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الرحيم الرمحن اهللا بسم

محتم عىل األقدام لإلنسان ويرس علمه، سابُق مىضيف ما إىل األنام أقدام سريَّ من سبحان
مفر وال الكتاب، أم يف جرى عما ورشيف، وضعيف، لقوي محيص فال حكُمه، قضائه

الحجاب. ذلك مطوي إىل االقرتاب عن وحقري، وخطري وفقري، لغني
شكر وأشكره فشكر، وأغناه فصرب، أباله من حْمد — وتعاىل سبحانه — أحمده
عىل وأسلم وأصيل وجناته، القبول رياض يف فتنزه مرضاته، إىل للسري بجنانه توجه من
سيدنا عنرصه: طيب إىل خلقه حسن مواكب وأشارت مدبره، إىل شوقه ركائب سارت من
املسجد إىل الحرام املسجد من وسار املدينة، إىل وهاجر الشام، إىل سافر الذي محمد

وأحبابه. وعرتته وأصحابه، آله وعىل أمينه، جربيل وكان األقىص
وواله، وجهه حيث السائر ومواله، سيده أمداد إىل الفقري العبد فيقول بعد: أما
الُحسيني بلًدا، الطهطاوي رافع بدوي السيد املرحوم ابن رفاعة النافع، الكريم عىل املعتمد
بالجامع العلم بطلب عيلَّ — وتعاىل سبحانه هللا— مّن ملا مذهبًا: الشافعي نسبًا، القاسمي
قال كما األزهار، يانعة فهم وروضة الثمار، دانية علم جنة هو الذي األنور، واملحل األزهر

العطار: العالمة أستاذنا

ت��ن��ورا ال��ع��ل��وم أن��وار ب��ش��م��وش م��س��ج��ًدا ال��ف��ض��ائ��ل رم��ت إذا الزم
«األزه��را» ت��س��م��ى ال��م��ع��ن��ى ف��ل��ذل��ك زه��ره��ا أي��ن��ع ال��ع��ل��م ري��اض ف��ي��ه



باريز تلخيص يف اإلبريز تخليص

الحرمني: بعلماء معرًضا بيتني، — وأحِبسنَّ — بعضهم وقال

وال��ع��ل��م��اء ال��ع��ل��م دار ب��ع��د ع��ل��ى ف��ل��يَ��نُ��ح ال��ع��ل��م «أزه��ر» ع��ن ي��غ��ت��رب وم��ن
ب��م��اء1 ت��ج��ود ال ع��روض ب��ح��ور وغ��ي��ره ط��ام��ي��ات، ب��ح��ور ف��ف��ي��ه

عن به ويمتاز الظالم، من اإلنسان به يخرج مما الفتاح عىل به يرس ما وحصلت
يف غيثها أجرت أن بعد األيام، عليهم جارت أرشاف معرش من وكنت العوام، مرتبة
ومن مزارهم. يف راحتها أعالم صبت أن بعد األعوام، نصبهم2 إىل وأشارت ديارهم،
خريَ أن — والحديث الكتاب بعد اإلجماع وعليه والحديث، القديم يف األسماع يف املركوز
يف فضله وأن تعود، صاحبه واآلخرة، الدنيا يف ثمرته وأن مهم، كل أهمُّ وأنه العلم، األمور
واعظ وظيفة يف أوالً السعادة صاحب خدمة يف الدخول يل سهل مشهود، ومكان زمان كل
املبعوثني؛ األفندية صحبة باريس إىل مبعوث رتبة إىل منها ثم الجهادية، العساكر يف
املسافرين، جملة يف اسمي رسم فلما البهيَّة، املدينة بهذه املوجودة والفنون العلوم لتعلم
فإنه العطار.3 شيخنا سيما ال واملحبني، األقارب بعض عيل أشار التوجه عىل وعزمت
ما عىل أنبه أن اآلثار، (٥ ،٤ (ص غرائب عىل واالطالع األخبار، عجائب بسماع مولع
العجيبة، واألشياء الغريبة، األمور من أصادفه وما أراه ما وعىل السفرة، هذه يف يقع
إنها فيها: يقال التي البقاع، هذه محيا عن القناع كشف يف نافًعا ليكون أقيده وأن
وأنه خصوًصا األسفار، طالب إليها السفر إىل به يهتدي دليالً وليبقى األقطار، عرائس
تاريخ يف يشء — ظني حسب عىل — العربية باللغة يظهر لم اآلن إىل الزمن أول من
هلل فالحمد أهلها؛ وأحوال أحوالها تعريف يف وال الفرنسيس. مملكة كريس باريس، مدينة
والفنون، للعلوم وتقويته عنايته وبسبب عهده، ويف النعمة ويل بأنفاس ذلك جعل الذي
والتحامل، التساهل خلل عن نزعتها صغرية، رحلة سفري يف قيدت أن يف قرصت فما
واستظهارات نافعة، استطرادات بعض ووشحتها والتفاضل، التكاسل زلل عن وبرأتها

واملدينة. ملكة واسم الشعر، ميزان فالعروض تورية؛ العروض يف 1

التعب. النَصب: 2
وتوىل عرصه، علماء أكابر عىل وتتلمذ (١٧٦٦م) ١١٨٠هـ سنة بالقاهرة ولد العطار، الشيخ هو 3

.(١٨٣٥) ١٢٥٠هـ سنة تويف أن إىل منصبه يف وظل ١٢٤٦هـ، سنة األزهر مشيخة
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الرحيم الرحمن هللا بسم

والصنائع، والفنون الربانية العلوم عن البحث عىل اإلسالم ديار بحث وأنطقتها ساطعة،
إنني، هللا ولعمر يتبع، أن أحق والحق شائع، ثابت أمر اإلفرنج ببالد ذلك كمال فإن
وإيَّاك منه، اإلسالم ممالك وخلو بذلك تمتعها عىل حرسة يف البالد، بهذه إقامتي مدة
الهذر باب من فتظنه تصديقه، عليك فيعرس عادتك، عن خارًجا4 لك أذكره ما تجد أن
ما يرى والشاهد إثم، الظن فبعض وبالجملة واملبالغات، اإلفراط حيز من أو والخرافات،

الغائب: يراه ال

ت��م��ار5 ال م��درًك��ا أب��ص��رت ث��م غ��را ب��ال��م��دارك ك��ن��ت وإذا
ب��األب��ص��ار رأوه ألن��اس ف��س��ل��م ال��ه��الل ت��ر ل��م وإذا

طريق عن أقوله ما جميع يف أحيد أال عىل — وتعاىل سبحانه — هللا أشهدت وقد
البالد هذه أمور بعض باستحسان الحكم من خاطري به سمح ما أفيش وأن الحق،
يخالف لم ما إال أستحسن ال أنني املعلوم ومن الحال، يقتضيه ما حسب عىل وعوائدها،

التحية. وأرشف الصالة أفضل صاحبها عىل املحمدية، الرشيعة نص
عىل أيًضا مشتملة هي بل ووقائه، السفر ذكر عىل مقترصة الرحلة هذه وليست
طريق وعىل6 عليها، والتكلم املطلوبة، والصنائع العلوم إيجاز وفيها وغرضه، ثمرته
(ص األوقات غالب يف نسبت ولذلك لها؛ وتأسيسهم فيها، واعتقادهم لها، اإلفرنج تدوين
حكايتها. مجرد قصدي أن إىل مشريًا لالختالف، أو للنظر محل هي التي األشياء (٥

النفيس، «الديوان أو باريز»، تلخيص يف اإلبريز،7 «تخليص الرحلة: هذه سميت وقد
باريس». بإيوان8

وكل مقاالت، عدة وفيه مقصد، وعىل أبواب، عدة وفيها مقدمة، عىل رتبتها وقد
يف الفهرست راجع خاتمة، وعىل فصول، عىل مشتملة كتب أو فصول، عدة فيها مقالة

الكتاب. أول

خارًقا. املطبوعة: يف 4

تماري. ال املطبوعة، يف 5

واو. بدون عىل املطبوعة: يف 6

خالص. أي إبريز: ذهب 7

حوائط. ثالث به يحيط البيت، من املتسع املكان اإليواء: 8
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باريز تلخيص يف اإلبريز تخليص

التعبري؛ يف السهولة وارتكاب اإليجاز، طريق سلوك الكتاب هذا تأليف يف حاولت وقد
حجمه، صغر ولو رياضه، عىل والوفود حياضه، عىل الورود الناس لكل يمكن حتى
جزائل من يستقىص، ال وبما الفرائد، فوائد من يحىص، ال بما مشحون فهو جرمه، وقل

(شعر): الخراد.

ال��ط��ي��ب ال��ك��ث��ي��ر ف��ي��ه وح��ي��ات��ك��م، ح��ج��م��ه ت��س��ت��ق��ل��وا ال ب��دا ف��إذا

الخاص (لدى مقبوالً، الكتاب هذا يجعل أن — وتعاىل سبحانه — هللا وأسأل
سميع إنه وعجم. عرب من اإلسالم أمم سائر الغفلة نوم من به يوقظ وأن والعام)

يخيب. ال قاصده مجيب،
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املقدمة

األول الباب

وبعيدة وعناد، كفر ديار هي التي البالد، هذه إىل ارتجالنا سبب من يل يظهر ما ذكر يف
االشتداد. غاية فيها األسعار غلو لشدة املصاريف؛ وكثرية االبتعاد، غاية عنا

والخلوص الساذجية، اإلنسان يف األصل أن وهو تمهيد، إىل يحتاج هذا إن أقول:
عىل طرأ ثم الوجدانية، األمور إال يعرف ال الفطرة، أصل عىل والوجود الزينة، عن
باإللهام أو واالتفاق، بالصدفة له كشفت وإنما بها، يسبق لم معارف عدُة الناس بعض

وأبقيت. فاتبعت بنفعها، العقل أو الرشع وحكم واإليحاء.
لجهل بالنريان؛ املطعومات تنضيج الناس بعض يجهل الزمن، أوائل يف كان مثالً:
أو بالشمس، املنضجة باألشياء أو بالفواكه الغذاء عىل ويقترصون عندهم، بالكلية النار
أن اتفاًقا حصل ثم اآلن، إىل املتوحشة البالد بعض يف باق هو كما النيئة، األشياء أكل
ذلك، مثل ففعل نحوها، أو حديدة بمصادمة الصوان، من نار رشارة خروج رأى بعضهم
والتلوين الصبغ يجهل من الناس يف (٧ (ص وكان خاصيتها، وعرف النار وأخرج وقدم
وأكل وفتحها البحر، من محارة أخذ كلبًا بعضهم فرأى مثالً، األرجواني باللون للثياب
بهذا الصباغة صناعة منها وعرفوا فأخذوها، فيها، بما وتلون حنكه، فاحمر فيها، ما

الشام. برب «صور» أهايل عن ذلك يحكى كما اللون،
برشي، باتفاق أو إلهي، بإلهام ثم البحر، ركوب تجهل األمر أول يف الناس وكانت
يف تبحروا ثم السفينة، فصنعوا املاء، وجه عىل السبح الخشب خواص من أن عرفوا
حتى فيها، ترفعوا ثم للتجارات، صغرية أوالً فكانت أنواًعا، ونوعوها وعمروها، السفن،



باريز تلخيص يف اإلبريز تخليص

أوالً، والرماح بالسهام املحاربة من أشبهه، ما ذلك عىل وقس والحرب، للجهاد صلحت
واألهوان. باملدافع ثم بالسالح، ذلك بعد ثم

بإلهام ثم ذلك، وغري والنجوم والقمر الشمس تعبد الزمن أول يف الناس كانت وقد
الصعود، يف الزمن تقادم فكلما واحًدا، إلًها يعبدون1 صاروا الرسل وبإرساله تعاىل، هللا
الزمن إىل ونظرت نزلت، وكلما املدنية، والعلوم البرشية الصنايع2 يف الناس تأخر رأيت
درجاته، وقياس الرتقي، وبهذا ذلك، يف وتقدمهم ترقيهم الغالب يف رأيت الهبوط يف

مراتب: عدة إىل الخلق سائر انقسم منها، والقرب األصلية، الحالة عن البُعد وحساب
املتوحشني. الهمل مرتبة األوىل: املرتبة

الخشنيني. الربابرة مرتبة الثانية: املرتبة
املتطرفني. والتمرص والتمدن، والتحرض والظرافة، األدب أهل مرتبة الثالثة: املرتبة

ال السارحة، كالبهائم دائًما هم الذين [املتوحشني] بالد همل األوىل: املرتبة مثال
املسهلة األمور عن شيئًا يعرفون وال يكتبون، وال يقرءون، وال الحرام، من الحالل يعرفون
كالبهائم، شهواتهم قضاء عىل الوجدانية تبعثهم وإنما للمعاد، النافعة أو للمعاش،
أو أخصاص بعض ويخصون قوتهم، لتحصيل يصيدونه، أو يشء، بعض فيزرعون

ونحوه. الشمس حر من للتوقي خيام،
اإلنساني، االجتماع من نوًعا عندهم فإن البادية، عرب الثانية: املرتبة ومثال
وأمور وغريها، والكتابة والقراءة الحرام، من الحالل معرفتهم واالئتالف، واالستئناس،
والعمران، املعاش، أمور يف الرتقي درجة عندهم تكمل لم أيًضا أنهم غري ذلك ونحو الدين،
البهائم، وتربية والفالحة، البناء، عرفوا وإن والنقلية، العقلية والعلوم البرشية، والصنائع

ذلك. ونحو
واإلفرنج والعجم، والروم، واليمن، والشام، مرص، بالد الثالثة: (ص٨) املرتبة ومثال
جميع فإن املحيط، البحر جزائر من وكثري أكثرها، عىل إفريقية3 وبالد وسنار، واملغرب،
معارف ولهم وتجارات، ورشائع وصناعات، وعلوم وسياسات، عمران أرباب األمم هؤالء

يعبدونه. املطبوعة: يف 1

الصنايع. يف املطبوعة: يف 2

أمريقة. املطبوعة: يف 3
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املقدمة

بالسفر علم ولهم الطرق بأخف الثقيلة األشياء حمل عىل والحيل الصنائع، آالت يف كاملة
ذلك. غري إىل البحور، يف

من رشيعة وتقليد حالها، وحسن وفنونها، علومها يف تتفاوت الثالثة املرتبة وهذه
املعاشية. الصنائع يف والرباعة النجابة يف وتقدمها الرشائع،

والطبيعة، الرياضية، العلوم يف الرباعة مراتب أقىص بلغت قد اإلفرنجية البالد مثالً:
العربية، العلوم بعض يف مشاركة نوع ولبعضهم وفروعها، أصولها الطبيعة وراء وما
الطريق إىل يهتدوا لم أنهم غري سنذكره، كما وأرسارها، دقائقها فهم إىل وتوصلوا

الصدق. ومنهج الحق، الدين إىل يرشدوا ولم النجاة، سبيل يسلُكوا ولم املستقيم،
العقلية، العلوم ويف بها، والعمل الرشعية العلوم يف برعت قد اإلسالمية البالد أن كما
تعرفه، ال ما كسب يف الغربية البالد إىل احتاجت فلذلك بجملتها، الحكمية العلوم وأهملت
رشيعتهم يعرفون إنما اإلسالم علماء بأن الفرنج حكم ولهذا صنعه؛ تجهل ما وجلب
سائر يف أساتيذهم كنا بأنا لنا يعرتفون ولكن العربية، باللغة يتعلق ما يعني ولسانهم،

عليهم. وبِقَدمنا4 العلوم،
املتأخر أن ليس أو للمتقدم، الفضل أن األعيان خارج ويف األذهان، يف املقرر ومن

الشاعر: قول أحسن وما بداللته، ويهتدي فضالته،5 من يغرتف

ب��ال��ت��ن��س��م ال��ك��رى ف��رط م��ن أع��ل��ل ن��ائ��ًم��ا ك��ن��ت أن��ن��ي ش��ج��ان��ي وم��م��ا
ال��ت��رن��م ب��ح��س��ن م��ب��ك��اه��ا ت��ردد ـ��ة أي��ك��ـ غ��ص��ن ف��ي ورق��اء ب��ك��ت أن إل��ى
ال��ت��ن��دم ق��ب��ل ال��ن��ف��س ش��ف��ي��ت ب��س��ع��دي ص��ب��اب��ة ب��ك��ي��ت م��ب��ك��اه��ا ق��ب��ل ف��ل��و
ل��ل��م��ت��ق��دم ال��ف��ض��ل ف��ق��ل��ت ب��ك��اه��ا، ال��ب��ك��ا ل��ي ف��ه��ي��ج ق��ب��ل��ي، ب��ك��ت ول��ك��ن

املكافأة: عند املعنى هذا يف قولهم أيًضا ويعجبني

ال��وادي ف��ي ال��رم��ض��اء ع��ل��ى ال��ه��ج��ي��ر وس��ط ظ��م��أ ف��ي ك��ن��ت ق��د ال��ذي ال��ش��ج��اع أن��ا

والتقدم. السبق القدم: 4
البقية. كالفضلة: الفضالة 5
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باريز تلخيص يف اإلبريز تخليص

ال��ص��ادي ُغ��ل��ة ف��أش��ف��ي ق��ل، ب��غ��ي��ر م��ب��ت��دئً��ا م��ن��ك ف��ض��الً ب��ال��م��اء، ف��ج��دُت
ل��ل��ب��ادي ال��ف��ض��ل وك��ان ب��ف��ض��ل، ف��ض��الً ب��ه ن��م��ن ال م��ن��ا، ج��زاؤك ه��ذا

ورفاهية، تمدنا، البالد، سائر أكمل العباسيني الخلفاء زمن يف كنا فإننا (٩ ،٨ (ص
وغريهم، الفنون وأرباب العلماء يعينون كانوا الخلفاء أن ذلك وسبب زاهية، زاهرة وتربية
فإنه الرشيد، هارون بن املأمون إىل فانظر بنفسه، بها يشتغل كان من منهم أن عىل
ميل حرر قد الذي وهو الفلك، بعلم بنفسه يشتغل كان دولته ميقاتية6 إعانة عن زيادة
وخمسة درجة، وعرشين ثالثًا باالمتحان فوجده االستواء، دائرة عىل الربوج فلك دائرة

ذلك. وغري دقيقة، وثالثني
اليونانية؛ الكتب ترجمة عىل «اصطفان»7 العباسية من املتوكل» «جعفر أعان وقد

األدوية. يف «ذيسقوريدس» ككتاب
ملك من طلب فإنه األندلس، صاحب النارص» الرحمن «عبد امللك وكذلك
والالطيني اليوناني باللسان يتكلم رجالً إليه يبعث أن «أرمانيوس» املسمى «قسطنطينية»
ذلك. غري عىل «نقوال» يسمى: راهبًا له فبعث عنده، مرتجمني يكونون عبيًدا له ليعلم

ويف ألهله، الدولة صاحب بإعانة إال عرص يف تنترش ال العلوم أن تفهم هنا فمن
ملوكهم». دين عىل «الناس الحكمية: األمثال

النصارى بأيدي فإنها األندلس، إىل فانظر ملكهم، وانهدم الخلفاء، عز تشتت وقد
سنة. وخمسني ثالثمائة نحو من األسبانيول،

الحروب، يف ومعرفتهم وعدلهم بل وتدبريهم، برباعتهم، اإلفرنج شوكة قويت وقد
لكان — وتعاىل سبحانه — هللا بقدرة منصور اإلسالم أن ولوال فيها، واخرتاعهم وتنوعهم
املشهورة: املثل ومن ذلك. وغري وبراعتهم وثروتهم، وسواِدهم، لقوتهم بالنسبة كاليشء،

األمور». بعواقب أبَرصهم الحكام أعقل «إن

الصالة. أوقات ملعرفة والنهار، الليل ساعات ويبينون الوقت يحددون الذين هم امليقاتية: 6
يف Dioscorides كتاب برتجمة قام من وأول إسحق، بن حنني تالمذة من «بازيل» بن اصطفان هو 7

الطب.

16



املقدمة

القديم، شبابها إليها يرجع أن — القاهرة — مرص بالد عىل (املتويل) تنبه ولهذا
كان لواله الذي دائه، مداواة يف يعالج وهو توليته مبدأ فمن الرميم، رونقها ويحيي
البارعة، لفنون أربا إليه ويلتجئ محاالً، زواله يكون كاد قد الذي فسادها ويصلح عضاالً،
بمرص، العامة إن حتى نعمته، فائض عليهم ويغِدق اإلفرنج، من النافعة، والصنائع
وترحيبه اإلفرنج، قبوله8 بسبب اللوم؛ غاية أنفسهم يف يلومونه جهلهم من وبغريها،
لكونهم ال وعلومهم، إلنسانيتهم ذلك يفعل إنما بأنه منهم جهالً عليهم، وإنعامه بهم،

قال: من در وهلل إليه، دعت فالحاجة نصارى؛

يُ��ك��رم��ا9 ل��م إذا ن��ص��ًح��ا ي��ب��ذال ل��م ك��اله��م��ا وال��ط��ب��ي��ب ال��م��ع��ل��م إن
م��ع��ل��م��ا ج��ف��وت إن ل��ج��ه��ل��ك واص��ب��ر ط��ب��ي��ب��ه ج��ف��وت إن ل��دائ��ك ف��اص��ب��ر

بل اآلن، برعت قد بمرص الغربية والصنائع الفنون أن ينكر أن إلنسان يتأتى وال
عىل (الوايل) أنفقه فما وفوقان، كمال درجة بلوُغها ويرجى تكن، لم أن بعد أجدت وقد
إىل وانظر ونحوها، واملدارس واملعامل «الورش» إىل فانظر اتفاًقا، محله يف كان ذلك
صنعه، ما أحسن من فإنه حربية، ومدارس «أاليات» من الجهادية العساكر أمر ترتيب
بالد رأى ملن إال النظام هذا رضورية إدراك يمكن وال الخريات، فعل من يؤرخ ما وأحق

الوقائع. شاهد أو اإلفرنج،
املعروفة الحكم ومن بالعمار، متعلقة دائًما آماله الوايل] [فإن والتفصيل، وبالجملة

همته. قدر عىل [إنسان] كل وبناء كاملوت، والخراب كالحياة، «العمارة
علماء من إحضاُره أمكنه ما فيها فأحرض بالده، تحسني يف (الوايل) سارع وقد
غريهم من أعظم علماءها فإن البالد، تلك إىل مرص من بعثه أمكنه ما وبعث اإلفرنج،
الرشك». أهل يف ولو يطلبها املؤمن ضالة «الحكمة الحديث: ويف الحكمية. العلوم يف
الحجر، من والذهب الفأرة، من والسمك البحر، من الدر «خذوا الثاني: بطليموس قال
أهل أن املعلوم ومن بالصني» ولو العلم «اطلب الحديث: ويف قالها». ممن والحكمة
حيثما وبالجملة العلم، طلب إىل السفر الحديث من املقصود كان وإن وثنيون الصني

املصلحة. هذه مثل ملصلحة خصوًصا السفر، يف رضر فال دينه، عىل اإلنسان أمن

قبول. املطبوعة: يف 8

يكرما. لم هما إذا ينصحان ال املشهورة: الرواية 9
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باريز تلخيص يف اإلبريز تخليص

املتتالية اإلرساليات من وغريها اإلرسالية هذه يف (الوايل) نظر مطمح كله هذا ولعل
اآلتية والفنون العلوم هذه بنرش — هللا شاء إن — تحصل السفر هذا فثمرة املتسلسلة10

النعم. ويل مطابع يف وطبعها كتبها وترجمة تداولها، وبكثرة الثاني، الباب يف
الصنائع والفنون، بالعلوم االشتغال عىل الناس جميع حيث العلم ألهل فينبغي
يف العاميل حسني أبو الدين بهاء قال كما فيه يقال ألن قابالً الزمان هذا وليس النافعة،

شعره: يف ومطالعتها، وادَّخارها العلم كتب جمع يف العمر رصف

ب��ال��ك أت��ع��ب��ت ت��ص��ح��ي��ح��ه��ا وف��ي م��ال��ك ص��رف��ت ال��ع��ل��وم ك��ت��ب ع��ل��ى
ال��م��ع��اد ف��ي ي��ن��ف��ع ل��ي��س م��ا إل��ى ال��س��واد م��ع ال��ب��ي��اض وأن��ف��ق��ت
ص��اح غ��ي��ر وق��ل��ب��ك ت��ط��ال��ُع��ه��ا، ال��ص��ب��اح إل��ى ال��م��س��اء م��ن ت��ظ��ل
وال��دالئ��ل ال��م��ق��اص��د ب��ت��ح��ري��ر ط��ائ��ل غ��ي��ر م��ن م��ول��ًع��ا وت��ص��ب��ح
ال��ج��واب م��ع ال��س��ؤال وت��وج��ي��ه ب��اب ك��ل ف��ي ال��خ��ف��ا وت��وض��ي��ح
ن��ه��اي��ة أب��ًدا ل��ه م��ا ض��الالً ال��ه��داي��ة أض��ل��ت��ك ق��د ل��ع��م��ري،
ال��ق��ي��ام��ة ي��وم إل��ى وح��رم��ان ال��ن��دام��ة ح��اص��ل��ك وب��ـ«ال��م��ح��ص��ول»
ال��م��ق��اص��د أب��واب ع��ل��ي��ك ت��س��د وال��م��راص��د «ال��م��واق��ف» وت��ذك��رة
ال��ج��ه��ال��ة م��ن ال��ش��ف��اء ي��ش��ف��ي وال ال��ض��الل��ة م��ن ال��ن��ج��اة ي��ن��ج��ي ف��ال
ال��س��داد ب��ان م��ا وب��ال��ت��ب��ي��ان رش��اد ي��ح��ص��ل ل��م وب��اإلرش��اد
ال��م��س��ال��ك أظ��ل��م��ت وب��ال��م��ص��ب��اح ال��م��دارك أش��ك��ل��ت وب��اإلي��ض��اح
ال��س��ب��ي��ل ات��ض��ح م��ا وب��ال��ت��وض��ي��ح ال��دل��ي��ُل الح م��ا وب��ال��ت��ل��وي��ح
ال��وج��ي��ز11 أب��ح��اث ت��ن��ق��ي��ح ع��ل��ى ال��ع��زي��ز ال��ع��م��ر خ��الص��ة ص��رف��ت
م��ه��ُل ال��وق��ت ف��ي ف��م��ا واج��ه��د ف��ق��م ج��ه��ُل ال��ع��م��ر ص��رف األم��ر ب��ه��ذا
ك��ال��غ��واش��ي12 ال��ب��ص��ائ��ر ع��ل��ى ف��ه��ن ال��ح��واش��ي م��ع ال��ش��روح ع��ن��ك ودع

األوىل. الطبعة يف وليست الثانية. الطبعة يف زيادة 10

واملصباح، واإليضاح، والتبيان، واإلرشاد، والنجاة، واملراصد، واملواقف، واملحصول، والدالئل، املقاصد، 11
ونحوية. ولُغوية رشعية لكتب أسماء والوجيز والتوضيح، والتلويح،

الغطاء. وهي غاشية، جمع الغوايش: 12
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املقدمة

وقوله:

وس��وس��ه ح��ص��ل��ت��م��وه م��ا ك��ل ال��م��درس��ة ف��ي ال��ذي ال��ق��وم أي��ه��ا
ن��ص��ي��ب األخ��رى ال��ن��ش��أة ف��ي ل��ه م��ا ال��ح��ب��ي��ب غ��ي��ر ف��ي ك��ان إن ف��ك��رك��م
ال��م��ع��اد ف��ي ي��ن��ج��ي ل��ي��س ع��ل��م ك��ل ال��ف��واد ل��وح ع��ن ب��ال��راح ف��اغ��س��ل��وا

بأغىل العلوم اشرتى من أو اآلخرة، عىل وانهمك الدنيا، عن تجرد من مقال هذا ألن
الزمن. حادث صفقتها فبخس ثمن،

املقدمة من الثاني الباب

املرغوبة] والصنائع والحرف املطلوبة، والفنون بالعلوم [يتعلق

وهذه الدول، من دولة أي يف ولزومها أهميتها، لتعرف املطلوبة، الصنائع هنا لك ولنذكر
بالكلية. مفقودة أو مرص، يف واهية إما الفنون

والتاريخ، والجغرافيا، والهندسة، الحساب، وهو: للتالمذة، عام قسم قسمان: وهي
علوم: عدة وهو عليهم، متوزع (١٢ (ص خاص وقسم والرسم،

التي الثالثة الحقوق فروع: عدة عنه ويتشعب امللكية، األمور تدبري علم األول: العلم
البرشية، والحقوق الطبيعية، الحقيق وهي بالنواميس. وتسمى اإلفرنج، يعتربها
يف االقتصاد وعلم بها، يليق وما مصالحها البلدان أحوال وعلم الوضعية، والحقوق

املال. بيت وحفظ والخازندارية واملحاسبات، املعامالت تدبري وعلم املصاريف
العسكرية. تدبري علم الثاني: العلم

البحرية. واألمور القبطانية، علم الثالث: العلم
ومنه السفارة، علم يعني الدول،13 مصالح يف امليش معرفة فن الرابع: العلم
واالصطالحات والحقوق، األلسن، معرفة وفروعه: البلدان. رسالة وهي (اإليلجبة)،14

.La Diplomatie لـ ترجمة 13
مادة من الفرنسية يف مأخوذة املفوضون، الوزراء ولعلهم البالد، رسل بأنهم (األيلجية) رفاعة عرف 14

ومنها. Eligibilité
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والفساقي، واألرصفة، والجسور، القناطر، صناعة وهو املياه،15 فن الخامس: العلم
ذلك. ونحو

األثقال. وجر الهندسة، آالت وهي امليكانيقا،16 السادس: العلم
الحربية. الهندسة السابع: العلم

(الطوبجية). فن وهي وترتيبها، باملدافع الرمي فن الثامن: العلم
وغريها. واألسلحة املدافع لصناعة املعادن، سبك فن التاسع: العلم

األجزاء تحليل معرفة بالكيميا واملراد الورق، وصناعة الكيميا، علم العارش: العلم
بالكيميا املراد وليس والسكر البارود كصناعة كثرية؛ أمور تحتها ويدخل وتركيبها،
أصالً. تعتقده وال اإلفرنج، تعرفه ال هذا فإن الناس، بعض يظنه كما الفالسفة، حجر
وفن الصحة، وتدبري والجراحة، الترشيح، فن وفروعه: الطب، فن عرش: الحادي العلم

وغريها. الخيل معالجة أي البيطرة؛ وفن املريض، مزاج معرفة
بالبناء الخال وتدبري الزروع أنواع معرفة وفروعها: الفالحة، علم عرش: الثاني العلم

للمصاريف. املدبر الحراثة آالت من يخصه ما ومعرفة وغريها، به، الالئق
النباتات، ومرتبة الحيوانات، وفروعه: الطبيعيات، تاريخ علم عرش: الثالث العلم

املعادن. ومرتبة
ونقشها، األحجار حفر وفن الطباعة، فن وفروعها، النقاشة، صناعة عرش: الرابع العلم

ونحوها.
الصعبة، الفنون من وهو الكتب، ترجمة يعني الرتجمة، فن الخامسعرش: العلم
املراد العلم أصول اصطالحات معرفة إىل يحتاج فإنه العلمية، الكتب ترجمة خصوًصا

فيه. املرتجم والفن وإليه، عنه املرتجم اللسان معرفة عن عبارة فهو ترجمتها،
معرفة املعروفة العلوم هذه سائر رأيت (١٤ ،١٣ (ص الحقيقة بني نظرت فإذا
ملن مفتقر فهو شيئًا جهل ومن عندنا، بالكلية مجهولة أو ناقصة اإلفرنج لهؤالء تامة

.L’Hidraulique لـ ترجمة 15
الحربية. الهندسة 16
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الذي هلل فالحمد بحرسته، مات شيئًا تعلمه عن اإلنسان تكرب وكلما اليشء، ذلك أتقن
سليم، ذوق له من أن وأظن غرينا، عند املوجودة األشياء هذه جهل ظلمات من (أنقذنا)
هللا شاء إن الكتاب آخر يف باالختصار بعضها وسأذكر أقول، كما يقول مستقيم وطبع

املستعان. وهو تعاىل،

املقدمة من الثالث الباب

األمة ومزية البالد، من غريها إىل ونسبتها اإلفرنجية، البالد وضع ذكر [يف
إرسالنا يف) الحكمة وجه (وبيان اإلفرنج، من عداها من عىل الفرنساوية

اإلفرنج.] ممالك من عداها ما دون (إليها)،

ومن الجنوب، إىل الشمال من — الدنيا قسموا اإلفرنج من الجغرافيني أن اعلم فنقول:
وتشديد والراء الهمزة (بضم أوروبا بالد وهي: أقسام، خمسة — املغرب إىل املرشق
البحر «وجزائر «األمريقة وبالد «األفريقة»، وبالد السني»)، «بكرس (آسيا وبالد الباء)

«األوقيانوسية». املسماة املحيط
الشمايل، الثلج ببحر املسمى: املتجمد، بالبحر الشمال جهة محدودة «أوروبا» فبالد
ببحر الجنوب وجهة الغربي، والبحر املظلم، البحر املسمى: الظلمات ببحر الغرب وجهة
«الخزر»، ببحر الرشق وجهة «آسيا» وبالد واألبيض، املتوسط البحر املسمى: الروم،
زايني ثم مفتوحة، مهملة (بحاء الَحَزز، بحر له: ويقال راء)، آخره والزاي، الخاء (بضم
آسيا. وببالد طربستان، وبحر جرجان بحر أيًضا: ويسمى مفتوحة)، أوالهما معجمتني،
وبالد قسطنطينية، وبالد األروام، وبالد اإلفرنج، بالد عىل تقال أوروبا بالد فحينئذ

وغريهما. والرسب، والبغدان،18 واألفالق، والبلغار، الخزر،17
بالد وهي الشمال: يف منها أربعة أصلية: والية أي أرًضا، عرشة ثالث نحو وهي
«أسوج»، وبالد الراء)، وسكون امليم، وفتح النون (بكرس «دانيمرق»، وبالد اإلنكليز،

«املوسقو». وبالد الواو)، وكرس السني، وسكون الهمزة،، (بفتح

قزوين. لبحر والشمال الغرب إىل تقع 17
الحديثة. رومانيا دولة يكونون والبغدان األفالق 18
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وبالد «السويسة» وبالد الفرنسيس، وبالد الفلمنك»، «بالد وهي: الوسط، يف وستة
املتعاهدة. «جرمانية» وبالد الباء)، (بضم الربوسية وبالد «النيمسة»،

وبالد «البورتوغال» مع إسبانيا (١٥ ،١٤ (ص بالد وهي: الجنوب، يف وثالثة
األروام، بالد هي: التي «أوروبا» بالد يف العثمانية» العلية «الدولة وبالد «إيطاليا»،
(بضم والبغدان واألفالق، وبالبلغار، الفاء)، أو (بالباء والرسب، والبشتاق، واألرناؤط

الغني). وسكون الباء،
قصور، فيه اإلفرنج وبالد أوروبا بالد املرتجمني بعض تفسري أن تعلم ذلك فمن
ذلك يناقض ولكن العلية، الدولة بالد يعم ما عىل تطلق اإلفرنج بالد تكون أن إال اللهم
بالد من بالدهم عدا ما عىل «أفرنجستان» بالد يقرصون العثمانية الدولة (مرتجمي) أن
فرييدون الروم، لفظ يف أيًضا يعممون كانوا وإن الروم، ببالد بالدهم ويسمون أوروبا،
«آسيا». بالد من حكمهم يف الداخلية البالد وبعض اإلفرنج، بالد يعم ما األحيان بعض به
الغرب وجهة الشمايل، املتجمد بالبحر الشمال جهة أيًضا محدودة «آسيا» وبالد
الرش وجهة الصني، وبحر الهند، ببحر الجنوب وجهة و«األفريقية». «أوروبا» ببالد
وسكون الراء، وفتح الهاء، وسكون الباء، (بكرس ِبهرنغ.19 وببحر املحيط، الجنوب ببحر

الكاف). أو وبالغني النون،
«سبري». بالد وهي الشمال، جهة واحدة أصلية: أراض عرش إىل أيًضا تنقسم وهي
«الشام»، هي التي العثمانية العلية الدولة بالد وهي: الوسط، يف وسبعة
العجم، بالد ثم وغريها، و«قربص»، و«البرصة»، و«بغداد» «كردستان» و«أرمينية»،
وبالد األكرب»، «التتار وبالد و«أفغهانستان» «قابولستان»، وبالد «بلوجستان» وبالد

«يابونيا».20 وبالد الصني،
الوهابية وبالد الحجاز، فبالد الهند؛ وبالد العرب، بالد وهي: الجنوب، يف واثنان
أقاليم وكلها مستقلة، ان عمَّ وبالد حمايتها، تحت اليمن وبالد العلية، الدولة حكم تحت

العرب. جزيرة
آسيا. واليات هي فهذه

آسيا. وقارة أالسكا جزيرة شبه بني يفصل 19
اليابان. هي 20
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املقدمة

بالبحر الغرب وجهة الروم، ببحر الشمال جهة محددة وهي «األفريقية»، بالد ثم
املحيط بالبحر الجنوب وجهة املغرب، بحر ويسمى الظلمات بحر املسمى: األطلنتيقي،
املسمى: «القلزم»، وببحر املندب» باب «وببغاز الهند، ببحر الرشق وجهة الجنوبي،

العرب. وببالد األحمر، البحر
بالد وهي: الشمال، يف اثنتان أصلية: أراض ثمان إىل «األفريقية» تقسم ويمكن

مرص. وبالد املغاربة،
وبالد «النوبة، وبالد «الزنج»، وبالد «السينيغبينيا»،21 وهي: الوسط، يف وأربعة

«الحبشة».
«كفرية».22 وبالد «غينا» بالد وهما: الجنوب يف واثنتان

بلدة األصل يف «إفريقية» كانت وإن أفريقية، بالد اإلفرنج: عند اآلن يسمى ما فهذا
من قاربها ما أوروبا بالد إىل أضيف ثم حواليها، وما «تونس» جهة معلومة (١٦ (ص
و«آسيا» «أوروبا» يعني الثالثة األقسام وهذه و«أفريقية» «آسيا» لبالد وكذلك الجزائر،

للقدماء. املعروفة يعني القديمة، األرض أو القديمة. الدنيا تسمى: و«أفريقية»
الجديدة، الدنيا فتسمى: القاف) أو (بالكاف «أمريقة»، أو «أمريكة» بالد وأما

املخلوقات). (عجائب العربية الكتب بعض يف وتسمى الغربي، الهند أيًضا: وتسمى
العرب وإخراج األندلس، بالد عىل النصارى تغلب بعد لإلفرنج عرفت إنما وهي
بإعانة البالد واستكشاف املحيط، البحر وجوب للسياحة، مبدأ كان الوقت هذا فإن منها،

واملالحة. األسفار ألرباب الدول
أحد كل فليس الفنون، من فنًا اإلفرنج عند تكون السياحة كانت فقد اآلن وأما
سهلت والطبيعية، الفلكية اآلالت كثرت ملا أنه وذلك تتقنها؛ دولة كان وال يحسنها،
وضم واألقطار، األماكن واستكشفت األسفار، وتداولت والبحرية، الربية االستكشافات
أوىل معرفة سلك يف انتظمت التي الجديدة الدنيا هذه الزمان، قديم من يعرف ما إىل

العرفان.

السينغنيا. املطبوعة: يف 21

والية … وفتحها) الكاف (بضم كفرية فقال: ،٧٥ ص املفاخر) (قالئد كتاب مقدمة يف رفاعة عرفها 22

زنجبار. إقليم جهة أفريقية، جنوب يف
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باريز تلخيص يف اإلبريز تخليص

الشاسعة، األقطار فتقاربت البخار، ومراكب النار، سفن باخرتاع الحال زاد ثم
متتابعة. بينها واملخالطات املعامالت وصارت الدول، أهايل وتزاورت

اخرتاعها، قبل املالحة أدوات عن وناب ابتداعها، قبل السياحة آالت مقام قام ومما
والفلكية الرياضية العلوم يف الوافرة واملعارف بل اإلسالمية، والغرية املحمدية، األنوار
والعجم، واملغرب، والسودان، مرص، بالد ففتحوا العباسية، الخلفاء زمن يف والجغرافية،
والصني، التبت، وبالد وسومطرة، سيالن، وجزائر والسند، والهند، وبخارى، قابول، وبالد

ذلك. وغري الروم، وبالد وصقلية، األندلس، ممالك مثل أوروبا، ببالد واليات وعدة
كثريون الجغرافية علماء من واشتهر الجغرافية، العلوم عندهم وتقدمت
عماد والسلطان الوردي،26 وابن اإلدرييس،25 والرشيف حوقل،24 وابن كاملسعودي،23

حماة.27 صاحب الفدا أبي الدين
قلت آخر، لسبب أو لها، ازدراء وأهملوها املعارف، هذه أنوار عندهم خمدت ملا ثم
والرعية الدولة واستفادت ذلك، يف وبرعوا اإلفرنج، طوائف مقامهم وقام سياحاتهم،
البهائم أشباه األمم وصريوا ،(١٧ (ص والتجارية السياسية باألمور الجسيمة، الفوائد
هذه إلحياء (الحاكم)، تصدى ولقد املزية، بتلك أوىل اإلسالم وكان النرصانية، ملة إىل
املعارف عن وتالشت العلوم، بدور28 تباشري الحت حتى والطارف، منها التليد املعارف،

(شعر): والغيوم. األحالك غياهب

(١١٨٨م). ٥٨٤هـ بدمشق تويف أديب: فقيه، جغرايف 23

٣٨٠هـ-٩٩٠م). سنة نحو (تويف واملمالك» «املسالك كتاب له جغرايف رحالة 24

اآلفاق» اخرتاق يف املشتاق «نزهة كتاب له ورحالة، بالجغرافيا، العلماء أكابر ومن مؤرخ 25

(١١٠٠-١١٦٥م). (٤٩٣-٥٦٥هـ)
٧٤٩هـ. سنة تويف 26

(١٢٧٣-١٢٣٢م). (٦٧٢-٧٣٢هـ) البلدان» «تقويم له جغرايف، مؤرخ أمري 27
«بدو». األصل يف 28
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املقدمة

ك��ام��الً ب��دًرا س��ي��ص��ي��ر أن أي��ق��ن��ت ن��م��وه ال��ه��الل م��ن رأي��ت وإذا

املحيط البحر الشمال جهة بها فيتصل بحور، بستة تتصل «األمريقة» بالد إن ثم
«األنتيلة»،30 جزائر وببحر املغرب، ببحر الرشق جهة ومن بافني،29 وبحر املتجمد

الغرب. جهة بهرنغ» «وبحر «أقيانوس»، املسمى األكرب، املحيط وبالبحر
الجنوبية. واألمريقة الشمالية، األمريقة قسمان: وهي

املحكومة أو الرسية،31 األمريقة وهي: أصلية، أراض ست الشمالية فأمريقة
الجديدة، اإلنكليز بالد أو الجديدة»،33 «بريطانية وبالد «أغرونلنده»،32 وبالد باملوسقو،

«غواتيماال». وبالد «مكسيك» وبالد املجتمعة،34 األقاليم وهي «اإليتازونيا»، وبالد
وبالد «أبريزيلة»،35 وبالد «كلنبيا» بالد وهي: أراض، تسع الجنوبية واألمريقة
وبالد «بالطة»،38 وبالد «براغية»،37 وبالد العليا»، «برو وهي: «بولوية»،36 وبالد «برو»،
والتاء، الباء (بفتح «إبتاغونيا» وبالد املكسورة»، الالم وتشديد الشني، (بكرس «شيل»،

النون). وكرس الغني، وضم
من الرشقي الجنوب وعىل األمريقة، بالد غربي فإنها املحيط، البحر جزائر وأما
أصلية أجزاء ثالثة وهي، املحيط بالبحر جهاتها سائر «من محددة وهي «آسيا»، بالد

الزاي). وكرس املشددة، النون (بضم «النوتازية»39
الالم) وكرس التاء، وضم السني، وسكون الهمزة، (بضم «واألستورالية»،

والزاي). والنون الالم، وكرس الباء، (بضم «والبولينيزية»،

الشمالية. وأمريكا جرينالند بني يفصل 29
الوسطى. أمريكا رشق متناثرة كثرية جزائر 30

«أالسكا». جزيرة شبه هي 31

.«Greenland الند «جرين اليوم: تسمى ما هي 32

.Nouvelle-Bretagne-New England 33

.Etas-Units املتحدة بالواليات اليوم نسميها 34
.Brasil الربازيل 35
.Bolivie بوليفا 36

.Paraguay براجواي 37
الربازيل. من جزء وهي بالنا، نهر دلتا 38

.Indonecie إندونيسيا هي 39
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تخت «إسالمبول» بالتجارة: مشهورة أصلية بنادر أربعة فيها أوروبا بالد» «ثم
اإلنكليز، بالد تخت الدال) وفتح النون، وسكون الالم، (بضم و«لوندرة»، العلية، الدولة

«إيطاليا». ببالد الباء) (بضم «ونابُيل»، الفرنسيس، بالد تخت «وباريس»
بالد قاعدة والكاف) الباء (بكرس بكني، أيًضا: أربعة آسيا ببالد األصلية والبنادر
قاعدة (بكافني) «كلكتة»، ويقال القاف)، وضم والالم، القاف (بفتح «وقَلقوطة»، الصني،
كانت التي هي ويقال: أيًضا، الهند ببالد «وصورة»، اإلنكليز، حكم تحت التي الهند بالد
جزيرة بالد يف القاف) وضم امليم، (بكرس (١٨ (ص «ومياقو»، «املنصورة»، تسمى:

«يابونيا».
قاعدة «وسنار» مرص، قاعدة «القاهرة» أربعة: «األفريقية» ببالد األصلية والبنادر

املغاربة. ببالد وتونس والجزائر، النوبة، بالد حاكم
«مكسيك» ببالد «مكسيكو» هي: الشمالية» «أمريقة ببالد األصلية والبنادر
الالم، وسكون والدال، الفاء (بكرس «وفيالدلفيا»، «األيتازونيا»، بالد يف «ونويرق»40
بعدها ساكنة نون ثم الهاء، وكرس السني، (بسكون «وسهنغتون»41 ومدينة الفاء. وكرس

مكسورة). غني
وكرس الياء وضم الراء، (بكرس «ريوجانري» وهي: الجنوبية»، «أمريقة يف وأربعة
«بالطة»، بالد يف والراء) والسني الباء (بكرس سريس»، «وبنو «أبريزيلة» بالد يف النون)
«غرناطة بالد يف القاف) (بكرس «وقيطو»، «برو»، بالد يف الالم) (بكرس «وليمة»،

الجديدة».
«جاوة»، جزيرة بندر «بتاويا»، مدينة وهما: شهريان، بندران املحيط البحر بالد ويف
هي املدينة فهذه «فيليبينة» جزائر إحدى «مانيلة» جزيرة يف الواقعة «مانيلة»، ومدينة

الجزائر. هذه جميع قاعدة
بهذه اإلسالم بالد هي العلية الدولة وبالد نصارى، أغلبها «أوروبا» بالد إن ثم

القطعة.
األنبياء أوطان وهي األديان، وسائر بل اإلسالم، بالد منبع فإنها «آسيا» بالد وأما
واألرض األماكن أرشف تتضمن وهي السماوية، الكتب سائر نزلت وبها واملرسلني،

.New York نيويورك هي. 40

.Washington واشنطون هي 41
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األولني سيد عظام ومضم منشأ وفيها إليها، إال الرحال تشد ال التي واملساجد املباركة،
اإلمام منشأ ألن عنهم) تعاىل هللا (ريض األربعة األئمة منشأ وهي والصحابة، واآلخرين،
ومنشأ املرشفة، املدينة عنه) (ريضهللا مالك اإلمام ومنشأ غزة، عنه) (ريضهللا الشافعي
التي بغداد، حنبل بن أحمد اإلمام ومنشأة الكوفة، النعمان حنيفة أبي األعظم اإلمام
بالد من وكلها العباد، يف كاألستاذ للبالد، بالنسبة الخلفاء، أيام يف قيل) (كما كانت

«آسيا».
أفصح ولسانهم اإلطالق، عىل القبائل أفضل وهم العرب، «آسيا» ببالد يعني وبها،
الرشف. ودرع املجد، وُزبَدة األرض، ُمَلح هم الذين هاشم، بنو وفيهم باتفاق، األلسن

إنسان كل عىل يجب التي كالقبلة، املفضلة؛ األماكن بها أن فضلها عىل يدل ومما
العظيم، القرآن بهما نزل اللتني واملدينتني والليلة، اليوم يف مرات خمس إليها يتوجه أن

أهلها: بعض قال تستقىص، ال أهلها وآثار تحىص، ال ففضائلها

وال��ك��رم ال��ج��ود أه��ي��ل ي��ا «ال��ع��ل��م»42 ج��ي��رة ي��ا ع��ط��ف��ة،
وال��ح��س��ن اإلح��س��ان ح��رم «ال��ح��رم» ل��ذا ج��ي��ران ن��ح��ن

∗∗∗
أم��ن��وا خ��وف��ه��م م��ن وب��ه س��ك��ن��وا ب��ه أق��وام ن��ح��ن
ال��وه��ن أخ��ا ف��ي��ن��ا ف��ات��ئ��د ع��ن��وا ال��ك��ت��اب وب��آي��ات
ي��أل��ف��ن��ا و«ال��ب��ي��ت» «ال��ص��ف��ا» و وت��ع��رف��ن��ا «ال��ب��ط��ح��ا»، ن��ع��رف
وك��ن وك��ن، ه��ذا، ف��اع��ل��م��ن م��ن��ى «وخ��ي��ف» «ال��م��ع��ل��ى»، ول��ن��ا
ح��س��ب ال��م��رت��ض��ى» و«ع��ل��ّي أب األن��ام خ��ي��ر ول��ن��ا
دخ��ن43 م��ن ف��ي��ه م��ا ن��س��بً��ا ن��ن��ت��س��ب «ال��س��ب��ط��ي��ن» وإل��ى

عىل باق عظيم جزء ففيها غريها، إىل منها وانترش فيها، تولد قد اإلسالم إن ومع
الضالل، طريق إسالمه يف سالك وجزء الهند، بالد وبعض الصني، كبالد الكفر؛ أو االتباع

العجم. كروافض

الجبل. العلم: 42
الفساد. الدخن: 43
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أعظم من هي التي مرص كبالد البالد؛ أعظم عىل تشتمل فإنها «أفريقية» بالد وأما
أهلها التي املغرب وكبالد والعلماء، والصلحاء األولياء عش أيًضا وهي وأعمرها، البالد

اإلسالم. بها يمتد هللا شاء وإن وعمل، وعلم وتقى صالح أهل
األصنام، عبدة بهمل األصل يف عامرة كانت أنها وذلك كفر؛ بالد فهي «أمريقة» وأما
من جماعة إليها ونقلوا الحربية، الفنون يف شوكتهم قويت ملا اإلفرنج عليها فتغلب
غالبها «أمريقة» بالد فاآلن أهلها، من كثري فتنرص قسيسني، إليها وأرسلوا بالدهم،
علم يف اإلفرنج قوة وسببه اإلسالم، دين بها يوجد ولم وثنيون فهم الهمل، إال نصارى
والتجارات، املعامالت يف ورغبتهم والجغرافية، الفلكية العلوم ومعرفتهم البحر، ركوب

الشاعر: قال للسفر، وحبهم

ال��ث��ق��ل ف��ي ال��ع��ز أن ت��ح��دث: ف��ي��م��ا ص��ادق��ة وه��ي ح��دث��ت��ن��ي، ال��ع��ال إن
ال��ح��م��ل دارة ي��وًم��ا ال��ش��م��س ت��ب��رح ل��م م��ن��ى ب��ل��وغ ال��م��أوى ش��رف ف��ي أن ل��و

آخر: وقال

وال��ق��ص��ور ال��غ��وان��ي ودع ل��ل��ف��ال رك��ب��ك ق��ل��ق��ل
ال��ق��ب��ور س��ك��ان أم��ث��ال أوط��ان��ه��م ف��م��ح��ال��ف��و
ال��ن��ح��ور إل��ى ال��ب��ح��ور درر ارت��ق��ت م��ا ال��ت��غ��رب ل��وال

الحريري: وقال

ال��م��رت��ب��ة م��ن إل��ي أح��بُّ ال��م��ت��رب��ة م��ع ال��ب��الد ل��ج��وُب

غريه: وقال

ه��ان��ا ب��الده ف��ي ث��وى ف��م��ن م��ج��ت��ه��ًدا ال��ب��الد ف��ي واغ��ت��رب ق��م
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ف��رزان��ا44 س��ار إذا ح��ت��ى م��ح��ت��ق��ًرا ي��زال ال ك��ب��ي��دق

وقال:

ص��ب��ره م��ن م��ن��ف��ٌق ف��ق��ًرا ي��خ��ش ل��م ف��إن��ه ال��ج��م��ي��ل، ال��ص��ب��ر م��ن أن��ف��ق
وك��ره ف��ي ب��ص��ائ��ٍد ل��ي��س ك��ال��ص��ق��ر أرض��ه ف��ي ب��ب��ال��غ ل��ي��س وال��م��رء

هذا وكل ومعدنهما، وطنهما يفارقا لم ما يرشفان ال واملسك الدر أن املعلوم ومن
طلب أسباب يف واألخذ السياحة، املقصود ألن اإليمان؛ شعب من الوطن حب أن ينايف ال
قال ، جِبيلِّ أمر هذا فإن رأسه، ومسقط بوطنه اإلنسان تعلق من يمنع ال وهذا الرزق،

الشاعر:

ش��ج��ن��ه ع��ل��ى ي��ب��ك��ي م��ف��رًدا وط��ن��ه ع��ن ال��دار ب��ع��ي��د ي��ا
ب��دن��ه ف��ي األس��ق��ام زادت ب��ه ال��رح��ي��ل ج��د ك��ل��م��ا

غريه: وقال

ف��ن��ن��ه ع��ل��ى ي��ب��ك��ي ط��ائ��ر ش��ج��ى ال��ف��ؤاد زاد ول��ق��د
س��ك��ن��ه ع��ل��ى ي��ب��ك��ي ك��ل��ن��ا ف��ب��ك��ى ش��ف��ن��ي، م��ا ش��ف��ه

الشاعر كالم من يفهم كما املوىل، عىل واالعتماد التوكل مادة األمر هذا أيًضا ينايف وال
قوله: يف

ي��أت��ي��ن��ي س��وف رزق��ي ه��و ال��ذي أن خ��ل��ق��ي م��ن اإلس��راف وم��ا ع��ل��م��ت، ل��ق��د

أيًضا، الشطرنج يف قطعة الوزير، والفرزان: الشطرنج، يف لقطعة اسم وهو الراجل، الجندي البيدق: 44
الوزير. مكان يف يحل أن إىل الشطرنج، قطعة من مكانه يف يتحرك يزال ال البيدق أن إىل الشاعر يشري
الخلف. وإىل اإلمام، وإىل ويساًرا يمينًا يشاء كما التحرك يف الحرية مطلق فيكون صاحبه، يفقده أن بعد
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ي��ع��ي��ي��ن��ي45 ل��ي��س أت��ان��ي ق��ع��دت ول��و ت��ط��ل��ب��ه ف��ي��ع��ي��ي��ن��ي إل��ي��ه، أس��ع��ى

اآلخر: وقول

ل��إلرادات ت��ت��ع��رض وال واح��ذر، ن��ائ��ل��ه أن��ت رزق ب��أي��س��ر اق��ن��ع
ال��زي��ادات ف��ي إال ت��ك��در وم��ا م��ن��ت��ق��ص وه��و إال ال��ب��ح��ر ص��ف��ا ف��م��ا

للطمع. السفر عن النهي أو األسفار، يحب ال ملن التسلية معناه هذا فإن
كجزيرة باإلسالم، منها كثري فتح قد فإنها املحيط، البحر جزائر (ص٢٢) بالد وأما
دين وجود وندر إسالم، أغلبها «النوتازية» فبالد وبالجملة مسلمون، أهلها فإن «جاوة»،

فيها. النرصانية
عىل بعضها تفضيل يصح الخمسة الدنيا أقسام أن يمكن أنه تعلم كله ذلك ومن
وتعلقاته، اإلسالم مزية بحسب بتمامه، اآلخر عىل بتمامه جزء تفضيل ويعني بعض،
واألولياء باإلسالم لعمارها «أفريقية» تليها ثم الجميع، أفضل «آسيا» تكون فحينئذ
اإلسالم، لقوة «أوروبا» بالد تليها ثم القاهرة، مرص عىل باشتمالها خصوًصا والصلحاء،
الجزائر بالد ثم فيها، اإلسالم سلطان الرشيفني، الحرمني إمام األعظم، اإلمام ووجود
فأدنى الظاهر، هو كما العلوم يف تبحرها عدم مع أيًضا باإلسالم لعمارها البحرية؛
أعلم وهللا يل، يظهر ما هذا أبًدا، بها لإلسالم وجود ال حيث «أمريكة»؛ بالد األقسام

بالصواب.
ما بالرشف املراد فإن الذاتي، والرشف الرشعية، واألمور لإلسالم، بالنظر كله وهذا
تستدعي ال وحدها وهي املزية، باب من ذلك أغلب أن يقال: فال وغريه، الرشعي يعم

أفضلية.
الحكمية العلوم يف الرباعة غاية يف اآلن اإلفرنج بالد أن منصف ينكر وال
فاقوا حكماءها فإن والنمسا، والفرنسيس، اإلنكليز، بالد ذلك، يف التبحر يف وأعالها
الرياضيات، وأتقنوا وأمثالهم، وبقراط، وأفالطون، كأرسطاطاليس، املتقدمني، الحكماء
فلسفة من أخلص وفلسفتهم إتقان، أشد الطبيعيات وراء وما واإللهيات، والطبيعيات،
والعقاب. والثواب األرواح، وبقاء تعاىل، هللا وجود عىل األدلة يقيمون أنهم ملا املتقدمني؛

يعييني». «ال املطبوعة يف 45
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وهي «باريز»، ثم اإلنكليز، كريس وهي «لوندرة»، مدينة اإلفرنج مدائن فأعظم
وطبيعة قيل، كما هوائها، بصحة «لوندرة» عىل تفضل و«باريز» فرنسا، ملك قاعدة

التام. الغالء وبقلة واألهل، القطر
وانبساطهم وحظهم فيها الغرباء راحة كمال علمت سياستها، كيفية رأيت وإذا
اختلف ولو خواطرهم، ومراعاة الغرباء، وجوه يف البشاشة أهلها عن فالغالب أهلها، مع
ال حيث فقط، االسم النرصانية دين من له إنما املدينة هذه أهل أكثر ألن وذلك الدين؛
فرقة أو بالعقل، واملقبّحة املحّسنة الفرق من هو بل عليه، له غرية وال دينه، ينتحل
دين له ذكرت فإذا صواب، العقل فيه يأذن عمل كل إن يقولون: الذين اإلباحيني من
تأمر كلها إنها (٢٣ (ص حيث من سائرها، عىل أثنى األديان من غريه مقابلة يف اإلسالم
يصدق ال إنه قال: الطبيعية العلوم مقابلة يف له ذكرته وإذا املنكر، عن وتنهى باملعروف،

الطبيعية. األمور عن لخروجه الكتاب؛ أهل كتب يف مما بيشء
يف مسلم يعارض فال األديان، بسائر التعبد يباح الفرنسيس بالد ففي وبالجملة
ولعل سياستها، ذكره يف سيأتي كما آخره، إىل بيعة، بنائه يف يهودي وال مسجًدا، بنائه
نفًسا، أربعني من أبلغ األوىل املرة هذه فيها البعوث إرسال وسبب علة هو كله هذا
بالد من إليها فيأتي إليها، أيًضا تبعث النصارى سائر بل املفقودة، العلوم هذه لتعلم
اإلنكليز، ببالد للعلوم طالب عدة أيًضا بعث وقد البعيدة، املمالك من وغريها، «أمريكة»
وتسعى العز، تطلب األمم فسائر وبالجملة النمسا، ببالد وكذلك عديدين، ليسوا لكنهم

بغال». العز فما العز، «اطلب الريض: الرشيف قال كما إليه،
خطًرا، أجلَّ كانوا كلما فإنهم والحكام، الوالة تطلبها والفنون العلوم من أعز وال

نظًرا. أدق يكونوا أن وجب

الرابع الباب

السفرة] هذه رؤساء ذكر [يف

رباط وجعلهم ديوانه، أكابر من رؤساء ثالثة فرنسا بالد إىل السفر يف الوايل بعث قد
الرتتيب: هذا عىل وهم عداهم، من عىل عام نظر

والعارف والقلم، السيف فضيلتي حائز واألحكام، واملعرفة التام، الرأي صاحب فأولهم:
املهردار. أفندي عبدي حرضة والعجم. العرب برسوم
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أفندي مختار مصطفى حرضة السعيد، والطالع السديد، الرأي صاحب والثاني:
الدويدار.

أفندي حسن الحاج حرضة واألسل: والرياع والعمل، العلم بني الحاوي والثالث:
(آمني). األماني. الدارين يف هللا بلغه اإلسكندراني،

املهردار األفندي فحرضة كالباقي، أيًضا يتعلمون كانوا الثالثة األفندية حرضة إن ثم
بعلم (يشتغل)46 سابًقا الدويدار األفندي وحرضة امللكية، األمور تدبري بعلم اشتغل سابًقا
والهندسة القبطانية بعلم يشتغل أفندي حسن الحاج وحرضة العسكرية. األمور تدبري

البحرية.
تأنف الغالب يف األمرية أن مع بالغ، وتحصيل زائد، اجتهاد الثالثة لسائر وكان
واآلخر يوًما، الواحد نوبة فكانت (٢٥ (ص٢٤، بالنوبة الثالثة هؤالء حكم كان وقد ذلك،
وحده. املهردار األفندي صار ثم شهًرا، شهًرا صارت أن إىل األمر فآل وهكذا، آخر يوًما
جومار» «مسيو جناب الدروس تدبري يف معهم كان الثالثة األفندية حرضة إن ثم
وسكون الهمزة، (بفتح «األنستتوت»،47 علماء أحد وهو الدروس، عىل ناظًرا (عني) الذي
منه ويشاهد طبعه يف يرتاءى والذي وأكابرهم، العلماء مشورة48 أي السني) وكرس النون،
ويف بل فيها، والعلوم املعارف نرش جهة من مرص بمصالح االعتناء يف يرغب أنه دائًما
التي «رزنامته»49 طالعة يف قاله ومما حاله، من ذلك يفهم كما «األفريقية»، بالد سائر
جومار» «مسيو معارف «وشهرة الهجرة: من وأربعني وأربعة ومائتني ألف سنة ألفها
يدبر ألنه السيف؛ عىل القلم تفضيل وهلة أول من اإلنسان نفس يف يوقع تدبريه وحسن
يف وهمته األقاليم، تساس فباألقالم عجب؛ وال مرة، ألف بسيفه غريه يدبر ال ما بقلمه

واالشتغال. التأليف كثرية رسيعة، العلوم مصالح
تعطل إذا كالدوالب الكاتب مثل فإن اإلفرنج، علماء سائر يف الخصلة هذه أن الغالب
بالعلوم يشتغل جومار» «مسيو وجناب الصدأ، ارتكبه ترك إذا الحديد، وكاملفتاح تكرس،

املطبوعة. يف ليست زيادة 46

.l’Institut فرنسية كلمة 47

مجلسهم. العلماء: بمشورة يريد 48
تقويم. بمعنى تركية كلمة الرزنامة: 49
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التي مكاتيبه من عدة لك وسنذكر مرات، عدة ذكره وسيأتي النهار، وأطراف الليل، آناء
تعاىل. هللا شاء إن بيدي، وصلت

املقدمة. انتهت وهنا
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املقصد

أو الطريق، يف الغرائب من رأيناه وما باريس»، إىل مرص «من السفر مدة [يف
والعدل والفنون الحكمية، العلوم بسائر العامرة املدينة هذه يف اإلقامة مدة
اإلسالم، ديار يف أوىل باب من يكون أن يحق الذي الغريب، واإلنصاف العجيب،

(ملسو هيلع هللا ىلص)]. النبي رشيعة وبالد

فصول: عدة عىل تشتمل مقاالت، عدة يتضمن املقصد وهذا
هي التي «مرسيليا» مدينة دخول إىل مرص من الخروج من كان فيما األوىل: املقالة

فصول. عدة وفيها الفرنسيس، فرضات من فرضة
(٢٥ (ص «باريس» مدينة دخول إىل «مرسيليا» دخول من كان فيما الثانية: املقالة

فصالن. وفيها
أحوال من خربه بلغنا وما شاهدناه، ما جميع وذكر «باريس»، دخول يف الثالثة: املقالة

«باريس».
فيها أطنبنا فلذلك الرحلة؛ هذه وضعنا من األصيل الغرض هي املقالة: وهذه
بالنظر تقريبي، هو بل املدينة، هذه بحق يفي ال هذا جميع كان وإن اإلطناب، غاية

بعضهم: قال السياحة، غرائب يشاهد لم من هذا استغرب وإن عليه، اشتملت ملا

ال��ن��اس��ا وال ال��دن��ي��ا ع��رف م��ا أه��ل��ه��ا وال ال��روم، ي��ر ل��م م��ن

«أفرنجستان». بالد أوىل باب فمن
املقدمة. من الثاني الباب يف املذكورة والفنون العلوم من نبذ ذكر يف الرابعة: املقالة





األوىل املقالة





األول الفصل

إسكندرية ثغر دخول إىل مرص، من الخروج يف

وأربعني إحدى سنة شعبان، من يوم ثامن هو الذي الجمعة، يوم مرص من خروجنا كان
فتفاءلت والسالم، الصالة أفضل صاحبها عىل املحمدية الهجرة من األلف، بعد ومائتني

الوادع. مقام سيقوم العودة تسلم وأن االجتماع، يحصل الفراق هذا عقب بأن
أربعة املبارك النيل ظهر عىل وأقمنا اإلسكندرية، إىل وتوجهنا صغرية، زوارق فركبنا

عليها. رسونا التي والقرى البالد بعض لذكر فائدة وال أيام،
فمكثنا شعبان، شهر من يوًما)1 عرش (ثالث األربعاء يوم اإلسكندرية دخولنا وكان

بها. الوايل (رساية) يف يوًما، وعرشين ثالثة فيها
غري شأنها، من يشء ذكر يل يسهل فلم قليالً، املدة2 هذه يف البلد إىل خروجنا وكان
أر لم وقتئذ كنت وإن اإلفرنج، بالد إىل وحالها وضعها يف امليل قريبة أنها يل ظهر أنه
مرص، بالد من غريها دون فيها رأيته مما ذلك فهمت وإنما أصالً، اإلفرنج بالد من شيئًا
ونحو الطليانية اللغة من يشء ببعض يتكلم السوقة أغلب ولكون بها، اإلفرنج ولكثرة
«مرسيليا» (عينة) إسكندرية فإن «مرسيليا» إىل وصويل بعد عندي ذلك وتحقق ذلك،

أوروبا. من قطعة وجدتها ٦٢ سنة إليها ذهبت وملا وأنموذجها،

عرش. الثالث الصواب: 1
املدينة. املطبوعة: يف 2





الثاين الفصل

عربية كتب عدة من لخصناها املدينة، بهذه تتعلق نبذة ذكر يف
صحته لنا ظهر ما وذكرنا وفرنساوية

(صوابه الفيلسوف ابن «إسكندر» إىل منسوبة «إسكندرية» إن القاموس: يف قال فنقول:
البالد. وملك «دارا» قتل الذي وهو فيليبش)،

بابل، بأرض وبلدة الهند، ببالد بلدة منها إليه، منسوبة بلًدا عرش ستة واإلسكندرية
والثغر بلخ، ملدينة واسم بمرو، وبلدة سمرقند، بصغد وبلدة األعظم، النهر بشاطئ وبلدة
األديب منها واسط، قرب دجلة عىل وقرية وحلب، حماة بني وقرية مرص، ببالد األعظم
بالهند، األنهار مجاري يف وبلدة واملدينة مكة بني وقرية مبرش، بني املختار بن أحمد

أخرى. مدن وخمس
ما وانظر ومروزي، مروي إليها والنسبة الفرس، ببالد خراسان من بلدة ومرو:
إسماعيل الفداء أبي الدين لعماد البلدان تقويم كتاب يف رأيت ثم األعظم؟ بالنهر مراده
«أشبيلية» نهر وهو األعظم، بالنهر يسمى نهًرا باألندلس أن حماة سلطان نارص بن
النهر األندلس أهل عند ويسمى األندلس، بالد من «أشبيلية» نهر «ومنها عباراته: ونص

انتهى. األعظم»
عىل نبه كما والجزر، املد بحادثة المتيازه األعظم بالنهر عندهم سمي إنما ولعله
املراكب فيه تزال ال األرحا يسمى مكان عند والجزر املد يدخله قوله: يف الفداء أبو ذلك

والجزر: املد يف بعضهم وقال املد، مع صاعدة الجزر، مع منحدرة
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ع��ن��ان��ه ي��ث��ن��ي ال��م��د ح��ي��ث م��ن��ه وق��ف ب��ك��رة ال��ن��ه��ر إل��ى ب��ي ب��ادر خ��ل��ي��ل��ي،
ع��ي��ان��ه ت��ري��د ال وع��ي��ن��ي ي��ب��اب��ا، وراءه��ا ف��إن األرح��ا، ت��ج��ز وال

اجتيازه حني «إسكندر» ولعل باألندلس. بلدة اسم «إسكندرية» تكون هذا فعىل
بلدة. بها بنى األندلس بجزيرة

القرنني ذا اإلسكندر إن األقطار» عجائب يف األزهار «نشق كتاب صاحب وذكر
هذا محل وإن الزقاق، بحر املسمى الطارق، جبل (بغاز) بها وفتح األندلس، بالد اجتاز
«إسكندر» أن املوضع هذا يف يذكر ولم األندلس، وبالد «طنجة» بني أرًضا كان البغاز

بها. بلدة وجود عدم عىل يدل ال هذا لكن الجزيرة، بهذه بلدة بنى
أحدهما اإلسكندر: (٢٧ (ص يسمى منهما كل اثنان، يوجد أنه عبارتهم وظاهر

«دارا». قاتل هو واآلخر، القرنني» ذو «إسكندر
دعاهم ملا ألنه الرومي؛ إسكندر القرنني» «ذو آخر: موضع يف القاموس يف وقال
اآلخر، قرنه عىل فرضبوه دعاهم، ثم تعاىل، هللا فأحياه قرنه، عىل رضبوه تعاىل هللا إىل
كالمه فظاهر انتهى. له. لضفريتني أو األرض، قطري بلغ ألنه أو هللا، أحياه ثم فمات،

الرومي. إسكندر نفس هو القرنني ذا إسكندر أن
إسكندر غري هو الرشيفة اآلية يف املذكور القرنني ذا أن الرشق علماء عليه والذي
«يأجوج سد بنى وأنه بنبوته، قيل الذي وهو الثاني من أقدم األول فإن اليوناني،
فلذلك السالم) (عليه الخرض به وفاز طائل، بال الحياة ماء عن بحث وإنه ومأجوج»،
اإلغريقي؛ يعني اليوناني، أو الرومي» «إسكندر يسمى فإنه الثاني وأما اآلن، إىل حيًا كان

األروام. باسم يشتهرون واملتأخرون اليونان، تسمى: األغارقة قدماء ألن
«فيلبوش» ابن أو «فيليبش» ابن األكرب» «إسكندر بوجود إال يقولون فال اإلفرنج وأما
القرنني»، ذي «إسكندر باسم العربية التواريخ يف عنه يعرب ما عني ويجعلونه املقدوني،1
ذلك، ونحو ومأجوج» «يأجوج كسد العجائب، من عنه يحكى ما سائر إليه وينسبون

العادة.2 يوافق ال بما يصدقون ال أنهم غري

«املقدواني». املطبوعة يف 1

«للعادة». املطبوعة يف 2
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تنسب «إسكندرية» أن عىل اإلفرنج وحكماء العلماء كالم اتفق فقد حال، كل وعىل
«فيلبش». ابن وهو الرومي، إسكندر إىل

أو «بهرقليوس» اليونان عند عنه يعرب الذي هو القرنني ذا أن الظاهر أقول: وأنا
كتاب عبارة مع هرقليوس»، «بوغاز طارق جبل بوغاز تسمية ذلك عىل يدل «هرقول»،
«هرقول»، عمودي عىل الكالم عند اليونان، خرافات يف ذكر ما وكذلك األزهار». «نشق
جبلني بني طارق» «جبل اآلن املسمى الجزء يف املحيط) البحر «أوقيانوس» أدخل أنه من
يسمى واآلخر إسبانيا، جهة يف «قلبة» يسمى: أحدهما ببعضهما. متصلني ذلك قبل كانا
عليهما وكتب عمودان، كأنهما بينهما البوغاز فتح بعد وصارا «أفريقة»، جهة يف «بيال»

يشء». ذلك خلف «ليس معناه ما طهرقول
من هرقول أن من خرافاتهم، يف اليونان ذكره ما أيًضا: ذلك عىل يدل ومما
الباقي بني متولدون أنهم ويعتقدون اآللهة، بأنصاف عنهم يعربون الذين الرجال فحول
من متولد زعمهم) (عىل (٢٨ ،٢٦ (ص «هرقول» فإن وبرش، إله بني أي والفاني،
بشكل تشكل حيث «طيوة» ملك أنفرتيون» زوجة و«اللمينة» «املشرتى» أي «جوبتري»

منه. به فحملت وواقعها، امللك، هذا
«الجاحظ» عن نقالً الحيوان» «حياة كتابه: يف «الدمريي» ذكره مما قريب وذلك

واإلنسان. السعالة بني متولًدا كان يربوع بن عمرو إن ملخصه: ما قال حيث
ربه امللك عىص إذا فكان واآلدميني، املالئكة نتاج كان «ُجرهًما» أن وذكروا قال:
هذا من وأن وماروت، بهاروت صنع كما رجل، صورة يف األرض إىل أهبط السماء يف
وأبوه آدمية، أمه وكانت القرنني، ذو كان وكذلك «سبأ»، ملكة «بلقيس» كانت القبيل
ذا يا رجالً: ينادي رجالً عنه) هللا (ريض الخطاب ابن عمر سمع ملا ولذلك املالئكة؛ من

املالئكة؟ أسماء إىل فارتفعتم األنبياء، أسماء من أفرغتم قال القرنني:
﴿َوَشاِرْكُهْم تعاىل: فقال واإلنس، الجن بني يقع قد والتالقح التناكح أن وزعموا وقال:
العشق، جهة عىل اإلنس رجال تعرضلرصع إنما الجنيات أن وذلك َواألَْوالَِد﴾، األَْمَواِل ِيف
للرجال الرجال لعرض ذلك ولوال اإلنس، لنساء الجن رجال وكذلك السفاد، طلب يف
ال الجان كان ولو ،﴾ َجانٌّ َوالَ َقبَْلُهْم إِنٌْس يَْطِمثُْهنَّ ﴿َلْم تعاىل: وقال للنساء، والنساء

انتهى. القول. هذا هللا قال ملا تركيبه، يف ذلك يكن: ولم اآلدميات، يفتض
هذه أن وأظن اليونان، اعتقاد يف آهلة العرب اعتقاد يف العلوية أن هناك ما غاية
ألجابت «أكدمة» املسماة العظمى فرنسا مدرسة أرباب عىل كالجاري عرضت لو املسألة

بذلك. القول وأيدت بالصحة، فيها النظر بعد
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مما وليس «بإسكندرية»، تسمى التي البالد أسماء القاموس عبارة يف سلف وقد
يعني «إسكندريايس»، املسماة «األرناؤط» بلدة الشهري الرومي «إسكندر» إىل ينسب

«إسكندربيك». عىل منسوبة هي بل «إسكندرية».
لها اإلسكندر بناء قبل تسمى كانت مرص برب «إسكندرية» مدينة بعضهم: وقال
القاف (بفتح «قيسون» السالم) (عليه عيىس ظهور قبل واثنتني سنة ثالثمائة بنحو

التحتية). الياء وسكون
كانت باإلسالم فتحها وقبل النون)، (بضم «نو»، تسمى كانت إنها اإلفرنج: وقال

اليونان. أو األروام حكم تحت وتارة الرومان، حكم تحت تارة
(ريض عمر إىل كتب فتحها وملا الخطاب، بن عمر بأمر العاص بن عمرو وفتحها
ألف وأربعني حمام، آالف (٢٦ (ص وأربعة قرص، آالف أربعة بها وجد أنه عنه) هللا
وفاكهاني، وخرضي، بقال، ألف عرش واثني ميدان، وأربعمائة الجزية، تدفع يهودي

بغداد. كمدينة البالد؛ من غريها يف بالغوا كما املؤرخني، مبالغات من هذا ولعل
عنه)، هللا (ريض العاص بن عمرو حرقها التي الكتب خزانة فيها ما عجائب ومن

مجلد. ألف سبعمائة الكتب من فيها ما عدة فكانت
اآلن أهلها تقريبًا، نفس ألف ثالثمائة الزمان سالف يف املدينة هذه أهل كان وقد

بكثري. ذلك من أقل
اإلسالم. يد إىل ورجعت منها، اإلنكليز أخرجهم ثم الفرنسيس عليها تغلب وقد

الزمن يف كانت أنها كما التجارة، بهجة وبها العمارات، أنوار عليها يلوح اآلن ومن
وهي األوقات، أغلب يف الحاكم إقامة دار الوقت هذا يف وصارت للتجارات، مركًزا السابق

اإلفرنج. بفرضات وعمارة وضًعا أشبه
إحدى يف موضوعة فرسًخا، خمسني بنحو القاهرة من الغربي الشمال عىل وهي
االستواء، خط عن البعد درجة يعني العرض، من دقيقة عرشة وثالث درجة، وثالثني

باريس. وبني بينها املسافة ذكر وسيأتي
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اإلسكندرية1 بثغر املتصل املالح البحر ركوب يف

إحدى يتصل ألنه الروم» «بحر العربية الجغرافيا كتب يف يسمى البحر هذا أن اعلم
ويسمى الشام، لبالد أيًضا ملجاورته الشام» «بحر فيها أيًضا ويسمى الروم، ببالد جهاته
األرايض داخل ألنه بذلك؛ سمي وإنما الجواني. أو املتوسط» «البحر اإلفرنج عند أيًضا
إنه بعضهم: قال حتى األرايض، بجميع محيط فإنه املحيط، البحر بخالف الناشفة،
لوجود خالفه بعضهم حقق وإن مائه، سطح عىل العالية األرايض تحت الجريان متواصل

«املوسقو». أرايض كبعض سطحه؛ تحت اليابسة األرايض
ملقابلته األبيض؛ والبحر سفيد» «بحر الرتكي باللسان الجواني البحر هذا ويسمى

األسود». «البحر أو «بنطش» ببحر
بالبحر املراد وهو «املوسقو»، بالد وهو األبيض» «بالبحر يسمى آخر بحر وهناك

الجغرافية. علماء إطالقات يف األبيض،
امتطينا وقد رمضان، من يوم خامس األربعاء، يوم عرص البحر هذا ركوبنا وكان
صناعة ورزينة رعيًا اإلنسان (٣١ ،٣٠ (ص فؤاد يف تغادر ال فرنساوية حرب سفينة
من إليه يحتاج ما سائر عىل محتوية صبا: وسطها يف يصري حتى الراكب؛ قلب تجذب

إسكندرية». «بثغر املطبوعة يف 1
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عرش بثمانية ومحصنة (الحربجية)2 وعىل الحروب آالت عىل مشتملة والصنائع، الحرف
وكان املبارك، رمضان شهر من يوم سادس الخميس يوم مجراها وكان املدافع، من
ولم الخري، وجهها يف فتوسمنا بالسري، إشعار غري من فرسنا خفيًفا، وقتئذ الريح هبوب
إىل العلماء من سافر من بعض يل علمه بما عملت البحر ركوب قبل وكنت بذلك، نتألم
فكان أمله، يدفع إنه وقال: املالح، البحر ماء من عظيمة حسوات3 تجرُّع من إسالمبول،
فربئت بالحمى متمرًضا كمنت املركب نزلت حني أني عىل ألم، يل يحصل لم أنه الواقع

بالعلل. األجسام صحت وربما السفينة؛ وحركة السفر بمجرد منها
عصفت وبعدها أيام، أربعة نحو واضطراب، تحرك شدة غري من نسري، زلنا وال
أكثرنا فالزم باألرواح، األشباح تالعب األلواح، بذات وتالعب البحر ماء وتموج الرياح،
بعض قوله املوقع [جميل]4 عندنا ووقع العرض. يوم بالشفيع جميعنا وتوسل األرض،
ومعرفة»! علم بغري امللوك جالس َمن خطًرا منه وأشد البحر، ركب من «خاطر الظرفاء:

قوله: يف نواس أبي لهزل بعضهم تضمني عندنا وتحقق

ال��ب��ح��ر ج��اري��ة ال��ح��م��ل ألج��ل ب��وط��ئ��ي م��ح��ي��ط��ة ال��ه��ائ��الت ج��م��ي��ع رأي��ت
ال��ظ��ه��ر ع��ل��ى إال ال��ده��ر ط��ول س��رت وال س��ف��ي��ن��ة رك��ب��ت ال ع��م��ري، ف��أق��س��م��ت

قال: من قول أحسن وما العظيم، الخطب من يخىش ال الكريم، عىل املعتمد أن غري

ي��ت��ل��ف خ��اف م��ن وك��اد ب��ب��ح��ر رك��ب��ن��ا ل��م��ا
ي��ت��خ��ل��ف أن ح��اش��اه اع��ت��م��دن��ا ال��ك��ري��م ع��ل��ى

غبٍّا. يزور وصار أيام، ثالثة نحو بعد األمر هذا ذهب وقد
النظافة حب النصارى من عداهم من دون اإلفرنج طباع يف يستحسن ومما
والوسخ الوخم من مرص5 قبط به وتعاىل سبحانه هللا ابتىل ما جميع فإن الظاهرية،

الجند. الحربجية: 2
ذكرناه. ما والصواب «حثوات» املطبوعة يف 3

السياق. اقتضاها زيادة 4

«قبطة». املطبوعة يف 5
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فيها كنا التي املركب أهل فإن البحر! ظهر عىل ولو النظافة. من لإلفرنج أعطاه
يوم كل مقعدها يغسلون إنهم حتى أمكن، ما الوسخ وإذهاب تنظيفها عىل يحافظون
الفراش وينفضون يومني، نحو كل النوم غرف يف ويكنسونها (٣٢ ،٣١ (ص األيام، من
وليس اإليمان، من النظافة أن مع أوخامها، ويزيلون الهواء، رائحة ويشمونها6 وغريه،

ذرة! مثقال منه عندهم
يعدون ال فإنهم لبالدنا، بالنسبة الغريبة النظافة من الفرنساوية عند ما ومع
كتاب من املرتجمة العبارة هذه من يفهم كما بالنظافة، االعتناء كثرية األمم من أنفسهم

وعبارته: الفرنساوية، باللغة املؤلف واألخالق» «العوائد

غالب مدنهم يف فتجد «الفلنمك»، أهل املنازل: بنظافة اعتناء الناس «أعظم
من مجملة وبيوتهم بالتنظيف، املتعهد األبيض، بالحجر مبلطة حاراتهم
الخارجية.» وحيطانهم بل دائًما، تغسل (القزاز) وشبابيكهم أيًضا، خارجها

من املجتمعة7 األقاليم وببالد اإلنكليز، بالد من حصة يف النظافة توجد وقد
وغريهما. والنمسا فرنسا يف قليلة وهي «أمريكة»،

القمل، يأكلهم أناس بعض تجد بل القمل، وكثرية االتساخ، كثرية هي من األمم ومن
يبالون. وال

كل بها ويغري تغسل، التي البيض األقمصة انتشار منذ من الربص داء ذهب وقد
آثار من والسالمة النظافة أنتج ما جملة من البيض فاملالبس مرات، وعدة مرة، أسبوع

الرديئة». األوساخ
انتهى.

«ويشممونها». املطبوعة يف 6

.Stats-units كلمة لرتجمة منه محاولة 7
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والجزائر والبالد، الجبال، من رأينا، فيما

املسمى الشامخ جبلها بعد عىل ورأينا سفرنا، من يوم سابع «كريد» جزيرة عىل مررنا قد
تواريخهم. يف الغريبة باألمور الشهري «إيدا» اليونان عند

يكتبها وبعضهم (باملهملتني)، «سيسيليا»، جزيرة رأينا منه، عرش الثالث اليوم يف ثم
«صقلية». أو «صقالية»، باسم العربي باللسان مشهورة وهي باملعجمتني،

«بغاز املسمى (بالبغاز) عنها منفصلة «إيطاليا» بالد من الجنوب عىل الجزيرة وهذه
وهي النون)، وفتح الياء، وسكون املهملة، املكسورة السني وتشديد امليم، (بفتح مسينة»،
«شونة السابق، الزمن يف تسمى كانت ولذلك وأخصبها؛ املتوسط البحر جزائر أعظم من
األعرص يف وكانت رومة»، «شونة السابق. لحرب سببًا السالفة األعرص يف وكانت رومة»،
إىل األمر انتهى ثم الغرب، سكان أي «قرطاجة»، أهل مع الرومانيني لحرب سببًا السالفة
املسلمون، فتحها ثم اليونان، ملوك إىل منهم انتقلت ثم الرومان، حكم تحت وقعت أن
وسكون املشددة النون (بضم «النرمندية»، (٣٥ ،٣٤ (ص النصارى عليها تغلب ثم
سكان وهم الشمال، أهل من فرقة املشددة) الياء وفتح الدال، وكرس امليم وفتح الراء،
ثم اإلسبانيول، ملوك بعض حكمها ثم فرنسا، أياالت من اآلن هو الذي «نرمنديا» إقليم
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«بولية»2 املسماة الكتان»1 «نابيل مملكة من جزءًا كانت أن إىل األمر انتهى ثم النيمسا،
«سيسيليا» بتغليب «السيسيليتني» اإلفرنج عند اآلن يسميان قد و«نابيل» هي إنها حتى

«نابل». عىل
الجبال فوق ومدنها نفس، ألف مائة الجزيرة هذه أهل أن الجغرافيا كتب ويف
(بفتح «منتثنا» املسمى الجبل عرش الرابع اليوم يف بعد، عىل الجزيرة بهذه رأينا وقد
مركبة كلمة و«منتثنا» املثلثة) الثاء وسكون الفوقية، التاء وكرس النون، وسكون امليم
«منت هكذا كتابتها فاألحسن «اثنا» واألخرى جبل، معناها: «منت» إحداهما كلمتني: من
فهو «جبل» تحريف االسم هذا أن يل ويظهر «جبيل»، بلفظة اآلن مشهور وهو اننا»،
إىل خروجهم بعد فبقي الجبل، هذا عىل وأطلقوه الجزيرة، هذه يف املسلمون أدخله عربي

له. الجزيرة هذه أهل بتحريف وتغري اآلن،
مواد يقذف وقد لهب، وبالليل دخان، بالنهار منه يخرج فإنه نار، جبل الجبل وهذا

محرتقة. حجرية
الناري الجبل ويسمى البلكانية». «الجبال باإلفرنجية تسمى النار جبال إن ثم
وقد الواو)، (بضم «ولكان»، ويقال الالم)، وسكون املوحدة، الباء (بضم «بلكان»،
أهل لغة عن تعريب ولعله بالراء) «بركان» لفظة عىل بالعربية االسم هذا ف صحِّ
كتابه يف السعودي ذكره كما الهاء) وسكون الطاء، (بفتح «طهمة» ويسمى األندلس،

الذهب». «مروج املسمى
مكسورتني، فوقية وتاء (بكاف «كراترية»3 بالفرنساوية: تسمى الربكان وفوهة

الجزائر. يف إال غالبًا نار جبل يوجد وال الثانية)، الراء وفتح
ألف املحيط البحر سطح ظهر عىل ارتفاعه أن الجبل هذا رصد أرباب ذكر وقد
فرنساويًا فرسًخا وخمسني خمسة نحو قاعدة دورة وأن أقدام، وثالث4 قدم وتسعمائة

فرسخ. ربع فوهته ودائرة
حتى مطفيًا مدة يمكث وقد يهيج. ثم يسكن، ثم يهيج، النار جبل أن العادة إن ثم
أثنا» «جبل هاج وقد أعرص، مدى ميض بعد ثانيًا يهيج ثم بالكلية، خموده الناس يظن

قطانيا. ويسمى: فيه الذي اإلقليم إىل «نابيل» بإضافة 1
.Pouille 2

.Cratére 3

خطأ. وهو (ثالثة) األصل: يف 4
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وأعظم اإلفرنج، بتاريخ وتسع5 وثمانمائة ألف سنة هيجانه ومنها مرة، وثالثني إحدى
«كابان»، مدينة خرب (٣٤ (ص حيث وتسعني؛ وثالث سبعمائة سنة كان ما هيجانه

نفس. ألف عرش ثمانية وأهلك
وابتداء األرض، تحت والدوي والفرقعة العجيج شدة الرباكني هيجان وعالمة
بحوادث الزالزل حوادث قابلنا إذا «إننا الطبائعية:6 بعض قال ازدياده، أو التدخني،
األرض تحت التي النريان وهي واحدة، لعلة معلولتان الحادثتني هاتني كأن رأينا الرباكني
الزالزل آثار أن يعني الرباكني، آثار من أوسع الزالزل آثار أن إال باطنها، يف املحتقنة أي
جبل قرب بجوار إال تمتد فال النار جبال آثار بخالف األرض، من عظيم متسع يف تظهر

النار».
بعضهم ذلك وعلل الربكان عن البعد بقدر تعظم الزلزلة أن أيًضا العادة جرت وقد
بركان األرض يف كان فإن منه، لتخرج منفًسا، تحاول األرض تحت التي النار إن بقوله:
الرباكني، عن الخالية األرض بخالف الزلزلة، فتتفقد النار، قوة فتذهب منه، تخرج فإنها

بذلك. األرض فرتتج تجده، فال فيها، منفًسا تحاول النريان فإن
عن صادر والزالزل، الربكانية الحوادث من كالً إن أيًضا: الحكماء بعض وقال
الكاف، وسكون الهمزة، بكرس «إالكرتيسته»،7 بالفرنساوية: املسماة املحاكة، جاذبية
املشددة، الراء (بفتح «الرسيس»، املسماة: التاء)، وفتح السني، وكرس والراء، التاء وكرس

حكها. عند الكهرباء خاصة هي التي السني) وكرس
األرض، بناء يف الحكماء بعض اعتمده ما ينايف «إنه القول: هذا رد يف بعضهم قال

صخورها». طبقات ونظم
العلو، عظم كلما ويقل علوه، قل كلما يغلب الربكان ثوران أن املقررة القواعد ومن

أعلم. وتعاىل سبحانه وهللا العادة. به جرت ما وهذا
أبًدا؛ السفينة من نخرج لم «مسينة»، مدينة عىل رسونا عرش الخامس اليوم ويف
(الكرتنة)، بعد إال يدخلها أن بالدهم إىل الرشقية البالد من يجيء من يمكنون ال ألنهم
ما بسائر لإلنسان يجيئون ولكنهم الوباء. رائحة إلذهاب معلومة، أيام مكث وهي:

تسع. االصل: ىف 5

الجيولوجيا. علماء الطبائعية: 6
.Electricité 7
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(راجع التام. التحفظ مع ونحوه، خل فيه إناء يف فيضعونه الثمن، ويناولهم يحتاج،
الثانية). املقالة من األول الفصل

واملياه والخرضاوات الفواكه، من إليه، احتجنا ما املدينة هذه من تزودنا وقد
العالية قصورها بُعد من وشاهدنا أيام خمسة بموردتها وأقمنا آخره، إىل العذبة..
الغروب، وقت يدخل أن قبل ووقداتها قناديلها توقد ورأيناها السامية الشامخة وهياكلها

الشمس. رشوق بعد وتمكث
بها سمعنا إننا حيث عيًدا؛ كانت بها مرورنا مدة أن والظاهر (٣٦ ،٣٥ (ص

جًدا. مطرب النواقيس رضبهم إن حتى إقامتنا، مدة النواقيس أصوات
ظريفة، مقامة الظرفاء بعض مع املحادثة يف الليايل، هذه من ليلة يف صنعت وقد

معان: ثالثة مضمونها
الذات استحسان إىل تميل السليمة الطبيعة أنه من مانع ال أنه يف املجادلة األول:

قويل: فيه وأنشأت لطيفة، شواهد حملة ذلك يف وأنشأت العفاف، مع الجميلة

أخ��اف ص��ب��وت��ي م��ن ول��س��ت ج��م��ال ذي ك��ل إل��ى أص��ب��و
ال��ع��ف��اف ش��ي��م��ت��ي وإن��م��ا ارت��ي��اب ال��ه��وى ف��ي ب��ي ول��ي��س

براحته، الراح عن واستغناؤه محبوبه، عني خمر معاني من املحب سكر الثاني:
قويل: املعنى هذا فيه وأنشأت

خ��دي��ه ش��ب��ه ف��ي��ه��ا ال��خ��م��ر وج��وه��ر ي��ده ف��ي وال��ك��أس ب��دا، ل��م��ا ق��ل��ت ق��د
ع��ي��ن��ي��ه س��ح��ر م��ع��ان��ي م��ن ون��ش��وت��ي م��ح��اس��ن��ه ف��ي ط��رف��ي ن��زاه��ة ح��س��ب��ي

يحسن ظريًفا الناقوس يرضب من كان إذا الناقوس، برضب النفس تأثر يف الثالث:
الشاعر: قول املعنى هذا يف أنشدت وقد ذلك،

ب��ال��ن��واق��ي��س ض��ربً��ا ال��ظ��ب��ي ع��لَّ��م م��ن ل��ه ق��ل��ت ب��ال��ن��اق��وس ي��ض��رب ج��اء م��ذ
ق��ي��س��ي ال��ن��وى؟ ض��رب أم ال��ن��واق��ي��س، ض��رب ي��ؤل��م��ك��ي ال��ض��رب أيُّ ل��ل��ن��ف��س: وق��ل��ت

عن بالجواب تجانيسها، ونوع معناها، يف والبحث مجنسة، أبيات ببعض وذيلتها
ذلك. يف الكالم بسط محل هذا وليس آخره، إىل نحوية.. ألغاز بعض
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حاذينا حتى رسنا سفرنا، مدة من العرشين املتمم اليوم املدينة هذه من رسنا ثم
وجاوزناه. النار، جبل

باللغة تسمى قديًما كانت وقد «نابيل»، مدينة جاوزنا والعرشين الرابع اليوم ويف
السفينة، قدام وصار الريح، فانعكس ميالً، تسعني بنحو وتعديناها «بولية»، الرتكية

بعضهم: قول ويعجبني الهواء. جهة من ألنه إليه؛ ال املقصد من هابًا

ال��ن��وى: أل��م م��ن ف��ق��ل��ت ، إل��يَّ ي��وًم��ا ي��م��ل ول��م ي��م��ي��ل، ع��ن��ي وم��ه��ف��ه��ف
ال��ه��وا؟! ج��ه��ة م��ن وأن��ت ك��ي��ف ف��أج��اب: ال��ن��ق��ا؟ غ��ص��ن ي��ا إل��يَّ ت��م��ي��ل ال ل��م

الصفدي: الصالح وقول

ث��وى؟ ق��د ع��ن��دك ال��ل��ي��ن أن أت��زع��م ع��ط��ف��ه: ه��ز إذ األغ��ص��ان ل��ه ت��ق��ول
ال��ه��وى م��ع م��ن��ا م��ال م��ن ع��ل��ى ل��ي��ق��ض��ي ن��س��ي��م��ه ع��ن��د ال��روض ف��ي ن��ح��ت��ك��م ف��ق��م،

ولم عندها، ورسونا جاوزناها، أن بعد «نابيل» مدينة إىل رجعنا الريح، فبانعكاس
تقدم. ملا ندخلها

«صقلية» جزيرة بالد عىل يحكم وملكها اإلفرنج، ببالد العظمى املدن من وهي
الكتان»،8 «نابيل العربية، باللغة تسمى وقد امللك، كريسهذا هي «نابيل» ومدينة املتقدمة،

الكاف). وسكون الالم، وكرس الهمزة، (بفتح
تغلبت ثم سنة، مائتي نحو ومكثت اإلسالم، يد يف «نابيل» مملكة كانت وقد
النصارى أيدي يف اآلن إىل تزل ولم «صقلية» ومملكة هي النورمندية، النصارى عليها

الجنوبية. إيطاليا بالد تسمى: إنها حتى اإليطاليانية،
اإلفرنجية. بالبالد األصلية األربعة (البنادر) إحدى هي «نابيل» مدينة أن أسفنا وقد
الراء وسكون القاف، (بضم «قرسقة»، جزيرة والعرشين التاسع اليوم يف رأينا ثم
«قرس»، جزيرة اآلن: وتسمى الفرنسيس، حكم يف هي التي القاف) وفتح السني، وضم
(بضم «نابليون»، وطن وهي طويالً، زمنًا فيها يمكثوا ولم املسلمون، فتحها وقد

.٩١ ص راجع 8
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غزوة يف مرص عىل تغلب الذي «بونابارته» باسم الشهري وبالياء) الالم، وسكون الباء،
«الطوبجية). يف رئيًسا كان أباه أن مع فرنسا، سلطنة توىل ثم الفرنساوية،

البحر يف مكثنا مدة فكانت «مرسيليا»، فرضة عىل رسونا والثالثني الثالث اليوم ويف
السني تشديد امليم، (بفتح «مسينة»، قدام أيام خمسة مكثنا ومنها يوًما، وثالثني ثالثة
ذلك ولوال الرياح.. بلعب كثريًا وتأخرنا «نابيل»، قدام يوم ونحو النون)، وفتح املكسورة،

يسري. بيشء املدة هذه من أقل يف لوصلنا
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مرسيليا مدينة يف إقامتنا مدة يف

سفينة من فنزلنا فرنسا، بالد فرض إحدى هي التي «مرسيليا» موردة عىل رسونا قد
عادتهم. عىل (للكرنتينة) معه املدينة خارج بيت إىل فوصلنا صغرية، زوارق يف السفر

املدينة. يدخل أن قبل (يكرتن) أن بد ال الغربية البالد من أتى من أن من
يوثق بعضمن يل حكاه ما عىل املغرب، علماء بني (الكرنتينة) يف قيل ما هنا ولنذكر
(٣٧ (ص التونيس املناعي محمد الشيخ العالمة بني وقعت قال: الغرب، فضالء من به
املؤلف البريم، محمد الشيخ العالمة الحنفية ومفتي الزيتون، بجامع املدرس املالكي،
السلطان إىل مبدئها من عثمان بني دولة تاريخ وله واملعقول، املنقول يف كتب عدة
والثاني بتحريمها، األول فقال وحرضها، (الكرنتينة) إباحة يف محاورة الحايل، محمود
والسنة، الكتاب من ذلك عىل واستدل رسالة، ذلك يف وألف وبوجوبها، بل بإباحتها،
عىل االستدالل يف فيها اعتماده عىل ذلك، يف رسالة وألف التحريم، عىل األدلة األول وأقام

القضاء. من الفرار جملة من (الكرنتينة) أن
كالبسط وبسطها، األرض كروية يف هذه، نظري أيًضا محاورة بينهما ووقعت

لخصمه. والكروية للمناعي،
الشيخ العالمة سائرة، وأنها مستديرة، األرض بأن املغرب علماء من قال وممن
مالك، فقه يف مخترص مؤلف وهو «تمبكتو»، بالد بقرب أزوات، بأرض الكنتاوي مختار
من ذلك غري وله النحو، يف مالك ابن «ألفية» أيًضا وضاهى خليل» «متن به ضاهى
كتابًا ألف وقد الشاذيل، كحزب وأحزاب، كأوراد والباطنية، الظاهرية العلوم يف املصنفات



باريز تلخيص يف اإلبريز تخليص

كروية عىل فتكلم الهيئة، علم باملناسبة فذكر علوم، جملة فيه جمع «النزهة»، وسماه:
اعتقاد يرض وال كرة، األرض أن كالمه من فتلخص ذلك، ووضح سريها، وعىل األرض،

سكونها. أو تحركها
صاحبها عىل النبوية، لهجرة من وعرشين وست ومائتني ألف سنة الشيخ هذا مات

باسمه. املسمى حفيده وخلفه السالم، وأزكى الصالة أفضل
والحدائق القصور به جًدا، متسع (للكرنتينة) فيه كنا الذي البيت هذا إن ثم
بالرياض وامتالئها وإتقانها، البالد هذه أبنية إحكام كيفية عرفنا فبه املحكم، والبناء

آخره. إىل والحياض..
لنا أحرضوا أنهم وذلك غالبها، يف غريبة أمور حرضلنا وقد إال يوم أول يف نشعر ولم
البالد هذه ألن عليها؛ للجلوس كريس مائة ونحو لغاتهم، نعرف ال فرنساوية، خدم عدة
الجلوس عن فضالً األرض، عىل مفروشة سجادة نحو عىل اإلنسان جلوس يستغربون
الصحون من رصوها ثم عالية، بطبليات جاءوا ثم للفطور، السفرة مدوا ثم باألرض،
وشوكة، وسكينًا، (القزاز)، من قدًحا صحن كل قدام وجعلوا بالعجمية، الشبيهة البيضاء
رصوا ثم فلفل، فيه وآخر ملح، فيه وإناء املاء، من قزازتني نحو طبلية كل ويف وملعقة،
كل يف فوضعوا (٣٨ (ص بالطبيخ جاءوا ثم كريس، واحد لكل كرايس، الطبلية حوايل
فيعطي الجميع، عىل ويقسم الطبلية، أهل أحد ليغرف صحنني، أو كبريًا صحنًا طبلية
ال بالشوكة فمه إىل يوصله ثم قدامه، التي بالسكني يقطعه شيئًا صحنه يف إنسان لكل
أبًدا. قدحه من يرشب أو سكينه، أو غريه، بشوكة وال أصالً، بيده اإلنسان يأكل فال بيده،

عاقبة. وأسلم أنظف هذا أن ويزعمون
أونية يف وال بل النحاس، صحون يف أبًدا يأكلون ال أنهم اإلفرنج عند يشاهد ومما

املطلية. الصحون يستعملون دائًما بل فقط، للطبخ فهي مبيضة؛ ولو أبًدا،
فأول منها؛ مرتبة كل وتعددت كثرت وربما معروفة، مراتب عدة عندهم وللطعام
األطعمة، أنواع من نوع بكل ثم باللحوم، بعده ثم (بالشوربة)، يكون الطعام افتتاحهم

(بالسلطة). ثم والفطورات، كالخرضاوات
خرض مثالً (السلطة) فصحون املقدم، الطعام بلون مطلية1 الصحون كانت وربما
أنهم إال املخدر، بالرشاب ثم الفواكه، بأكل أكلهم يختمون ثم (السلطة)، بلون منقوشة

«املطلية». املطبوعات: يف 1
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عىل كل والفقري؛ للغني مطرد األمر وهذا والقهوة، بالشاي ثم القليل، منه يتعاطون
حاله. حسب

ليأكل مستعمل غري صحنًا وأخذ ه، غريَّ صحنه يف طعاًما أكل كلما اإلنسان إن ثم
آخر. طعاًما فيه

عىل اإلنسان ينام أن بد ال أنه عندهم والعادة الفراش، آالت لنا أحرضوا إنهم ثم
لنا. ذلك فأحرضوا رسير، نحو مرتفع يشء

وفيه جًدا، متسع أنه غري أبًدا منه نخرج ال يوًما، عرش ثمانية املحل هذا يف ومكثنا
رياضها. يف والتنزه فيها، للتمايش متسعة، ومحال عظيمة، حدائق

وأطراف الليل آناء عندهم تستمر التي املجملة املزينة العربات ركبنا البيت هذا ومن
املصنوعة القصور من حواشيها، يف لكنه املدينة، يف بيت إىل بها ورسنا تقرقع، النهار
مكثنا ومدة «باريس» مدينة إىل التوجه منتظرين فمكثنا وأدواتها، بحدائقه املدينة خارج

القهاوي. بعض وندخل البلد، يف للتسيل ساعات بعض نخرج كنا البيت هذا يف
هي إذ الحشمة؛ ألرباب مجمع هي بل للحرافيش، مجمًعا ليست عندهم والقهاوي
جًدا، غالية فيها ما وأثمان التام، بالغنى إال تليق ال التي النفيسة العظيمة باألمور مزينة
الخمارات أو فقرية قهاوي بعض يدخلون فإنهم الفقراء وأما الثروة، أهل إال يدخلها فال
مدينة أن أسلفت وقد نسبيًا. تجمالً مجملة أيًضا املحال هذه ذلك ومع واملحاشيش،

مرسيليا. حالها يف تشبه (٤٠ (ص إسكندرية
جملة ملرور مفرًطا اتساًعا والطرق السكك اتساع بينهما الفرق أن هنا وأذكر
ثم ذلك، بنحو الخديوية بالهمة اإلسكندرية صارت واآلن واحد، طريق يف مًعا عربات
عظيمة مرآة الجوانية حيطانها يف يوضع العظيمة املنادر أو واألروقة القاعات سائر إن
رونق لها ليظهر املرآة؛ زجاج من كلها القاعة جوانب سائر كانت ربما إنه حتى كبرية،
بهذه املزججة الوضع العظيمة بالدكاكني مررنا البلدة إىل خرجنا مرة «فأول عظيم.

الظهرية. وقت الوقت هذا وكان الجميالت، بالنساء واملشحونة املرائي،
تحته، وما والقفا، تحته، وما والنحر، والرأس، الوجه كشف البالد: هذه نساء وعادة

املنكبني. قرب إىل واليدين
فكان للرجال، فهي األشغال وأما للنساء، باألصالة والرشاء البيع أن أيًضا والعادة

يعمرها. ما وعىل عليها، فرجة ونحوها والقهاوي بالدكاكني لنا
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عجيبة فرأيناها دخلناها، عظيمة، قهوة التحف من برصنا عليه وقع ما أول وكان
وريش دواة وقدامها عظيمة، صفة عىل جالسة امرأة والقهوجية والرتتيب، الشكل
ومحل الناس جلوس محل وبني القهوة، لعمل محل الناس عن بعيدة قاعة ويف وقائمة،
باملشجرات املكسوة بالكرايس مرصوص للناس الجلوس ومحل القهوة، صبيان القهوة
الرخام من بحجر مفروشة طاولة وكل الجيد، الكابيل الخشب من املصنوعة وبالطاوالت
طلب فإذا والفطورات، الرشاب أنواع سائر يباع القهوة هذه ويف املنقوشة، أو األسود
دفرتها، يف وتكتبه له، بإحضاره تأمر وهي القهوجية، من الصبيان طلبه شيئًا اإلنسان
الدفع، يريد حني للطالب، الصبي مع وتبعثها الثمن، فيها صغرية ورقة به وتقطع
ويذيبه، فيها ليخلطه السكر، معها له أحرض القهوة رشب إذا اإلنسان أن والعادة
من فناجني أربعة نحو كبري عندهم القهوة وفنجان كعادتهم. ذلك ففعلنا ويرشبه،
ألجل اليومية الوقائع أوراق القهوة وبهذه فنجان، ال قدح فهو وبالجملة مرص. فناجني
نافذة؛ عظيمة قصبة أنها ظننت بها ومكثي القهوة بهذه دخويل وحني فيها، املطالعة
كل يف صورهم ظهرت خارجها أو داخلها جماعة بدا فإذا الناس، من كثريًا بها أن ملا
وما طريق، القهوة هذه أن فيظن قياًما، وقعوًدا مشيًا تعددهم ظهر الزجاج، جوانب
فعرفت املرآة، يف صورنا عدة رأيت أني بسبب إال مسدودة قهوة (٥٤ (ص أنها عرفت
قال كما اإلنسان. صورة تثني أن عندنا املرآة فعادة الزجاج؛ خاصية بسبب كله هذا أن

الشأن: هذا يف بعضهم

ل��ع��ي��ن��ي ت��ث��ن��ي��ه أن م��خ��اف��ة ع��ن��ه ال��م��رآة م��ن��ظ��ر أب��رق��ع
ف��رق��دي��ن! ت��ج��ل��ى إذا ف��ك��ي��ف ف��ذ وه��و أق��اس��ي، م��ا أق��اس��ي

الصورة تعدد أن صورتها، وعظم الجدران عىل تعددها بسبب اإلفرنج، عند وعادتها
واألركان. الجوانب سائر يف الواحدة

كالمي: ومن

خ��ب��ر ل��ه ي��س��م��ع ول��م ب��ق��ل��ب��ي، س��وى أث��ر ل��ه ي��ب��ق��ى ف��ال ع��ن��ي ي��غ��ي��ب
ص��ور ك��ل��ه��ا ب��دور ف��ي��ه��ا ي��ل��وح ص��ورت��ه ال��م��رآة ع��ل��ى ي��ل��ق��ي ف��ح��ي��ن
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سهل: ابن قول من املعنى هذا يف تخيالً ألطف أر لم العطار: شيخنا وقال

ال��ل��ه��ب��ا أح��ش��ائ��ي ف��ي ش��ب ف��ع��ك��س��ه��ا ص��ورت��ه ش��م��س ف��ك��ري ب��م��رآة أل��ق��ى

مرآة: بيده مليح يف الحريري قال

م��دن��ف��ا ب��ه��ا ص��بً��ا ف��أص��ب��ح ال��م��رآة ف��ي ص��ورت��ه ح��س��ن رأى
ي��وس��ف��ا رأى ق��د ب��أن ي��ش��ي��ر ل��ه اس��ًم��ا ي��ع��ق��وب وص��ي��ر

باريس. مدينة ذكر يف كله ذلك عىل الكالم كمال وسيأتي
الحروف، تقطيع بتعلم أيًضا شغلناها (الكرنتينة) بعد مرسيليا يف إقامتنا ومدة

الفرنساوية. اللغة تهجي تعلم يعني
خرجوا الذين والشام مرص نصارى من كثري مرسيليا مدينة يف يوجد إنه ثم
وندر الفرنسيس، لبس يلبسون جميًعا وهم مرص، من خروجهم حني الفرنساوية مع
من ومنهم مات، من منهم فإن الفرنسيس؛ مع خرجوا الذين اإلسالم من أحد وجود
أخذهن اللواتي والنساء والجركسية، الجورجية املماليك، خصوًصا باهلل، والعياذ تنرص،

دينها. عىل باقية عجوًزا امرأة وجدت وقد السن، صغار الفرنسيس
(أغاة بمرص الفرنسيس واله كان إنه ويقال العال، عبد له يقال إنسان تنرص وممن
سنة، عرشة خمس نحو إسالمه عىل وبقي تبعهم، سافروا فلما أيامهم، يف انكشارية)
إنه ويقال قليل بعد مات ثم بنرصانية، الزواج بسبب باهلل، والعياذ تنرص، ذلك بعد ثم
فقال اإلسالم، إىل وعاد بخري، له ختم ولعله هللا! رسول يا أجرني يقول: موته عند سمع

الحال: بلسان

ن��ب��يِّ��ي آم��ن��ة واب��ن رب��ي، وال��ل��ه م��ل��ت��ي ال��ح��ن��ي��ف��ُة ل��ل��ه، ال��ح��م��د

اآلن معلم أحدهما النرصانية؛ دين عىل مرصوهم يف أتوا وبنتًا، ولدين له رأيت ولقد
زعبل. أبي مدرسة يف
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قتل بعد مرص يف املتويل «منو» املسمى عسكر رس أن بعضهم يل حكاه ما ومثله
هو كما نفاًقا، مرص يف أسلم كان الباء) وكرس اللم وكرس الكاف، (بفتح «كليرب» الجنرال
الفرنسيس خرج فلما رشيد، أرشاف من رشيف ببنت وتزوج هللا عبد وتسمى: الظاهر،
العمامة وأبدل النرصانية، إىل رجع وصل فلما معه، أخذها الرجوع، وأراد مرص، من
يعمد أن زوجها وأراد ولدت، فلما أيام مدة دينها عىل هي زوجته، مع ومكث (الربنيطة)
وال أصالً، ولدي أنرص ال وقالت: ذلك الزوجة أبت لينرصه النصارى عادة عىل ولده
عمل وهو واحد مآلها وإن حق، األديان كل إن الزوج لها فقال الباطل! للدين أعرضه
أن فعليك مسلمة وأنت بذلك، ناطق القرآن إن لها فقال أبًدا بذلك ترض فلم الطيب،
دسايس» «البارون العربية باللغة اإلفرنج أعلم بإحضار أرسل ثم نبيل: بكتاب تصدقي
إنه بقوله: فأجابها فسألته، ذلك عن سليه لها وقال القرآن يقرأ يعرف الذي هو فإنه
َمْن اِبئنَِي َوالصَّ َوالنََّصاَرى َهاُدوا َوالَِّذيَن آَمنُوا الَِّذيَن ﴿إِنَّ تعاىل قوله القرآن يف يوجد
ُهْم َوالَ َعَليِْهْم َخْوٌف َوالَ َربِِّهْم ِعنَْد أَْجُرُهْم َفَلُهْم َصاِلًحا َوَعِمَل اآلَِخِر َواْليَْوِم ِباهللِ آَمَن
قيل ما عىل األمر انتهى ذلك بعد ثم ولدها، بمعمودية فأذنت بذلك! فحجها يَْحَزنُوَن﴾.

كافرة. وماتت تنرصت، أنها

أوه��ام ألن��ه ف��م��ح��ال؛ اإلس��الم ف��ات��ك إن دي��ن ك��ل

واسمه كاإلفرنج، أيًضا البس إنسان مرسيليا: يف املرصيني جملة من رأيته ومما
اليسري، إال العربي اللسان من يعرف فال العربية، اللغة غري يف اللسان منطلق محمد
يسمى أباه وأن أرشافها، من أسيوط مدينة من بأنه فأجاب مرص، برب بلده عن فسألته
ذلك من قريبًا أو مسعودة تسمى وأمه البلدة، هذه أكابر من وهو الرحيم، عبد السيد
من يعرف إسالمه عىل باق إنه ويقول: ِصغره، حال يف الفرنساوية اختطفه وأنه االسم،

كريم!». وهللا رسوله، ومحمد واحد هللا الدينية: األمور
أرشاف سمة وجهه عىل وكان الخري، فيه توسمت كالمه بعد أنني العجائب ومن
سيدي بن حريز سيدي أوالد من كان كالمه صح فإن حقيقة، (٤٤ ،٤٢ (ص أسيوط
سيدي الرباني القطب بن يحيى سيدي أوالد من طهطا وأرشاف الطهطاوي القاسم أبي
وشهرة شندويل، جزيرة أهل ذريته البصري، عيل سيدي يسمى ثالث وله القاسم، أبي
الوهاب عبد سيدي يذكره لم وإن يعرفه، من عىل تخفى ال الطهطاوي القاسم أبي سيدي
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سيدي إىل نسبهم ينتهي العثمانية بالبالد األرشاف من وكثري الطبقات، يف الشعراني
املتقدم. حريز

معرفتها يمكن وال غريب وأمرها كل» «السبكتا املسماة امللعبة مرسيليا يف رأيته ومما
هذه يف ومكثنا «باريس» عىل الكالم يف ونذكرها بالعني، رؤيتها من بد ال بل بوصفها،

باريس. إىل وتوجهنا يوًما خمسني البلدة
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بينهما املسافة ويف باريس دخول إىل مرسيليا من الخروج يف

موضًعا أو العربة يستأجروا أن بالعربات باريس إىل مرسيليا من املسافرين عادة أن اعلم
الطريق. مدة والقوت للعربة1 معلوًما قدًرا يدفعوا أو كيسهم عىل يأكلوا أن فأما فيها،

الطريق يف التي البالد وكل ونحوه، األكل وقت إال ونهاًرا ليالً يكون السفر إن ثم
واملرشوبات املطعومات أنواع سائر عىل مشتملة والرشاب، للطعام معدة مواضع فيها
فهي وبالجملة العظيم، بالفرش مفروشة للنوم محال وفيها والظرافة. النظافة غاية يف

واألدوات. اآلالت مستكملة
رسيًعا، سريًا مرسيليا من ورسنا يوم، يف منا جماعة كل السفر، عربات ركبنا فلما
مدينة وصلنا ونحوها، بالرياح البحر كسفر اإلنسان، يتأثر وال واحدة، حالة عىل مستمًرا
عرش وتسعة باثنني مرسيليا من البعد عىل ليون، ومدينة الثالث، اليوم ضحوة يف ليون
مكثنا وقد فرنساويًا، فرسًخا عرش وأحد مائتان «باريس» إىل «مرسيليا» ومن فرسًخا،
فيها، باملرور إال املدينة هذه داخل أَر ولم لالسرتاحة، ساعة عرشة اثنتي نحو «ليون» يف

فيه: كنا الذي البيت شباك من أو

للعربية. املطبوعة: يف 1
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ال��س��ف��وح��ا ن��زل ب��ع��ض��ه��ا ل��ي��ن��زل رض��وى أع��الم ي��س��ت��ط��ع ل��م وم��ن

من خروجنا من السابع اليوم صبيحة فدخلناها «باريس»، إىل ليالً منها رسنا ثم
عظيمة والخفر، والرشاء البيع عىل مشتمل وأغلبها كثرية، بقرى مررنا وقد مرسيليا،
خصوًصا غالبًا، ببعضها2 متصلة مسلسلة فالقرى وبالجملة باألشجار، مزينة األبنية
واملسافرون واحدة، بلدة يف أنه إال يظن ال اإلنسان إن حتى السري، جد مع (٤٤ (ص
يف تخلفه وندر الطرق، سائر يف مطرد مرتب بوجه املرصوصة األشجار ظل يف غالبًا
وصفاء النساء جمال أن الصغرية والبالد القرى هذه يف الظاهر إن ثم املحال. بعض
نساء من تزينًا أقل األرياف نساء أن غري «باريس» مدينة يف ذلك من أعظم أبدانهن

العمران. بالد سائر يف املطردة العادة هو كما «باريس»

ببعض. بعضها سلسل الصواب: 2
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أرضها، وطبيعة الجغرايف، وضعها جهة من «باريس» تخطيط يف
وقطرها إقليمها ومزاج

بني تلفظ التي الفارسية (بالباء «باري» الفرنسيس عند تسمى املدينة هذه أن اعلم
عادة هو كما فيه، أبًدا بالسني ينطق وال «باريس» االسم هذا يكتب ولكن والباء) الفاء
السني حرف خصوًصا أبًدا، بها يلفظون وال الحروف بعض يكتبون أنهم من الفرنساوية
حكماء مدينة التاء) (بإمالة أتينه مثالً أبًدا به ينطق ال فإنه الكلمات؛ بعض آخر يف
األوفق أن وأظن «فارس». قالوا وربما (باريز)، أو (أتينس) بالفرنساوية تكتب اليونان
نشأ إنما ذلك ولعل بالزاي، قراءتها أهلها غري ألسنة عىل اشتهر وإن بالسني، كتابتها
وإن رشوط، ببعض األحيان بعض يف زايًا تقرأ قد الفرنساوية اللغة يف السني أن عن
بارزياني، الفرنسيس عند «باريس» إىل النسبة فإن النسبة حال يف إال هنا مفقودة كانت
النسبة يف القاعدة هذه ولكن أصولها، إىل األشياء ترد النسبة ألن السبب؛ هو بعينه وهذا
كتابتها فيها أنشدتها التي أشعاري بعض يف مشيت وقد أعجمية، هنا والنسبة العربية،

بالسني.
قلت: حيث

م��ص��ر وص��ال ل��غ��ي��ر ه��ذا ف��م��ا ث��الث��ا ب��اري��ًس��ا ط��ل��ق��ت ل��ئ��ن
ك��ف��ر! ب��ن��ت ل��ي��س��ت م��ص��ر ول��ك��ن ع��روس ع��ن��دي م��ن��ه��م��ا ف��ك��ل
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وقلت:

ب��م��ص��ر م��ط��ل��ًع��ا إن وق��ال��وا ط��را ال��ح��س��ن ش��م��وس ذك��روا ل��ق��د

∗∗∗
ب��ذك��ر ل��خ��ص��وه��ا ب��ب��اري��س ت��ب��دو وه��ي رأوه��ا ل��و ول��ك��ن

تسمى، السني نهر عىل كانت الفرنساوية قدماء من طائفة ألن بذلك؛ وسميت
وليس والحوايش، األطراف سكان الفرنساوي القديم اللسان يف ومعناها (الباريزيني)،

بعضهم. قاله كما شهري رجل اسم «باريس» عن منقوالً االسم هذا
وهي اآلن، اإلفرنج مدائن أعظم ومن الدنيا، مدائن أعمر من املدينة هذه إن ثم

محله. يف ذلك تفصيل وسيأتي فرنسا، ملك وقاعدة الفرنسيس، بالد كريس
الشمايل، العرض من دقيقة وخمسني درجة واألربعني التاسعة يف موضوعة وهي

القدر. بهذا الشمال جهة االستواء خط عن بعيدة أنها يعني
الفرنساوية إليه ينسب الذي النهار نصف خط اعتربنا فإذا يختلف، فإنه طولها وأما
يمر وهو السلطاني، رصدهم يف املرسوم النهار نصف خط وهو األماكن، سائر أطوال
إذا وأما صفًرا، طولها كان الفرنساوية، حساب عىل األطوال مبدأ حينئذ فهو بباريس،
إىل يزال1 وال منه، األطوال بطليموس يأخذ كان الذي النهار نصف خط عىل حسبنا
الخالدات» «الجزائر نهار نصف خط وهو «الفلمنك» كأهل األمم، بعض أطوال مبدأ اآلن

الرشقي. الطول من تقريبًا درجة عرشين يف باريس كانت املغرب، ببحر
وثمرة األمكنة، من مكان يف2 والعرض الطول درجتي معرفة كيفية هنا لك ولنذكر
باألدلة أوضحوا قد الهيئة علماء أن اعلم فنقول: بصدده نحن عما يخرجنا كان وإن ذلك،
صورة وسموها صورة، هيئتها عىل صنعوا ثم التكوير، صادقة غري وإنها األرض، كروية

األرض.
ودوائر نهار أنصاف دوائر فيها توهموا معرفتها، وتسهيل األرض، تقسيم وإلمكان
األرضية الكرة فمحور املصطنعة؛ صورتها عىل ورسموها وقطبني ومحوًرا متوازية،

زال». «وال املطبوعة: يف 1

«من؟». فيها: 2
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الشمايل، القطب أحدهما ويسمى القطبان، هما وطرفاه الفلك، ملحور املوازي الخط هو
القطبني أحد من تعرب التي الدوائر هي النهار أنصاف ودوائر الجنوبي، القطب واآلخر
هذا عليه يمر محل رأس سمت يف الشمس كانت إذا أنه بذلك تسميتها وعلة اآلخر، إىل

األرض. مركز هو الدوائر هذه ومركز املحل، بذلك الظهر وقت الخط
وهي النهار، أنصاف دوائر عىل أعمدة الواقعة الدوائر فهي املتوازية الدوائر وملا
وهي االستواء دائرة وأعظمها (ص٤٥) األرض، محور عىل تواز مركزها وبني بينها التي
النصف أحدهما نصفني الكرة تنصف وهي القطبني، من البعد السنوية العظمى الدائرة
كسائر املتوازية والدوائر النهار. أنصاف دوائر إن ثم الجنوبي، النصف واآلخر الشمال،
دقيقة وكل دقيقة، ستني إىل تتجزأ درجة وكل درجة وستني ثالثمائة إىل تنقسم الدوائر،

وهكذا. ثالثة، ستني إىل ثانية وكل ثانية، ستني إىل
ربع وكل أرباع، أربعة إىل تنقسم الدائرة أن وهو: جديد، آخر تقسيم ولإلفرنج
ثانية مائة دقيقة وكل مثينية، دقيقة مائة درجة وكل مثينية، درجات تسمى مائة، يتجزأ
واألول املرتي، والحساب األعشاري، الحساب استعمالهم عن نشأ وهذا وهكذا. كذلك،
هو العرض أن وذلك والعرض؛ الطول يتحدد العظمى الدوائر وبهذه استعماال، أشهر
كان الشمال جهة أخذته فإن االستواء، دائرة هي التي املتوازية عن متوازية الدائرة بعد
كذلك، ونهايته فجنوبي، الجنوب جهة كان وإن درجة، تسعون ونهايته شماليًا، عرًضا
أنه عىل مصطلح آخر نهار نصف خط عن النهار نصف خط بعد فهو الطول وأما
أصحاب وضع وقد كذلك، وقدره وغربي درجة، وثمانون مائة وقدره رشقي، وهو أوىل،
عن الدرجات من به تبعد ما متوازية دائرة كل عىل الخرطات أو الكرة3 يف الجغرافيا
نصف دائرة من بعدها درج عدد نهار نصف دائرة كل عىل جعلوا كما االستواء، دائرة

األولية. النهار
«الجزائر يف األولية النهار نصف دائرة الحكيم «بطليموس» أسلفناه كما رسم وقد
األقطار من قطر كل يجعل أن اإلفرنج اختار أمريكة بالد انكشفت فلما الخالدات»،
فإنهم الفرنساوية، صنع كما عداها، ما إليها لينسبوا ببالدهم، األويل نهارهم نصف خط
أخذ عىل كالفلمنك أمم منهم وبقيت باريس، مدينة يف األويل نهارهم نصف خط جعلوا

الخالدات. بالجزائر الحديد جزيرة من األطوال

«األكرة». األصل: 3
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ينسب األمم لجميع مشرتك أطوال مبدأ اتخاذ الظاهر، هو كما األوىل، أن الواقع ويف
ثم املرشفة، كمكة بمزية؛ ممتاز أو معلوم بعده عمار ال قطر يف ويكون عداه، ما إليه
يف اليومية حركتها تقطع اإلفرنج، يقوله كما األرض، أو الشمس أن تحديد كيفية إن
(ص عرشة خمس سريها يف ترسمها التي الدائرة من تقطع فهي ساعة وعرشين أربع
يف الظهر وقت دخل إذا أنه يعني دقائق أربع كل درجة فتقطع ساعة كل يف درجة (٤٦
درجة عرشة بخمس الغرب جهة عنها يبعد الذي املكان يف وقته يدخل فال مثالً القاهرة
وبعكس جرا، وهلم درجة، بثالثني عنها يبعد فيما ساعتني، بعد ويدخل ساعة بعد إال
قد يكون القاهرة يف الظهر كان إذا فإنه املرشق، جهة عنها يبعد الذي املكان يف ذلك
درجة، عرشة بخمس املرشق جهة عنها يبعد الذي املكان يف الظهر بعد ساعة مىض

آخره. إىل درجة بثالثني الجهة هذه يف عنها يبعد فيما ساعتان مىض ويكون
أصول يف الظهر كان إذا «باريس» يف الظهر يكون متى — حينئٍذ — هنا فلنذكر
وقت كان إذا فيقال: البالد، هذه عن بعدها يفهم وبذلك والرشقية، منها الغربية البالد
دقائق، أربع إال ساعتني ميض بعد إال «باريس» يف وقته يدخل ال القاهرة مرص يف الظهر
دقيقة، وأربعني وست ساعة ميض بعد «باريس» يف كان «إسالمبول» يف الظهر كان وإذا
إذا حلب ويف دقيقة وأربعني وثمان ساعتني بعد باريس يف دخوله كان بغداد يف كان وإذا
ال الجزائر يف الظهر دخل وإذا وثلث، ساعتني بعد إال «باريس» يف يدخل ال الظهر دخل
«باريس» يف فيدخل «تونس» يف دخل وإذا تقريبًا، دقائق أربع بعد إال باريس يف يدخل
بعد «باريس» يف يدخل «أصفهان» يف الظهر ووقت ودقيقتني، ساعة نص ميض بعد
الباء (بكرس «بكني» مدينة يف كان وإذا دقيقة، وعرشين واثنتني ساعات ثالث ميض
دقيقة، وأربعون وإحدى ساعات سبع «باريس» يف يكون الصني، ملك كريس والكاف)
الكربى «رومة مدينة ويف دقيقة، وأربعون وثماني ساعة تكون األبواب4 الباب مدينة ويف

«باريس». مدينة من الرشق عىل البالد وهذه دقائق وثماني ساعة نصف
األندلس؛ ملك كريس «مدريد» مدينة يف الظهر كان فإذا غربيها عىل التي البالد وأما
كريس «أشبونة» مدينة يف كان وإذا دقائق بأربع «باريس» يف وقته فات يكون فإنه
يف وقته دخل وإذا ونصف، دقائق بخمس باريس يف وقته فات يكون فإنه الربتوغال
الالم، وسكون املهملة، الدال وكرس الالم، وفتح الياء، وسكون الفاء، بكرس «فيالدلفيا»

قزوين. بحر وهي األبواب، باب وتسمى 4
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(٤٧ (ص خمس «باريس» يف بعده مىض قد يكون فإنه بأمريكة، مدينة الفاء) وكرس
وضم الراء (بكرس «ريوجانريو» مدينة يف وقته كان وإذا دقيقة، عرشة وثالث ساعات
ساعات ثالث فهو أمريكة، يف «إبريزيلة» كريسسلطنة الياء) وسكون النون، وكرس الباء،
الليل نصف يكون املوسقو» «أمريكة يف «كنفو» جزيرة يف النهار نصف كان وإذا تقريبًا،

متقاطران. فإنهما «باريس» يف
فرنساويًا، فرسًخا وستون وتسعة سبعمائة و«إسكندرية» «باريس» بني واملسافة
وأربعون سبعمائة املرشفة مكة وبني وبينها فراسخ، وتسعة ثمانمائة القاهرة وبني وبينها
ثمانمائة حلب وبني وبينها فرسًخا، وستون خمسمائة «إسالمبول» وبني وبينها فرسًخا،
وبينها فرسًخا، وعرشون وخمسة سبعمائة طمراكش وبني وبينها فرسًخا، وستون وستة
اإلنكليز كريس «لوندرة» مدينة وبني وبينها فرسًخا، وسبعون ثالثمائة «تونس» وبني
وأربعون وستة خمسمائة املوسقو كريس «برتبرغ»5 مدينة وبني وبينها فرسخ، مائة
وبينها فرسخ ستمائة القديم املوسقوبية كريس «موسقو» مدينة وبني وبينها فرسًخا،
«بجة»6 مدينة وبني وبينها وعرشون، وخمسة ثالثمائة البابا كريس «رومة» مدينة وبني
ثالثمائة «نابيل» مدينة وبني وبينها أيًضا، وعرشون وخمسة ثلثمائة النيمسا كريس

فرسًخا. وثمانون وأربعة
من أنها املعلوم ومن قامة، عرشة ثماني املحيط البحر لسطح بالنسبة وارتفاعها
درجات أقىص فإن الربودة، غاية يف وال الحرارة، غاية يف فليست املعتدلة، املنطقة بالد
درجة، وعرشون تسع األوسط والحر نادر. وهذا ونصًفا، درجة وثالثني إحدى فيها الحر
والربد عرشة،7 ثماني بلوغه وندر درجة، عرشة اثنتا الغالب يف بها الربد درجات وأقىص

درجات. سبع األوسط
املاء، فوران حد إىل الذوبان يف املتجمدات رشوع من تحسب الحر درجة أن ومعلوم

الجمود. يف رشوعه من الربد ودرجات

.Pélershourg 5

فيينا. مدينة هي 6

عرش». «ثمانية املطبوعة: 7
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عدة الشتاء يف الشمس تمكث بحيث الغيوم، وكثرة الزمن صحو عدم فيها واألغلب
قول هنا ويحسن الليل، وعاش ماتت إال كأنها فما غالبًا، َجْرمها يرى وال تنكشف ال أيام

بعضهم:

س��اري غ��ي��ر ودج��اه م��ق��ي��م وال��ل��ي��ل ق��ل��ت
ال��ن��ه��ار ش��م��س ف��ي ـ��خ��ل��ق ال��ـ أج��ر ال��خ��ال��ق أع��ظ��م
واص��ط��ب��اري8 غ��رام��ي ت م��ا ك��م��ا م��ات��ت، ف��ل��ق��د

الغالب يف نزل وإذا السنة، فصول سائر يف املدينة هذه يف ينقطع ال فإنه املطر، وأما
املياه منها لتنزل منحدرة الدور أعايل جعل إىل رضره دفع يف احتاجوا فلذلك بكثرة؛ نزل
سائر املطر وقت فرتى وبالوعات، مجاري والطرق البيوت سائر ويف الدور، أسفل إىل
املدينة هذه وأرض خصوًصا املياه، الجارية كالقناة بمجار؛ محدودة «باريس» طرق
البالوعات. إىل ومنها املجاري، هذه إىل تسري بل أبًدا، املياه تترشب فال بالحجر، مبلطة
الواحد اليوم يف يتغري قد فإنه عجيب، أمر «باريس» يف والزمن الهواء مزاج وتغري
يظن ال عجيب صحو الصباح يف يكون مثالً: الزمن، حال بعده ما مع أو (٤٩ (ص
وقد الشديد، املطر ويخلفه بالكلية، ويذهب إال ساعة نصف يميض فال تغريه اإلنسان
عرشة،9 اثنتي إىل اآلتي اليوم يصل وال درجة، وعرشين أربًعا األيام من يوم حر يكون
سيأتي. كما أهلها كمزاج فمزاجها البالد، بهذه الوقت تغري اإلنسان يأمن أن فقل وهكذا،
«باريس» هواء كان وإن التغري هذا رضر من اإلنسان يتحفظ أن ينبغي أنه ومعلوم
فهو الغالب يف القاهرة حر إىل يصل ال حرها أن ومع للصحة، مناسبًا طيبًا الجملة يف

الحر. شدة إىل الربد شدة من لالنتقال ذلك ولعل أبًدا، مألوف غري
ال فإنه تعب، عظيم غري من تحمله اإلنسان طاقة يف كان وإن فإنه بردها وأما
ومعاملها وخاناتها قهاويها سائر يف كان فلذلك بالنار؛ بالتدفئة إال الشغل للناس يمكن
ينترش ال بحيث وجه عىل مرتبة وهي النار، فيها ليوقد األود، يف مبنية مداخن وحوانيتها
الدخان، الهواء فيجذب الهواء، إىل نافذة املداخن هذه فإن الحطب10 دخان األودة يف

واملرشوع. املوضوع عن استطراد فيها الشعر من أبيات املطبوع األصل يف هنا 8

عرش). (اثني املطبوعة: يف 9

ونحوه. فحٍم من الوقود يقصد 10
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الحديد من باب له الفرن من نوًعا يصنعون األود بعض ويف البيت، خارج ويطرده
فيضعون بالهواء، تتصل فرجة يف القصبة هذه وينفذون صفيح، من قصبة به ويلحقون
إىل يصعد ومنها القصبة، جهة الدخان فيصعد املحمى باب ويغلقون الفرن، يف الخشب
عندهم أو ونحوهما11 الرواق أو األودة فتسخن قصبتها وتحمي الفرن فتسخن الخالء
عند املسماة الفرن أو املدخنة وعادة املسقوبية»12 «املداخن يسمى عجيب آخر نوع
دائًما واملدخنة النظافة، غاية يف عظيًما طالء مطيل ظاهرها أن «بواال»13 الفرنساوية
زينة من صناعتها لحسن الفرنساوية عند وهي حديد، من عرصة ولها الجوانب، مرخمة
جهة تقريبه الشتاء يف عندهم الضيف إكرام أعظم ومن الشتاء، يف فيكتنفونها املحل

القائل: در وهلل جهنم، نار حر من إنقاذنا هللا نسأل ذلك، يف عجب وال النار،

ف��ل��ي��ص��ط��ل ش��ات��يً��ا ال��ف��واك��ه أك��ل ي��رد ف��م��ن ال��ش��ت��اء ف��اك��ه��ة ال��ن��ار

قال: من وأحسن

ال��ف��ري��ا ب��ه ي��ف��ري وال��ب��رد ص��دي��ق ع��ل��ى ي��وًم��ا دخ��ل��ت
ص��ل��ي��ا ب��ه��ا أول��ى ألن��ت ك��ال ق��ل��ت ال��ن��ار ف��أوق��د

يستعينون ما فهذا املؤونة، من جزء الفرنساوية عند الشتاء يف فالتدفئة وبالجملة
الربد. عىل به

مرص يف املسماة املظالت فهو املطر رضر من التوقي عىل به يستعينون ما وأما
الحر ويف املطر، وقاية الفرنساوية عند تلك وتسمى الشمس، وقايات يعني بالشمسيات،

أبًدا. ذلك للرجال يمكن وال بالشمسيات، النساء تميش
الوافرة البيوت من بيت من وما ال فكيف مثمرة، دسمة مفلحة املدينة هذه وأرض
بهذه يوجد الغريبة النباتات وأغلب وغريها؟ والخرضاوات األشجار عظيم بستان وبه إال
النخل شجر ومثالً ببالدهم، الغريبة كالحيوانات النباتات بتطبيع14 يعينون فإنهم البلدة،

«ونحوها». املخطوطة يف 11

املوسكوفية. أي املسقوبية 12
.Poéles 13

النباتات. بأقلمة يسمى ما هو 14
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منه زرعوا حتى الحيل، كل الفرنساوية صنع ذلك ومع الحارة، األقاليم يف إال يخرج ال
وقد النباتات، علم يف قراءتهم عند إليه الجوع يف ينفعهم أنه إال يثمر، ال كان وإن شيئًا،
أمريكة بالد كشف عند أنه عليه ويرد اإلسالم، ببالد إال يوجد ال النخل أن عندنا اشتهر
الفاضل قول مع هذا فانظر بالدنا، من الظاهر هو كما منقول، غري نخالً بها وجدوا
مباركة شجرة نخل نصه، ما املوجودات وغرائب املخلوقات، عجائب كتابه يف القزويني
غري يف املوجود النخل ولعل انتهى. اإلسالم بالد يف إال تنبت ال أنها عجائبها من عجيبة،
عىل واملقصور النباتات، أهل عند النخل اسم عليه يصدق مخصوص نوع اإلسالم بالد

فتأمل. قطرها مزاج15 ملناسبة التمر، نخل اإلسالم بالد
املاء. باردة معدني ماء عني باريس أرض وبقرب

السني) بفتح السني نهر له: يقال — واألشهر األعظم وهو — أحدهما نهران ويشقها
باملواد خليًطا املياه أقل إن اإلفرنج: من الكيميا علماء بعض قال «غوبالن» نهر واآلخر
عىل ويتفرع «بباريس» «السني» ونهر الهند ببالد الكنك» و«نهر مرص» «نيل الخارجية
تطبيب يحسن وأنه األبدان، لصحة املناسبة األمور من الطب فن يف مائها اعتبار ذلك

ذلك. ونحو للغسل بها الصابون وتحليل غريها، دون بها الخرضاوات وطبخ
وكان السيتة» «جزيرة تسمى إحداها جزائر؛ ثالث باريس بداخل السني نهر ويف
املدينة، معناها الفوقية» وفتح الياء وسكون السني «بكرس «والسيتة» القديمة باريس بها
نزهة فإن واملقياس، والروضة النيل، وبني هذا بني وشتان املدينة جزيرة قيل فكأنه
والسني مرص، يعرب (٥٠ (ص الخليج ألن تضاهى؛ ال واملقياس الروضة يف اإلنسان
العظيمة السفن به16 وتجري «باريس» يشق بتمامه السني نهر أن إال طباريس يعرب
وشتان سارة غري فنزهته ذلك ومع حوافيه، عىل والنظافة الجيدة األرصفة وبه الوسق،
العادة كانت لو النيل ماء فإن وغريه؛ الطعم جهة من و«السني» «النيل» ماء بني أيًضا
األدوية، أعظم من لكان السني نهر ماء يف العادة هو كما استعماله قبل برتويقه جرت
والسواقي والقطوع العيون وماء «السني» نهر ماء طعم بني بعيد فرق إنه أيًضا وأقول
ومياههما «وباريس» مرص تربة بني بعيد ففرق والتفصيل وبالجملة مرص. صعيد ببالد
وبراعتهم، وحكمتهم باريس أهل نجامة فلوال وإقليمهما، الخوخ، نحو يف إال وفواكههما

املناخ. املزاج: 15
«بها». املطبوعة: 16
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مثالً فانظر كاليشء، مدينتهم لكانت بالدهم، مصالح بتعهد واعتنائهم تدبريهم، وحسن
ثماني الشتاء وقت يف يبلغ قد فإنه الحر أيام يف نزهة كان وإن فإنه «السني» نهر عىل
أشجار إىل وانظر بالعربات، عليه يداس أن يمكن إنه حتى واالنعقاد، الجمود من درجات
رديئة قرعة إال تجدها ال الربد أيام ويف الحر، أيام يف مورقة تكون فإنها املدينة، هذه
املعنى: هذا يف بعضهم وقال الباردة، البالد سائر يف وهذا مصلب، حطب كأنها املنظر،

ك��اس��ي؟! وأن��ت ال��رب��ي��ع ف��ي وت��ب��دو ش��ت��اء ت��ع��َرى ِل��ْم ال��غ��ص��ن: س��أل��ت
ل��ب��اس��ي ب��ه ال��ب��ش��ي��ر ع��ل��ى خ��ل��ع��ت ق��دوم ع��ل��ى ال��رب��ي��ع ل��ي: ف��ق��ال

حمى، يف منه هللا جعله برد يوم «يف وأجاد: برد يوم وصف يف بعضهم قال (و)
السحاب، النهالل فرًحا األرض ماجت كأنما السما، ماء البن فيه الظفر كان حرب ومجال
رأت قد السماء وكأنَّ األسباب. أمد املطر جبال من بالسماء لها صار إذ أوتادها وقويت
لعيون النور أعني تفتحت فلكم الرباب، بصوت تهنيها فبعثت الرسور من باألرض ما
األرض ضحكت ولكم سائمة، به واستقرت مرسة به استمرت ولكم الساجمة، الغمام

وجهها. عىل البرش وظهر بمدامعها، السماء لبكاء
الحر، أيام وغالب الشتاء أيام سائر يف معتم دائًما فإنه املدينة، تلك زمن إىل وانظر
املطر وانهطال والربق، بالرعد حظه وذهب أخرى، ساعة تنكد ساعة اإلنسان تنزه فإذا
(ص فليست املرض، الوحل من تقي البالوعات ومجاري بها الثلوج أن إال والصواعق،

الشاعر: فيها قال التي17 جيالن كأرض (٥٢ ،٥١

ج��ه��ل غ��ي��ر م��ن��ي ذاك ي��ك ول��م زم��انً��ا ج��ي��الن ب��أرض أق��م��ت
وح��ل وخ��وض ال��غ��ي��وث س��ح س��وى م��ت��اح خ��ي��ر ع��ل��ى أح��ص��ل ف��ل��م

شديد يوم وصف يف بعضهم قاله ما أيامها سائرة يف فيقال بذلك. يبالون ال وأهلها
فيه ويثقل هجر، إذا الثقيل فيه ويخف جمره، ويخمد خمره، يجمد يوم أنه من الربد
يبذلون ألنهم الشتاء؛ ليايل يف املالهي من يكثرون الفرنساوية أن إال هجم. إذا الخفيف

«الذي». املطبوعة: يف 17
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تعهدت فلو الزمهرير، برد من الوقاية تعاىل هللا نسأل مضارها، من التوقي يف جهدهم
هو كما الدنيا، بالد ورئيسة املدن سلطان لكانت العمران، أدوات فيها وتوفرت مرص
«بباريس» إقامتي مدة مدحتها وقد الدنيا، أم مرص قولهم: من الناس لسان عىل شائع

وهي: بقصيدة

ول��ه��ان م��غ��رم ش��ي��م��ة ف��أب��اح ال��ب��ان غ��ص��ون ع��ل��ى ال��ح��م��ام ن��اح
وي��ع��ان��ي أل��ي��ف��ه ف��ق��ي��د أض��ح��ى أن��ه إال ص��اح م��ذ خ��ل��ت��ه م��ا
خ��الن��ي ن��أى م��ذ اص��ط��ب��اري ك��ي��ف إش��ارة إل��ي ي��ل��ق��ي وك��أن��ه
زم��ان��ي وص��ف��و ع��ي��ش��ي ل��ي ط��اب م��ا ف��ارق��ت��ه��م م��ذ وال��ل��ه أن��ن��ي م��ع
ب��ال��ل��ه��ف��ان ل��س��ت ك��أن��ي ح��ت��ى ت��ل��ه��ف��ي أص��ون ص��ب ل��ك��ن��ن��ي
ال��ث��ق��الن ط��اق��ه��ا م��ا ج��م��رات��ه��ا ب��دت ل��و ن��ار األح��ش��اء وب��ب��اط��ن
ال��ع��ي��ن��ان ت��ش��ع��ر أال وأود ل��ف��راق��ه��م م��ه��ج��ت��ي م��ن دًم��ا أب��ك��ي
إع��الن ف��ي ال��ع��ش��اق وم��ذاه��ب واري��ت��ه ع��ش��ق��ه��م ف��ي م��ذه��ب ل��ي
ال��ك��ت��م��ان ف��ي ال��م��وت ان ل��و ح��ت��ى ص��ب��اب��ت��ي ك��ت��م��ت إذا ع��ل��يَّ م��اذا
ب��ال��غ��زالن األح��زان أط��ي��ب م��ا ال��ن��ق��ا ب��أغ��ص��ان ال��ق��ت��ل��ى أح��س��ن م��ا
وه��وان م��ذل��ة ث��ي��اب أب��ًدا ال��ف��ت��ى ي��ك��س��و وال��ه��وى أت��ه��وى ق��ال��وا
زم��ان��ي ط��ول ف��ي��ه ذل��ي أخ��ت��ار إن��ن��ي ه��ذا ص��ح ل��و ف��أج��ب��ت��ه��م
ل��ل��ع��ان��ي م��ع��زة ك��ل ع��ي��ن ب��ل م��ع��رة غ��ي��ر ل��ل��ع��ش��اق وال��ذل
ال��ب��ان ب��غ��ص��ن ت��رن��ح��ه ي��زري أه��ي��ًف��ا ا ق��دٍّ ح��از م��ن إل��ى أص��ب��و
ال��ن��ع��م��ان ش��ق��ائ��ق ف��ي��ه ن��م ق��د خ��ده ت��م ش��ق��ي��ق ن��ح��و وأح��ن
ف��ت��ان ف��ات��ك ط��ل��ع��ة ح��س��ن ف��ي م��ق��ل��ت��ي ن��زاه��ة أب��ًدا وي��روق��ن��ي
ال��م��ل��وان ه��ك��ذا وج��ه وم��ن��ي��ر ح��ال��ك ش��ع��ر ب��ي��ن وأص��ب��ح أم��س��ي
األردان م��ع��ط��ر م��ص��ر ون��س��ي��م ح��ق��ب��ة م��ْع��ُه ق��ض��ي��ت ول��ط��ال��م��ا
ال��ن��ك��ران ع��اط��ل وث��ي��ق ح��ق (ف��دي��ت��ه��ا) ل��م��ص��ر ب��ه ع��ل��يَّ زم��ن
أح��زان��ي ش��ف��ائ��ه ب��ع��ض ت��وف ل��م ن��ي��ل��ه��ا ف��ائ��ض ع��ي��ن��اي ش��اب��ه��ت أو
ال��خ��ف��ق��ان م��ن أخ��ل��و ل��م��ا ط��ربً��ا ع��ل��وم��ه��ا ب��ح��ار ق��ل��ب��ي ح��ك��ى ل��و أو
ب��ال��ع��رف��ان األك��وان وأن��ارت أش��رق��ت ش��م��وس ب��أزه��ره��ا ول��ك��م
م��ك��ان ل��ك��ل م��آث��ره��م وس��رت ال��ورى ع��م ع��ل��وم��ه��م ع��ب��ي��ر ف��ش��ذا

78



األول الفصل

ل��ل��ج��ان��ي ال��م��ب��ت��غ��ى ج��ن��اه��ا وه��م��و روض��ة ف��ص��ارت م��ص��ٌر وح��وت��ه��م��و
األك��وان ب��ه��ج��ة «ال��ع��روس��ي» م��ن��ه��ا ب��دا وق��د ب��ال��ع��روس ش��ب��ه��وه��ا ق��د
م��ع��ان��ي ش��ذاه ح��س��ن» «ع��ط��اره��ا ف��أج��ب��ت��ه��م روض��ه��ا ت��ع��ط��ر ق��ال��وا
ب��ال��ب��ره��ان الح ف��ض��ل ب��ك��م��ال ع��ص��ره أك��اب��ر ش��ه��دت ل��ه ح��ب��ر
واإلذع��ان ب��ال��ت��ص��دي��ق ألج��ب��ت ن��ظ��ي��ره ب��م��ص��ر ي��وج��د ل��م ق��ل��ت ل��و
واإلح��س��ان ب��ال��ح��س��ن زي��ن��وا ق��د س��ادة ف��ي��ه��ا إن ل��ع��م��ري ه��ذا
«ال��ح��س��ن��ان» ال��ش��اه��د إن ف��إل��ي��ك ف��خ��اره��ا ع��ل��ي��ك ال��خ��اف��ي أي��ه��ا ي��ا
دوان��ي ل��ل��ف��ائ��زي��ن وق��ط��وف��ه��ا ل��ج��ن��ة «م��ص��ر» ب��أن ح��ل��ف��ت ول��ئ��ن
إي��م��ان��ي ف��ي ال��ب��ر ك��ل ألب��ر ش��راب��ه ال��ش��ه��ي ك��وث��ره��ا و«ال��ن��ي��ل»

األمور عن أيًضا خالية إنها كما «باريس»، رشد مكاره من سليمة فإنها مرص وأما
مثال «باريس» أهل فإن الزمن، نظرية عىل االستعانة مثل الحر، وقت يف إليها املحتاج
سهل مثالً «باريس» أهل فإن الحر، وقت األرض من متسع ميدان رش عندهم سهل
عجالت، ذا عظيًما دنا يصنعون فإنهم الحر، وقت األرض من متسع ميدان رش عندهم
بقوة املاء تدفع بالهندسة مصنوعة بزابيز، عدة الدن ولهذا بالخيل، العجلة ويمشون
قطعة ترش حتى مفتوحة والبزابيز ماشية، العجالت تزال فال رسيع، وعزم عظيمة،
غري ولهم ساعة. من أبلغ يف رجال بجملة رشحها يمكن ال ساعة، ربع نحو يف عظيمة

بمرص).18 ذلك جل اآلن صار (قد حرها لغلبة بهذا األوىل فمرصنا الحيل، من ذلك
حمامات أعظم فيها عظيمة، مراكب فيه يوجد أنه «السني» نهر غرائب من ثم

ذكرها. وسيأتي خلوة، مائة من أبلغ منها حمام كل ويف البناء املشيدة «باريس»
النهر ماء توصل األرض تحت مجاري يصنون أنهم أيًضا املستحسنة األمور ومن
سهولة أين فانظر مكملة. بهندسة صهاريج إىل أو املدينة، وسط أخرى حمامات إىل
زمن، كل يف وأيرس مرصًفا، أهون ذلك فإن الجمال، بحمل مرص صهاريج ملء مع هذا
قامتني، نحو املاء فوق عالية عظيمة بحيطان مرصفة املدينة، داخل النهر هذا وشطوط

البناء. محكمة وهي النهر، عىل بجانبها املار يطل

مرص. إىل عودته بعد النص عىل زاده تعليق 18
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بستان قنطرة تسمى قنطرة فمنها قنطرة، عرشة ست «بباريس» النهر هذا وقناطر
ولهذه قدًما، وثالثون سبعة وعرضها الطول من قدم (٥٥ (ص أربعمائة ولها النباتات،
وقد النحاتة، أحجار من حجارة عىل ومسندة محكمة الحديد من قواصري خمسة القنطرة
يعني الفرنكات، من مليونًا ثالثون فيها ورصف سنوات، خمس يف القنطرة هذه بنيت
محل باسم بذلك سميت «اسرتلتز»، قنطرة القنطرة: هذه وتسمى فرنك، ألف ألف ثالثني
«اسرتلتز». واقعة: الواقعة لهذه فيقال واملوسقو»، «النيمسا ملك «نابليون» فيه غلب

نابليون. تتويج موسم واقعة لها ويقال
الفرنساوية عند تستحق النرصة وهذه بقربها، النرصة هذه وقعت بلدة «واسرتلتز»
االسم بهذا فتسميتها القنطرة، هذه ببناء أبدوها فلذلك الدهور؛ مر عىل الجميل الذكر

اآلثار. وبقاء للتذكار
القنطرة فعند مختلف؛ فيه وعرضه فرسخني، نحو «باريس» يشق السني ونهر

مرتًا. وستني وستة مائة الطول من يكون املتقدمة
كل يف ومائتان ألف أو ثانية، كل يف برمًقا.19 عرشون املتوسطة مياهه سري وقوة

دقيقة.
«السني» نهر ماء طني، والثاني «جبس» فاألول صنفان؛ «باريس» أرض وسطح
ذات مرملة طينية مزرعة األول فالراق مختلفة، راقات من مركبة وأرضها زيادته، بعد
جريي طفل الرابع: صواني، طفل الثالث: وصدف، بجبس مختلط َطفل الثاني: حىص.
شبيه طني السابع: امللح. البحر السادس: بصدف، املخلوط الجري حجر الخامس: صديف،

طباشريي. مفحوم وجري طباشري من الثامن: باإلبليزي
سمت عىل مرصوصة أشجار بصوف ومحوطة20 مشقوقة املدينة هذه إن ثم
ويف «شربا» بطريق منوالها وعىل أبًدا، بعض عن بعضها يخرج ال املتوازية، الخطوط
الشمس، حر من بها املار يستظل الحر، أيام يف مورقة وهي أباد»21 و«جهاد زعبل» «أبي
خارجة (بلوارات) «باريس» يف فيوجد الالم) وسكون الباء (بضم «البلوار»22 وتسمى

بالرتكية. اإلصبع الربمق: 19
«ومحتاطة». املطبوعة: يف 20

بالهند. بلد اسم تكون بأن أشبه وهي املطبوعة يف كذا 21

.Boulevard 22
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خمسة من أبلغ الخارجة (البلوارات) ومحيط املدينة، داخل و(بلوارات) للمدينة كالسور
(بلواًرا). وعرشون اثنان «باريس» (بلوارات) وعدد ونصف، فراسخ

«الرملية»23 كفسحة امليادين، يعني املواضع، تسمى عظيمة فسحات عدة املدينة ويف
املدينة ولهذه ميدانًا، وسبعون خمسة وعدها الوساخة، يف ال االتساع، مجرد يف بالقاهرة،
املدينة وبهذه بابًا وخمسون ثمانية وهي بالقاهرة، النرص كباب برانية خارجية أبواب
بالنواعري، املياه لجري دواليب وثالثة عيونًا، املسماة (٥٢ (ص صنف من قنايات أربع

الطرق. عىل حنفية عرشة وأربع ومائة صهريًجا، وثمانون وستة عظيمة، أنها إال
يف وأرضها البينة، الزيادة يف دائًما أهلها كون املدينة هذه عمارة عىل يدل ومما
باألبنية دائرتها توسيع يف جميًعا وهمتهم24 والتحسني، التكميل يف وعماراتها االتساع،
مدة الجديد التنظيم عىل املستحدثة البيوت عوايد برفع ذلك عىل ملوكهم إلعانة العظيمة،

الشاعر: قال الزمن، من

ال��ش��أن ع��ظ��ي��م ع��ل��ى ي��دل أض��ح��ى ش��أن��ه ت��ع��اظ��م إذا ال��ب��ن��اء إن

مليون فوق — بها االستطيان أهل يعني — اآلن أهلها فإن أهلها، يكثر وبذلك
بالد من كغريها — املدينة هذه ومطايا فرنساوية، فراسخ سبعة ومحيطها األنفس، من
العربات قرقعة بها تسمع تزال وال ويتنوع، ذلك فيها يكثر أنه إال العربات، — فرانسا

املحل. هذا غري يف ذلك تفصيل وسيأتي انقطاع، بغري ونهاًرا ليالً

القلعة. نحت كنت 23

ثم. وهم املطبوعة: يف 24
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باريس أهل عىل الكالم يف

وغوص الفهم ودقة العقل، بذكاء النصارى من كثري بني من يختصون الباريزيني أن اعلم
الجهل إىل بالطبيعة يميلون أنهم يف القبطة، النصارى مثل وليسوا الغويصات، يف ذهنهم
واالستدالل اليشء أصل معرفة دائًما يحبون بل أصالً، التقليد أرساء وليسوا والغفلة،
األمور يف غريهم مع ويدخلون والكتابة، القراءة يعرفون أيًضا عامتهم إن حتى عليه،
كعوام األنعام قبيل من البالد بهذه العوام فليست حاله، قدر عىل إنسان كل العميقة،

املترببرة. البالد أكثر
فيحتاج الدنيئة، الصنائع حتى الكتب يف مدونة والصنائع والفنون العلوم وسائر
من فن صاحب وكل صنعته، إلتقان والكتابة القراءة معرفة إىل بالرضورة الصنائعي
يعينهم ومما غريه. ابتدعه ما يكمل أو به، يسبق لم شيئًا فنه يف يبتدع أن يحب الفنون
الشاعر: بقول يقتدون فهم الذكر، ودوام والسمعة الرياء حب الكسب عن زيادة ذلك عىل

وي��ص��ن��ع ي��أت��ي ك��ان ق��د ب��م��ا ح��دي��ثً��ا زوال��ه ب��ع��د ال��م��رء رأي��ت ل��ع��م��ري
وأرف��ع أج��ل ب��ال��ح��س��ن��ى ف��ذك��راه ب��ع��ده ي��ذك��ر ب��د ال ال��ف��ت��ى ف��ح��ي��ث
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دريد: ابن وقول

وع��ى ل��م��ن ح��س��نً��ا ح��دي��ثً��ا ف��ُك��ن ب��ع��ده ح��دي��ث ال��م��رء وإن��م��ا

دوام فقال: ذكرك، بهم وطاب ولدك، كثر النساء من استكثرت لو إلسكندر: وقيل
النساء. تغلبه أن الرجال غلب ملن يحسن وال والسنن، السرية حسن يف الذكر

التغيري وحب الجديدة، األشياء بسائر والتولع التطلع الفرنساوية طباع ومن
ولم عندهم، أبًدا له قرار ال فإنه امللبس، أمر يف وخصوًصا األمور، سائر يف والتبديل
بل بالكلية، ملبسهم يغريون أنهم هذا معنى وليس التزيني، يف عادة اآلن إىل لهم تقف
العمامة، إىل منها ينتقلون وال (الربنيطة) لبس يغريون ال مثالً: فيه؛ يتنوعون أنهم معناه
سواء آخر، شكل إىل ينتقلون زمن بعد ثم شكل، عىل (الربنيطة) يلبسون تارة هم وإنما

وهكذا. لونها، أو صورتها
كالصغري، السكة يف يجري نجده قد املقام صاحب فإن والخفة، املهارة طباعهم ومن
وبالعكس، الحزن إىل الفرح عن منهم اإلنسان فينتقل والتلون، الطيش أيًضا طباعهم ومن
أمور جملة واحد يوم يف يرتكب قد اإلنسان إن حتى وبالعكس، الهزل إىل الجد ومن
ال السياسات يف فآراؤهم املهمة، األمور يف وأما املهمة، الغري األمور يف كله وهذا متضادة،
أوطانهم إىل ميلهم كثرة ومع عمره، مدة ويؤيده ورأيه، مذهبه عىل يدوم واحد كل تتغري،
واملغرب، املرشق بني طوافني املديدة، واملدة العديدة السنني يمكثون فقد األسفار، يحبون
فقد السفر، يحبون أوطانهم عىل تعود ملصلحة املهالك، يف أنفسهم يلقون قد إنهم حتى
يلقون قد إنهم حتى واملغرب، املرشق بني طوافني املديدة، واملدة العديدة السنني يمكثون

الحاجري: قول مصداق فكأنهم أوطانهم، عىل تعود ملصلحة املهالك، يف أنفسهم

وب��الدي ك��م��واط��ن��ي وال ع��ن��دي ع��زي��زة وال��ب��الد ال��م��ن��ازل ك��ل

آخر: وقال

األول ل��ل��ح��ب��ي��ب إال ال��ح��ب م��ا ال��ه��وى م��ن اس��ت��ط��ع��ت م��ا ف��ؤادك ��ل ن��قِّ
م��ن��زل ألول أب��ًدا وح��ن��ي��ن��ه ال��ف��ت��ى ي��أل��ف��ه األرض ف��ي م��ن��زل ك��م
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متجمالً الغريب كان إذا خصوًصا معارشتهم، إىل وامليل الغرباء محبة خصالهم ومن
البالد، أحوال عن السؤال إىل والتشوف الرغبة ذلك عىل يحملهم وإنما النفيسة، بالثياب
الطمع إىل النفوس عادة جرت وقد والسفر، الحرض يف بمقصدهم ليظفروا أهلها، وعوائد

الشاعر: قال كما به، تظفر ال بما الدنيا من

ت��ظ��ف��ر ل��م ب��م��ا ال��دن��ي��ا م��ن ط��م��ع��ت ط��ب��اع��ه��ا اخ��ت��الف ع��ل��ى ال��ن��ف��وس إن

عن يمنعون ال أنهم إال بأموالهم، ال وأفعالهم، بأقوالهم إال املواساة عندهم وليس
أقرب الحقيقة يف وهم باملكافأة، وثقوا إذا إال هبته ال استعارته يطلبون ما أصحابهم
ذكر يف والعوايد السري «مخترص ترجمتنا يف ذلك علة ذكرنا وقد الكرم، من للبخل

العرب. يف الكرم أن هو ذلك يف السبب حقيقة الواقع، ويف الضيافة»
أشغالهم، إهمالهم وعدم عليهم، الواجبة بالحقوق غالبًا توفيتهم أوصافهم ومن
الليل إن يقول: حالهم لسان فكأن والفقري، الغني سواء األشغال من يكلون ال فإنهم

فيهما. فاعمل فيك يعمالن والنهار
يف يقولون كما فهم والحقد، الكرب ال والسمعة، الرياء حب طبعهم يف املركوز ومن
افرتاًسا أشد الغضب عند كانوا وإن ذبحها، عند الغنم من قلوبًا أخلص أنفسهم: مدح
زمن يفوت أن فقل الحياة، عىل املوت يؤثر قد غضب إذا منهم اإلنسان فإن النمور، من

العشق. أو الفقر داء من خصوًصا نفسه إنسان يقتل أن غري من يسري
بعض كالم ومن الخيانة، وقلة الغدر، وعدم الوعد، وفاء الغالبة: طباعهم ومن
النعمة كفر آخر: وقال األخبار، محامد بها يصطادون الكرام، شباك املواعيد الحكماء:
العقبى، صالح به والوفاء النعمة، وكاء الشكر آخر: وقال الديانة، ورداء الطبيعة لؤم من

األمانات. تؤذي الخيانات بعضهم وقال الغريم، دين من ألزم الكريم وعد وقيل:
يف بعضهم قال اإلنسانية، باملروءة كثريًا ويعتنون الصدق، الغالبة: طباعهم ومن

كلها. للمحاسن جامع اسم املروءة مدحها:
فريون غريهم. مثل النعم، كفر عندهم: بها اإلنسان وصف يقبح التي الصفات ومن
الصفة هذه تفقد قد كانت وإن — ذلك ترى األمم جميع أن وأظن واجب، املنعم شكر أن
يف يتخلفان قد فإنهما الولد، وبر الوالد كشفقة فهي الطبع، عن خروج فهو أفراد، عند
وهو ذلك، يف قيل ومما وامللل، األمم سائر عند ِجبلِّيتان، صفتان أنهما مع األفراد، بعض

االستطراد: من فيه ما مع قيل ما أحسن
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ت��ض��رم ل��م ال��ن��ار ل��ظ��ى وأن ن��ذره ي��أت��ن��ا ل��م ال��ب��ع��ث ه��ب
ال��م��ن��ع��م م��ن ال��م��س��يء ح��ي��اُة ف��ك��رة ل��ذي ب��ك��اف أل��ي��س

فأحسن عباد بن الصاحب قصد املشهور الشاعر الخوارزمي بكر أبا إن ويقال
حيث مكان يف وجعلهما بيتني كتب ارتحاله حني ثم مدة، نعمته يف وأقام وأكرمه زوله،

وهما: الصاحب يجلس

ال��دي��م��ا أخ��ج��ل ح��ت��ى ب��ال��ج��ود ك��ف��اه ه��ط��ل��ْت وإن ع��ب��اد اب��ن ت��ح��م��دنَّ ال
ك��رم��ا وال ب��خ��الً ال وي��م��ن��ع ي��ع��ط��ي وس��اِوس��ه م��ن خ��ط��رات ف��إن��ه��ا

الخوارزمي: موت بلغه وقد قال الصاحب، عليهما وقف فلما

ن��ع��م ل��ي: ق��ي��ل خ��وارزم��يُّ��ك��م؟ أم��ات أق��ب��ل��وا خ��راس��ان م��ن ل��رك��ب أق��ول
ال��ن��ع��ْم! ي��ك��ف��ر م��ن ال��رح��م��ن ل��ع��ن أال ق��ب��ره: ف��وق م��ن ب��ال��ج��ص اك��ت��ب��وا ف��ق��ل��ت

وهو املأمون، أوالد من املأموني الحسني بن السالم عبد طالب أبي بخالف وهذا
عنده، منزلته فسقطت الصاحب ندماءُ فرماه عباد، بن الصاحب عىل أقبل محسن شاعر

قوله: وداعها ومن بالرحيل، اإلذن الصاحب من فيها طلب قصيدة فقال

أربً��ا م��ن��ط��ًق��ا ي��ح��وي ب��ش��ك��رك ف��م ج��ارح��ة ك��ل ف��ي ول��ي ع��ن��ك أس��ي��ر
ت��ه��ب��ا أن ال��ع��اف��ي��ن ف��ي ي��م��ي��ن��ك ت��ه��وى ك��م��ا ذراك ف��ي م��ق��ام��ي أله��وى إن��ي
م��ن��ت��خ��ب��ا ف��ي��ك م��دًح��ا األرض ي��ط��ب��ق ألن ع��ن��ك ال��س��ي��ر ي��ه��وى ل��س��ان��ي ل��ك��ن
م��غ��ت��رب��ا م��غ��ن��اك ع��ن ت��رح��ل��ت إذا ه��م��و واألن��ام أه��ل��ي ف��تُّ أظ��ن��ن��ي

واللهو الشيطانية، والشهوات النفس، حظوظ يف األموال رصف أيًضا: خصالهم ومن
الرسف. غاية مرسفون فإنهم واللعب،
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قال ال. أم جميالت1 كن سواء أمرهن؛ وتحت النساء، عبيد عندهم الرجال إن ثم
وعند البيوت، كأمتعة الرشق بالد وعند للذبح، معدات الهمل عند النساء إن بعضهم:

الشاعر: قال املدلعني، كالصغار اإلفرنج

ِس��ن��ة ال��ن��س��اء ي��ع��ط��ي ف��ت��ى ي��س��ود ف��ل��ن ال��ح��س��ن��ة ال��ط��اع��ة ف��ت��ل��ك ال��ن��س��اء اع��َص
َس��ن��ة أل��ف ل��ل��ع��ل��م ط��ال��بً��ا س��ع��ى ول��و ف��ض��ائ��ل��ه م��ن ك��ث��ي��ر ع��ن ي��ع��ق��ن��ه

فإن معهم، كثرية هفواتهن أن مع أصالً، سيئًا ظنًا بنسائهم اإلفرنج يظن وال
عنها وينفصل بالكلية، فيهجرها زوجته، فجور له يثبت قد أعبائهم، من ولو اإلنسان،
يثبت ومرافعة رشعية دعوى إقامة عقب يكون املثابة بهذه بينهما والتفريق العمر. مدة
وإن بالفضيحة الذرية فيها تتلوث األشهاد، رءوس عىل قوية بحجج دعواه الزوج فيها
والصغرية، الكبرية العائالت يف كثريًا يقع وهذا لألوالد. تعرض وال لعان، بدون كانت
االحرتاس ينبغي أنه مع بذلك، اآلخرون يعترب فال الخاصوالعام، املرافعة مجلس ويشهد

الشاعر: قال كما منهن،

ال��ف��ط��ن أه��ل م��ن ك��ن��ت إن ب��ال��ن��س��ا س��ي��ئً��ا إال ظ��ن��ك ي��ك��ْن ال
ال��ح��س��ن ال��ظ��ن ظ��ن��ه إال ق��ط م��ه��ل��ك��ة ف��ي اإلن��س��ان رم��ى م��ا

لزوجته: خطابًا الغرباء الغرب بعض كالم ومن

ل��م��غ��رور ال��دن��ي��ا ف��ي وب��ع��دك ب��ع��دي واح��دة م��ن��ك��ن غ��ره ام��رءًا إن

إىل ميلهم عدم العرب: بطباع حقيقة الشبيهة طباعهم، يف املستحسنة األمور ومن
وأخالقهم، طبيعتهم تأباه عندهم، الذكر منيس أمر فهذا أصال، فيهم والتشبب األحداث،
اللغة يف يحسن فال جنسه، يف الجنس تغزل تأبى أنها وأشعارهم لسانهم محاسن فمن
فلذلك املشكل؛ املنبوذ الكالم من يكون هذا فإن غالًما؛ عشقت الرجل: قول الفرنساوية
الجملة تلك ترجمة يف فيقول آخر، وجه إىل الكالم يقلب كتبنا من كتابًا أحدهم ترجم إذا

«جماالت». األصل: 1
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والحق األخالق، فساد من هذا يرون فإنهم ذلك من ليتخلص ذاتًا؛ أو غالمه، عشقت
كخاصة إليه بها الخواصيميل من خاصة جنسه غري يف له الجنسني أحد أن وذلك معهم؛
فإذا ذلك، ونحو األشياء، جذب يف الكهربا وكخاصة مثالً، الحديد جذب يف املغناطيس
أشد من عندهم األمر وهذا الطبيعية، الحالة عن وخرج الخاصة، انعدمت الجنس اتحد
يسمع وال أمكن، بما عنه يكنون بل كتبهم يف رصيًحا ذكروه قلًما إنه حتى الفواحش،

اليمني: عباس الشيخ قول ويعجبني أصالً، به التحدث

والم��ه2 ال��ع��ذار آس أع��ت��ب��ر ول��م وزي��ن��ب وال��رب��اب ب��ُس��ع��َدى ك��ل��ف��ت
والم��ه3 ي��راه م��ن ط��ب��ع��ي ذم وإن م��ذه��بً��ا ب��أم��رد ت��ش��ب��ي��بً��ا اخ��ت��رت وال
والم��ه4 ك��ال��ش��ه��اب ف��ن��اء وح��م��ل ع��ج��اج��ة ف��ي س��وى ع��ن��دي ح��س��ن��ه وم��ا
َم��ه5 وال: ال��رق��اب، ض��رب ع��ن ح��ن��ان��ي��ك ي��ص��ده: ل��ي��س ال��ح��رب س��ع��ي��ر وي��غ��ش��ى

رجالهم غرية وعدم تقدم. كما نسائهم من كثري عفاف قلة الرديئة: خصالهم ومن
بعض قاله ومما واملسايرة، واملالعبة املصاحبة بمثل الغرية من اإلسالم عند يكون فيما
بذلك تستدل وال الوطر، قضاء سألتها إذا امرأة بإباء تغرت ال الفرنساوية: املجون أهل
والرذائل، العيوب من عندهم والزنا كيف انتهى. تجربتها. كثرة عىل ولكن عفافها، عىل
بعض قول مصداق نساءهن فكأنَّ املتزوج، غري حق يف خصوًصا األوائل، الذنوب من ال
الشيطان، حبائل النساء آخر: وقال كثر، وإن بمال تثق وال بامرأة، تغرت ال الحكماء:

الشاعر: وقال

ت��ب��ي��ن ف��س��وف ب��ان��ت إذا ج��زوًع��ا ت��ك��ن وال س��اع��ف��ت��ك، م��ا ب��ه��ا ت��م��ت��ع
س��ت��ل��ي��ن ط��الب��ه��ا م��ن آلخ��ر ف��إن��ه��ا ال��ل��ي��ان أع��ط��ت��ك ه��ي ف��إن

استدارته. والمه: الخد، والعذار: الريحان. اآلس: 2
عذل. بمعنى: هنا الم 3

الدرع. وهي ألمة، جمع الألم: مسهل الالم 4
اترك. بمعنى أمر فعل اسم َمه: 5
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ي��م��ي��ن ال��ب��ن��ان ل��م��خ��ض��وب ف��ل��ي��س ع��ه��ده��ا ال��ن��أُي ي��ن��ق��ض ال ح��ل��ف��ت وإن

بكثري مشحونة العظيمة، اإلفرنج وبالد فرانسا مدن كباقي املدينة؛ فهذه وبالجملة
الدنيا بالد سائر أحكم من «باريس» مدينة كانت وإن واالختالالت، والبدع الفواحش من
— بأثينة مقابلة نوع تقدم فيما قابلتها وقد الفرنساوية، وأثينة الربانية، العلوم وديار
معناه: ما قال الفرنساوية من األدب أهل بعض رأيت ثم — اليونان حكماء مدينة أي:
رومانية، عقولهم فإن الزمان، هذا أثينيو هم أو أثينة، بأهل الناس أشبه الباريزيني إن

انتهى. يونانية. وطابعهم
وأقول العقليني، والتقبيح التحسني تعترب التي الفرق من الفرنساوية أن أسلفنا وقد
أصالً، الطبيعية األمور تخلف يمكن ال أنه ويعتقدون العادات، خوارق ينكرون إنهم هنا
البالد عمارة وأن ضده، واجتناب الخري، فعل عىل اإلنسان لتدل جاءت إنما األديان وأن
تصنع العامرة املمالك وأن األديان، مسد تسد والظرافة اآلداب يف وتقدمهم الناس وتطرق

الرشعية. كاألمور السياسية األمور فيها
عقول من أعظم وطبائعييهم حكمائهم عقول إن قولهم: القبيحة عقائدهم ومن

منها. وأذكى األنبياء
الحكم من أن مع والقدر، القضاء بعضهم كأفكار الشنيعة العقائد من كثري ولهم
لإلنسان ينبغي ال كان وإن األشياء، سائر يف بالحزم ويأخذ بالقضاء، يصدق من العاقل
سارت التي األمثال من فإن الوقوع، قبل بها يحتج أو املقادير عىل األشياء يحيل أن
وقعت إذا بعضهم: كالم ومن املقادير، عىل اإلحالة كثرة العجز دالئل من الركبان: بها
التقدير. من أفضل فالتدبري املحاربة: وقعت وإذا الكالم، من أفضل فالسكون املجادلة
منه فرغ عجيبًا، نظاًما ونظمهم الخلق، خلق تعاىل هللا أن يعتقدون جماعة ومنهم
باملمكنات تتعلق والحفظ، العناية صفة تسمى تعاىل، له بصفة يالحظهم يزال ال ثم
هذا غري يف عقائدهم بعض وسنذكر امللك، انتظام خلل عن تمنتها أنها بمعنى إجماالً،

املحل.
أهلها يف السمرة وجود وقل بالحمرة، املرشب البياض «باريس» أهل لون إن ثم
بالعكس، أو لألبيض الزنجية عادة يزوجون ال ألنهم ذلك ندر وإنما بها، املتأصلني

الشاعر: قال أمة. ابن عندهم يكون ال حتى اللون؛ يف االختالط عدم عىل محافظة
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أل��ه��م��ه م��ول��ى س��ب��ح��ان ن��اط��ق ط��ي��ر ال��ه��ن��د ف��ي
أألم��ه! م��ا األم��ة اب��ن ت��غ��ري��ده: ف��ي ي��ق��ول

القبح، صفات من عندهم غريه بل أصالً، جمال للزنج يكون قد أنه يعدون ال بل
غالم: يف الشاعر قول عندهم يحسن وال مذهبان، املحبة يف لهم فليس

آم��ال��ي ت��م��ل��ه ب��ل��ف��ظ ـ��ه خ��ط��ت��ـ ب��ن��ان��ي ك��أّن وج��ه ل��ك
ال��ل��ي��ال��ي ع��ل��ي��ه ص��ب��غ��ه��ا ن��ف��ض��ت ول��ك��ن ال��ب��دور، م��ن م��ع��ن��ى ف��ي��ه
ال��م��وال��ي ال��س��واد ي��ل��ب��س إن��م��ا ح��س��نً��ا زدت ب��ل ال��س��واد ي��ش��ن��ك ل��م

اآلخر: قول ينشد دائًما حالهم لسان بل

وأب��ه��ج أب��ه��ى ال��ب��ي��ض ال��م��الح وإن غ��ال��ط ال��س��م��ر ع��اش��ق ع��ن��دي إن أال
م��ف��ل��ج وث��غ��ر وج��ه ل��ه��ا ي��ض��يء غ��ادة ب��ي��ض��اء ك��ل أله��وى وإن��ي
أب��ل��ج أب��ي��ض ال��ح��ق أن ش��ك وال ال��ه��وى ف��ي ال��ح��ق أت��ب��ع أن��ي وح��س��ب��ي

ركز ملا ونحوه؛ الطبخ يف سوداء جارية استخدام الفرنساوية عند يحسن ال أنه عىل
الالزمة. النظافة عن عارون السود أن أذهانهم يف

يتربجن واملالطفة، املسايرة حسان واللطافة، الجمال بارعات الفرنساوية ونساء
وبني بينهن التعارف حدث وربما املنتزهات. يف الرجال مع ويختلطن بالزينة، دائًما
عيد هو الذي األحد يوم خصوًصا وغريهن، األحرار سواء املحال، تلك يف الرجال بعض
قول ويحسن ذكرها، اآلتي واملراقص (الباالت) يف االثنني وليلة بطالتهم، ويوم النصارى،

(شعر): بعضهم

ال��زن��اب��ي��ر ك��أوس��اط خ��ص��ور ع��ل��ى ذوائ��ب��ه��ا م��ال��ت وق��د وال��راق��ص��ات
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ال��زف��اب��ي��ر وش��دات ال��ب��ن��ود6 ع��ق��د ف��ي��ف��ض��ح��ه��ا ع��ن��ا س��ق��م��ه��ا ال��ردى ي��خ��ف��ي

أن وذلك الخيل؛ وجحيم الرجال، وأعراف النساء، جنة «باريس» إن قيل: ومما
بجمالهن. أو بمالهن سواء منعمات، بها النساء

نفسه يحرم اإلنسان فإن النساء عبيد وهؤالء، هؤالء بني فإنهم الرجال وأما
«باريس» أرض أحجار عىل ونهاًرا ليالً العربات تجر فإنها الخيل وأما عشيقته، وينزه
ليوصلها خيله يجهد (العربجي) فإن جميلة، امرأة للعربة املستأجرة كانت إذا خصوًصا

املدينة. بهذه معذبة دائًما فالخيل عاجالً؛ مقصدها إىل
اللسان هو أهلها لسان أن فمعلوم الفرنسيس، بالد من باريس إن وحيث
اإلفرنجية من الفرنساوي اللسان أن اعلم فنقول: ذلك من نبذة هنا ولنذكر الفرنساوي،
الالطينية، اللغة من كمل ثم الفرنسيس، قدماء يعني: الغلوية، لسان وهو املستحدثة،
ثم وغريها، الصقالية لغة من ويسري النيمساوية اليونانية اللغة من يشء إليه وأضيف
الكلمات وأكثر أهلها، لغات من العلوم كلمات نقلوا العلوم يف الفرنساوية برع حني
لكثرة بالنسبة وأوسعها، األلسن أشيع من لسانهم كان حتى يونانية، االصطالحية
البديعية باملحسنات وال فيها، والترصف العبارات بتالعب ال املرتادفة، غري الكلمات
يكون ما عد وربما املعنوية، البديعية املحسنات غالب وكذا عنها، خال فإنه اللفظية،
املحسنات من التورية تكون ال مثالً الفرنسيس، عند ركاكة العربية يف املحسنات من
الجناس مثل وكذلك أدبائهم هزليات من فهي كانت فإن نادًرا، إال االستعمال الجيدة
ما العربية، من لهم يرتجم ما ظرافة وتذهب عندهم له معنى ال فإنه والناقص؛ التام

البديعية: صاحب قول مثل بذلك، مزينًا يكون

ب��دم اس��ت��ه��الل��ه��ا ف��ي ال��ع��ي��ن ب��راع��ة س��ل��م ذي ت��ذك��ار وم��ن ال��ع��ق��ي��ق م��ن
ض��رم وم��ن ض��ر م��ن ال��ج��س��م ت��ن��اق��ص وب��دا ال��ن��ق��ا ت��م ال��ن��ق��ا أه��ي��ل وم��ن

الثوب. به يريد الكبري، العلم البند: 6
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الحديث: مصطلح نظم يف قلته ما لغاتهم إىل ينقل أن يمكن وال

ات��ص��ال ق��د ع��ي��ن��ي م��ن ال��دم��ع وم��رس��ل ع��ض��ال ال��ج��وى ف��رط م��ن ج��س��م��ي ص��ح��ي��ُح
ع��ذال َم��ن ك��ل ل��ي رث��ى ل��ض��ع��ف��ي ح��ت��ى ق��اط��ب��ة ال��ن��اس ف��ي ق��ص��ت��ي ت��وات��رت
ه��م��ال إذ ال��ق��ط��ر ع��ن��ه��ا ي��س��ل��س��ل ك��م��ا رواي��ت��ه��ا ع��ي��ن��ي ع��ن ال��س��ح��ب ت��ع��ن��ع��ن
وال ال��م��ل��ي��ح ه��ذا ع��ل��ى م��ال��ي وق��ال: ف��أب��ى ال��ه��وى ق��اض��ي إل��ى أم��ري رف��ع��ت
ال��م��ل��ال وات��رك وت��ج��زع، ت��ش��ذ، وال ع��ل��ٍل م��ن ف��ي��ك م��ا ع��ل��ى ص��ب��ًرا ق��ل��ب ي��ا
ع��دال م��ن ت��ع��ن��ي��ف ت��ع��ت��ب��ر ال ل��دي��ه، رم��ق م��ن أب��ق��اه م��ا ب��ق��ي��ة ودع
ق��ب��ال وم��ا زور، م��ن��ك��ر، وق��ول��ه م��ش��ت��ه��ر وب��ال��ت��دري��س الح ف��ذاك

فيها: قويل آخر إىل

ك��م��ال ال��ه��وى ف��ي ص��ب ش��أن وه��ك��ذا ي��ج��اوزه ال ع��ل��ي��ه ح��ب��ي وق��ف��ت

اللغة واصطالح اصطالح، لسان فلكل وبالجملة ذلك، عىل الكالم تتميم وسيأتي
اإلنسان أراد إذا مثالً آخر؛ فعل مع الفعل وترصيف أمكن، ما الترصيف تقليل الفرنساوية
أحواله بعض يف (أكل) ترصيف يمكن ال يعني مأكوالً، أملك يقول: فإنه أكل بأنه يخرب أن
خرجت، يقول: أن أراد وإذا باألكل. تلبست يقول: فكأنه التلبس، أو امللك فعل مع إال
فعلني الكينونة: وفعل امللك، فعل يسمي وهكذا خرجت يعني: مخرًجا، أكون أنا يقول:
األصيل، معناهما عن ويتجردان األفعال، ترصيف عىل يعينان أنهما يعني مساعدين؛
له وفعلت أكلته، أو يأكل، جعلته يعني األكل، له فعلت قالوا: الفعل تعدية أرادوا وإذا
العربية؛ اللغة يف يمكن كما األفعال ترصيف يمكنهم فال وهكذا، أخرجته يعني الخروج،
تركيب وفن الفرنساوي اللسان قواعد إن ثم الحيثية، هذه من ضيقة لغتهم كانت فلذلك
الفرنسيس، عند امليم) (بتشديد «واغرمري» (غرماتيقي) يسمى: وقراءتها وكتابتها كلماته
سائر فيه فيدخل النحو فن يقول: فكأنه اللغات، من لغة من الكالم تركيب فن ومعناه
يف املجموعة علًما عرش االثني بها وتريد العربية: علوم نحن: نقول كما باللغة، يتعلق ما

العطار: شيخنا قول

إن��ش��اء ال��ش��ع��ر ق��ري��ض اش��ت��ق��اق ث��م ل��غ��ة ب��ع��ده ع��روض وص��رف ن��ح��و
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إح��ص��اء ال��ع��رب ل��ع��ل��م ه��ذا ت��اري��خ ق��اف��ي��ة ال��خ��ط ب��ي��ان ال��م��ع��ان��ي ك��ذا

الزيادة فباب وبالجملة التجويد، زيادة استحسن وآخر البديع، زاد وبعضهم
حرصي. ال جعيل ذلك يف وتقسيمها حرصها إذ مفتوح؛ فيها والنقص

فكيف فقط، العربية علم مباحث تسمى بأن جديرة العلوم هذه أن والظاهر
والرصف النحو من وكل برأسه، مستقالً علًما والقافية والقريض الشعر من كل يكون
أول أن مع العربية العلوم من وبكونه بالتاريخ املراد ما وانظر برأسه، علًما واالشتقاق
يكون واقعة يف «أومريوس» كتب الفن هذا يف ظهر ما وأول اليونان، علماء فيه ألف من
فيكون الجمل، حساب أسلوب عىل السنوية الحوادث تواريخ إنشاء طريقة بالتاريخ املراد
فاإلفرنج أيًضا؛ قديم الخط وعلم العلم، تعريف يف التوسع قبيل من علًما تسميته أيًضا
واملناظرة. والوضع املنطق منه ويعدون بل الكالم، تركيب علم يف املباحث هذه يدخلون
وعليه بها، خاص اصطالح لها اإلفرنجية اللغات من كغريها الفرنساوية اللغة إن ثم
وهذا ومعانيها، وإنشاؤها، وخطها، وبيانها، وقوافيها، وعروضها، ورصفها، نحوها، ينبني
لتحسينها، أو يجمع فن لها القواعد ذات اللغات سائر فحينئذ «إغرماتيقي» يسمى ما
فيها يوجد اللغات من لغة كل بل ذلك، عىل املقصورة هي العربية اللغة ليست فحينئذ
فحينئذ السمع، عىل وأحالها وأوسعها، وأعظمها، اللغات، أفصح العربية اللغة نعم ذلك،
ويف ذاته حد يف النحو يف إدراك قلة بها، يتعلق ما سائر يعرف الالطينية باللغة العالم
العربية، باللغة جهله بدليل شيئًا، يعرف ال إنه يقال: أن الجهل فمن كالرصف، غريه
ترجم لو أنه يعني بالقوة، األخرى باللغة عامًلا كان اللغات من لغة يف اإلنسان تبحر وإذا
يعرفه كان ربما بل بلغته، ومقابلته لتلقيه قابالً كان عنه له وعرب األخرى اللغة يف ما له
العقل، يقبله ال ما منه ويبطل (٦٢ (ص فيه، ويبحث عليه، زيادة ويعرف قبل، من
ويعرف العربية، باللغة املطوالت اإلنسان يعرف ال فقد وحينئذ امللكة، هو والعلم كيف
وأطوالها مطولها فلها محمومة لغة كل أن عىل له، ترجم لو الفرنساوية باللغة ذلك
كل وال هللا، بيت بيت كل وال سماء، سقٍف كل وال ماء، مانع كل ليس نعم وسعدها7

الشاعر: قال وكما هللا، رسول محمد

البالغة. علم يف القزويني الخطيب لكتاب وتعليقات رشوح واملطول واألطول السعد 7
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وال��غ��رب��ا ال��ش��رق ي��ب��ه��ج ن��ور ك��ل وال ح��ج��ازي��ا ال��ن��س��ي��م ك��ل م��ا وه��ي��ه��ات

آخر: وقال

ج��م��ي��ل ال��ف��ؤاد م��س��ل��وب ك��ل وال ب��ث��ي��ن��ة ال��ب��ن��ان م��خ��ض��وب ك��ل وم��ا

وأبهجها: اللغات أعظم هو العرب لسان أن شك فال

ب��ه��رج ي��ح��اك��ي��ه ِص��رٌف ذه��ب وه��ل

قال: من در وهلل

ل��ل��ق��ب��ح وال��ح��س��ن ل��ل��ن��ق��ص ال��وف��ا ف��ي��ه��دي ب��أه��ل��ه ال��ي��ع��رب��ي ال��خ��ط��اب ي��ل��ي��ق
ف��ص��ح ع��رب م��ن األص��ل ع��رب��ي أت��ى م��ح��م��ًدا أن األع��راب ش��رف وم��ن
ال��م��دح م��ن ال��خ��ط��اب ف��ي خ��ص��ص��ت��ه ب��م��ا ب��ل��س��ان��ه أن��زل��ت ال��م��ث��ان��ي وأن

كالعرب، بها التكلم تحسن لم إذا العرب لغة تفهم ال األعاجم إن يرتاءى ما ومع
فضالء من بفاضل «باريس» يف اجتمعت أني ذلك عىل يدلك ومما له، أصل ال فهذا
العربية اللغة خصوًصا املرشقية، اللغات بمعرفة اإلفرنج بالد يف شهري الفرنساوية
أعضاء وأحد «باريس» أكابر من وهو داساس» سلوسرتي «البارون يسمى والفارسية
فضله وشاع «باريس» يف تراجمه انترشت وقد وغريها، فرنسا علماء من جمعيات جملة
وقد الرشوح، مختار وسماه الحريرية، للمقامات لخصرشًحا إنه حتى العربية، اللغة يف
معلم بواسطة ال علمه، وغزارة عقله، وذكاء فهمه، بقوة قيل ما عىل العربية اللغة تعلم
يمكنه أنه مع املغني9 حضور عن فضالً خالد8 الشيخ مثل يحرض ولم أمره، مبدأ يف إال
وال كالعجم ينطق يقرأ حني إنه غري مرات، عدة البياضوي درس وقد كيف املغني، قراءة

النحو. يف ابتدائي كتاب 8

النحو. يف للمنتهني كتاب 9
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األلفاظ يف أغرب عبارة رشح أراد فإذا الكتاب، بيده كان إذا إال بالعربية يتكلم أن يمكنه
لتعرف الحريري ملقامات رشحه يف خطبته لك ولنذكر نطقها، تصحيح عليه يتعذر التي
أنه ذلك وسبب الركاكة، من يسري به كان وإن بليغ، فإنه عبارته، وقلم التأليف، يف نفسه
طالعة يف قال العربية، يف عبارته إليها مالت فلذلك اإلفرنجية؛ األلسن قواعد من تمكن
أحدهما: يغبن أن غري من اإلسالم ودين دينه نهج عىل الجري فيها حاول التي رشحه

يخالط وال الحسنى، األسماء له الذي املتعايل، العايل هلل الحمد املعيد، املبدئ هللا بسم
لعلمه ليس الذي العليم أدنى، وال أقىص يشء املخلوق صفات من وجل عن صفاته
وجوده الهوت يحرص ال وغاية، حد كل وراء وحكمته حكمه الذي الحكيم والحكم نهاية،
الذي األسباب مسبب نقصان. وال زيادة شائبة جربوته صفاء يشوب وال ومكان، زمان
أكناف يف يتكلم وال وإرادته، بقدرته إال متحرك والسماء األرض أطراف يف يتحرك ال
عقله وضعف فهمه، بتقصري اعرتف من حمد أحمده وإفادته، بإلهامه إال متكلم اآلفاق
كان من شكر له وأشكر والفنون، العلوم بعض تحصيل إىل وتوفيقه برحمته فهداه
عرف حتى التمييز، ونور الرشد فضاء إىل وتأييده برأفته فأخرجه الجهل ظالم يف يخبط
املرسلني، بأنبيائه — وتعاىل سبحانه — إليه أتوسل ثم الظنون، أباطيل من اليقني الحق
مفرق عىل وكالتاج الدهر، جبهة عىل كالُغرة منهم واحد كل الذين املقربني. وأوليائه
غري عليهم، أنعم الذين املهتدين، عباده من يجعلني أن — وجل عز — وأسأله العرص،

جدير. الدعاء هذا وبإجابة قدير، يشء كل عىل إنه الضالني، وال عليهم، املغضوب
واختص األفهام، بفوائد املبتدعات سائر عىل الناس جنس هللا فضل ملا بعد: أما
يكون من األمم من أمة كل يف بعث الكالم، بكرامة الحيوانات أصناف بني من آدم بني
لسانك ويصري مشهوًرا، معروًفا رشيعتها أحكام واستنباط البالغة قواعد تمهيد يف
يف إليه املشار وصار األنام، بني بذلك اشتهر فممن ودستوًرا، إماًما الفصاحة طريقة
أبو اإلمام الشيخ وهو بالحريري، املشهور املقامات مؤلف اإلسالم، أهل عند الباب هذا
األدباء من قبله كان من ازدرى الذي البرصي عثمان بن محمد بن عيل بن القاسم محمد
املذكور، كتابه أن رأيت ملا فأتى والبلغاء، الظرفاء من بعده جاء من وأجهد والفصحاء،
والعامة الخاصة يحسبه املشهور، كالعلم األدب لعلم هذا يومنا إىل ألفه مذ يزل لم
يشك ال بل صباحه، وضياء مصباحه، نور ويعتقدونه نقده، وخالصة عقده، واسطة
أرشحه أن أحببت هوائه، ونسيم مائه، وزالل جنانه، وأثمار بستانه، أزهار أنه منهم أحد
بالتفسري ومجمالته مشكالته عن الغطاء أكشف والتطويل، اإليجاز بني متوسًطا رشًحا

والتفصيل.
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خليفة الحاج وذكرهم كثري، واملغرب املرشق علماء من الحريرية املقامات رشح وقد
من إليه يدي وصلت وما والفنون، الكتب أسامي عن الظنون» «كشف املسمى: كتابه يف
برهان لإلمام الحريرية» املقامات غريب يف اإليضاح «غريب منها أربعة رشوح مؤلفاتهم
وستمائة، عرش سنة املتوىف الخوارزمي، املطرزي السيد عبد بن نارص الفتح أبي الدين

للمقصود. محصل مفيد كتاب وجازته مع الرشح وهذا
صاحب وهو األدب، وأنواع والشعر وباللغة بالنحو تامة معرفة له كانت واملطرزي

الغريب. من الفقهاء يستعملها التي األلفاظ عىل فيه تكلم «املغرب» كتاب
تأليف الحريرية» املقامات من اللغوية، األلفاظ من غمض ما «رشح كتاب ومنها
وستمائة، عرش سنة املتوىف البغدادي العكربي الحسني بن هللا عبد الدين محب الشيخ
عني التي الكتب أحد وهي اللغوية، باأللفاظ مشحونة الحريرية املقامات رأيت إني قال:
كنت وقد اإليحاز، عىل ألفاظها من غمض ما تفسري إىل ذلك ودعاني العربية، علماء بها
فرس وربما إليه، يحتاج ال بما أسهب أنه إال ذلك من يشء عىل الناس لبعض عثرت

منشئها. قصد ما بغري اللفظة
املؤمن عبد بن أحمد العباس أبي النحوي اللغوي لألستاذ املقامات» «رشح ومنها
ذكر طويل، رشح وهو وستمائة، عرشة تسع سنة املتوىف الرشييش القيس موىس بن
إال عائدة وال استخرجها، إال فائدة املقامات رشوح من كتاب يف يرتك لم أنه الرشييش
يف تأليًفا رشحه صار حتى استحلقها، إال غريبة وال علقها، إال نكتة وال استدرجها،
وال ألفاظها، من لفظة يف سواه إىل يحوج وال فيها، تقدم رشح كل عن يغني املقامات
«سلوان كتاب صاحب الصقيل ظفر ابن رشح من كثريًا شيئًا أخذ وقد معانيها، من معنى

وخمسمائة. وستني خمس سنة حماة بمدينة املتوىف األتباع عدوان يف املطاع»
سعادات بن محمد سعيد أبو الدين تاج اإلمام الشيخ وهو الفندهجي، رشح ومن
بمدينة املتوىف البندهجي، وقيل: الفندهجي، املروزي الخراساني محمد بن الرحمن عبد

وخمسمائة. وثمانني أربع سنة دمشق
الرازي، بكر أبي ابن محمد بكر أبي الدين شمس الشيخ تأليف آخر رشح ومنها
الرشح وهذا وستمائة، ستني سنة بعد املتوىف الصحاح، ومختار القرآن، أسئلة صاحب
األدب بكمال لصاحبه يشهد لطيف، رشح وهو املذكور، كتابه يف خليفة الحاج يذكره لم
حتى الكتاب، نصف نحو منها سقط ناقصة نسخة ملكي يف هي التي النسخة أن إال
الحريري: قول من أخذًا والعرشين، الخامسة املقامة رشح ثم الخطبة، رشح إال يبق لم
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إىل10 املقامات من يتلوها ما ورشح آخرها، إىل بكافاته الشتاء تلقيت طاملا وهللا وإني
الخمسني: املقامة يف قوله

ال��ش��ن��ع) ال��ق��ب��ي��ح ع��ل��ى م��ع��ت��ك��ًف��ا ت��زل (ول��م

كتاب من ست نسخ أيًضا عندي اجتمع وقد املقامات، رشوح من يل كان ما هذا
القارئ، به ينتفع ما والحوايش التعليقات من به يوجد أكثرها أن غري رشح، بال املقامات
املقصود، تحصيل يف العلم طالب إليه يحتاج ما والحوايشكل الرشوح تلك من اخرتت وقد
نقلته كثريًا شيئًا ذلك عىل أضفت ثم املطلوب، إدراك عىل األدب، يف الراغب به ويستعني
األعيان وفيَات وكتاب امليداني، للعالمة األمثال، مجمع ومن واللغة، النحو أئمة كتب من
ورشح املتنبي، ديوان ومن البحرتي، ديوان من ثم خلكان، البن الزمان، أبناء وأنباء
يف الغوص أعجبه من عىل ليتيرس ذلك كل األدب كتب من هذا وغري للزوزني، املعلقات
بغرائب املولع عىل وليسهل عقيلة، يتيمة بكل دررها من يظفر أن العربية اللغات بحار
وإنما جزيلة، ثمينة فلذة كل إىل معادنها جواهر من يصل أن املرشقية األدبية العلوم
العثرات، من عليه ظهر ما عىل يؤاخذني ال أن املختار الرشح هذا يف نظر ممن املرجو
الكتاب هذا يجعل أن أسأله وهللا العورات، من له استبان ما كرمه بذيل يسرت أن بل
أبناء من مورده إىل أرسع من ولجميع مفيًدا، نافًعا والغرب الرشق أهل من تصفحه ملن

كالمه. انتهى حميًدا مريئًا هنيئًا جنسنا غري ومن جنسنا
املقامات تفضل البديعية املقامات إن الكتاب: لهذا الفرنساوية املقدمة يف وقال

الحريرية.
املفيد، األنيس كتاب مجموعة: يف االثنتني من مقامات عدة الفرنساوية إىل ترجم وقد
يف خصوًصا فمعرفته وبالجملة ومنثور، منظوم من الشذور، وجامع املستفيد، للطالب
رأيت وقد الصعوبة، بغاية إال بالعربي يتكلم أن يمكنه ال أنه مع مشهورة، العربية اللغة
عظيم اطالع وله قوية، ومناقضات جليلة، وإيرادات عظيمة، توقيفات كتبه بعض يف له
ثم بالكلية، لغته من تمكنه كله ذلك وسبب اللغات، سائر يف املؤلفة العلمية الكتب عىل

شعر: اللغات ملعرفة ذلك بعد تفرغه

«إال». ببوالق: املطبوعة النسخة يف 10
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وال��ت��أن��ي ب��ال��ت��ك��رار ع��ل��ي��ك ب��ال��ت��م��ن��ي ي��درك ال ال��ع��ل��م
ف��ن ك��ل ب��ال��ت��ك��رار أدرك أخ��ن أل��ك��ن أع��ج��م��ي ك��م

علم يف السنية «التحفة سماه: النحو يف كتاب فضله، عىل الدالة مؤلفاته جملة ومن
سماه: مجموع وله أبًدا، به يسبق لم عجيب ترتيب عىل النحو علم فيه ذكر فإنه العربية»،
االصطالحات غوامض عن الغطاء كشف يف والعربية التفسري أئمة كتب من «املختار
من ذلك غري وله الفرنساوية، إىل العربية من وترجمه جمعه فقد واللغوية»، النحوية
وشهرته الرباعة، غاية فيها بارع فإنه الفارسية، اللغة يف خصوًصا والرتاجم املؤلفات
ملوكهم، كبار من الرشف بعالمات أتحف قد إنه حتى تنكر، ال اإلفرنج بالد يف بالفضل
بما والحديثة، القديمة واملغرب املرشق أهل لغات معرفة يف الحرب هذا دائرة واتساع
سبعني يحسن كان أنه من اإلسالم: فيلسوف الفارابي حق يف قيل ما تصديق يسهل

فنقول: للنظري مراعاة هنا ترجمته ولنذكر لسانًا

الحكيم الفارابي الرتكي أوزلغ بن طرخان بن محمد بن محمد نرص أبو هو
حمدان، بن الدولة سيف عىل قدم الباهر، املاهر اإلسالم فيلسوف الفيلسوف،
األتراك، بزي وهو عليه، فأدخل العلوم، جميع يف الفضالء مجمع مجلسه وكان
حيث فقال: اجلس، الدولة: سيف له فقال يديه، بني فوقف عادته ذلك وكان
إىل انتهى حتى الناس، رقاب فتخطى أنت. حيث فقال: أنا؟ حيث أو أنت
رأس عىل وكان عنه، أخرجه حتى مسنده يف وزاحمه الدولة سيف مجلس
فقال أحد، يعرفه أن قّل به يسارهم لسان معهم وله مماليك الدولة سيف
إن أشياء عن مسائله وإني األدب، أساء قد الشيخ هذا إن اللسان: بذلك لهم
اصرب، األمري أيها اللسان: بذلك نرص أبو له فقال فأخرجوه، بها يعرف لم
اللسان؟ هذا أتحسن له: وقال منه، الدولة سيف فتعجب بعواقبها، األمور فإن
مع يتكلم أخذ ثم عنده، فعظم لسانًا، سبعني من أكثر أحسن نعم، فقال:
يسفل، وكالمهم يعلو. كالمه يزل ولم فن، كل يف املجلس يف الحارضين العلماء
فرصفهم يقول، ما يكتبون أخذوا ثم وحده، يتكلم وبقي الكل صمت حتى
ترشب؟ فهل قال: ال، قال: تأكل؟ أن يف لك هل له: فقال به، وخال الدولة سيف
القيان، بإحضار الدولة سيف فأمر نعم، قال: تسمع؟ فهل قال: ال، قال:
آلته منهم أحد يحرك فلم املالهي، بأنواع الصناعة هذه يف ماهر كل فحرض
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يف تحسن فهل الدولة: سيف له فقال أخطأت له: وقال نرص، أبو عابه إال
وأخرج ففتحها، خريطة، وسطه من أخرج ثم نعم، قال: شيئًا؟ الصنعة هذه
وركبها، فكها، ثم املجلس يف من كل فضحك بها، لعب ثم فركبها، عيدانًا منها
يف من كل فنام بها، ولعب وركبها، فكها، ثم املجلس، يف من فبكى بها، ولعب

وخرج! نياًما فرتكهم البواب، حتى املجلس
يكون ال بدمشق مقامه مدة وكان الناس، يجالس ال بنفسه، منفرًدا وكان
كتبه، هناك يؤلف ورياض، أشجار مشتبك أو ماء، مجتمع عند إال غالبًا
هناك، صنف وربما الفرجل، غياض يالزم وكان عليه املشتغلون ويتناوبه11
وهو قيل: مكان، إىل مكان من وتنقلها األوراق، تلك الريح فتحمل ينام، وقد
الكراريس. دون الرقاع يف يصنِّف كان فإنه مصنفاته، بعض نقص يف السبب
كل يف الدولة سيف عليه أجرى منها متقلالً الدنيا يف الناس أزهد وكان

شعره: ومن دراهم، أربعة يوم

ان��ت��ف��اع ال��ص��ح��ب��ة ف��ي ول��ي��س ن��ك��س��ا ال��زم��ان رأي��ت ل��م��ا
ص��داع ب��ه رأس وك��ل م��الل ب��ه رئ��ي��س ك��ل
اق��ت��ن��اع ال��ع��زة م��ن ب��ه ع��رض��ا وص��ن��ت ب��ي��ت��ي ل��زم��ت
ش��ع��اع راح��ت��ي ع��ل��ى ل��ه��ا راح��ا اق��ت��ن��ي��ت م��م��ا أش��رب
س��م��اع ق��راق��ي��ره��ا وم��ن ن��دام��ى ق��واري��ره��ا م��ن ل��ي
ال��ب��ق��اع م��ن��ه��م أق��ف��رت ق��د ق��وم ع��ل��وم م��ن وأج��ت��ن��ي

ومنه:

ح��ي��ز ف��ي ب��ال��ح��ق��ائ��ق وك��ن ب��اط��ل ذي ح��ي��ز خ��ل أخ��ي
ب��ال��م��ع��ج��ز األرض ف��ي ال��م��رء وال ل��ن��ا م��ق��ام دار ال��دار ف��م��ا
ال��م��وج��ز ال��ك��ل��م م��ن أق��ل ع��ل��ى ل��ه��ذا ه��ذا ي��ن��اف��س
م��س��ت��وف��ز وق��ع ن��ق��ط��ة ع��ل��ى وق��ع��ن خ��ط��وط إال ن��ح��ن وه��ل
ال��م��رك��ز ف��ي ال��ت��زاح��م ف��م��اذا ب��ن��ا أول��ى ال��ع��وال��م م��ح��ي��ط

«وينتابه». البوالقية: املطبوعة يف 11
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قاموس فيه علم كل إن حتى أوجها درجة بلغت قد الفرنساوية باللغة الفنون إن ثم
لها فإنها السوقة، علوم حتى االصطالحية، العلوم ألفاظ يف املعجم حروف عىل مرتب
من هذا كان وإن وشعرائها، الطباخة علماء مجلس يعني الطباخة، كمدرسة مدارس
الدنيئة ولو األشياء، سائر بتحقيق البالد هذه اعتناء عىل يدل أنه غري الهوس، أنواع
لغة من للكتب مرتجمات ومنهن عظيمة تآليف للنساء فإن واإلناث، الذكور ذلك يف وسواء
ومراسالتها بإنشائها يتمثل من منهن وجودتها، وسبكها العبارات حسن مع أخرى، إىل
وجمال عقله، املرء جمال األمثال: أرباب بعض قول أن لك يظهر هنا ومن املستغربة،
وعن وفهمها وقريحتها املرأة عقل عن فيها يسأل فإنه البالد، بتلك يليق ال لسانها، املرأة

معرفتها.
عادة عىل مبنية وأشعارها لغتها ولكن بها، بأس ال الفرنساوية األدبية العلوم ثم
وإله العشق، وإله الجمال، إله مثال: فيقولون يستحسنونه، ما وتأليههم اليونان جاهلية
وإنما يقولون، ما يعتقدون ال كانوا وإن رصيحة كفرية األحيان بعض يف فألفاظهم كذا،
ولنذكر به، بأس ال الفرنساوية األشعار من فكثري وبالجملة ونحوه. التمثيل باب من هذا

الفقري: للعبد بعضهم كالم من مرتجمة أشعارهم بعض من شيئًا لك

ج��م��ي��ال ال��ج��م��ي��ع رأت ت��ع��ل��ق��ت ال��ق��ل��وب وإذا
م��ه��وال ي��ك��ون ش��ع��ب إل��ى ت��س��ع��ى ك��س��ف��ي��ن��ة
ب��خ��ي��ال ك��ان ص��ح إن ال��ه��ن��ا زم��ن ع��ل��ى ل��ه��ف��ي

يل: مرتجًما وقوله

ال��زائ��ر ال��م��س��ع��د خ��ي��ال ي��ا ق��ات��ل��ي ي��ا ف��ي��ك ال��ق��ل��ب ودع
ب��ال��ق��ادر ل��س��ت ال��ب��رء وع��ل��ى اص��ط��ل��ت ب��ال��ج��راح روح��ي إن
ال��زاه��ر ال��ورق زه��ر م��ث��ل ل��م��ح��ة ال��ه��وى ف��ي وس��روري

املرصي يعقوب للخواجة العود»، كرس يف العقود، «نظم املسماة: القصيدة ومن
وأربعني: واثنتني ومائتني ألف سنة برتجمتها اعتنيت وقد استيطانًا، الفرنساوي منشئًا،

الفقري: للعبد ونظمه صاحبها قول اإلسالم نور إىل الكفر ظلمات من وأخرجتها
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واألل��ح��ان ب��ال��ع��ود وغ��ن��ائ��ي ح��ال��ي ص��ف��ال��ي إذ ال��ح��ال ب��ي زاد
ب��ال��ح��س��ان ش��ج��وة وت��رن��م��ت األع��ي��ان وال��س��ادة رب��ي ب��اس��م

ال��م��ف��دى ال��ج��ب��ي��ن ذات وب��س��ع��دي
ف��ؤادي ف��ي ل��ح��ظ��ه��ا ال��ن��ار ورم��ى إن��ش��ادي إل��ى س��م��ع��ه��ا ف��ص��غ��ى
ان��ف��راد ف��ي ح��م��اس��ه م��ن وب��دا ات��ق��اد ف��ي غ��دا ش��ع��ري ف��ل��ه��ذا

ي��ه��دي وال��م��ع��ارف ال��ف��ه��م ل��ذوي
ب��ال��ع��ن��اق ال��ل��ظ��ى ت��ط��ف��ئ ف��أن��ت ك��اح��ت��راق��ي ق��ل��ب��ه��ا ال��ع��ش��ق أح��رق
ال��ع��ش��اق ع��ادة وت��الث��م��ن��ا ال��م��ش��ت��اق ض��م��ة ف��ت��ض��ام��م��ن��ا

ق��دا ال��غ��ص��ن ل��تُ��خ��ج��ل ف��ت��ث��ن��ت
ال��م��ث��ان��ي ص��وت أخ��ي ي��ا واس��ت��م��ع ال��ت��غ��ان��ي رق��ي��ق م��ن ال��س��م��ع ش��ن��ف
ه��ان��ي» «اب��ن ش��ع��ر أح��ي��ي��ت ق��د أن��ن��ي ت��ران��ي ه��ال ب��ال��ل��ه خ��ل��ي��ل��ي ي��ا

ل��ح��دا ت��وس��د ق��د ك��ان أن ب��ع��د

فقال: وتوابعه، العشق ذم إىل الشاعر تخّلص أبيات، بعدة هذا وبعد

أغ��ن��ي ال��م��الح ه��وى ف��ي إن��ن��ي ف��ن��ي ص��ار واخ��ج��ل��ت��ي واح��ي��ائ��ي
وأث��نِّ��ي أب��ت��دي وب��أوت��اري أغ��ن ك��ظ��ب��ي ال��غ��ن��ا ب��رخ��ي��م

أج��دى ل��ل��ف��ض��ائ��ل ه��ذا أرى م��ا
م��س��ت��ق��ي��م��ة ع��واق��ب م��ال��ي أو ع��ق��ي��م��ة ل��ي ك��ل��ه��ا أف��أي��ام��ي
ذم��ي��م��ة م��راق ه��ذه أف��م��ا م��س��ت��دي��م��ة ال��ه��وى ط��اع��ة ع��ل��ى ب��ل

ج��د وأرف��ض ه��زل��ه��ا أق��ت��ف��ي
ألري��ب ك��اف��ل غ��ي��ر خ��ام��ل ن��ص��ي��ب ك��أس اح��ت��س��اء أع��ل��ى
ال��ن��ج��ي��ب ال��ذك��ي ه��م��ة ه��م��ت��ي م��ري��ب غ��ي��ر وال��ل��ه أن��ي م��ع

ت��ت��ع��دى وال��س��وا ال��م��ج��د ت��ق��ن��ص

من تتأذى وهي سيما ال محبوبته، فراق عىل العزم عىل ويوبخها نفسه يذم وقال
فراقه:

ن��ش��ت��ه��ي��ه إذ ال��م��الح ب��ن��واح ن��ش��ت��ري��ه وس��ؤدد ع��ز وي��ح
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ب��ن��ي��ه ق��ت��ال م��ن ال��ذن��ب ي��غ��ف��ر ف��ق��ي��ه أي ع��ن��د س��ل ف��ؤادي ي��ا
ت��ه��دي؟ ع��ل��ك ال��ف��خ��ار ل��ن��وال

ي��ب��ورا ل��ن م��ت��ج��ًرا وأب��اح��ت��ك األم��ورا أس��ل��م��ت��ك ق��د ف��ؤادي ي��ا
م��ق��ه��وًرا آس��ًف��ا أل��ف��ي��ك ل��س��ت ت��ج��ورا أن ال��ظ��ب��ا ع��ل��ي أف��ت��رض��ى

ق��دا اآلن ق��ل��ب��ه��ا ق��دي��ت ح��ي��ث

النفس عالية الفرنساوية اللغة من املرتجمة األشعار من كغريها القصيدة وهذه
ذلك ومثل صاحبها، نفس علو تظهر فال بالغتها، تذهب الرتجمة يف ولكن أصلها، يف
أن غري من اإلفرنجية اللغات غالب إىل ترجمتها يمكن ال فإنه العربية، القصائد لطائف
الفرنساوية اآلداب غالب عىل الكالم تتميم وسيأتي باردة، صارت ربما بل حس، يذهب

والفنون. والعلوم
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الفرنسية الدولة تدبري يف

العجيب تدبريهم ليكون أحكامهم؛ غالب ونستويف الفرنساوية، تدبري عن الغطاء ولنكشف
محل وهي الفرنسيس، بالد كريس هي «باريس» أن لنا سلف قد فنقول: اعترب، ملن عربة
الراء، وسكون املوحدة، الباء (بضم «الرببون» املسماة وعائلته وأقاربه فرنسا ملك إقامة

العائلة. هذه من إال فرانسا ملك يكون فال الثانية) الباء وضم
(بضم «التولري» تسمى: (رساية) فرنسا ملك ومسكن متوارثة، الفرنساوية ومملكة
بقولهم: فرنسا ديوان عن يعربون الفرنساوية إن والغالب الراء)، وكرس الواو وكرس التاء

امللك. ديوان أي الرساية، هذه ديوان يعني النواري» «كابينة
دوبري»1 «شمرب أهل للجماعة ثم فرنسا، مللك اململكة تدبري يف القوة أصل إن ثم
األوىل، املشور أهل أي: املوحدة) (بفتح «البري» ديوان يعني امليم) وسكون الشني، (بفتح
«بباريس» قرص يف هو «الرب» ديوان يعني األول، الديوان إن ثم العمالت، رسل لديوان ثم
العماالت رسل ديوان ييل ثم قرص«بوربون» يف الثاني والديوان قرص«لقسمبورغ» يسمى
ديوان يوجد ذلك وبعد الخصويص»، «الديوان يسمى ديوان ثم والوكالء، الوزراء ديوان
فرنسا ملك فحينئذ للمشورة» الدولة «ديوان يسمى: وديوان امللك» رس «ديوان يسمى:

للمفرد، وهي (de) استعمل املؤلف أن ويالحظ األعيان مجلس أي: بالفرنسية Chamire des paris 1

للجميع. وهي (des) مكان
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أخرى خصوصيات وله املذكورة، الدواوين تلك رضاء برشط مملكته يف تامة قوة صاحب
الفرنساوية. السياسة يف ذكرها سيأتي

حاله، عىل موجود قانون إبقاء أو مفقود، قانون تجديد «البري» ديوان أهل ووظيفة
ومن الفالني، امللك رشيعة يقولون: فلذلك رشيعة: الفرنساوية: عند القانون ويسمي
من سائر ويمانع عنه، ويحامي اململكة، تاج حقوق يعضد أن «البري» ديوان وظيفة
ديوان اجتماع زمن يف السنة، من معلومة مدة يكون الديوان هذا وانعقاد لها، يتعرض
عدة يف منحرص غري الديوان ذلك أهل وعدد الفرنسيس، ملك بإذن العماالت، رسل
يف يرشك وال سنة وعرشين خمس ابن وهو إال فيه اإلنسان دخول يقبل وال مخصوصة،
يحسب والدته فبمجرد وإال اململكة، بيت من يكن لم ما سنة ثالثني ابن وهو إال الشورى

سنة. وعرشين خمًسا عمره يبلغ حني املشورة يف ويرشك الديوان هذا أهل من
من يقدم موته بعد ثم األوالد، أكرب فيقدم للذكور متوارثة «البريية» وظيفة وكانت

وهكذا. يليه
والسياسات القوانني امتحان ووظيفتهم متوارثة، غري العماالت رسل ديوان ووظيفة
واملمانعة ذلك يف واملنازعة ومرصفها، ومدخولها الدولة إيراد عن والبحث والتدبري واألوامر
عدة من مؤلف الديوان وهذا والجور للظلم إبعاًدا وغريها؛ والفرد2 املكوس يف الرعية عن
من إال يقبل وال رسوالً وعرشون وثمانية أربعمائة وعددهم العماالت أهايل ينصبهم رجال
فرنك ألف فردتها تبلغ عقارات منهم واحد لكل يكون أن بد وال سنة، أربعني سنه يكون
الحرب. وزير ثم الداخلية، األمور وزير فمنهم متعددون؛ فإنهم الوزراء وأما سنة، كل
ببالد النازلني الفرنسيس، بالد من والخارجني البحر وزير ثم الخارجية، األمور وزير ثم
وزير ثم الدينية، األمور وزير ثم الخزينة وزير ثم الفرنسيس، بالد غري يف يعمرونها،
برب (الكتخدا) نظري الداخلية األمور ووزير التجارات وزير ثم والصنائع، الفنون تعليم
ووزير التجارات، ناظر نظري التجارات ووزير لخازندار، نظريًا الخزينة ووزير مرص،
عموم ناظر نظري الحرب ووزير العثمانية، بالدولة أفندي رئيس نظري الخارجية األمور

الوزراء. من يعدونه وعندهم وزيرا، ليس عندنا أنه غري وهكذا. الجهادية،
مادة عىل إياهم بمشورته لجماعة امللك تخصيص فإنه الخصويص، الديوان وأما

ووزرائه. أقاربه من كونهم الديوان هذا أهل عىل والغالب مخصوصة،

هذا. وقتنا إىل مرص يف العامة تستعملها كلمة وهي الرضيبة. وهي الفردة جمع الفرد 2
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لهم آخرين، وزراء أربعة ومن الرس وزراء من يتألف فإنه امللك رس ديوان وأما
الدولة. يف املشورة أرباب من جماعة ثم مطلقة وزارة

التسعة الوزراء من أقاربه من امللك يعينه ممن يتألف فإنه الدولة، ديوان وأما
تدبري ليتعلموا املشورة، أرباب ومن املطلقني، الدولة وزراء من ثم الدولة، رس الكاتمني

الدولة.
الفرنساوية السياسة وأن الترصف، مطلق ليس فرنسا ملك أن لك يتضح ذلك ومن
القوانني يف مذكور هو بما يعمل أن برشط امللك هو الحاكم إن بحيث مقيد، قانون هي
يحامي العماالت رسل وديوان امللك يمانع «البري» ديوان وأن الدواوين، أهل يرىضبها التي
هو لسياستهم أساًسا ويتخذونه اآلن الفرنساوية عليه يميش الذي والقانون الرعية، عن
وال الواو) وكرس الالم (بضم عرش الثامن لويز املسمى: ملكهم لهم ألفه الذي القانون
العدل. باب من أنها العقول ذوو ينكر ال أمور وفيه لهم، ومرضيًا عندهم متبًعا زال

الالطينية اللغة يف ومعناها الرشطة3 يسمى القانون هذا فيه الذي املذكور والكتاب
لك، فلنذكره املقيدة، األحكام فيه املكتوب السجل عىل فأطلقت فيها، تسومح ثم ورقة
قد كيف لتعرف رسوله، سنة يف وال تعاىل، هللا كتاب يف ليس فيه ما غالب كان وإن
وكيف العباد، وراحة املماليك تعمري أسباب من واإلنصاف العدل بأن عقولهم حكمت
غناهم، وتراكم معارفهم، وكثرت بالدهم، عمرت حتى لذلك، والرعايا الحكام انقادت

العمران. أساس والعدل أبًدا، ظلًما يشكو من فيهم تسمع فال قلوبهم، وارتاحت
بعضهم: كالم من ضده يف أو والحكماء، العلماء فيه قاله مما نبذة هنا ولنذكر
ملكها، خزائن الرعية وقلوب اآلفات، حجاب والحلم الفقر، مفتاح واأليامى اليتامى ظلم
وال بمال، إال رجال وال برجال، إال سلطان ال آخر: وقال فيها، وجده إياها أودعه فما
امللوك سلطان املعنى: هذا من يقرب فيما وقيل بعدل. إال عمارة وال بعمارة، إال مال
تسديدها اململكة تدبري يف األشياء أبلغ بعضهم: وقال قلوبهم، عىل ال الرعايا أجسام عىل
إذا املوىل إن يستطاع، ما فاطلب تطاع أن أردت إذا وقيل: الخلل. من وحفظها بالعدل،
النرص أن يفيد شعًرا بعضهم وقال مخالفته، يف عذره أقام فقد يطيعه؛ ال ما عبده كلف

العدل: عىل يتوقف

.La chart 3
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م��ص��ب��ب غ��ي��ر ال��ن��ص��ر ي��ل��ق��ى وه��ي��ه��ات ال��ع��دا ع��ل��ى ن��ص��ًرا ال��ج��ور والة ت��روم
ق��ل��وب؟! ق��س��ي م��ن دع��اء س��ه��ام خ��ل��ف��ه ك��ان م��ن ال��ن��ص��ر ي��روم وك��ي��ف

آخر: وقال

وخ��ي��م ن��ب��ت��ه م��رع��ى وال��ب��غ��ي وال��ظ��ل��وم ال��م��غ��ت��ال ي��ف��ل��ح ال
ال��م��ص��رع ف��ب��ئ��س ال��ب��اغ��ي وم��ص��رع ال��م��ض��ج��ع ب��ئ��س ال��ظ��ال��م ف��م��ض��ج��ع
ال��ف��ع��ل ب��ي��س��ي��ر ي��ج��زي وال��ده��ر ب��ال��م��ث��ل واق��ع ال��ق��ص��اص إن

الثاني: «للفرنساوية»، العام الحق األول املقصد مقاصد: عدة القانون هذا ويف
رسل «ديوان منصب يف الرابع: «البري»، ديوان منصب يف الثالث اململكة: تدبري كيفية
يف السادس: الوزراء، منصب يف الخامس: ونوابهم، الرعايا أمناء هم الذين العماالت»

املذكورة: الرشطة صاحب قال الرعية، حقوق يف السابع: وحكمهم، القضاء طبقات

لهم املنصوب الفرنساوية حق عىل الكالم

الرشيعة. قدام مستوون الفرنساوية سائر األوىل: املادة
عىل إنسان كل املال، لبيت معينًا شيئًا امتياز بغري أموالهم من يعطون الثانية: املادة

ثروته. حسب
كانت. رتبة وأي كان منصب أي ألخذ متأهل منهم واحد كل الثالثة: املادة

له يتعرض فال حريتها، له ويضمن بها، يستقل منهم واحد كل ذات الرابعة: املادة
بها يطلبه التي املعينة وبالصورة الرشيعة، يف مذكورة حقوق ببعض إال إنسان

الحاكم.
يشاركه ال يجب كما دينه يتبع الفرنسيس بالد يف موجود إنسان كل الخامسة: املادة

عبادته. يف له يتعرض من ويمنع ذلك عىل يعان بل ذلك، يف أحد
الرومانية. الحوارية (القاثوليقية) امللة عىل الدولة تكون أن يشرتط السادسة: املادة

من يشء له يدفع النرصانية من وغريهم (القاثوليقية) كنائس تعمري السابعة: املادة
الدين. هذا غري معابد لتعمري يشء منه يخرج وال النرصانية، مال بيت
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ال أن برشط ويطبعه يكتبه، وأن رأيه يظهر أن فرنسا يف إنسان يمنع ال الثامنة: املادة
أزيل. رضَّ فإذا القانون، يف ما يرض

آخر. ملك عىل أحد يتعدى فال حرم، واألرايض األمالك سائر التاسعة: املادة
النفع، عام لسبب عقاره رشاء عىل إنسانًا تكره أن غريها دون للدولة العارشة: املادة

االستيالء. قبل املثل ثمن تدفع أن برشط
نسيانه، يجب والفتن اآلراء من القانون هذا قبل مىض ما جميع عرشة: الحادية املادة

البلد. وأهل املحكمة من وقع ما وكذلك
بقانون يعني وقد عليه كان عما وينقص يرتب العساكر أخذ عرشة: الثانية املادة

والبحر. الرب يف عساكر وضع معلوم

الفرنساوية اململكة تدبري كيفية

هم يعني يقع، ما كل يف الكفالء هم ووزراؤه محرتمة امللك ذات عرشة: الثالثة املادة
امللك. أمر أنفذه إذا إال حكم يميض أن يمكن وال عليهم، ويحكم يطالبون، الذين

عساكر يف وينهى يأمر الذي فهو الدولة؛ أهل أعظم هو امللك عرشة: الرابعة املادة
وغريها، ملته بني والتجارة واملعاهدة والصلح الحرب يعقد الذي وهو والبحر، الرب
يلزم، بما ويأمر وسياسات، قوانني بعض ويجدد األصلية، املناصب يويل الذي وهو

للدولة. منفعة فيه كان إذا ويمضيه
رسل و«ديوان «البري» وديوان امللك بفعل املعامالت أمور تدبري عرشة: الخامسة املادة

العماالت».
وإظهارها. بإعالنها ويأمر القوانني، جزاء وحده امللك يقرر عرشة: السادسة املادة

ديوان إىل ثم أوال، «البري» ديوان إىل امللك بأمر القانون يبعث عرشة: السابعة املادة
العماالت. رسل ديوان إىل أوالً يبعث فإنه والقردة، الجبايات قانون إال العماالت، رسل

الديوانني. من كل الجمهور به ريض إذا القانون الدولة تنفذ عرشة: الثامنة املادة
وأن كذا، أمر يف قانون إظهار امللك من يلتمس أن الديوانني ألحد عرشة: التاسعة املادة

القانون. ذلك وضع فائدة له يبني
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أحد صنعه وما رسي، مجلس يف الديوانني بأحد القانون هذا يصنع العرشون: املادة
أيام. عرشة التفكر بعد اآلخر للديوان يبعثه عليه رأيه واستقر الديوانني

عىل عرضه يصوغ فإنه بالقانون اآلخر الديوان ريض إذا والعرشون: الحادية املادة
يف اجتماعه مدة الديوان لذلك أي: له، عرضه يمكن ال اآلخر الديوان طرحه فإذا امللك؛

السنة. هذه
للرعية. ويظهره بالقانون يأذن الذي هو وحده امللك والعرشون: الثانية

وال تزيد ال واحدة، كيفية عىل توليته مدة له محدودة امللك ماهية والعرشون: الثالثة
املشورة ديوان يعني «البري» ديوان مجلس من توليه عند له املعني القدر عن تنقص

األوىل.
التدبريية. القوانني لترشيع ذاتي جزء هو «البري» ديوان والعرشون: الرابعة

واحد زمن يف امللك بأمر أشهر مدة ويفتح الديوان هذا يجتمع والعرشون: الخامسة
كذلك. ويغلقان واحد يوم يف مًعا فيفتحان العماالت، رسل ديوان انفتاح مع

أو العماالت رسل ديوان انفتاح قبل «البري» ديوان4 اجتمع لو والعرشون: السادسة
ممنوع االجتماع مدة املجلس هذا من الصادر الرتتيب سائر كان فرنسا؛ ملك إذن قبل

وملغيًا. اإلمضاء
ديوان أهل وعدد امللك حق هو فرانسا» «بري الشخص تسمية والعرشون: السابعة
اللقب ذلك يجعل أن وله كان، لقب بأي «البري» يلقب أن وللملك محدود، غري «البري»

لذريته. متوارثًا يجعله وأن حياته، مدة له
سنة، وعرشين خمس ابن وهو الديوان يف «البري» يدخل أن يمكن والعرشون: الثامنة

سنة. ثالثني السن يف بلوغه بعد إال املشورة يف رأيه يبدي وال
أي: ملكها، مهردار فرنسا قضاة قايض هو «البري» ديوان رئيس والعرشون: التاسعة

لذلك. امللك يعيِّنه من الديوان أهل من خَلَفه اعتذر؛ فإن ملكها، خاتم وزير

األعيان. مجلس 4
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والدتهم، بمجرد «البريية» مرتبة يف الدخول لهم يكون وذراريه امللك أقارب الثالثون:
إال املجلس يف ورأي كلمة لهم يكون وال الديوان، ذلك رئيس بعد منهم كل ويجلس

سنة. وعرشين خمًسا السن يف بلوغهم بعد
الديوان ذلك يف يدخل أن «البري» مجلس أهل من ألحد يمكن ال والثالثون: الحادية
فعل ما كان ذلك غري فعلوا فإن رسوالً، يبعث بأن امللك؛ من بإذن إال انفتاحه عند

الغيًا. بحرضتهم
غريهم. عن كتمها يجب «البري» ديوان آراء كل والثالثون: الثانية

ونحوها، الدولة يف الخيانة عىل بالقضاء يستقل الذي هو امللك ديوان والثالثون: الثالثة
القوانني. يف مقرر هو مما الدولة يرض ما كل من

ذلك بأمر إال «البري» ديوان أهل من واحد عىل أحد يقبض أن يمكن ال والثالثون: الرابع
الجنايات. مواد يف غريهم عليه يحكم أن يمكن وال الديوان،

الرعية وكالء هم الذين العماالت رسل ديوان

املنتخبون ينتخبهم رسل جملة من مؤلَّف العماالت رسل ديوان والثالثون: الخامسة
الكاف) وسكون املشددة الالم (بكرس «اللكتور» لهم: يقال الذين الخاء) (بكرس

مخصوصة. بقوانني مصنوع وترتيبها
ما عدد من الرشطة هذه قبل عليه هي ما عىل تبقى العماالت كل والثالثون: السادسة

الرسل. من لها
كما خمسة، ال سنوات سبع لتمكث الرسل تختار فصاعًدا اآلن من والثالثون: السابعة

كانت.
سنة، أربعني بلغ إذا إال الرسل ديوان يف للدخول اإلنسان يصلح ال والثالثون: الثامنة

ِفردة. فرنك ألف عليها يدفع أمالك له وكان
رشطا فيهم موجود نفس ألف خمسون عمالة كل يف يُجمع أن بد ال والثالثون: التاسعة
فرنك ألف يدفعون ممن يكمل لم فإن منها، الرسل ليختار املذكوران؛ وامللك السن
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اختيار ثم فرنك، ألف دون عليها يدفعون أمالك لهم ممن5 تكميلها وجب خمسون
الخمسني. جملة من الرسل

ثلثمائة فردته يدفع ملك له يكون أن للرسل املنتخب أي «اللكتور» رشط األربعون:
سنة. ثالثني العمر من بلغ قد يكون وأن فرنك،

هذا أهل يف فيدخلون امللك، ينصبهم املنتخبني مجلس رؤساء واألربعون: الحادية
املجلس.

تلك يف عادة مستوطنًا فصاعًدا العماالت رسل نصف يكون أن يجب واألربعون: الثانية
العمالة.

رسل خمسة من ويختاره امللك ينصبه العماالت رسل ديوان رئيس واألربعون: الثالثة
الديوان. ذلك يعرضهم

رسل من خمسة أراد إذا إال جهرية تكون الديوان هذا مجالس واألربعون: الرابعة
الديوان. من األجانب الناس إخراج يجوز فإنه يشء، كتم العماالت

مكاتب، يعني «البورو» تسمى صغرية دواوين إىل ينقسم الديوان واألربعون: الخامسة
لها. ويبعثها امللك يستحسنها التي األشياء تمتحن «البورو» هذه فأهل

إذا إال يميض وال فرانسا، سياسات آداب يف يشء تصليح يقع ال واألربعون: السادسة
الصغرية. الدواوين تلك يف فيه وبحث امللك به ريض

تصل واملكوسوال الفرد، طلب تقارير ينتقي العماالت رسل ديوان واألربعون: السابعة
الديوان. ذلك بها ريض إذا إال «البري» ديوان إىل

وأقرَّه الديوانان به ريض إذا إال الفرد يف امللك أمر ينفذ أن يمكن ال واألربعون: الثامنة
امللك.

ألجل غريها قطع ويمكن فسنة سنة إال تقطع ال العقار فردة واألربعون: التاسعة
معلوم.

«مما». املطبوعة: يف 5
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يبطل أن وله أراد، متى ولكن سنة، كل الديوانني بفتح يأمر أن امللك عىل الخمسون:
تجديد يف يزيد ال وأن جديًدا، رسل ديوان يصنع أن برشط العماالت، رسل ديوان

أشهر. ثالثة عن اآلخر
العماالت رسل مجلس أهل من إنسان عىل أحد يقبض أن يمكن ال والخمسون: الحادية

بعده. ونصًفا وشهًرا فتحه، قبل ونصًفا وشهًرا الديوان، فتح مدة
من مادة بسبب الديوان أعضاء من أحد عىل يقبض أن يمكن ال والخمسون: الثانية
وهو بغت إذا إال الديوان، اجتماع دام وما مفتوًحا، الديوان دام ما العقوبات، مواد

بأخذه. الديوان أذن أو بالخطيئة، متلبس
كان إذا إال يقبل ال الديوانني أحد عىل يعرض الذي الحال عرض والخمسون: الثالثة
يف بنفسه تقريًرا اإلنسان يقدم أن ز تجوِّ ال الفرنساوية السياسة وآداب مكتوبًا،

املجلس.

الوزراء

— وله الديوانني، من كل أهل من الوزير يكون أن يجوز والخمسون: الرابعة املادة
أن وجب الديوان يف يتكلم أن طلب ومتى أحدهما، يف الحضور حق — ذلك عىل زيادة

كالمه. إىل يصغي
دعواه فتسمع الوزراء، يتهم أن العماالت رسل لديوان يسوغ والخمسون: الخامسة

خصومتهم. فيفصل الديوان ذلك بينهم ليحكم «البري» ديوان يف
باختالس أو بالرشوة التدبري يف بخيانة إال الوزير يتهم ال والخمسون: السادسة

املخصوصة. القوانني يف مسطر هو ما حسب عىل عليه فيحكم األموال،

القضاة طائفة

القضاة فيحكم منه، صادر كأنه يعترب امللك، حق الحكم والخمسون: السابعة املادة
امللك. باسم الحكم ويبتون املال، بيت من ماهية لهم الذين امللك من املنصبون

عزله. يجوز وال إبقاؤه وجب قاضيًا امللك وّىل إذا والخمسون: الثامنة
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تجدد ولو عزلهم يمكن ال الرشطة هذه وقت املنصبون القضاة والخمسون: التاسعة
آخر. قانون

أبًدا. إبطالها يمكن ال املعامالت قضاة إقامة الستون:
يجوز املصالحة قايض ولكن أيًضا تبقى املصالحة قضاة إقامة والستون: الحادية

امللك. من له يأتي منصبه كان وإن عزله،
القضاة. هؤالء حكم عن يخرج يشء ال والستون: الثانية

بجمع إال زائدة مجالس أو محاكم تجديد تقدم ما بسبب يسوغ ال والستون: الثالثة
ذلك. إىل األمر احتاج إذا «بربوتال» لهم يقال الذين النقباء قضاة

تكون الرشعي الحاكم ام قدَّ الخصوم بني والتشاجر الدعوى إقامة والستون: الرابعة
أو العامة بني إشهاره مًرضا الذنب كان إذا إال العقوبات، مواد يف األشهاد رءوس عىل

ًرسا. يقع األمر هذا بأن الناس يخربون املحكمة أهل فإن بالحياء، مخالً
ال الجنايات» «جورية املسماة املحكمني الجماعة (٧٩ (ص إقامة والستون: الخامسة
بقانون كان إذا إال يمكن ال القضاة، مواد يف يشء بعض تغيري لزم وإذا أبًدا، تبطل

الديوانني. من
أبطل قد يده تملكه ما عىل باالستيالء اإلنسان معاقبة قانون والستون: السادسة

أبًدا. تجديده يمكن وال بالكلية،
العقوبات. مواد يخفف وأن اإلنسان، عن يعفو أن للملك والستون: السابعة

هذا يف ملا املناقضة غري العمل عليه التي السياسات قوانني كتب والستون: الثامنة
آخر. بقانون تغري إذا إال فيها ما حكم ينسخ ال الرشطة

الديوان يضمنها التي الناس حقوق

مرتوكني أو دائمة خدمة أصحاب سوى العسكرية أهل كل والستون: التاسعة املادة
مدة لهم يبقى العسكرية يف وهم أزواجهن عنهن املتوىف النساء وكل الحاجة، لوقت

وخرُجهم. ودرجتهم وظيفتهم حياتهم
الدولة اضطالع حسب عىل مضمونة هي الديوان ذمة يف التي الرعية ديون السبعون:

الديون. أرباب مع
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االسم إال الرشف درجات من القديم الرشف ألهل يفضل لم والسبعون: الحادية املادة
الفرنساوي الرشف درجة يعطي أن فرانسا مللك ثم الجديد، الرشف ألرباب وكذلك فقط،
عنه؛ ونحوها الِفَرد برفع ذلك يعطيه من يخص أن له ليس ولكن شاء إنسان ألي

التسمية. غري مزية للرشف فليس
يف الفارس يعني «الشوالية» درجة املسماة التمييز عالمة له من والسبعون: الثانية

الدرجة. لهذه فرنسا ملك يعنيها التي الصورة عىل يحفظها أن له فإن فنه،
أخرى، بالد لتعمري فرنسا من الخارجة والنزالت القبائل والسبعون: الثالثة

أخرى. وسياسات بقوانني مدبرة تكون بها، ولالستبطان
اململكة تولية عند يحلف أن فرنسا ملوك من ملك كل عىل والسبعون: الرابعة

الرشطة. هذه عن يحيد أال الفرنساوية
يف الحاصلة األخرية الفتنة منذ من وتبديل تغيري فيها حصل قد الرشطة هذه إن ثم
الفرنساوية قيامة باب يف فراجعها امليالد، بتاريخ وألف وثمانمائة وثالثني إحدى سنة
وعىل نفيًسا، الرشطة هذه يف ما أغلب رأيت تأملت فإذا انتهى. واملساواة للحرية وطلبهم

فنقول: مالحظات بعض هنا ولنذكر الفرنساوية، عن نافذ فأمره حال، كل
من سائر معناه الرشيعة، قدام مستوون الفرنسيس سائر األوىل: املادة يف قوله
القانون، يف املذكورة األحكام إجراء يف يختلفون ال ووضيع رفيع من فرنسا بالد يف يوجد
املادة هذه إىل فانظر كغريه، الحكم عليه وينفذ امللك عىل تقام الرشعية الدعوى إن حتى
الفقري خاطر وإرضاء املظلوم، وإسعاف العدل إقامة عىل عظيًما تسلًطا لها فإنها األوىل،

األحكام. إجراء إىل نظًرا كالعظيم؛ بأنه
من وهي الفرنساوية، عند الكلم جوامع من تكون أن القضية هذه كادت ولقد
الحرضية. اآلداب يف وتقدمهم عالية، درجة إىل عندهم العدل وصول عىل الواضحة األدلة
واإلنصاف العدل عندنا عليه يطلق ما عني هو فيه ويرغبون الحرية يسمونه وما
يجوز ال بحيث والقوانني، األحكام يف التساوي إقامة هو بالحرية الحكم معنى ألن وذلك؛
الشاعر: بقول حرية البالد فهذه واملعتربة، املحكمة هي القوانني بل إنسان، عىل الحاكم

وال��وف��ا ال��ص��ف��ا ت��وال��ى وف��ي��ه��ا أق��ط��اره��ا ال��ع��دُل م��أل وق��د
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حقيقي؛ كيل عدل ال إضايف نسبي فهو األقطار، من قطر يف العدل وجد إذا وبالجملة،
وأمثاله الرصف، والحالل الكامل، كاإليمان فهو البلدان، من بلدة يف اآلن له وجود ال فإنه
مذكور هو كما الويف، والخل والعنقاء القول يف املستحيل لحرص معنى فال ونظائره، ذلك

قوله: يف

أص��ط��ف��ي ل��ل��ش��دائ��د وف��يٌّ خ��لٌّ ب��ه��م وم��ا ال��زم��ان ب��ن��ي رأي��ت ل��م��ا
ال��وف��ي وال��خ��ل وال��ع��ن��ق��اء ال��غ��ول ث��الث��ة ال��م��س��ت��ح��ي��ل أن أي��ق��ن��ت

عند يذكر األفراد، موجود الطيور، من نوع فإنها العنقاء، يف منوع ذلك أن ومع
سليمان سيدنا مع العنقاء قصة األنبياء قصص يف الثعلبي وذكر الحشائس، علم أرباب
واإلفرنج: العرب من العامة عند املشهور باملعنى للعنقاء وجود ال نعم بالقدر، تكذيبها يف

وجود. الجملة يف فلها حال كل وعىل أسد، أسلفها ومن عقاب أعالها من أنها من
لو ونحوها (الِفَرد) إن يقال: أن ويمكن سياسة، محض فإنها الثانية املادة وأما
كانت إذا خصوًصا النفس، لطابت البالد تلك يف هي كما اإلسالم بالد يف مرتبة كانت
كان وربما بالكلية ممنوعة كانت أو املال، بيت بحاجة تفي ال والغنيمة والفيء الزكوات
عند املقررة الِحكم ومن األعظم، اإلمام مذهب أقوال بعض عىل الرشيعة يف أصل لها

امللك». عمود «الخراج الحكماء: قدماء
أبًدا، والجبايات و(الفرد) املكوس من يشكو أحًدا أسمع لم بباريس إقامتي ومدة
خصوًصا مالهم، بيت وتنفع املعطى، ترض ال بكيفية تؤخذ إنها بحيث يتأثرون، وال

والرشوة. الظلم أمان يف األموال وأصحاب
عىل إنسان كل تحمل أنها مزاياها من بل أبًدا، فيها رضر فال الثالثة املادة وأما
يقفل ولم معارفهم، كثرت وبهذا منصبه، من أعىل منصب من يقرب حتى تعلمه، تعهد
والحرف، الصنائع توارث يعترب ممن والهند، الصني أهل مثل واحدة حالة عىل تمدنهم

أبيه. حرفة دائًما للشخص ويبقي
فإن املنوال، هذا عىل كانت الزمان سالف يف مرص أن املؤرخني بعض ذكر وقد
عندهم متوارثة يجعلونها ثم صنعته، إنسان لكل تعني كانت القبطة قدماء رشيعة
درجة بلوغ عىل كثريًا تعني ألنها األحوال؛ مقتضيات من العادة هذه فكانت رشيفة،
وال بحرضته، مرات عدة يفعله أباه رأى ما عادة يحسن االبن ألن الصنائع؛ يف الكمال
راضيًا إنسان كل وتجعل الطمع، عرق تقطع كانت العادة فهذه غريه. يف طمع له يكون
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لحرفته نافعة جديدة أمور اخرتاع عن إال يبحث ال بل منها، أعىل يتمنى ال صنعته،
انتهى. كمالها. إىل توصل

جعل ربما عليها فقرصه أبيه، صنعة لتعلم قابلية إنسان كل يف ليس أنه عليه ويرد
آماله. وبلغ حاله، لصلح بغريها اشتغل لو أنه والحال الصنعة، هذه يف خائبًا الصغري

والغرباء؛ البالد ألهل نافعة فإنها والسابعة، والسادسة والخامسة الرابعة املادة وأما
تقوى فإنها الثامنة، املادحة وأما الغرباء، من بكثري وعمرت البالد هذه أهل كثر فلذلك
فيعلم غريه، يرض ال مما بباله، يخطر ما وسائر وعلمه رأيه يظهر أن عىل إنسان كل
او «بالجورناالت» املسماة اليومية الورقات خصوًصا صاحبه نفس يف ما سائر اإلنسان
منها يعرف اإلنسان فإن (كازيطة) جمع والثانية (جرنال) جمع األوىل «الكازيطات»
خارجها، أو اململكة داخل أي خارجية، أو داخلية كانت سواء املتجددة، األخبار سائر
نفس تتشوق أخباًرا تضم قد أنها إال يحىص، ال ما الكذب من فيهات يوجد قد كان وإن
تنبيهات أو التحقيق، جديدة علمية مسائل تضمنت ربما أنها عىل بها، العلم إىل اإلنسان
ببال يخطر قد ألنه الحقري؛ أو الجليل من صادرة كانت سواء نافعة، نصائح أو مفيدة
به يأتيك الجليل، الرأي تحتقر ال بعضهم: قال كما العظيم، ببال يخطر ال ما الحقري

الشاعر: وقال غواصها، لهوان تستهان ال الدرة فإن الحقري؛ الرجل

ال��ث��ق��الن ه��و ف��إذا ورأي��ت��ه ب��واح��د س��م��ع��ت ب��ه س��م��ع��ت ل��م��ا
إن��س��ان ف��ي ال��ن��اس ك��ل ول��ق��ي��ت ال��ف��را ج��وف ف��ي ال��ص��ي��د ك��ل ف��وج��دت

املهمة األمور من وكان رديئًا، أو عظيًما، فعالً فعل إذا اإلنسان أن فوائدها: ومن
الطيب، العمل صاحب لرتغيب والعام، للخاص معلوًما ليكون (الجورنال) أهل كتبه
مظلمته كتب إنسان، من مظلوًما اإلنسان كان إذا وكذلك الخبيثة، الفعلة صاحب وردع
غري من والظالم املظلوم قصة فيعرف والعام، الخاصة عليها فيطلع الورقات، هذه يف
القوانني بحسب فيها ويحكم الحكم محل إىل وتصل تبديل، وال فيها، وقع عما عدول

يعترب. ملن عربة األمر هذا مثل فيكون املقررة،
األقوياء جور لضبط واجبة وهي واإلنصاف، العدل عني فإنها التاسعة، املادة وأما
الخامسة املادة ويف الظاهرة، اللياقة باب من العارشة يف بما وتعقيبها الضعاف، عىل
مع امللك األوىل: املرتبة مراتب، لثالثة املعامالت أمر تدبري أن وهي: لطيفة، نكتة عرشة
الذين العماالت رسل مرتبة والثالثة: للملك، املحامية «البريية» مرتبة والثانية: وزرائه،
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العماالت رسل كانت وحيثما أحد، من تظلم ال حتى عنهم؛ واملحامون الرعية وكالء هم
كل وعىل نفسها، حاكمة كأنها الرعية كانت لسانها عىل ومتكلمة الرعية، مقام قائمة
حكمة عليك يخفى وال بالكلية منه آمنة وهي بنفسها، نفسها عن للظلم مانعة فهي حال

املواد. باقي

الرشطة وتصليح امليالد من ١٨٣١ سنة بعد اآلن الفرنساوية حقوق خالصة

التغيري) بعد الرشطة (مضمون عليهم والواجبة لهم الواجبة الفرنساوية حقوق

فإن والغنى، والرشف واملنصب العظم يف اختالفهم عىل األحكام يف مستوون الفرنساوية
كان فلذلك الرشيعة؛ يف ال فقط، والتحرض اإلنساني االجتماع يف إال لها نفع ال مزايا هذه
قدر عىل ماله من الدولة يعني أنه كما والبلدية، العسكرية املناصب يف يقبل جميعهم

حاله.
القبض يمكن ال حتى الشخصية؛ بحريته التمتع إنسان لكل الرشيعة ضمنت وقد
غري صورة يف إنسان عىل قبض ومن األحكام، كتب يف املذكورة الصورة يف إال إنسان عىل

شديدة. عقوبة يعاقب األحكام يف منصوصة
الذي دينه يتبع إنسان كل أن الفرنساوية عند الحرية عىل ترتبت التي األشياء ومن

عبادته. يف لعابد تعرض من ويعاقب الدولة حماية تحت يكون يختاره
الدولة. من رصيح بإذن إال لها يشء إهداء أو الكنائس عىل يشء وقف يجوز وال

أن برشط األديان، مادة يف أو السياسات، مادة يف رأيه يبدي أن له فرنساوي وكل
األحكام. كتب يف املذكور باالنتظام يخل ال

إال ملكه إعطاء عىل أبًدا إنسان يكره فال تهتك؛ ال حرم اإلطالق عىل األمالك كل
بذلك. تحكم التي هي واملحكمة قيمته، التخلية قبل أخذه برشط عامة، ملصلحة

سنة كل أنه بمعنى بشخصه، العسكرية اململكة حفظ يف يعني أن عليه إنسان كل
ومدة منهم، السنوية العساكر ألخذ القرعة، لترضب سنة وعرشين إحدى أوالد يجمع
حقوقه وله سنة، عرشة ثماني عمره فرنساوي وكل سنوات، ثمان العسكرية الخدمة

العسكرية. ويدخل يتطوع أن يمكنه البلدية
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وسبعني وخمسة مرت دون طوله من األول: أناس: عدة العسكرية من ويُعفى
أكرب االبن الثالث: العلل. أصحاب الثاني: برامق:6 وعرشة أقدام أربعة يعني: (سنتيمرتًا)
أو األكرب االبن ابن أو املنفرد أو البكري االبن الرابع، وأمهم: أبيهم من األيتام اإلخوة
سبعني سنه أو أعمى أبوه كان أو لها زوج ال والجدة األم كانت إذا فقده عند املنفرد
الذي األخ السادس: واحدة، ملة قرعة يف وقعا اللذين األخوين أحد البكري الخامس: سنة:
ينوب أن إنسان أراد ولو الحرب، يف جرح أو الخدمة يف مات أو البريق تحت باق أخوه
قبض الهارب كان إذا إال الهرب، خوف من سنة النائب يضمن عنه املنوب فإن غريه عنه
من (دقمرب)7 شهر يف وعرشين أحد ويف الفرنساوية، بريق تحت مات أو السنة يف عليه

محلهم. إىل بالعود لهم يؤذن خدمتهم تمت التي العساكر كل سنة كل
بتمامها الرعية وكَّلت الدولة. عمل يف بنفسه يدخل أن إنسان لكل يمكن ال كان وملا
الوكالء وهؤالء املشورة: يف باريس إىل تبعثها وكيالً وثالثني أربعمائة ذلك يف عنها
أن وذلك لها، مصلحة فيه ما ويصنعوا حقها، عن يمانعوا بأن وتوكلهم الرعية تختارهم
أن له سنة، وعرشين خمًسا عمره يكون أن منها التي للرشوط مستكمل فرنساوي كل

عماالته. رسل انتخاب يف مدخل له ممن يكون
موصوًفا وكان سنة، ثالثني عمره كان إذا رسوالً يكون أن له فرنساوي وكل

األحكام. كتاب يف املذكورة بالرشوط
الصغرية: لألقاليم انتخاب ومجامع وانتخاب، اختبار مجمع مأمورية كل ويف
ومجامع رسوالً، ١٧٢ وتعني الكبار، املنتخبني من مؤلفة الكبرية املأموريات ومجامع
يف وتكتب تطبع االنتخاب أرباب ودفاتر رسوالً، ٢٥٨ تعني الصغرية األقاليم انتخاب
به، إعالًما يكتب أن إنسان لكل يمكن إنه حتى االنتخاب مجامع فتح قبل شهًرا الطرق
والرئيس مطوية للرئيس ويعطيها ورقة يف ًرسا رأيه يكتب الخاء) (بكرس منتخب وكل

القرعة. إناء يف يضعها
الفرد أخذ يمكن وال سنوات، خمس كل بالكلية أهله يتجدد العماالت رسل وديوان
يراسلوا أن البلدان ألهل ويمكن امللك، طرف من مقررة الديوانني، مشورة من بخالصة إال

نافًعا. شيئًا ويعرضوا يشء من ليشتكوا (العرضحال) بطرق الديوانني أهل

أصابع. 6
ديسمرب. ولعله: املطبوعة يف هكذا 7
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تقام والدعاوى استيطانه، محل بقضاة إال إنسان عىل يحكم فال ينعزلون ال القضاة
«والعقوبة «الجوريني8 يسمون جماعة بحرضة إال فيها يحكم ال الجنايات وذنوب جهًرا،

بطلت. األموال عىل بالقبض
أن وورثته امللك عىل — الشديد العقاب يخفف وأن املعاَقب عن يعفو أن للملك

اململكة. قوانني كتاب يف بما يعملوا بأن الكريس ارتقاء عنه يحلفوا
الفرنساوية، عند املنصوبة القانونية أو الرشعية األحكام ذكر علينا يطول إنه ثم
وإنما السماوية، (٨٥ (ص الكتب من مستنبطة لست القانونية أحكامهم إن فلنقل:
قاّرة وليست للرشائع بالكلية مخالفة وهي سيايس، غالبها أخر قوانني من مأخوذة هي
بعض؛ عىل بعضهم الفرنساوية حقوق أي الفرنساوية، الحقوق لها: ويقال الفروع،
قاض محكمة كل ويف محاكم عدة بباريس إن ثم مختلفة، اإلفرنج عند الحقوق ألن وذلك
ومحامون الخصوم، ووكالء مشورة، وأرباب رؤساء وحوله القضاة قايض كأنه كبري

الوقائع. وموقع املحامني، عن ونواب للخصوم

شعر

ال��ش��رع م��ن��ه��ج ع��ن ت��خ��رج��ه ح��اج��ة ل��ه أن ادع��ى م��ن
ن��ف��ع ب��ال ُض��ر ف��إن��ه ص��اح��بً��ا ل��ه ت��ك��ون��ن ف��ال

.Jurés األصل فرنسية والكلمة املحلفني يسمون 8

118



الرابع الفصل

ذلك يتبع وما باريس أهل سكنى عادة يف

حالة عن وبعدها معرفتها، قدر عىل الحضارة من تبلغ املدينة أو البلدة أن املعلوم من
ينكر ال التي واآلداب املعارف بأنواع مشحونة اإلفرنجية والبالد والتوحش، الخشونة
األمم بني ممتازة الفرنساوية امللة أن تقرر وقد العمران، وتزين األنس تجلب أنها إنسان
يف أوىل والبنادر وعمرانًا أدبًا أعظم فهي واملعارف، بالفنون لها تعقُّ بكثرة اإلفرنجية
اململكة وتحت البنادر سائر من أوىل العظمى واملدن والِضياع. القرى من عادة العمارات
التي باريس إن قيل: أن عجب ال فحينئذ اململكة؛ تلك مدن من عداها ما سائر من أوىل
غري عماراتها كانت وإن وعمارة، بناء اإلفرنج بالد أعظم من الفرنسيس ملك قاعدة هي
إال جيدة مادتها أن أيًضا: يقال ربما أنه عىل والصناعة، الهندسة جيدة فهي املادة، جيدة
ال؟ كيف — آخر أشياء بعض عن ولخلوها فيها، الرخام حجر كثرة لعدم ناقصة؛ أنها
ذاتها الداخلية وأما الخارجية، الحيطان وكذلك النحاتة، أحجار من حيطانها وأساس
كانت إن فقل النحاس، من غالبًا فهي عواميدها وأما الغالب، يف الجيد الخشب من تتخذ
األسود الرخام من يكون وقد البالط، حجر من يتخذ األرض تبليط أن كما الرخام، من
بالبالط مبلطة والحيشان املربع، البالط بحجر مبلطة دائًما الطرق أن وذلك البالط؛ مع
وجودة املشغول، البالط مع األسود باملرمر أو بالخشب، أو باآلجر والقيعان املذكور،

اإلنسان. يسار باختالف تختلف الخشب أو الحجر
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ثم بالطالء، يطلونه وهم تقدم، كما خشب من واألرض الغرفات حيطان إن ثم
الحيطان تبييض عادة من أحسن فهو نظيًفا، نقًشا منقوش بورق الحيطان يسرتون
أهون وهو بل الجري، بخالف الجدار، مس من عىل يشء منه يعود ال الورق فإن بالجري،
التي األمتعة من بأنواع املزينة (أوضاتهم) يف خصوًصا فعال وأسهل منظًرا وأعظم مرصًفا
(األرض) نور أضعاف يحاولون الفرنساوية إن يقال: ما غاية عنها، اإلفصاح يمكن ال
من بنوع أو بخشب مبلطة أوضهم وأرض الخرضاء، خصوًصا امللونة، الستائر بوضع
شمع عندهم املسمى األصفر، بالشمع يوم كل (األوضة) أرض ويحكون األحمر، القرميد
املكسوَّة أرستهم، وتحت بالخصوص، لذلك معدون باألجرة، حّكاكون وعندهم الحك،
(أوضة) كل ويف بالنعال، يطئونها عظيمة سجادات وغريها، وباملرشجات باملخيشات
«بشتختة»1 ساعة وفوقها الرخام، بجيد مرخمة القلل صفة شكل عىل وهي للنار، مدخنة
أو أزهار فيها البلور، من أو األبيض، الرخام تقليد من آنية الجهتني من الساعة وحول
صورتها يدرك ال التي الدوالبية اإلفرنجية القناديل الجهتني من هذا وحول أزهار، تقليد
(بكرس «البيانو» املسماة املوسيقى آالت (أوضهم) غالب ويف موقودة، رآها من إال حقيقية
عىل مشتملة طاولة ففيها وقراءة شغل أوضة (األوضة) كانت فإذا النون)، وضم الباء
غريهما، أو البقس2 أو العاج من املصنوعة الورق قطع سكاكني مثل وغريها، الكتابة آالت
أيًضا الشغل (أوضة) ويف األقارب، صور خصوًصا بالصور، مشحونة (األوض) وأغلب

اختالفهم. عىل القدماء عند كان ما غرائب من وأشياء «عجيبة» صورة توجد قد
رأيت وربما أجنساها، اختالف عىل الوقائع أوراق الشغل طاولة عىل رأيت وربما
رأيت وربما العسل، بشموع توقد التي العظيمة (النجفات) األكابر (أوض) يف كذلك
والوقائع املستجدة الكتب جميع وعليها طاولة الناس تبقى يوم يف (أوضهم) يف أيًضا
هذه قراءة يف خاطره وينزه ناظره، يرسح أن الضيوف من أراد من لتسلية وغريها

أنسهم. فهي الكتب، بقراءة الفرنساوية اهتمام كثرة عىل يدل وهذا األشياء،

األدراج. ذات الصغرية املناضد من نوع 1
األشجار. من لنوع اسم 2

120



الرابع الفصل

لك ومن ظرًفا، حىش وظرف علما، ميلء وعاء الكتاب اللطيفة: التوقيعات ومن
شعًرا: بعضهم قول أحسن وما كم، يف يحمل وبستان حجر يف تقلب بروضة

ض��ج��ي��ع��ي وح��ل��م��ي خ��ادم��ي، وي��دي س��م��ي��ري وف��ك��ري م��ؤن��س��ي دف��ت��ري
رب��ي��ع��ي ودرج��ي ع��ي��ش��ي، ودوات��ي ق��ري��ض��ي وب��ط��ش��ي س��ي��ف��ي، ول��س��ان��ي

آخر: وقال

وم��ش��ه��ًدا غ��ي��بً��ا م��أم��ون��ون أل��بَّ��اء ح��دي��ث��ه��م ي��م��ل م��ا ج��ل��س��اء ل��ن��ا
م��س��دًدا ورأيً��ا وت��أدي��بً��ا وع��ق��الً م��ض��ى م��ا ع��ل��م ع��ل��م��ه��م م��ن ي��ف��ي��دون��ن��ا
م��ف��ن��ًدا ف��ل��س��ت أح��ي��اء ق��ل��ت وإن ك��اذب أن��ت ف��م��ا أم��وات ق��ل��ت ف��إن

باكيًا رأيت ما الظرفاء: بعض كالم ومن الدفرت، املحدث نعم بعضهم: كالم ومن
البيت سيدة بحضور بها األنس يكمل التحف هذه جميع إن ثم القلم. من تبسًما أحسن
فإن — بالتبعية يحييهم وزوجها أصالة، الضيوف تحيي التي صاحبه زوجة أي: —
بإعطاء اإلنسان فيها يحيا التي (أوضنا) من اللطائف من عليه احتوت بما (األوض) هذه

اللون. قبيح الغالب يف خادم يد من الدخان شبق3
أربع من مصنوع العادة يف البيت إن ثم النفيس، الخشب من فإنها السقوف وأما
سبعة إىل يصل وقد دوًرا يحسب فال األريض، البناء عدا ما بعض فوق بعضها طبقات،
املطبخ أو الخيل، لربط أيًضا تستعمل التي املخادع من األرض تحت وغريها أدوار،

للوقود. والخشب النبيذ وخصوًصا البيت، وذخائر
ففي مستقلة مساكن عدة عىل مشتمل القاهرة، بيوت يف كما عندهم البيت إن ثم
جرت وقد (األوضات)، متنافذ مسكن وكل مساكن، جملة البيت أدوار من دور كل
ألحد بيت والثانية: عادي. بيت األوىل: املرتبة مراتب؛ ثالث إىل البيوت بتقسيم عادتهم
بيتًا، يسمى: فاألول ونحوها، املشورة ودواوين وأقاربه امللك بيوت والثالثة: الكبار، من

(رساية). أو قًرصا يسمى: والثالث داًرا، يسمى: والثاني

وكانت التبغ فيه يوضع الذي الحجر طرفيها أحد يف يثبت خشبي عود من مجوفة أنبوبة الشبق: 3
العرص. ذلك يف للتدخني تستعمل
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األوىل: املرتبة أيًضا: مراتب ثالث إىل أخرى حيثية من البيوت تقسيم أيًضا ويمكن
التي البيوت والثانية: منه، العربة دخول يسع كبري باب ولها حاجب، لها التي البيوت
التي البيوت والثالثة بابها، من العربة تدخل أن يمكن وال بواب، ولها دهاليز داخلها
ينتظر أن باريس يف البواب ووظيفة فيه، يسكن فيها للبواب مكان ال أي لها، بواب ال
أن فعليه الليل، عن زيادة املدينة يف يسهر أن الساكن أراد فإذا الليل، نصف إىل الساكن
أصالً، بواب الحارات عىل وليس بعضيشء، يعطيه أن بد ال ولكن لينتظره، البواب ينبه

مرص. يف كما أبواب لها وليس
ثمنها يبلغ قد العظيمة الدار إن حتى والكراء، الثمن غالية بباريس العقارات إن ثم
قد باريس يف املساكن كراء إن ثم مرصية، قروًشا ماليني ثالثة نحو يعني فرنك، مليون

وآالتها. أثاثها وجميع العظيم بفراشها اإلنسان يستأجرها وقد املسكن، ملجرد يكون
املشتمل بطقمها بأجمعها، واملأكل الطباخة آالت هي الفرنسيس عند البيت وآالت
من إحداها طراحات؛ عدة الغالب يف وهو للنوم، الفراش وآلة ونحوها، الفضيات عىل
الزوار، وتلقي التجمل، آالت ثم الغطاء، وحرامات شهر، كل تتغري فرشة ومالية الريش،
العادية والكرايس كذلك، املكسوة والشزالنات4 ونحوه بالحرير املكسوة الكرايس وهي
األزهار وكأواني «بندول» عندهم: املسماة الكبرية كالساعات املنظر؛ العظيمة واآلالت
بالشموع تتقد التي املعلقة وكالنجعة بالذهب املموهة القهوة أواني من وغريها العظيمة،
جيدة الكتب من فيها ما منه يظهر (القزاز) من باب لها التي الكتب وكخزانة املكررة،
يكتبون العامة سائر إن حيث الفقري؛ أو الغني سواء كتب، خزنة له إنسان وكل التجليد،

ويقرءون.
الزواج. تقادم إذا زوجته، فيها تنام التي غري (أوضة) يف ينام الرجل أن والغالب

حني تنفتح أقاربه وقصور فرنسا ملك قرص أن بها بأس ال التي العوائد ومن
الناس سائر فيدخل أشهر، مدة الخالء يف اإلقامة إىل سنة كل وأقاربه السلطان خروج
يدخل ال ولكن الغريبة، األشياء وسائر البيت أثاث فريون وأقاربه، امللك بيت عىل للفرجة
وهذه أكثر، أو شخصني أو شخص بدخول اإلذن فيها مكتوب مطبوعة بورقة إال أحد
يف فرتى له، أعطاها يعرفه ممن اإلنسان طلبها فإذا الناس، من كثري عند توجد الورقة
عدة ذلك دخلت وقد وأقاربه، امللك حريم يف ما جميع عىل للفرجة عظيًما ازدحاًما البيت

الطوال. الكرايس أي بالشازلون، واحدها يسمى التي 4
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ال التي الصور من كثري وفيه عليها، التفرج ينبغي التي العجيبة األمور من فرأيته مرات
أقارب وكل وغريهم، فرنسا ملوك من كثري مصور وفيه النطق، بعدم إال الناس عن تمتاز
من مستحسنة السلطنة حريم يف املوجودة األشياء وأغلب الغريبة، األشياء وكل السلطنة
حتى ة واألرسِّ كالكرايس الفراش سائر مثالً باملادة؛ نفاستها ال صناعتها جودة جملة
يوجد ال أنه إال الذهب ومطلية املخيش، بالقصب عظيًما شغالً مشغولة اململكة كرايس
أمور فمبنى بكثرة، الكبار األمراء ببيوت ببالدنا يوجد كما الكريمة األحجار من كثري بها

والتفاخر. الغنى وإظهار الزينة عىل ال التجمل عىل أمورهم جميع يف الفرنساوية
ذكر يف أسلفنا وقد املدينة نفس يف الشتاء يف يسكنون «بباريس» األغنياء سائر ثم
وأما (واألود) القيعان يف النريان فيها تتقد مداخن به بيت كل أن «باريس» إقليم طبيعة
داخل من هواء أسلم بالخالء القصور ألن الخالء؛ يف سكن يسار له فمن الحر، مدة يف
ليستنشق البالد؛ من جاورها ما أو فرنسا بالد بعض يف يسافر من الناس ومن املدينة،
السنة من مدة يف خصوًصا أهلها، عوائد ويعرف البالد، عىل ويطلع الغريبة، البالد رائحة
يسافرن فإنهن النساء حتى البطالة، يعني الفراغ، مدة أو التعطيل، مدة عندهم تسمى
النساء ألن معهن؛ سفره مدة عليه وينفقن السفر، عىل معهن يتفق رجل مع أو وحدهن،
أنه ليس أو عنها، والبحث الكائنات أرسار عىل والوقوف املعارف بحب متولعات أيًضا
وغريها، والربابي5 األهرام من غرائبها لريى مرص؛ إىل اإلفرنج بالد من منهن يأتي قد
الحال مستورات غنيات نساء بعض منهن يوجد قد نعم األمور. جميع يف كالرجال فهن
الفضيحة ويخشني بالحمل، فيشعرن متزوجات غري وهن األجنبي، أنفسهن من يمكن
عند املولود ويضعن ليلدن، آخر ملقصد أو السياحة ملجرد السفر فيظهرن الناس، بني
وبالجملة بشائع، ليس فاألمر هذا ومع الغريبة، البالد يف ليرتبى خاصة بأجرة مرِضع
بضد هي من ومنهن العرض، ذوات الفرنساوية نساء ففي بمائها» تجود بارقة كل «ما
وإناثًا ذكوًرا الناس غالب قلوب عىل فرنسا يف العشق فن الستيالء األغلب وهو ذلك،
والشابة الشاب بني يقع قد أنه إال ذلك لغري يكون بأنه يصدقون ال ألنهم معلل؛ وعشقهم

الزواج. فيعقبه
بالنسبة كانت وإن األوساخ، سائر من بيوتهن نظافة الفرنساوية به يمدح ومما
أن كما ظاهرية، نظافة األمم جميع أشد الفلمنك أهل فإن كاليشء الفلمنك أهل لبيوت

املسالت. 5
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وهم ذراريهم يقلدهم ولم نظافة، الدنيا أهل أعظم أيًضا كانوا الزمان قديم يف مرص أهل
ذلك. يف القبطة

يسمع فال الحرشات ومن بل السميات، من أيًضا خلية فهي نظيفة باريس أن وكما
أمر ومالبسهم بيوتهم تنظيف الفرنساوية وتعهد أبًدا، عقرب لدغته فيها إنسانًا بأن
عظيًما وضًعا بالهندسة املوضوعة شبابيكها كثرة بسبب مفرحة دائًما وبيوتهم عجيب،
حتى (القزاز) من دائًما الشبابيك وظرفات6 وخارجها البيوت داخل والهواء النور يجلب
أن كما والفقري، للغني الستائر: دائًما وفوقها أصالً، يحجب ال النور فإن أغلقت إذا

باريس. أهل لسائر غالبة الناموسية من نوع هي التي الفرش ستائر

املرصاع. الرضفة: يسمى ما يريد 6
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واملشارب املآكل يف عاداتهم ويف باريس أهل أغذية يف

كانت إذا إال الحبوب، صغرية الغالب يف وهي الِحنطة، هو املدينة أهل قوت أن اعلم
الفران عند ويخبزونها واملاء، الهواء طواحني يف فيطحنونها الغريبة البالد من منقولة
توفري ذلك وعلة الخباز، من تشرتيه يومي مرتب لها الناس وسائر دكانه، يف الخبز فيباع
يف العيش فصناعة خاصة؛ أشغال يف مشغولون الناس سائر ألن فيه؛ واالقتصاد الزمان

تشغلهم. البيوت
املدينة يكفي ما العيش من يوم كل عندهم يكون أن الخبازين يأمر املحتسب إن ثم
األغذية. أمور من غريه فقد وال بل باريس، بمدينة أبًدا العيش فقد يمكن ال الحقيقة ويف
وغريها، والبيض واأللبان والخرضاوات والبقول اللحوم املدينة هذه أهل وأدم
ال املدينة بأطراف تكون عندهم املذابح إن ثم الفقراء، عند ولو األطعمة تعدد والغالب
الذبح وكيفية انفلتت، إذا البهائم أرضار ودفع الوخم، دفع أمران: ذلك وحكمة داخلها،
وراء السكني ينفذون فإنهم غريه، ذبح من أهون فإنه الضأن ذبح فأما عندهم، تختلف
فإنه العجول ذبح وأما نفعل، ما بعكس يقطعونه ثم ورقبته، زوره بني يعني زوره
الخبط، ِعظم من فيدوخ رأسها وسط يف حديد من بمقامع فيرضبونها الثريان وأما مثله،
تقدم كما يذبحونه ثم الحركة، بقاء مع النفس الثور فيقطع مرات، عدة ذلك يكررون ثم
هو كما منه اشرتى ما ليذبح املذبح إىل مرصيًا يل خادًما بعثت ولقد الضأن، ذبح من
تعاىل؛ هللا ويحمد يستجري، جاء البشع األمر ذلك بمثل الثريان معاملة رأى فلما عادتي،
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والعجول رآها، التي كالثريان العذاب لذاق وإال اإلفرنج، بالد يف ثوًرا يجعله لم حيث
للفرجة. إال البالد بهذه للجواميس وجود ال إذ البقر؛ من تكون والثريان

من ومنهم كالغنم، فيها يصنع من فمنهم مختلفة: أنواع عىل فإنه الطيور ذبح وأما
غري إىل قفاه من يذبحه من ومنهم خيط، بفتلة يخنقه من ومنهم الطائر، لسان يقطع

ذلك.
دمها. فيها ليحقن تخنق بل أبًدا، تذبح ال فإنها األرانب وأما

بها يصنعون أنهم والظاهر مخصوًصا، مذبًحا له ألن أره؛ فلم الخنازير ذبح وأما
املسماة األكل محال «باريس» بمدينة للناس راحة بها التي األمور من ثم كالعجول،
وقد أعظم، بل بيته يف اإلنسان يجده ملا مستوفية فإنها «اللوكنجة»،1 أي «الرسطراطور»
مستوفية متعددة لطيفة غرف «الرسطراطور» هذه ويف حاًرضا، يطلبه ما اإلنسان يجد
يف يوجد وكما الفراش، بأعظم مفروشة للنوم محال فيها يوجد وربما البيوت، آلالت

والنَُقل. الفواكه أنواع فيها يوجد واملشارب املآكل أنواع «الرسطراطور»
النحاس آنية يف ال الصينية، أو العجمية كالطباق طباق يف األكل الفرنساوية وعادة
والشوكة وملعقة، وسكينًا شوكة إنسان كل قدام دائًما (السفرة) عىل ويضعون أبًدا،
بيده، اليشء اإلنسان يمس أالّ الشلبنة)2 (أو النظافة من أن ويرون الفضة، من وامللعقة
ما فيه فيصب قدح اإلنسان وقدام طبق، له طعام وكل بل قدامه، طبق له إنسان وكل
قدح عىل أحد يتعدى فال يرشب ثم (السفرة) عىل موضوعة عظيمة (قزازة) من يرشبه

اآلخر.
الزجاج من صغرية أوان عدة السفرة وعىل والزجاج، البلور من دائًما الرشب وأواني

آخره. إىل خردل الثالث ويف فلفل، فيه واآلخر ملح، فيه أحدها
(الشوربة) عندهم املائدة وابتداء جًدا، عظيمة وترتيباتها سفرتهم فآداب وبالجملة
ويف املاء. بدل األكل عىل النبيذ عندهم الرشاب يف والغالب والفواكه، الحلويات اختتامها
أصالً؛ سكر به يحصل ال قدًرا النبيذ من يرشب أن الناس، ألكابر خصوًصا الغالب،
من يسريا شيئًا رشبوا ربما الطعام تمام وبعد والرذائل، العيوب من عندهم السكر فإن
وليس أشعارهم، يف كثريًا بها يتغزلون ال الخمور هذه من رشبهم مع إنهم ثم العرقي،

الفندق. (اللوكاندة): يريد 1
التظرف. 2
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والصفات، بالذات يتلذذون فهم أصالً، العرب عند كما الخمرة عىل تدل كثرية أسماء لهم
مخصوصة كتب عندهم نعم مبالغات، وال تشبيهات وال معاني ذلك يف يتخيلون وال
يشء يف الصحيحة األدبيات يف تدخل ال الخمرة، مدح يف هزليات وهي بالسكارى، متعلقة

أصالً.
للطعام، هاضم إنه يقولون ألنهم الطعام؛ عقب الشاي رشب «باريس» يف ويكثر
القهوة يف الخبز يفتتوا أن الناس أغلب عوائد ويف السكر، مع القهوة يرشب من ومنهم
واملرشب باملأكل يتعلق بعضيشء أردت وإذا — الصباح يف ويتعاطوها باللبن، املخلوطة

املفاخر». «قالئد كتاب: ترجمتنا يف واملشارب املآكل فصل فراجع
هذا يكون سنة كل واملشارب املآكل من املدينة هذه أهل يقطعه ما أن الغالب إن ثم
من وتأكل الفرنكات، من مليونًا وثالثني خمسة عىل قيمته تزيد ما الخبز فمن تقريبه،
عرشة ثالثة نحو البقر ومن ثوًرا، وثالثني وأربعمائة ثور، ألف وثمانني واحد نحو اللحوم
واألهلية الوحشية الخنازير ومن كبش، ألف وسبعني أربعمائة الضأن ومن بقرة، ألف
بنحو البيض ومن الفرنكات، من ماليني عرشة بنحو السمن ومن خنزير، ألف مائة نحو

فرنك. آالف خمسة
العفونة؛ شأنها من التي األشياء عفونة عدم عىل التحيل فيها أن األشياء غرائب ومن
طريًا اللحم وادخار تغري، غري من سنني خمس خاصة بكيفية اللبن ادخار ذلك فمن
األطعمة يف تفننهم كثرة ومع أوانها، غري يف لوجودها الفواكه وادخار سنوات، عرش
هذه فواكه يف صادقة حالوة وال اللذة، عديم اإلطالق عىل فطعامهم ونحوها، والفطورات

الخوخ. يف إال املدينة
وال الخمارات، بهذه مشحونة وهي إال حارة من فما تحىص؛ ال فإنها خماراتها وأما
خارجون وهم الصياح ويكثرون نسائهم، مع وحرافيشهم الناس أراذل إال فيها يجتمع
أرضار سكرهم يف منهم يقع فال ذلك ومع الرشاب! الرشاب، معناه: ما بقولهم منها

أصالً.
يا قائالً: صاح سكران أن «باريس» يف طريق يف مار وأنا يوم ذات يل اتفق وقد
فدخلت ونحوه، السكر فيه يباع دكان من قريبًا وكنت بثيابي، وقبض تركي، يا تركي،
تعطيني أن تريد هل املزح: سبيل عىل الحانوت لرب وقلت كريس. عىل وأجلسته معه،
يجوز بالدكم، مثل هنا ليس الحانوت: صاحب فقال نَُقالً؟ أو ُسْكًرا الرجل هذا بثمن
السكران الشخص هذا إن قلت: أنني إال له جوابي كان فما اإلنساني؟ النوع يف الترصف
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يشعر وال الكريس، عىل جالس والرجل كله وهذا اآلدميني، قبيل من الحال هذا يف ليس
وذهبت. املحل بهذا تركته ثم بيشء،
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الفرنسيس مالبس يف

الرصم األكثر يف نعالهم وأن (الربنيطة)، اإلفرنج رأس غطاء أن عندنا املعروف من
الفرنساوية وأما األسود، الجوخ هو الغالب يف لباسهم وأن و(التاسومات): السوداء،
إنسان كل بل خاًصا، ملبًسا يلزمون ال أنهم إال امللبس هذا عىل أيًضا الغالب يف فإنها
يف هو وإنما زينة، ليس لبسهم أن والغالب بلبسه، العادة له تأذن ما باختياره يلبس
تحت والصديريات واأللبسة القمصان لبس انترش العظيمة: العوائد ومن النظافة، غاية
عرق قطع عىل يستعينون وبهذا مرات، عدة األسبوع يف يغري املورس فإن مالبسهم،

الفقر. به اشتد من عند إال ونحوه للقمل أثر ال كان فلذلك (الواغش)1
تزيَّّن إذا خصوًصا الخالعة، من نوع بها لطيفة الفرنسيس ببالد النساء ومالبس
آذانهن، يف املذهب الحلق هو حليَّهن فإن الحيل من كثري لهن ليس ولكن عليهن، ما بأغىل
وأما أجيادهن، يف خفيف وعقد األكمام، خارج أيديهن يف يلبسنه الذهب األساور من ونوع
(الشيت) أو الحرير من الرقيقة األقمشة العادة يف ولبسهن أبًدا، يعرفنها فال الخالخل
طرفيه ويرخني رقابهن، عىل فيضعنه فروة رشيط الربد يف ولهن الخفيف، (البفت) أو

القدمني. قرب إىل بطرفيه يصل حتى كاملآزر؛

الحرشات. يريد: 1
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نحيًفا الخرص يظهر حتى أثوابهن، فوق رفيع بحزام يحتزمن أن عوائدهن ومن
قوله: خروج فيه كان وإن ديوانه، يف الحاجري أنشده ومما كثيًفا، الردف ويربز

خ��ص��ره م��ن ب��ض��م��ة أف��وز ك��ي��م��ا أس��ت��اذه ي��ال��ي��ت��ن��ي وم��زن��ر
أس��ره ف��ي ب��أس��ره��م وال��م��س��ل��م��ون خ��ده ش��ب��ي��ه��ة ي��س��ق��ي��ه ال��ق��س
ك��ف��ره ل��ش��دة إس��الم��ي رقَّ م��ا ق��دِّه رش��اق��ة ل��وال ف��وح��ق��ه

آخر إىل البطن من صفيح من قضيبًا بالحزام يشبكن أن النساء خصال ومن
الحيل. من كثري ولهن به، اعوجاج ال معتدالً دائًما قوامهن يكون حتى الصدر؛

الشعور؛ إرخائهن عدم منهن يستحسنها ال أن لإلنسان يمكن ال التي خصالهن ومن
فيه ويضعن رءوسهن، وسط يف الشعور يجمعن الفرنسيس فإن العرب، نساء كعادة
البدن؛ من الظاهرية األشياء كشف الحر أيام يف عوائدهن ومن ونحوه، مشًطا دائًما
عند املخلة األمور من ذلك يظهر أن يمكن إنه حتى الثدي، فوق ما إىل الرأس من فيكشفن
البسات دائًما هن بل الرجلني، من يشء كشف أبًدا لهن يمكن ال ولكن البالد، هذه أهل
سيقانهن الحقيقة ويف الطرق، عىل الخروج يف خصوًصا للساقني، الساترة للرشابات،

الشاعر: قول لهن يصلح فال أصالً، عظيمة غري

ال��ب��راق ك��ال��ل��ؤل��ؤ س��اق��ه ع��ن ع��ام��ًدا ي��ك��ش��ف ق��ام إذ أن��س��ه ل��م
ال��س��اق ك��ش��ف ي��وم ال��ق��ي��ام��ة إن ق��ي��ام��ت��ي ف��ي��ه ق��ام إن ت��ع��ج��ب��وا ال

محل ولها معلومة، مدة تلبس حزن عالمة هي الفرنسيس عند الحزن ومالبس
والولد ثيابها يف واملرأة معلومة، مدة (برنيطته) يف الحزن عالمة يضع فالرجل معلوم؛
ونصًفا أشهر أربعة الجدة فقد وعىل أشهر، ستة الحزن عالمة يلبس أمه أو أبيه فقد عىل
األخ فقد وعىل أشهر، ستة الزوجة فقد وعىل أسابيع، وستة سنة الزوج فقد عىل والزوجة
أوالد فقد وعىل أسابيع، ثالثة والعمة والعم، والخالة، الخال، فقد وعىل شهرين، األخت أو

أسبوعني. والخاالت واألخوال والعمات األعمام
ومن تقريبًا الفرنكات من مليون بنحو سنة كل الجوخ من باريس يف يباع ما إن ثم
يف السبب ولعل الفرنكات، من بمليون الفراوي ومن الفرنكات، من ماليني بثالثة الحرير

باريس. ألهل باريس، خصوص من تشرتي الفراوي أن هو ذلك
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الشعر، ورديء األقرع لنحو العارية الشعور استعمال الفرنساوية عند املتداول ومن
زمن من العادة تلك عندهم شاعت وقد للتقليد، والشارب اللحى يف يستعملونها قد بل
رأسه من يخلعها وال يلبسها، كان امللك هذا إن حيث فرانسا؛ ملك عرش» الرابع «لويز
ومن الشعر، رديء أو لألقرع لكن مستعملة، اآلن إىل زالت وما النوم، عند إال أصالً

القاهرة. نساء بني مرص يف اآلن تستعمل أنها الغريب
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باريس مدينة منتزهات يف

بأمور لهم شغل ال املعاشية املعتادة أشغالهم بعد إنهم حيث الخلق؛ هؤالء أن اعلم
ذلك يف ويتفننون واللعب، واللهو، الدنيوية، األمور يف حياتهم يقضون فإنهم الطاعات،

عجيبًا. تفننًا
وسكون املشددة، التاء (بكرس «التياتر»1 تسمى محال عندهم املالهي مجالس فمن
هذه أن الحقيقة ويف وقع، ما سائر تقليد فيها يلعب وهي «والسبكتاكل»2 الثانية)، التاء
فيها يرى ألنه وذلك عجيبة؛ عربًا منها يأخذ اإلنسان فإن هزل، صورة يف جد هي األلعاب
يقولون: الفرنساوية إن حتى الثانية، وذم األوىل، ومدح والسيئة، الصالحة األعمال سائر
فيها فكم املضحكات، عىل مشتملة كانت وإن فهي وتهذبها، اإلنسان أخالق تؤدب إنها
ما الالطينية باللغة اللعب فراغ بعد ترخى التي الستارة عىل املكتوب ومن املبكيات، من

باللعب». العوائد تصلح «قد العربية: باللغة معناه
كل أدوار عدة وفيها عظيمة، قبة لها عظيمة بيوت أنها «التياترات» هذه وصورة
يطل متسع مقعد البيت من جانب ويف داخله، من القبة حول موضوعة (أود) له دور
وهو البيت، داخل يف هو من يراه فيه يقع ما سائر إن بحيث (األود) هذه سائر من عليه

.Le Théàtre 1

.Le spectacle 2
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بأروقة يتصل املقعد وذلك لآلالتية، محل املقعد ذلك وتحت العظيمة، (بالنجفات) منور
والرجال النساء وسائر تظهر، التي األشياء من يصنع ما وسائر اللعب، آالت سائر فيها
سلطان تقليد أرادوا فإذا اللعبة، تقتضيه كما املقعد ذلك يصنعون إنهم ثم للعب، املعدة
وأنشدوا ذاته، وصوروا (رساية) شكل عىل املقعد ذلك وضعوا منه، وقع ما سائر يف مثالً
ثم املنظر، من الحارضين لتمنع الستارة يرخون املقعد تجهيز ومدة جرا. وهلم أشعاره،
مرص. يف العوالم يشبهون والرجال الالعبات، النساء إن ثم باللعب، ويبتدئون يرفعونها
لهؤالء كان وربما وفصاحة، عظيم، فضل أرباب باريس بمدينة والالعبات والالعبون
األشعار من الالعب يحفظه ما سمعت ولو واألشعار، األدبية التآليف من كثري الناس
غاية لتعجبت والتبكيت التنكيت من به يجاوب وما اللعب، يف التوريات من يبديه وما

العجب.
املشكلة واملسائل الغريبة العلوم من مسائل يقولون اللعب يف أنهم العجائب ومن
التي الصغار األوالد بل العلماء، من أنهم يظن حتى اللعب، وقت ذلك يف ويتعمقون
بآالت اللعب يبتدئون إنهم ثم ونحوها، الطبيعيات علم من عظيمة شواهد تذكر تلعب،
يف وتلصق ورقة يف تكتب تظهر التي واللعبة لعبه، يريدون ما يلعبون ثم املوسيقى،3
يلعبون الليلة ويف والعام الخاص ليعرفها اليومية التذاكر يف وتكتب املدينة، حيطان
ألبسوا العجم شاه لعب مثالً أرادوا فإذا الستارة، ترخى لعبة كل فراغ وبعد اللعبات،

وهكذا. كريس.. عىل وأجلسوه وأحرضوه العجم، ملك لبس العبًا
فرق يصورون قد إنهم حتى يوجد، ما سائر فيها يصورون (السبكتاكالت) وهذه
شبًها البحر يشبه حتى يتماوج ويجعلونه البحر فيصورون السالم، عليه ملوىس البحر
وتنوير وتسيريها، شمس بتصوير (التياتر) ختموا أنهم الليل يف مرة رأيت وقد كليًا،
الصباح، يف الناس كان حتى النجف، نور عىل الشمس هذه نور غلب حتى بها (التياتر)
العالم فيها يتعلم العامة، كاملدرسة عندهم (التياتر) وبالجملة هذا، من أغرب أشياء ولهم

والجاهل.
وتشديد الهمزة (بضم «األوبرة» املسماة باريس مدينة يف (السبكتاكالت) وأعظم
اآلالت عىل الغناء وفيها الرقص، وأهل (اآلالتية) أعظم وفيها الراء) وفتح املكسورة، الباء

الكتاب. يف ذكرت كلما هكذا «املوسيقى» ورسمت املطبوع يف 3
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تسمى: (تياتر) ومنها عجيبة، أمور عىل تدل األخرس، كإشارات بإشارات والرقص
املفرحة. األشعار فيها فيغنى «كوميك»

تنشد وفيها (اآلالتية)، أعظم وبها الطليانية» «التياتر تسمى: (تياتر) وبها
باريس ويف الكبرية، (السبكتاكالت) من كلها وهذه الطليانية، باللغة املنظومة األشعار

صغرية. أنها إال تلك مثل وهي أخرى «سبكتاكالت»
(التياتر) ومنها ونحوها، والفيلة الخيل فيها يلعبون (سبكتاكالت) أيًضا وهناك
وكرس الكاف وضم النون وسكون الراء وفتح الفاء (بكرس فرنكوني» «تياتر املسماة

عجيبًا. تعليًما معلم الغريبة باأللعاب مشهور فيل وفيها الثانية)، النون
«الكمت» تياتر تسمى: (تياتر) فأصغرها «األوبرة» (التياترات) أكرب أن وكما
السبكتاكل4 هذه معلم اسم «والكمت» مرص يف كالحاوي الصغار لنزاهة معدة وهي
من كثري بها يوجد (التياتر) وهذه السن، صغار والالعبات (٩٧ (ص الالعبني وكل
من كثري عىل فرانسا يف (التياتر) تشتمل لم ولو ونحوها، و(السيم)5 الشعبيثيات)
بها الالعبني إىل فانظر الفائدة، العظيمة الفضائل من تعد لكانت الشيطانية النزعات
بينهم بعيد ففرق بالحياء، املخلة بها يفتتن التي األمور عن أمكن ما يحرتزون فإنهم

ونحوهم. السماع وأهل مرص، عوالم وبني
(سبكتاكل) لفظ أن غري (التياتر) أو (السبكتاكل) بمعنى يليق عربيًا اسًما أعرف وال
بها سمي ثم كذلك، األصيل معناه (تياتر) ولفظ ذلك، نحو أو منتزه أو منظر معناه
منها. نوع الخيايل بل خياليًا، املسمى اللعب أهل نظريها يكون أن ويقرب ومحله، اللعب
مانع وال فيه، يتوسع أن إال قارص االسم وهذا (كمدية) باسم الرتك عند وتشتهر
الكلمة، هذه معنى يف ويتوسع خيايل، بلفظة: (سبكتاكل) أو (تياتر) لفظة ترتجم أن
بلد منظر لإلنسان فيها يصور مواضع، منها هو أو (السبكتاكل) تصوير من ويقرب
التي املدينة فرتى فيه تنظر محل وهو (بانورمه)6 ذلك فمن ذلك؛ نحو أو أراض أو
والرميلة مثالً حسن السلطان منارة عىل كأنك ترى مرص صورة ففي تصويرها، تريد
ومنه وهكذا. أخرى ثم بلدة صورة وفيه (كسمورمه)،7 ومنها املدينة، وباقي تحتك،

.Spectacles 4

الظل. خيال يشبه ما بالسيم: ويريد الشعوذة، ألوان بها يريد «الشعبثيات»: هي 5

.Panorama 6

.Cosmorama 7
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ما وسائر األعظم، الفلك صورة وفيه (أورانومه9) ومنها دار، صورة وفيه (ديورمه8)
ومنها الفلك، علم يطالع أن يمكنه فيه فاملتفرج اإلفرنج، مذهب عىل مصوًرا عليه يحتوي

اإلفرنج. بالد صورة وفيه (أوروبرمه10)
دخلت إن وقل والرقص، الغناء وفيه «البال» املسماة الرقص محال املتنزهات ومن
نفهم ال مدة مكثنا ولقد واملغنى، املوسيقى به وسمعت إال األكابر بيوت من بيت يف ليالً

األمر: هذا مثل يف قال من در وهلل بلسانهم، معرفتنا لعدم أصالً، معنى لغنائهم

ش��ج��اه��ا أج��ه��ل ف��ل��م ك��ب��دي، ش��ج��ت ول��ك��ن م��ع��ان��ي��ه��ا، أف��ه��م ول��م
ي��راه��ا وال ال��غ��ان��ي��ات ي��ح��ب م��َع��نَّ��ى أع��م��ى ك��أن��ن��ي ف��ك��ن��ت

والبساتني، القهاوي يف (كالبال) الناس، سائر ويدخله عام، (بال) قسمان: (البال)
ذلك؛ ونحو والنزهة والغناء للرقص جماعة اإلنسان يدعو أن وهو خاص، (وبال)
عظيمة، وقدات وفيه والنساء، الرجال عىل مشتمل دائًما و(البال) مرص، يف كالفرح

للجلوس. وكراّيس
وإذا النساء، اكتفت إذا إال الرجال من أحد يجلس وال للنساء الجلوس أن والغالب
تقوم وال وأجلسها، رجل لها قام خال كرّيس ثم يكن ولم املجلس، أهل عىل امرأة دخلت
إذا اإلنسان إن ثم الرجل، من أكثر معظمة املجالس يف دائًما فاألنثى لتجلسها، امرأة لها
مقامه كرب ولو صاحبه، قبل البيت صاحبة يحيي أن عليه يجب فإنه صاحبه، بيت دخل

البيت. نساء أو زوجته بعد فدرجته أمكن، ما
املوسيقى آالت دائًما فيها أن إال مرص، كضمة11 الناس، جمعية املنتزهات ومن
بعض الحارضين عىل يقسم والغناء املسيقى من نوبة كل وبني والرقص، والغناء
بالتبعية الخفيف والرشاب باألصالة، فاملوسيقى وبالجملة خفيفة. ومرشوبات مطعومات

الشاعر: قال كما املجالس، هذه حظ هما

.Diorama 8

.Uranorama 9

.L’europeorama 10

ويصفقون. يغنون العرس ليلة العريس حول يسريون جماعة الضمة: 11
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غ��م��ام م��اء ال��ك��أس ف��ي ت��رق��رق��ه م��ص��ف��ق12 ك��رم م��اء إال ال��ع��ي��ش ه��ل
«زن��ام»13 ن��اي األوت��ار ن��غ��م ع��ل��ى ش��دوه س��اع��د ح��ي��ن «ب��ن��ان» وع��ود

تاريخه يف املسعودي إليه أشار وقد الفنون، من فن عندهم الرقص إن قلنا وقد
إىل بعضها قوى ودفع األعضاء موازنة يف املصارعة نظري فهو الذهب» «مروج املسمى:
الحيل بوساطة البنية ضعيف يغلبه قد بل املصارعة، يعرف قوي كل فليس بعض،
الرقص أن وظهر األعضاء، حركات دقائق عىل يقدر راقص كل وما عندهم، املقررة
الناس، كل فرنسا يف بالرقص ويتعلق بالتأمل، يعرف واحد يشء مرجعهما واملصارعة
قوانني عن خارج غري دائًما كان فلذلك الفسق؛ من ال والشلبنة العياقة من نوع وكأنه
لتهييج ألنه النساء؛ خصوصيات من فإنه مرص، أرض يف الرقص بخالف الحياء،
إنسان وكل أبًدا، العهر رائحة منه يشم مخصوصال نمط فإنه باريس يف وأما الشهوات،
وسواء وهكذا، الثانية، للرقصة آخر عزمها الرقص فرغ فإذا معها، يرقص امراة يعزم
وال واحد يكفيهن وال معهّن، الرقص يف الراغبني بكثرة النساء وتفرح ال، أو يعرفها كان
بيشء التعلق من أنفسهن لسآمة معهن يرقصن الناس من كثري رؤية يحببن بل اثنان،

الشاعر: قال كما واحد،

ع��ام ك��ل خ��ل��ي��ل أل��ف��ا وال خ��ل��ي��ل ي��رض��ي��ه��ا ل��ي��س م��ن أي��ا
ط��ع��ام ع��ل��ى ي��ص��ب��رون ال ف��ه��م م��وس��ى ق��وم م��ن ب��ق��ي��ة أراك

من خارصة يف ويده اإلنسان يرقص بأن مخصوصة؛ رقصة الرقص يف يقع وقد
الجهة يف كانت أيّاّما املرأة فمسُّ وبالجملة بيده، يمسكها األوقات وأغلب معه، ترقص
النساء، مع الرجل خطاب حسن وكلما النصارى، هؤالء عند عيب غري البدن من العليا

املجلس. أهل تحيي البيت وصاحبة األدب، من هذا عد ومدحهن
واآلالت، الرقص عىل ومبناها الصيف، يف تصنع التي العامة املواسم النزه: ومن

ذلك. ونحو البارود، وتسبيب

ليصفو. آخر إىل إناء من املحول الرشاب املصفق: 12
املتوكل. الخليفة يف للبحرتي والشعر موسيقيان، وزنام: بنان 13
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مرص قبطة عند وتسمى (الكرنوال) أيام تسمى أيام عندهم العامة املواسم ومن
والتشكالت، التقليدات سائر فيها الناس لسائر يرخص أيام عدة وهي الرفاع،14 أيام
راع صورة يف (الخواجة) ويرتاءى رجل، صورة يف واملرأة امرأة، بشكل الرجل فيتشكل

وانتظامها. اململكة براحة يرض ال ما سائر فيباح وبالجملة ذلك، ونحو
أسمن فحل البلدة بهذه ويدور جنون، أيام األيام هذه إن الفرنساوية ويقول
لصاحبه ويعطون يذبحونه ثم الثالثة، الزفر15 أيام مدة عظيم موكب يف فرنسا، فحول

عجولهم. الناس سائر يسمن حتى له؛ تسميته نظري يف (بخشيًشا)
بساتني أربعة نحو باريس ففي العامة؛ العظيمة الحدائق باريس منتزهات ومن
وهي امللك، قرص بها التي (التولري)16 حديقة فمنها والخاص، العام فيها يتماىش كربى
فكأنها دخولها من األسافل ويحجز الناس، من املتجملون يدخلها املنتزهات، أعظم من

الظرفاء: بعض قول مصداق

ت��راب��ه��ا ال��ل��ئ��ام وص��ل ل��م��ا ي��وًم��ا ص��ي��ان��ة ل��ل��ري��اض أم��ل��ك ك��ن��ت ل��و

من وهي الجنة، رياض بالعربية: ومعناه «الشمزليزه»،17 تسمى حديقة ومنها
قياس هو و«األربان» «أربانًا» أربعني يبلغ عظيم بستان وهي وأنرضها، املنتزهات أرق
إذا إنك بحيث موضوعة فإنها قامة، ألف نحو طريقها طول أن ومع الفدان، من يقرب
يشء دائًما العظيمة الروضة هذه ويف عينيك، قدام الثاني طرفها رأيت نظرك مددت
مع بعضها متوازية متصافة، البستان هذا أشجار وسائر حرصه، يمكن ال املالهي من
املستقيمة الخطوط سمت عىل فهو الجهات، كل من مدخل يوجد إنه بحيث رتبت بعض،
الحديثة وهذه مربع، محل يوجد األشجار من جملة كل وسط ويف الجهات، سائر من
بأطراف بيوت اآلخر وبجانبها رصيف، وبينه وبينها السني، بنهر جوانبها أحد يتصل
أنواع سائر وفيها األكل بيوت يعني (الرسطواطورات)، القهاوي من كثري وفيها الخالء،

للصيام. السابقة األيام 14
اليوم. إىل مرص بالد بعض يف يسمى كما الطيور، لحم أكل 15

.Jardins ies tuileries 16

.Chemps-Elysées 17
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ويدخل للخيل، املرامح من كثري وبها واألكابر، األحباب مجمع وهي والرشاب، الطعام
يف عليها يجلس باألجرة، الكرايس من آالف عدة وفيها املزينة، بالعربات األكابر فيها
يوم فإنه األحد، يوم فيها الناس اجتماع وأعظم ليالً، الصيف زمن ويف نهاًرا الربيع زمن
والزينات، العامة واألفراح املواسم محل الحديقة فهذه وبالجملة الفرنساوية، عند البطالة

الجميالت.18 النساء سائر تتماىش وبها
وقد املتوازية، املتصافة األشجار وهي «البلوار»، املسماة املحال املتنزهات ومن
قهاوي أعظم وفيه األيام، سائر يف الناس، سائر فيها يتماىش محل وهي بيانها، أسلفنا
أيًضا وبه (التياترات)، محال من كثري وفيه بآالتهم، املتنقلون اآلالتية فيه وتدور باريس،
االثنني، ليلة ويف الليايل، جميع يف فهو بالليل، سيِّما بالرجال، يتعرفن اللواتي النساء تدور
نصف إىل ذراعها يف ذراعه معشوقته، مع عاشق كل فيه فرتى الناس، من كثريًا يحوي

الشاعر: قول هنا ويصلح الليل،

ق��واد وال��ل��ي��ل ن��م��ام��ة ف��ال��ش��م��س ت��واص��ل��ه م��ن ب��ل��ي��ٍل إال ت��ل��َق ال
رق��اد وال��واش��ون األح��ب��ة الق��ى ي��س��ت��ره ال��ل��ي��ل وظ��الم ع��اش��ق ك��م

آخر: وقال

ال��ص��ب��اح ف��ي راح��ة ل��ل��ع��ي��ن ل��ي��س ج��ن��اح ب��غ��ي��ر ط��ر ال��ل��ي��ل أي��ه��ا
ال��ِم��الح ال��وج��وه أول��و ع��ن��ي ب��ان وف��ي��ه ال��ص��ب��اح أب��غ��ض ال ك��ي��ف

بخالف مطلوبه، نيل فيه وتفقد محبوبه، وصال فيه ترقب من إذا الليل يمدح وال
ليذهب الصباح؛ يهوى فإنه رقاده، وطار سهاده، وطال أرقه، وزاد حرقه، فيه كثر من

الشاعر: قال ويرتاح، همه

ب��أم��ث��ل م��ن��ك اإلص��ب��اح وم��ا ب��ص��ب��ح ان��ج��ل��ي أال ال��ط��وي��ل ال��ل��ي��ل أي��ه��ا أال
ب��ي��ذب��ل ُش��دَّت ال��ج��و ص��ف��ح��ات ع��ل��ى ن��ج��وم��ه ك��أن ل��ي��ل م��ن ل��ك ف��ي��ا

الجماالت. املطبوع: يف 18
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آخر: وقال

اع��ت��دال ل��و ط��وب��ى ي��ا وال��طُّ��ول، ب��ال��طَّ��ْول اخ��ت��الف��ه��م��ا ن��وم��ي ن��ف��ى ول��ي��ل��ي ل��ي��َل��ى
ب��خ��ال ب��ه ج��ادت وإن ل��ي��ل��ى، ب��ال��طَّ��ول ب��خ��ل��ت ك��ل��م��ا ل��ي��ل��ي ب��ال��ط��ول ي��ج��ود

الليل: من يشكو من وقال

أس��ه��رك أن ل��ي ب��د ال ت��ط��ل ال أو ط��ل، ل��ي��ل ي��ا
ق��م��رك أرع��ى ب��ت م��ا ق��م��ري ع��ن��دي ك��ان ل��و

مثله: آخر وقال

ص��اب��ر ال��ح��ال��ي��ن ع��ل��ى إن��ي ُدْم ش��وق ي��ا ط��ْل، ل��ي��ل ي��ا
ك��اف��ر ال��ل��ي��ل أن ص��ح إن م��ج��اه��د أج��ر ف��ي��ك ل��ي

الشكوى. باب من أيًضا وهذا
األشجار سائر تجد السوق هذا ويف األزهار، فيه تباع سوق أيًضا املنتزهات ومن
يجدد أن يمكنه اإلنسان إن حتى أوانها، غري يف ولو النادرة الغريبة واألزهار والنباتات
يمكن فال وبالجملة يوم، يف يزرعه ثم يحتاج، ما سائر يشرتي بأن واحد يوم يف بستانًا

البدن. بصحة إال املتنزهات بهذه يتمتع اإلنسان أن
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باريس بمدينة األبدان صحة سياسة يف

األمم؛ أحكم اإلفرنج وكان األبدان، صحة بحفظ االعتناء الحكمة رضوريات من كان ملا
نفع فيه ملا مسارعة الناس أشد وكانوا ووسائطه، آالته وبتكميل الفن، بهذا اعتناؤهم كثر
الشاقة، األمور عىل وتعويده الجسم وترييض املياه، الباردة واملحام كالحمامات للبدن؛

البدن. بها يخف التي واأللعاب الخيل، وركوب كالعوم،
أن غري مرص، حمامات من أنظف هي الحقيقة ويف متنوعة، باريس يف والحمامات
عدة باريس مدينة يف الحمام أن وذلك الجملة؛ يف وأحسن وأتقن منها أنفع مرص حمامات
مغطسان، الخلوات بعض ويف فقط، اإلنسان يسع نحاس من مغطس خلوة كل يف خلوات،
فإنه للعورة؛ بالنسبة أسلم العادة هذه ولكن مرص، يف كما عام مغطس عندهم وليس
كل بني مغطسان فيها التي الخلوة إن حتى آخر، عورة عىل إنسان يطلع أن طريقة ال
املغاطس هذه اإلنسان دخول يف وليس صاحبه، اإلنسان ينظر أن تمنع ستارة مغطس
إال توجد ال الحرارة إذ أبًدا؛ بها اإلنسان يعرق وال الحمامات، يف كالدخول لذة الصغرية
فإنهم بالبخار، حمام عىل اإلنسان يويص أن يمكن كان وإن أبًدا الخلوة يف ال املغطس يف

املعتاد. الثمن غري آخر بثمن ولكن ذلك له يصنعون
يوجد أنه وكما للنساء، وصف للرجال صف الخالوي: من صفان الحمام ويف
كان أو بيته، يف حماًما اإلنسان طلب فإذا منقولة، حمامات يوجد مستقرة حمامات
والساخن شقة، يف البارد املاء كالربميل عربة يف إليه يحملون فإنهم ذلك، نحو أو مريًضا،
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فيغتسل املسخن، املاء من ويمأل اإلنسان، بيت يف املحم فيوضع محم، ومعها أخرى يف
الحمام. بيت إىل يحملونه فراغه بعد ثم منه، اإلنسان

فيسمى األمراض، لبعض بدنه بعض اإلنسان فيه يضع حمام الحمامات ومن
تقريبًا. حماًما ثالثون وأشهرها كثرية، بباريس والحمامات حمام، نصف

وهي السباحة، علم فيها يتعلم مدارس البدن لصحة النافعة الرياضات أمور ومن
العجيبة لألشياء قابالً وجعله البدن، لتخفيف مدارس ومنها السني، نهر عىل مكاتب ثالثة

ذلك. ونحو واملصارعة، كالبهلوانية،
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الطبية بالعلوم باريس اعتناء عىل الكالم يف

العلوم لتعلم الغرباء، إليها يرحل التي اإلفرنج مدن أعظم هي باريس مدينة أن اعلم
تداويهم عن للبحث بعيدة بالد من املرىض إليها ينتقل وقد الطبية، العلوم خصوًصا
والترشيح والجراحة الطب علم هي: الحكمة علم أيًضا تسمى التي الطبية والعلوم فيها،
وتطبيب لحفظها، الصحة وسياسة حاله، من اإلنسان داء ومعرفة (الفسيولوجيا)1 وفن

ذلك. وغري الحيوانات
الطرق بل حكماء، عدة خط كل يف يوجد حتى جًدا، كثريون باريس يف والحكماء
يجد أن بد ال فإنه بداء الطريق يف أصيب إذا اإلنسان إن حتى الحكماء من مملوءة

البلدة. بهذه الحكماء لكثرة حاالً؛ الحكيم
ليزوره الطبيب يطلب من املرىض فمن مختلف، لألطباء بالنسبة املرىض ووضع
الطبيب إىل يذهب من املرىض ومن إليه، يأتيها مرة كل عىل معلوم قدر وللحكيم عنده،
املرىض ومن الناس، لتلقي بيته يف قصًدا فيها يمكث معينة ساعات وللطبيب بيته، يف
أكله نظري يف معينًا قدًرا يدفع ملن مَعد الصحة، بيت يسمى بيت يف معينة مدة ينتقل من

ذلك. ونحو وخدمته بدنه وتطبيب وسكناه ورشبه

.Physiologie 1
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كاألحديداب البدن؛ عظام من يشء بخلل ابتيل ملن معدة حكماء بيوت باريس ويف
إذا كما الحيل، علم من بيشء بدنه فيقومون للتطبيب، البيوت هذه من بيتًا يدخل فإنه
أو املعدن من له يضعوا بأن ذلك يجربون فإنهم األطراف، أحد مقطوع إنسان كان

محله. يف شيئًا الخشب
ليلدن الوالدة، عىل املرشفات الحوامل النساء فيها يدخل بيوت أيًضا املدينة هذه ويف
يف إليه يحتاج ما وسائر القوابل توجد البيوت هذه ويف النفاس، مدة فيها ويقضني فيها

الوالدة.
فيدخلها العامة، املارستانات األطباء فيها يوجد والتي للمرىض املعدة املواضع ومن

عوض. بال املرض مدة واإلقامة للعالج املرىض
تنويعها، عىل األمراض ملطلق عامة أطباء إحداهما فرقتان: باريس يف األطباء إن ثم
بسائر إنسان يشتغل أن فقّل جًدا، متسع الطب علم أن وبذلك خاصة، لداءات واألخرى
العلوم فروع يقرأ أن بعد الطبيب أن إىل الفرنساوية أطباء فاحتاج ويحققها، فروعه
حتى ويتبحر؛ فيه ويتقوى همته، فيه ليرصف فنًا منها يختار أن له ينبغي الطبية
يدخله داء به من إليه يجلب حتى الفن؛ ذلك بتحقيق األطباء من غريه عن ويمتاز يشتهر
وأطباء الرئة، مرض لخصوص مثالً أطباء باريس يف يوجد فلذلك الفن؛ ذلك من يشء
وتجبريه، األنف لداء وأطباء األذنني، ألمراض وأطباء «املحالتية» تسمى: العني ملرض

صحيًحا. املجدوع األنف يرجع أن بالحيلة يمكنه من األنف أطباء من إن حتى
مداواة عىل لالستعانة اإلنسانية، املغناطيس جاذبية تستعمل أطباء باريس ويف
أن عندهم ثبت أنه تزعم الطبائعية، من جماعة باريس يف أن ذلك وتفصيل اإلنسان.
هذه أن يعني اإلنسانية، املغناطيس جاذبية يعني سيالية، مادة عىل يشتمل اإلنسان بدن
فينعس كاملسح، مرات عدة اليد بتقريب هذه وتحصل املغناطيس: خاصية لها املادة
شديد بمرض مريًضا وكان غاب فإذا شيئًا، يحس ال حتى حواسه، تغيب أو اإلنسان،
وقد أبًدا، بيشء يشعر أن غري من بدنه من يشء بفتح أو يشء بقطع الحكماء عالجه
علماء فقال ماتت، ثم أيام عدة فمكثت مغناطيسيتها، بعد امرأة، ثدي قطع يف ذلك جرب
فاملغناطيسية بعده، عاشت فإنها القطع، بألم ال آخر بسبب ماتت إنها املغناطيسية:

العصبية. األمراض ملعالجة نافعة
أو التناسل، أعضاء أللم أو العقل، خلل مداواة لخصوص حكماء أيًضا باريس ويف

والجرب. كالجذام وغريها؛ املنفرة الجلية األمراض ولخصوص الحصوة،
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يولدها املرأة أن باريس يف أيًضا العادة فإن النساء، لتوليد حكماء أيًضا باريس ويف
الوالدة. بأمور عارف حكيم رجل

حكماء وبها يعميها، الذي واملاء بالعني، تنزل التي البياضة ملعالجة حكماء وبها
يسمى: بعالج فيداوونه األعضاء، بعض شلل هو الذي الفالج وداء الصدر ألوجاع
الكاف، وسكون الباء، وضم امليم، وسكون والكاف، الهمزة (بكرس «اإلكمبكتور»2
ينفع الدم، من شيئًا بذلك فيخرجون دقيقة، كثرية دبابيس شكات يعني التاء) وضم
يسمى: العالج وهذا اإلنسان، خلقة اختالل لعالج حكماء وبها الداء، هذا رضر لتخفيف
وفتح الياء، وسكون الباء، وكرس التاء، وضم الراء، وسكون الهمزة، (بضم «األرتوبيدي»3
أو الفم خلل يصلح من الحكماء فمن األطفال، أعضاء خلل إصالح فن يعني الدال)
مدبرة. أخرى بأعضاء خللها لسد الناقصة األعضاء بتدبري يشتغل من ومنهم الوجه،

أمراض تمييز وفن الترشيح، فن منها فاملشهور كثرية، الطبية العلوم فروع إن ثم
الطبية، األمراضالباطنية أسباب وفن العقاقريية، الكيمياء وفن طبيعته، حال من اإلنسان
تطبيب وفن باملراهم، والتضميد الجراح، عىل العصابة ووضع الطبية، الجراحة وعلم
بأمراض املبتىل الفراش مالزم تطبيب وفن ظاهرية، بأمراض املبتىل الفراش مالزم
وعلم الطب، تدخل التي الطبيعة وعلم الحامل، وتوليد النفساء، معالجة وفن باطنية،

املريض. ومبارشة املعاجلة وصناعة املركبة، أو املفردة واألدوية العقاقري
تسمى كبرية مدرسة فمنها شهرية؛ منافعها باريس بمدينة الحكمة ومدارس
اململكة لحاجة مجعولة وهي السلطانية الحكماء ديوان وهي السلطانية، الصكمة «أكدمة
يعتقد التي واألمراض الوبائية، كاألمراض الرضر، العامة األمراض ومبارشة الفرنسية،

البهائم. فصل وكمرض معدية، أنها الفرنساوية
موقوًفا اململكة تجعله بما الناس سائر معالجة الحكمة» «أكدمة علماء وظيفة ومن
الجديدة، األدوية وامتحان الجدري، إلخراج البقري، تلقيح كإشهار العام، النفع عىل
األدوية، يف إلدخالها املصطنعة، أو األصلية املعدنية األدوية وامتحان املكتومة، واألدوية

الفرنساوية. الحكماء أعظم السلطانية الجمعية هذه فأهل وبالجملة

.L’acuponcture 2

.L’orthopédie 3
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أسلفنا وقد الخري، فعل فصل يف باريس بمارستانات يتعلق ما بعض هنا ولنذكر
السابق. الفصل يف ذلك من يشء بعض

الرحلة، هذه فائدة تتم حتى البدن؛ وتدبري الصحة، قانون فن من نبذة لك ولنذكر
حجمها، لصغر لها، بمرص الناس جميع استعمال لقصد باريز يف ترجمتها النبذة وهذه
جسيمة. وثمرتها عظيمة، منفعتها أن إال بصدده، نحن عما تخرجنا كانت وإن فهي
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البدن صحاح وصية يف األوىل املادة

االستغناء فاألوىل ذلك ومع عندهم، نفعهم لشدة الناس بني معتربون األطباء أن شك ال
االحتياج ومن املرض أسباب من أنفسنا حفظ عىل فلنحرص املرىض رفقاء ألنهم عنهم؛

الطبية. إىل
أمور بعض لك ولنذكر والقناعة، الكد اعتياد هو إليه االحتياج ملنع املجرَّب والدواء

أُخر:
كال فإن يسريًا، األرض يف غائرة داًرا أو مرتفعة، ملزرعة مماسة داًرا تسكن ال األول:
تذهب قوية كانت ولو فالعافية للصحة؛ ومرضة رطبة الدار يجعل الوضعني هذين

األيام. تداول عىل فيهما
أشبه ما أو مسحوق، طوب أو حىص، أو برمل قراريط، بعض بيتك أرض ارفع
الجنوب إىل الهواء منافس اجعل منها، أعىل ألرض مماسة أرض يف البناء وتجنب ذلك،
األوضاع. جميع من أسلم للصحة ذلك فإن والجنوب؛ الرشق بني اجعله أي الرشقي

الهواء دخول فيها ليسهل طاقاتك فوسع املحرقة، ى الحمَّ يجلب املخزون الهواء الثاني:
الجانب فأهل الحر، من أوفق للصحة الربد ألن األحيان؛ غالب يف وافتحها والنور،
مفتوحة غرفة يف يشفى واملريض الجنوب، أهل من أبرك وصحتهم حياتهم الشمايل

الحرارة. بجانب كان لو هلك وربما الرياح، لسائر
تناسب ال أبخرة منها يتصاعد فإنه البيوت من قربُها اشتد إذا الراكد املاء بركة الثالث:
باألوباء منتنًا البلدان بعض ترى ذلك وبسبب قتلت. ربما أو تؤذيها بل الصحة،

واألوجاع. لألمراض الجالبة األشياء هذه فاجتنب
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رشب عىل ينهمك من فنصيب باملشيب، ويرسع ويحرقه، البدن يرعى ْكر السُّ الرابع:
األجل. وبقرص الذبول بداء يصاب أن املسكرات من وغريها الخمور

املطر ونزول والربد، الحر كتعاقب الزمن؛ اختالف األمراض أسباب من الخامس:
تلبس أن األمراض هذه يطرد ما فأوىل الحارة، األيام وسط يف بارًدا نزوله أو الرسيع
خلعها تعجل وال الخريف، فراغ قبل الشتاء أثواب فالبس الفصل، يقتضيه مما أزيد
يبتل لم فإن الفاتر، باملاء فاغتسل بارد بماء كله بدنك ابتل وإذا الربيع، دخول عند

وحده. فاغسله فقط، عضو إال
الربودة، شديد ماء ترشب أو بارد موضع يف تمكث أن حرك اشتد إذا احذر السادس:
وورم الخناق داء ذلك عن ويتسبب الباطن، يف ويتداخل حاالً ينحبس فالعرق وإال
تداركه فالواجب بأحدها، وابتيل القضاء نفذ فإذا ذلك، وغري املحرق والفولنج1 الصدر
وطرِّ الحرارة، هني ماء يف القدمني فضع العالمات، بمبادئ تحس ما فأول يخف، لعله
املخلوط الفاتر باملاء واحتقن البطن، أو الصدر أو الحلق من املتألم ظاهر الفاتر باملاء
«الخمان» زهر من قبضة تأخذ أن صورتها التي (الشوربة) وتعاَط اللبن بيسري
ماء قدح الجميع عىل ورش الخل جيد من ونصف أوقية مع خزف إناء يف وتضعها
فيها وذوب بخرقة فصفها (الشوربة) هذه بردت فمتى تربد، ودعها اإلناء وغط مغيل
الدراهم، من الطبيب منه حرمت ما غنمت فقد ذلك فعلت فإذا العسل، من أوقيتني
الداء هذا يف يفيدك ال الطبيب ذلك كان وربما يدك، عن ذاهب منها له تعطيه ما فإن

شيئًا.

الظهور املرضيف أخذ حني يصنع ما عىل الداللة يف الثانية املادة

يبدو ما فأول فيهلكهم، املرىض يداوي أن يريد فاسد باعتناء الناس من كثريًا أن اعلم
أغطية تحت فيضغطه املريض تعريق من أحسن يجد فال القيء أو الحمى من قليل
حاًرا خمًرا سقاه وربما الحارة الخرضاوات شوربة ويسقيه الهواء، عنه ويحجب ثقيلة،
ليس من يمرض هذا أن ليس أو ذلك؟ حمل يستطيع من األصحاء من فهل حلًوا، أو

والريح. الثقل خروج معه يعرس مؤلم معوي مرض الفولنج: 1
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عند صدرت قد األمراض تكون حني لكن الشفاء، به العرق يكون قد نعم، بمريض؟
فال حال كل وعىل (الشوربات) تعاطي بكثرة إزالتها أو هذه تقليل بعد أو انحباسه
كحاجة الهواء إىل اإلنسان حاجة أن ملا املريض؛ موضع يف اللني الهواء إدخال من بد
وتيبُِّسه، وتحرقه املريض تهلك التي الحرارة تزيد الحادة و(الشوربات) املاء، إىل السمك
الباردة، الرطبة (الشوربات) من ذلك بخالف فعليك الحمى، يف حقيقي سم هو والخمر
وبعض املعدة، وتنظف الحرارة، وتجفف خروجها وتسهل املنفسدة األخالط تذيب فإنها
الحقيقة من أن مع أمله فيضاعف املرق: فيعطيه القيء لذي العافية يرد أن يريد الناس
األغذية من أعطوه كلما املعدة خمرية به الذي املريض أن األطباء أكابر عند املقررة
الجوف يف معها تختلط التي املعفونة باألخالط انفسدت إذا األغذية وهذه ضعفه، زاد
عرشين كل ففي املرض؛ يضعف ما هو املريض شفاء يف يتعني فما جديًدا، مرًضا تنقلب
يف كان لو يشء بال يشفى كان أنه يمكن الثلثني من فأكثر األرياف يف يموتون مريًضا
القدر، من مفر ال ولكن مربًدا، ماء إال يرشب ال وكان الرياح، مضار من مستور موضع
النشاط وقلة الخدر، كيسري تشويش أيام يتقدمها والحميَّات الحادة األمراض وأغلب
الراحة عديم الثقيل، والنعاس الرأس وثقل والتعب، املعدة ثقل ويسري األكل، شهيَّة وعدم
وانقطاع املعتاد غري العرق وتيرس الربودة إىل وامليل الصدر وثقل بل القوي، املصلح غري
األول: بأربعة: املرضة األمراض هذه تخفيف أو تدارك يتيرس ذلك وعند املعتاد، العرق
املغذيات أكل تقليل الثاني: الهينة، األشغال عىل واملداومة الشاقة األشغال سائر ترك
أن يعني الرشب إكثار الثالث: والنبيذ، والبيض واملرق اللحم ترك سيما ال اجتنابها، أو
املادة يف املذكورة الرشبة من طاسة ساعة نصف كل يف فأكثر قزازة يوم كل يرشب
حبة بعرشين أو عرشة بخمس إما قزازة كل يف املخلوط الفاتر املاء من أو السابقة
أو فاتر بماء االحتقان الرابع: العسل. من بمالعق أو خل بفنجان أو املعتاد امللح من
وترش وتغمرهما الخبازي زهر من أو الحشائش من قبضتني تأخذ أن وهو الدواء بهذا

عسل. أوقية عليهما وتضيف بخرقة وتصفيها مغيل ماء (قزازة) نصف عليهما
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املرض ظهور حني يصنع ما عىل الداللة يف الثالثة: املادة

والجلوس، الفراش يلزم أن األلم أو القي2 أو بالربودة، تلبس إذا للمريض ينبغي أنه اعلم
(الشوربة) مسخن من فنجانًا ساعة ربع كل يف يرشب وأن عادته، عن زيادة يتغطى وأن
كلما الغطاء تخفيف من بد ال ولكن بردهم، حال املرىض بتغطية باس فال السابقة،

املعتاد. الغطاء إال عليهم ليس انقطاعها بمجرد يكون حتى الربودة؛ خفت
ويتغطون ريًشا، مكبوسة طراحة عىل النوم يعتادون القرى أهايل بعض إن ثم
ملا لكن املحمومني، عىل خطر هو الريش عن الصادر والحر الزغب، من ثقيل بغطاء
واشتداد الحر مدة يف إال األحيان، بعض يف العادة هذه اغتفار يمكن ذلك عىل اعتيد
خطًرا أقل أكسية أو مالحف وللغطاء بالقش، مكبوسة طراحات للنوم فليتخذ الحمى،

املريض. يريح ما هو فهذا الريش، من
ومن واللغط، الناس، كثرة ومن املريض، محل هواء تسخني من الحذر وينبغي
وربع النهار، يف ساعة ربع وأقله طيقانه، فتح وينبغي الحاجة، قدر عىل إال معه الكالم
إلبعاد ولكن الهواء، ليتجدد الغرفة باب فتح الطيقان فتح مع وينبغي بالليل، ساعة
بكيفية الهواء عن ليحجب أو فراشه، ستائر عليه فلتسحب األهوية جريان عن املريض

مفتوحة. الطيقان من طاقة إبقاء ينبغي الحمر زمن ويف أخرى،
محماة. حديد مجرفة نحو فوق مطفى بخل غرفته تبخري أيًضا ويحسن

يوضع وأن غرفته، بالط يرش أن الحار، بالهواء متعب واملريض الهجري، يف وينبغي
مسقية. لتكون ماء، فيه إناء يف تغمس ونحوه، الصفصاف شجر من غليظة فروع فيها
الثريد خفيف من يسريًا إال يأكل وال املغذية، األطعمة تناول املريض وليجتنب
املستوية باألثمار الصيف يف بأس وال امللح، من يسري مع باملاء املطبوخ األرز أو املنضج
األثمار فهذه وطبخهما، تيبسهما بعد واألجاص، الربقوق أو املنضج، بالتفاح الشتاء يف
األغذية فهي الحارة؛ املنفسدة الصفراء وتصلح وتربد تروى منها إكثار بال أكلت إذا
أن أيًضا بأس وال سابًقا، ذكرناه الذي واملربد الرطب، الرشاب واستعمل املحموم، الالئقة

قريبًا. ذكرناها التي الفواكه عصري من طاسة املاء) (قزازة نحو يف تضع

العي. األصل: يف 2
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املرة يف يتناول وأن فأكثر ماء من (قزازتني) يوم كل يرشب أن للمريض وينبغي
شديد غري الرشاب يكون أن والالئق ينم، لم ما فنجانًا يرشب ساعة ربع كل ففي يسريًا،

نسيم. طراوة مزاج يف يكون الزمن اعتدال ففي الربودة،
بوله خرج أو بكثرة يبل لم أو أيام، جملة اإلنسان حاجة من املريض امتنع ولو
أو شديًدا كليته أو رأسه وجع كان أو قوية، (حمته) كانت أو كالمه، يف خلطك أو أحمر،
املركبة بالحقنة مرة يوم كل فليحتقن النوم إىل كثريًا محتاًجا كان أو متأملة، بطنه كانت
العرق للمريض حدث إذا إال املحموم شفاء فاالحتقان الثانية، املادة يف ذكره سبق مما

يحتقن. فال النافع
يمكنه، كما فأكثر، ساعة اليوم يف الفراش من الخروج فينبغي املرض خف وإذا

بالعرق. متلبس وهو فراشه ترك ينبغي وال ساعة، نصف من أقل ال ولكنه
تيرس إذا يومني، كل بدنه عىل ما وتغيري يوم، كل فراشه تصليح املستحسن ومن
خروجه من املريض عىل يخىش أنه اعتقاد ذلك. بخالف الحكم البنيِّ الرضر ومن ذلك،
أصل إبقاء عىل أرضارها يف تقترص ال الثياب وهذه املتسخة، ثيابه يف فيرتكه فراشه، من
سلم ولو عاطلة حجة وهذه جًدا، تعبان املريض إن قيل، (ولو) تقويه، بل فقط، املرض

أمله. تخفيف ويرسع قوته، من بقي ما يزيد فإنه درجة، يتعبه ذلك استعمال أن

الناِقه معالجة يف الرابعة: املادة

بيناها، التي الخفيفة األغذية إال يتناول فال الحمى من قليل باإلنسان دام ما أنه اعلم
السمك، أو الطري، اللحم من كقليل غريها يتناول أن بأس فال الحمى؛ عرق انقطع فإذا
فيما اإلكثار عدم برشط القوى تصلح األغذية فهذه النضج، هني البيض أو املرقة أو
ليسري إال متأهلة ليست املرض من الضعيفة املعدة ألن الصحة؛ فتبطئ وإال منها، يتناول
ينفسد، بل فيها، يدخل ما سائر ينهضم لم قوتها يف ما فوق أعطيتها فلو الهضم،
يكون أن للناِقه فينبغي فقط، إليها يصل بما ال املعدة تهضمه بما هو إنما البدن وقوام
إال املرة يف يتعاطى ال وأن األوقات، غالب يف ولكن مرة، كل يف قليالً تناوله يف كاملريض
ما مضغ يف يستعجل ال وأن األطعمة، تغيري من يكثر ال وأن األطعمة، من واحًدا جنًسا
من بيشء املخلوط املاء هو الرشاب وخري الرشب، من يكثر ال وأن الجوامد، من يتناوله

األنبذة.
ركوب ترك العبث ومن فرًسا، أو عربة راكبًا أو ماشيًا يستطيع ما قدر عىل وليَرس
تناول بعد السري كان وإذا األرياف، أهل كأغلب الخيل، يملك ملن الحالة هذه يف الخيل
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من وليتناول الهضم، يرض ربا فهو قبل، فعله بخالف الهضم ملادة مقويًا كان الطعام
وال األكل، من له وأصبح أريح النوم ألن املساء؛ يف الطعام من يسريًا املرض من قام
فليحتقن يشء خروج غري من يومني جاوز إذا نعم يوم، كل الحاجة قضاء عدم يرضه
ضيق أو االنتفاخ، أو الحرارة، عنه تتولد بطنه قبض أن علم إن قبله أو يوم، ثالث
شغله، إىل العودة يف يرسع أال جديًدا مرضه من قام ملن وينبغي الرأس، وجع أو الصدر،
من يعقبه أوانه قبل الشغل عىل فاالستعجال ضعفه، طال عافيته تمام إىل يصرب لم فإن
الذبول مرض أصابه وإال نفسه، عىل يتحفظ لم فإن كسبه، يؤمل ما عىل زيادة الخسارة

العواقب. مراقبة للمبادئ األخذ إرادة حني فينبغي

الصحة عىل عامة وصايا يف الخامسة: املادة

الطعام عىل أرخى من قيل: نفسه، يهلك بل يشبع، ال يقنع لم فمن األكل، يف القناعة اتخذ
بثالثة، بأس ال بل اليوم، يف مرتني دون تأكل ال أسنانه، بحدة مقربته حفر عنانه، طويل

خمًسا. بل مرات أربع يأكلوا أن لهم والصغار
والصغري وللضعيف سبع، أو ساعات ست للسليم النوم ومدة األكل، عقب تنم ال

ذلك. من أطول
النوم. تطويل باعتياد منهما كل ويذهب والعقل، القوة تضمحل

واملتاع. والغذاء واملسكن والثوب البدن يف فلتكن الصحة، نصف النظافة
عىل مضعفة للطبيعة يكسبه الذي اللعاب فكثرة به؛ تنتشق وال الدخان، تمضغ ال
وتنفسد، األسنان، وتسوّد النفس، وينتن الهضم، يف الالزم الريق يضيع وبه الزمن، طول
النشوق. شم أو الدخان رشب من باإلكثار الحماقة اعرتته الناس من كثريًا أن شوهد وقد
أنها توهم وقد الصوم، أيام سيَّما واملسكرات، الخمور تعاطي عىل واالنهماك إياك
وذلك وهن، ويعقبها زمن، أدنى يف تمر تعاطيها من املستفادة القوة أن مع القوى، تشد
إىل الحرارة تعطي وال رسيًعا، الوقود وترعى نفخها من أكثرت إذا تذكو النار أن كما

درجة.
وأن رءوسهم تغطية فعليهم الصيف وقت يف يشتغلون الذين الفالحون وأما

أشغالهم. يتداركوا
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وأمراض علل لجملة معالجات يف السادسة: املادة

أن نسلم نعم، نزلة، أو زكام إال هو إن بيشء، ليس هذا يقال: والنزلة، الزكام األول:
له. املهلكة الصدر حرارة ذلك عن يتسبب لكن بذلك، يموت ال اإلنسان

بالوباء، يهلك مما أبلغ والزكام بالنزلة يهلك األقدمني: الحكماء بعض كالم ومن
التي الخمان سالقة تعاطي أو األوىل، املادة يف املذكورة الرشبة استعمال ذلك: وعالج
انحبست ولو الفاتر، املاء يف الرجلني وضع النوم قبيل وينبغي لبن، ثلثها أو ربعها
اليسري وتعاطي الخفيفة، األطعمة تناول عىل االقتصار وينبغي االحتقان، تعنيَّ البطن
وقد األحمر، الخشخاش مرقة خفيف من طاسات بعض بتعاطي بأس وال املأكل، يف
مع الحلو، أو املعطر، الخمر أو املحروق، بالعرقي يذهب الداء هذا أن بعضهم توهم
أو إزالته، من الداء هذا تثقيل يف أقرب األرشبة هذه إذ النار؛ يف الحطب كإلقاء هذا أن

األرشبة. بهذه تزداد وهي حرارة، الداء هذا أن ليس
قيل كما عالجه، فخري السن فساد عن ناشئًا الوجع كان إذا األسنان وجع الثاني:
إىل ذلك جر وربما األسنان، من غريه وفسد الوجع، دام وإال قلعه، فالالئق الكلبتان؛
تلطخ بأن نخترب، أن بأس فال قلعه من خوًفا السن بقاء اختري لو ولكن الحنك، فساد
زمنًا يصلحها ذلك فإن القرنفل، عصري من قطرات يف مبلولة قطنة الفساد موضع عىل
عىل تلطخ بأن إصالحها أيًضا ويمكن وسقوطها، تفتتها نهايته كانت وربما طويالً،
املسمى: النبات بسليق وتتمضمض قرًحا، عاقر عرق من صغرية قطعة املوضع ذلك
فأدم منفسدة، األسنان تكون أن غري من الوجع تحرك إذا وأما الفضة، حشيشة
الحموم واتخذ املطري، بالضماد الصدغ وتضميد واللبن، باملاء أو بالشعري، الغرغرة
كان إذا وأما األكل، من تكثر وال املخدرة األنبذة ترشب وال فاتر بماء ليال جملة
نضج فإذا لبن، يف مطبوًخا تينًا أو لبنًا فمك يف تديم بأن فتنضيجه قرح باإلنسان

مؤلم. غري سهل فإنه فافتحه،
والحركات الحواس فيعطل فجاءة اإلنسان يأتي السكتة داء أن اعلم السكتة الثالث:
إىل املسارعة فتجب مخوف املرض وهذا التنفس، يعرس وبه النبض، عدا ما االختيارية
من عداه ما وتغطية املريض، رأس كشف أوال يجب حضوره انتظار ومدة الطبيب،
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يقام ثانيًا: بالكلية طوقه3 وفتح عنده، الطري الهواء وجلب جًدا، خفيف بيشء البدن
سالقة من مصنوعة بحقنة يحقن ثالثًا: أسفل، إىل ورجاله أعىل إىل رأسه يمكن حسبما
إبعاده خامًسا: اإلمكان، حسب املاء من كثريًا اسِقه رابًعا: وامللح، الطرية الحشائش
عدم سادًسا: وسعوًطا، وضماًدا رشبًا املعطر املاء وكذلك كالخمر، املخدرة األرشبة عن
املدور العظم وهي الدغصة، تحت الرجلني عصب سابًعا: للرضورة، إال وتحريكه ه مسِّ
داء يرجع وربما الرأس، إىل الصعود عن الدم يتحجب حتى الركبة؛ وسط يف واملتحرك
بأن قبُل من تداركه فالواجب قبله، مما أصعب كان رجع، وكلما ذهابه، بعد السكتة
يتجنب وأن العشاء، يرتك أن له ينفع ما وأوىل جًدا، قليالً الحالة هذه يف وهو يأكل
وأن والقهوة، املقوية واألرشبة والحوامض الروائح وطيبات املائية، الغزيرة األشياء
مرتني مسهالً دواء يرشب وأن والفواكه، الخرضاوات من كثريًا اللحم من قليالً يأكل
الشمس، حرارة أو (أودته) يف السخونة من كثر وأال يرتيَّض، وأن سنة، كل ثالثًا، أو

فراشه. يف ساعات ثمان فوق يلبث ال وأن منه، القيام يف أو النوم يف يتأخر وأال
طويالً زمنًا الشمس يف اعرتض متى اإلنسان يصيب مرض هو الشمس، رضبة الرابع:
واحمرار البرشة واحرتار الشديد، الرأس بوجع املرض هذا فيعرف الرأس، عريان
للمريض يحصل وقد الضوء، إىل االمتداد عن البرص وضعف الدموع، وجمود العيون،
الوجه برشة تكون الغالب ويف شديًدا، (قلًقا) وقلق بالنوم أحس وربما سهر، به
انتظاره مدة يف فينبغي رسيًعا، الطبيب يأتي حتى شديًدا يزال ال فاملريض محرتقة،
واحتقنه كامالً، حماًما أو حمام، نصف وتدخله فاتر، ماء يف املريض رجيل تضع أن
بيسري مخلوًطا ماء اسقه أو واملاء، الليمون رشبة من كثريًا اسِقه مطرية، بأعشاب
جبهته عىل والطخ الخل، بيسري املخلوط الصايف اللبن مصل ذلك من وأنفع الخل،

مًعا. وخل بارد بماء مطراة خرقة ورأسه وصدغه
تعّهده ثانيًا: امللدوغ، باملحل لصقت إذا الزبان أخرج أوالً السميات: نهش الخامس:
الحرقان عظم فإن رابًعا: الخمان. زهر أو كرفًسا أو كزبرة ا إمَّ عليه الطخ ثالثًا: باملاء،
هينة وهي وتلطخها، الخمان سالقة يف صوف خرقة تبل أن هو ينفع ما فأرسع
الخبز لباب من أو الكتان بزر سحيق من لبخة الوجع عىل تلصق أن خامًسا: الحرارة

العسل. أو بالبن املمزوج

الجيب. (الياقة): الطوق 3
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الالتي األمهات عىل حق واألطفال، الصغار تعهد يف اتباعها يجب قاعدة السادس:
بكيفية األطفال لف من الرببر عوائد يرتكن أن وتربيتهم أنبائهن صحة حفظ يردن
أن إنسان أخربهن لو يقلن فكيف أيديهم، أو أرجلهم وتنقل تحركهم، معها يمتنع
يتحركن؛ وأال ببدنهن، أذرعتهن يلصقن وأن أثوابهن يف يحتبسن أن لصحتهن الالزم
يتحركوا فليطلقنهم ضعاف، وهم بأطفالهن، ذلك يصنعن يشء فألي كاملسلسل!
العجل أو الصغري الفرس أن مستند غري من يتوهم من للهواء، أطرافهن وليعرضن
حكم أن ليس أو الوجه، ذلك عىل تكتفهما ربطهما لصحتهما املستحسن من كذلك

الحيوانات؟ باقي من كغريه اآلدمي تربية
بميله يهلك من الناس من كثري الكمأة، من رديء جنس وهي بالفطر4 السم السابع:
األم أن مرة غري شوهد وقد يتجنبوه، أن يقينًا حقهم يف األحسن وكان الفطر، إىل
السمي النبات هذا وأعمال بيدها، فتقتلهم به لتربئهم الفطر من كثريًا لعيالها تحمل
اطلب بها تحس ما فأول عرشة؛ اثنتي إىل ساعات ست ميض بعض إال يظهر ال
أي: مقيء، الطرط من حبات ثالث أو حبتني حضوره انتظار مدة وتناول الطبيب

ماء. طاستي يف تذويبه بعد املقيء الطرطري ملح
خطرة هي املطبوخات فيها تستعمل التي النحاس آنية أن اعلم بالزنجار، السم الثامن:
بالقصدير، وقت بعد وقتًا أوانيك فلتبيض قوي، سمٌّ والزنجار رسيًعا، زنجرتها بسبب
أو الحريفات أو الحماض أو الخل بها كان إذا خصوصا فيها، تربد األطعمة ترتك وال
من عرش خمسة نحو فامزج قيء أو قولنج ذلك عن محرتز وأنت اعرتاك فإذا الدسمة،
فإن السم، لتتقيأ دقيقتني نحو يف طاسة منها وارشب ماء، (قزازتي) يف البيض بياض
الصمغ. ماء أو املحىل املاء فمن اللبن عدمت فإن اللبن رشب من فأكثر البيض تجد لم
يتولد وهو الرديئني، وعمله بوصفه الناس لسائر معروف وهو الكلب، داء التاسع:
الكلب الحيوان وعضة الكالب، يف وخصوًصا والسنانري والثعالب الذئاب يف طبيعة
أوالً تراه أنك الَكِلب الكْلب وعالمة الحيوانات، من وغريهم لآلدميني الداء هذا تكسب
ويرتك يختفي بل ينبح، وال املظلمة، املحال ويسلك فيختفي، أيام، مدة ذابالً كئيبًا
شعره، ويقف أخرى، إىل جهة من ويجري أصحابه، بيت يهجر ثم واملرشب، املأكل

أوبر. نبات يسمى: 4
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من ويهرب رجليه، بني ذنبه وينعوج فمه، من ويتدىل اللعاب، من لسانه ويبتل
يومني أو يوم بعد يموت ثم صاحبه، حتى الناس، سائر يعض أن ويهم املائعات
من عميق يف دفنها حينئذ فالواجب منتنة، رائحة جيفته من وتفوح مصارعته، بشدة

األرض.
كأنه بالسهولة، يلتئم أن عاداته من الجرح فإن اإلنسان الكلب هذا عض ومتى
يحس أشهر ثالثة إىل أسابيع ثالثة وهي كثرية، أو قليلة مدة وبعد متسمم، غري
حارة تخرج ومدته ويقيح، وينتفخ، ويحمر، أثره، فينتفخ مكتوم، وجٌع بالجرح
التنفس، عليه ويعرس والربودة، والكسل والخدر الكآبة املريض ويذوق محمرة، منتنة
رشب، إذا ويقايس مهلًكا، عطًشا يعطش تعاسة، يف يضطرب أمعاءه، الوجع ويمسك
من شأن من وليس ويموت، يجن ثم صوته، ويبح واملائع، املاء من االرتعاد يعرتيه ثم
هجومه أحس إذا الداء بهذا املبتلني معظم بل دائًما، غريه يعض أن الداء بهذا أصيب
عنه تقرص األلم من يذوقه وما حذر، عىل منه يكونوا بأن الحارضين ينصح عليه

املوت. ولو فيتمنى العبارة،
السم رسح توانيت فإن فيه، الدواء ترسع الكلب يعضه ما أول أن هي: ومعالجته
كشفه، بعد الجرح من الدم تستخرج أن هو وذلك شيئًا، التطبيب يجدي وال الدم، إىل
االحمرار بعد تبيض حتى النار يف إحراقها بعد بحديدة وتكويه مملح، بماء وتغسله
الكي كان الكي محكم غري الجرح من جزء بقي فلو الجرح، أقطار سائر يف وتغرزها
شفتي بني فتدخله الزاج دهن املحرقة الحديدة بدل تستعمل أن ويصح يشء، كال
أي: بالقريووطي، مدهونة بخرقة تغطيه اللحم انكوا ومتى سائره، يف وتجريه الجرح
الَكِلب؛ الكلب بأسنان املنقوبة الثياب غسل يجب أنه اعلم الطرية، بالزبدة أو املرهم،
الكيفية هو لك تقدم وما سمه، من جزء بها تخلل ريقه من ترشبت حني أنها ملا
يطرد الذي األلم من قليالً تخف أو ترتدد، فال الشديد، املرض هذا يف املجربة املتعينة
بسداد لك ألثبت الحكيم طلبت لو وأيًضا املفزع، الهالك أو الشديد، األلم من غريه
معضوض حيوان أي يف الدواء هذا تستعمل أن بأس وال السالفة، املعالجات هذه رأيه

َكِلب. بكلب
الغريق: إفاقة عىل االستعانة العارش:

ساعات مضت ولو فحينذ العفونة، يف بدنه أخذ إذا إال الغريق إفاقة من تيأس ال أوالً:
ما به فافعل الحياة أمارات فقد أو بالكلية، حركته ذهبت أو غرقه، وقت من كثرية
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الخلق؛ من عليه اجتمع من اطرد يشء كل فقبل األخوة: واجبات من عليك يستحقه
الهواء. ويحجب الصدر، يضيق ألنه

أسفل، إىل يكون بحيث رأسه، فأمل والحركة الحس فقد قد الغريق رأيت لو ثانيًا:
وارفع األنف، أو الفم من دخل قد الذي املاء بسهولة يخرج حتى شفتيه؛ وافتح
ملحفة. نحو يف بدنه باقي وأدرج تيرست، إن صوف من بقلنسوة مغطاة رأسه

موضع. أقرب إىل رسيًعا انقله ثالثًا:
إن بآالت بقطعها ولو يمكن، ما بأسهل الثياب من عليه ما اخلع وصوله بعد رابًعا:

لزم.
واجعلها صالبة بعض بها و(مخدات) طراحات بعض ذلك عند له افرش خامًسا:
فوقها الغريق ورقد الصوف، من ملحفة الطراريح فوق وضع متقدة، نار من قريبًا

البدن. ملفوف الرأس مرفوع
باملائات دلك، ثم يابسة، مدفأة صوف بخرقة بالرفق امللحفة تحت البدن دّلك سادًسا:
خصوًصا واألوىل حولها، وما الرسة عىل خصوًصا بدنه ظاهر عىل املستقطرة القوية
الحرارة، هني ماء من الثلثني عىل مثانات5 منه وتمأل ماء، عاجالً تسخن أن الشتاء يف

للحرارة. املحتاجة البدن أجزاء فوق وتضعها
تضع بأن صدره، يف الهواء تدخل أن ينبغي املثانات وضع عقب أو الدلك مدة سابًعا:
يف وانفخ األخرى، فتح مع أنفه، طاقتي إحدى يف أو املريض، فم يف ريشة أو قصبة
ولكن األنف، فاقبض الفم يف النفخ كان فإن فيها، الهواء لدفع بمنفاخ القصبة تلك

أحيانًا. الهواء منه ليخرج أخرى، بعد مرة أصابعك ارخ
تقرطس بأن النشادر، ملح من البخارية الروح يعني البخاري، القيل أشممه ثامنًا:
بخاري، قيل (قزازة) من وترشبها فتيلة صورة يف مربومة تكون حتى ورقة
بالرفق. مراًرا العمل هذا وتكرر منخاره، يف تداخلها أو الغريق أنف تحت وتعرضها
هذا مكث وربما بالكافور، املخلوطة األنبذة روح من يسريًا أمكن إن ألعْقه تاسًعا:
بلُعه. يتعرس حتى منه فمه تمأل ال ولكن بلعه ثم الزمن، من يسريًا فمه يف املانع

زجاجات. 5
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مما وذلك قيء، وجود غري من معدته تحركت فلو منها أكثر فاعِطه بلعها لو عاًرشا:
ماء، مالعق أربعة أو ثالثة يف مذوبة املقيئ الطرطر من حبوب ثالث فاعطه يتعبه
بتناوله فقوِّه شيئًا املخرج من أنزل وإن فاتًرا، ماء فاسقه الكيفية بهذه تقيأ فإن

األنبذة. من شيئًا
أوراًقا تأخذ أن وصورتها حريفة، حقنة فاحقنه اإلحساس عن أبطأ لو عرش: حادي
يف ذلك وتغيل دراهم، ثالثة املعتاد امللح ومن أوقية، نصف قدر الدخان، من يابسة
من الحقنة هذه تؤلف أن ويصح به، وتحقنه ساعة ربع نحو يعادله املاء من مقدار
معالجة كيفية وهذه املعتاد، امللح من رطل وربع خل، وطاسة ماء طاسة نصف
أيًضا، فيعينهم الطبيب، يحرض حتى إنسان، لكل ممكن وتدبريها للغريق، اإلفاقة
ففائدة التوايل؛ عىل ساعات مدة التدبري بعد إال تحصل ال ففائدتها مفيدة، كانت ولو
يفيق ال من الغرقى فمن زمنًا، ذلك استدامة الالزم كان ولذلك خفية، بطيئة ذلك

املاء. من خروجه مبدأ من سبع أو ساعات ست بعد إال
واملجاري واآلبار والبالوعات األخلية بيوت برائحة الحياة غيبوبة عرش: الحادي

ونحوها.
الهواء. تحت وضعه الداء، بهذا أصيب من رسيًعا أخرج أوالً:

أوىل، وهو بخل، مشوبًا ماء أو بارًدا: ماء بدنه عىل ورش الثياب، من جرده ثانيًا:
الجري. حامض منه وأوىل

الخل. من بقليل ممزوًجا بارًدا ماء ألعقه ثالثًا:
ذائب. بملح احقنه ذلك بعد ثم خل، ثلثها بارد ماء بحقنة احقنه رابًعا:

بالرفق. وحركها ريشة، شعر طرف أنفه يف أدخل خامًسا:
الغريق يف سلف كما بمنفاخ، وانفخها قصبة، بواسطة صدره يف الهواء أدخل سادًسا:

العمل. عند
ظن كلما أبطأت فكلما املعالجة. هذه يف واالستعجال النشاط سبيل اسلك السابع:
املعالجة إدامة تحتم مدة، بعد إال ينكشف ال املوت كان وملا إنتاجها، من اليأس

يتيقن. حتى
بالربودة: الحياة غيبوبة عرش: الثاني
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وتحبس األعضاء، فتجمد اإلنسان، يف بأعمالها تستحكم قد الربد شدة أن اعلم
به ألم ال كان وإن جًدا العاقبة مخوف ودواؤها اإلنسان، بها مات وربما الدم، جريان
الدم، وانحباس الجسم، وصالبة اإلنسان، ترصع تكاد التي الرعشة هو فمباديها أبًدا،
بالقهر، ولو إليه وانقياده بالنوم، البدن والتذاذ اإلحساس، وذهاب املفاصل، وخدر
حيز إىل األحياء حيز من به املبتىل خروج وعاقبته التدريج، عىل الحياة حركات وانقطاع
معالجته يف ترسع أن فعليك متوقفة، إال ليست الحياة حركات الحقيقة ويف األموات،
الناس بعض أن واعلم يشء، منها بقي أو بالكلية، الحياة أمارات ذهبت سواء بدواء؛
من بكثري الحرارة إلرضار فاسد، وهم وهذا بالحرارة، تكون إفاقته معالجة أن توهم
ما أقرب إىل وتحمله صوف، من محلفة يف بدنه أوالً تلف أن هي معالجته ولكن الناس،
عندك كان إذا ثانيًا: محمي، غري فرش يف وتضعه ثيابه وتخلع األماكن، من فيه يرتاح
لحظات بعد ثم املفاصل، إىل القلب من ماًرا ذلك، من بيشء رفق مع البدن فدلك ثلج
ورش مسخن بماء ثم فاتر، بماء وبعده بارد، بماء مسقية بخرقة الثلج بدل دلكه
بارد، برئ ماء فيه حمام يف فضعه الثلج تعذر لو ثالثًا: املياه هذه من شيئًا وجهه عىل
كل عليه فأفرغ جرا، وهلم املسخن، املاء من قليالً عليه أفرغ دقائق ثالث نحو وبعد
جميع واعمل معتدالً، فاتًرا ويصري التدريج، عىل املاء برودة تذهب حتى دقائق، ثالث
فلك املريض، نبض حركة برجوع استشعرت فإن فقط، ساعة أرباع ثالثة نحو ذلك
املريض دام وما املعتاد، الحمام سخونة درجة يف يصري حتى الحمام؛ حرارة تزيد أن
الهواء رابًعا: رقيقة، بخرقة تدليكه بعد بارد ماء من يسريًا وجهه عىل فرش الحمام يف
حبات سفوًفا أعطه سادًسا: الغريق، يف سبق كما منفاخ، أو أنبوبة بواسطة صدره يف
سابًعا: امللكة، ماء من بقطرات مخلوًطا بارًدا ماء لعقتني والعقه املعتاد، امللح من
سباتًا به نومه كان وإن بخل ممزوج ماء من قليالً فاسقه الخدر، باملريض بقي إذا
أن توهم الخطأ سوء ومن الغريق، شأن يف تقدمت ما وهي حادة، بحقنة فاحقنه
األمر أن مع الداء، هذا إبعاد به يتدارك أن يمكن القوية، واملسكرات الخمور استعمال
فهو تعاطيها عىل ينهمك فمن الدم، جريان تحبس األرشبة كثرة أن وهو ذلك، بعكس

الربودة. بآفات غريه من تأثًرا أشد

159



باريز تلخيص يف اإلبريز تخليص

بها موقد6 مغلقة غرفة يف يمكث من كل الفحم بدخان الحياة غيبوبة عرش: الثالث
وبعد الرأس، وجع شدة لإلنسان يحصل فمبدؤها مهلكة، يف نفسه ألقى فقد فحم
هلك. وإال فذاك، عولج فإن املوتى، كحالة ذبول، يف يقع ثم النفس. تعرسُّ يعرتيه ذلك
عىل وتنيمه أنوابه، من وتتجرده الهواء يف تعريضه إىل ترسع أن هي ومعالجته
خرقة وتبل وصدره، وجهه عىل املاء هذا من وترش بخل ممزوًجا ماء وتسقيه ظهره،
نحو وتقرب مرات، عدة ذلك تعيد ثم وجهه وتمسح بها، بدنه وتدلك املاء ذلك من
بطرف أنفه باطن يف وتغمزه الرائحة، حاد من غريه أو مشتعالً، كربيت عود مشامه
ذلك بعد بقي فإن ملح، بماء والثانية بخل ممزوج بماء األوىل مرتني: وتحقنه ريشه،
معجون من شيئًا والطخ حيوان، عرف من بممسحة ظهره فقار فدلك حالته عىل
فم أنفه طاقتي إحدى يف تدخل بأن صدره يف الهواء وأدخل رجليه، بطن عىل الخردل
يشء وظهر إفاقته عىل املقادير ساعدتك فإن املريض، يُفيق الغالب يف وليس منفاخ
شيئًا وألعقه الهواء بها غرفة يف التسخني، عظيم فرش يف فضعه الحياة أمارات من

األرشبة. خري من
أبرد يف العضو فليغمس اإلنسان عضو يحرتق ما أول الحرق: معالجة يف عرش: الرابع
وكلما منه، مملوءة بإسفنجة دائًما فرشه املاء، يف غمسه تعذر وإن املاء، من يمكن ما
ما وافتح ساعات، ذلك عىل وواظب فجدده، الغسل ذلك يف املستعمل املاء تسخن
عىل الطخ ثم البرشة، تسلخ أو تفشخها أن واحذر إبرة بطرف الدمامل من ينتفخ
ما كله هذا ومحل الالزوق بورق رقيقة خرقة بعض عىل امللصوق املرهم العضو ذلك
يكون الدواء فهذا وإال بارد، ماء يف املحرتق العضو غسل قبل ساعة نصف يمض لم
الزبدة عنه تنوب الذي املرهم باستعمال تكتفي أن بد ال الحالة هذه يف بل مًرضا،
عىل به لتستعني بالحكيم فعليك بتمامه العضو عىل امتد الحرق رأيت ولو الطرية،

ذلك.
البقري. بتلقيح مجيئه من والتخلص الجدري يف الخامسعرش:

سائر عند بني بالوجه سيما ال مشوًها. أو قاتالً إما وكونه معلوم، الجدري أمر
طريقة وهناك األجل، انقضاء إال تنقيض أسقاًما وأورث البرص أذهب وربما الناس،

موقود. مغلوقة األصل: يف 6
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تفريط سوء من فهو وجودها مع بالجدري مرض فمن مجربة أوانه قبل لتداركه
ستة املولود سن بلغ فإذا لذلك، املبادرة وأمه اإلنسان أبي فعىل وإهمالهما، والديه
إن لهما عذر وال بالتلقيح الجدري سم ليخرج الحكيم طلب وجب ثمانية إىل أسابيع
فات فقد بالجدري أصيب حتى تركاه فلو ولدهما، مداواة عىل لقدرتهما ذلك، يف أهمال

الندم. ينفع ال حيث فيندمان البقري، تلقيح استعمال أوان
فيه كلفه فال املال، بيت عىل معني لألطفال البقري تلقيح املمالك بعض ويف
إىل يتأخروا وال الحال، يف عليه يقبلوا أن اململكة هذه أهل فعىل الفقراء، عىل خصوًصا
مثمر غري أنه يزعم من بقول يغرت وال الجدري، سم تحرك القابل اليوم يف فربما غد،
الطفل فأصيب لطفل استعمله ومن استعماله، فائدة أوضح التجربة فصحيح شيئًا،
والحبات الوضع، محكم غري كان التلقيح كان رشوط: لفقد فذلك بالجدري؛ ذلك بعد
البقري حبات عىل الحكيم فاطلع املولود يف استعملته فإذا تامة، غري كانت أخذت التي
من أخف فهو مؤلم غري البقري تلقيح واستعمال وعدمها، استعماله إصابة تتحقق

كان. عمر ألي استعماله ويصح اإلنسان، به يمرض وال إبرة شكة
وقضاؤه القضاء، إىل مآله دين كأنه حتى اإلنسان، أجل مدة متوقع داء والجدري

إصابته. من التخلص يريد أن البقري تلقيح استعمال إىل باملسارعة يحصل

خاتمة

سائر عن نفيس جوهر فالصحة للصحة، النافعة النصائح من رشحه أوردنا ما آخر هذا
بشفاء منها يتمتع ال لعليل، األموال ثمرة فما الحياة، زينة تنفع ال يسلبها إذ عداه؛ ما
خالف يكون قد ذلك ومع وصبه، من يربيه ملن ذهبه، كنوز املريض يذهب الغليل.
تقرع ما نسق عىل الخطري، باب األمراض تقرع مرضه، من الشفاء له يصح فال غرضه،
االقتدار ذي العدل، للحكم بالغة حكمة دعواه، تسمع وال لشكواه، ترق وال الحقري، باب
والشايف، املمرض فهو الطول، ذي وقوة بحول الكل بل حول، وال قوة بنا فليس والفضل،
زمرة يف غًدا نعد هل ندري وال والثبات، الحياة حيز يف اآلن نحن ها واملعايف، واملبتيل
علمه! غامض يف هللا به استأثر وقد كيف فهمه، إىل نصل ال خفي رس فهذا األموات؟
الالمع، الربق من أرسع يف فربما الزاهرة، الزاهية الصحة من الطاهرة، باملخايل تثق فال
من الصحة وحفظ األجل، عىل القبض عىل وقدرتنا املضاجع، وتلزمنا األمراض تعرتينا
للمعاد، باالستعداد فعلينا ملزًما، األفالك واتخاذ السما، عروج عىل كاقتدارنا الخلل،
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اإلقامة من الجازم الرحيل، عىل العازم والزاد، الحمل عىل املستحرض كاملسافر ولنكن
وال علينا خوف وال الدار، صاحب نوبة غًدا وستأتي الجاز، نوبة باألمس كان قد بالقليل.
وآله نبيه عىل هللا وصىل وحده، هلل والحمد هذا، حسن، ذمتنا خالص كان حيث حزن،

وسلم. وصحبه
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باريس بمدينة الخري فعل يف

فيها والنجامة الصناع تكثر التي البالد وسائر اإلفرنج ببالد الناس غالب أن اعلم
فقد نحوه، أو كمرض مانع منهم لإلنسان حصل فإذا أيديهم، كسب من يعيشون
ذلك، نحو أو الناس، يتكفف كأّن يده، كسب غري من يعيش أن إىل واضطر معيشته
الناس، أيدي يف ما يسأل ال اإلنسان إن حتى الخري، لفعل املعدة املارستانات فرشعت
من أكثر مارستانات إىل فاحتاجت أهاليها كثرت كسبها وكثر بلدة صنائع كثرت وكلما
كثرة فلذلك ونجامة؛ صناعة وأكثرها املدن أعمر من «باريس» مدينة أن ومعلوم غريها،
تقدم ملا وبخلهم؛ أهلها أفراد شح لخلل سادة بها الخري فعل وجمعيات مارستاناتها
يخرج ولم عدي، ابنه وال طي، حاتم عندهم فليس العرب، من الكرم عن بمعزل أنهم

الشاعر: فيه قال الذي والندى بالحلم الشهري زائدة بن معن بالدهم من

ب��اذل��ه ه��و م��ن ال��م��ال ي��زك��ي وك��ي��ف ل��م��ال��ه زك��اة ال م��ع��ن ي��ق��ول��ون:
وج��م��ائ��ل��ه ذك��ره إال ال��م��ال م��ن دي��اره ف��ي ي��ك��ن ل��م ح��ول ح��ال إذا
ن��ائ��ل��ه أن��ت ال��ذي ت��ع��ط��ي��ه ك��أن��ك م��ت��ه��ل��ال ج��ئ��ت��ه م��ا إذا ت��راه
س��اح��ل��ه وال��ب��ر ال��م��ع��روف ول��ج��ت��ه أت��ي��ت��ه ال��ن��واح��ي ك��ل م��ن ال��ب��ح��ر ه��و
أرام��ل��ه ف��ت��ب��ك��ي وب��ال��ن��ادي ع��ل��ي��ه ت��الل��ه ف��ت��ب��ك��ي ب��ال��وادي م��ر إذا
أن��ام��ل��ه ت��ط��ْع��ه ل��م ان��ق��ب��اًض��ا أراد ان��ه ل��و ح��ت��ى ال��ك��ف ب��س��ط ت��ع��ّود
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س��ائ��ل��ه ال��ل��ه ف��ل��ي��ت��ق ب��ه��ا ل��ج��اد روح��ه غ��ي��ر ك��ف��ه ف��ي م��ا ك��ان ول��و

بني عن يحكى مما يسريًا ولو يشء ووزرائهم ملوكهم عند بالدهم يف يسمع ولم
إليهم، بالنسبة الكرماء أكرم بالدوانقي1 املشهور املنصور فامللك أصالً، والربامكة العباس
شيئًا الشغل عىل القادر إعطاء أن يرون وأيًضا إكرامها، يقل املتحرضة البالد إن نعم

التكسب. عدم عىل له إعانة فيه
للمشورة نفًسا عرشة خمس وأهله املارستانات، لتدبري ديوان باريس مدينة ويف
النظارة املارستان، ملبارشة األوىل: النظارة نظارات: خمس الديوان هذا ويف العامة،
الثالثة: النظارة العامة، والعقاقري للمرىض والخدمة املراستان، مهمات ملبارشة الثانية:
الخامسة: النظارة وإعانتهم، بيوتهم يف الفقراء مبارشة الرابعة: النظارة األوقاف، مبارشة

وتوابعها. املارستان مصاريف مبارشة
مرضه من قام ومن الحكماء: يقول مرضه. أثبت إذا إال املارستان اإلنسان يدخل وال
الوقف من أخذ قوته له وترجع شفاؤه يتم أن قبل منه يخرج أن وأراد املارستان يف

أشغاله. إىل الرجوع يمكنه حتى قوته؛ عىل به يستعني يشء بعض
معناه يكون أن يقرب ديو» «أوتيل املسمى: املارستان «بباريس» مارستان وأعظم
الداء أرباب وال األطفال فيه يدخل وال والجرحى، املرىض عىل موقوف وهو هللا» «بيت
فإن باإلفرنجي، املبتىل وال املزمنة، األمراض أرباب وال النفساء وال املجانني وال العضال،

خاص. مارستان له األشياء هذه من داء كل
ألرباب معد وهو «ستلويز» يسمى مارستان «باريس» يف الشهرية املارستانات ومن

ذلك. ونحو والجرب، والحكة، والقوبة، الدمامل وألرباب املزمنة، األمراض
فيدخل الطرق من يلتقطونهم الذين األطفال يعني للقطاء، مارستان باريس ويف

ذلك. ونحو الزنا كأوالد أهلهم يهملهم الذين فيه
وهو ألهاليهم، الفاقدون األوالد يدخل وفيه لأليتام، أيًضا مارستان «وبباريس»
ويبارش أخرى، يف واإلناث جهة، يف فيه فالذكور وأنثى. ذكر ثمانمائة نحو عىل موقوف
وإذا الديوان، هذا بأمر إال املارستان يف الصغري يوضع فال يدبره ديوان املارستان هذا
هذا من الديوان ذلك أهل بإذن يخرج فإنه السن يف سنة عرشة إحدى اإلنسان بلغ

الدرهم. سدس وهو كصاحب، (دانق) جمع وهي (دوانق)، إىل املنسوب 1
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الصنعة وملعلم املارستان، وقف من يخرج ومرصفه صنعة معلم عند ويسكن املارستان،
الديوان ذلك ألهل يثبت أن برشط ولكن ابنه، منزلة وينزله يأخذه أي الصغري، يتبنى أن

حاله. وحسن وفضله يساره
البقري. بوضع الجدري لتلقيح موقوف مارستان «باريس» مارستانات جملة ومن
واآلخر للذكور، فأحدهما والهرم» الشيخوخة «مارستاني يان يسمَّ مارستانان ومنها
مريًضا وخمسني أربعمائة عىل موقوف العضال، الداء ألصحاب مارستان ومنها للنساء،

مريضة». وعرشين وخمسمائة ذكًرا
األكل فيه فلهم العماالت، من غريها أو «باريس» أهل من العميان، مارستان ومنها:

ذلك. ونحو تعليمهم يف إليه يحتاجون ما وسائر والرشب،
وفيه السقط، مارستان تسمى عظيمة (قشلة)2 وفيه املجانني، مارستان ومنها:
وأعظم أنظف من وهو ذلك، نحو أو األرجل أو األيدي ومقاطيع الحروب مجاريح يوضع

األدوية. لصناعة عقاقريية وستة وجائحيًا، طبيبًا، عرش ستة وفيه املارستانات،
اإلحسان» «ديوان يسمى عام ديوان املارستانات هذه عن زيادة «باريس» يف ويوجد
أو تاجر تجارة أحرقت إذا كما املارستانات، يف يمكن ال الذي الخري تكميل منه املقصود

معلومة. برشوط الديوان هذا من يجرب فإنه انكرس،
وإحسان حايل إحسان قسمان: فيه واإلحسان إحسان، ديوان «بباريس» خط كل ويف
حالة به ملن والثاني يعطله، ما له حدث أو حاله وقف الذي للفقري يعطى فاألول حويل،
علب نهرها بشاطئ يوجد إنه «باريس» بمدينة الخري فعل ومن الشغل، من تمنعه دائمة
ويوجد ليفيق، ذلك ونحو والجريح عليه واملغمى الغريق لتشميم روائح بها وحوائج
حادثة له وقعت من إلسعاف لينهضوا الخربة، أهل من رجال عدة املواضع بهذه أيًضا

عارضة.
بالنسبة غريها يف منه أكثر «باريس» بمدينة الخري فعل أن يتبني كله هذا ومن
الناس بعض أن طرقها يف يشاهد قد فإنه حدته عىل واحد لكل ال للمملكة، أو للجملة
وربما الجوع، من الطريق وسط يف يقع ونحوها املوقوفة املارستانات إىل يذهبون ال الذين
كان إذا ألنه أبًدا؛ السؤال ينبغي ال أنه زاعمني خائبًا، ويردونه السائل، ينهرون تراهم
باملارستانات فعليه عنه عاجًزا كان وإن السؤال، إىل حاجة فال الشغل عىل قادًرا السائل

املستشفى. القشلة: 2
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حتى األحوال، غالب يف األموال تحصيل يف حيل أصحاب عندهم السائلني وألن ونحوها؛
لحالهم. ويرقوا عليهم الناس ليشفق ونحوهم؛ املجاريح صورة يف يتشكلون إنهم

بها يصري حتى الزمان نكبه ملن أشياء الحاجة عند يجمعون أنهم الخري فعل ومن
ستة يعني الفرنكات من مليونني نحو ني» «الجنرال ألوالد جمعوا أنهم ذلك فمن غنيًا،

القروش. من ماليني
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ومهارتها باريس مدينة كسب يف

إليه الهمة ورصف به، والشغف املكسب محبة الطوائف هؤالء أذهان يف املركوز أن اعلم
املستعملة التوبيخ كلمة إن حتى والتواني، الكسل وذم والحركة الهمة ومدح بالكلية،
العظيم األشغال محبة يف وسواء والتنبلة، الكسل لفظة هي الذم يف ألسنتهم عىل عندهم
الشاعر: قول فهموا فكأنهم بالنفس، مخاطرة أو مشقة ذلك من حصل ولو والحقري،

ب��ال��ك��س��ل ال��م��رء وي��غ��ري ال��م��ع��ال��ي، ع��ن ص��اح��ب��ه ع��زم ي��ث��ن��ي ال��س��الم ح��ب
واع��ت��زل ال��ج��و ف��ي س��ل��ًم��ا أو األرض ف��ي ن��ف��ًق��ا ف��ات��خ��ذ إل��ي��ه ج��ن��ح��ت ف��إن
ب��األم��ل م��ن��ه��ن واق��ت��ن��ع رك��وب��ه��ا، ع��ل��ى ل��ل��م��ق��دم��ي��ن ال��ع��ال غ��م��ار ودع

قال: أن إىل

رج��ل ع��ل��ى ال��دن��ي��ا ف��ي ي��ع��وِّل ال م��ن وواح��ده��ا ال��دن��ي��ا رج��ل ف��إن��م��ا

والصيارفة الصيارفة، معامالت «باريس» يف وأشهرها التجارات أعظم إن ثم
الدولة صيارفة ووظيفة «باريس»، وصيارفة (املريي)، أو اململكة صيارفة قسمان:
يف املعني ربحه سنة كل ويأخذوا وضعه، يريدون ما الناس يضع أن للتجارة بالنسبة
يأخذ أن ولإلنسان القانون، يف عما زاد إذا إال ربا الربح هذا عندهم يعد فال قانونهم،
«باريس» صيارفة ذلك ومثل أراد، متى الدولة صيارفة عند املعاملة من وضعه ما
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صيارفة تعطيه مما أزيد الربح يعطون وهم باملرابحة، األموال ويعطون يأخذون فإنهم
من آمن اململكة صيارفة عند املوضوع املال ولكن اململكة، صيارفة هم الذين املال بيت
دائًما والدولة الدولة، عىل دينًا يكون يأخذونه ما فإن الدولة، صيارفة عند املوضوع

موجودة.
الضمانة» يف «الرشكاء تسمى جمعية «باريس»: أهل عند املهمة املعامالت أمور ومن
بحادثة بيته يف يتلف ما سائر مخصوًصا هينًا قدًرا سنة كل لها يدفع ملن تضمن فإنها
له وتدفع كان، كما له ترجعه فإنها ذلك، نحو أو حانوته أو بيته احرتق إذا كما قهرية،

قيمته.
املعادن معامل فمنها سلطانية: غري ومعامل سلطانية معامل باريس مدينة ويف
(والفرفوري)1 الصيني معامل ومنها منهما، اآلنية واتخاذ والذهب الفضة كأشغال
وشغل املدبوغة، والجلود والقطن الصابون ومعامل اإلسكندراني الشمع ومعامل
نحو كل إنهم حتى فشيئًا؛ شيئًا جودتها تعُظم وصناعتهم ذلك، ونحو السختيان،2
كملوه. وما اخرتعوه ما ويظهرون األشهاد، رءوس عىل أشغالهم يعرضون سنوات ثالث
وبيوت وحوانيت ووكائل املبيعات، سائر فيها توجد عظمى، خانات عدة باريس ويف
قد األحيان وبعض تجارته، واسم التاجر اسم واجهتها عىل مكتوب الصناعة أو للتجارة
ولو شيئًا املال لبيت دفع إذا إال التجارة يف اإلنسان يرشع أن يمكن أال املتجر، اسم يكتب
(النيشان)، معه يكون أن فيحتاج التجارة، يف له اإلذن عىل عالمة (نيشانًا فيأخذ هينًا،

تجارته. وعىل
التجارة، علم التالمذة فيه يتعلم التجارة، مكتب يسمى مخصوص مكتب وللتجارة

والقيم. األثمان ومعرفة املبيعة، األشياء أنواع صفات تمييز وعلم
وبمقتىض عديدة، أقاليم من تالمذة وفيه مدرسة، عرشة خمس املكتب هذا ويف
األمم. سائر من للتعليم الدخول أراد من يقبل املعني القدر بدفع أنه املكتب ذلك قانون
ذلك فمن والبحر؛ الرب طرق تعمري والكسب النجامة عىل تعني التي األمور ومن
تسفري دواوين ونصب القناطر، ونصب بالدخان تسري التي والقوارب الخلجان صناعة

الصيني. من نوع 1
الجلد. من نوع 2
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بالخيل والربيد بالساعي، الربيد ونصب اإلشارة، وهي (والتليغراف) الكبرية العربات
ذلك. وغري

نهر ويف املتاجر، منها تأتي خلجان أربعة حولها فإن «باريس» مدينة إىل فانظر
وبمدينة السري، رسيعة بالنار تميش وقوارب العربات، صورة عىل قوارب تسري السني
فمنها واالستعمال، والسري واالسم الشكل مختلفة العربات من أنواع جملة «باريس»
وتسمى (١٢٥ (ص الربانية، البالد إىل «باريس» من األمتعة لوْسق معدَّة عربات
ومنها «الدلجنس» ويسمى فيه، ليسافروا بالناس لوسقه معد جنس ومنها «روالجة»3
الكافني) (بضم «كوكو»4 تسمى «باريس» من القريبة املحال إىل للسفر صغرية عربات
عربات «باريس» ويف السفن، يف كالسفر معلوم، قدر رأس كل عىل فيها ويدفع
هي: «باريس» يف العادية والعربات سنة، أو شهر أو كيوم معلوم، أجل إىل تستأجر
حصانان ولها أنفس، ستة تسعان متقابلتان، سدلتان فيه مقعد فيها ما وهي الفياكرة
«الفياكرة»5 وركوب واحدة: سدلة فلها «الفياكرة» نصف وهي «والكرييولة» يسحبانها
محدودة وأجرة آخر، محل إىل محل من يستأجر أو بالساعة، أجرته تكون «الكرييولة» أو
طريق يف الحمري وجود من أكثر «باريس» طريق سائر يف ووجودها تنقص، وال تزيد ال
وهي الخلق، لكل معناها: «األمنيبوسة»6 تسمى كبرية عربات اآلن تجددت وقد القاهرة،
فكل الفالنية، الحارة إىل تميش أنها بابها عىل مكتوب الخلق، من كثريًا تسع كبرية عربات
يف موجودة وهي معينًا، قدًرا منهم كل ويدفع يركبونها، واحدة حارة إىل الذاهبني الناس
البياعني عجالت ومنها البيوت، أمتعة ينقل جنس العربات ومن «باريس» خطوط أمهات
وقد حصان، يسحبها قد العجالت وهذه ليبيعوها، الطريق يف بها ويدورون ويسوقونها،
العجالت من أخر أجناس وبها كلبه، مع أو واحد شخص يسحبها وقد حمار، يسحبها

ذلك. وغري والرتاب الحجارة لحمل
يف النافعة املصالح أهم من فإنه البسطة» الفرنسيس عند املسمى الربيد وأما
ويأتي عاجالً، تذهب التي املكاتبات بواسطة الغري إخبار فيه يسهل وغريها، التجارات

.Roulage 3

.Coucott 4
.fiacre 5

.Omnibus 6

169



باريز تلخيص يف اإلبريز تخليص

فإن يمكن، ما أعظم من عليها هي التي بكيفيتها وتدبريها يكون. ما أرسع يف ردها
سائر ألن شك؛ غري من صاحبها إىل تصل العمالة وأن البلد يف تبعث التي املكاتيب
عداه، عما البيت يمتاز فيها «النمرة» املسمى عددها بالرقم عليها مكتوب البيوت نمرة
فيأتي حارة، كل يف املوضوع املكاتيب محل يف تضعه اإلنسان تبعثه الذي واملكتوب

يومه. يف رده ويأتي األخرى، الحارة إىل املكتوب فيصل ويأخذه، الساعي
يفتح أن إلنسان يمكن فال اإلمكان، غاية املراسالت أمور يحرتمون الفرنساوية إن ثم
عىل بباريس املراسالت احرتام كان وملا بيشء، متهًما كان ولو آخر باسم معنونًا مكتوبًا
العشاق، بني خصوًصا واألصحاب، األحباب بني الرسائل كثرت الحالة (١٢٦ (ص هذه
العشق وأعالم باسمه، املعنَون إليه، املرسل غري يفتحه أن من مكتوبه عىل اإلنسان ألمن
باريس ويف باملواصلة، الوعد يحصل أيًضا وبها باملراسلة، يكون ومعشوقته العاشق بني
األمور ومن أبًدا خوف غري من أيًضا، الساعي مع والحوائج املعامالت إلرسال محل
الجيدة أو النافعة البضاعة من كثريًا فيها فيكتبون (الجورناالت) التجارات يف النافعة
لهم يدفع البضاعة وصاحب بها، الناس وليعلِّموا السلع، لريوجوا ويمدحونها، الصنعة،
يرى الذي التاجر يطبع وقد تعاىل، هللا شاء إن عليها الكالم وسيأتي ذلك، نظري يف شيئًا
املارين ولسائر البيوتات، سائر يف خدم مع ويرسلها صغرية، أوراق عدة سلعته ترويج
من عنده وما دكانه، واسم اسمه يذكر األوراق هذه ففي مجانًا؛ عليهم ويفرقها بالطرق،

لسلعته. القيمة ويعني املبيع،
أو خطريًا كان سواء الدنيا يف يوجد ما سائر يباع باريس مدينة ففي وبالجملة
وسائر مجهزة، األدوية سائر توجد فيها العقاقريية، دكاكني األشياء أعظم ومن حقريًا،

والخاصية. االسم املعروفة األرض وجه التي العقاقري
إن حتى والفقري، الغني سواء والتجارة، الكسب يحبون «بباريس» الخلق وسائر
ويصفق به يفرح فلًسا أعطيته إذا الصغرية باألشياء إال التكلم يمكنه ال الذي الصغري
بالربا الغالب يف مشوب كسبهم أن ولوال وقنيت؛ كسبت بالعربية: معناه ما قائالً بيديه
فسد البالد تلك يف غالب هو كما أحدهم تجارة كسدت وإذا كسبًا، األمم أطيب لكانوا
يدل الكبار أحد من مكتوبًا معه أخذ وربما الناس، أيدي يف ما تطلب إىل أمره وآل حاله،
وإن املدينة هذه يف األمر هذا مثل وقوع ويكثر اإلعانة، يستحق وأنه حاله، كساد عىل

وعطاؤها. أخذها كثر
يقولون شغله، إىل الخروج عن منهم اإلنسان يمنع ال والرياح األمطار وتداول

اإلثم. إىل يسارع الفارغ والقلب الرش، إىل تسارع الفارغة اليد حالهم: بلسان
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تجار من عظيم تاجر من أغنى منهم املتوسط إن حتى جًدا، أغنياء «باريس» وأهل
الشاعر: قول يرضون فال القاهرة،

ف��خ��ر وال ع��ز ال��م��ال ب��ج��م��ع ول��ي��س وب��ال��ع��ط��ا ب��ال��ن��وال إال ف��خ��ر وال

وال األرزاق، يف يزيد أنه زاعمني الحرص سبيل ويسلكون األموال، عىل يحرصون بل
الشاعر: بقول يقتدون

ي��زادا ك��ي ال��ع��واص��ف رك��ب ول��و ح��ري��ص رزق ف��ي ي��زاد ول��ي��س

ألف مائة من أبلغ سنة كل إيراده من الدنيئة الحرف أهايل من بها يوجد وقد
تطول فال سياساتهم، أصول يف عليه املعول فهو عندهم، العدل كمال من وذلك فرنك،
تأسس أنه شك وال وجار، مرة تعدى أنه بينهم اشتهر وزير أو جبار ملك والية عندهم

الشاعر: قول قلوبهم يف

ش��ف��ي��ع وال ه��اد، ع��ن��ده م��ا وال��م��ن��ي��ع ال��ج��ب��ار وال��م��ل��ك
ال��خ��ص��ب ن��ص��ف ال��ع��ادل وال��م��ل��ك ال��ح��رب م��رع��ى ال��ج��ب��ار دع��ي��ة

الخراج أن يرون أنهم ملا خاطر، طيب عن (املريي) يدفعون أنهم من يمنع ال وهذا
صورة قوام هو (املريي) فمال قادر، عليه هو ما منهم إنسان كل دفع إذا امللك عمود

الشاعر: قال هنالك، مما خري استحقاقه يف مرصفه وإحسان املمالك،

ال��م��ش��ورة ص��ال��ح م��ن��ه وخ��ي��ر ال��ص��ورة ل��ق��ي��ام أس وال��م��ال

الدولة إيراد فإن عظيم، سنوي إيراد لها عندهم الدولة كان رائعة رعيتهم كانت وملا
الفرنكات. من مليونًا وثمانني وتسعة تسعمائة نحو سنة كل الفرنساوية

حتى املصاريف، وتدبري التوفري، يعرفون أنهم الفرنساوية غنى أسباب جملة ومن
عىل عظيمة حيل فيه ولهم امللكية، األمور تدبري من متفرًعا علًما وجعلوه دونوه، إنهم
مثالً الوزير فإن للمصاريف، املقتضية باألشياء تعلقهم عدت ذلك فمن الغنى، تحصيل
فإنه غريه، من تعرفه ال الطريق يف مىش وإذا خادًما، عرش خمسة نحو من أزيد له ليس
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املسمى: الفرنسيس ملك قريب أن سمعت وقد وخارجها داره داخل أمكنه ما أتباعه يقلل
غنى، وأكثرهم مقاًما، الفرنسيس أعظم من هو الذي السلطان اآلن وهو «درليان» الدوق
ذلك وغري والخدم (كالبستانجية) ونحوها العساكر من طرفه من وسائر األتباع من له
باريس بني الفرق فانظر عليه، ذلك يستكثرون والفرنساوية غري، ال نفس أربعمائة نحو

خدم. عدة له بمرص العسكري إن حيث ومرص؛
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باريس أهل دين يف

هذا بطل وقد «القاثوليقية» النصارى دين هو الدولة دين أن الرشطة يف لنا تقدم قد
النصارى عظيم بأنه رومة ملك هو الذي للبابا يعرتفون وهم األخرية، الفتنة بعد الرشط
غالب دين هو كذلك الفرنساوية الدولة دين هو القاثوليقي الدين أن وكما ملتهم، وكبري
وغريها، «الربوتستانتية» املسماة: النرصانية امللة «بباريس» يوجد وقد عندهم، الناس

بها. مستوطن ملسلم وجود وال املستوطنني، اليهود من كثريٌ بها ويوجد
االسم، غري النرصانية دين من لهم ليس اإلطالق عىل الفرنساوية أن أسلفنا وقد
ذلك؛ نحو أو أوجبه، أو دينهم، حرمه بما يعتنون فال الكتابيني، اسم يف يدخلون فهم
كبعض ندر، ما إال البيوت، سائر يف اللحم أكل ينقطع ال «باريس» يف الصيام أيام ففي
بذلك يستهزئون فإنهم املدينة أهل باقي وأما القديم، الفرنسيس ملك وبيت القسوس،
البدع من حكمتها نعرف ال التي األديان تعبدات سائر إن ويقولون: أبًدا، يفعلونه وال
يسأل وال إليهم، يذهب من عند الكنائس يف إال البالد هذه يف القسوس تعظم وال واألوهام.
مثل اإلفرنج ممالك غالب إن ويقال: واملعارف، لألنوار أعداء إال ليسوا فكأنهم أبًدا، عنهم
نصه: ما عليه كتب ذلك عىل اطلع ملا دسايس» «مسيو إن ثم األديان، مادة يف «باريس»
كثريًا إن نعم نظر، فيه باالسم إال ليسوا وإنهم ألبتة، دين لهم ليس الفرنساوية أن قولك
يعتقدون ال فقط باالسم إال نصارى ليسوا «باريس» سكان من خصوًصا الفرنساوية من
إال يتبعون ال أعمالهم يف هم بل النرصانية، بعبادات يتعبدون وال تدينهم، اعتقادات
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إال يهتمون ال حياتهم دامت ما تراهم اآلخرة، ذكر عن الدنيا أمور تشغلهم أهواءهم،
أيًضا فيهم ولكن كالبهائم، ماتوا املوت حرضهم وإذا كان، وجه بأي األموال باكتساب
تحىص ال طائفة وهم الصالحات، ويعمل اآلخر، واليوم باهلل يؤمن آبائه دين عىل يقيم من
واألدب، العلم بفضل املشهورين ومن بل والخواص. العوام ومن والنساء، الرجال من
ترصفاتهم، الناس عامة يشارك من منهم شتى: مراتب عىل وتقاهم ورعهم يف أنهم غري
ومنهم األغاني، ومجامع «والبال» «السبكتاكل» أعني اللذات محافل يف معهم ويحرض
كنائسنا دخلت وإن عدًدا، أقل وهؤالء األنفس، تشتهيه ما كل عن املعرضون املتقشفون

قويل. صحة لك ظهر املعظمة األعياد أيام
وال نادر وعددهم الديانة، أرباب من كونه ذلك: عىل له والحامل عبارته انتهت هكذا

له. حكم
اإلذن عدم «القاثوليقية»: بالد أو الفرنسيس ببالد املهولة العادية الخصال ومن
عىل فسًقا يزيدهم زواجهم عدم فإن ودرجاتهم، مراتبهم اختالف عىل القسيسني بزواج

فسقهم.
يعرتفوا أن العامة عىل يجب أنه يعتقدون القسيسني إن الدميمة: الخصال ومن
كريس يسمى كريس عىل الكنيسة يف القسيس فيمكث لهم، ليغفروها ذنوبهم؛ بسائر لهم
بينه باب داخل االعرتاف، كريس إىل يذهب ذنوبه تغفر أن أراد من فسائر االعرتاف،
له، فيغفر ويستغفره، بذنوبه، قدامه يعرتف ثم فيجلس، كالشبكة، حائل القسيس وبني
النساء من يكون االعرتاف إىل يذهب أو الكنيسة يدخل من أكثر أن عندهم عرف وقد

العرب: شعراء بعض لقول موافق وهذا والصغار،

وظ��ب��اء ج��آذًرا ف��ي��ه��ا ي��ل��ق ي��وًم��ا ال��ك��ن��ي��س��ة ي��دخ��ل م��ن إن

الرتبة؛ يف «البابا» بعد وهو الكردينال فأولهم مختلفة؛ عندهم القسيسية ودرجة
بعده ثم «املطران» بعده ثم «كرديناالً» يكون أن يشرتط توليته قبل البابا أن وذلك

«الشماس». ثم الخوري» «نائب ثم «الخوري» ثم «األسقف»
هي بل سنة، كل معني يوم يف تقع ال يعني متنقلة: دينية أعياد الفرنساوية وعند

الفصح. عيد وقوع عىل الغالب يف ومرتبة دورية
املسيح، السيد ظهور عيد ومنها تقدم، وقد الرفاع» «عيد الغريبة أعيادهم فمن
وتضع عظيمة، فطرية تصنع عائلة كل أن وذلك امللوك، عيد الفرنسيس: عند ويسمى
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الفول حبة جاءت من فكل الندامى، عىل الفطري ويقسمون عجينها، يف فول حبة فيها
فوق ويخاطب امللك، باسم يسمى فإنه رجل نصيب يف جاءت فإن امللك، فهو نصيبه يف
فتخاطب امللكة، يجعلها امرأة النساء من يختار ثم امللوك، بخطاب الليلة وتمام املائدة
الحارضين من تختار أيًضا فإنها امرأة نصيب من الفولة جاءت وإن الخطاب، بذلك أيًضا
وامللكة، للملك الليلة إكرام سائر فيكون امللك، اسم عليه وتطلق لها، كالزوج شخًصا
«باريس» مدينة يف البيوت سائر يف تصنع الكيفية وهذه مألوفة، وقوانني خاصة، برسوم

الفرنسيس. ملك بيت حتى
حلالً فيه ويلبسون موكبًا القربان عيد يف يصنعون أنهم القسيسني بدع جملة ومن
كلمتني: من مركبة «البونديو» وكلمة «البونديو» يسمونه بيشء املدينة ويدورون مطرزة،
يقولون: فكأنهم اإلله، ومعناها: «ديو» والثانية عظيم، أو طيب، ومعناها: «بون» األول:
عيىس «بالبونديو» عندهم واملراد القسوس، أيدي بني التي الجحفة،1 يف حارض اإلله إن
بالدهم، يدنس الذي الهوس باب من األمور هذه أن يعرفون والفرنساوية السالم، عليه
هذه عىل القسيسني تعني كانت السلطانية العائلة أن األمر غاية أهلها، بعقول ويزري

والتشنيع. الحط غاية مع لذلك الرعية فتمتثل األمور،
ولهم بها، ويهزءون بطالنها، يعرفون باريس وأهل تحىص. ال بدع وللقسيسني

الكتاب. هذا يسعها ال أخر أعياد
اسمه يف له املوافق القديس مولد يوم وهو عيًدا الفرنساوية من إنسان لكل إن ثم
إنسان كل فنرى بولص»، «ماري عيد يكون عيده فإن مثالً بولص اسمه إنسان كان فإذا

األزهار.» بأنواع يهادونه اإلنسان عيد ويف عيده، ويشهر وليمة بولص«يصنع اسمه

حوض. يف ماء بقية الجحفة: 1
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ترتيبهم، وذكر والصنائع، والفنون العلوم يف باريس أهل تقدم ذكر يف
بذلك يتعلق ما وإيضاح

بمدينة العرص هذا يف والصناعة األدبية والفنون العلوم أحوال يف تأمل ملن يظهر الذي
من يوجد ال وإنه املدينة، بهذه أوجها وبلغت انترشت قد البرشية املعارف أن «باريس»
الظاهر هو كما املتقدمني الحكماء يف وال بل «باريس» حكماء يضاهي من اإلفرنج حكماء
أثرها يظهر التي العلمية الفنون سائر إن يقول: قد السديد النقد صاحب أن غري أيًضا،
لذلك يشهد كما فيه، نزاع ال عندهم وإتقانها ثابتة، بها الحكماء هؤالء معرفة بالتجارب،
باستدامتها». والصنائع بخواتيمها، واألعمال بتمامها، «األمور الحكماء: أجلة بعض قول
له ولكن املعرفة، غاية لهم معروفة فإنها النظرية والفنون العلوم أغلب وأما
أنهم غري األمم، من لغريهم بالنسبة العقل، قانون عن خارجة فلسفية، اعتقادات مبعض
مثالً، الهيئة علم يف كما وصحتها، صدقها لإلنسان يظهر حتى ويقوونها، يموهونها،
قديم من املعروفة اآلالت بأرسار معرفتهم بسبب عداهم ممن وأعلم فيه: محققون فإنهم

له. واملخرتعة الزمان،
يف لهم أن غري الصناعات عىل معني أقوى اآلالت بأرسار املعرفة أن املعلوم ومن
أدلة ذلك عىل ويقيمون السماوية، الكتب لسائر مخالفة ضاللية حشوات الحكمية العلوم
هللا شاء إن محالها يف عليها وننبه بدعهم، من كثري لنا وسيأتي ردها، اإلنسان عىل يعرس

تعاىل.
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فسائر البدع، هذه من بكثري محشوة بأرسها الفلسفة كتب إن هنا: نقول وإنما
يف السلم متن صاحب ذكره الذي الخالف من الثالث، الحكم فيها يجري الفلسفة كتب
املشتملة الفرنساوية لغة يف الخوض أراد من عىل يجب فحينئذ املنطق. بعلم االشتغال
عن يفرت وال بذلك، يغرت ال حتى والسنة، الكتاب من يتمكن أن الفلسفة من يشء عىل

وذمها: املدينة هذه مدح بني جامًعا قلت وقد يقينه، ضاع وإال اعتقاده،

ت��غ��ي��ب ال ف��ي��ه��ا ال��ع��ل��م ش��م��وس دي��ار «ب��اري��س» م��ث��ل أي��وج��د
ع��ج��ي��ب! وح��ق��ك��م ه��ذا أم��ا ص��ب��اح ل��ه ل��ي��س ال��ك��ف��ر ول��ي��ل

وسائر لغتهم سهولة والفنون العلوم يف التقدم عىل الفرنساوية يعني ما جملة ومن
وملكة قابلية له إنسان فأي تعلمها، يف كثرية معالجة إىل تحتاج ال لغتهم فإن يكملها، ما
أصالً، فيها التباس ال إنه حيث كان؛ كتاب أي يطالع أن تعلمها بعد يمكنه صحيحة
أبًدا، ألفاظه يحل أن عليه يجب ال كتابًا يدرس أن املعلم أراد وإذا متشابهة، غري فهي
قواعد عىل ألفاظه يطبق أن كتاب قارئ يحتاج فال وبالجملة بنفسها، مبينة األلفاظ فإن
كتابًا يطالع الذي اإلنسان فإن مثالً، العربية اللغة بخالف آخر، علم من برانية أخرى
ما األلفاظ يف ويدقق اللغة، آالت سائر عىل يطبقه أن يحتاج العلوم من علم يف كتبها من

ظاهرها. عن بعيدة معاني العبارة ويحمل أمكن،
إال حواش وال رشاح لكتبها فليس فيها، ذلك من يشء فال الفرنسيس كتب وأما
فاملنون نحوه، أو بتقييد للعبارة تكميالً خفيفة تعليقات بعض يذكرون قد وإنما نادرة،
أي يف كتاب مطالعة يف اإلنسان رشع فإذا مدلولها، إفهام يف كافية وهلة أول من وحدها
سائر فيرصف األلفاظ. محاكاة غري من وقواعده العلم ذلك مسائل لفهم تفرغ كان علم
يمكن ما سائر وعن واملفهوم، املنطوق مجرد وعن العلم، موضوع عن البحث يف همته
فإنه الحساب، علم يطالع أن إنسان أراد إذا مثالً ضياع فهو ذلك غري وملا منها، إنتاجه
اشتملت ما وإجراء العبارات، إعراب إىل ينظر أن غري من األعداد يخص ما منه يفهم
وإن عنه، خلت وقد لتجنيس قابلة كانت العبارة بأن واالعرتاض االستعارات، من عليه
ونحو أحسن، والعكس الواو محل يف عرب وأنه أوىل، كان أخره ولو كذا، قدم املصنف
سائر معرفة إىل وتشوقون املعارف، تحصيل إىل بالطبيعة يميلون الفرنسيس إن ثم ذلك،
غريبًا فليس األشياء، لسائر إجماالً مستوعبة معرفة له سائرهم أن ترى فلذلك األشياء؛
ترى فلذلك منهم؛ يكن لم ولو العلماء، بكالم معك تكلم خاطبته إذا إنك حتى عنها،
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أطفالهم وكذلك عويصة، علمية مسائل بعض يف ويتنازعون يبحثون، الفرنساوية عامة
الشاعر: قال كما منهم فالواحد صغرهم، من للغاية بارعون فإنهم

ول��ي��دا ال��ف��ن��ون أب��ك��ار واف��ت��ض م��راه��ق وه��و ال��غ��ر ال��م��ع��ان��ي ع��ش��ق

فيجيبك وكذا، كذا يف رأيه عن الطفولية سن من خرج الذي الصغري تخاطب قد فإن
تصوره» عن فرع اليشء عىل «الحكم معناه بما اليشء هذا أصل أعرف ال قوله من بدالً
يف وهذا عظيمة، تربية ولهم والتحصيل، للتعلم متأهلون دائًما فأوالدهم ذلك، ونحو

اإلطالق. عىل الفرنسيس
إىل عرشين يف غالبًا يكون وهذا تعلمهم، تمام قبل أوالدهم يزوجون أنهم والعادة
التدريس، درجة يبلغ ولم العرشين، سن يف كان من منهم فقل سنة، وعرشين خمس
العلوم من ليتمكن طويلة مدة يمكث قد أنه غري تعلمها، يريد التي صنعته يتعلم أو
كما طالعته، وحسن اإلنسان براعة به تظهر الغالب يف السن وهذا التمكن، غاية والفنون

الشاعر: قال

ان��ت��ص��ار آلخ��ره ي��رج��ى ف��م��ا أخ��ط��ا ال��خ��ّط��ي أول م��ا إذا
ع��ار ف��ذاك ال��م��راد ب��ل��غ وم��ا ع��ام��ا ع��ش��ري��ن ال��ف��ت��ى ج��از إذا

يف فإنه األخرضي إىل فانظر الناجب، انتهاء سن األمم سائر عند السن هذه1 فكان
يف فإنه األمري العالمة وكذلك ورشحها، السلم رسالة نظم قد سنة وعرشين إحدى سن

األخرضي: قول عىل فتورك2 مجموعة صنف بيسري العرشين دون

م��س��ت��ح��س��ن��ة م��ق��ب��ول��ة م��ع��ذرة س��ن��ة وع��ش��ري��ن إح��دى ول��ب��ن��ي

ألرباب بالنسبة قلناه وما املقام، ذلك من أصعب يف ألف السن ذلك دون يف وهو بأنه
اإلفرنج. من املعارف

(هذا). األصل يف 1

اعتمد. تورك: 2
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زيادة واعتنائهم أمور، عدة تاًما تعلًما لتعلمهم آخر منزع فإنهم علماؤهم وأما
مسبوقني غري فوائد وتجديدهم األشياء، من كثريًا وكشفهم مخصوص، بفرع ذلك عىل
مؤلف كل وال عامًلا، مدرس كل عندهم وليس العالم، أوصاف هي عندهم هذه فإن بها،
عليه يطلق فال معلومة، درجات من له بد وال األوصاف، بتلك كونه من بد ال بل عالمة،
ألن القسوس؛ هم الفرنسيس علماء أن تتوهم وال واالرتقاء، استيفائها بعد إال االسم ذلك
وأما أيًضا، عالم هو من القسوس من يوجد وقد فقط، الدين يف علماء هم إنما القسوس
علم جملتها من التي العقلية العلوم يف معرفة له من فهو العالم اسم عليه يطلق من

والسياسات. األحكام
هذا فرنسا: يف قيل فإذا جًدا، هينة النرصانية الديانة فروع يف العلماء ومعرفة
األخرى العلوم من علًما يعرف إنه بل دينه، يف عالم أنه منه يفهم ال عالم اإلنسان
بالدنا، خلو تعرف وبذلك عداهم، عمن العلوم يف النصارى هؤالء فضل لك ويظهر [ي]،
بالشام، أمية بني وجامع القاهرة، بمرص املعمور األزهر الجامع وأن منها، كثري عن
كلها ذلك ونحو بخارى ومدارس بفأس، القرويني وجامع بتونس، الزيتونة وجامع
اآللية، العلوم من ونحوه واملنطق، العربية. كعلوم العقلية وبعض النقلية، بالعلوم زاهرة
إال سنة تميض ال فإنها الزيادة يف دائًما فهي يوم، كل تتقدم باريس مدينة يف والعلوم
صناعات أو جديدة، فنون عدة السنة يف يكشفون قد فإنهم جديًدا، شيئًا ويكشفون

تعاىل. هللا شاء إن هذا بعض وستعرف تكميالت، أو وسائط، أو جديدة،
العربا العرب طباع توافق طباعه من منهم العسكرية رجال يف أن يستغرب: ومما
العقل، ضعف عىل ظاهًرا الدالة العشق وشدة الطبيعة، قوة عىل الدالة الشجاعة شدة يف
كالم من يقرب كثريًا كالًما لهم رأيت وقد الحربية، باألشعار الغزل يف كالعرب مزاجهم

بقوله: ملحبوبته مخاطبًا العرب شعراء بعض

أن��ج��م واألس��ن��ة ل��ي��ل وال��ن��ق��ع ط��غ��ى ب��ح��ر وال��وغ��ى ذك��رت��ك ول��ق��د
ن��ت��ن��ع��م ب��ظ��ل��ه وأن��ت وأن��ا ب��روض��ة ون��ح��ن ع��رًس��ا ف��ح��س��ب��ت��ه

اآلخر: وقول

دم��ي م��ن ت��ق��ط��ر ال��ه��ن��د وب��ي��ض م��ن��ي ن��واه��ل وال��رم��اح ذك��رت��ك ول��ق��د
ال��م��ت��ب��س��م ث��غ��رك ك��ب��ارق ب��رق��ت ألن��ه��ا ال��س��ي��وف ت��ق��ب��ي��ل ف��وددت
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العجم: المية صاحب وقول

ال��ن��ج��ل3 األع��ي��ن ن��ب��ال م��ن ب��رش��ق��ة ش��ف��ع��ت ق��د ال��ن��ج��الء ال��ط��ع��ن��ة أك��ره ال
ال��ك��ل��ل4 ف��ي األس��ت��ار خ��ل��ل م��ن ب��ال��ل��م��ح ت��س��ع��دن��ي ال��ب��ي��ض ص��ف��اح أه��اب وال
ب��ال��غ��ي��ل5 ال��غ��ي��ل أس��ود ده��ت��ن��ي ول��و ت��غ��ازل��ن��ي ب��غ��زالن أخ��ل وال

لتعرف ذلك ونحو الكتب، وخزائن املشهورة، واملدارس العلماء، مجامع لك ولنذكر
غريهم. عىل اإلفرنج مزية به

تحصيله الفرنساوية أمكن ما سائر وفيها السلطانية، الخزانة الكتب: خزائن فمن
الكتب من فيها ما وعدة منسوخة، أو مطبوعة كانت، لغة بأي كان علم أي يف الكتب من
يندر التي الخزائنية العربية الكتب من عظيم مبلغ وفيها مجلد، ألف أربعمائة املطبوعة
التي املصاحف إن ثم أبًدا، لها نظري ال مصاحف عدة وفيها بغريها، أو بمرص وجودها
عدم كان وإن الصون، غاية مصونة هي بل مهانة، غري خزائنهم يف الفرنساوية عند
القرآن يقرأ أن يريد ملن يسلمونها كونهم يف الرضر أن غري مقصود، غري حاصالً إهانتها
وبعضهم «باريس»، مدينة يف للبيع املصاحف وتوجد ذلك، نحو أو يرتجمه أو منهم
إليها وضم ترجمها، ثم للرتجمة اختارها التي اآليات سائر العظيم القرآن من لخص
أصفى هو اإلسالم دين أن له يظهر إنه كتابه يف وقال شعبه، وبعض اإلسالم، قواعد

األديان. من غريه يف يوجد ال ما عىل مشتمل وأنه األديان،
«األرسنال»6 خزانة وتمىس «مسيو» خزانة املسماة الخزانة الكتب: خزائن ومن
نحو وبها السلطانية، الخزانة بعد الخزائن أعظم وهي (ترسانة) «أرسنال» ومعنى
تاريخ كتب الكتب هذه وأغلب منسوخة، آالف وعرشة مطبوعة، مجلد ألف مائتي

األشعاراإليطاليانية. خصوًصا وأشعار،

جميلة. واسعة نجالء: عني 3

خدعة. القتل وهي غيلة، جمع والَغيَل: امللتف، الكثري الشجر الِغيل: 4
الرقيق. السرت وهي كلة، جمع الكلل: 5

.Arsenal la Bibliothéque 6
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آالف وأربعة مطبوعة، مجلد ألف وتسعون خمسة وفيها «مزارينه»7 خزانة ومنها:
منسوخة.

مجلد. ألف خمسون وفيها العلوم، دار أي «األنسطيطوت»8 خزانة ومنها:
وكتبها الزيادة، يف دائًما وهي مجلد، ألف عرش ستة نحو وهي املدينة، خزانة ومنها:

آداب.
خزانة ولفيها العلوم يف مجلد آالف عرشة وفيها النباتات،9 بستان خزانة ومنها:

الهيئة. علم كتب وفيها السلطاني، الرصد
خمسة وهي الفرنسيس» «أكدمة10 خزانة ومنها الحكمة، مكتب خزانة ومنها:

موقوفة. خزائن هذه وكل مجلد، ألف وثالثون
مجلد، ألف خمسني عىل يشتمل ما فمنها جًدا: كثرية وهي مملوكة خزائن وهناك
مجلد، آالف ثالثة منها خزانة كل يف يوجد ما فأقل خزانة، أربعني نحو للدولة ومنها

هنا. لتسميتها حاجة وال ذلك عن تنيف وقد مجلد، ألف خمسون الغالب يف وأكثرها
ويندر حاله، قدر عىل كتب خزانة األغنياء أو الطلبة أو العلماء من إنسان ولكل
الناس سائر أن ملا الكتب، من يشء ملكه تحت يكون أن غري من «بباريس» إنسان وجود
وعىل الكتب، خزانة عىل مشتملة خلوة فيها األعيان بيوت وسائر والكتابة، القراءة تعرف
بحث التي كاألحجار بالفنون، تتعلق التي الغريبة التحف وعىل وأدواتها، العلوم آالت
«خزائن لها يقال التي الخزائن من كثري «باريس» ففي ذلك، ونحو املعادن علم عنها
الغوص عىل به ليستعينوا الفضالء نفوس إليه تتشوق ما بها فيوجد املستغربات»،11
وسائر الجثة، املحفوظة والبحرية الربية والحيوانات واألحجار كاملعادن الطبيعيَّات يف

القدماء. آثار فيها التي األشياء وسائر والنباتات، األحجار من املواليد
رأى فإن ويقابله، الكتب يف يراه ما يدرس اإلنسان إن العلوم األشياء هذه وتعلق
مع قابله عينه نصب الحيوان أو الحجر وكان كذا، وحيوان كذا، حجر تعريف كتاب يف

.Mazarine 7

.Bibliotheque de L’Institut 8
.La Bibliotheque du Jardin des Plantes 9

.Bibliotheque de L’Academie Fançaise 10

.“Les musées” البيطري: الطب يريد 11
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البستان «باريس» بمدينة للطبيعيات بالنسبة األشياء وأنفع الكتب، يف املذكورة األوصاف
الخارجة األمور من البرش يعرفه ما سائر وفيه النباتات» «بستان املسمى السلطاني
عندهم تطبعها يعالجون التي األهلية النباتات سائر بأرضه ويزرع الغريبة، األرض من
يف ما ويقابلون دروسهم والحشائش العقاقري علم طلبة فيطالع والحكمة، الصناعة بقوة
ورقة، نحو يف يضعونه الحشائش من صنف كل من فرًعا ويأخذون يرونه، ما عىل الكتاب
برية أهلية أو غريبة الحية الحيوانات مراتب سائر أيًضا وفيه وخاصيته، اسمه ويكتبون
والسنانري والنمورة والضبع، والسبع، واألسود، األبيض الدب نحو بها فيوجد وحشية، أو
الرببر، وغزالن الهند، وفيلة سنار، وزرافة التبت، بالد وغنم والجواميس، واإلبل، الغريبة،
وسائر لهم، املعروفة الطيور أنواع وسائر والثعالب، القردة، وأنواع الوحش، وبقر واأليل،
يراها بالتبن، محشوة أيًضا ميتة تراها البستان بهذا حية تراها التي الحيوانات هذه

مرص. بوادي الفالحون يصنعه الذي البقر كبو الحية، صورة عىل اإلنسان
كانت سواء األحجار وسائر النفيسة، باملعادن مملوءة أروقة البستان هذا يف ويوجد
وأنواعها أجناسها يسافر الثالثة الطبيعيات مراتب فيها فرتى طبيعية، أو (غشيمة)12
بالد كحيوانات عربية أسماء لها نجد أن يمكن ال التي األشياء من كثري ففيها وأنصافها،

وأحجارها. نباتها أو أمريكية
ومكتوب يشء، كل من األنموذج أو كالعينة البستان بهذا موضوعة األشياء هذه وكل
سبع فيها التي القاعة يف مثالً الالطينية، أو الفرنساوية، باللغة اسمه يشء كل عىل

وهكذا. «ليون» وهو الفرنساوية باللغة السبع اسم عليها مكتوب
حارسه، فدخل مرض، قد السباع بعض أن اشتهر ما البستان هذا يف وقع ومما
األسد بني األلفة فحصلت الجرح، فربئ جرحه ولحس األسد، من الكلب فقرب كلب ومعه
ويتملق األسد، عىل دائًما يرتدد الكلب فصار األسد قلب يف الكلب محبة وخلت والكلب،
كلبًا معه فوضعوا لفرقته، األسد مرض الكلب مات فلما أصحابه، من كأنه ويراه إليه،

معه. زال وال امليت، عن به فتسىل لتطبعه، امتحانًا آخر،
الجثث أي «املوامي» جميع وفيه الترشيح» «رواق يسمى رواق النبات بستان ويف

الجثث. من ونحوها املصربة املحنطة

خاًما. غفال، أي: غشيمة 12
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الذي الحلبي سليمان الشيخ املرحوم جثة من يشء بعض الرواق بهذا ويوجد
عىل تغلبهم أيام يف له الفرنساوية وقتل «كليرب» الفرنساوي للجنرال بقتله استشهد

العظيم. العيل باهلل إال قوة وال حول وال مرص،
أغرب من وهو «باريس» بمدينة السلطاني»13 «الرصد الفلكية العلوم محال ومن
الحديد دخول بغري الحجارة مجرد من مني أنه وذلك الدنيا، ظهر عىل املوجودة املراصد
موجه الزوايا، القائمة املتوازية األسطحة مسدس شكل عىل وهو مادته، يف الخشب أو
الجهة طرف يف والجنوب، والشمال، والغرب، الرشق، األربع: الجهات إىل األربعة الضلوع
مربعة ثالثة صومعة الشمالية الجهة طرف وفيه الزوايا، مثمنتًا صومعتان الجنوبية
نهارهم، نصف خط األول الدور يف رواق يف الفرنسيس رسم وفيه الرصد، باب وهي
الفرنساوية يحسب الخط هذا فمن متساويني قسمني الرواق يقسم الخط ذلك فخرج
ذلك أسلفنا وقد السمت، يف له املغايرة األماكن من غريه إليه فينسبون الطول، درجة
فوق قدًما وثمانون ثالث سطحه وارتفاع الثانية، املقالة من األول الفصل يف موضًحا
ستة األروقة هذه فمن الفلك، أشغال لحاجة مناسبة أروقة عدة إىل منقسم وهو األرض،
معها يمكن كيفية عىل موضوع وهو أقدام، ثالثة ممرق كل قطر مفتوحة ممارق لها
املخادع يف وأنت النجوم منها فرتى رصده، إىل يحتاج ما عىل فيها ويعني السماء، رؤية
ويف الهواء، وميزان الطبيعية، األجسام ثقل امتحنوا األروقة هذه ويف األرض، تحت التي
بها «األنيمومرت»14 املسماة: الرياح تعديل آلة قلته وعىل آالت، فيه كبري رواق الرصد هذا
كل ينزل الذي املطر ماء به يعدل العيار» «دن يسمى: طشت وفيها الرياح قوة تقاس

سنة.
الرصد، حيطان سمك يساوي عمقها التي األرض يف داخلة هي املرصد هذا ومخادع
درجها وعدة املنارة، كدرج واالنعطاف؛ الدوران عىل بدرج ينزل املخادع هذه وإىل
يصنعوا أن والكيماوية الطبائعية تفيد قد أنها املخادع هذه ووظيفة وستون، ثلثمائة
األهوية، مزاج ليعرفوا األجسام، بها ويربدوا املائعات، فيها يجمدوا بأن تجاربهم بها
قرع من عجيبًا أمًرا فيه أن وذلك األرسار؛ رواق أو املناجاة» «رواق يسمى رواق وفيها
فإذا آخر، عمود يقابله عموًدا بالرواق أن وذلك إليها، بالهواء وصوله أي لألذن، الصوت

.l’Observatiere Royal 13
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اآلخر، بالعمود الذي اإلنسان يسمعه فإنه بكالم وأرس العمود، عىل فمه اإلنسان وضع
الصوت. بخاصية إملام له من يفهمها األمور وهذه منه، يقرب من يسمعه وال

الكاف، (بضم «الكنرسوتواز» له: يقال موضع باريس بمدينة العلمية املحال ومن
فرنساوية كلمة التاء) وسكون الواو، وفتح الراء، وسكون السني، وكرس النون، وسكون
العظيمة سواء اآلالت جميع املحل هذا ويف ذلك، نحو أو املحفظ، أو املخزن معناها
أنه الفرنساوية ويزعم األثقال، وتحريك الحيل، كآالت الهندسية، اآلالت خصوًصا وغريها،
عجيب. برد الشخص صوت الصدى يرد املحل هذا ويف املخزن، هذا نظري الدنيا يف ليس
عىل الكالم سلف وقد والصنائع، والفنون العلوم سائر مدارس بباريس يكثر إنه ثم

كثرية. مدارس فيها ولهم الطب علم يعني بالحكمة الفرنساوية اعتناء
لهم «باريس» مدينة يف العلماء إن فنقول: ومراتبهم العلماء محال هنا ولنذكر
يسمى: ما ومنها «أكدمة»، يسمى: ما فمنها مختلفة، بأسماء تسمى عظيمة مجامع
«األكدمات» اجتماع جميع عىل يشتمل عام اسم عندهم «األنسطيطوت» مجلًسا، أو مجمًعا
ومعرفة األدبية، العلوم و«أكدمية» الفرنساوية اللغة «أكدمية» وهي: الخمس، املجالس أي
الظريفة،15 الصنائع و«أكدمية» والهندسية، الطبيعية العلوم و«أكدمية» واآلثار، األخبار
اسم من مأخوذ لفظ هو «قدمة» أو «أكدمة» أو «أكدمية» وقولنا الفلسفة، و«أكدمية»
من لطائفة قيل ومنه تالميذه، فيه يعلِّم الحكيم أفالطون كان «أثينا» مدينة يف مكان
كان صاحبه ألن أكدمية» «من املكان لهذا يقال وكان «األكدميون» القدماء: الفالسفة
وصريوه «أثينا»، مدينة ألهل وقًفا املكان هذا جعل وقد «أكدمس»، اسمه: يونانيًا شخًصا
أفالطون لجماعة قيل ومنه أفالطون، فيه يدرس فكان ويتفرجون، فيه، يتماشون بستانًا
باإلرشاقيني العربية كتب يف أيًضا مشهورون وهم «أفالطونيون» لهم ويقال «أكدميون»
الفرنساوية عند اآلن «أكدميون» ويطلق إلهيون، أيًضا لهم ويقال والفاء) (بالقاف،
قيد فإذا الفرنساوية، علماء كبار وهم الفرنسيس، أكدمة أهل إطالقه بمجرد منه فيفهم
ديوان به املراد ألن األزهر؛ الجامع بها فاملراد مرص»، «أكدمة قيل: إذا كما ظاهر فاملعنى

مرص. علماء أكابر
الفرنسيس» «أكدمة املسمى: العلوم ديوان فرنسا وعلماء بل «باريس» علماء فأّول
بأربابه الديوان هذا أن يعني عضًوا، يسمى: األربعني من واحد كل عامًلا، أربعون وأهلها
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عىل عظيم فضل لهم الديوان هذا أرباب أن الغالب ويف منه، كالعضو واحد وكل كالبدن،
يمتحنون وأنهم الفرنساوية، القواميس تأليف ووظيفتهم الفرنساوية، من عداهم من
درجة بلغ قد الفرنسيس علماء بعض أن اتفق وقد التاريخ، وكتب األدبية العلوم مؤلفات
أربابها من واحد بدل «األكدمة» هذه هذا أرباب من يكون ألن وصلح العلوم، يف عالية
حيلته كانت فما الديوان، هذا يف قبوله يف فتوقفوا املجون، كثري العالم هذا وكان مات،
بعض ومعه يوم ذات مر أنه وقائعه: نوادر فمن أهلها، بهجو يعّرض دائًما كان أنه إال
«أكدمة» علماء فضل يف فتذاكروا أصحابه، مع فتحدث «األكدمة» هذه عىل أصحابه
األمثلة16 بعض إىل بذلك يشري أربعة، كعقل الديوان هذا أرباب عقول أن شك ال فقال:
كل عقل أن إىل ومشريًا أربعة كعقل عقالً له إن اإلنسان: مدح يف قولهم من الفرنساوية،

ذلك. غري وباطنها املدح باب من عبارته فظاهر واحد، كعقل منهم عرشة
بيت له املهيَّأ قربه رخامة عىل الفرنساوية كعادة موته قبل كتب أنه نوادره: ومن

بالعربية: معناه ما فيه يقول الفرنساوي باللسان شعر

أك��دم��ه ع��ل��م��ا م��ن وال ك��ال أي��م��ه ش��ي��ئً��ا ي��ك ل��م م��ن ق��ب��ر ه��ن��ا

يف الدرجة هذه بلغت لو حتى كانت أيّاما درجة إىل يصل لم من قرب هذا ومعناه:
العلماء. هؤالء درجة الحقارة

ثالثون الجمعية هذه ديوان وأهل األدبية» الفنون تقييد «أكدمة تسمى أكدمة وهناك
تكميل شغلها وغالب وأخالقها، األمم وبآثار النافعة، باأللسن االشتغال ووظيفتها نفًسا،
كالالطينية، الغريبة؛ اللغات علوم كتب يف هو مما عنه، خلت بما الفرنساوية العلوم آداب

وغريها. والقبطية والعربانية، واليونانية، والصينية، والهندية، والفارسية، والعربية،
أحد منقسمون وأهلها السلطانية» العلوم «أكدمة املسماة األكدمة األكدمات ومن
فأهل فرًعا: عرش اثني فروعهم فتكون مخصوص فرع منهم قسم لكل قسًما، عرش
بعلوم الثاني القسم وأهل والحساب: كالهندسة بالرياضيات، يشتغلون األول: القسم
الجغرافية، بالعلوم والرابع: الفلكية بالعلوم والثالث: ونحوه، األثقال جر كعلم الحيل
بعلم والسابع: بالطبيعة، والسادس: العامة، الطبيعة بعلم والخامس: التجريبية، والعلوم

األمثال. يريد 16
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والعارش، األرض، مصاريف بتدبري والتاسع: الحشائش، بعلم والثامن: واألحجار، املعادن
والجراحة. الطب بفن عرش: والثاني بالترشيح، عرش: والحادي الدواب، بتطبيب

خمسة وهي الفنون»،17 مستظرفات «أكدمة املسماة: السلطانية األكدمة ومنها:
النقاشة، فن الرابع: العمارات، فن والثالث: النحاتة، يف الثاني: الرسم، فن األول: فروع:

املوسيقى. حروف تركيب فن والخامس:
وتوابعه، الرسم علم تعليم عىل موقوف مكتب وهو الظريفة، الفنون مكتب ومنها:

والعمارة. والنقاشة الرسم، يتعلم وفيه
الفنون تقدم عىل تعني وهي الفنون» «أثينة تسمى: جمعية العلوم مجالس ومن

برأيه. فيها ويقيض األشياء، ينفذ الذي كالحكم وهي والصنائع،
اإلنسان فيها يكون وال وفنون، علوم محل وهي السلطانية، باريس» «أثينة ومنها:

فضل. أرباب فيها واملدرسون سنة، كل يسريًا شيئًا دفع إذا إال للتعلم
— العلوم محبو ومعناه: الفـيلوماتـيـة»18 «الجـمـعـيـة تسمى جمعية ومنها:
الحيوانات مرتبة وهي التوّلدات، علوم يف التقدم عىل اإلعانة الجمعية هذه من والغرض

واملعادن. والنباتات
تدوين الجمعية هذه من والغرض والبالغات اإلنشاء بعلوم تشتغل جمعية ومنها:
معنى اإلنسان اخرتع وإذا الفرنسيس، لغة تفسد ال حتى غريبها؛ وحفظ األدبية، العلوم

ذلك. جائزة يعطونه فإنهم مقبوالً، شعًرا قال أو غريب سؤال عن أجاب أو غريبًا،
والدين القاثوليقية، اآلداب تعليم ووظيفتها الدروس» «حسن تسمى: جمعية ومنها:

القاثوليقي.
الفنون أرباب مجلس وهي األدباء، يعني أبلون» أبناء «أكدمة تسمى جمعية ومنها:

األدبية.
اللغات أو آسيا، أهل لغات يف يعني األسياتية»19 «الجمعية تسمى: جمعية ومنها:
لتشتهر. طبعها أو الفرنساوية، إىل وترجمتها الغريبة، كتبها تحصيل ووظيفتها املرشقية،
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علم وتكميل لتحسني معدة وهي الجغرافية» «الجمعية تسمى جمعية ومنها:
فيها سافر فإذا األحوال، املجهولة البالد إىل السفر عىل الناس تقوى فهي الجغرافيا،
كتب يف وتدخله وتقيده علقه ما فتأخذ عليها، علقه ما سائر منه يطلبون ورجع إنسان
فهذه وبالجملة: الكمال. يف يأخذ دائًما الفرنساوية عند العلم ذلك كان ولذلك الجغرافيا؛

ونحوها. (الخرطات) كطبع بالجغرافيا، يتعلق ما سائر تخدم التي هي الجمعية
النحو علم فإن الفرنساوية اللغة بنحو املشتغلة يعني «الغرماتيقية» الجمعية ومنها:
ووظيفة «أغرماتيقا» وباإليطالية وبالالطينية «األغرمري» الفرنساوي اللسان يف يسمى
االصطالحات إبقاء أو اصطالحات، وتجديد اللغة بتصحيح االشتغال الجمعية: هذه

وقراءة. كتابة القواعد قار غري لسان الفرنساوي اللسان ألن القديمة؛
هذه أهل ووظيفة الخزائنية» بالكتب املولعني «جمعية تسمى جمعية ومنها:

النادرة. النافعة الكتب طباعة عىل الحث الجمعية
الخط. بإجادة يشتغلون وأهلها للخطاطني، جمعية ومنها:

بوجود تقول: جماعة وهي الحيوانية، املغناطيسية جمعية تسمى: جمعية ومنها
الحيوان. يف مغناطييس سيال

من يوجد ما سائر لحفظ معدة جمعية وهي القدماء»، آثار «حفظة جمعية ومنها:
عن والبحث ذلك، ونحو وملبسهم ومومياهم، كبعضمبانيهم، القدماء؛ عند الباهرة اآلثار
املأخوذة النفيسة األمور من كثري يوجد ذلك ففي عوائدهم، دراسة إىل به ليتوصل ذلك؛
الفرنساوية فإن «دندرة» من املأخوذ الربوج فلك عليه املصور كالحجر مرص، بالد من
بغري يأخذونه ذلك مثل فإن مرص، أهل قدماء مذهب عىل الفلك معرفة إىل به يتوصلون
عامة. ومنافع شتى، نتائج منه ويستخرجون فيحفظونه، مقامه، يعرفون أنهم إال يشء
وأربعة مهندسون، ثالثة عرش: اثنا وأهلها األطوال»، «مكتبة تسمى مكتبة ومنها:
(الرزنامات) وتأليف الهيئة، بعلم فيشتغلون جغرايف، وواحد بحرية، وأربعة فلكيون،

البالد. أطوال وذكر الزيجات،20 وتحرير السنوية،
الربانية املصاريف توفري وتحرير الفالحة، علوم يف السلطانية الجمعية ومنها:
نافًعا. جديًدا شيئًا يخرتع ملن الجائزة يعطون أغنياؤهم علماء، هذه وأهل والجوانية

بالغنم. يتعلق ما مبارشة أهلها ووظيفة األصواف، لتحسني جمعية ومنها

التقاويم. 20
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وهي والصنائع، الفنون يف الرباعة عىل الفرنساوية حث عىل تعني جمعية ومنها:
هذه أهل من أخذ نافًعا شيئًا إنسان اقرتح فإذا التقدم، عىل أنواعها بسائر الصنائع تعني

وشهرة. عظيمة تحفة الجمعية
الالم، وفتح الكاف، (بضم «الكوليج»21 تسمى: سلطانية مدارس باريس ويف
يف وسائل تكون التي املهمة العلوم اإلنسان فيها يتعلم مدارس وهي الياء) وسكون
والتآليف، اإلنشاء صناعة فيها يدرس (كوليجات) خمسة وهي منها، املقصودة األمور
والفلسفة، والجغرافيا، التاريخ، وعلم الرياضيات، والعلوم الغريبة، القديمة واأللسن
للطلبة، مراتب وفيها الخط وعلم الرسم، وعلم الصغرية، كتبها يعني الطبيعيات، وأصول
يخرج سنني ست من سنة كل ففي سنة، كل مرتبة العادة يف فيها يسلك اإلنسان فإن
لإلنسان يمكن فال بغريه، وال الفهم بقوة ال بالرتقي، فهي أعىل، إىل مرتبة من اإلنسان

[مرتبته]. أبًدا يتعدى أن
(الكولجات) يف يوجد ما يدرسان وفيهما سلطانيني، غري آخران (كوليجان) وهناك
وهو السلطاني) الفرنساوية (كوليج يسمى آخر (كوليج) وفيها السابقة، الخمسة
العملية، والطبيعة بالحساب، املخلوطة والطبيعة الرياضيات، فيه فيتعلم جميعها أعظم
والرتكية، والفارسية، العربية اللغات: تعلم وفيه العمليان، والترشيح والطب، والهيئة،
والحكمة التتار، ولغة وعلومهم، الصني، أهل ولغة والهندسة، والرسيانية، والعربانية،
وعلوم الالطيني، اللسان يف والبالغة الفصاحة وعلم اليونان، فلسفة هي التي اليونانية
آالف ستة وفيه املدرسني، أكابر عىل يشتمل (الكوليج) وهذا الفرنساوية، اللغة بالغة
الياء وسكون الالم، وكرس الباء (بضم «بوليتقنيقا»22 مدرسة املدارس: أشهر ومن طالب.
يدرس وفيه العلوم، كليات مدرسة يعني الباء) وسكون والنون، التاء وكرس والقاف،
فمهندسو العسكرية، ويف الجغرافيا، علم يف مهندسني لرتبية والطبيعيات، الرياضيات،
الحبل آالت وكل والخلجان، والجسور والطرق واألرصفة القناطر يهندسون الجغرافيا
والربوج، والحصون القالع يهندسون فهم العسكرية، العلوم مهندسو وأما األثقال، ورفع
املدرسة هذه وأرباب البارود، تسييب وهندسة العرايض، واتخاذ األعداء، منرضر والتوقي

تالميذها. من يكون أن اإلنسان فضل يف ويكفي العلوم، سائر يف باع لهم محققون،
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املعامالت أحكام فيه فيدرسون الفقهية» الفروع «مكتب يسمي مكتب ومنها:
ونحوها. والجنايات

علم واإلناث الذكور فيه فيدرس الرسم، علم تعليم عىل موقوف مكتب ومنها:
التصوير.

األلحان علم واإلناث الذكور أيًضا فيه فيتعلم السلطاني الغناء مكتب ومنها:
الكنائيس. والغناء الصوتية

فيتعلم للفنون، وسائل لتكون والرياضيات، الرسم عىل أيًضا موقوف مكتب ومنها:
وتصوير املساحة، وعلم والخشب، الحجر ونحاتة والقياس، والهندسة، الحساب، فيه

الزينة. وأنواع واألزهار واآلدمي، البهيمة،
واألرصفة. والخلجان الطرق هندسة يتعلم وفيه والجسور: القناطر مكتب ومنها:
املعادن كشف وسائط يتعلم وفيه املعادن، علم لتعلم سلطاني مكتب ومنها:

واستخراجها.
يف الداخالن والهندسة الكيمياء علما فيهما يتعلم والحرف الفنون مدرسة ومنها:

العرص. هذا إىل املوجودة الصنائع آالت سائر يوجد وفيها والفنون، الحرف
الفاريس يتعلم وفيه املستعملة، املرشقية اللغات مكتب يسمى: مكتب ومنها:

والروم. واألرمن الرتك ولغة والدارجة األصلية والعربية واملاباري
وكرس الراء وسكون الهمزة (يفتح األرليغولوغي»23 «مكتب يسمى مكتب ومنها:
الكلمات تفسري يعني األخرية) الغني وكرس والالم الغني وضم الياء، وسكون الالم،
يف املكتوبة واملعامالت النقود فيه فيفرسون القديمة، اللغات يف الزمان قديم من املكتوبة

املكتوبة. القديمة الهياكل وترجمة املنقوشة، واألحجار السالفة األزمنة
ذلك. ونحو وسياساتها الدول تواريخ فيه يتعلم سلطاني مكتب ومنها:

اللعب أهل يتعلم وفيه والخطابة، واإلنشاء، للموسيقى سلطاني مكتب ومنها:
نفس. أربعمائة به التعلم وأهل واإلناث، الذكور من واآلالتية، والغناء

عرش ثالثة يقرأ وبها النباتات، بستان هي التي السلطان، بستان مدرسة ومنها:
والترشيح، واملعادن، والكيميا، والطبيعيات، الحشائش، كعلم فروع؛ جملة يف درًسا

والبهيمة. اآلدمي بدن أجزاء بني واملقابلة

.L’Ecole de L’archéologie 23
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وحفظه الشجر، زراعة علم يتعلم وفيه البستنجية»24 «مكتب يسمى مكتب ومنها:
إليه. نقلته الذي املحل إقليم عىل املنقولة الغريبة النباتات وتطبيع25 الربد من

ثمرها. إلخراج املثمرة غري األشجار تقليم مكتب ومنها:
ومعدنها. نباتها ليميز بالد يف السفر يريد ملن واملعادن النباتات تعليم مكتب ومنها:
مارستانات وفيه البهائم، تطبيب يتعلم وفيه البهائم»،26 «طب يسمي: مكتب ومنها:
وبستان العقاقري، وفيه الطبيعة، لعلم ومدرسة كيميا، مدرسة وفيه املريضة، للحيوانات
اختالف لتجربة معدة البهائم، من أجناس وجملة العملية، للفالحة ومكتب حشائش،
كحصان آخر، صنف عىل الخيل من مثالً صنًفا فيه فيطلقون وأصولها، البهائم أصناف

آخر. صنف منها ليتولد أندلسية حجرة27 عىل عربي
إحدى من فيه ويدخلون نفس، مائة عىل موقوف وهو البكم، الصم مكتب ومنها:
والتاريخ، واللسان، والحساب والكتابة، القراءة فيه فيتعلم عرشة، ست إىل عرشة
الطباخة، علم فيها يتعلم (ورشة) املكتب هذا ويف الصنائع، من وصنعة والجغرافيا،

ونحوها. (والرصماتية) والخياطة، والخراطة والنجارة والنقاشة،
العميان، من محصورة جملة عىل موقوف وهو السلطاني، العميان مكتب وزمنها:
أيًضا ويتعلمون باليد، فيمسونها مخصوصة كتابة لهم مكتوب عىليشء القراءة فيتعلمون
والرياضيات، واللغات، التاريخ ويتعلمون أيًضا، مخصوصة خرطات عىل الجغرافيا، علم

ونحوه. الجرابات كشغل الحرف من ذلك وغري وباآللة، بالصوت واملوسيقى
مدارس. عدة أيًضا يوجد ذكرناه ما وغري

الباء (بفتح «بنسيون» جمع «البنسيونات» تسمى: مكاتب أيًضا «باريس» يف ويوجد
يتعلم مكاتب وهي الواو) وسكون التحتية، املثناة وضم وكرسالسني، النون، وسكون
كالتاريخ، وغريها، والهندسة، كالحساب، اآلالت وعلوم والقراءة الكتابة الصغار فيها
ونومه، ورشبه، اإلنسان، أكل وفيها (بنسوينا) وخمسني مائة نحو وهي والجغرافيا،

السنة. يف معلوًما قدًرا األوالد أهايل فيدفع ذلك، ونحو ثيابه، وغسل

البساتني. فالحة علم يريد — البستانيني البستنجية: 24
الجديد. اإلقليم بحالة تتطبع جعلها التطبيع: 25

البيطري. الطب يريد 26
الخيل. من األنثى الحاء: بكرس الِحجرة 27
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ليأكلوا أوالد، عدة عنده فيأخذ عالم، صاحبها بيوت يوجد املذكورة البنسيونات وغري
عنده. معلمني لهم يحرض أو بنفسه، ويعلمهم معه، ويرشبوا معه،

عهده. ليعلمهم يوم كل البيت يف املعلم يحرضألوالده الناس من فكثري كله هذا وغري
اليومية التذاكر الشاردة الفوائد كثري اإلنسان منها يستفيد التي األشياء ومن
وهي «جرنو» عىل الفرنساوية اللغة يجمع وهو «جرنال» جمع «الجرناالت»،28 املسماة:
املدينة يف وتنرش اليوم، ذلك يف علمه إليهم وصل ما كل وتذكر يوم، كل تطبع ورقات
القهاوي، سائر وكذلك يوم، كل يرتبونها «باريس» أكابر وسائر الناس، لسائر وتباع
تستحسن وأن لها، يخطر ما تقول أن فرنسا أهل لسائر فيها مأذون «الجرناالت» وهذه
ما تامة، حرية فلها الدولة، تدبري يف رأيها تقول وأن قبيًحا، أو حسنًا تراه ما وتستقبح

القايض. يدي بني وتطلب عليها يحكم فإنه بذلك، ترض لم
وتؤيده، وتحاميه، تقويه يوم كل مذهب رأيها يف لها جماعة فكل عصب، «والجرنو»
يتحاشون ال الذين الفرنسيس عند خصوًصا أبًدا «الجرناالت» من أكذب الدنيا يف يوجد وال

عيبًا. كونه حيث من إال الكذب
محبتهم. أو تحاملهم عند الشعراء من حاالً أسوأ «الجرنو» فكتاب وبالجملة

مملكة داخل أخبار لذكر معد هو ما فمنها واألصناف، األنواع مختلفة «والجرناالت»
للمعامالت هو وما فقط، اململكة بأمور مخصوص هو ما ومنها وخارجها، الفرنسيس

آخره. إىل الطب كعلم حدته؛ عىل علم ولكل للطب. هو وما
جرنال وكل نسخة، ألف وعرشون خمسة للبيع غالبًا منه ينطبع الواحد والجرنال
قبل الغريبة األخبار يعرفون «الجرنو» وأرباب الناس، رغبة حسب عىل نسخه تكثر
للمدح يتعرضون األمة كخطباء الواقع يف وهم البالد، سائر مع مراسالت لهم ألن غريهم؛
ذلك، غري إىل والتحذير، واإلغراء والتقبيح، والتحسني واالستقباح، واالستحسان والذم،
لهم مادة «الكازيطات»،29 أرباب خطابات املؤلفون اتخذ وربما املؤلفون، ذلك يف وقبلهم
املجالس، أعضاء من هم الذين العمومية بالجمعيات الخطابات أرباب منهم درجة وأعىل
يف العرب نسق عىل هذا وجدت نظرت فإذا الشعراء، من االعتبار يف طبقة أعىل وهم
عىل يقدم الجاهلية يف الشاعر «كان نصه: ما العالء بن عمرو أبو قال فقد الزمان، قديم

.Jis Journaux املصحف 28
الصحف. هي Gazettes الكازيطات 29
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ويهول شأنهم، ويفخم مآثرهم30 عليهم يقيد الذي الشعر، إىل حاجتهم لفرط الخطيب؛
ويهابُهم عددهم، كثرة من ويخوف فرسانهم، من ويهيب31 غزاهم، ومن عدوهم، عىل
ورحلوا مكسبه الشعر واتخذوا والشعراء الشعر كثر فلما شاعرهم، فرياقب غريهم، شاعر
قال ولذلك الشاعر؛ فوق عندهم الخطيب صار الناس أعراض إىل وترشعوا32 السوقة، إىل
الشعر قول وضع35 ولقد الدنّي، مروءة وأرسى34 الرسي33 مروءة أدنى الشعر األول:

رفعة. إال زاده ما األول الدهر يف كان ولو الذبياني، النابغة قدر من
والزيجات36 الجديدة، والتقويمات السنوية، الدفاتر «باريس» علوم جملة ومن
التواقيع عىل املشتملة (الروزنامات) من كثري فيها يظهر سنة فكل ذلك، ونحو املصححة،
الدنيا، أكابر تسمية وعىل الدولة، أمور من كثري وعىل والفنون، العلوم غرائب وعىل
اسم إىل اإلنسان احتاج فإذا ووظائفهم، ودرجاتهم بيوتهم وتعيني فرنسا، أعيان وتسمية

الكتاب. ذلك يف راجع بيته وإىل واحد،
قدًرا ويدفع فيها، اإلنسان فيذهب القراءة، خلوات أو القراءة (أوض) «باريس» ويف
من يحتاجه ما منها ويستأجر الكتب، من وغريها «الجرناالت» سائر ويقرأ معلوًما،

ويرجعه. عنده ويأخذه الكتب
من فإنها الكتب، وتجارات وخاناتهم، الكتبية دكاكني باريس يف العقول يبهر ومما
فإنها سنة كل تنطبع التي التآليف وكثرة املطابع، وكثرة كثرتها مع الرائجة التجارات
إال «باريس» بمدينة سنة تمر وال النفع، ال الكسب منه املقصود وأغلبها حرصها، يعرس
أن ينبغي ما أحسن هو باملعارف واغتناؤهم النظري، معدومة كتب املطبعة من ويخرج

الشاعر: قال بهن يمدحوا

تحريف. — باثرهم األصل: يف 30

عنده. مهيبًا جعله فالن: إىل هيب 31

طريًقا. الناس أعراض إىل اتخذوا يريد: 32
واملروءة. الرشف صاحب الّرسّي: 33

أرشف. أرسى: 34
قدره. من حط فالن: من وضع 35

التقاويم. الزيجات: 36

193



باريز تلخيص يف اإلبريز تخليص

م��س��م��وع وأح��س��ن م��روي ب��أط��ي��ب ك��ل��ه��ا ال��ك��ت��ب م��ن ت��ح��ظ��ى أن ش��ئ��ت إذا
م��ج��م��وع ك��ل ال��ف��ت��ى ه��مِّ م��ن ت��ف��رق إن��ه��ا ال��دف��ات��ر، م��ج��ام��ي��ع ف��ط��ال��ع

آخر: وقال

ن��ش��ورا ال��زم��ان ح��ك��م م��ن ل��ي��ري��ك ن��ْش��ره ف��ي دف��ت��ًرا ج��ل��ي��س��ك اج��ع��ل
وس��م��ي��را ف��ص��اح��بً��ا ان��ف��ردت وإذا وح��ش��ة وم��ؤن��س آداب، وم��ف��ي��د37

أنه إال وفنونها، علومها تفصيل مع «باريس» مدينة وصف يمكن فال وبالجملة
ذكرنا. كما إجماالً ذلك عن التعبري يمكن

تحريف. وهو «معيد» األصل: 37
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الرابعة املقالة

ويف الوايل، غرض لتحصيل املطلوبة بالفنون واالشتغال االجتهاد من عليه كنا فيما
من الخارجة الواسعة املصاريف ويف وغريهما، والكتابة القراءة يف الزمن أشغال تدبري
ويف بالتعلم، تتعلق اإلفرنج خواص بعض وبني بيني مراسالت عدة ويف الوايل، طرف

«باريس». بمدينة والكتب الفنون من قرأته ما ذكر
من املعارف لطالب بد ال وأنه سهالً، ليس الفنون تعلم أن تفهم املقالة هذه ومن

األقطار. تلك يف األوطار، لبلوغ األخطار، اقتحام
الشاعر: قال

ال��ع��ال م��ن ي��ن��ال ال م��ا أن��ل دع��ي��ن��ي
ال��س��ه��ل ف��ي وال��س��ه��ل ال��ص��ع��ب، ف��ي ال��ع��ال ف��ص��ع��ب

رخ��ي��ص��ة ال��م��ع��ال��ي إدراك ت��ري��دي��ن
ال��ن��ح��ل إب��ر م��ن ال��ش��ه��د دون ب��د وال

الجامع: الكالم من وهو آخر وقال

أل��م م��ن ال��ن��ح��ل ل��ل��دغ ي��خ��اف ف��ال راح��ت��ه ال��ش��ه��د أن ي��ع��ل��م ك��ان م��ن

أيًضا: آخر وقال

ال��ث��م��ن��ا ج��ه��دك واب��ذل ال��ف��ض��ائ��ل ف��اب��غ م��ول��ع��ٌة ب��األخ��ط��ار ال��ف��ض��ائ��ل إن



باريز تلخيص يف اإلبريز تخليص

م��ن��ى ال��ح��ب��ي��ب ح��ب ف��ي ال��م��ن��ي��ة ح��ك��م ف��ق��ل ال��ه��وان م��ن��ه ال��ه��وى أراك وإن
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وغريهما والكتابة القراءة يف الرتتيب من األمر أول يف لنا حصل فيما

عظيمة كتب يف القراءة اإلنسان بتعليم يبتدئون التعليم يف أنهم «باريس» أهل عادة من
ثم برتكيبها، الهجائية الحروف توجد الكتب هذه ويف ذهنه، يف صورها لرتسم الحروف
الكتابة، منها اإلنسان يتعلم الطريقة فهذه واألفعال، األسماء من لغوية ألفاظ عدة بعدها
صادقة صغره من لغته تخرج حتى ينبغي، كما بها وينطق الكلمات، هذه ويحفظ
فمن الصغار، تناسب التعقل، سهلة جمل عدة الكتب هذه يف تلقى بعدها ثم الجودة،
ليس والطيور أرجل، أربع لها فرس هذه قرأناه، الذي الكتاب يف وجدناه ما الجمل هذه
مما ذلك ونحو املاء، يف يسبح فإنه السمك وأما بها، تطري أجنحة لها لكن رجالن، إال لها
ملا به املمثل تحتنا، واألرض فوقنا، السماء النجاة: قول مثل فهو للمخاطب، معلوم هو
املركب اللفظ هو الكالم قولهم: يف الوضع1 تفسري اختالف عىل جديدة، فائدة يِفد لم
خصوًصا املعروفة، الحيوانات أوصاف الكتاب هذا يف يوجد ذلك بعد ثم بالوضع، املقيد
بعد ثم ذلك، ونحو والسنانري، والطيور، العصافري، من بها: باللعب الصغار تتعلق التي
يف نبذة ثم ذلك، ونحو للوالدين وطاعتهم الصغار سلوك كيفية يف صغرية نبذة ذلك
النحو كتاب ويف منه، أهم كتاب قراءة يف يبدءون الكتاب هذا فراغ فبعد الحساب، علم
عدة النهار يف يتعلم اإلنسان فإن اإلنسان، دروس عىل الزمن وتقسيم وغريه، الفرنساوي

املعاني. لهذه بوضعها معانيها أفادت إنما الكلمات إن الوضع: علماء يقول 1
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ثم الرسم، معلم مع تصوير درس بعد ثم التاريخ، مثالً الصباح يف فيقرأ مختلفة، أمور
الخط معلم مع ودرًسا البلدان، تقويم ندرس بعده ثم الفرنساوي، النحو درس بعده

ذلك. أسلفنا وقد آخره، إىل الكتابة: قواعد لتعليم
يف ابتدأنا أوطاننا إىل ورجوعنا عاجالً، بتعلمنا متعلقة الوايل آمال كانت وملا
ذهبنا ملا ثم التهجي، يوًما ثالثني نحو يف وتعلمنا «باريس» إىل وصولنا قبل «مرسيليا»
عىل مرتبة أشغالنا فكانت القراءة، يف وابتدأنا واحد، بيت يف جميًعا مكثنا «باريس» إىل
نتعلم الغذاء بعد ثم ساعتني: تاريخ كتاب الصباح يف نقرأ كنا أنا وهو: الرتتيب، هذا
ثم رسم، درس الظهر بعد ثم الفرنساوية: باللغة ومحاورات ومخاطبات كتابة درس
ويف والهندسة، الحساب علمي من دروس ثالثة جمعة كل ويف فرنساوي، نحو درس
كنا ذلك بعد ثم الفرنساوية، الكتابة معرفة يف يعني درسني: يف نأخذ كنا األمر مبدأ
الخط، معلم عنا فانقطع الخط، تعلمنا أننا إىل األمر انتهى ثم درًسا، يوم كل نأخذ
علينا هللا سهل حتى بها نشتغل تزل فلم والجغرافيا والتاريخ والهندسة الحساب وأما
ويف الفرنساوية، اللغة يف مًعا قرأ سنة دون واحد بيت يف جمعيًا مكثنا وقد بالرجوع،
الفرنساوي، النحو تعلم مجرد إال مزية عظيم لنا يحصل لم ولكن املتقدمة، الفنون هذه
مع مكتب يف منا واحد أو ثالثة: أو اثنني، كل متعددة، مكاتب يف تفرقنا ذلك بعد ثم
الدراهم، من معلوم بقدر مخصوص، معلم عند مخصوص بيت يف أو الفرنساوية، أوالد
يأخذ فكان ونحوه، غسل، من أمورنا: وتعهد والتعليم والسكنى، والرشب األكل نظري يف
يف يشء يلزمنا وال ذلك، نظري يف سنة كل أكياس عرشة نحو البيت أو املكتب صاحب

واملرشب. املأكل
بثلثمائة سنة كل يف منا واحد لكل كان الربودة شدة البالد هذه طباع كانت وملا
(املريي) طرف من لنا يشرتي كان العظيمة املصاريف هذه وغري بها، للتديف خشب قرش
الكتب مثل واألدوات، اآلالت من يلزم ما وسائر والنعال والرساويل القمصان أيًضا
للحكماء يعطى كان ما أيًضا ذكره ينبغي ومما وغريها، التصوير وأقالم والحرب والورق
كثرتهم مع «بباريس» يف الحكماء فإن منا: يمرض كان من مداواة يف (واألجزاجية)
يف مراتبهم اختالف عىل وقع، له قدًرا املورس للمريض زياراتهم يف يأخذون الكثرة، غاية
معلوم، سنوية للحكيم يكن لم إن وهذا الزيارة،2 بتعدد القدر ويتعدد وعدمها، الشهرة

تعريف. وهو (الزيادة)، األصل يف 2
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يأخذ الحكماء فأقل للصحة، وتعهدهم بالطب، الفرنساوية اعتناء باب يف ذلك أفلنا وقد
فرنكات، خمسة زيارة كل يف يأخذ املتوسط الجليل والحكيم فرنكات خمسة زيارة كل يف
الزيارة تعددت وكلما فرنًكا، خمسني من أبلغ زيارة كل يف يأخذ القدر الجليل والحكيم
نعد ونحن شيئًا، منه يأخذون ال فقد للمعدم بالنسبة وأما القدر، تعدد الواحد اليوم يف

للوايل. ولنسبتنا عندهم، الغريب بامللبس لتجملنا األغنياء من بل املورسين، من هناك
أو التعليم ناظر كان ذكرنا، ما سائر من وغريه تعليمنا يف املصاريف هذه ولكثرة
كتبها مراسالت يف ذلك بعض وسرتى لنجتهد، األوقات أغلب يف به يذكرنا علينا الضابط

العام. االمتحان بعد يل
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والخروج الدخول شأن يف تدبرينا يف

هو الذي األحد يوم إال نهاًرا وال ليالً منه نخرج ال كنا األفندية بيت يف اجتماعنا حني
(١٤٩ (ص بعد ثم الوايل، علينا نّظره الذي الضابط من البواب إذن بورقة اإلفرنج عيد
بتمامه األحد يوم وهي البطالة، أيام نخرج كنا «البنسوينات»1 املسماة املكاتب يف تفرقنا
بعد ليلة كل يخرج كان من ومنا الفرنساوية، أعياد وأيام الدروس، بعد الخميس ويوم
(األفندية) صنعه الذي نامة» «قانون هنا لك ولنذكر بعده؛ درس له يكن لم إن العشاء

وعبارته: «البنسيونات» يف دخولنا بعد

«البنسيونات». يف (األفندية) ترتيب صورة هذه

يف البنسيونات من يخرجوا أن يلزم فيه الخروج لهم املقرر األحد يوم إن األوىل: املادة
ورقة الدخول وقت ويقدموا األمر، أول من املركز البيت إىل ويأتوا التاسعة، الساعة
يف دخولهم ساعة يعلم أن ألجل الشهر، هذا يف (النوبتجي) (األفندي) إىل معلمهم
أربعة، أو ثالثة يجتمع أن برشط للفرجة، املعدة املواضع إىل يذهبون ذلك وبعد البيت،
يف الشتاء أيام ويف التاسعة، الساعة يف الصيف أيام يف «البنسيونات» إىل يرجعون ثم

الثامنة.

.Les Pension 1
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هناك، وتعيش ذلك، قبل «البنسيون» إىل أحد رجع فإن بد، وال الزم الرتتيب وهذا
«البنسيونات» يف دخل ومتى ليالً، األزقة يف أحد يدور أال اللوازم ومن وأحسن أوىل فهو

للمعلم. املذكورة الورقة يعطي
بحسب «البنسيون» من الخروج يمنع سبق لخصوصما يمتثل لم من أنَّ الثانية: املادة

جمعتني. أو جمعة االقتضاء
ورقة، يف يكتبها حتى تقبل، وال تسمع، ال معلمه من شكاية له من كل إن الثالثة: املادة
قل ولكن رضر، منها لها يحصل أخرى جهة من أو التعليم، جهة من إال تسمع وال
الشهر. هذا يف (للنوبتجي) يكتبها ثم مرة، معلمه عنها يعرف الشكاية ورقة يكب أن
من حصلوه ما ليعرف شهر، كل آخر يف يمتحنون (األفندية) جميع أن الرابعة: املادة
آخر يف ويكب واآلالت، الكتب من إليه يحتاجون عما ويسألون الشهر، هذا يف العلوم
هذا يف التفكر ينبغي هذا وألجل الصحيح، عىل وأفعالهم وتحصيلهم كسبهم شهر كل

الوايل. غرض تحصيل ألجل الخصوص؛
معلمهم من يطلبونه الشهر أثناء يف واآلالت الكتب من شيئًا احتاجوا لو الخامسة: املادة
يعطيهم مناسبًا رآه فإن جومار» «مسيو بذلك يخرب ومعلمهم له، يكتبونها بورقة
يدفع أن يلزمه إجازة غري من شيئًا أحد اشرتى فإن (النوبتجي) يخرب ما بعد ذلك

عنده. من ثمنه
من أحد استحق إن الرابعة املادة يف ذكرنا بما االمتحان بعد إنه السادسة: املادة

وسكة.2 وآالت كتب له تعطى بنجابته الهدية (األفندية)
يخل ما يرتكب أن منهم ألحد ينبغي ال الطريق أو التفرج محل يف السابعة: املادة

املنع. أشد وممنوع الجميع، أهم هو األمر وهذا بمروءته
إال املركز البيت يف يدخلون ال «البنسيونات» يف هم الذين األفندية كل إن الثامنة: املادة

األحد. يوم وهو مرة، يوًما عرش خمسة كل
أوالد مع فيه يخرجون البيت إىل فيه يأتون ال الذي األحد يوم إن التاسعة: املادة
وكذلك رؤيته، ينبغي ما أو الرياضة أو التفرج مواضع إىل املعلمني مع أو الفرنساوية

الدراهم. عليها ترضب منقوشة حديدة األصل: يف والسكة النقود. يريد 2
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إىل ذكر من مع فيذهبون شغل، عليهم يكن لم إن التعطيل، يوم أو الخميس يوم
املذكورة. املواضع

يف واالهتمام بالتدقيق الفرنساوية كأوالد «البنسيون» قوانني يتبعون العارشة: املادة
بالدين. املتعلقة األمور غري

أظهر وإذا ملخالفته بقدر يقابل الرتتيب هذا أحد خالف إذا عرشة3: الحادية املادة
غري وأطواره الئقة، غري بأفعال يتشبث أحد كان وإن بالخشونة، يحبس الطاعة عدم
ما فمثل عصيانه وتبني حاله، بقبح عليه تشهد معلمه من تذكرة وجاءت مرضية،
املدينة، هذه أهايل من له املحبني مع نتشاور لنا أعطاها التي القوانني يف الوايل ذكر

شبهة. وال شك غري من مرص إىل حاالً بنفسه والعصيان القبح فاعل ونرسل
عىل الرتتيب هذا يف «البنسيونات» يف يكونون (األفندية) جميع أن عرشة4: الثانية املادة
للتالمذة واألخرى للمعلمني، إحداهما مائدتان؛ «البنسيونات» يف كان وإن سواء، حد

معلميهم. مع يأكلون (فأفنديتنا)
من ذكر ما جميع يلزمهم املـذكـوريـن (األفـنـديـة) إن عرشة5: الثالثة املادة

ذلك. صورة منهم واحد كل أعطينا ذلك وبسبب امتياز، غري من القوانني
وأذهان أذهاننا ونتيجة أفكارنا، خالصة هي السابقة املواد كل عرشة: الرابعة املادة
التنبه مع يتبعه، أن يلزمه أحد كل ذلك عىل وبناء الوايل، علينا وصاهم الذين األعيان
مذكور هو ما عليه يجري بيشء تعلل أو يمتثل، لم فمن الوايل، رضاء تحصيل ألجل

قانونه. يف

خطأ. وهو (عرش)، األصل يف 3

خطأ. عرش، األصل: يف 4

خطأ. عرش، األصل: يف 5
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واالجتهاد الشغل يف لنا الوايل تغريب يف

أشهر، عدة كل «فرمانًا» لنا يبعث كان بأنه مرص من خروجنا مدة من عادته جرت
ما باب من كان ما «الفرمانات» هذه فمن والصنائع، الفنون تحصيل عىل فيه يحثنا
التوبيخ باب من كان ما ومنها اآلتي، الفرمان مثل القلوب إحياء العثمانية عند يسمى
آخر (كفرمان) ذلك، غري أو حًقا الناس بعض من عنا ويبلغه منا يصله كان ما عىل
هو الذي األول النوع من (فرمانًا) هنا لك ولنذكر القاهرة، مرص إىل رجوعنا قبل وصلنا
وهذه التعليم، عىل يحثنا كان كيف لتعلم توبيخ شائبة أيًضا فيه كان وإن القلوب، إحياء

ترجمته: صورة
زيد والفنون العلوم لتحصيل «باريس» يف املقيمني (األفندية) الكرام األماثل قدوة

قدرهم.
تحصيلكم، مدة فيها املكتوب والجداول الشهرية أخباركم وصلنا قد أنه إليكم ينهي
حصلتموه ما منا يفهم لم مبهمة أشهر ثالثة شغلكم عىل املشتملة الجداول هذه وكانت
منبع هي التي «باريس» مدينة مثل مدينة يف وأنتم شيئًا منها فهمنا وما املدة، هذه يف
وتحصيلكم، غريتكم عدم عرفنا املدة هذه يف شغلكم قلة عىل فقياًسا والفنون، العلوم
أن الوقت لهذا ينبغي فكان منكم، مأمولنا هو ما (أفندية) فيا كثريًا، غًما غمنا األمر وهذا
البطالة هذه تغريوا لم فإذا مهارته، وآثار شغله أثمار من شيئًا لنا يرسل منكم واحد كل
أنكم فظننتم كتب بعض قراءة بعد مرص إىل وجئتم والغرية، واالجتهاد الشغل بشدة
املتعلمون رفقاؤكم واملنة الحمد وهلل فعندنا باطل ظنكم فإن والفنون، العلوم تعلمتم
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عليهم وتظهرون الكيفية، بهذه جئتم إذا تقابلونهم فكيف الشهرة، ويحصلون يشتغلون
يفوِّت أال العاقل وعىل أمره، عاقبة يف يتبرص أن لإلنسان فينبغي والفنون، العلوم كمال
الفرصة، هذه اغتنام عن غفلتم أنكم ذلك عىل فبناء تعبه، ثمرة يجني وأن الفرصة،
ولم ذلك، من لكم يحصل الذي والعذاب املشقة يف تتفكروا ولم للسفاهة، أنفسكم وتركتم
تكتسبوا أن أردتم فإن أمثالكم، بني لتتميزوا إليكم، وتوجهنا نظرنا كسب يف تجتهدوا
وبعد والفنون، العلوم تحصيل غري من واحدة دقيقة يفّوت ال منكم واحد فكل رضاءنا
يف درجته ذلك عىل زيادة ويبني شهر، كل وانتهاءه ابتداءه يذكر منكم واحد كل ذلك
شهر كل يف ويكتب العلوم، هذه خالص يف عليه بقي وما والرسم، والحساب، الهندسة،
فاكتبوا والغرية االجتهاد يف قرصتم وإن السابق، الشهر عىل زيادة الشهر هذا يف تعلمه ما
هو هل لكم تشويش وأّي تشويشكم، من أو اعتنائكم، عدم من إما وهو سببه، لنا
ما نفهم حتى عليه هي كما حالتكم تكتبون أنكم الكالم وحاصل عارض؟ أو طبيعي
اإلرادة. هذه مقصود وافهموا مجتمعني، األمر هذا فاقرءوا منكم، مطلوبنا وهذا عندكم،
فمتى تعاىل: بمنّه إسكندرية، يف مجلسنا يف مرص، ديوان يف األمر هذا كتب قد
األول، ربيع يف (خمسة خالفه عن وتحاشوا وتجنبوا بموجبه، فاعملوا هذا أمرنا وصلكم

املكتوب. صورة انتهت الهجرة، من واملائتني األلف بعد وأربعة خمسة (١٢٤٥ سنة
ذلك يف تعلمناه وما قرأناه ما جميع شهر كل نكتب رصنا املكتوب هذا وقت ومن
يف منا بعض تساهل فلما الوايل، إىل ويبعثونه أسماءهم املعلمون تحته ويكتب الشهر،
هذه كتابة عىل مواظبًا كان من ليأمر مكاتيب، جميًعا إلينا جومار» «مسيو كتب ذلك
ترجمة صورة وهذه تساهل، من ويوبخ مواظبته، عىل يدوم أن شهر كل يف األوراق

هو: كما ولنذكره املعنى، هذا يف إيل أرسله الذي املكتوب

رفاعة: الشيخ العزيز محبنا إىل
املشتملة الشهرية، باألوراق املتعلق الوايل من الوارد األمر عليكم يخفى ال
هذه وابعث املواظبة، من عليه أنت ما عىل فدم قرأتموها، التي الدروس عىل
أوراًقا منه واطلب أفندي» املهردار «ملسيو شهر كل الثالثني اليوم يف األوراق
تأخذ ال الشهرية الورقة هذه أن املعلوم ومن ذلك، بعد ولتكتبها مكتوبة، غري
التي الدروس عدد ضبط مجرد منها الغرض ألن ساعة؛ نصف إال كتابتها يف
الشهرية الورقة يف شهر كل يف مدرستك رئيس وليكتب نوعها، ومعرفة قرأتها،
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فاطلب تحصيلك، ثمرة قدر أجهل وال اجتهادك، عيل يخفى وال اسمك، تحت
لك. بمحبتي وتيقن واعلم بها، كلفت التي الحقوق توفية عىل تواظب أن منك

جومار
األنسطيطوت ديوان أرباب أحد
١٢٤٦ سنة محرم شهر يف ٢٥ يونيه شهر يف ١٥ باريس

207





الرابع الفصل

غري الفرنساوية علماء كبار من بعض وبني بيني مراسالت بعض يف
جومار مسيو

باللغة كتبه ما فمنها مكاتيبه، بعض لك ولنذكر دسايس» «مسيو مرات عدة كاتبني فمن
الفرنساوية. باللغة كتبه ما ومنها العربية،

منه: مكتوب صورة

واألخ املكرم، العزيز املحب إىل — وتعاىل سبحانه ربه رحمه — عيلّ الفقري من
من — وجل عز — هللا صانه الطهطاوي، رفاعة الرفيع الشيخ املحرتم املعز

والخري. السعادة وأصحاب العافية ذوي من وجعله ورش، مكروه كل
النفيس، كتابك من فيها املطالعة أكملت التي القطعة فإن بعد: أما
صحبتها ويصلك غالمك، يد عىل إليك رددتها باريس يف إقامتك وحوادث
فإذا الفرنساوية، لغتنا يف الفعل ترصيف باب يف تقوله ما عىل مني حاشية
الواجب فمن املايض، الفعل صيغة من نستعمله ما صحة لك تبني فيها نظرت
أمم عند املتداولة الفرنساوية اللغة نحو عىل يشتمل كتابًا تصنف أن عليك
فنون من تصانيفنا موارد إىل مرص أهل يهتدي حتى ممالكها؛ ويف كلها أوروبا

الفخر. أعظم بالدك يف لك يعود فإنه ومسالكها، والصناعات العلوم
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سامًلا. ودمت الذكر، دائم اآلتية القرون عند ويجعلك
دسايس سلوسرتي املحب كتبه

آخر: مكتوب صورة
فإنه بعدك أما وأبقاه. هللا، حفظه الطهطاوي، رفاعة الشيخ حبيبنا إىل
عىل املشتمل الكتاب قرأنا بأننا الشهادة من منا طلبته ما هذا مع سيصلك
وعوائدهم الفرنساوية أخالق من النظر فيه أمعنت ما وكل سفرك، حوادث
الناظر يروق مفيًدا مليًحا وجدناه وآدابهم وعلومهم دينهم وقواعد وسياساتهم
جومار" "مسيو عىل يدنا نعرضخط أن بأس وال عليه، وقف من ويعجب فيه،
وينعم الباشا سعادة حرضة عند حظوة هذا بمصنفك لك يحصل هللا شاء وإن

حال. أحسن عىل ودمت أهله أنت بما عليك
الباريزي دسايس سلوسرتي الداعي: محبك

جومار» «مسيو عليها ألطلع الفرنساوية باللغة ورقة إيل أرسل املكتوب هذا وصحبة
ترجمتها. وصورة أشبه، بالتقريظ وهي

التاريخ هذا قرأت العربية باللغة سفره كتاب عىل أطلع أن رفاعة مسيو أراد ملا
عظيمة، ترتيبه صناعة أن يل يظهر إنه أقول: أن يل فحق منه، اليسري إال
الدينية وأمورنا عوائدنا صحيًحا فهًما بالده أهل من إخوانه يفهم منه وأن
الكتاب هذا ومن إسالمية أوهام بعض عىل يشتمل ولكنه والعلمية، والسياسية
الفهم، سليم النقد، جيد املؤلف أن عىل يستدل وبه العالم هيئة علم يعرف
باريس» «أهل عىل إال به يحكم ال بما فرنسا أهل سائر عىل حكم ربما أنه غري
عليها، هو التي حالته من رضورة متولدة نتيجة هذه ولكن الكبرية، واملدن

املدن. وبعض «باريس» غري عىل يطلع لم حيث
املجهوالت إىل للتوصل توطئة املعلومات ذكر عىل العلوم باب حرص1 وقد

الدنيا. وبهيئة الحساب، بعلم املتعلقة نبذته يف خصوًصا

تحريف. (أحرص) األصل: يف 1
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كما التنسيق، فيها متكلف غري وضاحة الغالب يف الكتاب، هذا وعبارة
العربية، لقواعد بالنسبة صحيحة دائًما وليست الكتاب، هذا بمسائل يليق
التكلم ويف تبيضه عند سيصلحه أنه تسويده، يف استعجل أنه ذلك سبب ولعل
هذا موضوع من أجنبية عربية أشعار بعض استطراًدا ذكر الشعر علم عىل
ويف بالده، أهل من إخوانه ذلك أعجب ربما لكنه يل، يظهر ما عىل الكتاب،
أشياء بعض ذكر األشكال، من غريها عىل املدورة الصورة تفضيل عىل الكالم
التبيني هذا وبينتها األشياء هذه ذكرت وما حذفها، له فينبغي الجدوى قليلة

الكتاب. هذا قراءاتي يف النظر دققت بأني لإلعالم إال
يف إقامته مدة زمنه رصف أحسن رفاعة مسيو أن يل بان فقد وبالجملة
تأهل حتى التمكن؛ كل منها وتمكن عظيمة، معارف فيها اكتسب وأنه فرنسا،
عندي وله نفس، طيب عن بذلك له شهدت وقد بالده، يف نافًعا يكون ألن

جسيمة. ومحبة عظيمة، منزلة
دسايس: سلوسرتي البارون
(١٢٤٦ سنة شعبان يف ١٩) ١٨٣١ سنة فربيه شهر يف باريس

«باريس». مدينة من خروجي قبيل يل كتبه مكتوب ترجمة صورة و(هذه)

يوم عندي جاء إذا عظيم حظ يل يحصل رفاعة، مسيو إىل السالم إهداء بعد
لطيفة، لحيظات له برؤيتي يرسني أن أمكنه إن ٣ يف والساعة اآلتي، االثنني
القاهرة، إىل وصوله بعد أخباره يل بعث إذا االنبساط؛ غاية أيًضا يل ويحصل
آثاره، دائَما أتذكر أزال وال السالمة، طريق له طلبت رؤيته يل يتيرس لم فإذا

صدر. وانرشاح قلب، انجذاب مع أخباره، وأستنشق
دسايس سلوسرتي البارون

يف املتداولة العربية للغة مدرسا برسوال» دي كوسني «مسيو كتبه ما وصورة
«بباريس» السلطانية خانة كتب بدار العامة، عند الدارجة باسم املشهورة املحاورات،

وصورته: الجواب، هذا فكتب الرحلة، هذه يف رأيه يل يبعث أن له كتبت وكنت
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رفاعة الشيخ جناب والقلم، اللسان الفصيح األكرم، العزيز املحب حرضة
آمني. هللا حفظه املحرتم،

علينا ورد فقد واإلكرام، التحية ومزيد السالم، جزيل إهدائكم بعد
تحرير طيَّة لكم فواصل حاجتكم، بقضاء فبادرنا البارحة، مكتوبكم عزيز
عليه، باطالعنا علينا تفضلتم الذي سفركم حوادث كتاب يف رأينا عىل تحتوي
وأما املحاسن، من فيه وجدنا ما ورشحنا اعتقادنا هو ما مثل قلنا وبالحقيقة

شيئًا. ذلك من لقينا فما املذام بخصوص
حسن من فاملأمول الشهر، هذا آخر يف السفر عىل عازمون أنكم وحيث
خاطركم، من تحرمونا ال بالدكم إىل بالسالمة وصولكم بعد أنكم محبتكم
تبعثوا2 كتابكم طبع إذا أنه أيًضا ونرتجاكم بصحتكم، باإلعالم وتواصلونا
تعاىل وهللا شاكرين، وألفضالكم ممنونني، تصريونا3 وبذلك نسخة، منه لنا

والسالم. يحفظكم
برسوال دي كوسني محبكم
١٨٣١ سنة شباط ٢٤

فيه. رأيه وقال الكتاب، هذا عىل اطلع بأنه شهادته ورقة التحرير بطيه واملراد
يف برأيه ليخربه الفرنساوية باللغة جومار ملسيو كتبها التي الطية هذه ترجمة وصورة

الرحلة: هذه

باريز، تلخيص يف اإلبريز بتخليص امللقب رفاعة الشيخ مؤلف بالتأمل قرأت
من فرنسا إىل املبعوثني املرصيني سفر يف صغرية حكاية يتضمن فوجدته
باريز، مدينة تخطيط عىل وتشتمل باشا، عيل محمد الحاج مرص وزير طرف
هؤالء من التعليم املطلوبة العلوم من فروع جملة يف موجزة نبذات وعىل
عىل مصنوع وأنه املدح من كثريًا يستحق التأليف هذا أن يل ظهر وقد التالمذة،
صحيحة نبذات لهم أهدى فإنه املؤلف، بلد ألهايل عظيم نفع به يكون وجه

تبعثون. الصواب: 2
تصريوننا. الصواب: 3
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وطنه أن رأى وملا دولتها، وسياسة أهلها، وأخالق وعوائدها، فرنسا، فنون من
عىل التأسف أظهر النافعة والفنون البرشية العلوم يف أوروبا بالد من أدنى
املعارف يف الرغبة عندهم ويدخل اإلسالم، أهل بكتابه يوقظ أن وأراد ذلك،
املعاش، صنائع يف والرتقي اإلفرنجي، التمدن تعلم محبة عندهم ويولد املفيدة،
به يذكر أن أراد وغريها، والتعليمات السلطانية املباني من عليه تكلم وما
يف يدل العبارات بعض يف فيه نظر وما ذلك، تقليد لهم ينبغي أنه بلده ألهايل

والتحامل. التعسف من وخلّوه عقله، سالمة عىل الغالب
فهي ذلك ومع التنميق، فيها متكلف غري أي بسيطة الكتاب هذا وعبارة
بالعلوم يتعلق الذي الجزء كان بيدي الكتاب هذا نسخة كان وحني لطيفة،
الدنيا، هيئة وعلم الرياضيات، يف نبذة إال منه رأيت فما تام، غري والفنون
موجزة كان وإن النبذات فهذه الطبيعية، والجغرافيا الهندسة، أصول ومبادئ

مشبعة. أنها إال
وإذا املثابة، بهذه الباقية النبذات تأليف عىل يدوم املؤلف أن فيرتجى
مفتاًحا مستقل، علوم كتاب تكون فإنها هذا الكتاب يف النبذات هذه اجتمعت
فإنه الطريقة بهذه الكتاب فرغ وإذا العربية، ألهل نافًعا العلوم من لغريه

معرفته. دائرة واتساع مؤلفه، عقل رفعة عىل به يستدل
برسوال دي كوسني

كوسني» و«مسيو دسايس» «مسيو أن رأيت تقدم ما مع املكتوب هذا قابلت فإذا
ألهل نفعه وعىل فيها، التأنق عدم أي عبارته، بساطة وعىل الكتاب، هذا حسن عىل اتفقا

مرص.
يعتقد مسائل بعض عىل اشتماله األول: أشياء: بثالثة عابه دسايس» «مسيو وإنما
عاًما املدن من وغريها «باريس» ملدينة ينسب ما جعلنا الثاني: اإلسالم، أوهام من أنها
املدور الشكل تفضيل عند الجدوى قليلة أشياء بعض ذكرنا الثالث: فرنسا، بالد لسائر

األشكال. من غريه عىل
األوهام، باب من دسايس» «مسيو جعله ملا يتعرض لم فإنه كوسني» «مسيو وأما
هو ما عىل كتبت إني حيث مًرضا؛ ذلك ير لم بأنه أجابني ذلك شأن يف معه تحدثت وملا
ذلك لكان غريه أو للحياء آراءهم ووافقت اإلفرنج، قاله ما تتبعت لو وإال اعتقادي، يف
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فمعناه بسيطة الكتاب هذا يف عبارة إن دسايس»: «كمسيو قول وأما موالسة، محض
عبارة الفرنساوية، علماء عند يقال البالعة: طريقة سلوك فيها يحاول لم تراكيبه أن

البليغة. العبارة مقابلة يف بسيطة
اجتماعي وصورة أكيدة، محبة وبينه بيني كان شخص من رسالة هنا لك ولنذكر
بهذا فتعرفت اليومية، الوقائع أي «الكازيطات» لقراءة مكتبه دخلت أني الشخص لهذا
«دبرطمانة4 مأمور وأخوه املالية، الخزينة وزارة يف (محاسبجي) هو الذي الشخص
نسبة «السالدانية» تسمى: عظيمة، بدنة من وهو الفرنساوية، أقاليم من إقليًما «يعني
صالح السلطان إىل (ص١٥٧) ينتسبون أنهم يتوهمون الدين صالح يعني «سالدان» إىل
بفرنساوية، تّرسى اإلفرنج مع محاربته حني يكون أن يحتمل إنه قائلني: األيوبي، الدين
إني ثم اآلن، إىل وذراريها أوالدها يف االسم فبقي بالدها، إىل انطلقت ثم منه، فحملت
يف إقامتي مدة األكيدة الصحبة عىل معهم زلت وما أقاربه، بسائر تعرفت به تعرفت كما
«البي» لها يقال مدينة يف الرتك إقليم يف املأمور أخيه عند كان سافرت فلما «باريس»،

جائز. حذف بعض مع ترجمته، صورة وهذه املكتوب، هذا إيلَّ فأرسل

رفاعة الشيخ عزيزنا حرضة إىل
هذا وصول بعد فانتظرها لك، ليعطيها املأمورية، شيخ البن أمانتك سلمت قد
صنعته ما عىل عليك بثنائه أخربك بأن أخي وكلني وقد يسري، بزمن املكتوب

املأمول. بلوغك عىل أهنيك وأن األمانة، هذه له إعارتك يف الجميل من معه
بما تجتمع هللا شاء فإن العزيز؟ وطنك لرتى تفارقنا قريب عن هل
قد سفرك أن بلغني فقد بخري، وتجده واألحباب، األقارب من فيه تركته
سافرت لو ولكن «باريس» مدينة يف أقابلك أن أظن ال إنني حتى جًدا، قرب
مدن من مدينة آخر يف وودعتك مرسيليا يف الجتمعنا بيسري الزمن هذا قبل
مدينة يف الفرتقنا يسري مدة سفرك تأخر ولو سفرك، يف فيها تعرب الفرنساوية
ولكن ال، أم مقدًرا التالقي إن أدري وال اجتماعنا، أول بها كان التي «باريس»
االجتماع، بعدم أجزم أن يمكنني فال لإلفرنج، خصوًصا كثرية، الدهر تقلبات
لك يقع بما لك ويتأثر يتذكرك، صديًقا فرنسا يف تركت أنك شك فال وبالجملة

غليم. أي Département 4
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فضلك بثمرة بالدك يف تحظى أنك بلغه إذا املرسة غاية ويرس والرض، النفع من
الفرنساوية، طبيعة يف اعتقاد بأي بالدك إىل ترجع شعري وليت وأوصافك،
وأظن سريها، غرائب من تاريًخا يكون أن ينبغي وقت يف امللة هذه رأيت وقد
الفرنساوية ونرصة العظيمة، الفتنة هذه عن عديدة مراًرا بالدك يف تسأل أنك

الحرية. طلب يف
مدينة يف أراك أن فمأمويل أيام مدة توقف سفرك أن اتفاًقا وقع فإذا
لك بمحبتي القلم بلسان تودعني حتى تسافر أال منك فأرجو وإال «باريس»

صورته. انتهت املحبة.» غاية
سالدان. جول

الغريبة الكتب تحصيل يف الفرنساوية رغبة أيًضا منه تفهم مكتوب صورة وهذه
هذا ترجمة صورة وهذه وتأليفها، الكتب ترجمة يف املرتجمني أو للمؤلفني وترغيبهم

املكتوب:

لكتاب ترجمتك عن أسأل أن دبنغ» «مسيو حملني قد رفاعة: الشيخ مسيو إىل
دبنغ» «مسيو ألن وآدابهم؛ وعوائدهم األمم أخالق عىل املشتمل الصغري العلوم
ملؤلف يتيرس هل5 مرص يف تنطبع ترجمتك كانت فإذا الكتاب، هذا مؤلف
بالرشاء، الكتاب هذا نسخ من نسخ عدة لتحصيل السمع يقيد أن األصل
من األول املجلد من الرتجمة يف وصلت محل أي إىل تخربنا أنك ونعرفك
عىل مشتمالً مصحًحا آخر طبًعا يطبع اآلن الجزء هذا فإن ملطربون، جغرافية
يف طبعه يكمل فإنه علًما، به نحيطك أن بأس فال األول يف توجد ال زيادات

التحية. مزيد إليك ومني الشهر، هذا أثناء

رنو الصادق: محبك
بباريز السلطانية الكتب بخزانة

فهل. الصواب: 5
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االمتحانات، كيفية ويف «باريس» مدينة، يف الكتب من قرأته ما ذكر يف
االمتحان خالصة من كتب وفيما جومار»، «مسيو يل كتبه وفيما
الرتتيب، بهذا مرتبًا قرأته ما هنا وأذكر العلمية، الوقائع يف األخري،

سبق ما مع تكرر وإن

الفرنساوية اللغة نحو أصول تعليم (1)

أيام وبعد ،١٢٤١ سنة شوال شهر من والعرشين السابع يف الكونتينة من خروجنا كان
الحروف تعلمنا يوًما أربعني نحو وبعد والقراءة، التهجي يف ابتدأنا مرسيليا يف قليلة
أصول يف لالبتداء ثانيًا فرجعنا محرم، شهر يف «باريس» ووصلنا والتهجي، الفرنساوية
نحو يف «تومند»1 أجرومية قراءة يف جميًعا ابتدأنا ثم شهر، نحو بذلك واشتغلنا الهجاء،
الحال إليه يحتاج ما أخرى أجرومية من إليها يضيف املعلم وكان الفرنساوية، اللغة
معلم ومع أخرى، أجرومية شواليه» «مسيو مع قرأت (األفندية) بيت من خرجت فلما
املعلم وبيت (األفندية) بيت يعني البيتني، من كل ويف أجروميتني، «ملونري»2 يسمى آخر

de la Grammaire (لومند) املطبوعة يف اسمه كتب وقد Charies-François thomond: Eléments 1

.françsia
.Lomonry 2
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النحو قواعد عىل الكالم تطبيق يعني — املنطقي واإلعراب النحوي، باإلعراب أشتغل كنت
سنوات. ثالث ذلك عىل زلت وما والقراءة، واإلنشاء وباإلمالء — املنطق وقواعد

التاريخ علم (2)

وتممناه، فقرأناه، اليونان» فالسفة «سري بكتاب مًعا كنا حني (األفندية) بيت يف ابتدأنا
والعراقيني، املرصيني قدماء سري عىل مخترصمشتمل عام تاريخ كتاب يف بعده ابتدأنا ثم
يف مخترصة نبذة آخره ويف والهنود، والرومانيني، العجم، وقدماء واليونان، الشام، وأهل
شواليه» «مسيو عند قرأت ثم وخرافاتهم، اليونان جاهلية علم يعني «امليثولوجيا»3 علم
كتابًا قرأت بعده ثم ونوادر، وحكايات قصًصا يتضمن التاريخ»4 «لطائف يسمى: كتابًا
الروم قيارصة دولة عظم سبب تاريخ ثم وآدابهم»5 وعوائدهم األمم أخالق «سري يسمى
«سيغر»8 كتاب قرأت ثم اليونان7 بالد إىل األصغر «الخريس» رحلة كتاب ثم وانقراضها6
يسمى كتابًا ثم واألنساب، التواريخ علم يف كتابًا ثم نابليون، سرية ثم العام، التاريخ يف
الدولة بالد يف املسافرين بعض صنفها رحلة ثم الدنيا، مرآة يعني العلم»9 «بانوراما

الجزائر. بالد يف رحلة ثم العثمانية،

والهندسة الحساب علم (3)

لوجندره.11 كتاب من األول األربع املقاالت الهندسة ويف «بزوت»،10 الحساب يف قرأت

.Mythologie 3

.Les Agrements de L’histoire 4

.Les Moeurs des Peuples Leurs habitudes et leur Savoir Vivre par Dipping 5

L’Histoir de la Cause de La grandeur et de La Décadence de L’Empire des Césars 6

.Romains, Par montetesquieu
.Voyage du trés Jeune Anacharsis en Grèce 7

.Ségur 8

.Panorama du Monde 9

.Etienne Bezout: Traité d’arithmétique 10

.Legendre: Eléments de Géometrie 11
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بأنواعها الجغرافيا علم (4)

والطبيعية التاريخية الجغرافية عىل يشتمل جغرافية كتاب شواليه» «مسيو مع قرأت
ثم البلدان، معجم يعني الجغرافية، يف أخرى رسالة قرأت ثم والسياسية، والرياضية
«مسيو مع أيًضا وقرأت شواليه»، «مسيو غري آخر معلم مع بعينه األول الكتاب قرأت
هيئة يف بنته التعليم ألفها ورسالة «ملطربون»12 جغرافية من عظيمة جمالً شواليه»،

الفن. هذا يف عديدة مؤلفات وحدي وقرأت الدنيا،

الرتجمة فن (5)

الكتاب، هذا آخر يف ذكرها يأتي وشذرة كتابًا عرش اثني فرنسا يف إقامتي مدة ترجمت
الحجم. صغرية نبذات وبعضها كاملة، كتب بعضها مرتجًما عرش اثني يعني

مختلفة فنون يف كتب (6)

وعدة املونري» و«مسيو شواليه» «مسيو مع الفرنساوي املنطق علم يف كتابًا قرأت
له يقال املنطق يف آخر وكتابًا املقوالت جملتها من «ليربتروايال»13 كتاب من مواضع

أرسطو. منطق فيه غري14 «قندلياق» كتاب
وترجمته. املعادن يف صغريًا كتابًا شواليه» «مسيو مع وقرأت

من مواضع عدة ومنها «نويل» مجموعة15 فمنها األدب كتب من كثريًا وقرأت
التي الفارسية مراسالته خصوًصا «رسو»18 وديوان «رسني»17 وديوان «ولتري»16 ديوان
املغربية اآلداب بني بميزان أشبه وهي والعجم، اإلفرنج آداب بني الفرق بها يعرف

.Malte-Brun 12

.La Porte-Royale 13

.Condilliac 14

.Noel 15
.Votaire 16

.Racin 17

.Rousseau: Les Lettres Persanes 18
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لرتبية فيلد»19 شسرت «القوتة صنفها إنكليزية مراسالت وحدي أيًضا وقرأت واملرشقية،
الفرنساوية آداب يف اطلعت فقد وبالجملة الفرنساوية، املقامات من وكثريًا وتعليمه، ولده

الشهرية. مؤلفاتها من كثري عىل
فهًما وفهمته وترجمته «برملاكي» كتاب معلمها مع الطبيعية الحقوق يف وقرأت
ألحكامهم أساًسا اإلفرنج يجعله العقليني، والتقبيح التحسني عن عبارة الفن وهذا جيًدا،
كتاب من جزأين شواليه» «مسيو مع أيًضا وقرأت رشعية، عندهم املسماة السياسية
أشبه وهو «منتسكيو» له يقال الفرنساوية بني شهري مؤلفه الرشائع»20 «روح يسمى
ويلقب العقليني، والتقبيح التحسني عىل ومبني والسياسية، الرشعية املذاهب بني بميزان
«منتسكيو أيًضا: عندهم له يقال خلدون ابن أن ما اإلفرنجي، خلدون بابن عندهم
التأنس «عقد يسمى كتابًا املعنى هذا يف أيًضا وقرأت اإلسالم» «منتسكيو أي الرشق»

معناه. يف عظيم وهو «روسو» له يقال مؤلفه اإلنساني»21 واالجتماع
مذاهبهم عىل املشتمل املتقدم الفالسفة تاريخ الفلسفة تاريخ الفلسفة يف وقرأت
«للخواجة الفلسفة معجم يف نفيسة مال عدة وقرأت ومواعظهم، وحكمهم وعقائدهم

«قندلياق».22 فلسفة كتب يف محال وعدة ولتري»
للعمليات. تعرض غري من شواليه» «مسيو مع صغرية رسالة الطبيعة فن يف وقرأت
«مسيو مع عظام» ضابطان «علميات يسمى كتاب من العسكرية فن يف وقرأت

وترجمتها. صحيفة، مائة شواليه»
السياسات «كازيطات»23 ويف والشهرية، اليومية العلوم كازيطات يف كثريًا وقرأت
املسماة والخارجية الداخلية األخبار من خربه يصل ما يوم كل تذكر التي اليومية
الفرنساوية اللغة فهم عىل استعنت وبها التولع غاية بها متولًعا وكنت «البوليتيقة»
العثمانية الدولة حرابة وقت خصوًصا وسياسية، علمية، مسائل منها أترجم كنت وربما

املوسقوبية. الدولة مع
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.L’esprit des Lois 20

.Le Contral Social 21
.Condiliac 22

الصحف. أي 23

220



الخامس الفصل

معسكر يف بالخدمة متطوع فرنساوي من فرضية رسالة ترجمتنا هنا لك ولنذكر
األلوية أمراء بعض إىل «بلقان» جبل من القريبة «شمال» مدينة من حررها «املوسقو»،
امليالد: من ١٨٢٨ سنة اإلفرنجي يوليه من وعرشون اثنان تاريخها «باريس» بمدينة

اإلسالمية الصفوف مع صفنا فيها التحم مرة أول هذه أن محبنا يا «اعلم
يذهل مما رأيته ما سائر إن ثم املوسقوبية، العساكر إىل وصولنا منذ من
بالنسبة غريب! أمر وهو كيف العبارة، عنه تقرص األلباب، ويحري العقول
يف سافرت الحروب عىل املتمرن العسكر من جنابكم مثل كنت فلو مثيل، إىل
رأيت حني لبي حار ملا عكا مدينة وحصار قري، أبي واقعة ورأيت مرص، غزوة
يا تأمل ولكن الوصف، عنه يكل مما ذلك، قبل عاينته أكن لم جديًدا شيئًا
«سنسري» مكتب من وخرجت مليكنا، خفر يف كنت قد إني حيث أمري يف أخي
قدام نفيس وجدت أن إال أشعر فلم األندلس، وقعة إال الوقائع من أحرض ولم
لنا أهلها بتهديد املشاق وعاينت والقفار، الرباري جبت أن بعد «بلقان» جبل
صوابي وذهاب استعجابي يف وانظر لجيوشنا، وإدهاشهم منا، وتخلصهم
اإلسالمية للحروب عجيبة صفوًفا متصافة الرتكية الفوارس خرجت حني
تفصيل «املوسقو» علم دفرت من علمكم رشيف إىل وصل وقد «شمال» بأعىل
صارت بأنها والخرب عساكرنا، من الغفري الجمع أحوال ورش الواقعة، هذه
املوسقوبي» باردي «املرياالي ميتة سوء رأيس بعيني شاهدت وقد ضائعة،
ظهرت فقط اآلن ومن تركية، مدفع برضبة نصفني انقسم حيث رديئة؛ بحالة
بعساكرنا كان وإن الغرابة، من يعد ال مدتها وطول الحرابة، هذه صعوبة
بمعزل قوية مصادمة لها اإلسالم فعساكر الحروب، يف وصالبة شجاعة
لبلوغ املانع وتخرتق الخطر، تستهل التي هي املصادمة وهذه الهروب، عن
والثانية: الرجال، عقول يف الحرية تلقي أنها األوىل: ثمرتان: منها ينتج الوطر،
ولو األبطال، من كانوا ولو األعداء، قلوب يف الفزع تفرغ دائًما عاقبتها أن
(١٦٢ (ص تروع العثمانية الفرسان أن من شاهدته ما عيناك شاهدت
ومشيها املعجب، املدهش اقتحامها وبرسعة املرعب، منظرها بمجرد اإلنسان
كالصواعق ونزولها الكردية، الخيول وصهيل الوحشية، األلحان صوت عىل
اضطرام وأن تطول، الحرابة هذه بأن مثيل لحكمت املوسقوبية املشاة عىل
برتتيب مرتبة عظيمة فرسانًا العثمانية للدولة أن ليس أو يزول، أن قل نارها
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عىل متمرنون رجالهم أن أحد ينكر هل أو غريب؟ بنظام عليه وهمة عجيب،
يف لسيدها طائعة الوحشية خلقتهم أصل عىل خيولهم وأن الخيل، ركوب
العساكر ويح فيا واملرام؟ املقصود الحرابة يف عليها يبلغ واإلحجام، اإلقدام
الذين الفحول لهؤالء املركوبة الخيول هذه بصف صفها يلتحم التي القرابة
مزية وهذه والوطنية، اإلسالمية غريتهم دعامة الجهادية، قوتهم عن زيادة لهم
له الحروب أوقات يف الخالئق ازدحام ثم «املوسقو»، عساكر يف يقينًا توجد ال
«القزاق» من كان ولو إنسان يجهل ال الواقعة هذه يف ولكن صحيح، تدبري
مثيل، من عجيب أنه لك ظهر ربما الخرب وهذا اإلسالم، لعساكر الفخر أن
اقتحام يف ألشاركهم «املوسقو»، عسكر يف متطوًعا جئت قد وأنا خصوًصا
قد الظن أن يل ظهر هنا إىل وصلت ملا ولكن الفخار، معهم وأقتسم األخطار،
بحقارة نتهمهم كنا الذين أعداءنا ورأيت الصواب، عن حدت قد وأني خاب،
أقرب هم بل الدناءة، من يشء لهم ليس الرضاغم، الليوث هم والرداءة الرتبة

اإلفرنج. من والظرافة التأدب قبول إىل
تنقص لم العثمانية يد من األروام خالص عىل غريتي أن أخي يا واعلم
خالصهم؟ يف إسالمبول عىل الغارة تلزم هل شعري، ليت أقول ولكن شيئًا،
العساكر من «إبرائل» مدينة أخذ يف خرسناه ما أن عليه يتحرس مما ليس أو
دمائنا سفك وتقليل رقابهم، وتحرير األروام أرس فك يف وحده يكفي كان
وكان العثمانية، العساكر ضباط أحد قريب عن أرسنا وقد اإلسالم، بعساكر
لغريه، ذلك يكن ولم قتله عن عساكرنا فعفا الجروح، كثري الصورة بديع شابًا
وأجاب مقايل ففهم اإليطاليانية، باللغة فخاطبته وجراحته، ملالحته ورقوا
خدمة يف إخوان وله سنة، ثمانون اآلن العمر من له أباه بأن وأخربني سؤايل،
إىل يصلون الرتك إن يقول: بل العثمانية، الدولة نرصة يف يشك ال باشا حسني
عليها ويتجدد محارب، ألف مائتي نحو «شمال» يف أن أخي يا واعلم موسقو،
ألضع كتابي لك أطوي اآلن أنا وها يقني، عن عظيم بكل وسلطانهم يوم، كل
دوي بني وأنا جيشنا، طليعة يف تحارب األعداء عساكر فاآلن ركابي، يف قدمي
نظرت إن مهولة حرابة وهذه غريق، الروس أصوات وعجيج الرتك، ألحان

التحقيق. بعني
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يف خصوًصا «باريس» مدينة يف معي صنعت التي االمتحانات يف
مرص إىل رجوعي أعقبه الذي األخري االمتحان

بالفهم، اإلنسان شهرة بمجرد العلم يف يكتفوا ال أن الفرنساوية عادة من أن اعلم
محسوسة واضحة أدلة من عندهم بد ال بل املتعلم، يف املعلم بمدح أو االجتهاد، أو
يكون إنما وهذا أمثاله، وبني بينه والفرق اإلنسان قوة االمتحان يف الحارضين تفيد
وهناك عادة. الوالئم دعوة مثل بدعوة والخاص، العام يحرضها العامة باالمتحانات
زيادتهم قوة ليعلم شهر؛ أو أسبوع كل تالمذته املعلم يمتحن أن وهي خاصة، امتحانات
املثابة، بهذه البنسيونات يف فكنا آبائهم، إىل ذلك مفاد وليكتب الشهر، أو األسبوع ذلك يف

الفرنساوية. أعيان بحضور العام االمتحان معنا يصنع سنة وكل
العادة جرت وقد الفرنساوية، اللغة عىل ومداره أغلبه كان معنا صنع بحث فأول
أول ففي غريهم، عن املتميزين الجواب يف للبارعني امتحان هدية يعطون بأنهم عندهم
اليونان» بالد يف أنخرسيس «رحلة يسمى كتابًا جومار» «مسيو يل بعث عام امتحان
مرتجًما: صورته الذي املكتوب هذا يصحبها بالذهب، مموهة التجليد جيدة مجلدات سبعة

امليالد. من ١٨٢٧ سنة أغسطس شهر من يوم أول
فيها، حصلته الذي بالتقدم الفرنساوية، اللغة لهدية مستحًقا رصت قد
نفيس أهنئ أن يل حق ولقد األخري، العام االمتحان يف نلتها التي وبالثمرة
يف التفاتك عىل دليالً النظار (األفندية) طرف من الهدية هذه لك بإرسايل
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يكافئان تعلمك وثمرة اجتهادك أن أخرب متى يرس الوايل أن شك وال التعليم،
السالم مني وعليك وتعليمك، تربيتك يف عليك يرصفها التي العظيمة املصاريف

باملودة. مصحوبًا
االمتحانات من قبله ملا بالنسبة (آخر) أنه املراد األخري االمتحان يف وقوله

الخصوصية.
السبق كقصب هي أو الشعراء: جائزة مثل تكون أن تشبه االمتحان وهدية
املستفيد»، للطالب املفيد، «األنيس كتاب يل بعث الثاني العام االمتحان ويف
هذا وصحبته دسايس» «مسيو تأليف ومنثور» منظوم من الشذور، و«جامع

مرتجًما. وصورته املكتوب،
امليالد. من ١٨٢٨ سنة مارث شهر ١٥ باريس

هذه يف حصلته الذي بالتقدم الفرنساوي، النحو لهدية مستحًقا رصت قد
رصت أنك رسني ولقد األخري، العام االمتحان يف نلتها التي وبالثمرة اللغة،
جدول باعث أنا وها لك، تشويًقا منك، الرسور عالمة لك أبعث أن مستحًقا
ثمرة، مع تشتغل بأنك يرس أنه شك وال وفالحك، باجتهادك للوايل امتحانك

السالم. مني وعليك وتعليمك، تربيتك واعتنائه لك لرعايته أهل وأنك

االمتحان. هدية أخذت االمتحانني هذين ويف
جمع جومار» «مسيو أن مرص إىل رجعت به الذي األخري االمتحان صورة وأما
االمتحان، رئيس املوسقوبي لتعليمات وزيرا جملتهم ومن مشاهري، أناس عدة فيه مجلًسا
مدة بها اشتغلت التي الرتجمة صناعة يف الفقري قوة معرفة املجلس بهذا القصد وكان

فرنسا. يف مكثي
وصور نصه: ما العلوم وقائع يف الفرنساوية وكتبه االمتحان من تحصل ما وصورة
عرشة اثنتي تعديد عىل يشتمل األول الدفرت دفرتان: املجلس يف قرئ أنه رفاعة التلميذ

أسماؤها: وهذه سنة منذ املذكور ترجمها العربية إىل الفرنساوية اللغة من ترجمة
كتاب الثاني: القدماء، تاريخ من مأخوذة األكرب، إسكندر تاريخ يف نبذة األول:
الستعمال جومار» «مسيو ألفه الهجرة، من ١٢٤٤ سنة رزنامة الثالث: املعادن، أصول
األمم أخالق يف العلوم دائرة كتاب الرابع: وتدبريية، علمية لشذرات متضمنًا مرصوالشام،
السادس: هنبلض»، «مسيو عىل مصحة طبيعية جغرافية مقدمة الخامس: وعوائدهم،
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يف «لجندر»2 كتاب من مقاالت ثالث السابع: الجغرافية، يف ملطربون1 كتاب من قطعة
ضابطان «علميات من قطعة التاسع: الدنيا، هيئة علم يف نبذة الثامن: الهندسة، علم
الحادي ألحكامهم، أصالً اإلفرنج تعتربها التي الطبيعية الحقوق أصول العارش: عظام»
علم يف نبذة عرش: الثاني وخرافاتهم، اليونان جاهلية يعني «املثولوجيا» يف نبذة عرش:

الصحة. سياسات
مطبوعة تآليف عدة له أحرض ثم سفره وذكر رحلته، عىل يشتمل الثاني: الدفرت
مواضع بالفرنساوية قرأ ثم الفرنساوية، اللغة إىل برسعة مواضع منها فرتجم بوالق، يف
معه بحث ثم بوالق، يف املطبوعة مرص «كازيطة» يف كبري هو ما ومنها صغري هو ما منها
الفرنساوي، األصل يده الحارضين بعض فكان له املرتجمة العسكرية العلميات ترجمة يف
كتابة، ال قراءة الفرنساوية إىل بالرسعة العربية يرتجم إنه ثم الرتجمة. بيده والشيخ
االمتحان هذا من حسن وجه عىل تخلص وقد األصل، عبارة مع الرتجمة عبارة ليقابل
اصطالح أحوجه ربما ولكن املرتجم، األصل معنى يف تغيري غري من حقها العبارات فأدى

مثالً: املراد، املعنى يف خلل غري من آخر مجاز بدل مجاًزا يضع أن العربية اللغات

العبارة غري كذا منه يستخرج مشبع بمعدن العسكرية علم أصل تشبيه يف
االمتحان يف اعرتضعليه وقد الدرر. منه تستخرج عظيم بحر العسكرية بقوله:
واملرتجم املرتجم بني تامة مطابقة ترجمته يف يكون ال قد األحيان بعض بأنه
غري من ولكن بجملة، والكلمة بجمل، الجملة ترجم وربما كرر، ربما وأنه عنه،
عرف وقد األصيل، املعنى روح عىل محافظ دائًما هو بل الخلط، يف يقع أن
أن وعليه التقطيع، يرتك أن بد فال علوم كتب يرتجم أن أراد إذا إنه اآلن الشيخ
وهو آخر، كتاب يف امتحن وقد للمقصود، مناسبًا تغيريًا الحاجة عند يخرتع
هو ترجمه الكتاب وهذا الطبيعية، بالجغرافيا املتعلقة العام القاموس مقدمة
اللغة يف اآلن درجته إىل يصل لم الكتاب هذا ترجمة وقت كان وملا العربية إىل
قبله، فيه معه بحث الذي الكتاب ترجمة دون ترجمته كانت الفرنساوية،
كل وعىل أطرافها، بجميع األصل عبارة تأدية عىل يحافظ لم أنه عيبه وكان

.Malt-Brun 1

.Legendre 2
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فتفرق مناسبة، كانت الرتجمة يف طريقته بل شيئًا، املعنى يف يغري فلم حال
ينفع أن يمكنه أنه عىل ومجمعني املذكور، التلميذ بتقدم جازمني املجلس أهل
يف واملرغوب العلوم، نرش يف إليها املحتاج املهمة الكتب يرتجم بأن دولته، يف
أشكال، عىل يحتوي قد الكتب بعضهذه أن شك وال املتمدنة، البالد يف تكثريها
ذلك، ألجل األحجار عىل بالطباعة يشتغل بالده أهل من العطار أفندي وأحمد
بيده مطبوعة عينات عدة املجلس ألهل فقدم املجلس، يف حاًرضا كان وقد
تسيري معرفة يف ابتدأ وقد وفرنساوية، عربية وكتابة تصوير من الحجر عىل
تصويراته ويف التصوير، لكتابة الشعر وقلم للكتابة، والقلم للنقش الشوكة
املصنوعة األمور من ذلك وغري عمارات وأمور (١٦٦ (ص حيوانات توجد
يصور أن يمكنه فلم السن؛ كبري فرنسا يف جاء ولكنه ظل، غري من بالخطوط
تامة معرفة يعرف أن يمكنه ولكن العيوب، جميع عن خاليًا صحيًحا تصويًرا
تعطى التي التصوير (عينات) وينسخ وعمالً، علًما الحجر عىل الطباعة طريق
الحجر لطباعة دار لفتح يتأهل أن ويمكنه الحاجة، عند بنفسه ويطبعها له
الحجر عىل وكتبها بالحجر الطباعة صناعة يف مختًرصا ترجم وقد ونظارتها،
جومار» «مسيو تختة3 (باش عىل موضوعة منها نسخة وكانت بيده، وطبعها

العلوم. دائرة «كازيطة» كالم انتهى

املكتوب هذا أن غري املرام تحصيل بعد مرص إىل برجوعي تهنئة مكتوب يل وكتب
وهو شواليه» «مسيو يل كتبه ما ترجمة وصورة هنا بذكره بأس ال وكان مني ضاع قد

يل: وشهادة بإجازة أشبه

الحرب وزارة

املسماة العلوم مدرسة تالمذة من قديم تلميذ «شواليه» فيه: اسمه الواضع يقول
«مسيو طرف من الوكيل الحرب وزارة يف املكتوب املهندس الضابط «بلوتكنيقا»4

رفاعة: الشيخ مسيو تعليم إىل باإلرشاد النظار واألفندية جومار»

عدة. أدراج ذو صغري منضد 3

.L’Ecole Polytechnique املهنديس مدرسة 4
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عندي املذكور التلميذ مكثها التي والنصف السنوات ثالث نحو مدة أني أشهد
الحكمة من اململوء سلوكه يف أو تعليمه يف سواء الرىض أسباب إال منه أر لم
اللغة األوىل السنة يف معي قرأ وقد عريكته، ولني خلقه وحسن واالحرتاس،
والحساب والتاريخ الجغرافيا بعد وفيما انتهى «والقسمغرافيا»5 الفرنساوية
مع الرسم لتعلم الالزمني والخفة االستعداد عن خاليًا كان وملا ذلك. وغري
ولكن الوايل أوامر امتثال ملجرد أسبوع كل يف مرة إال به يشتغل لم ثمرة،
وأشغاله له املختارة صنعته هي التي الرتجمة يف الغرية غاية مع جهده رصف
أعطيتها التي األوىل «الجرناالت» يف خصوًصا الشهرية، إعالماتي يف مبينة فيها

والجرناالت. اإلعالمات هذه يف ما التلميذ هذا وحسب جومار» «ملسيو
أن إىل به تناهت رفاعة الشيخ مسيو غرية أن عليه التنبيه ينبغي ومما
حتى اليسار، عينه يف ضعف عنه تسبب الليل يف طويلة مدة شغله أن إىل أدته
تعويق لخوف يمتثل لم ولكن الليل، مطالعة عن نهاه الذي الحكيم إىل احتاج
ما غري له الالزمة اكتب يشرتي أن تعليمه إرساع يف األحسن أن رأى ملا تقدمه،
أنفق (املريي) معلم غري آخر (١٦٧ (ص معلًما يأخذ وأن (املريي) به سمح
أكثر معه مكث معلم ويف كتب، رشاء يف هل املعدة ماهيته من عظيًما جزءًا

فيها. معي يقرأ ال التي الحصة يف الدرس يعطيه وكان سنة، من
يف ملا املوافق اإلعالم هذا أعطيه أن سفره وقت عيل يجب أنه ظننت وقد
كمال من ضمريي يف عما اإلفصاح ذلك إىل أضيف وأن األمر، ونفس الواقع

ومحبته. فضله اعتقاد
شوايل مسيو
١٨٣١ سنة فربيه شهر يف ٢٨

.L. Cosmogsaphier 5
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اخلامسة املقالة

وإنما مرص، إىل رجوعنا قبل امللك وعزل فرنسا، يف الفتنة من وقع ما ذكر يف
بل وأشهرها، أزمانهم أطيب من الفرنساوية عند تعد ألنها املقالة هذه ذكرنا

منه يؤرخ تاريًخا عندهم كانت ربما





األول الفصل

طاعة عن الفرنساوية خروج علة إدراك عليها يتوقف مقدمة ذكر يف
ملكهم

واملراد والحرية، امللكية وهما: أصليتني، فرقتني الرأي يف متفرقة الطائفة هذه أن اعلم
يعارض أن غري من األمر، لويل األمر تسليم ينبغي بأنه القائلون امللك أتباع بامللكية
ينبغي ال يقولون: أنهم بمعنى الحرية، إىل تميل واألخرى بيشء، الرعية طرف من فيه
فكأنه القوانني، يف ما طبق عىل لألحكام منفذ هو إنما وامللك فقط، القوانني إىل إال النظر
لفقد فرنسا، أهل بني اتحاد ال كان فلذلك متباينان؛ الرأيني أن شك وال آلة، عن عبارة
الفالسفة من الحربني وأكثر وأتباعهم، القسوس من أكثرهم وامللكية الرأي، يف االتفاق
ضعفه واألخرى امللك، إعانة تحاول األوىل فالفرقة الرعية، وأغلب والحكماء والعلماء
للرعية، بالكلية الحكم يكون أن تريد عظيمة طائفة الثانية الفرقة ومن الرعية، وإعانة
ومحكومة. حاكمة تكون أن تصلح ال الرعية كانت ملا ولكن أصالً، ملك إىل حاجة وال
للكبار: ويقال الجمهورية حكم هو وهذا للحكم، منها تختاره من عنها توكل أن ويجب

وجمهور. مشايخ
املذكورة الثالثة باألنواع مشوبة اإلسالمية الحكومة مدار عليها التي اإلسالم ورشيعة
اململكة يريد الفرنساوية بعض أن هذا من فعلن ومواردها، مصادرها وعرف تأملها ملن
الجمهورية، يريد وبعضهم القوانني، يف بما بالعمل املقيدة اململكة يريد وبعضهم املطلقة،
وزوجته ملكهم عىل وحكموا امليالد من ١٧٩٠ سنة قاموا أنهم للفرنساوية سبق وقد
مدينة من «الرببون» املسماة السلطانية العائلة وأخرجوا جمهورية، صنعوا ثم بالقتل،



باريز تلخيص يف اإلبريز تخليص

ثم ميالدية، ١٨١٠ سنة إىل األثر باقية الفتنة زالت وما األعداء مثل وأشهروهم «باريس»
محارباته كثرت ملا ثم سالطني: بسلطان وتلقب «نابليون» املسمى: «بونابارته» تسلطن
من ليخرجوه اإلفرنج؛ ملوك عليه تعاهد وبطشه بأسه وخيف للممالك أخذه وكثر
عن رغًما محلهم إىل الرببون وأعادوا له، الفرنساوية محبة مع منها، فأخرجوه اململكة،
تغريب وألجل عرش» الثامن «لويز منهم تسلطن من أول فكان الفرنساوية، امللة أنف
ورضائهم، بمشورتهم الفرنساوية وبني بينه قانونًا صنع ملكه وتمكني حكمه يف الناس
سياسة باب يف مرتجمة ذكرناها وقد الرشطة، وهو عنه، يخرج وال يتبعه أن نفسه وألزم
له القانون هذا جعل وقد الغريم. دين من ألزم الكريم وعد أن شك وال الفرنساوية
عليه اتفق إذا إال ينقص وال فيه يزاد ال وأنه الفرنساوية، مملكة ورثة من بعده وملن
صنع إنه ويقال وامللك، الديوانني من بد فال الرعية، وكالء وديوان «البري» وديوان امللك
إنهم ويقال: الرعية، يف املطلق الترصف يحبون وهم وأقاربه أهله مراد غري عىل ذلك
أخفاه ما عىل اطلع إنه حتى العارش» «كرلوس أخاه العصبة رئيس وكان عليه، تعصبوا
ذلك ينقص أن عرش» الثامن لويز «كرب يف أراد العارش كرلوس إن ويقال فأبطله: له
أظهر أخيه موت بعد ثم ذلك، يمكنه فلم الترصف، إطالق طريق إىل ويرجع القانون،
إنسان لكل وجوز ذلك، من شيئًا يريد ال أنه وأظهر نواه، كان ما وأبطل الحيلة، «كرلوس»
فصدق وإظهاره طبعه قبل فيه ينظر أن غري من بالكتابة رأيه الكازيطات يف يبدي أن
عىل ومشيه بتدبريه الرعية سائر فرحت بل وعده، يخلف ال أنه واعتقدوا كالمه الناس
وخالفها، الفرنساوية رشائع هي التي القوانني هتك أن إىل أمره انتهى إنه ثم القوانني،
«بولنياق» للوزير: الوزارة تقليده بمجرد ذلك أمارات منه بانت للرشيعة هتكه وقبل
إن ويقال للملك، إال يكون ال األمر كون إىل يميل أنه يعني والتدبري، املذهب معلوم وهو
وشهري أبوه، الحقيقة يف فهو منه، فولدته امللك، بهذا أمه زنت زنا، ابن هو الوزير هذا
املتبوع، إىل مضاف األتباع ظلم أن الشيوع: غاية يف التي الحكم ومن والجور، بالظلم
الشاعر: وقال الهم)، والزمه الغلبة سيف عليه سل الجور سيف سل (من الحديث: ويف

األم��ي��ر ف��ذاك م��ن��ه��م ب��ف��ض��ل��ه ي��ن��ت��ص��ف ول��م ال��ن��اس أن��ص��ف م��ن
ن��ظ��ي��ر م��ن ل��ه م��ا أض��ح��ى أن��ص��ف م��ا م��ث��ل إن��ص��اف��ه ي��رد وم��ن
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ال��ح��ق��ي��ر ال��دن��يء ف��ه��و ي��ن��ص��ف��ه��م ال وه��و إن��ص��اف��ه، ي��رد وم��ن

يعني الفرنساوية، طرف من اإلنكليز ببالد «إيلجيًا» سابًقا الوزير هذا كان وملا
الحرية، مذهب خالف ما كل إليه تنسب الفرنساوية كانت الدولتني، بني للمصالح رسوالً
منصب ليتقلد إال يأتي ال أنه الناس جميع يظن فرنسا إىل راجع أنه عنه شاع وكلما
عرف وقد الرعية، وأغلب الحرية أرباب سائر يبغضه كان فلذلك القوانني؛ ويغري الوزارة
بنحو توليته بعد حصل وقد ملهم، مقصوًدا كان للوزارة اختياره أن قبل من الفرنساوية

سنة.
كل يجتمعون الرعية وكالء هم الذين العماالت رسل ديوان إن سبق: فيما قلنا وقد
الوزير هذا يعزل أن امللك عىل عرضوا الديوان هذا اجتمع فلما العمومية، للمشورة سنة
املشورة ديوان أن العادة رجت وقد أصالً، لكالمهم يصغ فلم الستة، الوزراء من معه ومن
يف للمشورة الديوان هذا يف املجتمع وكان أربابه، أكثر بمقالة األشياء جميع فيه يعمل
ومنهم الوزراء، بإبقاء يرضون ال ثلثمائة منها نفًسا، وثالثون أربعمائة الوزراء قضية
فتيقنوا لهم، األقل والعدد عليهم، األكثر العدد فكان إبقاءهم، يحبون وثالثون مائة
فأبقاهم، نفسه يف أضمره ما تنفيذ عىل بهم الستعانته إبقاءهم، يحب امللك وكان عزلهم،
بالدهم من له وإخراجهم خروجهم عاقبتها فكانت ملكية أوامر بعدة القانون خرم ثم

الشاعر: قال كما فهو معزوالً،

ي��ؤول أم��ره ل��م��اذا وال ال��ق��ول ع��ل��ي��ه ي��ج��ن��ي م��ا ي��دِر ل��م
ع��ق��ب��اه ف��ي ال��ف��ك��رة ي��ح��س��ن ل��م أل��ق��اه م��ا ك��ي��ف ال��ك��الم ي��ل��ق��ي
وال��ج��ه��ال األش��رار وص��ح��ب��ة ال��م��ق��ال ف��ي ال��ت��ه��وي��ر وه��ك��ذا
ي��ن��ف��ع��ك أن زاع��ٌم وه��و ي��ردي��ك رف��ع��ك أنَّ��ى ال��ج��اه��ل ي��خ��ف��ض��ك
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الفتنة من عليها ترتب وما حصلت التي التغريات ذكر يف

أنه الثامنة املادة يف الفرنساوية حقوق عىل الكالم يف السالفة القوانني من لنا سبق قد
يف ما يرض ال أن برشط ويطبعه، ويكتبه رأيه، يظهر أن من فرنسا يف إنسان يمنع ال
أوامر، عدة أظهر قد بامللك وإذا ،١٨٣٠ سنة كانت فلما أزيل، به أرض فإن القوانني.
خصوًصا معينة، برشوط يطبعه أو يكتبه وأن رأيه، اإلنسان يظهر أن عن النهي منها:
الدولة، طرف من أحد عليها يطلع أن من طبعها يف بد ال فإنه اليومية، «للكازيطات»
يمكنه ال فكان وحده، امللك حق ليس ذلك أن مع إظهاره، يريد ما إال منها يظهر فال
ديواني أهل ورأي امللك رأي ثالثة: آراء بإجماع إال يصنع ال والقانون بقانون، إال عمله
كان إذا إال ينفذ ال ما وحده فصنع العماالت، رسل وديوان البري، ديوان يعني املشورة
يعني العماالت، رسل اختيار مجمع يف شيئًا األوامر هذه يف أيًضا وغري غريه، مع صنعه
أن قبل العماالت ديوان وفتح «باريس» يف ليبعثوها العماالت رسل يختارون الذين يف
وهذا السابقة، املرة يف فعله كما اجتماعهم بعد إال يفتحه أال حقه كان أنه مع يجتمع
بحصول نفسه يف أحس كأنه األوامر هذه أظهر ملا امللك إن ثم القوانني، خالف عىل كله
التي للحرية، أعداء بأنهم مشهورين رؤساء لعدة العسكرية املناصب فأعطى مخالفة،
الفرنساوية أن ظهر حتى بغتة األوارم هذه ظهرت وقد الفرنساوية، رعية مقصد هي
بالسياسات: العرافني غالب قال األوامر هذه حصول وبمجرد لها، مستعدين غري كانوا

الشاعر: قال كما — يرتتب ما عليها يرتتب عظيمة محنة املدينة يف يحصل إنه
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ض��رام ل��ه ي��ك��ون أن وي��وش��ك ج��م��ر وم��ي��ض ال��رم��اد ب��ي��ن أرى
ال��ك��الم أول��ه��ا ال��ح��رب وإن ت��ذك��و ب��ال��ع��ي��دان ال��ن��ار ف��إن

الحركة يف الناس أخذ «الكازيطات» يف األوامر هذه فيه ظهرت الذي اليوم مساء ففي
امللك أقارب عائلة سكنها التي السلطانية الرساية «يعني» بالروايال املسمى املحل بقرب
الناس، وجوه عىل الغم ظهر الوقت وهذا اآلن، امللك منها التي أورليان» «عائلة املسماة
لم منه والعرشين السابع يوم ويف يوليه، شهر يف والعرشين السادس يوم هذا وكأن
جميع األوامر بلغت فلذلك بالرشوط، رضائها لعدم الحرية «كازيطات» غالب يظهر
تفرت ال أنها عادتها من التي «الكازيطات» ظهور بعدم عظيمة حركة حصلت الناس
فظهر واملدارس، (والفربيقات) واملعامل «الورشات» فأغلقت عظيم، ملهم إال الظهور عن
وفرقت ملساوية ومعددة طاعته، عن والخروج امللك بعصيان آمرة الحرية بعضكازيطات
تقرص حيث الكالم؛ يبلغ قد غريها ويف بل الديار، وبهذه مقابل، غري من الناس عىل
مدخلية فلها اإلنشاء، بالغة وخصوًصا قوية فإنها الخطات، مادة خصوًصا السهام،
إذا خصوًصا الكتاب! بلغاء عيل نزل األنبياء بعد قوم عىل الوحي نزل إن قيل: كما عظيمة
هو هذا فإن الخاصة، عند ومقصوًدا العامة، عند مقبوالً اليوميات تلك يف يذكر ما كان
والة بذلك سمع فلما الخاصة، به ورضيت العامة، فهمته ما هي إذ الصحيحة؛ البالغة عني
وحارصوا «الكازيطات»، هذه قراءة من الناس ومنعوا العامة، املحال يف حرضوا الحسبة
الطباعني، من اتهموه من وحبسوا بعضها، وكرسوا الطباعة، آالت بكرس وهموا مطابعها،
قوى مما أيًضا وهذا الرعية، من امللك لرتتيب مخالًفا شيئًا أظهر ممن كثريًا (وبهدلوا)
هم الذين الفرنساوية رؤساء يعني الكازيطات هذه أرباب فكتب الفرنساوية، غضب
املدينة بجدران ولصقوها نسخها، وعددوا وأشهروها إنكار» «ورقة آراءهم فيها يكتبون
بالريوايال»1 «رساية درب يف امليعاد وكان محمله، وعينوا بالحرب، الرعية فيها وأمروا
تحاول السلطانية العساكر فكانت الحارات، من حوله وفيما األمم، من كثري فيه فازدحم
سائر يف غضبهم وظهر أصواتهم، وكثرت الرعية، دوّي فعظم االزدحام، هذا تفريق
الرعية فكان الفريقني، بني القتال والتحم الرعية، عىل العسكر فهجم والحارات، الدروب

.Le Sérail Palais Royal 1
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املطاردة وعظمت القتال فكثر الحرب، وآالت بالسيوف والعساكر باألحجار، أوالً تقاتل
يف الجانبني، من البارود صوت وظهر الحرب، آالت عن الرعية بحث ثم الجانبني، من
جعل مقالهم لسان من أصدق هو الذي الفرنساوية حال لسان فكأنما «باريس» مدينة

يقول:

رم��اح ف��ي��ه��م ع��م��ك ب��ن��ي إن

الشاعر: قال كما الرعية، من واملجروح املقتول أكثر وكان القتال فعظم

وع��ون ت��زف أب��ك��ار ب��ي��ن م��ا م��ه��وره��ا وال��ن��ف��وس ت��ن��ك��ح، ف��ال��ح��رب
ع��ي��ون ب��نُ��ج��ل رم��د وك��أن��ه��ا ط��واف��ي��ا ال��ج��راح ع��ل��ى ال��دم��اء وت��رى

القتال، عىل الناس لتحريض العامة، املحال يف القتىل وعرضوا غضبهم، فاشتد
بالقتال، أمر أنه العتقادهم ملكهم؛ عىل الناس أنفس وقامت العساكر، عيوب وإظهار
وقطع الرشطة، هللا أدام السالح. السالح! فيها: وسمعت إىل بحارة الوقت بهذا مررت فما
برشاء السيوفية من األسلحة الرعية وأخذت الدماء، سفك كثر الوقت هذا فمن امللك! دابر
وخانات (القرقوالت) عىل هجموا الطباعني خصوًصا والصنائعية العملة وأغلب غصب، أو
شعار الناس وخلع العساكر، من فيها من وقتلوا والبارود، السالح منها وأخذوا العساكر،
كما الزنبق»، «زهر صورة هي الفرنسيس ملك وشعار العامة، واملحال الحوانيت من امللك
قناديل وكرسوا عقاب»، «صورة املوسقوبية وملك هالل» «صورة اإلسالم ملك شعار أن
الفرسان ميش يتعذر حتى املطروقة، السكك يف وجمعوه املدينة، بالط وقلعوا الحارات
وهو بذلك، امللك وعلم األمر اشتد فلما السلطانية، البارود (خبخانات) ونهبوا عليه،
الفرنساوية أعداء من أمريًا العسكر قائد وجعل حكًما، محارصة املدينة بجعل أمر خارج
والرياسة، والسياسة الكياسة خالف هذا أن مع الحرية، ملذهب بالخيانة عندهم مشهوًرا
العفو أمارات ألظهر كذلك كان لو فإنه الرأي، جليل ليس امللك أن عىل هذا دلهم فقد
له أحبابًا عقالء، جماعة إال عساكره عىل ويل وملا للُملك! أبقى امَللك عفو فإن والسماح،
أعدائه، بمنزلة نزلهم حيث رعاياه هالك أراد ولكن أعداء، وال مبغوضني غري وللرعية،

بعضهم: قول ويحسن استهالله، من احزم العدو استصالح أن مع
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واإلغ��ض��اء ب��ال��م��ذن��ب، وال��رف��ق وب��ال��ح��ي��اء ب��ال��ِح��ل��م ع��ل��ي��ك
ال��ج��ه��ال ي��ص��ي��ب��ك أن ي��وش��ك ي��ق��ال م��ن ع��ث��رة ت��ق��ل ل��م إن

إعطاء يف أنعم فلو ألضداده، نواه ما وبنظري مراده، بنقيض فعله ما عليه فعاد
هذه يف كرسيه عن ونزل الحرية، هذه مثل يف وقع ملا َحريّة، الصفة بهذه ألمة الُحريّة،
عليها واعتادوا وألفوها، الحرية بصفة الفرنساوية عهد وقد سيَّما ال األخرية، املحنة

الشاعر: قول أحسن وما النفيسة، الصفات من عندهم وصارت

وف��روض ي��رع��ون��ه��ا س��ن��ن ل��ه��ا ب��ه��ا أل��ف��وا وق��د ع��ادات ول��ل��ن��اس
وب��غ��ي��ض ع��ن��ده��م ث��ق��ي��ل ف��ذاك ب��ي��ن��ه��م ال��ع��رف ع��ل��ى ي��ع��اش��ره��م ل��م ف��م��ن

املدينة» «دار يسمى: محالً العساكر يد من الرعية أخذت والعرشين الثامن اليوم ويف
وهم «الرديف»2 يعني األهيل الخفر ظهر ذلك فعند باريس، مدينة شيخ محل هو الذي
كان وقد تخفره (ورديان)3 عساكر للملك أن كما األهايل، تخفر سابًقا كانت عساكر
الرعية، عن ليمانعوا ظهروا الفتنة وقعت فلما العارش» «كرلوس أو «رشل» امللك أبطلهم
ويف منها، كثريًا وأحرقوا محلهم، من العساكر سائر وطردوا للقتال، أسلحتهم فشهروا
فقد يشء، عمل للدولة يمكن ولم الرعية، هو الحاكم وصار املحاكم، ارتفعت األوقات هذه
املحافظني جميع فكان عليه، تقدر فلم وتسكينه ذلك إلخماد القوة من عندها ما بذلت
من آالف وستة السلطاني، الورديان من ألًفا عرش الثني معينة و(الطبجية)4 متحركني،
الطبجية غري نفس ألف عرش ثمانية السلطانية العساكر جملة فكانت الصف، عساكر
يحمل ال من ولكن العدد هذا من أقل الرعية من السالح يحمل من وكان واملحافظني،
من مدفع وسلب املدينة دار أخذ وبعد املتسلح، يعني أو باألحجار، يحارب السالح
الديوان إىل ذهبوا ثم بالبلدة، السلطانية العساكر سائر انهزام ظهر الحربية العساكر
بني فيهما الحرب ووقع امللك) (رساية وهو «طويلريا»6 قرص وإىل «لوور»5 املسمى

االحتياطي. الجند الرديف: 2
الحرس. بهم يريد 3
املدفعية. رجال 4

.Louvre 5

.La palais des Tuileries 6
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األلوان املثلث البريق انترش إذ املحل؛ بهذا الحرب ف هم وبينما البلد، وأهل العساكر
إلعالم الخطر نواقيس ودقت العامة، والهياكل الكنائس عىل الحرية عالمة هو الذي
منهم السالح حمل بطلب غريها، أو املدينة أهل من «باريس» وخارج داخل الناس سائر
أهل عىل السالح وأنرضب للرعية، النرصة أن العساكر رأت فلما العساكر، عىل لالستعانة
منصبه، من نفسه رؤسائهم من كثري وعزل أغلبهم، امتنع عليهم عار وأقاربهم بالدهم
أيًضا ووقع املدينة، أربع ثالثة البلد أهل ملك الصباح، يف والعرشين التاسع اليوم ويف
سمع فلما الحرية، بريق عليهما ونرشوا فملكوهما، و«لوور» «طويلريا» قرص أيديهم يف
تمام هذا فكان رجع، السلطان، طاعة يف «باريس» أهل بإدخال املأمور عسكر رس بذلك
ترتب الوقت هذا ومن الرعية، (بريق) تحت دخلت العساكر أن حتى البلد، أهل نرضة
وكان دائم، حاكم تولية عىل الرأي ينحط حتى البالد لنظم مؤقت، وديوان وقتي حكم
األوىل الفتنة يف قاتل الذي وهو «الفييته»7 املسمى عسكر، رس املؤقت الحكم هذا رئيس
امللوك مثل ويعظم عنها، ويحامي الحرية، يحب بأنه شهري الرجل وهذا أيًضا، للحرية
وليس «البوليتيقة» يف واحد ومذهب واحدة حالة عىل وكونه الوصف بهذا اتصافه بسبب
ومشاهريهم، الفرنساوية رجال كغالب العدم حيز من للعلوم مستخرًجا قريحة، صاحب
املراد وليس وفهًما، قريحة ال مقاًما، الناس أعظم ولكن العسكرية، العلوم يف خصوًصا
التصدر أن الدنيا بالد سائر يف يشاهد ومما إليه، الرياسة انتهاء يف بل معرفته، يف القدح
الغريب ومن والطبع، بالرشع له موجبة املعرفة كانت وإن املعرفة قدر عىل دائًما ليس
الحديث مصداق كله هذا أن وأظن التمدن، الحسنة البالد يف أيًضا يقع األمر هذا مثل أن

الشاعر: قال وكما رزقه» من عليه محسوب املرء «ذكاء هو الذي الرشيف

ي��دي��ه ف��ي ل��ف��ق��ر ت��ع��ج��ب ف��ال ف��ق��ي��ًرا ف��ض��ل ذا أب��ص��رت إذا
ع��ل��ي��ه م��ح��س��وب ال��م��رء ذك��اءُ ص��دق م��ق��ال ال��ن��ب��ي ق��ال ف��ق��د

.La Fayette 7
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الشاعر: قول أحسن وما

ال��ق��ت��ادا ال��ن��خ��ل م��ع أروى ل��م��ا ب��ع��ق��ل ه��م��ى ال��س��ح��اب أن ول��و
ال��ِوه��ادا واج��ت��ن��ب ال��ه��ض��ب��ات س��ق��ى ال��م��ع��ال��ي ق��در ع��ل��ى أع��ط��ى ول��و
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رضائه من ذلك بعد جرى وفيما املدة، هذه يف امللك يصنع كان كيف
ابنه عىل اململكة خلعة ويف أوانه، فوات بعد بالصلح،

فالفتنة باريس، من القرب عىل «سنكلو» بلدة يف وهو منه برزت امللك أوامر أن اعلم
وأن وزراءه، يغري أن له بعثوا املدينة أهل أن ثم بها، يكن لم وامللك باريس، يف حصلت
يرض فلم به أمر كان ما إليه أعاد بأنه أمًرا يكتب أن يعني ويسرتجعها، أوامره، يسرتد
يفد فلم املعنى، هذا يف ويرتجوه ليستعطفوه، وكالء، عدة ذلك يف إليه وأرسلوا بذلك،
وأنه أبًدا، ذلك تريد ال الرعية أن وأخربوه طلل، عىل دمع من أضيع كان: بل كالمهم.
فلما والتبديل، للتغيري قابل غري كالمه بأن فأجاب ذلك، من أعظم فساد عليه ترتب ربما
يطلب أرسل للمصالحة، قبوله عدم بسبب الزوال عىل أرشفت قد دولته أن عنده تحقق
وأنه فات، قد الصلح أوان وأن للصلح، محل يبق لم بأنه فأجابوه بنفسه، ذلك منهم
النظر، يدقق لم وأنه النوائب، لقي العواقب يف يتبرص لم ومن العواقب، يف يتبرص لم
مشورة أهل رأي اتفق يوليه شهر من الثالثني اليوم ويف [الرضر] ذلك له حصل ملا وإال
بأن ثانية بدنة من لسلطان قريب درليان» «الدوق ليرتجوا يبعثوا أن عىل العماالت رسل
خارج وكان مملكتهم يتوىل من عىل أخرى مشورة تقع حتى اململكة؛ مقام قائم يكون
الحادي يف «باريس» إىل وصل املشورة هذه نظر اقتضاه ما وصله ما فبمجرد «باريس»
دخوله وعند الديوان هذا أهل صنعه بما برضائه وأجاب املدينة، دار يف ونزل والثالثني،
قد أنه وملخصها: بذلك، الرضاء عىل له الحامل السبب يف عظيمة عبارة يذكر رشع
خرم عن املسببة الحالة هذه يف «باريس» جعل الذي األمر عىل التحرس غاية يل حصل
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ألخلص بينكم وجئت امتثلت ولقد عبارتها، تحتمله بشع بمعنى تفسريها أو القوانني
يف كثريًا لقستها قد التي ألوان الثالثة عالمة معكم ألبس أن بد وال الفشل، من البالد
يعمل أنه يعني حًقا، الوقت هذا من تصري والرشطة بقوله: عبارته ختم ثم عمري، أول
عند الجملة هذه صارت ولقد حًقا، لكونها عنها يحاد ال متبعة وتصري اململكة، بقوانني
«رشل» إن ثم الحماسة، غاية يف بالفرنساوية وألفاظها األمثال، من مثالً الفرنساوية
له: عنها ونزوله ابنه عىل اململكة بخلع مملكته زوال من التخلص يمكن أنه ظن العارش

شعر:

ذه��ب��ا م��ا ب��ع��د ش��يء رد أن وق��ل رج��ع��ت ال��ح��م��ى أي��ام أن ل��و ي��ود

فيها وجمع ساحة، يف «الدوفني»2 ابنه وخرج إال «سنكلو»1 يف يوم ذات كان فما
وبغري باستخفاف الخرب هذا العساكر فتلقت ملًكا، واله أباه بأن وأعلمهم العساكر،
والعرشين التاسع ليلة يف وجلسائه ديوانه مع سافر ابنه وىل ملا امللك إن ثم اعتناء.
من معه من جميع فأحرض توليته، عاقبة ينتظر وحده الدوفني وبقي يوليه، شهر من
نوى معه، باملحاربة ترىض ال أنها علم فلما كيفيتها، لريى قدامه، وسريها العساكر،
«سنكلو» قرص عىل انترش خروجه، من ساعات عدة فبعد «سنكلو» من وخرج السفر،
السلطان فوصل البلدة، هذه يف السلطان (رساية) هو القرص وهذا املثلث، (البريق)
بعث الشهر هذا من الثاني اليوم ويف أغسطوس، شهر غرة يف «رنبوليا»3 يف وأتباعه
أنهما فيها يذكران قريبهما درليان»4 «للدوق ورقة «الدوقني» وابنه العارش «رشل»
«الدوق جعال وأنهما الدوفني» أخي وابن امللك، حفيد «دبردو5 الدوق عىل اململكة خلعا
جماعة، لهما يبعث أن الورقة هذه يف منه وطلبا رشده، يبلغ حتى ووليه؛ وكيله درليان»
رسل مشورة عىل ذلك درليان» «الدوق فعرض فرنسا، من خروجهما يف ليؤمنوهما
ليؤمنوه الكبار؛ من وكالء عدة له يبعثوا بأن ورضوا اململكة بخلع يرضوا فلم العماالت

.Saint cloud 1
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حاالً، الخروج يرض لم امللك أن «باريس» يف الخرب جاء إنه ثم فرنسا، من خروجه يف
أجاب بذلك سماعه فبمجرد الخروج عىل حاال ليكرهوه العساكر، من جملة إليه فوجهوا

اإلنكليز. بالد إىل متوجًها بالخروج
شعر:

ب��ه��ون وط��وًرا ي��ق��ض��ي، ب��ع��ز ط��ورا وال��ده��ر

بعضهم: قول مكارهها عىل والصرب التسلية يف قيل ما وأحسن الدنيا، حال وهكذا

ف��ان��ي ت��ال م��ن��ه��ا ف��ان��يً��ا أرى أن��ي وب��ه��ج��ت��ه��ا ال��دن��ي��ا ع��ن ب��ن��ف��س��ي س��ال
ت��الف��ان��ي إال ش��دة ف��ي ك��ن��ت م��ا ق��ل��ب م��ن أول��ي��ت م��ا أح��م��د وال��ص��ب��ر

«بباريس» اململكة مقام قائم عمه ابن كان الوقت هذا ويف تالفاني إال شدة يف كنت ما
التي ألوان الثالثة بقاء تقرير صنعه ما فأول املشورة، ولدواوين له والنهي األمر فكان
مشورة وديوان العماالت مشورة ديوان فتح ثم الفرنساوية، امللة الحرية عىل عالمة هي
عىل ويخطب امللك، يحرض العماالت مشورة ديوان فتح عند أنه العادة جرت وقد البري،
فعله عىل عازم هو وما بالده، يف التحسني من صنعه ما فيه يذكر فصيح، بكالم منرب
كالًما يقول املنرب عىل صعد امللك مقام الوقت هذا يف قائًما الدوق هذا كان وملا سنته، يف

مضمونه: وجيًزا

اململكة، قوانني هتك عقب «باريس» ملدينة حصل الذي الخطر عىل يتحرس إنه
العارش «كرلوس» له بعثها التي الورقة املشورة لديوان سلم فراغه بعد ثم
يسميانه وأنهما «دبردو» الدوق عىل اململكة لخلعهما املتضمنة «الدوفني» وابنه
«هنري» يسمى: منهم كل ملوك أربعة فرنسا يف تقدم ألنه الخامس؛ «هنري»
يوم كل يفتح املشورة ديوان وصار املشورة، من اململكة مقام قائم خرج ثم

للتدبري.
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من الفتنة هذه عىل ترتب وفيما املشورة، أهل رأي عليه انحط فيما
الفرنساوية ملك دورليان الدوق تولية

الفرنساوية آراء أن أسلفنا وقد املستقبلة، فرنسا حالة تدبر كانت املشورة أن اعلم
الجهة يف يجلسون امللكية فمنهم املوضع، يف مختلفون املشورة يف إنهم حتى مختلفة،
وكل الوسطى، الجهة يف الوزراء آلراء والتابعون اليرسى، الجهة يف والحريون اليمنى،
معموالً األمر، هذا زال وما األصوات بكثرة العربة ألن معارضله؛ غري من رأيه يقول منهم
اململكة، تريد فرقة فرقتني: اآلراء أصحاب فكان ذلك، من شيئًا الفتنة تغري ولم اآلن، إىل به
حفيد «دوبردو» الدوق تمليك يريد كان من منها األوىل والفرقة الجمهورية، تريد وفرقة
من ومنهم «بونابارته» هو الذي «نابليون» ابن تولية يريد كان من ومنهم القديم، امللك
الثانية العائلة هي «درليان» وعائلة اململكة، مقام قائم درليان» «الدوق تمليك يريد كان
ظهرت إنه ثم «الرببون» عائلة وهي البكرية، األوىل العائلة انقراض بعد للملكة، الوارثة
أن بالتجربة صح قد مضمونها، العامة، واملشارع الحارات يف وألصقت مطبوعة، ورقة
الفرنساوية تجعل فتوليته دبردو الدوق وأما الفرنساوية، بالد تناسب ال الجمهورية
تربية فهو نابليون ابن وأما منه، فرت فيما الفرنساوية فتقع «الرببون» حكم تحت

انتهت. درليان» «الدوق فتعني الحرية أعداء وهم قسيسني
الرأي: عليها انحط مواد عدة دبرت وقد

شغله من بد فال فيه ألحد حق وال ومعنى، حًسا فارغ الكريسَّ أن األوىل: املادة
عىل الدالة العبارات تحذف أن مصالحهم ومن الفرنساوية أغراض من الثانية: بأحد،
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يحط الكيفية بهذه بقاءها ألن اململكة؛ قوانني كتاب هي التي الرشطة، من االستعالء
وتبدل الالئقة الغري املواد بعض الرشطة من يحذف أن بد وال الفرنساوية، الرعية بمقام
ديوان طلب ذلك تمام بعد ثم الراهنة، الحال تقتضيه ما عىل مصلحة تكون حتى بغريها،
يرتجى أن الفرنساوية لجميع حاالً الالزمة العامة املصلحة أن الرعية وكالء مشورة
وتكون ملًكا يكون ألن اململكة؛ مقام قائم فليب» لويز درليان «الدوق سعادة حرضة
مات إذا امللك أن، يعني وهكذا، أوالده، ألكرب بعده ثم الذكور، ألوالده بعده وراثة مملكته
وأن وهكذا. األكرب، البنه كانت عذر له حصل أو مات فإذا أوالده، ألكرب اململكة انتقلت
يلقب وأن املشورة، أهل له يعينها التي املبايعة وبصيغة بالرشوط، ويرىض اململكة يقبل
عىل كبري معناه الفرنساوية ملك أن بينهما والفرق فرنسا، بملك ال الفرنساوية، بملك
ما فرنسا أرض أن معناه فإن فرنسا، ملك بخالف ملًكا، له بجعلهم األشخاص نفس
امللوك أن ذلك وسبب فيها، بالده أهل من له منازع وال وملكها، سيدها فهو باقية دامت
أنا صورته: ما يقول منهم الواحد كتب إذا وكان فرنسا، ملوك يلقبون كانوا السالفني
سالم الحارضة األوامر هذه يرى من كل عىل «نوار»1 فرنسا ملك تعاىل هللا بفضل فالن
هذا فإن نوار» «ملك قوله وأما ظاهر، فرنسا ملك وقوله: لنا، سيأتي بما ونأمر أمرنا قد
عىل يحكمون كانوا فرنسا ملك أسالف أن ذلك وسبب الرشف: ملجرد له، اصطالحي لقب
مللك اللقب وبقي منها حصة فصارت إسبانيا، ملوك إىل منهم انتقلت ثم «نوار» مملكة
السالم مني الفرنساوية ملك فالن أنا كتابته: يف يقول فإنه الفرنساوية ملك وأما فرنسا،
فإن والثاني، األول عبارة بني ففرق ونأمر أمرنا قد واالستقبال الحال يف حرض من عىل
عليه، — وتعاىل سبحانه — هللا بإنعام ونوار فرنسا مجموع ملك نفسه جعل األول:
ذلك يقول أن عن تحاىش ولقد هللا، بفضل يقل ولم الفرنسيس، ملك نفسه جعل والثاني:
أن ال له، وبتمليكهم ملته، بإرادة الفرنسيس ملك إنه يقولون فإنهم الفرنساوية إلرضاء
لرعيته يكون أن غري من عائلته، بها — وتعاىل سبحانه — هللا خص خصوصية هذه
ونسبه، بوالدته لذلك باستحقاقه عندهم معناه هللا، بفضل قوله أن هذا من فظهر مدخلية
عندنا كان فلو وإال عليها: والسلطنة األرض صاحب معناه فرنسا ملك قوله أن كما
من صدر هذا كون ينايف ال له، رعيته باختيار ملًكا امللك كون فإن العبارتان، الستوت
وملك العجم ملك بني مثالً عندنا فرق وال واإلحسان، التفضل سبيل عىل — تعاىل — هللا
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الرسل رئيس عليه فقرأ رسل، عدة أهلها إليه بعث املشورة تمام بعد ثم العجم، أرض
اضطراب يف والقلب سمعت قد بقوله: حاالً فأجاب املشورة، ديوان أهل عليه اتفق ما
عندي صح ولقد للملكة، انتخابي من املشورة، مجلس خالصة من عيل عرضتموه ما
أن يل وظهر بتمامها، الرعية حال لسان عبارة أيًضا هي عنكم الصادرة عبارتكم أن
حياتي، مدة مارستها التي السياسات يف إليه ذهبت ما يناسب القوانني يف صنعتموه ما
من سابًقا قاسيته ما حياتي مدة أنىس لست ألنني عظيم؛ انفعال ذلك من يل حصل ولكن
أعيش أن عىل ونويت السلطنة، قضية يف أطمع ال أن عىل عزمت كنت إنني حتى األهوال،
عليه، أوثره بأن جدير فهو ذلك، غلب بالدي لعمار حبي ولكن عيايل، بني مرتاًحا خامالً
رسل ديوان يف فيه، يتتوج الذي اليوم عني إنه ثم إليه، دعت الرضورة أن أيقنت قد حيث
خفر غري من عظيم، بموكب عليها املتفق الساعة يف جاء املوعود اليوم جاء فلما العماالت،
وكل بذلك، هي إنما املوكب زينة بأن ملوكهم عادة جرت وقد جلساء، غري ومن سلطاني،
حفظ درليان» «الدوق هللا حفظ بقولهم: الجواب من الناس جميع حياه خطوة مىش ما
ثالث املجلس أهل عىل وسلم الكريس، بقرب مصطبة ركب الديوان دخل فلما امللك، هللا
وخلفه يساره، عن والثاني يمينه، عن األكرب وابنه الكريس أمام دكة عىل جلس ثم مرات،
مراتب أعىل وهو — «مارشال» جمع — باملارشاالت يلقبون العسكرية يف وزراء أربعة
فرنسا، مارشال فيقال: فرنسا إىل مضاف دائًما وهو الفرنساوية، الدولة عند العسكرية

فرانسا». د «مارشال وبالفرنساوية
اإلضافة يف املقدرة الالم مثل إليه، واملضاف املضاف بني اإلضافة عىل عالمة والدال
«البري ديوان أهل عىل عزم جلوسه بعد ثم الفرنسيس، عند ظاهرة اإلضافة فعالمة عندنا،
الخالصة عليه يقرأ أن الديوان رئيس من طلب ثم بالجلوس، العماالت، رسل وديوان
«الدوق» أجاب قراءتها من الرئيس فرغ فلما باململكة، فيها الديوانني أهل عليه عزم التي
عبارتهما وزنت وقد الديوانني، خالصة التأمل مع سمعت قد ساداتنا. يا بقوله: املذكور
يف املذكورة الرشوط بجميع تعليق وال رشط غري من رضيت وأقول: النظر، فيها وأمعنت
للحلف مستعد حارض أنا وها يل، أعطيتموه الذي الفرنسيس ملك وبتلقيبي الخالصة،
ورشع اليمنى، يده ورفع الرأس، مكشوف امللك قام ثم ذلك، أحفظ أني عىل واملبايعة
الصيغة وهذه لجلجة، غري من ثابت وبصوت وترتيل، برتتيب اآلتية الصيغة، هذه يقول
املتضمنة الرشطة األمانة مع أحفظ أني عىل — وتعاىل سبحانه — هللا أشهد مرتجمة:
أني وعىل الخالصة، يف املذكور الجديد اإلصالح من عليه اشتملت ما مع اململكة، لقوانني
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هو بما حقه، حق ذي كل أعطى وإن طريقها، وعىل املسطورة بالقوانني إال أحكم ال
الفرناسوية الرعية مصلحة تقتضيه ما حسب عىل دائًما أعمل وأن القوانني، يف ثابت
يف حلفت قد ساداتنا، يا يقول: ورشع اململكة، كريس عىل صعد ثم وفخرها، وسعادتها
ملا واتساعها، عظمها مع عىل، به املرتبة بالواجبات جهلت وما عظيًما، يمينًا الوقت هذا
أال عىل عزمت كنت وقد رىض، عن إال املبايعة قيلت وما بها، أوىف أنني تحدثني نفيس أن
جرحت قد فرنسا أن رأيت ملا ولكن الفرنساوية، امللة يل أعطته الذي الكريس أبًدا أركب
الفساد، عىل أرشفت قد اململكة قوانني وبهتك بأرضها، العامة الراحة وتكدرت حريتها،
وقد العماالت» رسل وديوان «البري ديوان وظيفة من ذلك وكان القوانني، نصب وجب
أن فمأمول املستقبل يف األمن يستلزم الرشطة إصالح من صنعناه فما بذلك، وفيتهم
ثباتًا، يزيد أوروبا بالد يف والصلح خارجها، يف ومحرتمة داخلها، يف مرتاحة تصري فرنسا
امللك سلم ثم األول»، فليب «لويز امللك هللا حفظ األصوات: صاحت كالمه من فرغ فلما
ومىش، حصانه، وركب وغريهم، املجلس أهل من رآه من مصافًحا وخرج، املجلس، عىل
موكبه وكان الناس، من كثريًا عانق وربما يساره، وعن يمينه عن الناس يصافح وصار
الليل دخل وملا «الرديف» يعني األهيل الخفر املسمى امللة خفر وهن البلد، أهل من مؤلًفا
من ١٨٣٠ سنة أغسطوس شهر من السابع يف تملكه وكان عظيمة بوقدة باريس نورت

امليالد.
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األوامر عىل أيديهم خطوط وضعوا الذين للوزراء حصل فيما
فعل الذي األول امللك مملكة زوال يف السبب كانت التي السلطانية

يظفر لم بما وطمع ينظر، لم العواقب ويف فعلته،

الشاعر: قال كما

ت��ظ��ف��ر ل��م ب��م��ا ال��دن��ي��ا م��ن ط��م��ع��ت ط��ب��اع��ه��ا اخ��ت��الف ع��ل��ى ال��ن��ف��وس إن

الوزراء عىل بالتفتيش االهتمام غاية اهتموا الفتنة هذه بعد الفرنساوية أن اعلم
يف يقع ما يضمون الوزراء أن القوانني بمقتىض فإنه وأيًضا ذلك، يف السبب كانوا الذين
ثقيل، فحملهم أصالً، يشء امللك عىل وليس امللك: دون املحاسبون فهم الخلل من اململكة

الشاعر: قال يحدث، ما كل يف الوزر فعليهم التحمل، شاقة ووظيفتهم

أس��ط��ي��ع ف��ال ح��ظ��ه��م��وا وأري��د ب��ي��ن��ه��م ال��ري��اس��ة ال��ن��اس ي��ت��داول
ال��م��ت��ب��وع ال األت��ب��اع ب��ه ت��ب��ل��ى وإن��م��ا ال��ث��ق��ي��ل ال��ع��بء وأك��ل��ف
وال��ت��وق��ي��ع ال��خ��ت��م ال��رئ��ي��س وع��ل��ى ح��م��ل��ه��ا ي��رم��ى األث��ق��ال ف��ع��ل��ي��ه��م

إن قلنا: وقد عليهم، مروا إذا يوقفوهم أن البالد طرق جميع يف األوامر فربزت
وصورة املذكور، األمري هذا منهم أربعة الوزراء من فمسك «بولنياق» كان الوزراء رئيس
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فعرفوه، عظيمة، المرأة خادم صورة يف فرنسا بالد من خارًجا وجوده إنهم عليه: القبض
يف الديوان بذلك اعلموا ثم الرعية، من خوًفا الطريق يف املوجود الخفر وخفره وأوقفوه
يقول املشورة رجال من كان وقد «البري» مشورة ديوان إىل مكتوبًا هو فكتب «باريس»
الرابعة باملادة واحتج الديوان، هذا أهل من إنه حيث عليه؛ للقبض معنى ال إنه فيه:
ذلك أهل بأمر إال «البري» ديوان أهل من أحد يحبس أن يمكن ال الرشطة، من والثالثني
أنهم إال جوابهم كان فما الجنايات، مواد يف غريهم عليه يحكم أن يمكن وال الديوان،
وحبسه؛ عليه بالقبض اإلذن املشورة خالصة فكانت تشاوروا ثم مكتوبه وقرءوا اجتمعوا
ثم قلعتها، يف وحبي «باريس»، بقرب «ونسينه»1 بلدة إىل به فجيء عليه، يحكموا حتى
أبًدا الرتذيل من يشء منهم ألحد يحصل أن غري من مًعا وحبسوا األخر الثالثة عىل قبض
لتسمع «البري» مشورة ديوان يف عظيًما محالً لهم بنوا حبسهم مدة أنهم ثم حبسه، مدة
الهجوم للرعية يمكن ال حتى عظيمة، صورة عىل وثيًقا متينًا بناء وجعلوه فيه دعواهم
عظيم وقع لها أمواالً ذلك وكلفوا الحبس، من يخلصوهم أن ألحبابهم وال ألذيتهم عليهم
وكانت يوم كل بهم يأتون وصاروا منه، محل يف وحبسوهم املكان هذا إىل بهم جاءوا ثم

بسماعه. اإلنسان غرض يتعلق ما أعظم من دعوتهم
لك ولنذكر دولتها: وعدل الفرنساوية تمدن عىل قطعية داللة يدل ما أجل ومن

فنقول: منها يشء بعض

من رجالً سبعني بعزل إرادته تعلقت توىل ملا الجديد الفرنسيس ملك أن اعلم
سمى ثم السابق امللك العارش» «رشل والهم كان الذين «البري» مشورة أهل
من (فضلوا) السبعون هؤالء كان فلو غرضه عىل كان من جديدة تسمية منهم
«البري» مشورة ديوان أهل غالب فكان الوزراء، عن يحامون لكانوا الديوان أهل
ميلهم وعدم الجملة يف نفوسهم وطيب بالقوانني، التمسك أن إال لهم أعداء
منه يتعجب ومما املذكورين، الوزراء نجاة يف سببًا كان الظلم إىل بالطبيعة
من عنه يحامي واحًدا يختار أن أراد عليه القبض حني «بولنياق» الوزير أن
ليس قبله املعزولني الوزراء أحد «مرتنياق» إال يخرت فلم باألحكام، العارفني
«مرتنياق» هو الذي اآلخر أن ذلك من وأعجب محبة، وال وصلة وبينه بينه
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اإليرادات لدفع املعارف من عنده ما وبذل التامة، األمانة غاية مع بذلك وىف
ثم لهم، محاميًا وّكل عليهم املقبوض الوزراء من واحد كل وكذلك موكله، عن
بخصوصه يطلبونه املحبوسني الوزراء من واحد لكل أرسلوا الدعوى فتحوا ملا

واللني. الرفق غاية مع

فيجيب رتبتك؟ ما منصبك؟ ما وصفك؟ ما اسمك؟ ما به: يسأل ما أول وكيفية
بأنك أتقر منهم: واحد لكل قالوا ثم ذكر ما يعرفون كانوا ولو األسئلة، هذه بأجوبة
امللك بأن فيجيب ذلك؟ فعلت يشء وألي نعم، قال: امللك؟ أوامر تحت يدك خط وضعت
وقد فقط؟ اآلن أو الزمان قديم من عليه عزم وهل ذلك؟ فعل امللك أراد يشء وألي أراده،
مع أصالً، امللك حرضة ديوان أفيشرس ال بقوله: األسئلة هذه مثل يف يجيب منهم كل كان
الديوان أرسار من بيشء منهم أحد يتفوه ولم املعزول ملليكهم املجلس يف التعظيم غاية
املحامون جاء خالصته وكتب وانتهائه، سؤالهم بعد ثم ذلك، عىل أحد يكرههم ولم أبًدا،
كان مقصدهم وأن الذنوب من بريئون الوزراء أن ليظهروا أيام، عدة أيًضا ومكثوا عنهم
من صورته: هذه بما قضت ثم الدعوى، جميع املشورة امتحنت ذلك فبعد وهكذا، حسنًا،
حيث ومن اململكة، لقوانني املخالفة األوامر تحت أيديهم خط وضعوا الوزراء إن حيث
وتجريدهم الدائم، بالحبس عليهم املشورة حكمت ومخالفتها، القوانني حرمة هتكوا إنهم
وهو الحكمي باملوت ذلك عىل زيادة «بولنياق» عىل وحكمت وألقابه، الرشف أوصاف من
ال مدة ميض بعد باجتهاده، القايض بموته وحكم خربه انقطع من مسألة نظري تقريبًا
أن هو املدني» «املوت له: ويقال الفرنساوية، عند الُحْكمي واملوت غالبًا، فوقها يعيش
بذلك عليه املحكوم أن وهو األحوال، من كثري يف امليت كحكم عندهم الحي حكم يكون
يصح وال حقيقة، مات إذا ما مثل ورثته يد تحت ليدخل يملكه ما جميع عنه يزول
يمكنه وال ذلك، بعد ملكها التي األموال غريه هو يورث أن وال ذلك: بعد غريه يرث أن
الوصية وال إهداؤه، يجوز وال وصية، أو بهبة بعضها أو جميعها أمواله يف يترصف أن
وال رشعية، شهادة يف شاهًدا وال وصيًا وال وليًا يكون أن يجوز وال بالقوت، إال له
عليه: املرتتبة لألحكام بالنظر األول، نكاحه ينفسخ بل نكاحه، ينعقد وال دعواه، تقبل
وبالجملة حقيقة، هو مات لو كما أنفسهم يف أو أمواله يف يصنعوا أن وأوالده ولزوجته
من بذلك عليهم يحكم ممن وأمثاله الوزير هذا كان ملا ولكن باملوتى، ملحق حي فهو
ما عىل العادة يف يبقى بذلك عليه املحكوم كان الرتبية، حسنة ذريته وكانت الناس، أعيان
بينه ناج وأنه املحض، التعدي باب من هذا أن تعتقد عائلته لكون الحكم؛ قبل عليه كان
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بعد منه ولدت ولو باطنًا، عصمته يف أنها العتقادها أصالً؛ زوجته تفارقه وال مواله، وبني
الحكمي، املوت عىل املرتتبة األحكام خالف هذا كان وإن معهم، اإلخوة ورثه ولًدا ذلك
فأخربهم الحقيقي، باملوت عليهم الحكم من بد ال وقالوا قاموا بذلك الرعية سمعت وملا
القوانني كتاب وإن واإلنصاف، والعدل الحرية من تطلبونه ما يناقض هذا أن الدولة أهل
باالجتهاد املشورة حكمت وإنما خيانة، منهم حصلت إذا الوزراء عقوبة نوع يعني لم

الشاعر: قول حقهم يف ويصلح ألمثالهم، وزجًرا لهم عقوبة

ال��رواب��ي ف��ي ال��ج��د م��ن وه��م ح��ض��ي��ض ف��ي ال��م��ج��د م��ن ف��ه��م
ال��ش��ب��اب ع��ودة م��ن أع��ز وع��دوا ف��ت��ش��وا إذا وه��م

من أخرجوهم املشورة خالصة عىل يطلعوهم أن قبل بذلك، عليهم حكم أن ليلة ثم
ومنها بها، فحبسوهم «ونسينه»2 قلعة إىل وخفروهم ألجلهم، بني كان الذي الحبس هذا
مما الكيفية، بهذه عليهم والحكم اآلن، إىل بها محبوسون وهم أخرى، قلعة إىل نقلوهم

الفرنساوية. الدولة أخالق حسن عىل يدل

.Le chateau de vincennes 2
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ويف العارش» «رشل عىل الفرنساوية سخرية يف الفتنة بعد كان فيما
بذلك الفرنساوية اكتفاء عدم

الفتنة هذه حصول قبل أيديهم يف الجزائر بالد وقوع خرب الفرنساوية إىل جاء أنه اعلم
فبمجرد به، والرسور الفرح أظهروا وإن حماسة، غري من الخرب هذا وا فتلقَّ يسري، بزمن
والرسور، الفرح مدافع بتسييب أمر «بولنياق» الوزراء رئيس إىل الخرب هذا وصل ما

قال: من صدق ولقد

ال��زم��ان ُخ��ِل��ق ه��ذا ألج��ل أح��زان ط��يَّ��ه س��رور وك��م

وانترصت نفذ، مراده إن حيث بنفسه؛ العجب يظهر كأنه املدينة يف يتماىش وصار
وانترصت إال قالئل أيام كانت فما الجزائر، بالد عىل وزارته زمن يف الفرنساوية
بالكلية نسيت الجزائر مادة إن حتى تلك، من أعظم نرصة ملكه وعىل عليه، الفرنساوية
برشوط، منها خرج الجزائر حاكم أن عىل األخرية: بالنرصة إال يتحدثون ال الناس وصار
وللزمان منه، وقع ما عىل يتندم مملكته من خرج الفرنسيس وملك يملكه، ما منها وأخذ
بأسباب الجزائر بالد عىل غارته عىل عاقبته هو هذا وكان تحول، وأحوال تدول، رصوٌف

الرأي. بطل الهوى نرص وإذا النفس، هوى إرضاء بمجرد بل ذلك، تقتيض ال واهية
الكنيسة القديم امللك ودخل الجزائر، بأخذ سمع ملا الكبري املطران أن وقع مما
النرصة، هذه عىل ليهنيه املطران ذلك إليه جاء ذلك عىل — وتعاىل سبحانه — هللا يشكر
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املسيحية امللة كون عىل — وتعاىل سبحانه — هللا يحمد أنه معناه: ما كالمه جملة فمن
بني الحرب أن مع — انتهى — كذلك زالت وال اإلسالمية، امللة عىل عظيمة نرصة انترصت
ومعامالت تجارات ومشاحنات سياسية، أمور مجرد هو إنما الجزائر وأهايل الفرنساوية

والتعاظم. التكرب منشؤها ومجادالت، ومشاجرات
وقعت فلما ضجًرا، إال تثمر لم شجًرا، املشاجرة كانت لو الحكيمة: األمثال ومن
حتى فيه ما جميع وأفسدوا وخربوه، هروبه بعد املطران بيت الفرنساوية كرس الفتنة
مذموًما زال وما ثانيًا، بيته عىل وهجم ثانيًا، واختفى ظهر ثم أثر له يعلم ولم تخفى، إنه

الشاعر: وقال مخذوالً،

ق��وم إل��ى ق��وم م��ن ��ل تَ��نَ��قَّ دن��ي��ا دول إن��ه��ا روي��ًدا ت��ع��ج��ب��نَّ ال

من الجزائر» «باشا أخرج العارش» «رشل أن رأوا ملا الفرنساوية إن ثم قوم إىل
الطرق، يف الجزائر وباشا هو ويصورونه العارش»، «برشل يهزءون صاروا أيًضا، مملكته
صوروه أنهم ذلك جملة فمن ظريفة؛ ونكات غريبة، تلميحات النوادر وقائع يف ويكتبون
كأن نوبتك؟!! جاءت أيًضا.. وأنت الجزائر: باشا صورة تحت وكتبوا املذكور والباشا هو

عزلتني! كما عزلت أيًضا وأنت به: ليهزءوا استفهاًما للملك يقول الباشا
شعر:

وال��خ��ط��وب ال��م��ص��ائ��ب أم��ام��ك��ُم روي��ًدا ب��ن��ا ل��ل��ش��ام��ت��ي��ن ف��ق��ل

آخر: وقال

وال��رت��ب ال��م��ن��اص��ب ت��ط��يِّ��ش��ه م��م��ن ت��ك��ن ف��ال ال��رج��ال ي��ف��ت��رس ال��ده��ر
س��ب��ب ت��ق��ل��ب��ه ف��ي ش��يء ول��ك��ل زل��ة ب��أدن��ى زال��ت ن��ع��م��ة ك��م

قم العارش: «لرشل» يقول املذكور الباشا إن نصه: ما النوادر وقائع يف أيًضا وكتبوا
سبيل عىل شيئًا، لك جمعنا يشء معك يكن لم وإن معلوم، قدر عىل كذا، لعب نلعب بنا
و«رشل غنيٍّا، بالده من خرج الجزائر باشا أن إىل بذلك يشريون الناس! من الصدقة
يتكفف األعمى صورة يف املذكور امللك أيًضا وصوروا فقريًا، بالده من خرج العارش»
يف يتبرص لم أنه إىل يشريون األعمى، للفقري يشء بعض اعطوا سؤاله: يف ويقول الناس،
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أنهما إىل إشارة كنيسة من خارجني «بولنياق» ووزيره هو أيًضا روه وصوَّ األمور، عواقب
امللك أن يزعمون وكانوا أمراء، ال قسوس وإنهما الباطلة، العبادة هذه يف إال يفلحان ال
التي كنيسته يف كالقسيس بالناس ويقدس القسيسني، لبس األحيان بعض يف يلبس كان
عشق فيها: مطبوعة، بورقات الفتنة هذه بعد البلدة يف يصيحون وكانوا (رسايته)، يف
هو ليس ابنه ابن وبأن وهكذا، الكبري، املطران وفسق سنه، صغر يف وفساده امللك هذا
ليبيعوها األوراق بهذه يصيحون كانوا أنهم والعجيب مزور، ابن هو وإنما حقيقيًا، ابنًا
يف يكتبون أنهم ذلك من وأعجب امللك، أقارب من هو الذي الجديد، امللك بيت ساحة يف
والدة بعد اإلنكليز، «جرناالت» يف سابًقا ذلك كتب الذي هو الجديد امللك إن الورقة: هذه
وكتابة قوالً الرأي حرية أن ملا عليهم، ينكر أحد وال بذلك، ويصيحون القديم، امللك حفيد

بذلك. تقيض
ونصب عزله يريد من منها عظيمة، تعصبات عدة ظهرت امللك هذا تولية وبعد
الحكم لنصب تعصب من ومنهم ذلك، عن أزيد وطلبه بالحرية اكتفائه لعدم الجمهورية

السابق. امللك حفيد وتولية القديم،
البالد. من غريها إىل آثارها تعدت وربما اآلن، إىل اآلثار باقية الفتنة هذه زالت وما
وقد الفلمنك، مملكة من البلجيك إقليم انعزال عليها ترتب التي الفتنة ذلك: فمن

منها. جزءًا كان
املوسقوبية. حكم من والخروج الحرية له بالد طلب أيًضا: آثارها ومن

إيطاليا. بالد يف وقعت التي الفتن ومنها:
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وتقليد األول امللك بانعزال سماعهم بعد اإلفرنج، دول من كان فيما
بذلك رضائهم ويف الثاني، للملك اململكة

عىل اإلفرنجية الدول تعاهد بعد رجعت قد القديمة السلطانية العائلة أن يخفى ال
إىل العائلة هذه وترجيع هلينة»، «سنت جزيرة إىل ونفيه وإخراجه «نابليون» السلطان
الدول ملوك بمعاهدة هو إنما العائلة هذه فتملك الغريبة، البالد يف كانت أن بعد البالد
فلما الفرنساوية، غالب أنف عن رغًما فرنسا عىل مملكة الحقيقة يف فهي اإلفرنجية،
بالدهم، عىل بجيوش يأتون املذكورين امللوك أن من الفرنساوية خيش الفتنة وقعت
عائلة هي التي األخرى العائلة بتملك ذلك من فتخلصوا العائلة، هذه كريس وينصبون
يرضوا لم إذا أنهم عىل وعزموا ال؟ أو بذلك امللوك تريض هل يعلموا لم ولكنهم «أرليان»،

ذلك. عىل يدل ما وجهزوا حصل ما حصل ولو حاربوهم، ملحاربتهم وجاءوا بذلك
إسبانيا ملك أن اعلم فنقول: املادة لهذه بالنظر اإلفرنج ملوك نسبة هنا لك ولنذكر
العائلة ألن أقاربه؛ من أيًضا وهو القديم، فرنسا ملك سياسة وسلوكه بسياسته يوافق
ظاهًرا إليها تميل فهي فرنسا، ببالد تحكم التي العائلة من إسبانيا ببالد تحكم التي
يشء منهما يحصل ال اململكتان فهاتان الربتوغال، بالد امليل ذلك يف ومثلها وباطنًا،
ودولة «رومة» ودولة «نابيل» دولة فإن إيطاليا بالد وأما القديمة، العائلة عىل به يخاف
فحينئذ القديمة، العائلة يعني «الرببون»، سياسة سياستها يف أيًضا توافق «رسدنيا»
ودولة «املسقو»، دولة وأما الفرنساوية، بالد يف وقع بما باطنًا تأثرت الدول هذه ملوك
«الرببون» عائلة تولية عىل متعاهدة فإنها و«اإلنكليز» «الربوسه»، ودولة «النيمسا»،
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وأما املسقوبية، الدولة وخصوًصا تأثر، نوع بذلك تأثرت أيًضا فهي اململكة، القديمة
الفرنساوية دولة مع يبق فلم الكبرية، للدول تابعة فإنها اإلفرنج ببالد الصغرية الدول
الرضا أظهرت اإلنكليز دولة أهل أن غري الحرية، تريد صغرية أقاليم بعض إال الجديدة
جرت وقد الجديد، الفرنساوية مللك باململكة اعرتف من أول كان ملكهم فلذلك وقع؛ بما
من وهو ذلك، عىل ويقروه بالتملك، امللوك له يعرتف أن من بد ال توىل إذا امللك أن العادة
«اإليلجي» وأخربه بذلك، سمع ملا األعظم السلطان موالنا حرضة إن يقال غالبًا، الرسوم
أقره ذلك عىل أقروه فإن اإلفرنج، ملوك تصنع ما يرى حتى شيئًا يصنع ال بأنه أجاب

قليل. اإلفرنجية الدولة دوائر ميدان يف العلية الدولة ومدخلية أيًضا
يتغري أال برشط أقره ذلك بعد ثم املوسقو، ملك طويلة مدة اإلقرار يف توقف وممن
يحصل أن غري من عليه، هي ما عىل تبقى اإلفرنج أن يعني اإلفرنج، بالد ميزان يف يشء
كانت عما تزيد ال مثالً فرنسا مملكة أن بمعنى السياسة، يف مرجوحية أو راجحية بها
أقرته إنما الجديد، الفرنساوية ملك أقرت التي امللوك أكثر أن والظاهر الفتنة، قبل عليه
به، وتجهر بذلك تحس الفرنساوية إن حتى وقتيًا؛ رضاه وقع بما ورضيت ذلك، عىل

وتعليق. هدنة كأنه تراه الذي الصلح بذلك تثق ال كأنها
بني وظهوره الحرب إشهار فيها يتوقع الناس جميع كان فرنسا من خرجت وملا

الربوسة. أو اإلسبانيول، أو املوسقوبية، أو والفرنساوية، النيمساوية
مع التئام اآلن وللفرنساوية يكون، ربما كان بما أعلم — وتعاىل سبحانه — وهللا

الرحلة. خاتمة يف فراجعه الرجوع عىل الكالم وأما أبًدا، مثله يسبق لم اإلنكليز
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املقدمة] من الثاني الباب يف املرسودة والفنون العلوم من نبذات ذكر [يف

كتب عدة عىل تشتمل وهي

األول الكتاب

التالمذة. لجميع العامة والعلوم الفنون ذكر ويف هي، حيث من والفنون العلوم تقسيم يف
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اإلفرنج طريق عىل والفنون العلوم تقسيم يف

اإلدراكات هو فالعلم وفنون علوم قسمني: إىل البرشية املعارف قسموا اإلفرنج أن اعلم
قواعد حسب عىل اليشء صناعة معرفة فهو الفن وأما الرباهني، بطريق املذكورة املحققة

مخصوصة.
طبيعيات إىل تنقسم الرياضية وغري وغريها، رياضيَّة إىل تنقسم العلوم إن ثم

وإلهيات.
واملقابلة. والجرب، والهندسة، الحساب، هي: الرياضية والعلوم

الكيمياء. وعلم الطبيعة، وعلم الطبيعيات، تاريخ هي: الطبيعية والعلوم
وعلم واألحجار املعادن وعلم واألعشاب، الحشائش علم الطبيعيات بتاريخ واملراد

الحيوانات.
املعادن، ومرتبة النباتات، مرتبة التولدات: مراتب تسمى الثالثة الفروع وهذه

الحيوانات. ومرتبة
الطبيعيات. فوق ما أو الطبيعيات: وراء ما علم أيًضا فتسمى اإللهيات وأما

ما العقلية فالفنون عملية، فنون وإىل عقلية، فنون إىل تنقسم فإنها الفنون وأما
والشعر، واملنطق، النحو، وعلم والبالعة، الفصاحة علم مثل العلوم، من قربُها يكثر
وأما علمية. قواعد إىل تحتاج ألنها عقلية؛ فنون هذه فإن واملوسيقى، والنحاتة والرسم،

الِحَرف. فهي العملية: الفنون
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واحد، يشء الغالب يف والفنون العلوم أن فعندنا وإال اإلفرنج، حكماء تقسيم هو هذا
من املطلوبة العلوم إن ثم لغريه، وآلة بنفسه، مستقالً علًما الفن كون بني يفوق وإنما
هذه ومعرفة والرسم، والتاريخ، والجغرافيا، والهندسة، الحساب، هي: التالمذة عموم
نذكر أن هنا علينا وجب فلذلك بها؛ يتعلق وما الفرنساوية، اللغة معرفة بعد تكون كلها

منها: نبذة
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الفرنساوية اللغة اصطالح ذكر ويف هي حيث من اللغات تقسيم يف

وكانت عليه املتكلم سكوت يحسن معنى السامع أفهام يف كانترضورية ملا اللغة أن اعلم
املتعلم عىل األمم جميع عند وجب واملحاورات، املخاطبات ويف والتفهم التفهيم يف الزمة
الدالة املخصوصة األلفاظ هي حيث من واللغة عداها، ملا وسيلة ويجعلها بها، يبتدئ أن
قسمان: وهي األمم، باختالف املختلفة والكتابة الكالم وطريقها املخصوصة، املعاني عىل
والرتك، والفرس، العرب، كلغة اآلن بها يتكلم ما فاألول مهجورة؛ ولغات مستعملة، لغات
ما والثاني واملوسقو، والنمسا، واإلسبانيول، واإلنكليز، والطليانية، والفرنسيس، والهند،
واليونانية والالطينية، القبطية، اللغة مثل الكتب يف إال يبق ولم واندثر أهله انقرض
أراد ملن نافعة املخاطبات يف املهجورة اللغات هذه ومعرفة باإلغريقية، املسماة العديمة
هذه لتعلم معدة مخصوصة مدارس توجد اإلفرنج بالد يف املتقدمني، كتب عىل االطالع

نفعها. من يعلُمون ملا األلسن،
القواعد هذه وتسمى وقراءة، كتابة لتضبطها قواعد من لها بد ال اللغات من لغة وكل
يعني الكالم، تركيب ومعناها «أغرمري» الفرنساوية وباللغة «أغرماتيقا» الطليانية باللغة
الكالم تصحيح يعرف به علم فهو: هنا مرادنا وهو هي، حيث من اللغة ضبط علم
معنى السامع إفادة به قصد ما والكالم االستعمال، املرادة اللغة اصطالح عىل والكتابة
ثالثة: العربية اللغة أهل عند وأقسامها الكلمة، من يرتكب وهو السكوت، عليه يحسن
نحو مبهم أو هو، نحو مضمر أو زيد، نحو مظهر إما واالسم والحرف، والفعل االسم،
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إما والحرف كارضب، أمر أو كيرضب، مضارع أو كرضب، ماض إما والفعل هذا،
وبل. كهل بينهما مشرتك أو وقد، كمن قسميه من بواحد مختص

واسم الضمري عندهم الفرنساوية أن لنا سيأتي ألنه هنا؛ التقسيم هذا قسمنا وإنما
عرشة، الكلمة أجزاء جعلوا فإنهم الوجوه من بوجه منه يعدان وال لالسم، قسيمان اإلشارة
والنعت التعريف وحرف والضمري االسم، وهي عالمة له مستقل قسم منها واحد كل
الفعل، مكيف عندهم ويسمى والظرف والفعل والفاعل املفعول أسماء وهو واملشرتك
االسم تعريف يف فيقولون ونحوه، والتعجب النداء وحروف الربط وحروف الجر وحروف
ويف وحجر، وفرس زيد مثل العالم وغري العالم عىل أي يشء أو شخص عىل تدل كلمة هو
التعريف الم عندهم أيًضا هو التعريف وحرف االسم مقام يقوم ما هو الضمري: تعريف
ويف بالضم، «ل» للمذكر فإنه عليه، الداخل االسم باختالف يختلف أنه إال عندنا كما
تعريف يف ويقولون بها ينطق ال السني ولكن «لس». ولجمعيهما بالفتح، «ل» املؤنث
الصفة نظري فهو وجميل، كحسن األوصاف من بوصف االتصاف عىل يدل ما هو النعت
عندهم والظرف ومرضوب، ضارب نحو فإنهما املفعول واسم الفاعل اسم وأما املشبهة،
فإذا العربية، اللغة يف الجر وحروف الظروف، مثل الجر وحروف العرب، لغة يف مثله
الجر حروف من وبعد قبل فإن وبعده، زيد قبل «جئت» الفرنساوية: باللغة اإلنسان قال
الروابط الحروف وأما ظرف، فإنه ذلك نحو أو قبل أو أوالً زيد جاء قال وإذا عندهم،
جاء قولك يف العطف واو نحو جملتني أو كلمتني بني تتوسط ما بأنها يعرفونها فإنهم
من وحينئذ إذن القسم هذا ومن طويالً، زمنًا أعيش أن أؤمل قولك أن ونحو وعمرو، زيد
والتعجب النداء وحروف قابل، فحينئذ أنت أو للتعلم قابل أنت فإذ عاقل، أنت قولك نحو

التقسيم. هذا يلزمها لغتهم وقواعد معلومة، ونحوها
الحرص وأن اللغات، سائر يف ثالثة الكالم أو الكلمة أقسام بعضهم: قول أن ويظهر
وعدمها زمان عىل باملفهومية استقل ما وداللة وعدمه، املفهومية استغاللها لعلة عقيل

يشء. بعض فيه
قسمها ثم الثالثة، األقسام هذه إىل أوالً قسمها من الفرنساوية كتب يف ورأيت

حاله. عىل عقيل حينئذ فالحرص ثانويًا، تقسيًما
عبارة يسمى فكالمه بالكتابة، أو بالكالم إما مقصوده عن يعرب إنسان كل إن ثم
قلم يكون فقد وقلًما، ومسطرة نفًسا يسمى بالكتابة مقصوده عن وتعبريه ومنطًقا،
إنه ثم فصيًحا قلمه ويكون ألكن، اإلنسان يكون قد فإنه عبارته، من أفصح اإلنسان
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للمقصود مؤدية عبارته كانت وإن عالية، عبارته كانت مقبولة غرابة وأغرب أفصح إذا
أو ركيكة فهي السماع يمجه يشء بعض بها كان وإن مناسبة، فهي ركاكة غري من
إما الكاتب إن ثم األصل، عىل أو اختصار أو إطناب بها إما فالعبارة ، كلٍّ وعىل رديئة،
باللغة تأليفه أو كالمه يكون أن فإما كل وعىل نثر، أو بنظم مراده عن يفصح أن
يف األصل هو النثر فقواعد املوافقة، باللغة أو الدارجة املسماة املحاورات يف املستعملة
والتاريخ العلوم لسان وهو السجع، يف إال تقفية وزن إىل يحتاج وال والتآليف، الكالم
من كثري بها كان العربية اللغة والتساع ذلك؛ ونحو والخطابات واملراسالت واملعامالت

أصالً. العلوم كتب فيها ينظم فال الفرنسيس لغة وأما منظوًما، العلوم كتب
زيادة يحتاج وهو مقفى، موزون بكالم مقصوده عن اإلنسان يفصح أن هو والنظم
بعضهم قول ويعجبني لنظمه، الداعية واألسباب وقوة العبارات، رقة إىل الوزن عن

موريٍّا:

وج��وه��ُر ت��ع��د ال خ��ص��بً��ا ب��ي��ن م��ا رج��ال��ه اخ��ت��الف ع��ل��ى ال��ق��ري��ض ص��وغ
ال��ج��وه��ري» «ص��ح��اح م��ن ف��خ��ذه ن��ظ��ًم��ا ب��درِّه ت��ف��وز ب��أن أردت وإذا

ولبعضهم:

ت��ه��ذي��ب��ه ف��ي ال��ت��ك��ل��ي��ف وي��س��وم��ن��ي م��ه��ذب غ��ي��ر ال��ش��ع��ر ي��ق��ول م��ن ي��ا
ب��ه1 ت��ه��زو م��ا ت��ه��ذي��ب م��ن ل��ع��ج��ب��ت م��س��اع��دي ف��ي��ك ال��خ��ل��ق ك��ل ك��ان ل��و

األسباب: فقد يف بعضهم وقال

م��غ��ل��ق وال��ب��واع��ث ال��دواع��ي ب��اب ض��رورة ق��ل��ت ال��ش��ع��ر ت��رك��ت ق��ال��وا
ي��ع��ش��ق م��ل��ي��ح وال ال��ن��وال، م��ن��ه ي��رت��ج��ى ك��ري��ٌم ف��ال ال��دي��ار: خ��ل��ت

تماًما. الجناس ليكون تهذيبه، ما الصواب: 1
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آخر: وقال

ن��ف��اق2 ب��ع��د — أس��ف��اه وا — ب��ار ق��د ح��ال��ه ع��ل��ي��ك��م ي��خ��ف��ى ال ال��ش��ع��ر
اإلم��الق3 م��ن أح��ي��ا وه��م م��ات��وا، ف��إن��ه��م ال��ق��ري��ض؛ ل��ب��ن��ي وارح��م��ت��ا

علم بمقتىض فيها النظم يمكن لغة كل فإن الغرب؛ بلغة خاص غري الشعر ونظم
وحرصه العرب لغة يف عليها املدون به الخاصة الكيفية عىل العروض فن نعم، شعرها،
الفرنساوية اللغة يف وليس العربية، اللغة لخصوص هو املستعملة عرش الستة البحور يف
به الشاعر يكون أن بد ال بل الشعر، نظم يف تكفي ال النظم فن ومعرفة النثر، تقفية

مقبول: غري وشعره بارًدا نفسه كان وإال وطبيعة، سليقة النظم سجية

ال��ك��م��ال أرب��اب ل��س��ان ف��ذاك ش��ع��ر ن��ظ��م ف��ي م��ل ال��ع��رب��ي إل��ى
ب��ال��خ��ي��ال ط��رز ال��ت��رك وش��ع��ر ب��ج��ام أس��ك��رن��ا ال��ف��رس ف��ش��ع��ر

واملقطعات القصائد أحسن من ملخصة األشعار من صغرية خالصة هنا ولنذكر
جرير: قول الغزل يف العرب قالته بيت أرق أن اشتهر قد فنقول:

ق��ت��الن��ا ت��ح��ي��ي��ن ل��م ث��م ق��ت��ل��ت��ن��ا، ح��ور ط��رف��ه��ا ف��ي ال��ت��ي ال��ع��ي��ون إن
إن��س��ان��ا ال��ل��ه خ��ل��ق أض��ع��ف وه��ن ب��ه ح��راك ال ح��ت��ى ال��ل��ب ذا ي��س��ل��ب��ن

أنك تزعم له: فقال ثعلب، عىل أعرابيٌّ دخل إنه وهي: لطيفة، حكاية هنا ولنذكر
وأسلسه العرب، قالته بيت أرق أنشدني فقال: يزعمون، كذا فقال: باألدب؟ الناس أعلم
السفلة الكه قد رث، غث الشعر هذا فقال: آخره، إىل العيون إن جرير: قول فقال
الوليد بن مسلم قول فقال: : أعرابيٌّ يا عندك من أفدنا ثعلب: فقال غريه، هات بألسنتها،

الغواني: رصيع

فيه. الناس ورغب راج: البيع: نفق مصدر نفاق: 2
االفتقار. اإلمالق: 3
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ال��ك��واع��ب ل��ح��ظ ال��س��ل��م ف��ي وي��ق��ت��ل��ن��ا ف��ن��ب��ي��ده��م ال��وغ��ى أب��ط��ال ن��ب��ارز
ال��ح��واج��ب ف��ي ف��وق��ت س��ه��ام ول��ك��ن ن��ف��وس��ن��ا ت��ف��ن��ي ال��ح��رب س��ه��ام ول��ي��س��ت

أبي ابن مسلم فشعر بالخناجر! ولو الحناجر، عىل اكتبوها ألصحابه: ثعلب فقال
قول بني كنسبتها بينهما القوة نسبة إن وأقول: جرير، قول من حماًسا أقوى الوليد

بعضهم:

ب��ن��ان��ه ي��دم��ي ال��ح��ري��ر ول��م��س ـ��ه خ��دي��ـ ت��ج��رح ال��ن��س��ي��م خ��ط��رات

اإلرسائييل: سهل ابن وقول

ت��ع��ب��ا س��ف��ك��ه ف��ي ح��م��ل��ت��ه أق��ول: م��ع��ت��ذر ال��م��س��ف��وك دم��ي ع��ن ل��ه إن��ي

بعضهم: قول الوليد بن مسلم قول سلك يف نظمه يمكن ومما

وال��م��ح��اج��ر أح��داق��ه��ا وأق��ت��ل��ه��ا زم��ان��ن��ا دواه��ي م��ن ال��ع��ذارى ن��ع��د
واألس��اور أط��واق��ه��ا وأع��ظ��م��ه��ا ص��روف��ه دائ��رات إل��ي��ه��ا ون��ش��ك��و

همزيته: يف الزليل أفندي أمني قول ويعجبني

وم��س��اء ب��غ��دوة ال��س��رور ف��رص ت��دع وال ب��ال��غ��ب��وق، ص��ب��وح��ك واق��رن
ال��ن��دم��اء س��ائ��ر وأش��ه��د ع��ق��ل��ي، م��ه��ره��ا واج��ع��ل ال��ح��ان، ب��ب��ن��ت واع��ق��د
س��م��اء ن��ج��وم ب��ل درٍّ ب��ع��ق��ود ج��ي��ده��ا ت��ق��ل��د ب��ك��ًرا واس��ت��ج��ل��ه��ا

قال: أن إىل

ال��ص��ه��ب��اء م��ن ن��وع وح��دي��ث��ه ول��ح��ظ��ه ِل��م��اه ف��ي س��اق ك��ف م��ن
واإلي��م��اء ب��ال��ل��ح��ظ ق��ط��ف��ه ع��ن ب��أس��ه��م ح��م��اه ورد وب��خ��ده

267



باريز تلخيص يف اإلبريز تخليص

الحجازي: الشهاب قول ذكر هنا ويحسن

ورق ال��ظ��رف ح��ل��ل وع��ل��ي��ه ورق ل��ل��ط��رف راق وغ��ص��ن ال
ال��ش��ف��ق وال��خ��د ال��ل��ي��ل وال��ش��ع��ور ن��اظ��ري ع��ن ت��غ��ب ل��م وش��م��وس
واألرق دم��ع��ي غ��ي��ر ل��ي ح��ل��ل��ت وم��ا ن��وم��ي ح��رم��ت وع��ي��ون
ال��ح��دق م��ن��ه س��ك��رت رض��اب م��ن خ��ج��ال إال ال��راح اح��م��رار م��ا
ال��ع��رق ق��ط��رات ال��ك��اس خ��د ف��وق ح��ب��بً��ا ح��س��ب��وه ق��د وال��ذي

بعضهم: قول ويعجبني

األس��ق��ام��ا وأزال��ت واص��ل��ت م��ا ص��ب��ه��ا ف��ي ش��ع��ره��ا ش��ف��اع��ة ل��وال
ي��ت��رام��ى أق��دام��ه��ا ع��ل��ى وغ��دا ع��ن��ده��ا ال��ش��ف��اع��ة ف��ي ت��ن��ازل ل��ك��ن

بعضهم: قول سلكه يف وينتظم

ال��ح��م��ي��ل��ة4 ع��ل��ي��ه وف��رت وف��رة أرخ��ى ث��م ل��ح��ظ��ه م��ن س��ي��ًف��ا س��ل
ال��ط��وي��ل��ة ال��ل��ي��ال��ي ي��ش��ك��و ل��ن��ح��ي��ل ب��دع غ��ي��ر ط��ول��ه��ا ال��خ��ص��ر ش��ك��ا إن

يساويه: أو الدمشقي الواو5 قول يفوق ومما

غ��د ف��ب��ع��د أوالً زع��م��وا غ��ًدا أم��ا ل��ه��ا: ف��ق��ل��ت ه��ذا؟ ي��ا ال��ظ��ع��ن ق��ال��ت
ب��ال��بَ��رد ال��ُع��ن��اب ع��ل��ى وع��ض��ت ورًدا، وس��ق��ت ن��رج��س م��ن ل��ؤل��ًؤا ف��أم��ط��رت

بعضهم: وقول

غ��رب ح��س��ن��ه م��ن ال��ش��رق ك��أن ب��وج��ه أق��ب��ل��ت ال��ع��وارض ب��ي��ض��اء ب��ن��ف��س��ي

السيف. عالقة الحميلة: 4
الواواء. الصواب: 5
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رط��ب غ��ص��ن ال��م��ل��ت��وي ال��وش��اح وب��ي��ن رم��ل��ة6 ح��ق��ف ال��م��ل��وي اإلزار وب��ي��ن
س��ك��ب الم��ع��ه��ا ال��س��ك��ب ال��رواد وف��وق ل��ظ��ى7 أن��ف��س��ه��ا ال��خ��ز ل��ئ��ام وت��ح��ت
ت��رب ل��ه��ا ال��غ��ان��ي��ات ف��ي ي��ك��ن ل��م وإن ال��ن��وى8 ع��ل��ى ت��دع��و األت��راب م��ع ت��ب��دت
ال��ص��ب ب��ه ي��روي ال��ع��ي��ن دم��وع وص��ب دم��وع��ه��ا األس��ي��ل9 ال��خ��د ع��ل��ى ت��س��ي��ل
ال��ق��ل��ُب10 ص��دره��ا م��ن ي��رف��ض أن م��خ��اف��ة ب��ق��ل��ب��ه��ا ي��دي��ه��ا إح��دى وك��ل��ت وق��د
س��رُب11 ل��ه ل��ي��س ال��غ��زالن م��ن ك��س��رب وراءه ق��م��ن ال��ج��س��ر أج��زن ف��ل��م��ا
ال��ق��ل��ب12 ال��ذه��ب م��ن ي��ث��ن��ي��ه ي��ك��اد م��ع��ص��م ف��ض��َة ال��ث��غ��ر ِب��ُدّر وع��ض��ت
ال��ه��دب أس��ه��م��ه��ا ال��ع��ي��ن ج��ف��ون ف��ي ع��زي��م��ت��ي ل��وال ال��رح��ل ت��ح��ط وك��ادت

الشاعر: قول الرقيقة األشعار من بعد ومما

خ��ج��الً خ��ده ف��ي��ح��م��ر ط��رف��ي ت��أم��ل��ه إذا وج��ه��ي ي��ص��ف��ّر
ن��ق��ال ق��د إل��ي��ه ج��س��م��ي دم م��ن ب��وج��ن��ت��ه ال��ذي ك��ان ح��ت��ى

الرشيد: هارون للخليفة ينسب ومما

ن��ب��ل14 ن��ظ��رة م��وض��ع ف��ل��ك��ل13 م��ح��اس��ن��ه��ا إل��ى ن��ظ��رت وإذا
ال��ن��ص��ل ب��ح��ده ي��ن��ال ال م��ا م��ق��ل��ت��ه��ا ب��ح��د م��ن��ك وت��ن��ال
ش��غ��ل وج��ه��ه��ا م��ح��اس��ن الق��ى ب��ص��ر ذي ل��ك��ل وه��ي ش��غ��ل��ت��ك

واستطال. الرمل من اعوج ما كل والحقف: سرتك، ما كل اإلزار: 6
لهجها. أو النار واللظا: الحرير، الخز: 7

البعد. والنوى: معه، ولد من وهو ترب جمع األتراب: 8
الطويل. األملس اللني األسيل: 9

وذهب. تفرق، ارفّض: 10
والنفس. والقلب البال بمعنى البيت) آخر (يف ورسب منها، القطيع الغزالن: من الرسب 11

املرأة. سوار (بالضم)، القلب له، ثانيًا يكون يثنيه: 12
فلكل. ذكرناه، ما الصواب ولعل الوزن ينكرس وبه «فكل» األصل: 13

صغارها. أو الحجارة عظام النبل: 14
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ج��ه��ل ول��ط��رف��ه��ا ال��ه��وى، ذي ع��ن ي��ب��اع��ده��ا ح��ل��م ف��ل��ق��ل��ب��ه��ا
ك��ح��ل15 ع��ي��ن��ه��ا م��ن ول��ع��ي��ن��ه��ا ق��م��ر وج��ه��ه��ا م��ن ول��وج��ه��ه��ا

الشاعر: قول أيًضا قيل ما أرق ومن

وول��وع��ي ص��ب��اب��ت��ي ي��ع��رف��ون ال ك��أن��ه��م ال��دم��وع ص��ب ع��ل��ى الم��وا
ب��دم��وع��ي ط��ري��ق��ه أرش أف��ال ب��زورة ال��خ��ي��ال وع��د ف��أج��ب��ت��ه��م:

فاتك: شجاع أبي يف الطيب أي قول الرثاء يف يعجب ومما

ت��ن��زع ال ب��ح��ل��ة رض��ي��ت إن��ي ح��ل��ة ي��وم ك��ل ي��ب��دل م��ن ي��ا
ي��خ��ل��ع ال م��ا ال��ي��وم ل��ب��س��ت ح��ت��ى ش��اءه��ا م��ن ع��ل��ى ت��خ��ل��ع��ه��ا زل��ت م��ا
ي��دف��ع ال ال��ذي األم��ر أت��ى ح��ت��ى ف��ادح أم��ر ك��ل ت��دف��ع زل��ت م��ا
ق��ط��ع س��ي��وف��ك وال األق��ام ب��ي��ن ٌع16 ش��رَّ رم��اح��ك ال ت��ن��ظ��ر ف��ظ��ل��ل��ت
األدم��ع ال��س��الح ش��ر وم��ن ي��ب��ك��ي م��ت��ك��اث��ر وج��ي��ش��ه ال��وح��ي��د ب��أب��ي
ت��ق��رع وخ��دك ب��ه رح��ت ف��ح��ش��اك ال��ب��ك��ا ع��ل��ى ال��س��الح م��ن ح��ص��ل��ت وإذا

قال: أن إىل

ي��ط��ل��ع ال ق��م��ي��ًرا ب��ف��ق��دك ف��ق��دت وال��س��رى17 وال��ج��ح��اف��ل ل��ل��م��ع��اق��ل م��ن
ي��ض��ي��ع ي��ك��اد ال وم��ث��ل��ك ض��اع��وا خ��ل��ي��ف��ة ال��ض��ي��وف ع��ل��ى ات��خ��ذت وم��ن

املذكور: فاتك يف أيًضا وقوله

ك��ل��ه��م ال��ن��اس ف��ي خ��ل��ف ل��ه وال ن��ق��ص��ده م��ص��ر ف��ي آخ��ر ف��ات��ك ال

خلقة. األجفان شعر منابت سواد الكحل: 15
مصوبة. مسددة، رشع: 16

العظيم. الجيش وهو: جحفل، جمع الجحافل: 17
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ال��رم��م ف��ي األم��وات ت��ش��اب��ه��ه أض��ح��ى ش��ي��م ف��ي األح��ي��اء ت��ش��اب��ه��ه ال م��ن
ال��ع��دم ع��ل��ى ال��دن��ي��ا ت��زيِّ��دن��ي ف��م��ا أط��ل��ب��ه س��رت وك��أن��ي ع��دم��ت��ه

قال: أن إىل

ال��ح��ط��م18 أح��داث��ه ع��ل��ى ج��س��م��ي وح��م��ل ن��وائ��ب��ه ح��م��ل��ي م��ن ي��ع��ج��ب ال��ده��ر
األم��م س��ال��ف م��ن أم��ت��ه ف��ي م��دت��ه ل��ي��ت وع��م��ر ي��ض��ي��ع وق��ت
ال��ه��رم ع��ل��ى وأت��ي��ن��اه ف��س��ره��م ش��ب��ي��ب��ت��ه ف��ي ب��ن��وه ال��زم��ان أت��ى

قيل: ما سائر وأظرف فأحسن والتفصيل بالجملة

وال��ه��ي��ام ال��ت��ه��ت��ك ع��ن وم��ل��ت وال��م��دام األح��ب��ة ع��ل��ى س��ل��وت
ب��ال��س��الم ال��غ��واي��ة وودع��ت إل��ه��ي إل��ى األم��ور وس��ل��م��ت
ب��ال��غ��رام ع��زم��ي ط��ال وق��دًم��ا رب��ي ث��واب اك��ت��س��اب إل��ى وم��ل��ت
زم��ام��ي ب��ي��دي ت��رى ل��ك��ن ـ��ه��وى ال��ـ ع��ن��ان م��ع��ط ب��ع��ده أن��ا وم��ا
غ��رام إل��ى أم��ي��ل ب��أن ي��ل��ي��ق س��ك��ون أخ��و وه��و ال��ش��ي��ب أب��ع��د
ال��ت��م��ام ب��در راح��ت��ي م��ن ول��و ه��ذا ب��ع��د ن��ق��ص ال��راح ف��ش��رب
خ��ي��ام��ي ض��رب��ت وك��م ه��وى خ��ي��ول ل��ه��و م��ي��دان ف��ي أج��ري��ت ف��ك��م
ق��وام م��ن غ��ص��نً��ا ع��ان��ق��ت وك��م خ��دود م��ن ورًدا ق��ب��ل��ت وك��م
ب��اب��ت��س��ام ت��ق��اب��ل ج��اءت وإن وص��ًدا ت��ع��ب��ي��ًس��ا ال��ك��أس س��أوت��ي
اع��ت��زام ع��ل��ى ي��دوم م��ن وم��ث��ل��ي ال��م��ن��اه��ي ع��ن ال��رج��وع ع��ل��ى ع��زم��ت

الشديدة. الحطم: 18
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الكتابة فن يف

أو الهجاء حروف تسمى مخصوصة بنقوش املقصود عن التعبري به يعرف فن هو
األلف بحرف ومبدوءة اللغات سائر يف متفقة الهجائية الحروف وأغلب املعجم، حروف
عند النفع شديدة الكتابة وصناعة عرش، الثالث هو األلف حرف فإن الحبشة، عند إال
املراد، ووصول املستقبل وترتيب املايض، وإحضار املعامالت روح وهي األمم، سائر
الشمال، إىل اليمني من يكتبون والرسيانيني والعربانيني العرب إن ثم املشاهدة، ونصف
وهل اليمني، إىل الشمال من اإلفرنج وتكتب أسفل، إىل أعىل من يكتبون والصينيون
معهم، ذكرهم ممن وغريهم العرب تكتب كما الشمال إىل اليمني من الكتابة طبًعا األوفق

اإلفرنج؟ تكتب كما العكس أو
إىل اليمني من تبتدئ وهي طبًعا، مرتبة فإنها األعداد ترتيب األول عىل يدل مما
كذلك والعرشات العرشات، يمني عىل تكون العرشات أجزاء هي التي فاآلحاد اليسار؛
يعني — لغريها أصوالً األعداد كان وإذا لأللوف، بالنسبة كذلك وهي للمئات، بالنسبة
مخالفتها أن عىل ذلك دل — أصحابها اختالف عىل الطبائع فيها اتفقت أولية أشياء
عىل والكتابة القراءة فحملوا اإلفرنج وحاول املراد، وهو نقيضه وثبت لألصل مخالفة
أوىل باب فمن للطبع، طريقتهم أوفقية عىل بهذا فربهنوا فقط، وكتابتها األعداد قراءة
تعرف كانت العرب إن ويقال: الطبع ملقتىض مخالفة أسفل إىل أعىل من الكتاب إن يقال:
الهجائية الحروف أن يف اختالف وقع وقد السالم، عليه أيوب سيدنا زمن يف الكتابة
االختالف وقع فقد الثاني وعىل البرشية، األوضاع من أو اإللهية األوضاع من هي هل
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أوضاع من أو الرسيانيني أوضاع من إنها بعضهم: فقال ملة، أي أوضاع من أنها يف
بدليل اليونان، إىل الرسيانيني من انتقلت تكون فعليه األول واستظهر املرصيني، قدماء
أهل ومن اليمني، إىل الشمال من انقلبت أنها إال الرسيانية عني هي اليونانية الحروف أن

حروفهم. الرومانيون أخذ اليونان
الجهل. عىل دليل حقها الكتابة تأدية وعدم الفضل، عىل تدل ال الخط وجودة

والحساب، اإلنشاء قلم بني والقلم، السيف بني التفضيل يف الشعراء تنازع وقد
قوله: يف السيف تفضيل إىل املتنبي1 وأشار

وال��ل��ع��ب ال��ج��د ب��ي��ن ال��ح��د ح��ده ف��ي ال��ك��ت��ب م��ن أن��ب��اءً أص��دق ال��س��ي��ف
وال��ري��ب ال��ش��ك ج��الء م��ت��ون��ه��ن ف��ي ال��ص��ح��ائ��ف س��ود ال ال��ص��ف��ائ��ح ب��ي��ض

قال: حيث السيف عىل القلم تفضيل إىل األوائل كتاب يف السيوطي وأشار

ال��ح��ك��م2 ف��رائ��د خ��ي��ط وال��خ��ط ال��ك��ل��م ش��وارد ع��ق��ل ال��ك��ت��ب
م��ن��ت��ظ��م ك��ل ��ل وُف��صِّ م��ن��ه��ا، م��ن��ت��ث��ر ك��ل ن��ظ��م ب��ال��خ��ط
ال��ق��ل��م ع��ب��ادة ع��ل��ي��ه ف��رض ت��ع��رف��ه ب��ح��ي��ث وه��و وال��س��ي��ف،

شيئان: امللك3 قوام قوله: يف الكردبويس البن الدول تاريخ يف املنازعة رفع وتمام
ما ذلك يف يقال أن والظاهر ذلك، عىل وبرهن األول، عىل مقدم والثاني والقلم، السيف،
السيف إن فيقال أنفع، الحساب وصناعة أرفع، اإلنشاء صناعة أن من الكتابتني: يف قيل

أنفع. والقلم القلم، من أرفع

بالد يف غزوة من منتًرصا عودته بعد املعتصم بها هنأ التي قصيدته مطلع يف تمام ألبي اآلتيان البيتان 1
الروم.

نفائسها. الكلم! فرائد وغرائبها، نوادرها الكلم: وشوارد ربطها، الدابة: عقل 2

به. يقوم وما عماده، امللك: قوام 3
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والبديع واملعاني البيان عىل املشتمل البالغة علم يف

منه واملقصود األحوال، مقتضيات عىل العبارة تطبيق علم أو العبارة، تحسني علم وهو
وبليغه. الكالم بفصيح ضمريه يف عما اإلفصاح إىل اإلنسان توصل العموم عىل

لغة أي يف يكون قد بل العربية، اللغة خواص من ليس الحيثية بهذه العلم وهذا
نعم «الريثوريقي» بعلم اإلفرنجية اللغات يف العلم هذا عن يعرب فإنه اللغات، من كانت
أن يشبه فإنه البديع علم خصوًصا غريها، يف منه وأكمل أتم العربية اللغة يف العلم هذا

اإلفرنجية. اللغات يف لضعفه العربية؛ اللغة خواص من يكون
ثم العربية، اللغة خصوصيات من للبرش إعجاًزا نزل الذين القرآن أسلوب وبالغة
بالغة تتفق وقد فيها، قبيًحا أو أخرى، يف بليغ غري لغة يف بليًغا اليشء يكون قد إنه
زيد فتقول أسد، بأنه شجاع رجل عن تعرب أن أردت إذا كما لغات، أو لغتني يف اليشء
عن تعرب أن أردت وإذا فيها، مقبول هو كما العربية اللغة غري يف مقبول هذا فإن أسد؛
خدوده فتقول: خده حمرة عن أو شمس هو فتقول: الجمال، بديع بأنه حسن شخص
اإلفرنجية، اللغة يف أصالً مقبول غري العربية، اللغة يف حسن التشبيه هذا فإن تتلظى،

الشاعر: قول مثل ونحوه، الريف يف يقال ما وكذلك

ل��ه��ا ل��ه��ا: ف��ق��وال وع��د؟ ب��ال أت��ان��ا ل��ه م��ا ب��ث��ي��ن��ُة: ق��ال��ت إن خ��ل��ي��ل��يَّ
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ال��س��ه��اس��ه��ا1 ي��رع��ى ال��ل��ي��ل ط��ول ب��ات وم��ن ب��ه ال��ذي ب��ع��ظ��م م��ش��غ��ول وه��و س��ه��ا،
بَ��ه��ا2 ِب��ه��ا ي��وًم��ا ي��ب��ق ل��م ب��رزت إذا ال��ض��ح��ى ف��ي ب��ال��غ��زال��ة ت��زري ب��ث��ي��ن��ة
م��ه��ا3 أم��ه��ا أو ال��ظ��ب��ُي أب��اه��ا ك��أن ��ل��ق��ة ِخِ ك��ح��الءُ ن��ج��الء م��ق��ل��ة ل��ه��ا
َده��ا4 ُودُّه��ا َم��ن ب��ال��ودِّ ق��ت��ل��ت وك��م م��ت��ل��ف��ي وه��و ق��ات��ل��ي، ب��وٍد ده��ت��ن��ي
ه��زه��ازه��ا5 م��ن ال��ب��ان غ��ص��ن ف��ع��اي��ن��ت ت��ه��زه��ا ل��ط��اف ب��أع��ط��اف وم��اس��ت
وَم��ه��اِم��ه��ا دون��ه��ا ط��رًق��ا وق��اط��ع��ت دون��ه��ا ال��س��ي��ر ف��ي س��ارع��ت وق��د وق��ال��ت:
وه��ى ص��ف��وه��ا م��ن ب��ال��س��ك��ر ي��م��ت ل��م ف��م��ن روق��ت ث��م ع��ت��ق��ت، ري��ق6 س��الف��ة
ف��ه��ا7 رش��ف��ه��ا إل��ى م��ش��ت��اًق��ا ك��ن��ت ف��إن م��دن��ف ك��ل دوا ال��ل��ع��س��ا ال��ش��ف��ة وف��ي

إن يقولون ألنهم عندهم؛ مقبولة غري األبيات هذه يف املوجودة التشبيهات فأغلب
قبل العذراء بضع شبهت وإذا البصاق، إىل آيالً لكونه مثالً الريق يألف ال الطبع
عند عظيًما ذلك كان املفتوحة بالوردة بعده ثم تفتح، لم التي بالوردة افتضاضها
للبالغة البالغة علم نسبة ويقال: الطبع، يقبله ما عىل عندهم البالغة فمبنى الفرنسيس،
قد أنه كما علمها، يحسن ال من عند البالغة توجد قد فحينئذ للشعر، العروض كنسبة

البليغ. غري يحسنه
والتواريخ اآلداب كتب من ونحوها والخطابات الشعر يف يكون البالغة نفع وأغلب
ملسو هيلع هللا ىلص النبي ألن وذلك وإعجازه؛ التنزيل أرسار معرفة إىل املوصل العلم ذلك نفع وأعظم
لو الذي بالقرآن — وتعاىل سبحانه — هللا فأيده وكهانة، ونظم شعر زمن يف بعث
َوَلْو ِبِمثِْلِه يَأْتُوَن َال اْلُقْرآِن ذَا ـٰ َه ِبِمثِْل يَأْتُوا أَن َعَىلٰ َواْلِجنُّ اْإلِنُس اْجتََمَعِت لَِّنئِ ﴿ُقل
الصائبة العقول ألرباب فظهر (٨٨ اآلية: من (اإلرساء: َظِهريًا﴾ ِلبَْعٍض بَْعُضُهْم َكاَن

نعش». «بنات مجموعة يف خفي كوكب السها: 1
الشمس. الغزالة: 2

الوحشية. البقرة وهي مهاة، جمع واملها الواسعة، النجالء: 3
دهاء. دها: 4

حُمق. الرجل: ووهى قدم. وعتق: القول، مقول ليكون ريقي؛ الصواب: أن الظاهر 5
املريض. املدنف: 6
املريض. املدنف: 7
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حق من إال واتبعوه، به، فآمنوا املخلوقني، كالم يشبه ال وأنه عليه، يقدر قادر كالم أنه
مناسبة عباراته سائر وكانت األحوال، مقتضيات عىل الرشيف القرآن فنزل العذاب، عليه
بكتب فعليك قواعدها ومعرفة الثالثة العلوم توضيح أردت وإذا ومعنى، لفًظا لألحوال

والبديع. املعاني
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املنطق يف

إىل توصيلها حيث من والتصديقية التصورية املعلومات عن فيه يبحث علم هو
ويف «أرسطاطاليس» أيًضا: املسمى الحكيم» «أرسطو واضعه أن واملشهور غريها،
هذبه، أيًضا «أفالطون» وأن الفن، هذا كمل الذي هو أرسطاطاليس أو الفرنساوية كتب
للنظم والعروض للسان، النحو كنسبة للجنان العلم هذا ونسبة وضعه، «زنون» وأن

ذلك. ونحو
التعريفات ومقاصده والتصديقات التصورات فمباديه ومقاصد؛ مباٍد العلم ولهذا
من الرجل حقيقة تصورنا فإذا للتصديق وعكسه الحكم، غري إدراك والتصور واألقيسة،
فإنه مثالً عالٌم بأنه عليه حكم وإذا تصوًرا، ذلك كان ونفى بإثبات عليه نحكم أن غري
مجرًدا اليشء إدراك البسيط: فالتصور مركب، بسيط، قسمان: والتصور تصديًقا، يكون
اإلنسان تصورت إذا ما األول: مثال بعضصفاته، مع اليشء إدراك واملركب: صفاته، عن
بتحركه الجماد من وميزته تصورته إذا ما الثاني: ومثال متحرك، أنه ببالك يخطر ولم
والقضية، القضايا، يف إال يكون ال التصديق أن كما املفردات، يف إال يكون ال فالتصور
اإلثبات إليه املسند فالتصور عنه، نفيه أو آخر، إىل تصور بإثبات يحصل حكم هي
املحمول، يسمى: تقدم مما املوضوع إىل املسند والتصور املوضوع، يسمى: النفي أو
يسمى ثالث جزء يجمعهما الجزآن وهذان القضية، جزئي يسميان واملحمول واملوضوع
املحمول، هو وفصيح املوضوع هو زيًدا فإن فصيح» «زيد قلت: إذا ما ذلك مثال رابطة،
كلية إما القضية إن ثم ظاهرة، الرابطة فإن الفصيح، هو زيد والتقدير مقدرة والرابطة
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كما جزئية وإما تعاىل، هللا صنعة إنسان كل قلت: إذا كما األفراد، لسائر مستغرقة يعني
مسور. والجزئية الكلية القضية من وكل إنسان، الحيوان بعض قولك: يف

النظر بقطع كاتب كاإلنسان والثانية قائم كزيد فاألوىل مهملة؛ وإما شخصية وإما
بسيطة إما أيًضا والقضية رديء، الظلم قولك: يف كما طبعية: وإما والجزئية، الكلية عن
قولك: يف كما واملحمول، املوضوع متعددة غري كانت ما البسيطة فالقضية مركبة؛ أو
فقط، املوضوع فيها تعدد ما فهي املركبة؛ وبخالفها ذميمة، والرذيلة حميدة، الفضيلة
ونحو يجتمعان، ال ضدان والرذيلة الفضيلة قلت: إذا كما مًعا، هما أو فقط، املحمول أو
كذبها يف يكفي فإنه بسيطة قضايا عدة من مصنوعة املركبة القضية كانت وإذا ذلك،
القضايا ومصححات التصورات مقاصد هي التي التعريفات وأما أجزائها، بعض كذب
بالحد التعريف فمثال لفظي، وتعريف بالرسم، وتعريف بالحد، تعريف إىل تنقسم فإنها
ومثال كاتب، حيوان اإلنسان قولك: بالرسم التعريف ومثال ناطق، حيوان اإلنسان قولك:
من وأعرف أشهر اآلدمي لفظ أن فرضنا إذا اآلدمي هو اإلنسان قولك: اللفظي التعريف
من املرتجمة األلفاظ تفسري سائر الثالث القسم هذا من يجعل أن ويمكن اإلنسان، لفظ
له تعرفها فإنه هللا، كلمة معنى يعرف ال أعجميًا أن قدرنا إذا ذلك: مثال آخر، إىل لسان

«خداي». هو هللا له: بقولك لفظيًا تعريًفا
أو بالجنس، كونه حسب عىل ناقص، وإىل تام، إىل ينقسم والرسم الحد من وكل
مجتمًعا، أو منفرًدا منها كل العام، بالعرض أو بالخاصة، أو البعيد، أو القريب الفصل

املنطق. كتب يف موضح كله وهذا
تصديق لذاته يلزمه ما فهو املنطق علم من األصيل املقصود وهو القياس: وأما
للمظلوم، الظالم من يقتص أن بد ال وتعاىل سبحانه هللا إن قلنا إذا ما ذلك: مثال آخر،
فإنه كذلك كان من وكل عدل، حكم — وتعاىل سبحانه — هللا هكذا: تقول فإنك
للمظلوم يقتص وتعاىل سبحانه هللا هكذا: النتيجة فتكون الظالم، من للمظلوم يقتص
والقضيتان الثالثة: القضية نسلم أن بد فال األوليني القضيتني سلمنا فمتى الظالم، من
هو القياس وروح كربى، واألخرى صغرى، تسمى وإحداهما مقدمتني، تسميان األوليان

النتيجة.
فسدت إذا وفاسًدا والصورة، املادة صحيح كان إذا صحيًحا يكون والقياس
الصورة بصحة واملراد صحيحة، تكون قضاياه سائر أن املادة بصحة واملراد إحداهما،
املسمى هو الصحيح: والقياس رضوريٍّا، إنتاجها يكون كيفية عىل منظوًما يكون أن
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ما وهو سفسطة، فيسمى الفاسد الربهان أو الفاسد القياس وأما والربهان، بالحجة
الصحيحة. للمقدمات الظاهرية نتيجته مالزمة لعدم صحيًحا؛ وليس الصحيح يشبه

من ويمتاز الصحيح القياس عليها ينبني التي القاعدة أن الفرنسيس كتب ويف
أن وهما الفساد، مبنى واآلخر الصحة، مبنى أحدهما أصلني؛ إثبات هي السفسطة
اآلخر، لذلك ناف هو آخر ليشء ناف ليشء والنايف اليشء، لذلك مستلزم ليشء املستلزم
هل الغضب: عن سئلت إذا أنك القياس عىل هذا تطبيق وكيفية مًعا، لالثنني ناف أو
هو الذي القضية طرف عن تبحث فإنك مذموم، أنه عىل تستدل أن فأردت مذموم؟ هو
متضمنة غضب كلمة فحينئذ عيب، أنه الغضب تعريف جملة من ترى فإنك املوضوع،
هو الذي الذم مع العيب تقابل ثم عيب، الغضب هكذا: مقدمة فرتكب العيب ملعنى
رأيت ملا فإذا ذميم، العيب فتقول: الذم، يستلزم العيب أن تجد فإنك القضية، محمول
ذميم، الغضب أن منه تنتج فإنك الذم، يستلزم والعيب العيب، يسلتزم الغضب أن
أرسطو ذلك مثال سفسطة، يكون فإنه األصل هذا عىل تطبقه أن يمكن ال قياس فكل
القضايا أن وذلك فاسد، اإلنتاج فإن صالح، فأرسطو صالح، الفالسفة وبعض فيلسوف،
الفالسفة بعض وأن الفالسفة، أحد هو أرسطو كون من يلزم ال ألنه النتيجة؛ تستلزم ال

صالح. أرسطو أن صالح
فينبغي حميدة، الفضيلة قولك: يف كما به، للعلم يحذف قد القياس أجزاء وبعض

كسبها.
كانت لو الرشطي: ومثال للحميل، مثال تقدم ما فكل رشطي، أو حميل إما والقياس
قائلة النتيجة تخرج — بطالعة ليست الشمس لكن موجوًدا، النهار لكان طالعة الشمس

املنطق. كتب ذلك ومحل بموجود، ليس فالنهار —
ذلك ويسمون الفرنساوية، اللغة قواعد عىل الكلمات يطلقون كما اإلفرنج إن ثم
أراد فإذا منطقيًا، [إعرابًا] ذلك ويسمون املنطق قواعد عىل يطبقونها نحويًا، إعرابًا
أو خربه، وفاضل مبتدأ زيد مثالً: يقول فإنه نحويًا، إعرابًا فاضل» «زيد إعراب إنسان
زيد يقول: فإنه منطقيًا إعرابًا يعرب أن أراد وإذا نحوهم، بقواعد يليق مما ذلك نحو
الجمل. سائر يف ذلك ويفعلون شخصية، قضية القضية وهذه محمول، وفاضل موضوع،
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أرسطو إىل املنسوبة العرش املقوالت يف

فجعل مقوالت، تسمى مراتب عرش يف املتعقلة األشياء أرسطاطاليسحرص أن املعلوم من
األخرى. التسعة1 تحت داخلة األعراض سائر وجعل األوىل، تحت داخلة املواد

وروحاني. جسماني وهو الجوهر، مقولة األوىل: املقولة
كانت إذا متصل أو العدد، مثل متفرقة األجزاء كانت إذا منفصل إما وهو الكم الثانية:
أو العظم املسمى وهو قار أو الفلك، حركة مثل متتابع إما وهو مجتمعة، األجزاء
ومن الخطوط تتعقل وحده الطول فمن والعمق، والعرض الطول من للجسم، االمتداد

التعليمي. الجسم يحصل العمق مع ومنها السطوح، تتعقل والعرض الطول
تهيئات يعني االستعدادات هو فاألول: أقسام؛ أربعة إىل أرسطو وقسمه الكيف، الثالثة:
والقدرة والرذائل، والفضائل، العلوم مثل املتكررة باألعمال املكسوبة الجسم أو العقل
والبدن؛ النفس قوة مثل الطبيعية: القوى والثاني والرقص، والرسم الكتابة عىل
القوى والثالث امليش، عىل والقدرة الخمسة والحواس الحفظ وقوة واإلرادة، كاإلدراك،
واألصوات، واأللوان، والحر، والربد، والكثافة، والرخاوة، الصالبة، مثل املشاهدة:

التسع. الصواب: 1
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االستدارة مثل: الكم بها ينتهي التي واألشكال الصور، والرابع واألذواق، والروائح،
والتكعيبية. والكروية والرتبيع

والخادم، واملخدوم، واالبن، األب، مثل شيئني بني النسبة وهي اإلضافة مقولة الرابعة:
وكالنسبة بالقوة للمبرص والبرص ملتعلقيهما، واإلرادة القدرة وكنسبة والرعية، وامللك،

واألكرب. واألصغر، واملباين، واملساوي، كالشبيه، املشاركة، تقتيض التي
والرقص، والقيام، امليش، مثل: بالفاعل قائًما كان سواء الفعل، مقولة الخامسة:

آخره. إىل والقتل الرضب، مثل غريه عىل منه واقًعا أو والعشق، واملعرفة
واالنحراف. االنكسار، مثل االنفعال، مقولة السادسة:

يف مرص، يف قولك: مثل باملكان يتعلق الذي السؤال جواب يعني األين؛ مقولة السابعة:
الفراش. يف الحريم،

كان متى قلت: إذا كما بالزمان، يتعقل الذي السؤال جواب وهو املتى، مقولة الثامنة:
البارحة. فقيل: هذا؟ وقع متى أو سنة، مائة منذ من فقيل فالن؟ موجوًدا

عىل أو أمام أو بعد، أو قبل، وكونه والوقوف، الجلوس، كحالة الوضع، مقولة التاسعة:
اليسار. عىل أو اليمني،

والزينة، كاللباس، إليه؛ منسوب اإلنسان مع يشء وجود وهو امللك، مقولة العارشة:
ذكرها التي العرش املقوالت فهذه املقولة، هذه هو له وحوزه به ذلك فتعلق والسالح،
املقوالت هذه معرفة يف ليس إنه يقولون واإلفرنج الخفيَّة، األمور من وعدت أرسطو،
حكم عىل مبنية أنها يظن اإلنسان أن األول لشيئني: مرضة معرفتها بل فائدة، كبري
بعض حرصها جعلية، اصطالحية إال ليست أنها مع بحرصاستداليل، ومحصورة عقيل
من الغري ذلك يف يوجد أنه مع غريه، عىل الرياسة بها ليظهر األقسام هذه يف الناس
حرص أنه من الناس بعض ذلك فعل كما جديًدا، آخر حًرصا يحرصها أن يمكنه

العقلية: املواد وسماها سبعة، يف املقاالت
الدراك. الجوهر أو العقل األوىل: املادة
االمتداد. ذو الجوهر أو الجسم، الثانية:

الهيوالت. أجزاء من جزء كل صغر أو القدر الثالثة:
أجزائها. بني التناسب عىل الهيوالت وضع الرابعة:
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األشياء. صورة الخامسة:
الحركة. السادسة:
السكون. السابعة:

مع يشء، عىل أنه ويظن وهمية ألفاظ بمجرد يكتفي متعلمها أن الثاني اليشء
محقق. واضح معنى الواقع يف له شيئًا بها يعرف لم أنه
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األرتيماطيقي1 اإلفرنجية باللغة املسمى الحساب علم يف

اإلفرنج حكماء ألن وذلك الخالصة؛ الرياضية العلوم أحد هو «األرتيماطيقي» أن اعلم
هي الخالصة فالرياضيات مختلطة، أو خالصة وغري خالصة إىل الرياضيات قسموا
ذلك ونحو الهندسة، وعلم واملقابلة3 الجرب، وعلم والهوائي2 الغباري، الحساب علم
والرياضيات ونحوها، األثقال تحريك وفن الحيل، علوم فهي: املختلطة الرياضيات وأما
والرياضيات والنقصان، للزيادة، القابلة واألشياء الكميات، عن تبحث ما هي الخالصة

وغريه. الطبيعة علم من خارجية أشياء يدخلها ما هي املختلطة
العلم هذا واضع أن عىل التواريخ كتب دلت وقد الرياضية العلوم أهم والحساب
هما األمتني هاتني أن يعني — مرص أهل وقدماء الصوريني، يعني: الشام، برور أهل
الحكيم فيثاغورس إن حتى الرتتيب، عقد يف ونظماهما والحساب، األعداد جمع من أول
علم أن السلف بني اشتهر ومما العلم، هذا فيها فتلقى مرص، عىل اليونان بالد من رحل
والدفاتر، القوائم استعمل من أول أيًضا إنهم ويقال: الصورتني مخرتعات من الحساب

.L’Arithmétique 1

الهواء. عىل به يقم ما وبالهوائي والرمل، الرتاب عىل الحاسب به يقوم ما الغباري: بالحساب يريد 2
الجربية. املعادالت باملقابلة يريد 3
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هو ذلك وأن الحساب، يف اإلنسان استعملها التي الطرق أول هو األصابع أن والظاهر
العرشات عرشات عقد والثاني العرشات، عقد هو العدد يف عقد أول كون يف السبب
عرشة، األصابع ألن وهكذا؛ األلوف أو املئات عرشات عقد الثالث والعقد املئات، هي التي
يف إال تكفي ال األصابع كانت وملا عرشة، إىل عرشة من آخر إىل عقد من االنتقال فكان
الحىص، صغار فأخذوا أخرى وعالمات أخرى، طريقة إىل األمر احتاج عرشة عرشة تمييز
بعض عند اآلن هو كما املعدودات، لضبط واستعملوها ونحوها، والقمح الرمل وحبوب
املاضني األمم قدماء بعض إن حتى األرض، أقسام من غريها همل وبعض أمريكة، همل
مائة عن يعربون كانوا فإنهم العرشات، فوق عما به التعبري يمكن ما لغاتهم يف يوجد ال
كانوا األقدمني ألن وذلك عرشات؛ وعرشة وعرشتان سبعة بقولهم: مثالً، وعرشين وسبعة
وهكذا، باملئات، ثم بالعرشات ثم باآلحاد فيبتدئون األكرب، قبل األصغر العدد يذكرون
أيًضا وهو ذلك، عىل يدل ما واليانيني العربانيني كتب يف يوجد إنه بعضهم: قال كما
وتنوعوا الحساب علم يف األمم تبحر فقد اآلن وأما املائة، دون فيما العربية اللغة أسلوب
من األعداد عن فيه يبحث علم الحساب علم وحد كماله. إىل وصلوا حتى فيه، وتفننوا

األعمال. من يعرتيها ما حيث
ما وهو ثالثًا، بعضهم وزاد وكرس، صحيح قسمان؛ وهو اآلحاد، اجتماع والعدد:
هي: أربعة أعمال األعداد بهذه ويتعلق الكسور، عىل مشتمالً عدًدا وسماه منهما، تركب

الفن. هذا كتب يف معلومة وهي والقسمة، والرضب والطرح، الجمع،
والعرض الطول هي التي الثالثة االمتدادات قياس فموضوعه الهندسة، علم وأما

بقولنا: الهندسة علم يف منظومتنا يف إليه أرشنا كما والعمق،

األب��ع��اد ب��ال��ث��الث��ة ف��ِس��ْره االم��ت��داد ق��ي��اس م��وض��وع��ه
م��س��ت��ح��ق غ��ي��ر ه��ذي وش��رح وال��ع��م��ق ك��ذا وال��ع��رض ال��ط��ول

أن هنا لنا ينبغي وإنما الكتاب، مقدمة يف نبذة منها تقدم فقد الجغرافيا، وأما
تحركها، أو وسكونها شكلها جهة من األرض إىل ينظر تارة إنه فنقول: أقسامها، نذكر
الدنيا، هيئة علم أو الرياضية الجغرافيا فتسمى الفلكية، األجرام من عداها ملا نسبتها أو
سطحها عىل يظهر مما بذلك يتعلق وما املائية، أو الرتابية مادتها جهة من تالحظ وتارة
إليها ينظر وتارة األرض، بطبيعة املتعلقة أي: الطبيعية بالجغرافية فتسمى الجبال، مثل
إليها ينظر وتارة الدينية، بالجغرافيا فتسمى: وامللة، الدين يف أهلها اختالف جهة من
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بالجغرافيا ذلك فيسمى والقوانني، والرسوم والسياسة التدبري يف أهلها اختالف جهة من
األزمان طوَل الحاصلة والتقلبات التغريات جهة من تعترب وتارة التدبريية أو السياسية
ذلك ويسمى ذلك، ونحو والسياسة للدين بالنسبة أجزائها، ويف األرض يف املختلفة
الكالم أراد ومن حارصة، غري و[األفالقسسة] األصول، هي وهذه التاريخية، بالجغرافيا
موضح فإنه الجغرافية بمريد4 الشافية» «بالتعريبات املسماة: برسالتنا فعليه ذلك عىل
الجغرافيا علم مسائل من مسألة عىل الكالم هنا لنا ينبغي أنه غري التوضيح، غاية فيها
وإىل ثوابت إىل الفلكية الكواكب قسموا اإلفرنج فنقول: الهيئة، علم هي التي الرياضية
من واألرض الثوابت، من الشمس وعدُّوا الذنب، ذوات وإىل السيارة، سيارة وإىل سيارة،
املذهب وهذا السيارة، للكواكب السري يف التابعة أي السيارة، سيارة من والقمر السيارة،
كواكب عدة منهم املتأخرون كشف وقد النيمساوي»، «كربنيق5 مذهب عندهم يسمى
فبذلك اإلفرنج، لهؤالء ووجودها عندهم، اآلالت لفقد املتقدمون؛ بها يظفر لم سيارة
الثوابت من األوىل فإن والقمر، الشمس غري عرش، أحد عندهم املعروفة السيارات بلغت
الشمس، من قربها حسب عىل لك ولنذكرها السيارة، سيارة من والثاني رأيهم، عىل
السني سكون الواو، (بكرس و«ِوستة» واملريخ، واألرض، والزهرة، عطارد، هي: فنقول:
بعدها والنون الباء (بضم و«بونون» السيارة، املجمرة أي: املثناة) التاء وفتح املهملة،
والراء السني (بكرس و«رسيس» زحل، بنت لها: ويقال املشرتى) (زوجة وتسمى واو)
وتشديد الباء (بفتح و«بالس» السيارة) السنبلة (أي لها: ويقال مسكنة) ياء بعدها
ألف بعدها وراء الهمزة (بضم و«أورانوس» وزحل، واملشرتك، الفلق» «أبو ومعناه الالم)

األعىل. الفلك ومعناه مضمومة) نون ثم
لصغر بصعوبة؛ إال نفسها عىل دورانها رصد يمكن ال الجديدة الكواكب وهذه
إال «أورانوس» عدا ما رصد يمكن ال بل اآلخر، البعض وبُعد العني، رأي يف بعضها
كشف اإلفرنج ويؤمل النظارية، بالسيارات اإلفرنج عند سميت ولهذا الفلكية؛ بالنظارات

السيارات. من غريها
الدول، أرباب سيما ال عليه، االطالع لإلنسان ينبغي مما أيًضا فهو التاريخ وأما

فنقول: اإلفرنج، من املؤلفني بعض هنا ذكرها لطيفة نبذة هنا لك ولنذكر

«ملريد». الصواب: 4
.Copernic خطأ. وهو كرينيق األصل ويف 5
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أيًضا وهو بالتعلم يفوز أن األمم من أراد من يقصدها عامة مدرسة التاريخ
عىل اشتماله جهة من الراهنة، الحال تساعد التي األعرص حوادث تجريبيات
اعترب من يعترب فمنه اآلتي، ظاهر يف التفكر عىل املرء يعني محفوظة عرب
اآلثار األشهاد رءوس عىل يظهر أنه ملا مقامهم؛ كان ما أيٍّا الناس جميع من
تحملهم املهولة الصورة هذه ومثل واختالفهم، تشاجرهم عىل املرتتبة الرديئة
أنه امللوك يفهم التاريخ ومن والعدل. الحلم مثل الحميدة باألخالق التخلق عىل
ظالً وكراسيه امللك شوكة تكون أن ينبغي التدبري َحَسن ملك سلطة زمن يف
يجب فإنه األمراء، غري ينفع ال التاريخ أن فرض «لو «بسوه»: قال ووقاية
خفياته منها ليفهم كنوزه؛ للعاقل التاريخ يفتح إنما ولكن لألمراء، قراءته
ثم الباطنة، اإلنسان معيشة تغريات عن قراءته مدة فكره فيشغل ورموزه،
التي العديدة الزمن سالسل له فتنكشف ذلك، من أهم مادة إىل ذلك من ينتقل
عظيم كميدان السالسل هذه أن ليس أو العالم، خلق األخرية حلقتها تمس
فانظر كل؟ وأزمان والدول األمم جميع عىل واحدة دفعة فيه اإلنسان يطلع
مدائن من فيه فكم ونحوس، سعود أرباب عىل املحتوى العظيم املحفل هذا إىل
خربت، محال ومن واندثرت، ذهبت ممالك ومن انقرضت، دول ومن دمرت،
وحدها تعلو التي وهي القبور، إىل يؤول يشء كل فكأن عمرت! مقابر ومن
اإلنسان نظر إذا حقرية هينة الدنيا الحياة زينة تظهر فكم األرض! ميدان عىل
بجانب هينة يسرية زماننا يف التي الجمعية أن يظهر وكم التاريخ! سماء من
للناظر يمكن الذين عرصنا ملوك بني فشتان واإلعصار، القرون أهايل جمعيات
جبال كأنهم لألعني يظهر التي األزمنة تلك وملوك املحسوس، عظمها يقيس أن
وحبنا الوقتية، حروبنا تكون ما وانظر السالفة! األعرص أفق دائرة عىل مرفوعة
مكان عىل العالم، مبدأ من السلف منازعة عجائب املؤقتني، والرشف للعلو
التاريخ عجائب يف النظر حق نظر فمن أرض، من شرب عىل أو األمكنة، من
ذروات عىل ويصعد الهزل، مالبس من ويتجرد الجد، بثياب يكتيس فإنه
سفن فيه تسبح محيط، ببحر أشبه بأرسه العالم أن رجليه تحت فريى النظر
إىل أمرها وينتهي الشديدة، للرياح عرضة دفة، غري من وأمانتهم الخلق آمال
غري عليه ترسو ما املرايس من تجد وال الشعوب، من يصادمها ما عىل االنكسار
حطام الطمع عن مجردة بعني ترى املحل هذا من نظرت فإذا القدم! فرضات
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كاليشء، الناس من لكثري املرغوبني املقصودين الباطل واملدح الفانية، الدنيا
أمنَّا مملكة فأي وأعطاه، وهبه ما جميع يف وتغريات نكبات، للدهر أن ليس أو
رأينا أَوما االرتفاع؟ من تختها عىل أيسنا دولة وأي السقوط؟ من كرسيها عىل
الرذائل ارتكبت وكم متباينة؟ أديان عدة محرابه عىل يتداول الواحد الهيكل أن
أعقبها أن إىل أمرها آل وغنى فخر قواعد من وكم قاطنة؟ الفضائل كانت حيث
سطح عىل بهرولة يمشيان والتمدن الخشونة أن شوهد وكم والحقارة؟ الفقر
أمرك آل قد وكيف بينها؟ وساطة تخلل غري من أجزائها عىل ويتبادالن الكرة،
األمم جميع عىل تحكمني كنت وقد آسيا، ببالد عامرة كانت التي املدائن أيُّتها
و«تْدُمر» فارس، اصطخر» «يا أو السحر؟ و«بابل» «نينيويونس»، مدن يا
فلم العلوم دول كرايس كنت وقد خرابًا، مجالك اآلن صارت كيف سليمان،
حجر! من رسم وبعض االسم غري الجسيم وبهائك القديم، فخارك من لك يبق
الغريبة، والباليا العجيبة النكبات من الدنيا، بالد من ببلد يحل فلم ذلك ومع
سالًفا تسبق خيولها كانت التي بالشقاء املصابة املباركة بمرص حل ما مثل
الدهر فكأن والحكمة! والعلم الفخار ميادين يف الركض يف املمالك سائر خيول
عذاب أو اإلنعام، نعيم إما — واحدة دفعة — البالد هذه عىل يصب أن أراد
جهدهم بذلوا كونهم يف مرص، قدماء مثل األمم من يكن لم أنه مع االنتقام،
مؤبدين، يكونوا أن بذلك وأرادوا املشيدة، هياكلهم مباني عىل الجلوس يف
من جنًسا ليسوا اآلن املوجودين مرص أهل إن حتى وانقرضوا، جميًعا فبادوا
إىل ومنسوبون متجانسة، غري مواد من متجمعة طائفة هم بل األمم، أجناس
قياس غري من خليط، مثل فهم وأفريقية، آسيا بالد من مختلفة، جنوس عدة
يعرف بها متحددة صورة منها تتقوم ال صورهم شكل وتقاطيع مشرتك،
تأهيل يف اشرتكت، الدنيا بالد سائر فكأنما سحنته، من مرصيًا اإلنسان كون

مرص. تاريخ يف أكوب» «الخواجا مقدمة من مرتجًما انتهى النيل!؟ بر

منقوالً اختالفه عىل التاريخ يصري — تعاىل — هللا شاء وإن واسع، التاريخ وعلم
بمرص والجغرافيا التاريخ علمي برتجمة تكفلنا فقد وبالجملة لغتنا إىل الفرنساوية من

تعاىل. بمشيئته السعيدة

291





اخلامتة

مختلفة أمور عدة ويف مرص، إىل باريس من رجوعنا يف

رصف الذي السفر هذا نتيجة معرفة إىل تتطلع الرحلة لهذه القارئ نفس أن املعلوم من
تسطريها؛ وإنما األمم، سائر عند التواريخ يف بها سمع وال ألحد، تسبق لم مصاريف عليه
لألمور مدبر بني ما فهم اإلفرنج، أساطني رتبة إىل وصل من منهم علماء أنجبت ألنها
رب والرياعة الرباعة صاحب كحرضة املدنية، السياسات يف الرتبة كمال حائز امللكية،
معرفة يف متمكن بني وما أفندي، عبدي السديد، والرأي النجابة وذي1 السعيد، الطالع
البحرية، األمور بسائر رباني بني وما علية، درجة إىل فيها راق العسكرية، األمور إدارة
علم يف وماهر بالطبيعيات، وبصري املرضية، الصحيحة بالكيميا أو بالطب، خبري أو
(فربيقات) بفتح وحريٌّ والصنائع، الفنون يف األقران فائق ومنهم والنباتات، الزراعة
من بقصده ظفر من جميع لذكرت اإلطالة خوف ولوال منازع، بغري برباعته تشتهر
لعدة التعرض عدم أستطيع ال ولعمري العلية، للمراتب حوزه حسب عىل األفندية،
كيف اإليجاز، غاية ذكرهم يف أسلك أنني غري االمتياز، يف الغاية فُضلهم بلغ قد أشخاص
علم يف الفرنساوية، كبار درجة بلغ قد أفندي بيك مختار مصطفى حرضة إن أقول ال
منها املنطوق من وتمكن العلوم من سامية مرتبة حاز وقد العسكرية، املهمات إدارة
وسع اإلفرنجية، الديار ملعارف وجامع التدبريية، بالعلوم ممتاز أنه شك وال واملفهوم،
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عنه يصدر املعارف، اكتسب من كل وليس والشام، مرص بممالك املعارف، دائرة به هللا
الشاعر: قال اللطائف، عمل

ب��ط��ل ي��َدي ف��ي إال ي��ع��م��ل ول��ي��س ب��ج��وه��ره ي��زه��و أن ال��س��ي��ف وع��ادة

علومهم وكمال ففضلهم البحريون، األفندية وكذا أفندي، بك حسن حرضة وأما
عن أيًضا غنية أفندي اصطفان شهرة األقران، بني امتيازهم عليه يدل بالربهان، ثابت
«الطني فهم ينكر وال فاز، بما الفنون من وفاز حاز، ما العلوم من حاز فقد البيان،
يوسف أفندي أحمد وتعلم محمود، أفندي خليل وال العرفان، أنواع جميع يف أفندي»
بديار هذا لنرش ورجع املرام، حصل األفندية من فالجل وبالجملة مجحود، غري مشهود

اإلسالم.
خرجنا فنقول: الرحلة هذه غرض ليتم مرص إىل الفقري العبد رجوع هنا ولنذكر
إىل ونرجع البحر لنركب مرسيليا، نقصد ورسنا ١٢٤٦ سنة رمضان شهر يف باريس من
القرص وهذا سلطاني، قرص بها باريس بقرب «فنتنبلو» مدينة عىل فمررنا إسكندرية،
امليالد، من ١٨١٥ سنة عنه وخلعها فرنسا، سلطنة عن فيه نزل نابليون بأن شهري
آثاره، تبقى أنه منه والقصد الحجارة، من مبني الهرم شكل عىل عمود به ويشاهد
وغري والدتهم، وتاريخ أسماؤهم عليه مرسوًما فنجد فرنسا، يف «الرببون» رجوع لتذكر
وهكذا اآلثار، إال منها يشاهد فال األسامي، هذه الخلق محا األخرية الفتنة هذه ويف ذلك،
تمام قبل آخرين عىل وإقباله بقوم، وفتكه وغدره األلوان، بجميع تلونه يف الزمان، عادة

الشاعر: قال يوم،

خ��ل��ًق��ا ج��ي��ش��ه ع��ل��ى أم��ه��ل ول��م ع��دًوا أدع ف��ل��م ال��رج��ال ص��ن��ادي��د ق��ت��ل��ت
ش��رًق��ا وب��ددت��ه��م غ��ربً��ا ف��ش��ردت��ه��م م��ل��وك��ه��م ب��ع��د ال��م��ل��ك دار وأخ��ل��ي��ت
رق��ا ل��ي أج��م��ع ال��ق��وم رق��اب وص��ارت ورف��ع��ة ع��ًزا ال��ن��ج��م ب��ل��غ��ت ف��ل��م��ا
م��ل��ق��ى ع��اط��الً ح��ف��رت��ي ف��ي ذا أن��ا ف��ه��ا ج��م��رت��ي ف��أخ��م��د س��ه��ًم��ا ال��ردا رم��ان��ي

فانظر مرصوغريهم، أهايل من بالسلف تأسيًا اإلفرنج، عادة من الرسوم تلك وكتابة
من إليها بعدهم ينظر آثاًرا لتكون بنوها فإنما الجيزة، وأهرام للربابي مرص أهل بناء إىل

رآها.
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ذكره بما تقابله حتى التام البحث بعد لهم ظهر وما فيها، اإلفرنج آراء لك ولنذكر
مرص، ملوك هو بناها الذي إن اإلفرنج: كالم ملخص فنقول: األوهام. من فيها املؤرخون
وأن سنة، آالف ثالثة منذ من بنيت أنها زعم فبعضهم بنائها، زمن يف اختلف وأنه
«خميس» له: يقال ملك لها الباني إن قال وبعضهم «قوف»2 له: يقال ملك لها الباني
بعضهم: وقال البحرية، من مرصال صعيد من منحوتة أحجارها أن واألظهر و«خيوبس»،
ثلثمائة كانوا بنوها الذين العملة وأن سنة، وعرشين ثالثة من أزيد تكن لم بنائها مدة إن
والكراث البصل عىل رصف ما إن حتى عظيمة، بمصاريف ولكن نفس، ألف وستني
هذه إن ثم املرصية، القروش من مليونًا عرشين نحو «بلنياس» قاله ما عىل يبلغ للعملة
لدفن واآلخرين جثته، ليضم األكرب الهرم أعد وأنه الفراعنة، ملوك أحد إىل تنسب األهرام
الهرمان وأما مفتوًحا. اآلن الهرم هذا بقي بل األول، يف هو يدفن فلم وبنته، زوجته
شأن يف اإلفرنج حكاه ما هذا محكًما، سًدا وُسّدا وزوجته، بنته فيهما فدفنت اآلخران

العظيمني: الهرمني بناء عظم يف قيل وما األهرام،

م��ص��ر ه��رم��ي ب��ن��ا ب��ن��ي��اه��ا ي��ش��اب��ه ب��ن��ي��ة ال��س��م��اء ت��ح��ت م��ا خ��ل��ي��ل��ي
ال��ده��ر س��ط��وة دائ��ًم��ا ي��خ��ش��ى األرض ع��ل��ى م��ا وك��ل م��ن��ه ال��ده��ر ي��خ��اف ب��ن��اء

طرفة: معلقة من بيت عجز مضمنًا األهرام، يف بعضهم وقال

وت��ج��ل��د ي��اب��س ب��ب��رد ج��ف��ون��ي أح��ب��ة ح��ول ب��األه��رام ب��ت ل��ق��د
وت��ج��ل��د أس��ى ت��ه��ل��ك ال وه��ج��ري: ج��ل��ي��ده��ا ل��ب��رد ص��ح��ب��ي ب��ه��ا ي��ق��ول

يف ما أعجب إن العلماء: قول من يتعجب إنه العقول: منتهى يف السيوطي قال
العامة عند املشهورة هي والربابي منها، أعجب بالصعيد الربابي أن مع األهرام، مرص
يف رومة إىل نقلت إحداهما بالدهم: إىل اثنتني اإلفرنج منها نقل ولغرابتها باملسالت،

العقد. هذا يف باريس إىل نقلت واألخرى القديم، الزمن
أوروبا بالد منوال عىل والتعلم التمدن، أسباب يف اآلن أخذت مرص إن حيث وأقول:
بعد شيئًا عنها وسلبه والصناعة، الزينة أنواع من سلفها لها تركه بما وأحق أوىل فهي

خوفو. لعله 2
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بالغصب، أشبه فهو به، للتحيل الغري حيل اختالس من العقول أرباب عند يعد يشء
عموًدا باريس يف نابليون صنع وقد البيان. واضح أنه ملا برهان؛ إىل يحتاج ال هذا وإثبات
حني إسقاطه املوسقو حاول وقد والنمسا، املوسقو من سلبها التي املدافع من مفرًغا

ذلك. عن عجزهم إال ظهر فما بباريس، حلولهم
من ساعات أربع سري بعد «تيمور»3 مدينة شاهدنا «فنتنبلو» جزنا أن بعد ثم
«كونة»4 مدينة عىل مررنا بعدها ثم باريس، من ساعة عرشين عىل وهي «فنتنبلو»
عىل ثم السلطانية، للمراكب الهالليب فيها تصنع مدينة وهي «ألورة»5 نهر شط عىل
إىل مرص من الفرنساوية صحبوا الذين العرب أوالد من كثري وبها «مولن»،6 مدينة
فرنساويًا فرسًخا وتسعني سبعة عىل وهي «رونتة»7 مدينة وصلنا حتى رسنا ثم فرنسا
تسعة وأهلها فرسًخا، عرش بثالثة «ليون»8 مدينة إىل الوصول قبل باريس، جنوب عىل
آالت ومخزن وكتبخانة9 للزراعة، ومشورة «للفربيقات: مشورة ديوان وبها نفس، آالف
ساحل وهي مشهور، ورصيف «لوار» نهر عىل ظريفة قنطرة وبها وهندسة، طبيعية

الرخام. مقاطع وبأراضيها البضائع، أنواع سائر من وغريها «ليون» تجارات ملركز
«روان» مدينة غري املدينة وهذه املدينة: هذه بقرب فيه املسري يمكن طلوارة ونهر
من هي والتي السني، بها يمر والتي فرسًخا، بثالثني الشمال جهة باريس عن البعيدة

«نورمنديا». إقليم
مدينة إىل وصلنا ثم — عليها الكالم تقدم وقد — ليون مدينة إىل وصلنا ثم
يف وهي فرنساويًا فرسًخا وسبعني وثمانية بمائة باريس جنوب عىل التي «أورغون»10
زلنا وما أهلها، من خوًفا تخفى؛ بها عبوره حال نابليون بكون شهرية — جبل سفح

.Nemours 3
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.Moulins 6

.Roanne 7

.Lyon 8

الكتبخانة. هي املكتبة 9
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يف نزلنا ومنها مستوىف.11 عليها الكالم تقدم وقد «مرسيليا» إىل وصلنا حتى ببالد نمر
ألنه شاهدناه؛ ما ذكر إىل أيًضا حاجة وال إسكندرية، قاصدين ورسنا تجارية، سفينة
مني طلب الفرنساوية من يعرفني من كل إن نقول: ما غاية — املقصد يف سبق ما عني
مرص، من عهد لبعد أستغربه مما فكرتي يقرع ما أذكر إسكندرية دخول بمجرد أنني
أول أراه ما غرابة يل يظهر غريه مشاهدة عىل وتعودي اإلفرنج، بالد يف خالفه ولرؤيتي

ووفيت. فوعدت، وصويل، حني وهلة،
خالصة ذكر إال حينئذ علينا يبق فلم اإلمكان، حسب لخصته،12 كان ما حاصل هذا
يف التأمل بعد يل ظهر فأقول: الفكر، فيه وأمعنت النظر فيه دققت وما الرحلة، هذه
من ولغريهم للرتك، منهم بالعرب شبًها أقرب أنهم السياسية وأحوالهم الفرنساوية آداب
العرض ويسمون واالفتخار، والحرية كالعرض بأمور، القرب مظنة وأقوى األجناس،
أن شك وال بعهودهم، ووفوا عليه، عاهدوا عاهدوا وإذا املهمات، عند به ويقسمون رشًفا،
وتربهن أشعارهم، ذلك عىل تدل كما اإلنسان، صفات أهم العرباء العرب عنه العرض

الشاعر: قال آثارهم. عليه

ب��غ��ض��ي ل��ه أب��دى األض��غ��ان ل��ذي ل��م��ر وإن��ن��ي ل��ل��ص��دي��ق، ل��ح��ل��و وإن��ي
ق��رض��ي ي��ب��ت��غ��ي ل��م��ن م��ي��س��وًرا وأب��ذل ال��غ��ن��ى أب��ط��ر ف��م��ا ألس��ت��غ��ن��ي وإن��ن��ي
ع��رض��ي وم��ع��ي ال��غ��ن��ى م��ي��س��ور وأدرك ع��س��رت��ي ف��ت��ن��ف��ذ أح��ي��انً��ا وأع��س��ر

الشاعر: قال والعار، بالسبة عندهم به يعرب ما هو العرض: وهتك

ق��ل��ي��ل ال��ك��رام إن ل��ه��ا ف��ق��ل��ت ع��دادن��ا13 ق��ل��ي��ل أن��ا ت��ع��ي��رن��ا
ذل��ي��ل األك��ث��ري��ن وج��ار ع��زي��ز، وج��ارن��ا ق��ل��ي��ل أن��ا ض��رن��ا وم��ا
ف��ت��ط��ول آج��الُ��ه��م وت��ك��ره��ه ل��ن��ا آج��ال��ن��ا ال��م��وت ح��ب ي��ق��رب
وس��ل��ول ع��ام��ر رأت��ه م��ا إذا ُس��ب��ة ال��ق��ت��ل ن��رى م��ا ل��ق��وم وإن��ا

«مستوفيًا». األصل: يف 11

«لخصت». األصل: يف 12

«عديدنا». املشهورة: الرواية 13
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ف��ص��ول ال��ك��رام ق��ال ل��م��ا ق��ؤول س��ي��د ق��ام خ��ال م��ن��ا س��ي��د إذا
وج��ه��ول ع��ال��م س��واء ف��ل��ي��س وع��ن��ه��م ع��ن��ا ال��ن��اس ج��ه��ل��ت ع��ن س��ل��ي

العرض إن حيث ذلك؛ يف لهم ألعرض نسائهم عىل غريتهم لعدم أنهم بهم يظن وال
شيئًا عليهن علموا إن لكنهم الغرية، فقدوا وإن ألنهم غريه؛ من أكثر املعنى هذا يف يظهر
أنهم األمر غاية نسائهم، يف خانهم من وعىل أنفسهم، وعىل عليهن، الناس رش14 كانوا
قال كما يشء عليهن يخىش ال املحصنات كانت وإن للنساء، القياد تسليم يف يخطئون

الشاعر:

ي��ؤوب ح��ي��ن ال��ب��ع��ل إي��اب وت��رض��ي س��ره ت��ف��ش ل��م ال��ب��ع��ل ع��ن��ه��ا غ��اب إذا

إِنَِّك ِلذَنِبِك ﴿َواْستَْغِفِري العزيز: قول عن حكاية تعاىل: قوله عند الزمخرشي، قال
الشيخ قال الغرية، قليل كان إنه وقيل: حليًما، إال العزيز كان ما اْلَخاِطِئنَي﴾: ِمَن ُكنِت
قلة يعني هذا اقتضت مرص وتربة الكريمة: اآلية هذه تفسري يف حيان، أبو الدين أثري
به الخصيصني ندمائه مع كان أنه وهو بالدنا، ملوك لبعض جرى مما هذا وأين الغرية،
الجارية، من بيتني جلسائه بعض فاستعاد الستارة وراء تغني وجارية أنس مجلس يف
امللك له وقال طشت، يف مقطوًعا الجارية برأس جيء أن لبث فما بهما، غنت قد وكانت
أقول: امللك! ذلك حياة مدة ومرض عليه، مغشيًا فسقط الرأس، هذا من البيتني استعد

قال: حيث محبوبه، عىل الصوري املحسن عبد غرية من امللك هذا غرية وأين

ون��ح��ي��ب��ي ل��وع��ت��ي ع��ن غ��ف��ل��ة ب��ه ال��ص��ب��ا خ��م��رة م��ن س��ك��ران ت��ع��ق��ل��ت��ه
ب��ن��ص��ي��ب م��ه��ج��ت��ي ف��ي ي��ش��ارك��ن��ي م��اج��د ك��ل ح��ب��ه ف��ي وش��ارك��ن��ي
ح��ب��ي��ب��ي أح��ب م��ن ح��ب��ي��ب��ي ف��إن أل��ف��ت��ه��ا م��ا غ��ي��رة ت��ل��زم��ون��ي ف��ال

«أرش». األصل: يف 14
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تتشكى األمم فسائر وبالجملة الصبابة» ديوان صاحب حجلة ابن «سكردان انتهى
الشاعر: قال العرب، ولو النساء من

ت��ب��ال��ي ال أوف��ى أم ول��ك��ن أوف��ى أم م��ظ��ع��ن ب��ال��ي��ت ل��ق��د

آخر: وقال

ط��ب��ي��ب ال��ن��س��اء ب��أدواء ب��ص��ي��ر ف��إن��ن��ي ب��ال��ن��س��اء ت��س��أل��ون��ي ف��إن
ن��ص��ي��ب وده��ن ف��ي ل��ه ف��ل��ي��س م��ال��ه ق��ال أو ال��م��رء رأس ش��اب إذا
ع��ج��ي��ب ع��ن��ده��ن ال��ش��ب��اب وش��رخ ع��ل��م��ن��ه ح��ي��ن ال��م��ال ث��راء ي��ردن

اإلفرنج عند النساء حالة عىل الناس جميع من السؤال يقع ما كثريًا إن وحيث
أيًضا: ذلك وملخص الغطاء، حالهن عن كشفنا

بل سرتهن، أو كشفهن من يأتي ال النساء لعفة بالنسبة اللخبطة15 وقوع إن
الترشيك وعدم غريه، دون واحد محبة عىل والتعود والحسيسة الجيدة الرتبية
تستويل العفة أن فرنسا بالد يف جرب وقد الزوجني، بني وااللتئام املحبة يف
األعيان نساء دون الناس من الوسطى الرتبة إىل املنسوبات النساء قلوب عىل
الغالب، يف ويتهمون كثريًا، الشبهة عندهم يقع املرتبتني هاتني فنساء والرعاع،
عىل «الرببون»، املسماة امللكية العائلة نساء الفرنساوية تتهم كانت ما فكثريًا
أم هي التي املعزول فرنسا ملك ابن لزوجة وقع ما كالمهم يقوي مما أن
الفرنساوية، يقبله ولم عزله، بعد اململكة جده عليه خلع الذي دوبردو» «الدوك
أنها وادعت الزنا، من آخر ولًدا ولدت أمه فإن زنا، ابن الولد هذا إن وقالوا
البنها فرنسا مملكة تطلب كانت أن وبعد ناموسها، بذلك فانكرس ًرسا، تزوجت
اململكة يف يشء وقوع منها يخىش وكان توليته، أسباب يف آخذة وكانت األول،
هالكها، يظن وكان الفرنساوية، يد يف وقعت أن وبعد األعني، من سقطت —

األخري. بولدها أهلها إىل ورجعت مهملة صارت إنها قائلني: سبيلها تركوا

االختالط. يريد لعله 15
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«جرجس اإلنكليز ملك أن األمر، هذا يف اإلفرنج ببالد وقع ما أغرب ومن
واشتهرت العديدة، املرار ذلك منها عهد أن بعد بالفاحشة زوجته اتهم الرابع»
تريد، من مع اإلفرنج ببالد تسافر كانت لكونها والعام، الخاص عند بذلك
كما الدعوى وأقيمت رشعهم، عند أمرها رفع فلما عشاق، محل كل يف ولها
يف كافية أمور تثبت فلم بغريها، ليتزوج طالقها زناها بإثبات وقصد ينبغي،
ولكن متفرقني، فبقيا عنه، قهًرا عصمته عىل بإبقائها القايض فحكم الطالق،
فيها يعتقد كان وإن الحقيقة يف ولكن وشاع، أمرهما وذاع غريها، يتزوج لم
التي العرض فمادة عرضه، نثلم ال أال باملشاهدة، ال القرائن بمجرد أنه إال ذلك
من ذلك وغري املقال، وصدق املروءة اعتبار هو العرب فيها الفرنساوية تشبه

الكمال. صفات

من الصفة وهذه النفس، دناءة فيهم تقل فإنهم العفاف، أيًضا العرض يف ويدخل
تالشت قد اآلن كانت وإن الرشيفة، طباعهم يف واملركوزة العرب، عند املوجودة الصفات
الحال وأحوجهم الدهر، ونكبات الظلم، مشاق قاسوا لكونهم هو فإنما واضمحلت فيهم،
عفيف العربية، الفطرة أصل عىل هو من منهم بقي فقد ذلك ومع والسؤال، التذلل إىل

الشاعر: قال كما الهمة، عىل النفس

دي��دن��ي ح��ي��ات��ي ف��ي ع��ف��اف��ي أخ��ذت ف��إن��ن��ي وال��ع��ف��اف ون��ف��س��ي ف��دع��ن��ي
دن��ي ي��دي م��ن ن��ال��ه��ا ب��ر ص��ن��ي��ع��ة ال��ف��ت��ى ع��ل��ى ال��ي��دي��ن ق��ط��ع م��ن وأص��ع��ب

قديم يف العرب طباع من أيًضا فكانت دائًما اإلفرنج تتطلبها التي الحرية وأما
العرب، ملك املنذر» بن «النعمان بني وقعت التي املفاخرة به تنطق كما الزمان،

الفرس. ملك «وكرسى»
والصني والهند الروم وفود عنده وكان كرسى، عىل النعمان قدم إنه وصورتها:
فافتخر وحصونهم، وعماراتهم وبالدهم ملوكهم من فذكروا وغريهم، والرتك والعجم

غريها. وال فارًسا يستثن ولم األمم، جميع عىل وفضلهم بالعرب النعمان
من غريهم ويف العرب يف فكرت لقد نعمان، يا الغرية: أخذته وقد كرسى، فقال
ألفتها، اجتماع يف حظ لها الروم فوجدت الوفود، من عيلَّ يقدم من حال يف ونظرت األمم

دينها. ووثيق مدائنها، وكثرة سلطانها وعظيم
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عجيبة والثمار، والبالد األنهار، كثرية الثراء، طيبة الحكماء شهرية الهند ورأيت
باألهل. معمورة الحسان، مرونقة الصناعة،

وصنعة الحروب يف وهمتها أيديها، صنائع وكثرة اجتماعها، يف عجيبة الصني وكذلك
يجمعها. ملًكا لها وأن الحديد،

والثمار الريف وقلة املعاش، يف الحال سوء من عليه هم ما مع الرتك وكذلك
ملوًكا ذلك بعد لهم فإن واملالبس، املساكن من الدنيا عمارة رأس هو وما والحصون،

أمورهم. وتدبر قاصيهم، تضم
وال حرمة وال دنيا، وال دين أمر يف الخري خصال من ذلك من شيئًا للعرب أر ولم
هم التي بحالهم همتها، وضعف وذلها، تدانيها عىل يدل ما مع حكمة، وال عقد، وال قوة،
بعضهم ويأكل الفاقة، من أوالدهم يقتلون الحائرة والطيور النافرة، الوحوش مع بها
ولذاتها، ولهوها ومالبسها ومشاربها الدنيا مطاعم من حرموا قد الحاجة، من بعًضا
وسوء لثقلها، والسباع؛ الطيور من كثري يعافها التي اإلبل لحوم به ظفروا طعام وأعظم
عدها لقمة أطعم وإن مكرمة، اعتدها ضيًفا أحد قرى16 وإن دائها، وخوف طعمها،
أسس التي التنوخية هذه عدا ما رجالهم، بذلك وتفتخر أشعارهم، بذلك تنطق غنيمة،
لها فإن هذا، يومنا إىل ذلك له ليجري عدوها، من ومنعها مملكتها وشد اجتماعها، جدي
ما عىل تسكنون ال أراكم لكني الناس، بعض أموال تشبه وأمواالً وحصونًا آثاًرا ذلك مع
مراتب فوق تنزلوا أن وتريدون تفتخرون، حتى والبؤس والفاقة والقلة الذلة من بكم

الناس.
وبعظم بفضلها، تسمو األمة هذه إن صدقت، امللك.. هللا أصلح النعمان: فقال
وال عليه، رده غري من امللك به نطق ما كل يف جوابًا عندي أن إال درجتها، وعلو خطبها،

فعلت. به، أتكلم مما الغضب من نتني أمَّ فإن له! تكذيب
الفضل يف تنازع فال أمتك أّما النعمان: فقال آمن، وأنت [تكلم] كرسى: قال
كرمها وما عزها، وبحبوحة محلها، وبسطة وأخالقها، عقولها من به هي التي ملوضعها
إال أمة من فما ذكرت التي األمم وأما وأجدادك، آبائك ووالية واليتك من به تعاىل هللا

بفضلها. العرب فضلتها

«أقرى». األصل: يف 16
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وبأسها وذمتها وجوهها وحسن ومنعتها، بعزها النعمان: قال ملاذا؟ كرسى: قال
ووفائها. عقولها وشدة ألسنتها، وحكمة وسخائها ورياستها

البالد، فتحوا الذين وأجدادك آلبائك مجاورة تزل لم فإنها ومنعتها؛ عزها فأما
عندهم يزالوا ولم طامع، فيهم يطمع ولم الجيوش، وقادوا امللك، وأقاموا العباد، ووطئوا
األرض، ومهادهم خيولهم، ظهور حصونهم بل نائل، منهم أحًدا نال وال محرتمني،
عزها إنما األمم، من غريها إذ السُقف؛ وعدتهم السيوف، جانبهم وإىل السماء وسقوفهم

والحصون. والقالع والبحور والجزائر والطني بالحجارة
والصني املحرتقة، الهند عىل فضلهم بذلك يعرف فقد وألوانها، وجوهها حسن وأما

الوجوه. املقرتة والروم املشوهة، والرتك املتجمشة،
وكثري وأصولها، أباؤها جهل وقد إال األمم من أمة فليس وأحسابها: أنسابها وأما
وليس يعرفه، وال ينسب، فال أبيه وراء عمن ليسأل أحدهم إن حتى وآخرها، أولها من
أنسابهم، بذلك وحفظوا أحسابهم، بذلك أحاطوا فأبًا أبا آباءه ويسمي إال العرب من أحد

أبيه. غري إىل يدعى وال نسبه، غري إىل ينسب وال قومه، غري يف رجل يدخل فال
عليها والناب، البكرة عنده يكون رجالً أدناهم فإن وسخاؤها: شجاعتها وأما
بالرشبة، ويجتزئ17 بالفلذة، يغتذى الذي الطارق فيطرقه وريه، وشبعه وحمولته بلغته
وطيب األحدوثة حسن من يكتسبه فيما كلها دنياه عن له يخرج أن ويرىض له، فيعقرها

والثناء. الذكر
وزنه وحسن كامالً، ورونًقا أشعاًرا، أعطاهم تعاىل هللا فإن ألسنتها: حكمة وأما
ألسنة من ليس ما الصفات يف وبالغتهم األمثال: ورضبهم باإلشارة معرفتهم مع وقوافيه،

األجناس.
اللباس، أحسن ولباسهم النساء، أعف ونساءهم الخيول، أفضل خيولهم إن ثم
مثلها عىل إال يبلغ ال التي ومطاياهم الجزع، جبالهم وأحجار والفضة، الذهب ومعادنهم

قفر. بلد بمثلها إال يقطع وال سفر،
حرًما، أشهًرا لهم وإن تمسك، أعظم به متمسكون فإنهم ورشيعتها، دينها وأما
فيلقى ذبائحهم، يف ويذبحون مناسكهم، فيه ينسكون محجوًجا، وبيتًا محرًما، وبلًدا

تحريف. وهو ويجرتئ» بالقادات، «يفتدى األصل يف 17
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فيحجزه فيه، رغمه وإدراك منه ثأره أخذ عىل قادر وهو وأخيه، أبيه قاتل فيه الرجل
له. وترشيًفا البيت لذلك احرتاًما إياه؛ تناوله عن دينه ويمنعه كرمه،

يف أضمره عما يرجع ال ألهلها، عقد فهي اللحظة، يلحظ أحدهم فإن وفاؤهم: وأما
رهنه يطلق فال بدينه رهنًا فيكون األرض، من عوًدا يرفع وأحدهم يبلغه، حتى نفسه
أن وعىس به استجار أحًدا أن يبلغه أحدهم وإن تعاىل، هللا من خوًفا ذمته؛ يخفر وال
القبيلة تلك أو قبيلته، تفنى ولو منه ويحميه عدوه، عنه فيمنع داره، عن نائيًا يكون
واملحدث املحروم، إليه ليلجأ أحدهم وإن جواره، من أخفر ملا وذلك عليها، استجار التي

ماله. دون وأموالهم أنفسهم وتكون عندهم، فينزلونه قرابة وال معرفة بغري عنه،
يفعله فإنما الحاجة، من أوالدهم يقتلون إنهم هللا: حفظك امللك، أيًضا قولك وأما

األزواج. من وغرية وخيفة العار، من حذًرا أنفه رغم منهم فعله من
فما منها، وصفت ما عىل اإلبل لحوم به ظفروا طعام أفضل إن امللك: أيها قولك وأما
ومطاعمهم، مراكبهم فكانت وأفضلها، أجلها إىل فعمدوا له، احتقاًرا إال دونها ما تركوا
مضغة، وأحلها غائلة، وأقلها ألبانًا، وأرقها شحوًما، وأطيبها لحوًما، البهائم أكثر أنها من

عليه. فضلها استبان إال لحمها يفاخر اللحوم من يشء ال وإنه
يسوسهم واحد رجل إىل االنقياد وتركهم بعًضا، بعضهم وأكلهم محاربتهم وأما
من وتخوفت أنفسها، من الضعف علمت من األمم من ذلك يفعل فإنما أمرهم، ويدبر
أعظمهم من رجالً ويكون أمرهم، يدبر ملك، إىل يحتاجون فإنهم عليها، عدوها نهوض
وينقادون تهم، بأزمَّ إليه فينقادون سائرهم عىل برشفه معرتفني ويكونون وقدًرا، شأنًا

أمره. إىل
وحكمة ودينهم، ووقائهم، كرمهم لعظم فيهم، كثريًا فإن امللك، أيها العرب: وأما
إىل أحد ينقاد فال رفعتهم، مع بأجمعهم ملوك إنهم يقولون: نفوسهم وسخاء ألسنتهم،

أرشاف. فإنهم اآلخر
ملك أتاه ملا بصاحبها أعلم وأجدادك آباءك فإن امللك: وصفها التي اليمن، وأما
حقري ذليل مسترصخ وهو بابك إىل وجاء ملكه عىل وتغلب ألف، مائتي يف الحبشة
وتر ما ولوال فأجاروه، بالعرب فاستجار آبائك، وال أجدادك من أحد يجره فلم مسلوب
معه يجيد من وجد أنه ولوال محله، إىل يرجع ولم نقص، إىل ملال العرب بلية من به

اليمن. إىل يرجع لم األرشار العبيد وبذبح الكفار، شمل وتبدد األحرار، بقتل الطعان
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الرياسة، من ملوضعك ألهل إنك له: قال ثم النعمان، به جاء مما كرسى فعجب قال:
ثم جليلة أشياء وأعطاه عليه، وأنعم كساه ثم منه أفضل هو وملا إقليمك، وألهل وألهلك

وقتله. إليه سرّي بعُد ثم الحرية، من موضعه إىل ه سريَّ
بعضهم: لسان عىل املتنبي وقال اليمن، من فرقة والتنوخية

ال��زم��ان ل��ص��روف ادخ��رت ـ��ذي ال��ـ ال��ف��ت��ى أن��ي ت��ع��ل��م ق��ض��اع��ة
ي��م��ان ك��ري��م ك��ل أن ع��ل��ى خ��ن��دف ب��ن��ي ي��دل وم��ج��دي
ال��ط��ع��ان اب��ن أن��ا ال��ض��راب اب��ن أن��ا ال��س��خ��اء اب��ن أن��ا ال��ل��ق��اء اب��ن أن��ا
ال��رع��ان اب��ن أن��ا ال��س��روج اب��ن أن��ا ال��ق��واف��ي اب��ن أن��ا ال��ف��ي��اف��ي اب��ن أن��ا
ال��س��ن��ان ط��وي��ل ال��ق��ن��اة ط��وي��ل ال��ع��م��اد ط��وي��ل ال��ن��ج��اد ط��وي��ل
ال��ج��ن��ان ح��دي��د ال��ح��س��ام ح��دي��د ال��ح��ف��اظ ح��دي��د ال��ل��ح��اظ ح��دي��د
ره��ان ف��ي ك��أن��ه��م إل��ي��ه��م ال��ع��ب��اد م��ن��اي��ا س��ي��ف��ي ي��س��اب��ق
أران��ي ال ه��ب��وة ف��ي ك��ن��ت إذا ال��ق��ل��وب غ��ام��ض��ات ح��ده ي��رى
ك��ف��ان��ي ل��س��ان��ي ع��ن��ه ن��اب ول��و ال��ن��ف��وس ف��ي ح��ك��ًم��ا س��أج��ع��ل��ه

بن عمر إىل مرص أهايل من رجل حرض قال: عنه) هللا (ريض مالك بن أنس وعن
العائذ. مقام هذا إن املؤمنني أمري يا فقال: العاص، بن عمرو من يشكو وجعل الخطاب،
العاص بن عمرو وابن أنا بفريس تسابقت قال شأنك؟ فما عذت لقد عمر: فقال
األكرمني، ابن أنا يل: ويقول بالسوط، يقنعني وجعل يده، يف بسوط عيلَّ فحمل فسبقته،
الحبس، من فتفلت وحبسني ولده ألشتكي آتيك أن فخيش العاص بن لعمرو ذلك وبلغ

أتيتُك. قد أنا وها
كتابي أتاك إذا إنه العاص، بن عمرو إىل الخطاب بن عمر من كتابًا: فكتب قال:
قم له: وقال املرصي، إىل التفت ثم وابنك، أنت — الحج يعني — املوسم فاحرض هذا
الخطاب بن عمر وجلس الحجَّ وابنه العاص بن عمرو حرض فلما غريمك، يأتي حتى
له: وقال الخطاب، بن عمر فأومأ مرة، أول شكى كما املرصي وشكى يديه، بني وجلسوا
بها. عليه ونزل العاص، بن عمرو ابن من املرصي فدنا قال: عليه: بها وانزل الدرة خذ
حتى يرضبه يزل فلم يرضبه، أن نشتهي ونحن رضبه، لقد وهللا قال: أنس: وعن
ارضب يقول: عنه) هللا (رىض وعمر يرضبه، ما كثرة من وذلك يرضبه؛ ال أن استحببنا

األكرمني. ابن
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للمرصي: الخطاب بن عمر قال املؤمنني، أمري يا شفيت قد العاص: بن عمرو قال
أمري يا وقال ذلك، من املرصي فخاف عمرو، صلعة عىل الدرة وضع عمامته، انزع

يرضبني. لم من أرضب يل فما رضبني من رضبت قد املؤمنني
أحد. منعك ملا فعلت لو وهللا عنه): (رىضهللا عمر فقال

وقد الناس استعبدتم18 متى العاص: بن لعمرو وقال عنه): هللا (رىض التفت ثم
انتهى. أحراًرا. أمهاتهم19 ولدتهم

الزمان. قديم من العرب طباع من أيًضا الحرية أن يفهم فمنه
ساعد من محاسن نشكر أن غري من الرحلة هذه نختم أن لنا ينبغي وال هذا،
البالد محب باريس بمدينة وتعليمهم التالمذة أمور ترتيب من مقصوده نجاح يف الوايل
الوايل مقصد تنفيذ يف ورغبته بهمته يسعى فإنه جومار» «الخواجة وأهلها املرصية
يف ينظم بأن جدير فهو بها البارين مرص أبناء من فكأنه إنكار بال املصلحة يف ويسارع

املحبني. سلك
مرص الستعمال ألفها، التي روزنامته، يف ذكره ما الداللة غاية ذلك عىل يدل ومما
له صدرت إن أنه فيها ذكر فإنه الهجرة، من وأربعني وأربع ومائتني ألف سنة والشام
اآلياالت تمدن حسن عىل ليعني الوضع؛ بهذا روزنامة عام كل ليؤلفن الوايل] [من إرادة

أمور: عدة الروزنامة هذه يف يذكر أنه مقدمته يف قاله ما جملة فمن املرصية،
آلخرها. أولها من ملرص الالزمة والصنائع الحرف تقدم عىل الداللة األول: األمر

وبالد وسنار ودارفو الرببر بالد كقوافل وأفريقية وآسيا أوروبا أهايل تجارة الثاني:
هي املستعملة البالد باختالف املختلفة واملوازين واملكاييل األقيسة ومقابلة الحجاز،

فيها.
فلهذا مرص؛ أهل غنى األعرصيف سالف يف سببًا كانت فإنها الزراعة أمور ذكر والثالث:
كثري والزراعة الرتبية الطيبة مرص مملكة يف الدولة به تهتم ما أول تكون أن ينبغي
املزارع، إصالح عنه ويتشعب الخالنية، املصاريف توفري علم ذلك فمن املهمة، الفروع
والتوت والزيتون والعنب والنيلة القطن زراعة وتتميم املدبرة املستحدثة واملروج

ناس». من استعبدت «متى األصل: يف 18

أمهم». ولدتهم «وقد األصل: يف 19
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ودود النحل تربية ومعرفة الزيوت، من كثرية أنواع واستخراج النيلة، دقيق واستخراج
عن بعزلها البلدية الحيوانات وتحسني األهلية، الحيوانات وتعهد الصباغة، ودود القز،
البهائم، ِطب ومعرفة الربانية البهائم وجلب األصواف، وحيوانات واملعز، كالخيل غريها
األشجار، وغرس السوسة، من الحبوب وحفظ «السواف» كمرض أمراضها ومعالجة
ملصالح املناسبة الخالئية األبنية وسائر البساتني وخدمة الطرق، بحافات وترتيبها
ولألسفار، األرايض لسقي املعدة والخلجان الرتع نذكر الزراعة مادة ويف الزراعة.
امليال، لتوصيل املعدة والجبال السهول يف والقناطر والجسور الطرق نذكر وكذلك

الفالحة. يف تذكر كلها فهذه
العلوم ومن الثالثة، املواليد علم ومن الطبيعة علوم من مختلفة أمور عىل نتكلم الرابع:
الشلل معالجة يف األطباء تستعملها التي املغناطيسية املادة عىل نتكلم وهناك الرياضية
والندى، السماوية، والحوادث الكروية، والحرارة الكهربائية، القوة وكذلك ونحوه،
جبال وعىل الصواعق، أحجار عىل نتكلم وكذلك املدارين، بني يحدث الذي واملطر
وميزان الحر، وميزان الزمان، كميزان الطبيعية اآلالت وعىل بالربكانية، املسماة النار
التي الدقيقة لألشياء املعظمة والنظارات الفلكية، والنظارات الرعد، ووقاية الرطوبة،

النظر. يدركها ال
وعىل مقاطعها، من الحجارة وقطع واستخراجها املعادن علم عىل أيًضا ونتكلم
النافعة، البهائم وعىل والصنائع، الفنون يف املستعملة والنباتات الطبية، الحشائش علم

والهندسة. واملقابلة الجرب علم وعىل
الدولة، وسياسة املصاريف توفري علم من فروع جملة عىل يشتمل الخامس: األمر
وعىل أهلها، وغنى ثروتها سبب وعىل والدول، املمالك أحوال علم عىل تنبيهات وعىل
اإلدارة وعىل البالد، من بلدة كل يف واإلناث الذكور والدة وعىل واملعاد املعاش أحوال
العقلية الحقوق وهي اإلفرنج، لسياسات أساًسا املستعملة العامة األصول وعىل امللكية،
بعض. عىل بعضها للدول التي الحقوق أي: البرشية، والحقوق القانونية والحقوق

عىل نتكلم ذلك ففي والخصوصية، العـمـومـيـة الصـحـة سـيـاسـة السادس:
العامة والعوارض األمراض وعىل ومعالجاته، الطاعون وعىل للجدرّي، البقري تلقيح

ترشيح. بعض وعىل
وعلوم ولغات وفلسفية أدبية مسائل من مختلفة تعليمات جملة فيه نذكر السابع:
ونبذات املختلفة، البالد يف واملدارس املكاتب عىل أيًضا نتكلم وفيه الفصاحة، علم مثل
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والبالغة اآلداب غرائب من ونوادر حكايات وعىل مرص، خصوًصا البالد تواريخ يف
املعلمة املسهلة الوسائط ونبني املنطق، علم من شيئًا نذكر وكذلك واملرشقية، اإلفرنجية
لسائر زمن أقرب يف األشياء هذه تعليم وطرق والحساب، والكتابة للقراءة باإليجاز

العامة.
البحرية والسفن التجارة أخبار نذكر وفيه متنوعة، أشياء عدة عن فيه نبحث الثامن:
واإلشارة املعلقة، والقناطر والخلجان والرتع الطرق وتحسني العامة العربات وإقامة
اإلفرنج، عند املتجددة األشغال وجميع — األخبار إشارة يعني — تيلغراف املسماة
وصور جغرافية خرطات نرسم وكذلك الفائدة، لكمال أشكال لوحات لذلك ونضم
من كثريًا ونذكر مرص، يف وتربى الغريبة البالد من تنقل التي والحيوانات النباتات
من متشعبة صغرية نبذة فنذكر وبالجملة األزمان، تداور عىل تتجدد التي األمور
نستعري وال الناس، لسائر الفهم سهلة الثقات أفواه من ومستفادة عظيمة أصول
عىل ذلك علق ألنه به وعده ما ينجز ولو كالمه، انتهى الكتب صعاب من شيئًا منها
مرصظاهًرا بحب املولعني من فهو وبالجملة اآلن، إىل أمر له يصدر ولم السنية اإلرادة

ولدولته. له حبًا الوايل خدمة يف الراغبني ومن وباطنًا
الجهة لتلك السفر حوادث ذكر يف — وتعاىل سبحانه — هللا يرسه ما آخر وهذا

الشاعر: قال له، معرفة وال عنده إنصاف ال من إال معارفها ينكر ال التي

س��ق��م م��ن ال��م��اء ط��ع��م ال��ف��م وي��ن��ك��ر رم��د م��ن ال��ش��م��س ض��وء ال��ع��ي��ُن ت��ن��ك��ر ق��د
ع��م��ي ي��راه ع��م��ا أك��م��ه ع��ل��ى إال أح��د ع��ل��ى ي��خ��ف��ى ال ك��ال��ش��م��س وال��ف��ض��ل

من اململوءة األبيات هذه يف الشاعر قال كما حقه، الحق ذو يمنع أن ينبغي وال
الحكمة:

ت��وص��ه وال ح��ك��ي��ًم��ا ف��أرس��ل م��رس��الً ح��اج��ة ف��ي ك��ن��ت إذا
ت��ق��ص��ه وال ع��ن��ه ت��ن��أ ف��ال دن��ا ي��وًم��ا م��ن��ك ن��اص��ٌح وإن
ت��ع��ص��ه وال ل��ب��ي��بً��ا ف��ش��اور ال��ت��وى ع��ل��ي��ك أم��ر ب��اب وإن
ن��ق��ص��ه ف��ي ال��ق��ط��ي��ع��ة ف��إن ح��ق��ه ت��ن��ت��ق��ص ال ال��ح��ق وذو
ت��ح��ص��ه ل��م ك��ن��ت إذا ح��دي��ثً��ا م��ج��ل��س ف��ي ال��ده��ر ت��ذك��ر وال
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ق��ص��ه ف��ي ال��وث��ي��ق��ة ف��إن أه��ل��ه إل��ى ال��ح��دي��ث وق��ص
ح��رص��ه ع��ل��ى م��ض��اع ح��ري��ص ام��رئ ف��رب ت��ح��رص��ن وال
ش��خ��ص��ه م��ن ال��ن��اس ي��ع��ج��ب وق��د ع��ق��ل��ه س��اق��ط ف��ت��ى م��ن وك��م
ف��ص��ه م��ن ب��األم��ر وي��أت��ي��ك أن��وك��ا ت��ح��س��ب��ه وآخ��ر

الشاعر: قال كما وقيلهم، الناس قال من يخلص أحد وال

وق��ي��ل ب��ال��ظ��ن��ون ق��ال ول��ل��ن��اس س��ال��ًم��ا ال��ن��اس م��ن ي��ن��ج��و ال��ذي ذا وم��ن

يكن لم من عىل معول فال الطوية؛ حسن عىل واملدار بالنية، العمل كان وحيث
والقوانني الرسوم يف عليه رتبة رقي بمن إال اكرتاث وال الكياسة، ساطع السياسة، نرّي
عىل ديارنا أهل حس هو إنما القصد أن ودرى رياسة، ذا فيها وكان بالرشيعة، وتشبث

الناس. هؤالء عىل األحكام إلمالئهم يؤهلهم وما والبأس، القوة يكسبهم ما استجالب
قال كما العباسية، الخلفاء زمن يف األمر عليه كان ما عىل اآلن فنحن وبالجملة

الشاعر:

ي��ن��ه��م��ل ث��م ق��ط��ر ال��غ��ي��ث وأول أب��ي��ض��ه ق��ب��ل ي��ب��دو ال��ص��ب��ح وأزرق

أقاربي: ولبعض

ال��الح��ي ال��ع��اذل م��ق��ال ي��روم أض��ح��ى وق��د اق��ت��رح��ت م��م��ا م��ع��ج��بً��ا غ��دا م��ن ي��ا
ب��م��ص��ب��اح ض��وء إل��ى ال��ح��ري��ض ي��ل��ج��ا غ��رب��ت ال��ض��ح��ى ش��م��ُس إذا رأي��ت أم��ا

آخر: وقال

آث��ار األرض ف��ي ل��ه ي��ك��ون وال ب��ه ي��س��ت��ض��اء ال ب��ف��ت��ى ال��ف��ت��ى ل��ي��س
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مما بصرية عىل ليكون بجملته؛ يتصفحه أن فيه نظر ممن فأرجو حال كل وعىل
الشاعر: قال كما إال أقول وال منه، الخلل بمواقع أبرص للكتاب املتصفح فإن يقول،

ق��ص��ي��ر ب��اع ذو ال��طُّ��رس ف��ي ح��اك��ه وش��يً��ا ف��إل��ي��ك
ك��ث��ي��ر ع��ن ي��ع��ف��و وال��ل��ه ب��دا ع��ي��ب إذا واس��ت��ر
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تعليق

واملعلم املفكر الطهطاوي: رافع رفاعة

والحرية املعرفة حياة سرية

حملة أول بونابرت، نابليون حملة مرص من خرجت ،١٨٠١ عام من أكتوبر شهر يف
رشوط، دون املسلوبة، «مستعمرتها» من االنسحاب عىل ترغم الرشق عىل استعمارية
قيادة يف نابليون خليفة كليرب، جثة الرصاص من صندوق يف معها الحملة وأخذت
الرشق، يف الوطنية الثورة يد تعدمه استعماري جنرال وأول املستعمرة، وحاكم الحملة
لإلنجليز سلمت بينما علماؤها، وضعه الذي مرص» «وصف كتاب أيًضا الحملة وأخذت
والجهل الغموض ستار إزالة إىل سنوات بعد طالسمه فك سيؤدي الذي رشيد» «حجر
املقاومة روح وراءها تركت الحملة ولكن القديم، اإلنسان حضارات وأعرق أعظم عن
والضياع، والخنوع االستسالم قرون بعد الذات واكتشاف النفس يف والثقة أثارتها التي
كانت الذي الحضاري التفوق صدمهم الذين الرجال من عدًدا وراءها الحملة تركت كما
جيش ضمن القاهرة، عيل محمد دخل بأيام، ذلك وبعد عقولهم، التحدي فأيقظ تمثله
سلطنة إىل الروح إعادة بهدف الكربى مغامرته يبدأ لكي العثمانية، السيطرة إعادة
وللعالم نفسها ملرص الروح إعادة إىل العكس، عىل أدت، التي املغامرة وهي العثمانيني

العربي.1

.٢٥ السنة ،١٩٧٧ يوليو السابع العدد اللبنانية اآلداب مجلة عن 1
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قلب من طهطا بلدة يف الطهطاوي رفاعة ولد نفسه، الشهر ذلك منتصف يف ولكن
بنادق أغرقت التي البلدة يف ولد أنه إال مغزى. يومذاك لوالدته يكن ولم مرص، صعيد
فلم القاهرة، من نابليون أرسلها التي الصعيد فتح لحملة القيادة سفينة القديمة أهلها
يف األحداث ثالث هي كانت ذلك رغم والدته ولكن فتحته، أنها تزعم أن أبًدا تستطيع
الحدث هي والدته، كانت ربما بل الحديث. مرص لتاريخ البداية سميت التي الشهر ذلك
الذي العمل فإن وأساسه، الحقيقية أعماقه عن بحثًا التاريخ إىل نظرنا إذا أهمية، األكثر
فقد األّولني؛ للحدثني اإليجابي املعنى أعطى الذي هو بعد فيما الصعيدي الصبي أنجزه
املعنى، ذلك بجهده يصنع الذي هو يكون أن كله الثمن دفع الذي مرص، شعب عىل كان

يجسده. الذي هو يكون وأن
يوم الصغري رفاعة جاءه الذي العالم نوع نتخيل أن بالفعل اآلن علينا يصعب
املتخلفة اآلسيوية، األجناس سيطرة بدأت منذ تقريبًا قرون ثمانية مرت قد كانت مولده،
واملغول والرتكمان والرشكس األكراد من العربي: والوطن مرص عىل وثقافيًا، حضاريًا
ولكنهم عظماء، محاربني وكانوا فاتحني، وغزاة ومماليك عسكريني، قادة جاءوا واألتراك،
القائمة السياسية سيطرتهم وبحكم عريق، وثقايف حضاري تخلف أصحاب أيًضا كانوا
سند دون السيطرة إىل ووصولهم العربية الثقافة لغة عن غربتهم وبحكم القهر، عىل
األصلية قسوتهم وبحكم — الشكلية األسانيد إال — الثقافة هذه «مؤسسات» من أويلّ
مرص، عىل تفرض لكي العوامل هذه ترابطت فقد السائد، االجتماعي النظام وقسوة
بعد فيما أصبح واألخالقي العقيل والفساد التخلف من ستاًرا كله العربي الوطن وعىل
التخلف ذلك أن كما نهاية، لها ليست ذلك عن تروى التي والقصص األمثال. مرضب
حتى ازدهر الذي العظيم والثقايف الحضاري للرتاث كامالً نسيانًا مضمونه يف احتوى قد
أن ظنوا الذين األزهر علماء إن السنني، من قليلة بعرشات «اآلسيويني» وصول قبل
وأقر يخدعوهم، لكي الكيمياء معامل يف السحر من نوًعا يستخدمون الفرنسيني العلماء
أمثالنا» عقول تسعها «ال أعماالً: يأتون بأنهم الجربتي» الرحمن «عبد الكبري مؤرخهم
الفالسفة من العظماء بأسالفهم الظنون نفس يظنوا بأن جديرين كانوا العلماء هؤالء
البريوني.. أو الهيثم ابن أو الِكنْدي أو سينا وابن الفارابي أمثال من العرب، والعلماء

األسماء. تلك عن يسمعوا أن لهم أتيح إذا هذا
الفكاهات.. بعض نصنع لكي اللفظية والتورية السجع لغة نستخدم قد اآلن ونحن
من الكتابة شاء من بها يعرب أن يمكن التي الوحيدة اللغة هي كانت اللغة هذه ولكن
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للتعبري سنة ألف نحو منذ أبًدا، استخدمت قد الفقرية اللغة هذه تكن ولم العلماء، هؤالء
— كالرياضة — البحتة العلوم وال العقلية، الفلسفة وال الطبيعية، العلوم من يشء عن
يف كتاب من األوىل املجلدات إىل واحدة ونظرة والهندسة، كالفلك — النظرية العلوم وال
املؤرخون نقله الذي الخرايف التصور عن تكشف األلف، السنوات هذه يف وضع التاريخ
شعبهم تاريخ عن شعبية حكايات من عرفوه ما بقايا ومن وغريهم، اليهود كتابات من
عبد الكبري االجتماع وعالم املؤرخ موت من فقط سنة مئة وبعد املجاورة، والشعوب
— مادة يف املماليك من أمري لتعليم كتابًا أزهري — عالم — وضع خلدون.. بن الرحمن
لكل معارف دائرة يكون ألن يصلح الكتاب هذا ولكن الجغرافيا، أو — العالم وصف
مرص وصف يكاد وال أحياء، من فيه يعيش وما كوكبنا شكل عن القديمة الخرافات

صحيًحا. يكون فيه نفسها
تجمعوا الذين الناس إن قال الجربتي أن نتذكر أن فيكفي املوت، أدوات عن أما
قذائف أي: — القنرب عاينوا «ملا إنبابة: يف واملماليك الفرنسيني بني القتال ملشاهدة
نخاف، مما نجنا األلطاف خفي يا صاحوا: قبل، من عاينوه يكونوا ولم — املدافع
صنعها التي الواحدة العجلة ذات الصغرية بالعربة إعجابه أبدى أيًضا الجربتي وأن
— وأنها — الفرنساوية الناس معجزة — إنها وقال األتربة، نقل لتسهيل الفرنسيون

لطيف.. يشء
رفاعة، مولد عىل السابقتني السنتني يف عنيفة هزة اهتز قد كان العالم هذا ولكن
شبابيك سبكوا — القنرب عاينوا حينما األلطاف بخفي استنجدوا الذين الناس هؤالء وإن
العودة من كليرب يمنعون وقنابل مدافع يصنعوا لكي واحد عام بعد والبيوت الجوامع
السلطة ضد ورسية مسلحة وطنية مقاومة أول ونظموا الثانية، ثورتها يف للقاهرة
السلطان والة تعزل لكي واستمرت أيام، بعد نفسه كليرب بقتل انتهت االستعمارية
الوايل تعيني عىل بالثورة السلطان وأرغمت اآلخر، بعد واحًدا األستانة من جاءوا الذين
الكيمياء معامل سحرتهم الذين األزهر مشايخ نفس من املقاومة قيادة أرادته الذي

فقط. اثنني عامني قبل أمامها عقولهم واستصغروا
نفسها األمة تحكم أن ومعنى الحرية معنى اكتشف قد املشايخ هؤالء بعض كان
الدفاع هذا تكرر وقد بالسالح، نفسها عن تدافع منظمة األمة تكون أن ومعنى بنفسها،
عيل محمد شجعت التي القيادة نفس وتحت واإلسكندرية، رشيد يف فريزر حملة أيام
املشايخ بعض واكتشفت املماليك، فعل كما يهرب وال اإلنجليزية الغزوة يقاوم لكي
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وصل حينما الشاب رفاعة بهم ارتبط الذين هم وهؤالء والحضارة، العلم قيمة اآلخرين
القرآن يحفظ فقريًا عمره، من عرشة السادة يف وهو األزهر يف يدرس لكي القاهرة إىل

والفقه. والبالغة النحو رشوح كتب وبعض
الذي العطار حسن بعد، فيما األزهر وشيخ الكبري، شيخه يكتشف القاهر ويف
وأسباب الفرنسيني، علوم من عرفوا فيما يتباحثوا لكي تالميذه أملع بيته يف يجمع كان
الكبري الشيخ واكتشف والنظافة، والنظام باملعرفة وولعهم املماليك، عىل الظاهر تفوقهم
توطد الدولة كانت يسمعه. ما أمام يتفتح الشاب عقل كان وبينما الشاب، تلميذه موهبة
واإلداري االقتصادي النظام أسس عىل وقىض املماليك بقايا عيل محمد أباد فقد أركانها،
قويًا مركًزا يخلق ال حتى خلعه؛ عىل سيعملون األستانة باشوات أن واكتشف القديم،
عدد وبمجيء يحميه، أن يمكن ما هو — قويًا جيًشا — أن وقرر القاهرة، من ينافسهم
أتباع والسياسيني االقتصاديني من وعدد ووترلو، يف املهزوم نابليون جيش ضباط من
األفكار عىل عيل، محمد طموح حصل الفرنيس، الخيايل االشرتاكي — سايمون سان —
الجيش بناء أن يف يفكر أن بد ال كعسكري وهو — خياله بتجسيد الالزمة العلمية
جيًشا إن كلها، الدولة بناء وحولها فوقها يشيد أن ينبغي التي النواة يكون أن يمكن
تنتجه أن يمكن وال حديث، واقتصاد ومدارس وعلوم وصناعة إدارة إىل يحتاج حديثًا
العلوم لتلقي قالئل أفراد وإرسال للجيش، الشباب تجنيد بدأ وبذلك متخلفة، مؤسسات
وترسله عليه ستنفق التي الدولة وتغذية يلزمه بما وتغذيته الجيش هذا لتوسيع الالزمة

عليها. سنفرض التي الحروب أو منها، املطلوبة الحروب يف
يف التدريس يتيحه ال الذي املنتظم للرزق واحتياجه الفقر مع رفاعة، ويكتشف
الدولة، ستبنيها التي الجديدة املؤسسة هذه يف بوظيفة االلتحاق أهمية يكتشف األزهر،

بدورها. الدولة هي ستبني والتي
وعقله خياله آفاق تفتحت الذي العطار حسن تلميذ الذكي، األزهري رفاعة، ويصبح
يف وواعًظا إماًما الجديدة، الدولة يف موظًفا يصبح الغرب، حضارة عن أستاذه بأحاديث

الجديد. الخلق رحلة تبدأ هنا ومن الجديد، الجيش وحدات إحدى
ذهب، مثلما القاهرة إىل باريس من الطهطاوي رفاعة يعود أن املمكن من كان لقد
انضمامه بعد حتى يعود، أن يمكن وكان الجيش، وحدات إحدى يف وواعظ إمام مجرد
معه درسوا الذين من وواحد منها، كواحد وواعظ، إمام كمجرد وليس كدارس البعثة إىل
تؤدي اإلعداد، متوسطة تكتيكية أداة مجرد إىل فيتحول أوروبا، عواصم يف بعده ومن
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وانتهى عيل محمد دولة انتهت مثلما تنتهي ثم ودولته عيل محمد للجيش معينة خدمة
مرص، وضد ضده فاتخذت تقدمه أفزعها التي األوروبية القوى أمام هزيمته بعد جيشه

الحقيقة. يف العثمانية السلطة إنعاش عىل عمله ضد أو
الفردية العبقرية تلعبه أن يمكن الذي للدور مثاليًا نموذًجا لنا يقدم رفاعة، ولكن
األحداث، تلك وتيار عرصها ألحداث الحقيقي املغزى تكتشف التي العبقرية التاريخ: يف
التقدم قوى لصالح التيار ذلك من ممكن هو ما كل استخالص يف واجبها ونكتشف

واألصيلة. الحقيقية
أوروبا رشوط قبول عىل وإجباره بهزيمته عيل محمد «أسطورة» انتهت لقد
حفيده باشا، إبراهيم ابنه موت وبعد بعده وجاء ضده، املتواطئني السلطنة وباشوات
عىل وحرًصا وغباء وقسوة وجهالً تخلًفا القدماء الوالة من صورة عباس، الخديوي
من وتالمذته رفاعة أنشأه ما وكل األلسن مدرسة وتغلق والغباوة، والجهل التخلف
محمد طموح من مستفيدين لخلقها تحايلوا التي املتدينة الدولة ومؤسسات املدارس
الطموح.. ذلك كله املجتمع وعىل الدولة عىل وفرضها خلقها عىل الرضروات ومن عيل،

السودان. إىل رفاعة وينفي
يتبادلها الذكريات من لونًا إال عيل، محمد أسطورة تبدو أن يمكن كان فكيف
األلف الكتب لوال املتضائل.. الجيش من املرسحون القدماء والضباط واملوظفون املشايخ
فوزعت وطبعوها، والعلوم الفنون كل يف العربية إىل نقلوها قد وتالميذته رفاعة كان التي

األيدي.. وألوف البيوت مئات بني
رفاعة، مدارس أغلق كما «يغلقها» أن ال الغبي املتخلف الخديو وسع يف يعد ولم
وراجع ترجمتها، عىل وأرشف بنفسه اختارها الذي األول املعلم نفى مثلما ينفيها أن وال
نفس ويتكرر عاًما؟ عرش سبعة طوال جميًعا منها نسخة أول بيديه وتلقى منها، الكثري
إسماعيل، حكم أثناء ثم عباس، بعد جاء الذي سعيد الوايل تحرير سنوات أثناء املوقف

ألفني. من أكثر الكتب تلك بلغت حتى
األستانة، يف األعم الصدر وبكريس باإلمرباطورية، يحلم عيل محمد كان فبينما
كان وبينما وتجارها، مرص فالحي من بالسياط جباته جمعها التي النقود ويحيص
األسلحة تصنيع إال لها عمل ال — نفسه رفاعة موظفيها أكرب ومن دولته.. أن يظن
وبنيانها نفسها مرص تطور الستمرار األساس يضع رفاعة كان النقود.. وجمع والجنود
العرص كان ما التي املغامرة هذه مصري عن النظر برصف كله.. الحديث الحضاري
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العظمى الدول السرتاتيجية االرتكاز محور تمثل التي املنطقة يف يقبلها االستعماري
العثمانية السلطنة وإنما مرص، هو الباشا حلم محور يكن لم عرش، التاسع القرن طوال
يف القوى توازن منطق إال يبقيها يكن ولم بالزوال، عليها حكم قد التاريخ كان التي
الشخيص.. مجده وإنما اإلسالم عظمة الباشا هم يكن ولم االستعماري، العرص وسط
ولغرس لتعليمها تفرغ ألنه املستقبل؛ يف مرص هو حلمه محور فكان املعلم الشيخ أما
أفراد ملصائر نهايات أية وال دولية معاهدات أية فيها تتحكم وال تموت ال التي البذور
ألنفسهم وحكمهم واستنارتهم، ورخاؤهم وحريتهم املرصيون هو همه وكان بعينهم،

بأنفسهم. يصنعونها بالبرش، جديرة حياة عىل وحصولهم
نصوص برتجمة يكتفي وأن الرتجمة، يتقن وأن اللغة يتعلم أن باريس يف يمكن كان
لخطة طبًقا الجيش وجنود ضباط عىل العسكرية الفنون يف ستلقى التي املدرسية الكتب
ولكن املشابهة.. والبعثات التعليمية البعثة هذه وظيفة عن رجاله وتصور عيل محمد
أن قرر التي للمهمة نفسه يعد لكي كلها املعرفة أرض يحرث الشاب رفاعة هو ها
عقل يف الحياة بعث مهمة تحقيقها: بإمكانية يؤذن نفسه التاريخ أن رأى والتي يتوالها،
اإلدارة يف الحية الروح بث أساس وعىل بالذات، أصولها عىل اعتماًدا ووجودها األمة هذه
تلك أرسار لغتها يف األمة تمتلك حتى اللغة؛ وهي: واستيعابها الحضارة ملصنع األساسية

تحتويه. وما وأوعيتها الحديثة الحضارة
إنجازه، يريد وبما يفعله، بما البداية منذ واعيًا كان األول، املعلم أن يقيني ويف
كل يرتجم «مرتجًما» يصبح حتى املعرفة فروع بكل يهتم أن رضورة إىل أحد نبهه ربما
يركز التي املعرفة فروع اختار الذي هو أنه املؤكد من ولكن العربية، لغته عىل يشء
ولتطويع بمادتها املبارشة لالستفادة ترجمتها يف سيرشع التي والكتب عليها، اهتمامه
هذه استيعاب عىل قادرة تصبح أن أجل من — وتركيبتها بمفرداتها — العربية اللغة
العطار حسن الشيخ أستاذه إليه طلب لقد أفكار، من حتًما عليها يرتتب وما املادة
والثقافة الحضارة صورة كتب الذي هو رفاعة ولكن مالحظاته، يسجل أن السفر قبل
وطنه، ومن «الرشق» من الحقيقي موقفهما واكتشف ونقدهما، ولخصهما، الغربيتني،
لهما، االستسالم الخطر من ولكن بالده، لتطوير تصلح أداة يكونان قد أنهما وعرف

بهما. وطنه جوهر استبدال إىل السعي الغباء ومن
الحاجات اكتشف أنه للتأليف. وموضوعاته للرتجمة، األول املعلم مختارات وتوحي
وتطبيقاتها، العملية املعارف إىل بحاجة أنها اكتشف ولعقلها، أمته، لحياة الحقيقية
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حاجتها أيًضا اكتشف ولكنه واالقتصاد، واإلدارة واملعادن والهندسة بالرياضة فاهتم
اهتمامه رس هذا ويف فيه، نعيش الذي الكوكب وعن الكون عن تصورها تغيري إىل
تدل الذي املغزى عند كثريًا توقف أنه شك وال وبالفلك، بالجغرافيا الخاص الشخيص
وبني الحديثة، والجغرافيا الفلك علوم بداية بني التطابق عن نعرفها التي الحقيقة عليه
الغربي اإلنسان حصل العلمني فبهذين الغرب، يف الفكري والتحرر النهضة عرص بداية
فوقها يقفون التي األرض هذه وبشكل الكون.. البرشيف بوضع الصحيح «اإلحساس» عىل
مرحلة إىل دفًعا يدفعهم جديد يقيني «ملحمي» بشعور القديم الخرايف التصور واستبدلوا
بالفعل يمكنهم أشياء يواجهون بأنهم فيه يشعرون الطبيعة، ضد الرصاع من جديدة
معلقة «مشاعل أمام وليسوا اإلنسان، الحتياجات وإخضاعها إليها، والوصول معرفتها
الكاثوليكية الكنيسة تعاليم ويف األرب» «نهاية يف جاء كما املالئكة يسكنها السماء يف
ويقال ثور، قرن فوق إلهي تدبري يمسكها مستديرة «أسطوانة فوق يقفون وال قديًما

الظلمات». بحر يف يسبح حوت ظهر فوق تقف أو يقف سلحفاء ظهر فوق
شعوًرا يخلقان بها واإليمان الوضع ذلك بحقيقة «العلمية» املعرفة أن شك وال

األخرية. الخرافات تولده الذي الشعور عن التميز كل متميزة عقلية وحالة مختلًفا
يعنيان ألنهما األول؛ املعلم إليهما سعى ما هما العقلية الحالة وتلك الشعور وهذا
التي والعجز القهر حالة من بدالً للعلم، املحتمة النتيجة الفعل.. عىل والقدرة «الحرية»

الخرافية. التصورات تخلقها
نسميه أن يمكن ربما بالتاريخ األول املعلم اهتم والفلك، الجغرافيا جانب وإىل
تاريخ «علم — «األنثروبولوجيا» من بنوع أو االجتماع»، «علم أو التاريخ» «فلسفة
املعلم اكتشف كوكبهم، ويف الكون يف بوضعهم الناس إحساس تصحيح فبعد العقائد»،
البرش تاريخ أو نفسه اإلنساني املجتمع تاريخ عن تصورها تصحيح إىل أمته حاجة األول
لم ولذلك بالذات؛ هي تاريخها، عن تصورها تصحيح إىل ثم الكوكب، هذا عىل أنفسهم
الكتب إليها أضاف وإنما التاريخ ذلك «حقائق» تقدم التي الكتب وتأليف برتجمة يكتف
سيطرة ال قوانني تحكمها موضوعية.. ظواهر بوصفها الحقائق تلك معنى تكشف التي
ظواهر سائر يف تتحكم التي العلم قوانني كسائر بها، الوعي حققوا إذا عليها للبرش
وتصورات وعقائد حياة عن الصحيح التصور أمته تمنح التي الكتب وهي الطبيعة،
املعرفة عن ينتج اآلخرين، هؤالء إزاء موضوعي إحساس أمته يسود حتى األخرى؛ األمم
سنة األلف مؤرخي كتب يف أيًضا نجدها التي الخرافية التصورات من بدال بحقيقتهم.

وعلمائها. املاضية
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يف الجليل توفيق «أنوار العرب: مرصوتاريخ تاريخ عن الطهطاوي كتاب إىل ونظرة
عن املرصيني تصور إقامة يف رغبته عن أيًضا تكشف إسماعيل» بني مرصوتوثيق تاريخ
تطورت التي القديمة العريقة الحضارة تلك أصحاب إنهم صحيح: نحو عىل تاريخهم
«روافد» له واحًدا نهًرا وصارا اآلخر أحدهما فاستوعب العربي التاريخ بنهر التقت حتى
لوجودهم التاريخي البعد بهذا الوعي يعيشوا أن عليهم وإن األصول، متعددة بعيدة
يعرفوا وحتى املعارصة، لحضارتهم الحقيقي واملعنى أنفسهم يعرفوا حتى «االجتماعي»
عنارص ضد عظيم رصاع خالل من صنعوها وإنهم الحضارة، تلك صنعوا الذين هم أنهم

الكثرية. القهر وعوامل
بالرتجمة، مبارشة إثرائها طريق عن سواء باللغة، األول املعلم اهتمام نكتشف وأخريًا
طوال أبًدا تستخدمها لم التي واملعارف العلوم تلك استيعاب من تتمكن لكي وإحيائها
طريق عن أو العرشة، القرون تلك طوال هائل بشكل وتشعبت تطورت والتي سنة، ألف
الخاصة القواميس وضع طريق عن وتوحيدها الجديدة العلمية املصطلحات تحديد
يستخدمون من أذهان يف لها وتوحيًدا للمعاني تحديًدا مرتجم، كتاب كل نهاية يف
هذا يف حد أقىص إىل عمليًا األول املعلم وكان التعليم، يف أو العمل يف االصطالحات
تسعفه لم إذا يريده الذي املصطلح منها يأخذ لكي العامية اللهجة إىل يلجأ فكان املجال،
كما العربية بالحروف األوروبي املصطلح كتب بغيته العامية يف يجد لم فإذا الفصحى،
املحسنات استخدام رضورة عىل عرصه يف قائًما كان الذي التعبري أسلوب يف وكذلك هو،

إلخ. وتورية.. وجناس سجع من البديعية
يف الفرنسية تعلم منذ العربية العقلية عىل الثقيل القيد ذلك خطورة اكتشف لقد
كتابه من األوىل الصفحات يف الحني، ذلك منذ وبدأ باريس، يف إقامته من األول الشهر
وتطابقه التعبري دقة إىل سعيًا القيد؛ ذلك من التخلص محاولة اإلبريز» «تخليص األول

عنها. التعبري يريد التي املعاني جوهر ومع األشياء حقائق مع
من «التقديس» من تحريرها أجل ومن اللغة، تحرير أجل من الكبري الرصاع هذا إن
اللغة ألن إدراكه؛ عن تكشف إنما التعبري، وأساليب واملصطلحات باملفردات إثرائها أجل
لالتساع مستعًدا يكون لكي الوعاء، هذا إعداد دون وأنه جميًعا، والحضارة للثقافة وعاء
لحياتها. والتايل أمته، لعقل حقيقي تطور يف أمل ال فإنه يحتويه، ما بأشكال والتشكل
نهايات إسماعيل، ثم سعيد ثم عيل، محمد الثالثة، الباشوات مغامرات انتهت لقد
مرص أما والرش، الخري بني مقدماتها تتناقض كما والرضر، النفع بني جوانبها تتناقض
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معرفة من حققوه وما الكبري األول معلمها رأسهم وعىل أبناؤها، صنعه بما فازت فقد
الجديدة. حياتهم عليه تقوم وثقايف حضاري ومعنوي، مادي وبنيان وحرية

حساب يف كان قد بالذات، الثقايف املعنوي جانبه ويف البنيان، هذا أن ظني ويف
مستعمرة عىل مرص لتحويل املرصية النهضة عىل للقضاء تخطط كانت التي القوى
أن شك وال االستعماري، العرص نفس يف اإلمرباطورية املواصالت لطريق حراسة ونقطة
تجاهد أن أيًضا عليها وكان طريقه، تكمل لكي جاهدت قد األول، للمعلم التالية األجيال
يف نستطيع ولعلنا والحرية، املعرفة طريق يف نتخبط أن أرادنا الذي املخطط ذلك ضد
املستقيم. طريقه إىل نعود أن الجليل» «جدنا حققه الذي العمل معنى اكتشاف إعادة

خشبة) سامي (بقلم حياة بطاقة األول: املعلم

التقليدية بالعلوم األول تعليمه وأخواله أبوه ويتوىل طهطا، يف يولد :١٩٠١ أكتوبر ١٥
األزهري. األسلوب وعىل

باألزهر. ويلتحق القاهرة إىل يأتي :١٨١٧
أدرك من أكرب العطار، حسن بالشيخ عالقته وتدعيم األزهر، يف التدريس :١٨٢٢
الجانب. هذا يف الكامن والتحدي الفرنسية الحملة مثلته الذي الحضاري الجانب أهمية
وواعظ. كإمام — عيل محمد مؤسسات أكرب — الجديد بالجيش يلتحق :١٨٢٤

مرصي، أصل من نصفهم طالبًا، ٣٤ من لبعثة إماًما إليها والذهاب باريس، :١٨٢٦
البعثة إىل االنضمام وطلبه املختلفة، واالجتماعية واإلنسانية، الفيزيقية العلوم لدراسة

الرتجمة. لدراسة البعثة إىل ضمه وقرار وواعظ، إمام مجرد ال كدارس
االمتحان للجنة يقدم الدراسة ختام يف النهائي االمتحان :١٩٣٠ أكتوبر ١٩
الخمس، الدراسة سنوات خالل برتجمتها قام كتب من فصوالً أو كتابًا ١٢ نصوص
املدنية والهندسة االجتماع وعلم والجغرافيا والتعدين والتاريخ علوم من جوانب تشمل
والصحة اليونانية وامليثولوجيا القانون وفلسفة العام والقانون العسكرية القيادة وفن
اإلبريز «تخليص لكتاب الكاملة املخطوطة إىل باإلضافة هذا البلدان.. وتقويم العامة
السياسية ومؤسساتها وأصولها تاريخها الغربية: للحضارة اكتشافه فيه يقدم الذي «…
فيها، والعادات السلوك وأصول وأدبها والقضائية، والترشيعية واالقتصادية والثقافية

ذلك. كل يف واملوضوعية النقدية نظره ووجهة األفراد.. وحقوق
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رئاسة تحت الطب مدرسة يف مرتجًما العمل وبدء الوطن، إىل العودة :١٨٣١
مناهج تطوير عىل ويعمل «الثانوية» التجهيزية املدرسة عىل اإلرشاف ثم لبناني، مرتجم
والتاريخ الطبيعي، والتاريخ «الفلك» الكون ووصف والهندسة، الحساب مواد: يف الدراسة

واملنطق. والحديث، — القديم — االجتماعي
وتنفيذ إعداد يف فوًرا والرشوع «للمدفعية، الطوبجية «مدرسة إىل االنتقال :١٨٣٣
وتدريس والجغرافيا» التاريخ مدرسة وإنشاء مرص يف األوىل «الجامعة» إقامة مرشوع
إلنشاء والتخطيط الطوبجية، مدرسة يف العمل من إعفائه طلب ثم بنفسه، الجغرافيا علم
«جغرافية من األول املجلد وترجمة للجامعة، الحقيقية النواة لتكون األلسن» «مدرسة

ملطربون».
وقبول بعد، فيما األلسن مدرسة أصبحت التي «الرتجمة» مدرسة افتتاح :١٩٣٥
والجغرافيا التاريخ يدرس رفاعة والشيخ عرشون منهم تخرج طالبًا، ٢٧ األوىل الدفعة
الدراسة، يف الطلبة توجيه واإلداري، الفني واإلرشاف واألدب، والفلسفة والقانون واملنطق
والقانون التاريخ وعىل اإلنسانية، العلوم عىل والرتكيز الرتجمة، يف فوًرا واستثمارهم
جمع بدء مع الشعوب، وعادات العقائد تاريخ يف كتاب أول ويرتجم بالذات والفلسفة

والضياع. التهريب من ومنعها صيانتها أمر واستصدار املرصية اآلثار
الفالسفة». «قدماء لكتاب ترجمته يصدر :١٨٣٧

«املنطق». كتاب وترجمة املرصيني» قدماء «تاريخ كتاب ترجمة :١٨٨٣
إنشاء واإلدارية، االقتصادية العلوم لدراسة املحاسبة» «مدرسة إنشاء :١٨٤٠

العليا. واإلدارية السياسية للعلوم اإلفرنجية»، اإلدارة «مدرسة
الرياضيات، يف للرتجمة: متخصصة أقسام إنشاء الوراء» إىل قليلة «عودة :١٨٤١
باللغة التدريس وقرار الرتكية الرتجمات االجتماعية، العلوم الطبيعية، الطبية والعلوم

املواد. لكل العربية
العربية أن أساس عىل إصدارها وبدء املرصية، الوقائع صحيفة عىل اإلرشاف :١٨٤٢

الرتكية. من بدالً األساسية لغتها
عىل واإلرشاف األقاليم، مكاتب عموم تفتيش جديدة، وظائف إضافة :١٨٤٣
األقاليم. يف األولية واملدارس العسكرية املدارس من عدد وعىل اإلفرنجية» «الكتبخانة

وفاة ثم حياته، يف وخليفته عيل محمد ابن باشا إبراهيم وفاة :١٨٤٨ نوفمرب ١٠
بالحكم. عباس الخديو وانفراد سنة، من أقل بعد نفسه عيل محمد
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بمشورة التجهيزية املدرسة ثم األلسن، مدرسة يغلق عباس :١٨٤٩ نوفمرب
الكربى. الوظائف أصحاب عىل «الوقائع» توزيع ويقرص إنجليزية،

«تليماك» — مرسحية ترجمة — السودان إىل الطهطاوي رفاعة ينفي عباس :١٨٥٠
للوطن. العودة أجل من الكفاح السودان، يف —

يف مرتجًما وتعيينه السودان، من رفاعة وعودة سعيد، ووالية عباس، موت :١٨٥٤
مكاتب أي: امللة مكاتب إنشاء مرشوعاته، أول باملجلس، وعضًوا القاهرة محافظة مجلس
وأمية والكتابة، القراءة أمية األمية، محو أي: الشعب، أفراد عامة بني التعليم لنرش األمة؛

املرشوع. يتجاهل وسعيد الفكر
ثم الحرب، أركان مدرسة إنشاؤه ثم الحربية، للمدرسة وكيالً تعيينه :١٨٥٥
واألوروبية الرشقية اللغات بدراسة العام، اإلنساني والتعليم للتثقيف مدرسة إىل يحولها

األساسية. التطبيقية العلوم جانب إىل إلخ والجغرافيا.. والتاريخ
وبدء عباس نكسة آثار محو إىل فيها دعا التي الوطنية الشعرية منظوماته :١٨٥٥

جديد. من النهوض
بطبع والبدء واإلسالمي العربي الرتاث إحياء مرشوع بتبني سعيد إقناع :١٨٥٦

الحريري. ومقامات األدب، وخزانة للقرآن، الرازي تفسري
«املكاتب عىل اإلرشاف النشاط، إىل رفاعة وعودة إسماعيل، ووالية سعيد وفاة :١٨٦٣
الرتجمة قلم ورئاسة العربية، اللغة تدريس عىل واإلرشاف مجلسها، ورئاسة األهلية»

الفرنسية. القوانني وترجمة الجديد
إسماعيل» بني وتوثيق مرص أخبار يف الجليل توفيق «أنوار كتابه إصدار :١٨٦٨

اإلسالم. قبل العرب وتاريخ القديمة، مرص تاريخ عن علمي مرصي كتاب أو …
لبحث العرصية» اآلداب مناهج يف املرصية األلباب «مناهج كتابه إصدار :١٨٦٩
اللغة وقواعد النحو علم تبسيط يف كتابه إصدار مع وأطواره، وأصوله «التمدن» موضوع

العربية.
مرص، يف وأدبية وفكرية ثقافية مجلة أول املدارس» «روضة مجلة إنشاء :١٨٧٠
وعلم العامة والصحة والجغرافيا الفلسفة يف كاملة، كتب شكل يف مالحقها وإصدار

واإلسالمي. العربي والتاريخ واألخالق، اإلسالمي، والفقه والفلك، النبات
وسرية تاريخ عن — الحجاز» ساكن تاريخ يف اإليجاز «نهاية كتابه إصدار :١٨٧٣

.١٨٧٣ العام: نفس يف وفاته بعد صدر الرسول،
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