بنت بطوطة« وهو لقب ��صتهرت به فيما �ألّفت من كتب عربية منها »فينيقية« عام 1945م، و»�أحاديث 

تاريخية«، و»تاريخ هارون �لر�صيد و�لرب�مكة« عام 1943م، و»موقعة نافارين« عام 1960م.

وتعدُّ هذه �ل�صيدة �جلليلة �لأديبة من �صفوة �ل�صيد�ت �ل�صكندريات �لعامالت يف �صمت ويف غري َمنِّ �أو �صدف يف �مليادين 
�لثقافية و�لجتماعية ول�صيما �لوطنية �ملخل�صة، ومن �أجل �أعمالها �خلرّية �لنافعة ومن �أجل �صغفها �حلادب على كل ما يتعلق بتاريخ 
�لبحرية«، وهي تفتح »فيلتها« �ملطلة  »�أم  ��صتحقت عن جد�رة لقب  �لتاريخ  َعرْب  �لبطولية  �أجماد رجالها  �لبحرية �مل�رصية و�إظهار 
على خليج �لأنفو�صي بجهة ر�أ�ض �لتني لأبنائها من �صباط وبّحارة �لأ�صطول لتظلهم بحنانها �لأََموي، ويف عيد �لأم يف 21 مار�ض 
من كل عام يزورها �أولدها ويقدمون �إليها باقات �لأزهار وي�صتمعون �إىل حديثها �ل�صيق عن �أجماد �آبائهم و�أجد�دهم يف �ملعارك 
جْت �أعمالها �خلرّية بت�صييد هذ� �مل�صجد يف �ل�صارع �لذي يحمل ��صم جدها �لعظيم ح�صن  �لبحرية �لتي خلدت �أ�صماءهم، وقد َتوَّ
با�صا �لإ�صكندر�ين �لذي كان له �لف�صل يف ت�صييد ز�وية �لبّحارة فوق قطعة �لأر�ض �لتي ��صرت�ها وقد �أ�صبحت �لز�وية �لآن م�صجًد� 

�أنيًقا ي�صمى م�صجد �صيدي متر�ز ب�صارع ر�أ�ض �لتني عند �لتقائه ب�صارع �إ�صماعيل �صربي با�صا.

وم�صجد ع�صمت ح�صن حم�صن من �مل�صاجد �لأنيقة �لرونق، فمدخله �لرئي�صي من �صارع �لإ�صكندر�ين تزينه يف �أعاله حلية 
من �لنقو�ض �لبارزة وله باب كبري من �خل�صب ويدخل �إليه عن طريق حديقة، لها �صور من �لبناء وباب من �حلديد �مل�صبك يطل على 
�صارع �لإ�صكندر�ين وهي مفرو�صة بالنجيل، وبجانب حو�ئط �صورها �أ�صجار �لزينة، وللمدخل 3 درجات من �لرخام وهو يف 
�جلهة �ل�رصقية، و�ل�صحن مربع يبلغ م�صاحته 825 مرًت� مربًعا، ويقوم �صقفه على �أربع قناطر من �لبناء �ملزخرف بالنقو�ض و�لأقو��ض 
�لبهيجة، ويف و�صطه قبة مثمنة �لأ�صالع بها نو�فذ زجاجية و��صعة لل�صوء و�لتهوية، وعلى ميني �لد�خل �ملحر�ب يقوم على عمودين 
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ق�صريين وتتخلله ر�صوم زخرفية من �ألو�ن ز�هية وتعلوه �لآية �لقر�آنية: زبٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹرب، باخلط �لثلث 
�ملذهب، و�ملنرب من �خل�صب �لثمني �ملحّلى بالأرب�صكا �ملفرغة، وبجانبه حجرة �لإمام، وعلى ي�صاره �صباك كبري عري�ض من �خل�صب 
�ل�صيدة ع�صمت لتعليم �ل�صيد�ت، ولكنها مل ت�صتخدم لهذ� �لغر�ض حتى �لآن  �مل�صبك �مللون يطل على حجرة خلفية خ�ص�صتها 

ول�صيما بعد ��صتيالء وز�رة �لأوقاف على �مل�صجد يف مار�ض عام 1964م.

وحول حو�ئط �مل�صجد �لأربعة �رصيط عري�ض باللون �لأخ�رص كتبت عليه باخلط �لفار�صي �آيات من �لقر�آن �لكرمي، ويف �لركن 
�ل�صمايل من �ل�صلع �لغربي للم�صجد باب �ملي�صاأة ودورة �ملياه.

ونو�فذ �مل�صجد كبرية �لطول من �حلديد �مل�صبك مربعات، خلفه �لإطار�ت �خل�صبية �لزجاجية، ولهذ� �مل�صجد �جلميل �لكيان 
با�صا وله ثالث درجات من �لرخام. مدخل يف �ل�صلع �ل�صمايل يطل على �صارع مظهر 

�لرخام  من  لوحة  �حلائط  ركن  يف  �ملحر�ب  ميني  وعلى 
ع�صمت  �ل�صيدة  �مل�صجد  هذ�  »�أن�صاأت  �لعبارة  هذه  عليها  كتب 
عام  �ملو�فق  1378هـ  عام  �لبحرية  باأم  �ل�صهرية  حم�صن  ح�صن 
�أحمد  �أخرى كتب عليها »تربع �حلاج  1959م«، وحتتها لوحة 
�لقويري مبعد�ت �لإذ�عة يف 3 حمرم 1384هـ �ملو�فق 15 مايو 

عام 1964م«.

م�سجد القائد اإبراهيم
�صعد  ميد�ن  نهاية  يف  �لفخم  �إبر�هيم  �لقائد  م�صجد  ويقوم 
زغلول يف �جتاه �صاحية �لرمل، ويقع �أمام حديقة �خلالدين ومقر 
هيئة �ل�صحة �لعاملية، ون�صاأت فكرة ت�صييد هذ� �مل�صجد عندما كان 
�لنا�ض ي�صلون يف جزء من �حلديقة �لتي حتيط بتمثال �صعد زغلول 

لفتقار هذه �جلهة مل�صجد قريب.

�ملعماري  �لفن  �آيات  من  �آية  �إبر�هيم  �لقائد  م�صجد  وُيعدُّ 
�ل�صكل  �لأنيقة  �لزخرفة  �أنو�ع  بنائه كل  فقد �صحنت يف  �حلديث 
يرتفع  �خلالدين  حديقة  على  �ملطل  �لرئي�صي  فبابه  �ملنظر،  �لبهية 
م�صجد �لقائد �إبر�هيمباإحدى ع�رصة درجة من �لرخام �لأبي�ض وتزينه يف علوه �ل�صامق 



موسوعة اجلزايريل ألمساء شوارع اإلسكندرية

702

جمموعة من �لزخارف �لبارزة، وت�صغل من �أعاله �إىل �لثلث تقريًبا حلية نحا�صية م�صبكة على �لطر�ز �لعربي، وذلك على غر�ر 
نو�فذه من �خلارج وبابه �لكبري �لآخر �ملطل من �لغرب على ميد�ن �صعد زغلول و�لذي ي�صعد �إليه بت�صع درجات رخامية.

تزينهما  بناءين عري�صني  �لثمني وتقومان على  �ملثمن  �لرخام  �لرئي�صي ت�صادفه قنطرتان فوق عمودين من  �لباب  و�لد�خل من 
نقو�ض بارزة غاية يف �حل�صن، وجند مثل هذين �لعمودين وكذلك �لأبنية �ملنقو�صة يف �لباب �لغربي، وعلى ميني �لد�خل من �لباب 

�لرئي�صي �ل�صمايل حجرة كتب فوق بابها باحلروف �لبارزة »�لكون لله وحده«. 

و�إيو�ن �مل�صجد يقوم على �أربعة �أعمدة من �لرخام �مل�صلع وعلى عمودين يف �جلهة �لغربية، وترتفع فوق �لإيو�ن قبة مفرطحة 
�لطبقتني  �لأ�صفر، وحتت  �لزجاج  نو�فذ �صغرية من  بالذهب، ولهما  �ملموهة  �لبديعة  بالألو�ن  نقو�ض  �ل�صكل من طبقتني حتليهما 
�لآيات  �لثلث هذه  وباخلط  �لذهبية  باحلروف  �ل�رصيط  �لإيو�ن، وقد كتبت على هذ�  �ت�صاع  �أزرق مبلء كل  لونه  د�ئري  �رصيط 

من �صورة �لفتح: زبٱ ٻ ٻ ٻ  ٻپپ   پ پ   ڀ ڀ ڀ ڀ  ٺ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ   ٿٹٹ  ٹ 
ٹ ڤڤ ڤ   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ  ڄ ڃ  ڃ ڃ چ  چ چ  ڇ ڇ ڇڇ ڍ  ڍ 

ڌ  ڌ ڎ ڎ  ڈ  ڈ ژ ژ ڑ  ڑ ک ک ک گ گ  گ گ  ڳرب.

وحمر�ب �لقبلة ر�صع بالقي�صاين �مللون بالأ�صفر و�لأخ�رص و�لبني و�ملنرب من �خل�صب �لأرو �لثمني، وعلى ميني �ملنرب حجرة 
�لإمام وعلى ي�صار �ملحر�ب غرفة �ملكتبة، وجميع �لنو�فذ من �لد�خل من �لزجاج �مللون، وهي على �لطر�ز �لعربي يف �صكلها �لبديع 
ويتدىل من قبة �لإيو�ن �لفخمة ثريا عربية �لطر�ز من ثالث طبقات د�ئرية، �لعلوية �أكربها قطًر�، وتليها �لثانية فالثالثة �ل�صفلى وهي 
�أ�صغرها قطًر�، وت�صتمل هذه �لرثيا �لكبرية على عدد كبري من �مل�صابيح، وتتدىل �أمام �ملحر�ب ثريا ثانية وعند �ملدخلني �لرئي�صي 

و�لغربي ثريتان، و�صحن �مل�صجد مربع تقريًبا.

وعلى ي�صار �ملدخل �لرئي�صي ملحق م�صتطيل �ل�صكل يف�صله عن �صحن �مل�صجد ثالثة �أبو�ب من �خل�صب �مل�صبك �لثمني على 
م�صتدير  �لرخام  �أعمدة من  �أربعة  �لز�هية، ويقوم على  بالنقو�ض  مزين  �آخر  �مللحق حمر�ب  )�لأرب�صكا(، ولهذ�  �مل�رصبيات  طر�ز 
�ل�صكل فوقها بو�ئك ت�صل �إىل �حلائطني وله �أربع نو�فذ كبرية، م�صبكة �ل�صنع، متقنة �لهيئة، لونها �أبي�ض وله خم�ض نو�فذ �صغرية 

يف �أعاله.

ويوؤدي هذ� �مللحق �إىل �ملي�صاأة ودورة �ملياه وجميعها من �لقي�صاين �لأبي�ض، وللملحق بابان �صغري�ن لهما درجات من �لرخام 
ويف�صيان �إىل �جلهة �ل�رصقية من �مل�صجد، و�أمامهما �أقيمت منذ وقت قريب �ملظلة �ملخ�ص�صة ل�صتقبال م�صيعي �جلناز�ت وهي رحبة 

م�صتطيلة �أنيقة �ل�صكل و�لرونق وت�صتخدم م�صالة يف �أيام �جلمع عند �زدحام �مل�صجد بامل�صلني.
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وترتفع �ملئذنة �صاهقة يف علوها وتبد�أ قاعدتها عند �لركن �ل�صمايل �ل�رصقي من �مل�صجد وهي م�صلعة �ل�صكل بعد قاعدتها �ملربعة 
�أربع �رصفات )بلكونات( �صغرية  �لتي ت�صم �صاعة زمنية كبرية يف وجهني منها، ثم تعلو �ملئذنة يف �صكلها �مل�صلع حمتوية على 
لالأذ�ن، وتاأتي بعد ذلك �ل�رصفة �لرئي�صية �لد�ئرية وهي من �خل�صب �لثمني يف �صكل حلية م�صتديرة �ل�صكل لها نو�فذ �صغرية ويعلوها 

حلية يخرج منها �لهالل �لنحا�صي.

�إىل ت�صميمه وزخارفه ونقو�صه و�لر�حة  بالن�صبة  �لع�رص �حلديث وذلك  �أروع ما �صيد يف  �لعام من  وجمال �مل�صجد يف كيانه 
�لنف�صية �لتي يالقيها �مل�صلون يف كنفه، و�لبهجة �لتي تغمر قلوبهم كلما �أمعنو� �لنظر يف كل هذه �ملناظر �خلالبة.

م�سجد الق�سبجي
اد حاليًّا( بجو�ر ق�صم �رصطة حمرم بك، وقد �صيده �ملرحوم �ل�صيد  يقوم م�صجد �لق�صبجي يف منت�صف �صارع �لر�صافة )نبيل �لوقَّ

عبد �لوهاب �أحمد �لق�صبجي عام 1324هـ )1906م(، وقد كتب هذ� �لتاريخ و��صم م�صيد �مل�صجد على بابَي �لبناء.

ويرجع لقب �لق�صبجي �لذي حتمله �لأ�رصة �إىل �أن �أجد�دها و�آباءها كانو� يز�ولون مهنة تطريز �لقطيفة )�ملُْخَمل( و�أنو�ع �لأقم�صة 
�حلريرية �ملختلفة بخيوط �لف�صة و�لذهب، وت�صمى هذه �خليوط عند تطريزها بالق�صب، وماز�لت تدعى بهذه �لكلمة حتى �لآن، 
و�تباًعا للكلمات �لرتكية �لتي كانت تخالط �إىل عهد قريب �لكلمات �لعربية �لعامية، �أُ�صيف حرفا »جي« �إىل كلمة �لق�صب ف�صارت 
ق�صبجي، وهذ�ن �حلرفان يدلن على �حلرفة �أو �ملهنة �لتي يز�ولها �لعامل، فيقول ل�صاحب �لقهوة »قهوجي«، وبائع �خلردو�ت 
�آبائهم و�أجد�دهم  �لق�صبجي ميار�صون مهنة  �أ�رصة  �أفر�د  �لعربات »عربجي« وهكذ�، وماز�ل بع�ض  ب�صياقة  »خردجي«، و�ملكلف 
ب�صوق �خليط بق�صم �ملن�صية، وكان ملز�ويل هذه �حلرفة �صوق يف �ملا�صي كان يدعى »�صوق �لق�صبجية« بهذه �جلهة نف�صها، وكانت 
ْمة �أي �ملفرو�ض بالقطيفة �لأرجو�نية �ملطرزة باخليوط  � لأن جهاز �لعر�ئ�ض كان ي�صتمل على »�صالون« بال�رصِّ �صناعتهم ر�ئجة جدًّ

�لذهبية.

وم�صجد �لق�صبجي من م�صاجد �لدرجة �لثانية ومدخله �ملطل على �صارع �لر�صافة من �خل�صب، ويوؤدي �إىل قطعة �أر�ض مثلثة 
�ل�صكل مبلطة، ويف مقابلة �لباب �خل�صبي �ملدخل �لرئي�صي يعلوه كتابة بارزة تقول: �أ�ص�ض هذ� �مل�صجد �ملرحوم �ل�صيد عبد �لوهاب 
�أحمد �لق�صبجي يف �صنة 1304هـ، وهذ� �لباب �لرئي�صي يقع يف �جلهة �ل�رصقية، وعلى ميني �لد�خل يقوم �ملِْنرَبُ من �خل�صب �لأَْرو 
�ل�صكل  م�صتطيل  �لكلي  �مل�صجد  و�صحن  ملون  زجاج  بها  م�صتديرة  طاقة  يعلوها  �ملتو��صعة،  �لنقو�ض  ببع�ض  مزينة  �لقبلة  وبجانبه 
ويقوم �ل�صقف على �أربعة �أعمدة من �لرخام يعلوها �صتة عقود مقنطرة من �لبناء و�لأعمدة ذ�ت �لقو�عد م�صلَّعة �ل�صكل، وفوق 
�لعقود �ل�صتة َمْنَور يعلوه �صقف مربع ويتخلل هذ� �ملَْنَور ثماين نو�فذ مربعة للتهوية و�لنور، وبامل�صجد �صتة نو�فذ كبرية من �خل�صب 
�لعادي، فوق كل منها نافذتان �صغريتان �أعاليها مقنطرة، وهي من �لزجاج �مللون، ويف �جلهة �ل�صمالية جتاه �لقبلة باب يوؤدي �إىل 
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ُة ودورة �ملياه،  اأَ ملحق مثلث �ل�صكل يقوم على عمود من �حلجر، فوقه �ل�صندرة �ملخ�ص�صة لل�صيد�ت، وعلى ميني �لباب �ملِْي�صَ
وهما متو��صعتان، وقبالة باب هذ� �مللحق باب �مل�صجد �خللفي �لذي يوؤدي �إىل �ل�صارع �لفا�صل بني �مل�صجد وبني ق�صم �رصطة حمرم 
بك، ويحمل ��صم »م�صجد �لق�صبجي« �ل�صارع �ملو�زي ل�صارع �ملاأمون، وكالهما يقاطع �صارع �لر�صافة )نبيل �لوقاد حاليًّا(، ولي�ض 
للم�صجد مئذنة �أو قبة، ويظهر �أنه �ُصيِّد على منط م�صجد حمرم بك �لقدمي �لذي بناه �ل�صيخ �أحمد �صليمان �ل�صيخ حفيد �إبر�هيم با�صا 

�ل�صيخ م�صّيد جامع �ل�صيخ �مل�صهور.

م�سجد حمرم بك اجلديد
�ُصيِّد م�صجد حمرم بك �جلديد �لفخم من �أمو�ل �ملرحوم �صليمان عبد �حلميد �ل�صيخ �أحد �أحفاد �ل�صيخ �إبر�هيم با�صا ُم�َصيِّد جامع 
ج �صليمان عبد �حلميد �ل�صيخ من كلية �حلقوق بجامعة �لقاهرة عام 1928م،  �ل�صيخ وم�صجد �لعمري وم�صجد �لقروي، وقد تخرَّ
وتويف يف مرحلة �لرجولة �لنا�صجة دون �أن يتزوج، ولتخليد ذكر�ه تنازلت �صقيقاته عن �ملنزل �لكبري �لذي كان �لفقيد يقيم فيه 

ب�صارع حمرم بك وَتَولَّنْيَ �ل�رصف على بناء هذ� �مل�صجد �لذي بُِدَئ يف ت�صييده عام 1952م ومّت بعد �صتة �أعو�م.

وم�صاحة �صحن �مل�صجد تبلغ �صتمائة مرت مربع، وله خم�صة مد�خل: �ملدخل �لعام و�ملدخل �خلا�ض بال�رصفة )�ل�صندرة( وكالهما 
لل�صيد�ت ب�صارع �ملنزلوي ومدخل للحديقة وم�صاحتها 500 ذر�ع  للرجال ويطلقان على �صارع حمرم بك، ومدخل خا�ض 

مربعة، ومدخل لدورة �ملياه.

ويحيط بجدر�نه من �لد�خل �ُصُفل من �لرخام �ملزين بالنقو�ض �لعربية بارتفاع مرت ون�صف �ملرت ويعلو �ل�ُصُفل �رصيط رخامي كتبت 
عليه بع�ض �آيات �صورة �لفتح، وباأعلى �مل�صجد كتبت �آيات من �صورة �لرحمن.

�لزخرفية  �لعربية  بالنقو�ض  مزين  و�صقفها  مربع  مرت  وم�صاحتها 200  مدخل خا�ض  لها  لل�صيد�ت  )�صندرة(  �رصفة  وبامل�صجد 
وباآيات من �صورة �لنور، ويتفرع منها دورة مياه لل�صيد�ت حو�ئطها من �لقي�صاين �لأبي�ض.

�أما �رصفة �لرجال فم�صاحتها 100 مرت مربع يف مقدمتها حمر�ب بنقو�ض عربية، وحمر�ب �مل�صجد �لرئي�صي عر�صه ثالثة �أمتار 
دت حجرة �إذ�عة �لأذ�ن باأحدث  م ب�صن �لفيل وكذلك كر�صي �ملقرئ، وُزوِّ و�رتفاعه �صتة، و�صنع منربه من خ�صب �ل�صنوبر �ملطعَّ

�لآلت ولها مكرب�ت لل�صوت يف �أماكن عدة من �مل�صجد ويف �ملئذنة.

و�رتفاع �ملئذنة 26 مرًت� وقطرها 10 �أمتار وتقوم على �أربعة �أعمدة ُك�ِصَيت برخام دقيق �ل�صنع مزين بر�صوم عربية باألو�ن خمتلفة 
�أبو�ب �مل�صجد ونو�فذه من  �آل عمر�ن، وجميع  �لكر�صي و�آية من �صورة  �آية  �للون وكتب بها  وُزيَِّن د�خلها بنقو�ض عربية ذهبية 

خ�صب �ل�صنوبر، وبالنو�فذ زجاج ملون جميل �ملنظر.



ملحق 1     املساجد    

705

ويت�صع �مل�صجد لثالثة �آلف من �مل�صلني، وُيَعدُّ من �لتحف �لفنية �إذ يقوم كل بنائه على �أربعة �أعمدة حتمل قبة، وتت�صع رحبته 
ر ثمن �أر�صه بع�رصين �ألًفا من �جلنيهات وتكاليف بنائه بخم�صني �ألًفا. �خلارجية لألف من �مل�صلني، وُقدِّ

ويت�صح مما تقدم �أن �أ�رصة �ل�صيخ �إبر�هيم با�صا �أ�صهمت بن�صيب مرموق يف �إقامة بيوت �لله، كما �أ�صهم معظم �أفر�دها يف تن�صيط 
�صون خمتلف �لعلوم يف جامع �ل�صيخ وجامع �لعمري وجامع حمرم  �حلركة �لعلمية بالإ�صكندرية، �إذ كانو� من �لعلماء وكانو� ُيَدرِّ

بك �لقدمي �لذي بناه �ل�صيخ �أحمد بن �صليمان با�صا �ل�صيخ، وكان ُيدر�ض بجامع �ل�صيخ يف �ل�صباح ويف جامعه بعد �لظهر.

م�سجد النبي دنيال
�لنبي دنيال من �أنبياء بني �إ�رص�ئيل، وجُتِْمع �ملر�جع �لعربية و�ملخطوطات على وجود قرب �لنبي دنيال مبدينة �ملو�صل، ومل تذكر 

كتب �لرحالة �لعرب و�لأجانب على وجود مقربة با�صم هذ� �لنبي بالإ�صكندرية.

م�صجد �لنبي دنيال
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َوَفَد على �لإ�صكندرية  �ل�صافعي �ملو�صلي  �لفقيه  �إن �ل�صيخ حممد دنيال  رر �لكامنة«  وقال �بن حجر �لع�صقالين يف كتابه »�لدُّ
�ض يف م�صجد �لإ�صكندرية �أ�صول �لدين وعلم �لفر�ئ�ض، وتويف عام 810هـ وُدِفن بامل�صجد  يف �أو�خر �لقرن �لثامن �لهجري ودرَّ
�إن�صاء  نف�صه، ويوؤكد حممود با�صا �لفلكي �أن �ل�صيخ حممد دنيال هو �ملق�صود بت�صمية �مل�صجد ول�صيما �أن �لنبي دنيال مات قبل 

�لإ�صكندرية باأكرث من 300 �صنة وفاًقا ملا جاء يف كتب �لإ�رص�ئيليني �لدينية.

ويف �لقرن �لتا�صع ع�رص وحتى يف �لقرن �لع�رصين ظنَّ كثري من رجال �لآثار باأن تابوت �لإ�صكندر �لأكرب حتت م�صجد �لنبي 
دنيال، ومن بني هوؤلء �لأثريني �ملرحوم ح�صن عبد �لوهاب �لذي عرث يف �ملقربة �لتي تنخف�ض عن �صحن �مل�صجد بثالثة �أمتار على 
تابوت خ�صبي مكتوب عليه »قرب �لنبي دنيال«،  وتابوت �آخر كتب عليه عبارة »قرب �حلكيم لقمان« وهذ� يوؤكد �أن �لتابوتني لي�صا 
لهذين �ل�صخ�صني �لتاريخيني، ثم وجد حتت �لتو�بيت حفرة بها �صو�هد قبور و�أعمدة؛ مما يدل على �أن هذه �جلهة ��صتخدمت مقربة 

�إ�صالمية منذ عدة قرون، قد ي�صل عددها �إىل ع�رصة.

�أما �مل�صجد �حلايل فرتجع �إقامته �إىل �لقرن �لتا�صع ع�رص، وهو عبارة عن م�صتطيل ي�صم �صبعة �صفوف من �لأعمدة، وينق�صم 
�مل�صجد �إىل ثماين ردهات مو�زية ملكان �لقبلة، وفوق �لأعمدة عقود ن�صف د�ئرية فوقها �صقف خ�صبي.

ومدخل �مل�صجد يف �جلهة �ل�صمالية منه وُي�صعد �إليه بعدد من �لدرجات، وي�صل �لنا�ض �إىل هذ� �ملدخل بال�صري يف ممر ل يقل 
طوله عن خم�صني مرًت�، وكان �أمر�ء �أ�رصة حممد علي �ل�صابقة تتخذ لها مقربة على ميني هذ� �ملمر بجو�ر درجات �ملدخل، وكانت 
هذه �ملقربة ت�صم �لكثري من �لريا�ض و�لزخارف، وقد �أزيلت بعد ثورة 23 يوليو ونقلت رفات موتاها �إىل �جلبانة �لإ�صالمية �لعامة 

بجهة باب �صدرة.

ن د�ئرة يف �صفني يعلو  نة بحو�جز خ�صبية م�صنوعة بطريقة �خلرط حتتها زخارف من �لبناء تكوِّ وفوق و�صط �مل�صجد فتحات مثمَّ
�أحدهما �لآخر، وتبدو �لد�ئرتان وكاأنهما قالدة من �لنقو�ض �لبارزة �ملجوفة �جلميلة �لرتكيب.

�أثرية خا�صة، فاملوؤرخون �ليونانيون يوؤكدون �أن بطليمو�ض �لر�بع »فيلوباتر« – �أي �لإله  ومكان م�صجد �لنبي دنيال له �صفة 
�ملحب لأبيه – �صيد �ملقربة �مللكية يف �صارع »�ل�صوما« وهو �صارع �لنبي دنيال، ومن �حلفريات �لتي قام بها حممود با�صا �لفلكي 
وغريه من رجال �لآثار، �ت�صح �أن �ملقربة �مللكية �لتي كانت ت�صم رفات �لبطاملة وتابوت �لإ�صكندر �لأكرب تقع على وجه �لتحديد 

يف مكان م�صجد �لنبي دنيال �لذي �صيد يف عهد حممد علي، ومتتد حتى �صفح كوم �لدكة.
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م�سجد الوا�سطي
�ملجاور  �ل�صارع  على  ��صمه  �أطلق  و�لذي  رفاته  �مل�صجد  ي�صم  �لذي  �ل�رصيح  و�صاحب  �للّبان  بق�صم  �مل�صجد  هذ�  يقوم 
له هو �أبو �لفتح �لو��صطي �أعظم تالميذ �أحمد �لرفاعي �صاحب �لطريقة �لرفاعية �ل�صوفية، وكان يتمتع ب�صعبية و��صعة �لنطاق عند 
ا، وقد �نت�رصت  جميع �أتباع �لرفاعية يف �لعر�ق �لذين يتميز �صيوخهم بلب�ض �لعمامة �ل�صود�ء ويتخذون ر�ياتهم من هذ� �للون �أي�صً
هذه �لطريقة يف �لبالد �لعربية ومنها م�رص حيث ي�صتهر �أتباعها باأنهم ُيخرجون �لأفاعي و�لثعابني من جحورها ببع�ض �لتعاويذ �لتي 

يزعمون �أن لها تاأثرًي� مبا�رًص� على هذه �لزو�حف.

وملكانة �أبي �لفتح �لو��صطي �لرفيعة بالعر�ق �أُر�ِصَل �إىل م�رص لن�رص �لطريقة، فح�رص �إىل �لإ�صكندرية عام 630هـ )1232م( 
و�أخذ يعظ ويدعو �لنا�ض �إىل �لن�صمام �إىل �لرفاعية، وكان يلقي درو�صه ومو�عظه مب�صجد �لعطارين.

وقامت بينه وبني علماء �لإ�صكندرية م�صاجالت وخ�صومات جدلية كثرية ول�صيما �لعلماء �لذين يرف�صون �لقول باأن لأقطاب 
�ل�صوفية كر�مات بل معجز�ت.

وحزن �أتباع �لرفاعية لوفاة �لو��صطي �أ�صد �حلزن يف م�رص ويف �لعر�ق ملا قام به من دعاية مثمرة للطريقة �لتي �ختار �أقطابها يف 
�لعر�ق د�عية �آخر �أر�صلوه �إىل م�رص عام 635هـ )1237م( لالإ�رص�ف على �صئون �لأتباع هو »�صيدي �أحمد �لبدوي« �لذي �أ�ص�ض 

يف م�رص طريقته �لأحمدية.

وقد تتلمذ �أبو �حل�صن �ل�صاذيل �أ�صتاذ �أبي �لعبا�ض �ملر�صي على �أبي �لفتح �لو��صطي حينما كان بالعر�ق، وقال �إنه مل يلق من �لعلماء 
بالعر�ق خرًي� من �لو��صطي.

وتويف �صيدي �لو��صطي بالإ�صكندرية عام 632هـ )1234م( �أي بعد وفادته عليها بعامني فقط، وتذكر �ملر�جع �لتاريخية 
�أنه دفن بجو�ر �ل�رصيح �لذي يحمل ��صم �أبي �لدرد�ء، وهذ� �لقول يوؤيده وجود م�صجده على بعد ل يزيد على خم�صني مرًت� من 

�صارع �أبي �لدرد�ء.

وم�صجد �لو��صطي �حلايل حديث �لبناء توىل �إن�صاءه على نفقته �أحد �أ�صحاب م�صابك �حلديد �لو�قعة بجو�ره، فقد كتب فوق 
زبڳ ڱ ڱ   ڱ ڱ ں   ں ڻ ڻ ڻ ڻرب،  �لكرمية:  �لقر�آنية  �لآية  باحلفر  �ملنقو�ض  �خل�صب  من  بابه 
وحتت �لآية »�أن�صاأ هذ� �مل�صجد �ل�صيد خليل �إبر�هيم �حلد�د عام 1371هـ«، ويقول �لقدماء من �صكان هذه �جلهة �إن م�صيد �مل�صجد 
وجد رفات �لو��صطي ومعها لوحة تذكر ��صمه وتاريخ وفاته بالإ�صكندرية فبنى عليها هذ� �مل�صجد، وجعل مدخله من �ل�صارع �لذي 
يحمل ��صم �لو��صطي نف�صه وهو يف �جلهة �لغربية، و�صحن �مل�صجد قائم على ثمانية �أعمدة مثمنة من �لأ�صمنت �مل�صلح فوقها عقود، 
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ويقوم �لإيو�ن فوق �أربعة منها ويعلوه منور له 12 نافذة لل�صوء و�لتهوية، و�ملحر�ب متو��صع به نقو�ض زخرفية قليلة، وكتب فوقه 
�لآية �لكرمية: زبٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹرب، و�ملنرب من �خل�صب �لعادي، وللم�صجد �أربع نو�فذ مزدوجة يعلوها 

قناطر وهي زجاجية.

نهاية هذ� �لو�صف �صمت �إىل ترجمة �لو��صطي )�طلبها يف ترجمته(.
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عبد القادر اجلزائري
هو �لأمري عبد �لقادر بن حميي �لدين �لذي �صجل �لتاريخ ��صمه بني �أبطال �لأمة �لعربية �ملجاهدين فخلَّد ذكر�ه �لعاطرة على مر 
�لأعو�م، وقد ولد هذ� �لبطل �لعربي خالل عام 1222هـ )1807م( بقرية �لقْيَطَنة بالقرب من مدينة مع�صكر �لو�قعة يف �جلنوب 
�ل�رصقي من ميناء وهر�ن، وكان رحمه �لله جميل �لوجه �أزرق �لعينني عري�ض �جلبهة رفيع �لأنف نحا�صي �لب�رصة ق�صري �لقامة �رصيع 

�حلركة ير�صل حليته �ل�صود�ء، فتزيد يف جالل هيبته.

ويف مرحلة ن�صاأته تلقى �لعلم على و�لده ثم ذهب �إىل مدينة غري�ض و��صتز�د من �ملعرفة على �أيدي علمائها، ويف عام 1236هـ 
)1821م( �نتقل �إىل ميناء وهر�ن حيث �أجرب �حلكام �لرتك �أباه �ل�صيخ حميي �لدين على �لإقامة لأنهم �أيقنو� �أنه زعيم �جلز�ئريني 
�ملنا�صلني �لذين يريدون تخلي�ض وطنهم من �حلكم �لرتكي، ويف وهر�ن ��صتطاع �لأمري عبد �لقادر �أن ي�صيف �لكثري �إىل مد�ركه 

�لثقافية.

جا على  لتاأدية فري�صة �حلج عام 1241هـ )1826م( ويف طريق عودتهما عرَّ �أفرج �لرتك عن و�لده ��صطحبه معه  �أن  وبعد 
دم�صق، حيث �أقاما عدة �صهور در�ض خاللها عبد �لقادر على كبار �لعلماء باجلامع �لأموي، ود�مت �لرحلة عامني عاد� بعدهما �إىل 
قريتهما �لقْيَطَنة وكان ذلك يف �أول عام 1244هـ )1828م( وقد ��صتفاد عبد �لقادر من زيارة �لأقطار �لعربية �لتي مر بها يف �أثناء 

�لرحلة فتعرف على نظمها �لإد�رية و�لجتماعية و�لع�صكرية.

وقد ز�د يف هيبة �لأمري عبد �لقادر �صمو مكانة �أ�رصته بني �لع�صائر؛ �إذ كانت هذه �لأ�رصة عظيمة �ملحتد رفيعة �ملقام، فاأبوه 
حميي �لدين �لإدري�صي �حل�صيني كان �أحد �ملر�بطني، �أي �أحد �صيوخ �مل�صلمني �لفقهاء وينت�صب �إىل قبيلة �لها�صمية، ومن ثمَّ كان 

�جلز�ئريون يقد�صونه ملا كان عليه من �صالح وتقوى، وملا كان لأ�رصته من �رصف �لنتماء بالأرومة �إىل �لدوحة �لنبوية �ل�رصيفة.

 »Deval ويف 31 من يناير عام 1830م )1246هـ( �أعلنت فرن�صا �حلرب ر�صميًّا على �جلز�ئر مدعية �أن �صفريها �مل�صيو »ديفال
قد �أهني يف بالط �لد�ي �لرتكي ح�صني بن �حل�صن �لذي �رصبه بطرف مذبَّته )ويقال مروحته( على وجهه يف �أول يوم من عيد �لفطر 

عام 1243هـ )27 من �إبريل عام 1827م(.

ويف 16 من يونية عام 1830م )1246هـ( بد�أت �أقد�م �جليو�ض �لفرن�صية تطاأ �أر�ض �جلز�ئر عند قرية »�صيدي فرج« يف �رصق 
مدينة �جلز�ئر.
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ومل يق�رص �جلز�ئريون يف �لدفاع عن وطنهم بعد �أن ��صت�صلم �لد�ي ح�صني بن �حل�صن دون مقاومة تذكر يف مو�جهة �لفرن�صيني 
للغز�ة يف مو�قع بطولية  ��صتدت مقاومتهم  �لإ�صكندرية حيث مات مغموًر�، وقد  �إىل  �ل�صخمة  ثروته  ورحل هو و�أ�رصته حاماًل 

�صجلها �لتاريخ بالتقدير و�لإكبار.

ومل يتو�ن �ل�صيخ حميي �لدين بن عبد �لقادر يف منازلة �لفرن�صيني فكانت له معارك م�صهورة مع جيو�صهم �أحلق بهم خاللها 
هز�ئم فادحة، ولكرب �صنه وعجزه عن مو��صلة �لقيادة �أ�صار على �أتباعه مببايعة ولده عبد �لقادر بالإمارة عليهم وذلك ملا كان عليه 
هذ� �لبطل من علو �لهمة وح�صن �لت�رصف و�ل�صجاعة و�ل�صماحة، فاجتمع �لأعيان و�لعلماء يف و�دي فروحة من غري�ض يف 27 من 
نوفمرب 1832م )1248هـ( وبايعو� عبد �لقادر ولقبوه بنا�رص �لدين، فذهب من تّوه �إىل مدينة مع�صكر و�أّم م�صجدها �جلامع وقام 

يف �لنا�ض خطيًبا يحثهم على �جلهاد يف �صبيل �لله و�لوطن.

ولكي يقوي عزمية �ملحاربني على �لقتال جعل �لدفاع عن �لدين �صعاًر�، على حني �أنه مل يكن متع�صًبا دينيًّا كما �عرتف بذلك 
�أحد معا�رصيه من كبار �لكتَّاب �لفرن�صيني، ولكي يك�صب �صد�قة �صلطان مر�ك�ض مل يقبل لقب �ل�صلطان حني بايعه �لنا�ض و�كتفى 

بلقب �لأمري.

ا من لونني هما �لأخ�رص و�لأبي�ض ويف و�صط �للون �لأبي�ض كف مب�صوطة توؤدي �لق�صم  َعَلًما خا�صًّ و�تخذ جلهاده �لبطويل 
�ملقد�ض تعلوها عبارة »نا�رص �لدين عبد �لقادر بن حميي �لدين« وباأ�صفلها »ن�رص من �لله وفتح قريب«. 

وبعد �أن �أز�ل �لعقبات �لتي قامت يف �صبيل جمع كلمة مو�طنيه بح�صن رويته و�صربه على �لكروب وجلده على �لدفاع هاجم 
�لفرن�صيني يف وهر�ن وهزم طالئعهم وفتك بقائدهم، و�ن�صم �إىل جي�صه جماعة �لدرقاوية �ملجاهدين �لأبر�ر �لذين كانو� قد رّدو� 

�لعدو�ن �لأجنبي بكل ما �أوتو� من قوة وعزمية.

وبعد �أن ��صتد �لأمري عبد �لقادر على �لفرن�صيني يف هجمات بارعة �أرغمو� على توقيع معاهدتني يف �ملدة من عام 1250 �إىل 
1253هـ )1834- 1837م( معرتفني يف �لأوىل بحقه يف ب�صط نفوذه على �جلهة �لغربية من �لقطر �جلز�ئري ما عد� مدينتي وهر�ن 
وم�صتغامن وذلك بعد �أن كان حما�رًص� يف مدينة تلم�صان وحدها، و�عرتفو� يف �لثانية بب�صط �صلطته على جميع �لقطر �جلز�ئري تقريًبا 

بعد حروب طويلة كللت بانت�صار�ته �لر�ئعة و��صرتطو� �لحتفاظ ببع�ض �ملو�نئ ومن بينها مدينة �جلز�ئر.

ويعرتف �ملوؤرخون دون ��صتثناء مبا قام به هذ� �لبطل من جهود خارقة للعادة يف تنظيم جيو�صه وجعلها قادرة على منازلة �أكرب 
�لدول �لغربية يف ذلك �حلني وهي فرن�صا، فتو�صل �إىل �إعد�د فرق ي�صودها �لنظام مدربة �أح�صن تدريب على �لقتال، وق�صمها �إىل 
وحد�ت من �مل�صاة وف�صائل من �لفر�صان وكتائب من �ملدفعية وزودها بال�صالح و�لذخرية وجعل لبا�ض �مل�صاة �أزرق ولبا�ض �لفر�صان 
�أحمر ولبا�ض �ملدفعية �أ�صود، وو�صل عدد رجال هذه �لفرق �إىل 6000 مقاتل، عالوة على فرق �ملتطوعني وفرق �لقومي، وقد 
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بلغ عددهم يف �أول مر�حل �جلهاد �أكرث من 50.000 مقاتل كلهم يدينون لالأمري بالطاعة و�لولء �لذي ل حد له بو�صف كونه 
�لزعيم �لروحي لل�صعب �جلز�ئري.

ولكي ميدَّ هذه �جليو�ض باملعد�ت و�لأقو�ت �أعد فرقة كبرية من �لعمال �ملهرة يف �إنتاج �ل�صناعات �ملدنية و�حلربية بلغ عددهم 
هم  �لعمال  لهوؤلء  �أعد  �أنه  قيادته  ومن ح�صن  رجاله،  من خرية  مقاتل  �آلف  �صتة  �لد�ئمة  3000 رجل، وخ�ص�ض حلر��صتهم 
ون�صائهم و�أطفالهم خياًما متنقلة تتقدم عند �نت�صاره وتتقهقر كلما خ�رص موقعه، و�أطلق على هذه �ملجموعة من �مل�صانع �ملتنقلة ��صم 

»�لزمالة«. 

وملا �آن�ض من نف�صه �لقوة بعد �أن �أمن غدر �لقبائل وح�صل على �صد�قة �صلطان مر�ك�ض و�أعد للحرب جي�ًصا منظًما، �أعلن �حلرب 
خ جيو�صها يف مناو�صات كثرية �لعدد كلفتها ثمًنا باهًظا من حيث  ر�صميًّا على فرن�صا يف نوفمرب عام 1255هـ )1839م( بعد �أن دوَّ

�ملال و�لأرو�ح.

ولقد بلغ من حقد �لفرن�صيني عليه �أن بعثو� بفرقة من جنودهم فاأغارت على قرية »�لَقْيَطَنة« م�صقط ر�أ�صه فدمروها بالقنابل تدمرًي� 
ا، غري �أن �لأمري كان د�هية يف فنون �حلرب فكان يرتكهم يفعلون بالقرى ما ي�صاءون ويجرهم بعد ذلك �إىل جماهل بالده لينزل  تامًّ

بهم �ل�رصبة �لقا�صمة، فريجعون من حيث �أتو� متكبدين فادح �خل�صائر من مال وجند.

�لقطر  و�لتي مبقت�صاها �صار  مايو عام 1837م )1253هـ(  �لفرن�صيني يف 27  �لقادر مع  �لأمري عبد  �أبرمها  �لتي  وللمعاهدة 
�جلز�ئري كله حتت �إ�رص�فه ما عد� بع�ض �ملو�نئ، لهذه �ملعاهدة �لتي ت�صمى با�صم �لنهر �لذي �أبرمت بالقرب من �صفته وهو نهر »تافنة« 

�صرية جديرة بالذكر لأنها تدل على كرم �أخالق �جلز�ئريني ومت�صكهم بال�رصف ومبادئ �لف�صيلة.

فقد طلب �جلن�ل »توما�ض بيجو Thomas Bugeaud« عدو �لأمري عبد �لقادر �للدود مقابلة �لأمري ورغب يف �أن تكون 
�ملقابلة يف منت�صف �لطريق بني مع�صكره ومع�صكر �جلز�ئريني، وذلك بعد �أن وقع �لأمري على �ملعاهدة باحلروف �لأوىل.

وهنا يق�ض �لقائد �لفرن�صي ما حدث يف هذه �ملقابلة وذلك يف �لكتاب �لذي بعث به �إىل وزير خارجية فرن�صا »�لكونت لوي�ض 
دي موليه De Mole« يف 2 يونية عام )1837م( �أي بعد ثالثة �أيام من حدوث �ملقابلة فيقول يف كتابه: »كنت و�أركان حربي 

على بعد ثالثة �أميال من مع�صكري و�إذ� بر�صول �لأمري يبلغني �أن �صيده متوعك �ملز�ج و�أنه من �ملالئم �أن �أتقدم �إىل �لأمام ملقابلته.

�أخرى ملحنا حا�صية �لأمري تتقدم  �ل�صري م�صافة  باأنني و�صط �حلامية �لأمامية لالأعد�ء وبعد  �لتقدم، ثم �صعرت  �إل  فلم ي�صعني 
نحونا وهي من حو�يل مائتي رجل تتبخرت جيادهم كاأنها ترق�ض ثم ظهر �لأمري ممتطًيا جو�ده وحوله �أفر�د �أ�رصته مي�صكون �إما بركابه 
و�إما باأطر�ف برن�صه، فجريت نحوه ومددت له يدي دون �حرت�م فما كان منه �إلَّ �أن �صافحني م�صافحة �لإخاء و�صغط على يدي 
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مرتني، وملا طلبت منه �لرتجل لنتحدث عن كثب نزل عن جو�ده وجل�ض على �لأر�ض دون �أن يدعوين للجلو�ض فلم ي�صعني �إلَّ 
�أن �أفعل مثله. 

وتفقدته فوجدت �أن لبا�صه ل يختلف عن �أي جندي �أو �أي جز�ئري من �أهل �لقرى، وذكرين ��صفر�ر وجهه وحليته �مل�صتديرة 
نا�صك  �أنه  �لبالية عرفت  �لقدمية  �لب�صيطة  �ملتو��صعة ومالب�صه  �مل�صيح، ومن هيئته  �ل�صيد  بها  لنا  �لتي ميثلون  بال�صورة  ونعومة ب�رصته 

مثقف. 

وملا �أبلغته �أنني �أكدت مللك فرن�صا �أنه �صينفذ ما تعهد به قال: »�إن لنا ديًنا و�أخالًقا ومبادئ حتّرُم علينا �خللف بالوعد �أو �حلنث 
بالق�صم و�صاأبر بوعدي و�أحافظ على كلمتي �أكرث من �لفرن�صيني، وثق �أنني مل �أخلف �لوعد �أبًد�«. 

وبعد �أن مت �حلديث قمت، ولكنه مل يقم، فاأردت �أن �أفهمه �أن و�جب �للياقة يق�صي بتوديعي و�قًفا و�أخذت بيده و�أنه�صته، 
فنظر �إيلَّ مبت�صًما وقال: »هذه من عاد�تكم ول تنطبق علينا، ول�صنا جمربين على �تباعها �إل �إذ� �أردنا، ومع ذلك فل�صت متاأثًر� مبا 

فعلت لأنك �صيفي«. 

وحني �صغطت على يده �صعرت �أنها رقيقة يف تكوينها حتى خلت �أنني �أقدر على �صحقها بني يدي، ولقد �عتقدت منذ تلك 
�للحظة يف عظمة هذ� �لرجل �لروحية وز�د يقيني يف �أن �لقوة �لأدبية �أعظم بكثري يف �لرجل من �لقوة �ملادية. 

ومما يدل على �حرت�م هذ� �لقائد من جميع فئات �صعبه هذ� �ل�صكوت �لعميق �لذي �صاد جميع رجال جي�صه طو�ل �ملحادثة، 
وبعد �نف�صالنا �أخذ هذ� �جلي�ض �للجب ميوج فرًحا و��صتطعت �أن �أقدر عدده بع�رصة �آلف مقاتل«. 

ويف ثنايا هذ� �لكتاب �ملر�صل من �لقائد �لفرن�صي »بيجو« �إىل وزير خارجية بالده يت�صح كرم �أخالق �ل�صعب �جلز�ئري وكرم 
�أخالق قائده.

فاألد �أعد�ئهم يقع يف �أيديهم فيكرمون مثو�ه، ويبتعد عن مع�صكره فال ياأ�رصونه، وي�صيء �إىل قائدهم يف �ملعاملة في�صفحون 
عنه وي�صاحبونه �إىل �ملكان �لذي �أخذوه منه.

�لذي كال  �لبطل  لقائده  �جلز�ئري  �جلي�ض  �لعربي و�حرت�م  �لكرم  تدل على  فاإمنا  �صيء  �لتاريخية على  �ملقابلة  و�إن دلت هذه 
للجن�ل »بيجو« �ل�صاع �صاعني فيما يتعلق بتغا�صي هذ� �جلن�ل �ملتغطر�ض عن �حرت�م �لأمري، فكان �أن تركه و�قًفا عندما جل�ض على 

�لأر�ض ليذله فا�صطر �إىل �جللو�ض على �لأر�ض على �لرغم من �أنه مل يتعود ذلك.
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ومل ياأمن �لأمري عبد �لقادر �رص �لغدر �لفرن�صي بعد توقيع مهادنة »تافنة« فاأخذ ُيعد �لعدة للطو�رئ ويقوي من وحد�ت جي�صه 
ويدرب �أفر�ده على �أ�صاليب �لقتال بحالة م�صتمرة رفعت روحهم �ملعنوية �إىل �أعلى درجة.

ود�م �حلال على هذه �لوترية قر�بة عامني، ويف نوفمرب عام 1839م )1255هـ( �أر�د �لفرن�صيون و�صل مدينة �جلز�ئر مبدينة 
� من �إعالن �حلرب على فرن�صا يف 18 نوفمرب من  ق�صنطينة فجعلو� جنودهم تع�صكر يف �جلبال �لتي تف�صل �ملدينتني فلم يجد �لأمري بدًّ
تلك �ل�صنة، فهجم على مدينة �جلز�ئر و�أ�رصف على �حتاللها بعد �لق�صاء على �حلاميات �لتي تع�صكر يف �لقرى �ملجاورة، وعندها 
�ل�صعب  لإخ�صاع  مقاتل  من 115.000  مكونة  حملة  باأ�رصها  �جلز�ئر  لغزو  و�أر�صلت  �ل�صتعمارية  حقيقتها  على  فرن�صا  ظهرت 

�جلز�ئري �أو �إبادته كما جاء يف �لإعالن عن �حلملة.

فبادر �لأمري �إىل �إر�صال كتائب جي�صه �إىل �صهل »متيجة« فاأثخنت �لقتل يف �جلي�ض �لفرن�صي وغنمت �أ�صلحته وذخائره ومهماته 
وما ميلك من �ملو��صي، وقد هرب من �صلم من جنود فرن�صا �إىل مدينة �جلز�ئر ليتح�صنو� خلف �أ�صو�رها.

�لقتال  و��صتمر  زو�وة  قبيلة  من  بر�تن  بني  ديار  عند  بالفرن�صيني  �جلز�ئري  �جلي�ض  �لتقى  عام 1840م )1255هـ(  يناير  ويف 
بني �لفريقني �إىل �لليل، ثم �أغار �جلي�ض �جلز�ئري على �صو�حي مدينة م�صتغامن و�أثخن بالقتل و�لأ�رص يف �لفرن�صيني، ثم �جته �إىل 
وهر�ن وقام بهجمات موفقة فا�صتوىل �لرعب على قلوب �لأعد�ء، فاأر�صلت فرن�صا �لإمد�د�ت �ل�رصيعة �لتي و�صلت وعلى ر�أ�صها 
»�لدوق دومال« �بن ملك فرن�صا، وعندها عزم �ملار�صال »فاليه« على مهاجمة مدينة �ملدية قاعدة �لأمري عبد �لقادر �حلربية وخرج 
من مدينة �جلز�ئر يف 12.000 مقاتل، ولكن عندما و�صلو� �إىل َثنِيَّة ُموز�ية �صب عليهم جي�ض �لأمري نار �حلرب فارتد �ملار�صال 
بجنوده عند �لغروب، وجتدد �لقتال يف �ليوم �لتايل و��صتمر يف �ليوم �لثالث، وملا �قرتب �لفرن�صيون من مدينة �ملدية �أمر �لأمري عبد 
�لقادر باإخالئها حتى من �ل�صكان، وعندما دخلها �لأعد�ء حا�رصها �جلي�ض �جلز�ئري ومنع عن �لفرن�صيني �ملدد وكان �لوقت �صيًفا 
فالقت �جليو�ض �لفرن�صية �لأمرين من �صدة �حلر وقلة �لأقو�ت فلم ي�صع �ملار�صال »فاليه Valée« �إل مغادرة �ملدينة و�لعودة �إىل مدينة 
�جلز�ئر، وقد هاجم �جلز�ئريون جنوده يف طريق �لعودة و�أنزلو� بهم �أفدح �لهز�ئم، وقد قتل يف �إحدى هذه �ملعارك �ل�صارية »�لدوق 

دورليان« �بن عم ملك فرن�صا.

ويف طريق مدينة مليانة باغت �لأمري �لفرن�صيني بجي�صه �لبا�صل �لذي �أذ�قهم مر�رة �لقتال �لعنيف و�أظهر �جلز�ئريون من �رصوب 
�ل�صجاعة و�لإقد�م يف هذه �ملعركة مما �أذهل عقول �لغا�صبني لدرجة �أن بع�صهم �أخذ ي�رصب �لبع�ض �لآخر وهم ل ي�صعرون، ولكن 

�ملوقعة �نتهت با�صتيالء �لفرن�صيني على مدينة مليانة يف 11 يونية عام 1840م )1255هـ(.

و�إز�ء �خل�صائر �لفادحة يف �أرو�ح �جلنود �لفرن�صيني عزلت فرن�صا �ملار�صال »فاليه«، وولت مكانه �جلن�ل »بيجو« يف �أول يناير 
عام 1841م )1257هـ( و�أمدته بجي�ض �إ�صايف عدته 88.000 مقاتل عالوة على ما كان موجوًد� منهم باجلز�ئر، وبينهم عدد 

كبري من �ملرتزقة �لأملان و�لإ�صبان وغريهم من حثالة �ل�صعوب �لأوروبية.
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ويف 28 �إبريل عام 1841 )1257هـ( خرج �جلن�ل »بيجو« من مدينة �جلز�ئر �إىل مدينة مليانة يف جي�ض هائل فانق�ض عليه 
جي�ض �لأمري و�أحلق به هزمية منكرة، فرجع �إىل مدينة �جلز�ئر يجر �أذيال �خليبة تارًكا عدًد� كبرًي� من �لقتلى و�جلرحى، وقد غنم 

�جلز�ئريون كميات وفرية من �لذخائر و�لعتاد �حلربي يف هذه �ملعركة.

ومن نكبات �لقدر بالن�صبة �إىل �لق�صية �جلز�ئرية وجهاد �أبنائها �لأبر�ر �صد �لغا�صبني �أن كان يف �لقطر �جلز�ئري وقت �لغزو 
�لفرن�صي فر�صان من بالد �ملغرب �لأق�صى ��صتقرو� مبيناء وهر�ن يف عهد �لد�ي م�صطفى با�صا، وكان قد ��صتخدمهم مولي �إ�صماعيل 
�بن �رصيف �صلطان مر�ك�ض حلماية هذ� �مليناء يف �أثناء حربه �صد �لرتك وهجومه على مدينة تلم�صان عام 1115هـ )1703م(، 
بن  يدعى م�صطفى  ر�أ�صهم رجل  �لدو�ئر، وكان على  ��صم  عليهم  و�أطلقو�  �ملر�ك�صيني  �لفر�صان  �لرتك هوؤلء  �حلكام  ��صتغل  ثم 
�إ�صماعيل وقد قام نز�ع بينه وبني �لأمري عبد �لقادر �أدى �إىل �إعالن هوؤلء �لفر�صان �لدخالء �أنهم يعادون �لأمري عبد �لقادر وينا�رصون 

�لفرن�صيني، ومنذ عام 1836م )1252هـ( �أخذو� يف حماربة جي�ض �لأمري منغم�صني يف حماءة �خليانة �لوطنية.

ومل ينفك رئي�صهم م�صطفى بن �إ�صماعيل عن �لتفاين يف خدمة �أ�صياده �لفرن�صيني على �لرغم من فقده �ليد �ليمنى يف معركة 
للعروبة  �ل�رصف جز�ء خيانته  �ألقاب  �لفرن�صيون كل  �ملجاهدين �جلز�ئريني، وقد منحه  »�صكك« عام 1837م )1253هـ( �صد 
جيو�ض  على  �لفرن�صيون  �صنها  �لتي  �ملعارك  كل  يف  ذلك  بعد  ��صرتك  وقد  �أعلى،  قائًد�  فيليب  لوي�ض  �مللك  وعينه  و�لعرب 

�لأمري عبد �لقادر.

مدينة  به من  يناير عام 1842م )1257هـ( جي�ًصا كبرًي� وخرج  �لع�صكرية، فجهز يف 29  »بيجو« حمالته  �جلن�ل  وتابع 
مع�صكر �إىل مدينة تلم�صان، فاأمر �لبطل عبد �لقادر باإخالء هذه �ملدينة ثم هجم على جي�ض �لعدو فاأحلق به �لهزمية وغنم عدًد� كبرًي� 

من �ملد�فع و�لذخائر.

ويف هذه �لأثناء ق�صم �جلن�ل »بيجو« جنوده �إىل ثالث فرق، وعهد بقيادة �لأوىل �إىل »�لدوق دومال« و�لثانية �إىل �جلن�ل 
»لمور�صيري« و�حتفظ هو بقيادة �لثالثة، وخرجت �لفرق �لثالث من مدينة �جلز�ئر ملحاربة �لأمري.

وقد توجه »�لدوق دومال« �إىل �جلهات �ل�رصقية وهدفه �لعثور على �لزمالة �لتي ت�صم �أح�صن �لعمال و�أخل�صهم لالأمري، كما 
رجاله  ببطولة  ت�صهد  هز�ئم  عدة  بالفرن�صيني  �أنزل  قد  �لأمري  جي�ض  وكان  �ملجاهد،  �جلي�ض  على  تنفق  �لتي  �لأمو�ل  خز�نة  ت�صم 

و��صتماتتهم يف �لدفاع عن وطنهم يف غري هو�دة.

وجرى �لفرن�صيون يف تلك �لفرتة من �لغزو �لفرن�صي على ��صتمالة �خلونة ورجال �لدو�ئر �إليهم، وذلك بالر�صوة وتقدمي �لهد�يا 
بغية تتبع مر�حل �لزمالة و�إبالغهم بتنقالتها من مو�صع �إىل �آخر، و�صار »�لدوق دومال« يف تتبعه للزمالة حتى و�صل �إىل �جلنوب 
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�ل�رصقي من مدينة »تاهرت« وعلم �أن �لزمالة قريبة من �ملكان �لذي و�صل �إليه، فو��صل �لدوق �صريه ي�صحبه خم�صمائة من �أفر�د 
�لقبائل �ملنت�رصة له و�حتل قرية »كوجيلة«،  غري �أنه وجد �أن �لزمالة قد �نتقلت �إىل مكان �آخر.

رئي�ض  �إ�صماعيل  بن  م�صطفى  �خلائن  ر�أ�صه  وعلى  »لمور�صيري«  �جلن�ل  وت�صدو� جلي�ض  �صتاتهم  »كوجيلة«  قرية  �أهل  وجمع 
�لدو�ئر، ود�رت �حلرب بني �ملجاهدين من �أهل »كوجيلة« وبني جي�ض �لفرن�صيني، وبعد �أن و�صل �ملدد للمجاهدين من �لأمري 
�لفد�ئيني وهو يف طريق  �أحد  بر�صا�ض  �ملعركة  �إ�صماعيل يف هذه  �خلائن م�صطفى  �لأدبار وقتل  �لأعد�ء وولو�  �نهزم  �لقادر  عبد 

هربه.

وكانت �لزمالة �أو »�ل�صمالة La Smalah« كما ي�صميها �لتاريخ �لفرن�صي عبارة عن �مل�صانع و�ملخازن �ملتنقلة �لتي متد رجال 
�لأمري �ملجاهد بالأ�صلحة و�لذخائر و�لأقو�ت تتقدم �إذ� �نت�رص �جلي�ض وتتقهقر، �إذ� خ�رص �إحدى �ملعارك، وكان ل يعرف مكانها 
�لزمالة  �أ�رصة �لأمري �ملخل�صني، وكان �صناع وعمال  �أفر�د  �إل قائدها »م�صطفى بن تهامي« �صديق �لأمري �حلميم وبع�ض  �ل�رصي 
�لقادر  �أ�رصة �لأمري عبد  �أفر�د  �أ�رصهم يف خيام مريحة، وكانت ت�صم عالوة على �صناعها وعمالها وحر��صها  �أفر�د  يعي�صون مع 

و�أمو�له و�أور�قه �خلا�صة و�حلربية.

 »Joseph Vantini Youssoufولقد �صاء �لقدر �أن يكون بني �صباط �جلي�ض �لفرن�صي �صابط يدعى »جوزيف فانتيني يو�صوف
كان برتبة كولونيل )�أي عميد( وهو من �أ�صل �إيطايل من جزيرة �إلبا - وهو من �ملرتزقة - غري �أن قول �ملوؤرخني �إنه كان يجيد �لتكلم 

باللغة �لعربية يوحي باأنه من �أ�صل �رصقي �أو مغربي �ن�صق على بالده و�عتنق �مل�صيحية و�نخرط يف �صلك �لأعد�ء بعامل �خليانة.

معه يف  فتلطف  �ل�صن  طاعًنا يف  �أ�صرًي�  ��صتجوب  �أن  فت�صادف  �جلز�ئريني  �لأ�رصى  ��صتجو�ب  �ل�صابط  هذ�  مهام  من  وكان 
�حلديث و�دعى �أن من بني �جلز�ئريني �لذين وقعو� يف �لأ�رص »م�صطفى بن تهامي«، ف�صحك �ل�صيخ وقال: »�إن م�صطفى بن تهامي 

ل يغادر �لزمالة«.

ف�صمم �ل�صابط »يو�صوف« على �إقناع قائده »�لدوق دومال« بوجوب �ل�صتيالء على �لزمالة فو�فق على هذ� �لر�أي و�أخذ يبحث 
عنها �صحبة فر�صانه �خلم�صمائة، وطال بحثه وكاد يقرر �لرجوع عن فكرته لول �أن �صخر له �ل�صيطان رجاًل يدعى »حممد بن عياد« 

كان كل همه �لنكاية باأهل وطنه و�لإيقاع بهم وخيانتهم.

خرج هذ� �خلائن للدوق دومال من كمني يف �صفح جبل وتر�مى على قدميه يقبلهما و�أبلغه �أن يف ��صتطاعته �أن يدل رجاله على 
مو�صع �لزمالة.
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وبعد �أن ��صت�صار �لدوق �أركان حربه قرر �لهجوم على �لفور ل�صببني هما: �أن فر�صانه كانو� يرتدون �لرب�ن�ض �حلمر�ء على غر�ر 
فر�صان �لأمري، و�أن �أهل �لزمالة يف غفلة ويعتقدون �أن �لفرن�صيني لن يهتدو� �إىل مكانهم.

وقد �صح ما توقعه �لدوق دومال، �إذ ��صتولت �رصذمة من �لفر�صان على جمموعة كبرية من �ل�صناع و�جلنود و�لن�صاء و�لأطفال، 
قال �لأمري عبد �لقادر يف مذكر�ته �لتي كتبها يف طولون �إن عددهم كان يزيد على �ل�صتني �ألًفا.

وكان من عادة �لأمري �أن ياأتي �إىل �لزمالة عقب كل �نت�صار يحققه فيطلق فر�صانه �لر�صا�ض يف �لهو�ء �بتهاًجا وفرًحا وعندئذ 
كانت �لن�صاء يخرجن ويزغردن ملوحات مبناديلهن �مللونة، وقد ظنت �لن�صاء �أن �لأمري جاء منت�رًص� حني د�هم �لدوق دومال �لزمالة 
فخرجن مزغرد�ت ولكن �رصعان ما �نقلب فرحهن حزًنا وبكاء؛ �إذ حتولت �لزمالة �إىل مع�صكر �أ�رصى وكان ذلك بالقرب من بلدة 

»طاقني Taquin« على نهر �ل�صلف يف 16 مايو عام 1843م )1259هـ(.

ومل يخطئ �لأمري عبد �لقادر �إذ قال: »�إن �لذي ��صتوىل على �لزمالة مل يكن �لفر�صان �لفرن�صيون �لقليلو �لعدد، و�إمنا يد �لقدر 
�لتي �أر�دت �أن تقب�ض عليها وت�صلمها غنيمة �صهلة للفرن�صيني«.

عماًل  دومال« كان  »�لدوق  به  قام  ما  »�إن  قال:  �إذ  �لثانية  �لفرن�صية  �جلمهورية  �صباط  �أحد  »�صار��ض«  �لكولونيل  يخطئ  ومل 
جنونيًّا �إذ كان يكفي لن�صاء �لزمالة �أن ميددن حبال خيامهن يف طريق خيل فر�صانه ليوقعن جميع رجاله على �لأر�ض لقتلهم �رصبًا 

بالنعال«.

ومل ي�صتكن �لأمري ومل يقلع عن �جلهاد دفاًعا عن وطنه فا�صتمر على حماربة �لغا�صبني وخا�ض �ملو�قع �صدهم، وقد ��صت�صهد 
�لكثريون من رجاله يف هذه �ملعارك �ل�صارية غري �ملتكافئة، ويف 22 �صبتمرب عام 1843م )1259هـ( �صن �لأمري هجوًما عاتًيا على 

جي�ض �جلن�ل »لمور�صيري« بالقرب من مدينة مع�صكر فهزمه و�أجربه على �لفر�ر بعد �أن ��صتولو� على غنائم كثرية.

ويف 21 �صبتمرب عام 1847م )1264هـ( �لتقى جي�ض �لأمري بجي�ض �لقائد �لفرن�صي »دي مونتانيال« بالقرب من ميناء �لغزو�ت 
على �حلدود �ملر�ك�صية، و��صتد �لقتال �لعنيف وخرج جي�ض �لأمري منت�رًص� بعد قتل معظم جنود �لعدو و�أ�رص من بقي منهم، ويف هذه 
�ملعركة �لبطولية �أ�صيب �لأمري عبد �لقادر بر�صا�صة يف �أذنه �ليمنى، وعند عني »تيمو�صنت« �لقريبة من مو�صع �ملعركة �لتقى جي�ض 

�لأمري بفرقة فرن�صية بادرت �إىل �لت�صليم دون قتال، فا�صتوىل �ملجاهدون على كل ما كان لديها من مال وعتاد.

وق�صم �جلن�ل »بيجو« جي�صه �إىل �أربع وحد�ت وجعل على كل وحدة قائًد� من قو�ده وخرج بها ثم �لتحم بجي�ض �لأمري يف 
»�أبي �ل�صطوط«، وبعد قتال مرير �نت�رص �لأمري على �لفرق �لأربع على �لرغم من تفوقها يف �لعدد و�ملعد�ت، وقد �رتد �جلن�ل 
�إىل رتبة  �لعربية كما تقدم �لقول و�لذي رقي  �للغة  �إىل �لور�ء وترك فرقة »جوزيف فانتني يو�صوف« �لذي يعرف  »بيجو« بقو�ته 
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�جلن�ل، ترك هذه �لفرقة تتعقب �أثر �لأمري �إىل �أن �لتقى بها و��صتطاع ت�صتيت �أفر�دها وو��صل �صريه غازًيا ومكت�صًحا �أماكن �لقبائل 
�لتي �نت�رصت للعدو، وماز�ل يخ�صعها لطاعته حتى �ن�صوت حتت لو�ئه و�صار �رصق �لقطر �جلز�ئري يدين له بالولء، وظل ينتقل 
من مكان �إىل �آخر م�صلاًل �أعد�ءه يف �لعثور عليه حتى و�صل �إىل جبال زو�وة حيث ��صتقر بجي�صه بع�ض �لوقت، ومن هناك �أغار 
�صحبة خم�صمائة من فر�صانه �لأقوياء على �صهل »متيجة« ففرَّ �لفرن�صيون �أمامه وجلاأو� �إىل مدينة �جلز�ئر مذهولني من قوة �لأمري �لبطل 

و�صدة بط�صه.

وبعد ذلك بقليل جهز �جلن�ل »بيجو« جي�صني بقيادته وقيادة حاكم �جلز�ئر �جلن�ل »جانفيل« وباغت �جلي�صان �لأمري حيث 
كان يع�صكر عند نهر »ي�رّص« و��صتد �لقتال بني �لفريقني ثم ��صطر �لأمري �إىل �لرت�جع و��صتمر �جلن�ل »بيجو« على �لزحف �إىل جبال 
»جرجرة« �لو�قعة يف جنوب ميناء »دللِّ�ض« يف �رصق مدينة �جلز�ئر، وخل�صوع بع�ض �لقبائل ل�صلطان �لفرن�صيني يف هذه �جلهة ركن 
»يو�صوف«  �جلن�ل  به  نائل، وهناك حلق  �أولد  �لكائنة يف جبال  بالأماكن  ونزل  �لكربى  �ل�صحر�ء  م�صارق  �إىل  برجاله  �لأمري 
�خلائن وبعد معركة رهيبة جلاأ �لأمري مبا تبقى معه من جنود قليلي �لعدد �إىل جبال �لق�صور يف �لغرب، ثم رحل �إىل د�ئرته على 

نهر ملوية.

ومل ي�صتجب �صلطان مر�ك�ض مولي عبد �لرحمن لند�ء �لأمري باإر�صال جندة ع�صكرية يو��صل بها كفاحه وذلك خوًفا على 
ملكه، ولكنه وجد يف ويل �لعهد مولي حممد ع�صًد� قويًّا �إذ �أقنع و�لده باإر�صال �ملدد، و��صتطاع �لأمري خالل عام 1260هـ 
على  هجوًما  �جلي�ض  بهذ�  و�صن  �ملر�ك�صيني،  �لفر�صان  من  منهم 40.000  مقاتل  قو�مه 50.000  جي�ض  تكوين  )1844م( 
�لفرن�صيني عند نهر �لإزيل، غري �أن جهل هوؤلء �لفر�صان بالتدريب �حلربي و��صتئثار مولي حممد بن �صلطان مر�ك�ض بقيادتهم كانا 

من �أ�صباب �صعفهم فهزمهم �لفرن�صيون يف موقعة مل تدم �إل �صاعتني.

ولفزع مولي عبد �لرحمن �صلطان مر�ك�ض وجزعه على ملكه قبل �ل�صلح مع �لفرن�صيني وترك �لأمري عبد �لقادر �رصيًد� يجمع 
�جلند من �لقبائل �ملختلفة، ويحارب �لأعد�ء يف معارك متقطعة.

و��صتنجد مرة �أخرى ب�صلطان مر�ك�ض فلم ي�صتجب له، فهام على وجهه يف �ل�صحر�ء �لكربى ينظم بع�ض �لفرق للقتال، ويف 
10 من دي�صمرب عام 1847م )1264هـ( جهز �ل�صلطان جي�ًصا كبرًي� بقيادة ولديه فهاجم به �لأمري �لفرن�صيني و�أ�صفرت �ملعركة 
�ل�صارية �لكثرية �ل�صحايا عن فر�ر �أغلب جنود �ل�صلطان، وعندها توجه �لأمري عبد �لقادر �إىل خميم ولدي �ل�صلطان فاأحاط به جنود 
فرن�صا ون�صبت �ملعركة بينهم وبني �لقليل من جنوده حتى منت�صف �لليل، ويف �صبيحة �ليوم �لتايل �ن�صم �إىل �جلي�ض �لفرن�صي كثري 

من �خلونة �جلز�ئريني، فاأثخن �لأمري فيهم قتاًل و�صتت �صملهم وهزمهم �رص هزمية ففرو� �أمامه �صاغرين.
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وعقب هذه �ملوقعة �أخذ �لأمري يف �إعادة تنظيم جي�صه وفعل �لفرن�صيون كذلك و�لتحم �جلي�صان على نهر ملوية، و��صتد �لقتال 
�إىل �أن �أجربهم �لأمري على �لرتد�د �إىل �لنهر ثم �صار باأهله وخا�صته �إىل جبل بني خالد، و�إذ� �صكان هذه �جلهة ينكرونه ويعزفون 
عنه فجمع �أ�صفياءه و�أ�صارو� عليه بالت�صليم وبعثو� ر�صولهم �إىل �جلن�ل »لمور�صيري« حاكم وهر�ن م�صرتطني ذهاب �لأمري عبد �لقادر 

و�أفر�د �أ�رصته �إىل مدينة عكا �أو �إىل �لإ�صكندرية فو�فق �لفرن�صيون على ذلك.

ويف يوم 22 من دي�صمرب عام 1847م )1264هـ( �صلم �لأمري �لبطل نف�صه وخلع �صيفه وناوله للجن�ل »لمور�صيري«.

»و�أكرب �لف�صل ما �صهدت به �لأعد�ء« وينطبق هذ� �لقول �مل�صهور على ما كتبه �لكاتب �لفرن�صي »هني ديفيل« لي�صف لنا كيف 
��صت�صلم �لأمري عبد �لقادر وكيف �أ�رص وكيف مات عايل �لنف�ض كبري �ل�صمم، فيقول:

»ومن ذلك �لتاريخ )�أي من يوم �أن دخل عبد �لقادر حلبة �مليد�ن( و��صم هذ� �لأمري يقرتن بتاريخ غزو �جلز�ئر؛ لأنه هو �لذي 
رع بالقد�صية وحمل لو�ء �لدين حلث مو�طنيه على حماربة �أعد�ئه  خ جيو�صنا وغلبها على �أمرها طو�ل �ل�صنني �لعديدة، ولقد �دَّ دوَّ
با�صم �ل�رصيعة و�لإن�صانية، ونا�صل يف حروبه وجاهد جهاد �لأبطال لدرجة �أنه نازع �لغز�ة يف كل خطوة كانو� يتقدمونها لال�صتيالء 

على بالده«.

وبعد �أن قام بو�جبه خري قيام جاء �ليوم �ملحتوم وهو يوم 22 دي�صمرب عام 1847م )1264هـ( فا�صت�صلم وخلع �صيفه بني يدي 
 »Duc d'Aumale لذي قاده �إىل مع�صكر �جلي�ض �لفرن�صي؛ حيث قدمه �إىل »�لدوق دومال� »Lamoricière جلن�ل »لمور�صيري�
�أحد �أبناء لوي�ض فيليب ملك فرن�صا �إذ ذ�ك، ومل تخن �لأمري �صجاعته ول ثباته، ومل تغادر �بت�صامته �للطيفة �صفتيه، فقال لبن �مللك 

يف توؤدة »�إنني �أفعل �ليوم ما كان حمتوًما ومكتوبًا يف لوح �لقدر«.

�لباخرة �حلربية  �إىل ميناء طولون بفرن�صا على ظهر  �أ�رصته وبع�ض خدمه  �أبحر �لأمري �صحبة  �لعام  ويف 25 دي�صمرب من ذلك 
»ل�صموديه L'Asmodée« وح�صب �لتفاق �لذي متَّ بينه وبني »�لدوق دومال« كان يجب �أن ينقل �إىل عكا �أو �لإ�صكندرية، غري 

�أن حدوث �لثورة �لفرن�صية �لثالثة حال دون ذلك.

ومل ي�صرتد حريته �إل يف عام 1860م )1277هـ( يف عهد نابليون �لثالث، �إذ �ُصمح له بال�صفر �إىل دم�صق حيث ق�صى �ملدة 
�لباقية من حياته هناك بني �إجالل �لنا�ض و�حرت�مهم.

ويقول �أحد معا�رصيه من �لفرن�صيني يف و�صف �أخالقه ونف�صيته �لكرمية هذه �جلمل �خلالدة: »مل يكن �لطمع يف �ل�صلطة و�جلاه 
�ملحرك لهذ� �لرجل �لعظيم، و�إمنا �لد�فع �ل�صحيح �لذي كان يدفعه ويقوده هو �لعتد�د بالنف�ض و�لتكال على �لله. وهذ� �لد�فع 
�لنبيل كان كافًيا ليقوم �لأمري مبا قام به من �جلهود �خلارقة للعادة وي�صرب ونف�صه ميلوؤها �لأمل حتى يف �لأوقات �لتي كان فيها �لأمل 
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�رصبًا من �ملحال، ومن ثم ي�صتطاع �لتاأكيد باأن هذ� �لأمري �لعظيم مل يكن طماًعا ول متع�صًبا لأن �لتع�صب ُيعد �رصبًا من �جلنون 
يطرد من �صو�ب �لإن�صان كل هدوء و�صكينة.

�لعظيم �لذي تتمثل يف  �لقبائل فح�صب، بل كان  �لرجل �ملاهر يف فنون �حلرب �مل�صموع �لكلمة من جميع  ومل يكن ذلك 
�صخ�صيته �لأمانة و�لوفاء بالعهد و�ل�صدق يف �لقول و�ملحافظة على �لوعد و�ل�صت�صالم حلكم �لق�صاء بعد �ل�صتب�صال يف �لدفاع عن 

�لو�جب«.

و�لو�قع هو �أن �لأمري عبد �لقادر مل يكن زعيم حركة وطنية وقائد جيو�ض فح�صب بل كان �إىل جانب ذلك مثقًفا يتقن �للغة 
ا ويجيد �لأ�صاليب �لع�صكرية على �ختالف �أنو�عها ويعرف عن �أخالق �لأمم وعاد�تهم كل ما ينفع �لرجل �ملتعلم  �لعربية �إتقاًنا تامًّ

لريقى ويتبو�أ مكان �ل�صد�رة يف �أمته، عالوة على �أنه كان �صاعًر� جميًد� ومن �ملربزين بني �صعر�ء ع�رصه.

وتدل �أبياته �لتالية على �صجاعته �لفائقة و�عتز�زه بقوميته وعروبته فيقول مفتخًر�:

ـــــــاُل جَمَ َمْكُرَمــــــــٍة  كــــــــلِّ  فــي  لنـــــــا 

 

َهْوٍل  ُكـــــلَّ  لِْلَمَكاِرِم  َرِكْبَنــــــــــــا 

 

َعْجـــــــًز� �لغيـــــُر  َتَو�َنـــــى  َعْنَهـــــا  �إَِذ� 

 

ـَا مَلّـــــ بِاملَْق�صـــــــوِد  َلْيـــــ�َض  �ِصو�نـــــــا 

 

ُم�َصّمــــــــى لَـــــُه  َلْيـــــ�َض  �لنـــا�ِض  ولفُظ 

 

ع�صـــــــٍر بكــــــــلِّ  �ل�صميـــم  �لفخـــر  لنــا 

 

لـــــــــــوؤٍْم كـــــــــل  عـــــن  َثْوبَنــــا  َرَفْعنـــا 

 

ِرَجــــاُل َلَنـــا  َحـــاِب  �ل�صَّ َفـــــْوِق  َومـْن 

 

ِزحــاُل ولهــا  ـًُر�  �أبْح نــا  وُخ�صْ

 

ِعجـــــــاُل لهــا  �لر�حليـــــن  فنحـــن 

 

َتَعاُلـــــــــــو� �أََل  �ملُ�صتغيـــــُث  ُينــــاِدي 

 

ُينــــال ِمّنـــــا  و�ملُنــــى  �صو�نـــــا 

 

ُيقــــال؟ مـــا  بهـــــــذ�  هـل  ــٍر  َوَم�صْ

 

�لِفعـــــــاُل ُقهـــــــا  دِّ ُت�صَ و�أقو�لـــــي 

 

وجادت قريحته وهو يف طريقه �إىل �لت�صليم بالأبيات �لآتية:  

عــــــي ُمودِّ جيــــــد  �لَبيــــــِن  يوَم  َقلَّْدُت 

 

�أجـــــد فلــــم  �ملطايـــــا  حادي  بِهْم  َوَحد� 

 

بَح�ْصـــــرٍة �نثنيـــــــت  ثـــــم  ْعُتُهـــــْم  َودَّ

 

�أَْدُمعـــي ِمْن  عقوَدَهـــــا  نظمـــــُت  ُدَرًر� 

 

معــــي ـْري  بــــ �صَ ول  َجَلدي  ول  قلبـــي 

 

كالَبْلَقــــِع َمْعَهـــــِدي  معالـــــم  تركــــْت 
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ومل يج�رص �جلن�ل »�صولت Soult« على �أن يبخ�ض �لأمري حقه من علو �لهمة و�رصف �لنف�ض فقال عنه عام 1843م )1259هـ( 
قوًل يكفي ليكون �أن�صع برهان على عظمته �خلالدة، �إذ ذكر »�أنه ل يوجد �لآن يف �لدنيا باأ�رصها �إل ثالثة ي�صتحقون لقب �لعظيم عن 

جد�رة ل يتطرق �إليها �ل�صك، �أحدهم عبد �لقادر بن حميي �لدين«. 

وقد و�صفه �أهل فرن�صا �أنف�صهم يف ذلك �حلني ببع�ض �أبيات كانت تغنى بباري�ض يف �لطرقات وتدل على تقديرهم له، فيقولون 
ما ترجمته عن �لفرن�صية:

• »هو �ل�صلطان �لذي ولد فوق فروع �لنخيل«.

• »هو ذلك �ل�صجاع �لذي ي�صحب �لأُ�ْصد �ملفرت�صة«.

• »هو ذلك �لعربي �لغ�صوب ذو �لعينني �لهادئتني«.

• »هو ذلك �لأمري �ملفكر �لقوي �ل�صكيمة �للطيف �جلانب«. 

وقد قطع �لأمري �لبطل عبد �لقادر 16 عاًما من عمره يف حماربة �أعد�ء وطنه دون كلل �أو ملل، وكاد يلقي بهم يف �لبحر 
ي على ��صتعمار �جلز�ئر �لذي د�م  يف �إحدى معاركه، ولول �خليانة - وهي �أ�صد من �لقتل - لُكلِّل كفاحه �ملجيد بالنجاح ولُق�صِ
حو�يل 132 �صنة، ويحز يف نف�ض كل عربي خمل�ض لعروبته تلك �لنكبات �لتي �صادفها هذ� �ملجاهد �لعظيم من جر�ء غدر بع�ض 
مو�طنيه وخيانتهم �ل�صنيعة بان�صمام طائفة منهم �إىل �صفوف �لفرن�صيني ول�صيما يف نهاية جهاده، فهل يتخذ �لعرب من ق�صة �لأمري 
عبد �لقادر عظة تدفعهم �إىل جمع �صفوفهم و�صد عدو�ن �لطامعني يف بالدهم ل�صتغالل مو�ردها �لطبيعية �لهائلة قبل فو�ت �لوقت؟ 

�أرجو �أن يتحقق هذ� �لأمل �لعزيز على �لنفو�ض �ملخل�صة للقومية �لعربية.

ويف 26 من مايو عام 1883م )1301هـ( لبَّى �لأمري �لكبري ند�ء ربه ففا�صت روحه �لطاهرة �إىل بارئها ر��صية مر�صية، بالًغا 
من �لعمر حو�يل 77 عاًما، ودفن بدم�صق �إىل �أن نال �لقطر �جلز�ئري ��صتقالله يف عام 1962م، فنقلت رفاته �لطاهرة �إىل وطنه 

لت�صرتيح يف �أح�صانه بعد طول �لغرت�ب. �أ�صكنه �لله ف�صيح جناته مبا �أدى من �أعمال جليلة للعرب و�لعروبة.
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 مواقف 
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�لثالثاء، 22 من جمادى �لأوىل 1429هـ، 27 مايو 2008، �ل�صنة 132، �لعدد 44367
مواقف

بقلم اأني�س من�سور
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�لأربعاء، 23 من جمادى �لأوىل 1429هـ، 28 مايو 2008، �ل�صنة 132، �لعدد 44368
مواقف

بقلم اأني�س من�سور
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727

�خلمي�ض، 24 من جمادى �لأوىل 1429هـ، 29 مايو 2008، �ل�صنة 132، �لعدد 44369
مواقف

بقلم اأني�س من�سور
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�لأحد، 2 من �صعبان 1429هـ، 3 �أغ�صط�ض 2008، �ل�صنة 132، �لعدد 44435
مواقف

بقلم اأني�س من�سور
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729

�لإثنني، 3 من �صعبان 1429هـ، 4 �أغ�صط�ض 2008، �ل�صنة 132، �لعدد 44436
مواقف

بقلم اأني�س من�سور
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�لثالثاء، 4 من �صعبان 1429هـ، 5 �أغ�صط�ض 2008، �ل�صنة 132، �لعدد 44437
مواقف

بقلم اأني�س من�سور
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�لأحد، 11 من ذي �لقعدة 1429هـ، 9 نوفمرب 2008، �ل�صنة 133، �لعدد 44533
مواقف

بقلم اأني�س من�سور
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 خرائط مدينة الإ�سكندرية
)ماأخوذة من اأطل�س جيب مدينة الإ�سكندرية 1935م( 
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�إبر�هيم، حافظ. دي�ان حافظ اإبراهيم.

�بن �أبي �أ�صيبعة، �أحمد بن �لقا�صم. عي�ن الأنباء يف طبقات الأطباء.

�بن �لأبار، حممد بن عبد �لله. التكملة لكتاب ال�سلة.

�بن �لأثري، علي بن حممد. اأ�سد الغابة يف معرفة ال�سحابة.

�بن �لأثري، علي بن حممد. الكامل يف التاريخ.

�بن �إيا�ض، حممد بن �أحمد. بدائع الزه�ر يف وقائع الده�ر.

�بن ب�صكو�ل، خلف بن عبد �مللك. ال�سلة.

�بن حجة �حلموي، �أبو بكر بن علي. ثمرات الأوراق.

�بن حجر �لع�صقالين، �أحمد بن علي. الإ�سابة يف متييز ال�سحابة.

�بن حجر �لع�صقالين، �أحمد بن علي. تهذيب التهذيب.

�بن خطيب �لده�صة، حممود بن �أحمد. حتفة ذوي الأرب يف م�سكل الأ�سماء والن�سب.

�بن خلدون، عبد �لرحمن بن حممد. العرب ودي�ان املبتداأ واخلرب يف اأيام العرب والعجم والرببر ومن عا�رشهم من ذوي 
ال�سلطان الأكرب.

�بن خلدون، عبد �لرحمن بن حممد. املقدمة. 

�بن خلكان، �أحمد بن حممد. وفيات الأعيان واأنباء اأبناء الزمان.

�بن دريد، حممد بن �حل�صن. كتاب ال�ستقاق. 

�بن �ل�صائب �لكلبي، ه�صام بن حممد. جمهرة اأن�ساب العرب.

�بن �صعد، حممد. الطبقات الكربى.

�بن �رصف �لقريو�ين، حممد بن �صعيد. م�سائل النتقاد.

�بن �لطقطقي، حممد بن علي. الفخري يف الآداب ال�سلطانية والدول الإ�سالمية.

�بن عبد �حلكم، عبد �لرحمن بن عبد �لله. فت�ح م�رش واأخبارها.
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�بن عبد ربه، �أحمد بن حممد. العقد الفريد.

�بن عذ�رى، حممد. البيان املغرب يف اأخبار الأندل�ض واملغرب. 

�بن عمرية، �أحمد بن يحيى. بغية امللتم�ض يف تاريخ رجال اأهل الأندل�ض. 

�بن فرحون، �إبر�هيم بن علي. الديباج املذهب يف معرفة اأعيان علماء املذهب.

�بن قتيبة، عبد �لله بن م�صلم. هذا كتاب املعارف. 

�بن �لقفطي، جمال �لدين �أبو �حل�صن علي بن يو�صف. تاريخ احلكماء.

�بن �لقوطية، حممد بن عمر. تاريخ افتتاح الأندل�ض.

�بن ه�صام، عبد �مللك. ال�سرية النب�ية.

�أبو طالب �ملكي، حممد بن علي. كتاب ق�ت القل�ب.

�أبو �لعبا�ض �أحمد بن حممد �ملكنا�صّي بن �لقا�صي. جذوة القتبا�ض يف ذكر من َحلَّ مبدينة فا�ض. 

�أبو �لعالء �ملعري، �أحمد بن عبد �لله. ر�سالة الغفران.

�أبو �لفد�ء �إ�صماعيل بن علي. املخت�رش يف اأخبار الب�رش. 

�أبو �لفد�ء �إ�صماعيل بن علي. الي�اقيت وال�رشب يف تاريخ حلب.  

�أبو �لفرج �لأ�صبهاين، علي بن �حل�صني. الأغاين.

�أبو �لفرج �بن �لعربي. تاريخ خمت�رش الدول.

�أبو يعلى، حممد بن �حل�صني. املعتمد يف اأ�س�ل الدين.

�لأنباري، عبد �لرحمن بن حممد. نزهة الألباء يف طبقات الأدباء.

بتلر، �ألفريد ج. فتح العرب مل�رش. 

�لب�صتاين، بطر�ض بن بول�ض. كتاب قطر املحيط.

ب�صيوين، كمال. عائ�سة بنت طلحة.

�لب�رصي، عبد �لعزيز �صامل. يف املراآة.
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�لبغد�دي، عبد �للطيف. الإفادة والعتبار يف الأم�ر وامل�ساهدات واحل�ادث املعاينة باأر�ض م�رش.

بل، هارولد �إدري�ض. الهيلينية يف م�رش: بحث يف و�سائل انت�سارها وع�امل ا�سمحاللها من الإ�سكندر الأكرب اإىل الفتح 
العربي. ترجمة زكي علي.

بنت بطوطة. معركة نڤارين. 

بهاء �لدين �لعاملي، حممد بن ح�صني. كتاب الك�سك�ل.

�لبريوين، حممد بن �أحمد. الآثار الباقية عن القرون اخلالية. 

�لتنبكتي، �أحمد بابا. كفاية املحتاج ملعرفة من لي�ض يف الديباج.

�لتنبكتي، �أحمد بابا. نيل البتهاج بتطريز الديباج. 

تيمور، �أحمد. املذاهب الفقهية الأربعة: احلنفي واملالكي وال�سافعي واحلنبلي وانت�سارها عند جمه�ر امل�سلمني. 

تيمور، �أحمد. �سبط الأعالم.  

�لثعالبي، عبد �مللك بن حممد. يتيمة الدهر. 

�لثعلبي، �أحمد بن حممد. تهذيب ق�س�ض الأنبياء، امل�سمى، عرائ�ض املجال�ض. 

�جلربتي، عبد �لرحمن بن ح�صن. تاريخ عجائب الآثار يف الرتاجم والأخبار.

�جلز�يريل، يو�صف فهمي �أحمد. اأر�ض البط�لة اجلزائر.   

�جلز�يريل، يو�صف فهمي �أحمد. �سكندريات.

�جليالين، عبد �لقادر بن مو�صى. الغنية لطالبي طريق احلق. 

جينز، جيم�ض. النج�م يف م�سالكها. ترجمة �أحمد عبد �ل�صالم �لكرد�ين. 

حبيب �أفندي. خط وخطاطان.  

ح�صني، طه. يف الأدب اجلاهلي.

ح�صني، طه. قادة الفكر. 

ح�صني، طه، و�آخرون. املنتخب من اأدب العرب. 
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ح�صني، حممد عو�د، و�آخرون. تاريخ الإ�سكندرية وح�سارتها منذ اأقدم الع�س�ر.

خانكي، جميل. اأمراء البحار يف الأ�سط�ل امل�رشي: يف الن�سف الأول من القرن التا�سع ع�رش. 

�خلربوطلي، علي ح�صنى. البحر املت��سط: بحرية عربية.

�خلطيب �لبغد�دي، �أحمد بن علي. تاريخ بغداد.

�لذهبي، حممد بن �أحمد. تاريخ الإ�سالم ووفيات امل�ساهري والأعالم. 

�لذهبي، حممد بن �أحمد. تذكرة احلفاظ. 

ريا�ض، هني. دليل اآثار الإ�سكندرية. 

زقلمة، �أنور. املماليك يف م�رش.

�صبط بن �جلوزي، يو�صف بن قزغلي. مراآة الزمان يف تاريخ الأعيان.

�ل�صبكي، تاج �لدين عبد �لوهاب بن علي. طبقات ال�سافعية الكربى. 

�ل�صخاوي، حممد بن عبد �لرحمن. ال�سْ�ُء الالمع يف اأعيان القرن التا�سع. 

�رصهنك، �إ�صماعيل. حقائق الأخبار عن دول البحار.

�ل�صمعاين، عبد �لكرمي بن حممد. الأن�ساب. 

�ل�صيوطي، عبد �لرحمن بن �أبي بكر. بغية ال�عاة يف طبقات اللغ�يني والنحاة.

�ل�صيوطي، عبد �لرحمن بن �أبي بكر. ح�سن املحا�رشة يف اأخبار م�رش والقاهرة. 

�ل�صيوطي، عبد �لرحمن بن �أبي بكر. طبقات احلفاظ.

�صاروبيم، ميخائيل. الكايف يف تاريخ م�رش القدمي واحلديث.

�ل�صعر�ين، عبد �لوهاب بن �أحمد. الطبقات الكربى لل�سعراين، امل�سماة، بل�اقح الأن�ار يف طبقات الأخيار: كتاب الأن�ار 
القد�سية يف بيان اآداب العب�دية.

�ل�صهر�صتاين، حممد بن عبد �لكرمي. امللل والنحل.

�ل�صيال، جمال �لدين. اأعالم الإ�سكندرية يف الع�رش الإ�سالمي. 
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�صربي، �إ�صماعيل. دي�ان اإ�سماعيل �سربي. 

�لطربي، حممد بن جرير. تاريخ الأمم واملل�ك.

�لطرطو�صي، حممد بن �لوليد. �رشاج املل�ك واخللفاء ومنهاج ال�لة والأمراء.

طو�صون، عمر. البعثات العلمية يف عهد حممد علي ثم يف عهدي عبا�ض الأول و�سعيد.

طو�صون، عمر. اجلي�ض امل�رشي يف احلرب الرو�سية املعروفة بحرب القرم: 1853- 1855. 

طو�صون، عمر. تاريخ مديرية خط ال�ست�اء امل�رشية من فتحها اإىل �سياعها: من �سنة 1869 اإىل 1889م.

�لعبادي، م�صطفى. م�رش من الإ�سكندر الأكرب اإىل الفتح العربي.  

�لعبا�صي، عبد �لرحيم بن عبد �لرحمن. كتاب �رشح �س�اهد التلخي�ض، امل�سمى، معاهد التن�سي�ض. 

عبد �جلو�د، حممد. تق�مي دار العل�م. 

عبد �ملنعم، حممد في�صل. اأ�رشار 1948.

عبده، حممد. مذكرات الإمام حممد عبده. عر�ض وحتقيق وتعليق طاهر �لطناحي.

�لعقاد، عبا�ض حممود. ابن الرومي: حياته من �سعره.  

علي، حممد كرد. ر�سائل البلغاء.

�لفتح بن خاقان. قالئد العقيان وحما�سن الأعيان.

�لفتح بن خاقان. كتاب مطمح الأنف�ض وم�رشح التاأن�ض يف ملح اأهل الأندل�ض.

�لقباين، عبد �لعليم. الب��سريي: حياته و�سعره. 

قلعجي، قدري. ثالثة من اأعالم احلرية: جمال الدين الأفغاين، حممد عبده، �سعد زغل�ل. 

 كامل، عبد �ملجيد. م�رش ودليلها امل�س�ر.  

كامل، وهيب، مرتجم. هريودوت يف م�رش: القرن اخلام�ض قبل امليالد.

�لكتاين، حممد بن جعفر. �سل�ة الأنفا�ض وحمادثة الأكيا�ض: مبن اأقرب من العلماء وال�سلحاء بفا�ض. 

�لكتبي، حممد بن �صاكر. ف�ات ال�فيات.
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ل�صان �لدين بن �خلطيب، حممد بن عبد �لله. الإحاطة يف اأخبار غرناطة.

ماهر، �صعاد. م�ساجد م�رش واأولياوؤها ال�ساحل�ن.

مبارك، علي. اخلطط الت�فيقية اجلديدة مل�رش القاهرة ومدنها وبالدها القدمية وال�سهرية. 

 حممود، م�صطفى. اأعجام الأعالم.

�ملر�ك�صي، عبد �لو�حد بن علي. كتاب املعجب يف تلخي�ض اأخبار املغرب. 

م�صعود، حممد. املنحة الدهرية يف تخطيط مدينة الإ�سكندرية.

�مل�صعودي، علي بن �حل�صني. مروج الذهب ومعادن اجل�هر.

�ملقري، �أحمد بن حممد. نفح الطيب من غ�سن الأندل�ض الرطيب. 

�ملقريزي، �أحمد بن علي. اتعاظ احلنفا باأخبار الأئمة الفاطميني اخللفا.

�ملقريزي، �أحمد بن علي. ال�سل�ك ملعرفة دول املل�ك.

�ملقريزي، �أحمد بن علي. كتاب امل�اعظ والعتبار بذكر اخلطط والآثار املعروف باخلطط املقريزية.

�لنويري، �أحمد بن عبد �لوهاب. نهاية الأرب يف فن�ن الأدب.

�لهجويري، علي بن عثمان. ك�سف املحج�ب.

هالل �ل�صابئ. كتاب حتفة الأمراء يف تاريخ ال�زراء.  

وز�رة �لثقافة و�لإر�صاد �لقومي. �لإد�رة �لعامة للثقافة. تاريخ احل�سارة امل�رشية.

�ليازجي، نا�صيف بن عبد �لله. العرف الطيب يف �رشح دي�ان اأبي الطيب. 

ياقوت �حلموي. معجم الأدباء: اإر�ساد الأريب اإىل معرفة الأديب.

�لي�صوعي، فردينان توتل. املنجد يف الأدب والعل�م: معجم لأعالم ال�رشق والغرب. بريوت: �ملطبعة �لكاثوليكية، 
.]1965[

يو�صف، نقول. اأعالم من الإ�سكندرية.
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املجالت:
الأزهر. ت�صدر عن جممع �لبحوث �لإ�صالمية بالأزهر.

منرب الإ�سالم. ت�صدر عن �ملجل�ض �لأعلى لل�صوؤون �لإ�صالمية.

الن�رشات:
تاريخ العامل. ن�رصة بالإجنليزية �ل�صري جون �. هامرتن. �أ�رصفت على ترجمته �إد�رة �لثقافة بوز�رة �لرتبية و�لتعليم.
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Thèses

Blachère, Régis. “La vie et l ‘œuvre d’al-Mutanabbi, poète arabe d’Orient du Xe 

siècle de notre ère (IVe de l’hégire)”. 

Références

Bargès, Jean Joseph Léandre, et Muhammad Ibn Abd Allah Tanasi. Complément 

de l’Histoire des Beni-Zeiyan,  rois de Tlemcen ouvrage du cheikh Mohammed 

Abd’al-Djalil al-Tenessy.

Bel, Alfred. Les Benou Ghânya: Derniers représentants de l’empire Almoravide 

et leur lutte contre l’empire Almohade. 

Berthelot, Marcellin, et Octave Houdas. Histoire des sciences: La chimie au 

Moyen Age.

Cadalvène, Edouard de, et Emile Barrault. Histoire de la guerre de Méhémed-Ali 

contre la porte ottomane en Syrie et en Asie-mineure, 1831-1833. 

Carré, Jean Marie. Voyageurs et écrivains français en Égypte. 
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