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»خرُي األمور العلُم، وإنه أهـمُّ كلِّ ُمـهـّم«.
»إذا كانت البطالة مذمومة يف حق الرجال فهي 

مذمومة عظيمة يف حق النساء«.
رفاعة الطهطاوي
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ــًا  ــام 1910م إعالن ــة ع ــرام املرصي ــدة األه ــرت جري ن
ــني  ــالب املرصي ــن الط ــدد م ــى ع ــض ع ــه القب ــب في تطل

ــا. ــات إىل أوروب ــاهلم يف بعث ــرر إرس ــن تق ــني، الذي اهلارب

ب يف ذلــك  قــد يبــدو األمــر أشــبه بالطُّرفــة، لكــنَّ التغــرُّ
الزمــن مل يكــن أمــرًا هيِّنــًا، لــذا فــإن فكــرة الســفر إىل قــارة 
هبــة واخلــوف  جمهولــة وبلــدان غريبــة أشــعرت الطــالب بالرَّ
مــن هــذه املغامــرة، ومل نعــرف مــا الــذي حــدث بعــد ذلــك.

ــل  ــهل التواص ــدًا، وال يس ــدًا ج ــا كان متباع ــامل وقته فالع
والســفر الــذي عرفنــاه يف أيامنــا، وال يمتلــك الطــالُب 
ـــل  كلُّهــم العزيمــَة واجلــدَّ َنْفَسْيـــهام يف طلــب العلــم ويف حتمُّ

ــت. ــك الوق ــه يف ذل ــاب ألجل الصع
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نحو الحلم

لــذا ســأحكي لكــم حكايــة معاكســة متامــًا خلــر جريــدة 
ــة رجــل  ــد جــرت يف مــرص ذاهتــا. إهنــا حكاي األهــرام، وق
ــبيل  ــم، ويف س ــم والتعلي ــل العل ــه ألج ــوال حيات ــاش ط ع
ذلــك مل يمنعــه عائــق مــن إكــامل مســريه، واســتصغر 
ــل املــرض والســهر والغربــة،  الصعوبــات واملشــّقات، وحتمَّ
لكنــه اســتطاع يف النهايــة أن حيقــق مــا يعجــز عنــه العــرات 

ــه. معــًا مــن زمالئ

نحــن اآلن يف مطلــع القــرن التاســع عــر، وبالضبــط يف 
عــام 1801م حيــث ُولــد الطفل رفاعــة الطهطــاوي يف مدينة 
ــس  ــل يف تدري ــوهاج ألب يعم ــة س ــة ملحافظ ــا التابع طهط
العلــوم الدينيــة والقــراءة والكتابــة والقضــاء، وعــاش فقريًا، 
ــظ  ــم بتحفي ــه اهت ــوط، لكن ــا وفرش ــم وقن ــني أمخي ــاًل ب متنق
ابنــه القــرآن، وعلَّمــه القــراءة والكتابــة، فــكان رفاعــة ُيظِهــُر 
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قــدرًة كبــرية عــى احلفــظ والفهــم، ويملــك روحــًا متطلِّعــة 
ث نفســه: إىل حتقيــق اآلمــال، وكثــريًا مــا حــدَّ

»علـــيَّ أن أمحــل مشــعل علــم جيعلنــي مضيئــًا ملــن حويل، 
وأن أكــون يف مقدمــة الســاعني للتفــّوق والنبــوغ«.

ة مــن ظــالم العهد  ت عليهــا قرون عــدَّ أمــا مــرص فقــد مــرَّ
العثــامين وظلمــه، فعانــت كغريهــا مــن األقطــار العربيــة، إْذ 
ليــس لــدى الســلطان القابــع يف اســتنبول ســوى اجلبايــات 
ــاة  ــال مراع ــه، ف ــد ل ــاس عبي ــة الن ــرش، وغالبي ــة الع ومحاي
ــة ورّد  ــني املعيش ــم وحتس ــة والتعلي ــعب يف العدال ــاة الش حلي
احلقــوق إىل أصحاهبــا، ومل يكــن ُحــّكام مــرص وقتهــا ســوى 
جبــاة لســلطان اســتنبول، فخنقــوا التجــار والفالحــني 
برضائبهــم، وكثــريًا مــا كانــوا يفرضــون عليهــم املزيــد مــن 
ــال بغــري حــق، واملصــادرات والرشــاوى وغــري  ــل امل حتصي

يــات. ذلــك مــن التعدِّ

لكــّن مــرص اســتيقظت بعــد محلــة نابليــون الفرنســية عــام 
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ــن وراء  ــزو م ــذا الغ ــا ه ــا، إذ فاجأه ــي زلزلته 1798م الت
ــش  ــام جي ــف أم ــف املتخل ــش الضعي ــزم اجلي ــار، فاهن البح
ــع  ــا، م ــورة وقته ــلحة متط د بأس ــزوَّ ــث وُم ــي حدي فرن
ــت  ــم دخل ــارك، ث ــوض املع ــة يف خ ــكرية علمي ــط عس خط
قــوات نابليــون بونابــرت القاهــرة، وبــدأت مرحلــة قلقــة، 
ــب  ــن رك ــق ع ــا العمي ــى ختلُّفه ــتفيق ع ــرص تس ــإذا بم ف
احلضــارة، ألن النــاس الحظــوا أن لــدى هــذا الغــازي 
ُقــدراٍت مل يعرفوهــا، ففتحــت عيوهنــم عــى العلــم والطباعة 
واملــرح واهلندســة وتنظيــم الدولــة... إلــخ، هلــذا شــعروا 
بالفاصــل الكبــري الــذي يفصلهــم عــن الغــرب، وال ســيام أن 
نابليــون جلــب معــه جمموعــة مــن العلــامء يف االختصاصات 
ــن  ــتفادة م ــه، ولالس ــق أغراض ــه حتقي ــهل علي ــا، ليس مجيعه
ــا  ــة فرنس ــوده، وملنفع ــة جن ــهيل معيش ــد، وتس ــريات البل خ

ــًا.  ــة أيض ــامع اإلنكليزي ــة األط ومنافس

صحيــٌح أّن محلــة نابليــون مل تســتمرَّ ســوى ثالثــة أعــوام، 
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ــش  ــزم جي ــة أن هت ــة اإلنكليزي ــة البحري ــتطاعت احلمل إذ اس
نابليــون، وجتعلــه يغــادر مــرص، لكنهــا كانــت كافيــة 

ــني. ــن املرصي ــري م ــول كث ــًا يف عق ل انقالب ــكِّ لُتش

ــات  ــون يشــاهدون بعــض العملي ــريًا مــا كان املرصي وكث
الكيميائيــة والفيزيائية يف ســاحات القاهــرة، فيتجمعون حول 
بعــض العلــامء الذيــن جــاؤوا مــع احلملــة الفرنســية، وحــني 
ــالت،  ــر وتفاع ــن ظواه ــات م ــك العملي ــج تل ــر نتائ تظه
ــن أن  ــم يظ ــل كان بعضه ــب، ب ــول والعج ــم الذه يتملَّكه
ذلــك مــن عمــل اجلــن والشــياطني، فحاولــت مــرص بعدهــا 
أن تنهــض، وال ســيام أنــه جاءهــا حاكـــٌم َطمــوٌح وُمتفتِّـــح 
ــدَّ  ل للنهــوض ال ب هــو حممــد عــي، يــرى أن األســاس األوَّ
ر أن يبــدأ رحلة  أن يكــون التعليــم والتصنيــع والتنظيــم، فقــرَّ
التقــدم واللحــاق باألمــم الناهضــة، فبــدأ بالبعثــات العلميــة 
كخطــوة أوىل لتحقيــق ذلــك، فأرســل أول بعثــة إىل إيطاليــا 
عــام 1813م، ثــم تلتهــا بعثــة إىل فرنســا عــام 1818م، ثــم 
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ــة  ــا رفاع ــام 1826م، وكان فيه ــا ع ــة إىل فرنس ــة الثالث البعث
الطهطــاوي.

ــن  ــه كان م ــًا، لكن ــي كان أمّي ــد ع ــون أّن حمم ــد تعجب ق
ــه إذا أراد أن  ــن بأن ــم، وآم ــم والتعلي ــني للعل ــر املتحمس أكث
ــلك  ــه أن يس ــزة فعلي ــة ومتمي ــة قوي ــرص دول ــن م ــل م جيع

ــل. ــم والعم ــى العل ــوم ع ــو يق ــارة، وه ــلوك احلض س

ــى يشء  ــل ع ــد حص ــاوي، فق ــة الطهط ــود إىل رفاع نع
ــال  ــذه ح ــيوخ، فه ــس الش ــب وجمال ــم يف الكتاتي ــن العل م
التعليــم وقتهــا، وال ننســى عنايــة والــده بــه خاصــة، فــرز 
ّيــة، وصــار حلمــه أن يذهــب إىل  ق واجلدِّ بــني أقرانــه بالتفــوُّ

ــف.    ــر الري ــه يف األزه ــل تعليم ــرة، ليواص القاه
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في القاهرة

جــاء الطهطــاوي مــن الصعيــد إىل القاهــرة يف عــام 
1817م طالــَب علــم فقــريًا، لكنــه مميــز بذكائــه ومحاســته، 
م  ــدِّ ــة تق ــمَّ مدرس ــا أه ــذي كان وقته ــر ال ــق باألزه فالتح
ــح  ــدارس أن يصب ــتطيع ال ــك يس ــة، وبذل ــوم الرعي العل
ــًا  ــت أيض ــد كان ــاجد، وق ــًا يف املس ــًا وإمام ــًا أو خطيب قاضي
ــرب  ــأكل وامل ــّدم امل ــا تق ــاش، ألهن ــن املع ــة تؤمِّ مدرس

ــالب. ــكن للط والس

ــار  ــه! فص ــاوي بقبول ــة الطهط ــة رفاع ــت فرح ــم كان وك
ــذ  ــًا المعــًا، يســتمع، ويســأل، وحيفــظ، ويناقــش، ومن طالب
ــر ُعــِرف عنــه ميُلــه الشــديد إىل التجديــد  وقــت مبكِّ
واالنفتــاح عــى العلــوم العرصيــة، فــكان يطمــح إىل املزيــد 
ــى  ــرة، حت ــب املتواف ــراءة الكت ــن ق ــر م ــالع، فُيكثِ ــن االط م
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ــه  ــا املوجِّ رات يف اجلامــع األزهــر، أمَّ لــو كانــت خــارج املقــرَّ
ــار  ــن العط ــيخ حس ــل الش ــتاذه املفضَّ ــو أس ــه فه ــمُّ ل األهـ
ــون  ــارك: »اشــتغل بغرائــب الفن ــه عــي مب ــذي يقــول عن ال
والتقــاط فوائدهــا، واتصــل بنــاس مــن الفرنســاوية، فــكان 
ــم  ــم، ويفيده ــتعملة يف بالده ــون املس ــم الفن ــتفيد منه يس
اللغــة العربيــة، ويقــول إن بالدنــا ال بــد أن تتغــريَّ أحواهلــا، 

ــا«. ــس فيه ــا لي ــارف م ــن املع ــا م د هب ــدَّ ويتج

وكان الشــيخ العطــار يلــوم األزهــر عــى انغالقــه، 
العرصيــة  العلــوم  تعليــم  عــن  ابتعــاده  ويســتغرب 
ــه  ــا، وألن ــاء وغريه ــم األحي ــا وعل ــات واجلغرافي كالرياضي
وجــد يف تلميــذه الطهطــاوي مالمــح النبــوغ والنباهــة فقــد 

الشــخصية والدراســية. كان يســاعده يف شــؤونه 

ــري  ــى كث ــر ع ــن أن يص ــذاك م ــب آن ــد للطال كان ال ب
ــه،  ــن أهل ــال م ــاءه امل ر إن ج ــذِّ ــش، وأال ُيب ــوة العي ــن قس م
أو وصلتــه الــزّوادة، وال هيــدر الوقــت يف التســلية الفارغــة، 
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لكــْن، يف الوقــت نفســه، ال حيــرم نفســه مــن التســايل الريئة، 
واأللعــاب الرياضيــة، واملهــارات العقليــة، كالشــطرنج 

ــه. ــة زمالئ ــة يف طليع ــك كان رفاع ــاًل، ويف كل ذل مث

بعــد أن أهنــى متطلبــات األهليــة للتدريــس، عمــل 
ســًا يف األزهــر، كــام كان مضطــرًا إىل إعطــاء  الطهطــاوي مدرِّ
ــن أمور معاشــه، ثــم التحــق بالعمل  الــدروس فيــام بعــد ليؤمِّ

ــرصي. ــش امل ــًا يف اجلي ــار واعظ ــمّي، فص الرس
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نحو باريس

كان حممــد عــي قــد بــدأ بإرســال البعثــات التعليميــة إىل 
ــام 1813م،  ــا ع ــة األوىل إىل إيطالي ــت البعث ــرب، وكان الغ
ــة إىل  ــة ثاني ــة علمي ــال بعث ــام 1826م إرس ر ع ــرَّ ــا قـ ـ ولـمَّ
فرنســا التــي ســبقتها بعثــة عــام 1818م، بــدأ اإلعــداد هلــا.

 مل ينــَس الشــيخ حســن العطــار تلميــذه النجيــب حينهــا، 
ــاوي  ــذا كان الطهط ــة، وهك ــيحه إىل البعث ــى ترش ــل ع فعم
ــة إىل  ــة العلمي ــن البعث ــوا ضم ر أن يكون ــرَّ ــن تق ــن الذي ضم
ــع  ــا، ومل يتوقَّ ــام هل ــة إم ــْن بصف ــام 1826م، لك ــا ع فرنس
أحــد أن هــذا اإلمــام ســيكون فيــام بعــد أهــمَّ طالــٍب فيهــا.

ــني  ــة مالي ــى ثالث ــدون ع ــا ال يزي ــون وقته كان املرصي
والفقــر واخلرافــات  باجلهــل  مقيَّــدون  لكنهــم  نســمة، 
جبايــات  بلَّــة  الطــني  وزادت  واملــرض،  والشــعوذة 
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ــوب  ــب إىل جي ــد تذه ــريات البل ــم، فخ ــني وظلمه العثامني
ــه  ُع ــي تتوزَّ ــه، والباق ــتنبول وأعوان ــع يف اس ــلطان القاب الس
جيــوُب الظاملــني يف مــرص نفســها، فغــاب األمــن، وكثــرت 

الرشــاوى، وشــاع الفســاد. 

ــريًا، إذ  ــية كان كب ــة الفرنس ــري احلمل ــك يف أن تأث وال ش
دّقــت ناقــوس اخلطــر، ونّبهــت الكثرييــن للحاجــة إىل هنضة 
جديــدة، هلــذا لـّمـــا جــاء حممــد عــي حاكــاًم اندفــع إىل كثري 
ــة  ر أنظم ــوَّ ــدود، وط ــر والس ــام القناط ــالح، فأق ــن اإلص م
ــة،  ــت بدائي ــي كان ــة الت ــاة يف الزراع ــث احلي ــي يب ــري، ك ال
ــني اإلدارة يف  ــى حتس ــل ع ــة، وعم ــن الدول ــة م ــال رعاي وب
س  ــدرِّ ــي ت ــة الت ــدارس العرصي ــاح امل ــدأ بافتت ــالد، وب الب

ــيط. ــٍو بس ــى نح ــو ع ــوم، ول ــا والعل ــاب واجلغرافي احلس

ــل  ــار قب ــن العط ــتاذه حس ــزن أس ــاوي بح ع الطهط ودَّ
الســفر، وطلــب إليــه النصيحــة، فاســتمع إىل نصائــح معلمه 
العظيــم، وصاحــب الفضــل يف اختيــاره هلــذه املهمــة، فطلب 
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ــه  ــه، ألن ــه يف رحلت ــه العطــار تســجيل مشــاهداته وجتارب إلي
ــعبه،  ــى إىل ش ــة ال ُتنس ــرية وخدم ــرًة كب م خ ــُيقدِّ ــك س بذل

فوعــده، وقــال لــه:

»ســيكون لــك ذلــك يــا شــيخي العزيــز، وكل نصائحــك 
يل ســتظل مشــعاًل يــيء يل يف عتمــة الليــايل«.

ــه، وراح ُيكفكــف  ــَل كتفي ــذ أســتاذه، وقـبَّـ ــق التلمي عان
دموعــه، وهــو خيــرج ليلتحــق بزمالئــه الذيــن كانــوا 
ــع  ك اجلمي ــرَّ ــم حت ــل، ث ــرية يف الني ــه يف زوارق صغ ينتظرون
ــقُّ  ــزوارق تش ــت ال ــكندرية، فراح ــو اإلس ــرة نح ــن القاه م
ــى  ــون ع ج ــة يتفرَّ ــاء البعث ــع أعض ــالب م ــا، والط طريقه
ــزُن  ــم ح ــراه، ويف داخله ــوره وُق ــجاره وطي ــاطئ بأش الش
ــامل  ف إىل الع ــرُّ ــوُق التع ــول، وش ــوُف املجه ــراق، وخ الف
اجلديــد خــارج مــرص، لكنهــم كانــوا ممتلئــني بعــزم الطالــب 

ــات. ــق األمني ــح إىل حتقي الطام

ــاء  ــزوارق إىل مين ــت ال ــًا، وصل ــر يوم ــة ع ــد ثالث بع
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اإلســكندرية، وكــم كانــت دهشــة اجلميــع مــن مجــال هــذه 
ــة  ــا »قطع ــه وجده ــاوي إن ــا الطهط ــال عنه ــد ق ــة، وق املدين

ــا«.  ــن أوروب م

ومــن اإلســكندرية، ركبــت البعثــة ســفينة فرنســية، 
أقلعــت هبــم نحــو فرنســا، وأول مــا لفــت نظــر الطهطــاوي 
ــم  ــى إهن ــفينة، حت ــة كل يشء يف الس ــّحارة بنظاف ــة البـ عناي

ــوم. ــا كل ي ــلون مقاعده يغس

ــي  ــرة مســينا الت ــرة كريــت، وبجزي مــّرت الســفينة بجزي
توّقفــوا فيهــا مخســة أيــام، وبنابــويل التــي توّقفــوا فيهــا يومــًا 
ــني  ــث والثالث ــوم الثال ــد الي ــا بع ــيكا. أم ــدًا، وبكورس واح
صعوبــات  بعــد  مرســيليا  إىل  الســفينة  وصلــت  فقــد 

ــع. ــِرُق اجلمي ــة كادت ُتغ ــواج عالي ــف وأم وعواص

نزلــت البعثــة إىل زوارق صغــرية محلــت اجلميــع إىل 
الفحــص الطبــي للســامح هلــم بدخــول فرنســا، وقــد حدثنــا 
ــيني  ــف أن الفرنس ــاهداته األوىل، وكي ــن مش ــاوي ع الطهط
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أنواعــًا  للصحــون  وأن  القيشــاين،  يأكلــون يف صحــون 
وألوانــًا بحســب مــا سُيْســَكُب فيهــا، وكيــف أهنــم يبــدؤون 
ــرّيون  ــرضاوات، وأهنــم ُيغ ــوم واخل ــم باللح ــوربة ث بالش
ــى  ــون إال ع ــم ال ينام ــد األكل، وأهن ــريًا عن ــون كث الصح

ة.  ــة كاألرسَّ ــياء مرتفع أش

لقــد مكثــت البعثــة يف مدينــة مرســيليا ثامنيــة عــر يومــًا، 
ــاءت  ــم ج ــه، ث ــم ال يغادرون ص هل ــخصَّ ــري ُمـ ــت كب يف بي
هــا األحصنــة، وبــدأت املســري هبــم نحــو  عربــاٌت جترُّ
ت بمدينــة ليــون بعــد ثالثــة أيــام مــن الســري،  باريــس، فمــرَّ
فاســراحت يومــًا، ثــم واصلــت رحلتهــا، ويف الطريــق كانوا 
د بالطعــام والــراب، وألجــل االســراحة،  يتوّقفــون للتــزوُّ
ــوت  ــم، والبي ــط هب ــجار حتي ــت األش ــق كان ــوال الطري وط
ــًا،  اجلميلــة تتناثــر عــى جانَبـــي الطريــق بــال انقطــاع تقريب
ــت  ــم ليس ــي »عنده ــاوي أن املقاه ــر الطهط ــت نظ ــد لف وق
ــمة،  ــاب احلش ــع ألرب ــي جمم ــل ه ــش، ب ــًا للحرافي جممع
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ــة باألمــور النفيســة التــي ال تليــق إال بالغنــى التــام«،  وُمزّين
ــي.  ــِدْرن املقاه ــوايت ُي ــّن الل ــاء ه والنس

ثــم وصلــت البعثــة إىل العاصمــة باريــس يف اليــوم 
الســابع.

صة للبعثــة،  يف باريــس، نــزل اجلميــع يف دار ُمـــخصَّ
وأدهشــت الطهطــاوي بطرقهــا املبلطــة، وأرصفتهــا املرتبــة، 
وأشــجارها  وقصورهــا  الواســعة،  الغنّــاء  وحدائقهــا 
قة، وُســّكاهنا األنيقــني، والنظافــة يف كل مــكان.    الـــُمنسَّ

ــت  ــد أقيم ــر، وق ــتة ع ــس الس ــور باري ــه جس وأعجبت
عــى هنــر الســني بمراكبــه اجلميلــة واملتنوعــة التــي ال تكــفُّ 

ــاب. عــن الذهــاب واإلي

ــارًا  ــاًل وهن ــات لي ــة العرب ــاوي »قرقع ــى الطهط وال ينس
ــاع«.  ــري انقط بغ

ــد  ــار( بع ــتاذ )جوم ــة األس ــى البعث ــرف ع ــف امل ووق
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ــة  ــة طويل ــالب خطب ــة، فخطــب يف الط ــن الدراس ــنتني م س
قــال فيهــا: »أمامكــم مناهــل العلــم، فاغرفــوا منهــا بكلتــا 
ــم،  ــام أعينك ــواره أم ــيء بأن ــه امل ــو قبس ــذا ه ــم، وه يديك
ــا،  ــع أوروب ــذي رف ــل ال ــور العق ــا ن ــن فرنس ــوا م فاقتبس
ين  وفرنســا التــي ُتعّلمكــم وُتـــهّذبكم تفــي مــا عليها مــن الدَّ

ــه«.    ــرب كّل ــى الغ ــرق ع ــذي لل ال

ف إىل النــاس يف حياهتــم التــي  بــدأ الطهطــاوي يتعــرَّ
تثــري العجــب واإلعجــاب، ألن الفــارق كان كبــريًا بــني مــا 
عاشــه يف مــرص، ومــا بــدأ يشــاهده هنــا، فقــد كتــب: »ومــن 
ــع والتولُّــع بســائر األشــياء اجلديــدة  طبــاع الفرنســاوية التطلُّ
وحــبُّ التغيــري والتبديــل يف ســائر األمــور، وخاصــة يف أمــر 

امللبــس«.

ــام  ــب املق ــإن صاح ــة، ف ــارة واخلف ــم امله ــن طبائعه »وم
ة كالصغــري، ومــن طباعهــم أيضــًا  قــد جتــده جيــري يف الســكَّ
ــرح إىل  ــن الف ــم ع ــان منه ــل اإلنس ن، فينتق ــوُّ ــش والتل الطي
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احلــزن وبالعكــس، ومــن اجلــّد إىل اهلــزل وبالعكــس«، 
الواجبــة  باحلقــوق  غالبــًا  توفيتهــم  أوصافهــم  »ومــن 
ــدم  ــد، وع ــاء العه ــة وف ــم الغالب ــن طباعه ــم«، »وم عليه
الغــدر، وقلــة اخليانــة«، »ومــن طباعهــم الغالبــة: الصــدق، 

ــانية«. ــروءة اإلنس ــريًا بامل ــون كث ويعتن

ــة عندهــم، فلهــا  ولفــت النظــر إىل مــا للمــرأة مــن مكان
احــرام خــاص، فالنســاء كالرجــال يف كل يشء، فقــال مثاًل: 
ــل«،  ــن الرج ــر م ــة أكث ــس ُمعظَّم ــاًم يف املجال ــى دائ »األنث
وهــذا مــا جعلهــا مواطنــة ُتقــاُس قيمـُتـــها بعلمهــا وعملهــا 
ال بشــكلها: »إّن قــول أربــاب األمثــال: مجــال املــرء عقلــه، 
ــأل  ــه ُيس ــالد، فإن ــك الب ــق بتل ــاهنا، ال يلي ــرأة لس ــال امل ومج
فيهــا عــن عقــل املــرأة وقرحيتهــا وفهمهــا، وعــن معرفتهــا«، 
ــُد بقــوة دوَر املــرأة »إذا كانــت البطالــة مذمومــًة  بــل هــو ُيؤكِّ

يف حــقِّ الرجــال فهــي مذمومــة عظيمــة يف حــق النســاء«.

ولعــّل مــن أهــم مــا الحظــه أيضــًا احــرام العمــل، فقــد 
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ــر  ــان، وحيتق ــد واإلتق ــى اجله ــوم ع ــيطًا يق ــًا نش رأى جمتمع
ــان  ــوَز يف أذه ــم أّن املرك ــال: »اعل ــول، فق ــس واخلم التقاع
ــه  ــة إلي ــه، ورصُف اهلم ــغُف ب ــب والش ــُة املكس ــؤالء حمّب ه
ــواين،  ــل والت ــة، وذّم الكس ــة واحلرك ــدُح اهلم ــة، وم بالُكّلي
حتــى إن كلمــة التوبيــخ املســتعملة عندهــم عــى ألســنتهم 
ــار  ــداُول األمط ــة«، »وت ــل والتنبل ــة الكس ــي لفظ ــذّم ه يف ال
ــع اإلنســان منهــم عــن اخلــروج إىل شــغله،  ــاح ال يمن والري
ــر،  ــارع إىل ال ــة تس ــد الفارغ ــم: الي ــان حاهل ــون بلس يقول
والقلــب الفــارغ يســارع إىل اإلثــم«، وهكــذا »ُتبنــى األوطان 

ــع«. ــة واملصان باحلري

وتربيــة  للتعليــم  الفرنســيني  بحامســة  ُأعجــَب  كــام 
لــون للتعلُّـــم والتحصيل«،  األجيــال، فـ»أوالدهــم دائاًم ُمتأهِّ
ــم،  ــور العل ــري األم ــد أّن »خ ــة، وأكَّ ــاس النهض ــك أس فذل

وإنــه أهـــمُّ كلِّ ُمـهـــّم«. 
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ومــع كل تلــك الـــمزّيات، هنــاك التواضــع الــذي يتحــىَّ 
ف  ــرصُّ ــًا يف ت ــارب أساس ــل التق ــا جيع ــو م ــع، وه ــه اجلمي ب
النــاس، فــال اســتعالء مــن أحــد عــى أحــد بســبب الفــروق 
املاديــة، أو بســبب الســلطة التــي يف يــد بعضهــم، فقــد الحظ 
الطهطــاوي أّن الوزيــر »إذا مشــى يف الطريــق ال تعرفــه مــن 

غــريه«.

كل ذلــك جعلــه حيــبُّ باريــس حبــًا صادقــًا، فقــد قّدمــت 
إليــه املعرفــة اجلديــدة، وفتحــت عينيــه عــى حماســَن كثــرية، 
ســيكون هلــا أثــر يف إيقــاظ بــالده مــن غفوهتــا الطويلــة بعــد 
قــرون مــن الظــالم، وهلــذا كتــَب شــعرًا يف مدينــة باريــس، 

ومنــه:

أُيوَجــــــــــُد مثــُل باريٍس ِدياٌر   

ــُب  ــا ال تغي ــِم فيه ــموُس العل ش

وكتَب:
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وكم َهـزمُتــم َمن َبغى!وكم َشـِهْدُتم ِمن وغى! 

وطغـى ى  تعـدَّ ُيـرَصُعفمـن  مِحاكـم  عـى 
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طالُب العلم أّواًل

يشء يثــري اإلعجــاب، فرفاعــة الطهطــاوي، منــذ وصولــه 
ــة  ــار يف مقدم ــل ص ، ب ــدٍّ ــب جم ل إىل طال ــوَّ ــا، حت إىل فرنس
الطــالب، مــع أنــه كان إمــام البعثــة بحســب الرتيــب 
الــذي جــرى، وقــد اســتطاع بســبب حرصــه ودأبــه أن يبــدأ 
بالرمجــة بعــد ســنة وثامنيــة أشــهر مــن الدراســة، ألنــه كان 
ــاوراٍت  ــًا وحم ــًا، وبحث ــراءًة واطالع ــار ق ــل بالنه ــل اللي يص
وأســئلًة مــع أســاتذته، والقــت نتائجــه تلــك إعجابــًا كبــريًا 
ــرية، وإرصاره  ــه الكب مــن أســاتذته، ولفــت األنظــار بقدرات
عــى اإلفــادة مــن وجــوده يف باريــس، فقــد كانــت إقامتــه يف 
ــل،  ــوم قلي باريــس حلقــة درس مل يكــد يتوقــف فيهــا إالَّ لن
يســابق الزمــن الكتســاب املعرفــة، حتــى ُخشـــَي عــى برصه 

مــن املحيطــني بــه. 
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ــى  ــع ع ــب أن اطَّل ــدأب العجي ــذا ال ــج ه ــن نتائ وكان م
ــن  ــام، فثمَّ ــك األي ــة يف تل ــة واألدبي ــة العلمي ــة املعرف خالص
ســايس،  ودي  »جومــار،  املرفــون:  العلــامُء  جهــوَدُه 
وديرســفال«، وكان جومــار آخــر مــن امتحــن الطهطــاوي، 
ــن  ــن الذي ــة، وكان م ــى الرحل ــيُّ ع ــرف العلمـ ــو امل وه
ــار  ــه اخت ــرص، لكن ــى م ــية ع ــة الفرنس ــع احلمل ــاؤوا م ج

ــا. ــاء فيه البق

بعدهــا عــادت البعثــة أواخــر عــام 1831م، عابــرًة 
»فنتانبلــو، ونيمــور، وكــوزن، ومــوالن، وروان، ثــم ليــون، 
ــفينًة  ــة س ــت البعث ــيليا«، فركب ــوالً إىل مرس ــون، وص وأرغ
متجهــة إىل اإلســكندرية يف اخلــّط نفســه، بعــد مخس ســنوات 

ــالع.  ــة واالط ــن الدراس م
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عائد إلى مصر

ــاُه حممــد عــي بــكل  وبعــد عــودة رفاعــة الطهطــاوي، تلقَّ
ــه،  م ــه، وكرَّ ــى علي ــل، وأثن ــرام وتبجي ــن إك ــتحق م ــا يس م
ــد كان  ــيني، فق ــيه الفرنس ِس ــهادات مدرِّ ــبقته ش ــد أن س بع
ــًا،  ــًا وخلق ق ــاًل وتفوُّ ــالب حتصي ــر الط ــع أكث ــهادة اجلمي بش
وهكــذا عرفــت مــرص مــن ذهــب إمــاَم بعثــة تعليميــة، فعــاد 

واحــدًا مــن أهــم علامئهــا يف شــتى العلــوم والفنــون.

ومــن طرائــف حممــد عــي أنــه حبــس طــالب البعثــة عنــد 
ــادر  ــب أن يغ ــمح للطال ــن يس ــرصه، ومل يك ــم يف ق عودهت
إىل أهلــه إالَّ بعــد أن ينهــي ترمجــة كتــاب مــن الفرنســية إىل 
العربيــة، وهــذه عادتــه مــع أّي طالــب قــادم مــن اخلــارج.

مــرص  دت  زوَّ أهنــا  البعثــة  مــن فضــل هــذه  فــكان 
والعســكرية  الطبيــة  العلــوم  شــتى  يف  صني  بـُمـــتخصِّ
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والزراعيــة  والرياضيــة  واألدبيــة  واللغويــة  واهلندســية 
واإلداريــة والبحريــة واحلقوقيــة، ومــن طالهبــا بــدأت تنشــأ 

أّول مــّرة. العرصيــة يف مــرص  املؤسســات 
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ــا دور رفاعــة الطهطــاوي فيــام بعــد، فقــد عمــل بدايــًة  أمَّ
مرمجــًا يف مدرســة الطــب، ثــم أنجــَز بعدهــا أهـــمَّ أثــر خلَّد 
ــي  ــام 1835م، وه ــن« ع ــة األلس ــأ »مدرس ــره، إذ أنش ذك
ــر للمجتمع  أشــبه بُكـــّلية لغات، وخطَّـُتـــها الرئيســة أن ُتوفِّ
ــت  ل ــه، فتحوَّ ــرص وثقافت ــوم الع ــة بعل ــًة حّي ــة صل والدول
ــا  ــها ودوائره ــدُّ مدارَس ــه، فتم ــرص من ــتقي م ان تس ــزَّ إىل خ
ــّيات يف  ــن األساس ــه م ــاج إلي ــام حتت ــا ب ــة وصناعاهت احلكومي

ــى املعارف.  شّتـ

ــب  ــر الكت ــى ن ــك ع ــاوي كذل ــة الطهط ــل رفاع وعم
ــة يف  ــة وطني ــي أول مطبع ــوالق، وه ــة ب ــة يف مطبع الراثي
مــرص بعــد احلملــة الفرنســية، وقــد ُأنِشــَئت عــام 1820م. 

وكــم هــو مجيــل أن نعــرف أّن مديــَر املطبعــة رجــٌل 
ــي  ــابكي! فف ــوال مس ــمه نق ــب اس ــن حل ــر م ــورّي ماه س
عــام 1816م ُأْرِســل مســابكي إىل ميالنــو يف إيطاليا ليتعلَّـــم 
فنــون الطباعــة وســبك احلــروف وصناعــة قوالبهــا، وبعــد 
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ــاء  ــي بإنش ــد ع ــه حمم ــرص، فكّلف ــاد إىل م ــنوات ع ــع س أرب
ــوالق،  ــة ب ــى إدارة مطبع ــة، فتوّلـ ــراض الدول ــة ألغ مطبع
ــدارس  ــب امل ــمية وكت ــب الرس ــة الكت ــا طباع وكان عمله
والصحافــة واإلعالنــات، وبقـــَي ُيديُرهــا حتــى ُتوّفـــَي عــام 
1830م، ويف أثنــاء ذلــك كان حريصــًا عــى أن تســتمر 
ب ُعـّمـــاالً كثرييــن عــى فنون  الطباعــة بأمجــل شــكل، فــدرَّ

ــة.  الطباع

ــاوي  ــة الطهط ــى مكان ــرية ع ــة كب ــه دالل ــٌل ل ــاك مث هن
العلميــة، فلـّمـــا ُعـيِّـــَن مرمجــًا يف مدرســة الطــب يف »أبــو 
زعبــل« كان رئيســها يوحنــا عنجــوري، وهــو ســوريٌّ آخــر 
ــكلِّ  ــاوي ب ــن الطهط ــال ع ــوري ق ــّن عنج ــه، لك ــر ب نفخ
ــي  ــقُّ من ــو أح ــتاذي، وه ــه »أس ــع: إن ــدق وتواض ــل وص ُنب
بالرئاســة، ألنــه أدرى منــي بالتعريــب، والتنقيــح والتهذيب، 

ــه بالســبق«.  ــي تقــي ل وهــذه شــهادُة احلــق الت

ــة،  ــة املدفعي ــاوي إىل مدرس ــل الطهط ــنتني انتق ــد س وبع
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فظــلَّ فيهــا عامــني مــن 1833 إىل 1835م، ولـّمـــا انتــَر 
الطاعــون ذهــب شــهرين إىل )طنطــا(، لكنــه مل يقــِض تلــك 
الفــرة بــال عطــاء، فرجــم كتابــًا يف اجلغرافيــا، وألنــه صــار 
ــكويرا«  ــة »الس ــة املدفعي ــر مدرس ــع ناظ ــالف م ــى خ ع
الــذي كان يكــره فرنســا ولغتهــا، فقــد طلــب رفاعــة نقلــه 

ــا. ــي حيبه ــا الت س اجلغرافي ــدرِّ ــة لُي ــة التجهيزي إىل املدرس
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دار األلسن

ــن«،  ــاء »دار األلس ــاوي إنش ــة الطهط ــرح رفاع ــم اق ث
ــم  ــذ، فاختاره ــار التالمي ــه باختي ــي، وكلف ــد ع ــل حمم فقب
ممَّــن أعامرهــم بــني )14( و)18( عامــًا، فاختــار مــع طبيــب 
ــم  ــر، ث ــم واألزه ــن األقالي ــًا م ــني طالب ــه مخس ــاعد ل مس

ــن. ــرة آخري ــد ع ــام بع ــوا في أضاف

ثقافيــة  إىل ورشــة  األلســن«  »دار  الطهطــاوي  ل  حــوَّ
ــدارس  ــم امل ــة تنظي ــّررت جلن ــام 1841م ق ــة، ويف ع عظيم
أن يكــون العــدد ســّتني تلميــذًا، واســتمرَّ ذلــك حتــى 
ــَئت يف عــام 1935م  ــا ُأنِش ــد عــي، ولـّمـ ــم حمم ــة حك هناي
س فيهــا هــي الفرنســية والركيــة  كانــت اللغــات التــي ُتــدرَّ
ُس  ــدرِّ والعربيــة والفارســية واإليطاليــة واإلنكليزيــة، كــام ُت
االهتــامم  والتاريــخ واجلغرافيــا، وكان  اهلندســة واجلــر 
األكــر بالعربّيــة والفرنســية، ثــم أدخــل فيهــا تعليــم اإلدارة 
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ــذا  ــإدارة ه ــك ب ــبة، وكلُّ ذل ــة واملحاس ــة والريع والزراع
الـُمعّلـــم الكبــري. 

ــًا،  ــرون مرمج ــام 1839م ع ــة األوىل ع ــّرَج يف الدفع خت
ــاًل:  ــاوي قائ ــة الطهط ــا رفاع ــب فيه وخط

ينــا إلنشــاء هــذه املدرســة حــبُّ  »ال خيفــى أّن أْصــَل تصدِّ
إيصــال النفــع إىل الوطــن الــذي ُحبُّــه مــن اإليــامن، وتقليــل 
ــان،  ــكل إنس ــّر ل ــث ال يتي ــا حي ــالد أوروب ب يف ب ــرُّ التغ

ــة«. ــح يف اخلدم والنص

ولـّمـــا ُأنِشــَئ »قلــم الرمجــة« عــام 1841م ُألـِحـــَق بدار 
األلســن بــإرشاف رفاعــة لرمجــة الرياضيــات بــإرشاف 
حممــد بيومــي أفنــدي، والعلــوم الطبيعيــة والطبيــة مصطفــى 
واطــي، والعلــوم االجتامعيــة خليفــة حممــود، وللرمجــة 
ــك  ــة يف ذل ــازات اهلائل ــن اإلنج ــاس، وكان م ــة مين الركي
الوقــت ترمجــة ألَفـــْي كتــاب يف خمتلــف العلوم واملعــارف إىل 
العربيــة، وهــذه خطــوٌة تشــبه فتــح نافــذة كبــرية عــى العــامل 

ــدم. املتق
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ُمـعّلـٌم منفـيٌّ

ــدٌد  ــات ع ــد ب ــل«، فق ــو ال يكم ــاس: إّن »احلل ــول الن يق
مــن زمــالء الطهطــاوي وأتباعهــم يكيــدون لــه، وينســجون 
خيــوَط الدســائس يف طريقــه، فحاربــه كثــريون الســتنارته، 
وبســبب كتابــه »ختليــص اإلبريــز يف تلخيــص باريــز« بحجة 
ــه،  ــن نجاح ــريًة م ــم، وَغ ــى احلاك ــورة ع ــو إىل الث ــه يدع أن
كثــرت الوشــايات، وشــاع احلســُد والتنافــس غــري الريف، 
وقــد التقــى كلُّ ذلــك مــع تولِّـــي حاكــم جامــد وجاهــل، 
هــو اخلديــوي عبــاس، التابــع الذليــل للســلطان العثامنـــّي، 
ــم  ــًا للعل ــرص، ومعادي ــى الع ــاح ع ــًا لالنفت ــد كان كاره فق
ــاوي  ــة الطهط ــال رفاع ــارع بإرس ــام، فس ــم وأهله والتعلي
إىل الســودان الــذي كان جــزءًا مــن مــرص، بحجــة تأســيس 
مدرســة ابتدائيــة يف اخلرطــوم هنــاك، وأغلــَق عبــاس بعدهــا 
دار األلســن، وأغلــق أكثــر املــدارس، واكتفــى بعــدد قليــل 

منهــا، وأغلــق كثــريًا مــن املعامــل واملشــاريع.
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مل يكــن يف يــد الطهطــاوي ســوى االمتثــال لألمــر، فذهب 
ــأن إبعــاده مل يكــن إال  إىل اخلرطــوم، لكنــه كان عــى يقــني ب
ــال  ــّل ب ــة، فظ ــاء مدرس ــة إلنش ــة حقيق ــه ال نّي ــه، وأن ــًا ل نفي
عمــل وبــال مؤونــة تقريبــًا، وقــد ذكــر نكبتــه العلميــة تلــك 

فكتــَب:

ــُد ُذلِّـــي ــَز ُيري ــُت العزي ومــا ِخْل
لِـــداِد ألخصــاٍم  ُيصغــي  وال 

ِحــداٍد بألســنٍة  َســَعوا  لديــه 

ــداِد؟ ــنٍة ح ــى أللس ــف َصغ فكي

ثّم يصف جوَّ السودان قائاًل:
ــه ــمُّ من ــموم ُيَش ــُح السَّ ــا ري هب

ــه وادي ــال ُيطفي ــًى ف ــرُي لظ زف
مســاًء أو  صباحــًا  عواصُفهــا 

واطــراِد اضطــراٍب  يف  دوامــًا 
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ــال  ــه ب ــد نفس ــية، ووج ــاًة قاس ــودان معان ــى يف الس فعان
عمــل، فقــد هــرب التالميــذ إىل اجلبــال، ومــات أكثــر 
املعلمــني، واســتوىل حكمتيــار الســودان عــى مــال املدرســة، 
وباختصــار فاملدرســة »اســٌم بــال رْســم« كــام وصفهــا 

الطهطــاوي. 

للبطالــة والكســل، وأرصَّ  لكنــه كعادتــه مل يستســلم 
عــى أن يســتغلَّ وقتــه يف عمــل يفيــد بــه وطنــه، فرجــم يف 
تلــك الفــرة )تيلــامك( لفنلــون، وهــو كتــاب شــائق مملــوء 
بالِعَبـــر الربويــة املفيــدة، ثـــم انتهــت بعدهــا حمنتــه باســتالم 
ــحبٌّ  ــاس، وُمـ ــن عب ــٌف ع ــو خمتل ــعيد، وه ــوي س اخلدي
ــه  ــدرك أن حماربت ــاوي ي ــد كان الطهط ــة، وق ــم والنهض للعل

ــب: ــام كت ــم ك ــداء العل ــكر أع ــن معس ــاءت م ج

ــخرْت ــٍة س ــن فتي ــتكي م ــُة يش رفاع

ـــا رأْت أبحـــَر العرفان قد زخرْت  لـمَّ
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بعــد ذلــك حاولــت احلكومة ترقيــَع األمر، فلـّمـــا توّلـــى 
اخلديــوي ســعيد أعــاد رفاعــة بعــد إلغــاء املدرســة، وبعــد 

أســبوع مــن توليتــه.



- 43 -

العلـُم للجميع

ـــا  ال شــك يف أننــا نســتطيع أن نتحــدث الكثــري الكثري عـمَّ
فعلــه الطهطــاوي لبلــده، لكــّن العمــل األكثــر قيمــًة وأثــرًا 
فيــام بعــد كان تأسيســه للتعليــم العــرصّي يف مــرص، ونــر 
ــام باخلطــوات الالزمــة  ــُمستنري، هلــذا ق ــوّي الـ الفكــر الرب

لذلــك حتــى ُيـــحّقق اهلدف.

إّن النهــوض بالتعليــم ال يمكــن أن يقــوم عى جهــد فردّي 
ــم  ــي، وبالتنظي ــد اجلامع ــاوي باجله ــن الطهط ــذا آم ــط، ل فق
واملثابــرة، فرجــم الكتــب املدرســية وغريهــا مــع زمالئــه يف 
البعثــة، ومــع طالبــه الذيــن ختّرجــوا يف دار األلســن، فتوّلـــى 
ــم ســواد الشــعب،  ــِملَّة« لتعلي ــم أدهــم »مكاتــب الـ إبراهي
وهــو مــا يشــبه حمــو األميــة، واقــرح رفاعــة إلدارهتــا، لكــّن 
َ بعــد ذلك مرمجــًا عنــد إبراهيم  األمــر ظــل بــال تنفيذ، فُعـــنيِّ
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ــم  ــوان املــدارس«، ث أدهــم حمافــظ القاهــرة بعــد إلغــاء »دي
بعــد شــهر ُعـيِّـــَن ناظــرًا ثانيــًا يف املدرســة احلربيــة، ثــم صار 
ناظرهــا عــام 1856م، ونشــط يف الرمجــة والنر، ثم ُكـــلِّف 
بنظــارة مدرســة اهلندســة امللكيــة والعــامرة وتفتيــش مصلحة 
ــل  ــة، فتعطَّـ ــت املدرس ــام 1861م ُألغَي ــْن يف ع ــة، لك األبني
ــوان  ــاد »دي ــامعيل أع ــوي إس ــاء اخلدي ــا ج ــنتني، فلـّمـ س
ــلِّف  ــم ُكـ ــه، ث ــوًا في ــاوي عض ــار الطهط ــدارس«، فص امل
ــم  ــار أه ــائه، فاخت ــني إنش ــام 1863م ح ــة ع ــم الرمج بقل
ــه: عبــد اهلل الســيد، وصالــح جمــدي، وحممــد قــدري،  طالب
ــس  ــع األس ــعود. ووض ــو الس ــد اهلل أب ــد الظ، وعب وحمم
ــتفادة  ــة االس ــد أمهي ــرصي، فأّك ــم الع ــة األوىل للتعلي احلديث
مــن منجــزات الغــرب، وبنــاء الربيــة يف املــدارس بنــاًء عــى 
حــق اجلميــع يف التعلُّـــم بعيــدًا عــن التمييــز، ويســند حججه 
بــام يناســبها مــن شــواهد مأخــوذة مــن تراثنــا، فجــاء كتابــه 
»املرشــد األمــني يف تربيــة البنــات والبنــني« ليضــع اخلطــوط 
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ــم  ــٌل مه ــاب فص ــذا الكت ــي ه ــعى،  فف ــذا املس ــة هل العريض
»يف تريــك البنــات مــع الصبيــان يف التعلُّـــم والتعليــم 
وكســب العرفــان«، فهــذا املوقــف الــذي اختــذه الطهطــاوي 
ــاء  ــدارس ج ــان يف امل ــع الصبي ــات م ــم البن ــب تعلي إىل جان
يف وقــت عصيــب، فقــد كان املجتمــع اجلاهــل حيــرم البنــت 
مــن التعلُّـــم يف املــدارس، وُيكِرُهـــها عــى البقــاء يف البيــت، 
ــرص  ــدأت م ــذا ب ــا، هل ني ــة الدُّ ــن الدرج ــن م ــا مواط كأهن
ــس الطريــق الصحيــح نحــو العدالــة، فللفتــاة حــقٌّ يف  تتلمَّ

التعلُّـــم والعمــل كالفتــى متامــًا.

ـــنا رفاعة،  ومــن اجلميــل أن نعــرف أمــرًا رائعًا خيــصُّ عـمَّ
ــُد مصداقيتــه يف احليــاة احلضاريــة، حتــى مــع أرستــه،  وُيؤكِّ
وكيــف أنــه اختــار زوجــًة متتلــك عــّزة النفــس املطلوبــة يف 
ـــدًا بــأاّل خيتار  املــرأة، فقــد قبــل أن تكتــب زوجتــه عليــه تعهُّ

ـــد: غريهــا رشيكــَة حيــاة، وقــد جــاء يف نــصِّ ذلــك التعهُّ

»يلتــزم كاتــب األحــرف رفاعــة بــدوي رافــع البنــة خالــه 
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ــد  ــيخ حمم ــة الش ــت العالم ــة بن ــة الكريم ــة احلاج املصون
الفرغــي األنصــاري أن يبقــى معهــا وحدهــا عــى الزوجيــة 

دون غريهــا مــن زوجــة ُأخــرى«.

ــاوي  ــهد الطهط ــة يستش ــة العلمي ــاح واحلري ــن االنفت وع
باحلديــث النبــوي الريــف: »احلكمــُة ضاّلـــُة املؤمــن 
ــع  ــل م ــو إىل التعام ــرك«، ويدع ــل ال ــو يف أه ــها ول يطلُبـ
ــركة  ــح املش ــا املصال ُده ــة ُتوحِّ ــف، فالبري ــر املختل اآلخ
واحلقائــق العلميــة، فــال بــد مــن قبــول اآلخــر، ومشــاركته 
يف البنــاء واملعرفــة، فهــو يقــول: »إّن خمالطــة األغــراب، وال 
ســيام إذا كانــوا مــن ذوي األلبــاب، جتلــب لألوطــان املنافــع 
ــز«  ــص اإلبري ــم »ختلي ــه امله ــف كتاب ــا أّل ــة«. ولـّمـ العمومي
قــال يف مقدمتــه: »أســأُل اهلل ســبحانه وتعــاىل أن جيعــل هــذا 
الكتــاب مقبــوالً لــدى اخلــاّص والعــاّم، وأن ُيوقــَظ بــه مــن 

ــم«. ــم اإلســالم مــن عــرب وعج ــائَر أم ــة س ــوم الغفل ن

د الطهطــاوي الـُمربِّـــي الكبــري عــى الوطنيــة البانية  وشــدَّ
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ــون،  ــٍس أو ل ــني جلن ــني املواطن ق ب ــرِّ ــي ال ُتف ــع، الت للمجتم
ُمشــريًا إىل عطائــه يف كّل جمــال لنــرصة الوطــن يف الظــروف 

كلهــا، وهــذا مــا نلمســه يف كلــامت نشــيٍد يقــوُل فيــه:
ــًا ــواٌن مجيع ــو اآلداب إخـــــ بن

ــمختلف البــالِد وإخـــــواٌن بـ

عــى عــدد التواتــر ُمْعـــَربايت
تفــي بفنــون ِسْلـــٍم أو جهــاِد 

يومــًا ُتعليــه  الفتــى  وآداُب 
إىل األنجــاد مــن بعــد الِوهــاِد

وهــذا اجلانــُب الربــوّي هــو الوجــُه الرئيــُس للطهطاوي، 
ــَف عــن الســعي شــعرًا  ــة عمــوُد مشــاريعه، فــام توقَّ فالربي
ــذا  ــة، وهل ــدارس العرصي ــم امل ــيخ دعائ ــرًا وإدارًة لرس ونث
ــه:  ــذ يف كتاب ــي التالمي ــًا لوع ــا رآه مهّمـ ــل م ــرض نق الغ
يتغنَّـــى  تأديــب األطفــال«، وراح  »تعريــب األمثــال يف 
بمنجــزات العــرص العلميــة، وكان بعضهــا قــد دخــَل مرص، 



- 48 -

ــه: كقول
ــْنكــم طريــق مــن حديــٍد ــري فيمك ــبق الط تس

كهربائـــــــــْي ــنُيْوبريد  ــُة أع ــُه ملح وْحُيــــ

مياٍه كجبـــــال النــار تدُخْنووبــــــــــوراُت 

ْخ بالبِــْر، وأرِّ ْنفاحــَظ  دوَر تقديـــم التَّـــمدُّ

ــة  ــخ واللغ ــة والتاري ــًا يف الربي ــم كتب ــف وترج ــذا ألَّ هل
لطــالب  األوىل  املرصيــة  األناشــيد  ووضــع  والتعليــم، 
ــًا لألطفــال يف  املــدارس، فــكان أول مــن كتــب شــعرًا عربي

ــل: ــث، مث ــرص احلدي الع
َفِطــــِنيا صــــاِح ُحــبُّ الوطِن ُكلِّ  ِحْليــــُة 

األوطــــــاِن اإليــامِنحمّبـــــُة  ُشــَعِب  ِمــْن 

األديـــاِن أفخـــر  ُمؤمـــِنيف  ُكلِّ  آيـــُة 

وقوله:
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ِمــن أصــِل الفطــرِة للَفِطــِن
بعــد الـــموىل ُحــبُّ الوطِن

الوّهــاُب هبــا َمــنَّ  هبــٌة 
ــِن ــاب الـِمَنـ ــُد لوّه فاحلم

***
ــُب ــموطِن ُكلٌّ ينتس وأُبللـ أمٌّ  ومعاهــُدُه 

يستملُك صّبًا ذا شـَجـــِنفصحيــُح العــزِّ لــُه نَســُب

ونالحــُظ أّن هــذه األناشــيد املبكــرة فيهــا املعــاين الكــرى 
ــب  ــل، فخاط ــم والعم ــوة إىل العل ــن، والدع ــّب الوط كُح
األطفــال ليبعــث فيهــم روح النهــوض وحتقيــق الطموحات، 
ــذا  ــد يف ه ــام نج ــن، ك ــن الوط ــاع ع ــروح يف الدف ــذل ال وب

النشــيد:
فهّيــا يــا بنــــــي األوطــــان هّيــا

ـــا فوقــُت فخاركـــم لكــُم تـهـيَّ
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ــوّيا ــى س ــَة الُعظم ــوا الراي أقيم
وا غــارَة اهلـيـجـــا ملّيــا وشــنُّ

فهّيا يا بني األوطان هّيا

ــايل ــكرت األه ــد تعس ــم ق فهاك
ــاِل ــَو القت هــا نحـــ وســارْت كلُّ

لتقتحــــــــَم الـــمهالَك ال ُتبايل
إذا مــا مــاَت ليــٌث يف النِّــزاِل

ــا ــباًل صبّي ــا ش ــُد أرُضن ُتولِّ

ولــه منظومــاٌت تربوّيــٌة عــّدة، ومنهــا هــذه املنظومــة التــي 
يقــوُل يف بعضهــا:

َمـــــْن راَم عنـَد الّناس ُطّرًا أن ُيـَحـّب
ــَن الســــــلوك واألدْب يلتزم ُحســـ

الســـــريرْه طيِّــَب  يكـــــوَن  وأن 
ــريْه السِّ زاكـي  األخــالق  ُمـهــّذب 
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َق األوالدا ــَت أن ُتشـــــوِّ إْن ُرمــــــ
وأن تــــرى ِمــن نجِلـَك اجتــــهادا

فِعـــــْدُه باإلتـحـــــاف يـوَم العيــِد
ِم الوعــــَد علـــى الوعيــــــــِد وقدِّ

وشـــرُّ أوصاف الفتــــى هو الغضْب

ُيفضــــي إلـــى ارتكاب ما ال ُيرتَكـُب

ـــــا ُيـــعدُّ مــن صـــــــفاِت الــّذمِّ ِمـمَّ

ــن أٍب وُأمِّ ــغري عـــ ـــ ــُم الصَّ َكْتــــ

م يف قصيــدة ُأخــرى جمموعــًة مــن النصائــح الربوية  وُيقــدِّ
والـُمرّبني: لألطفال 

غــرِي َيـــْحُسن حفــُظ اللــوح للصَّ

وللكبــرِي بــل  ِمـــراٍر،  عــى 

هن، وليَس ُيـــْمحى يرســُخ يف الذِّ

ْبُه بالتقســيم، واقبــْل ُنْصحا َجـــرِّ
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الـــحامقْه عــن  ناشــٌئ  الِكــْرُ 
طاقــْه عليــِه  لعاقــٍل  ومــا 

َتستحســُن الّطبــاُع وصَف األدِب
النَّبــي آداُب  اآلداب  وأحســُن 

فباطــُل أخالِقــِه  ســوى  ومــا 
وَمــن تـــحىَّ بســواها عاطــُل

اعــْه وال يليــُق مــن ُغــالِم الطَّ
اجلامعــْه عــن  رأيــِه  ُخــروُج 

ــالمْه ــِة السَّ ــامِع الِكْلم ــي اجت فف
َمراَمــْه الفتــى  ـــُم  ُيتـمِّ هبــا 

الِعنــاِد مــَع  الــرأس  وقــّوُة 
ــِخصال يف األوالِد ــح الـ ــن أقب م

جليلــْه صفــٌة  واالمتثــاُل 

وســيلْه مثُلهــا  ليــَس  للــودِّ 
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مِّ ِمـّمـــا ُيـَعـــدُّ مــن صفــاِت الــذَّ

وُأمِّ أٍب  عــن  غــرِي  الصَّ َكْتـــُم 

ــرص، وكان  م م ــدُّ سًا لتق ــتحمِّ ــامعيل ُمـ ــوي إس كان اخلدي
حيلــم بــأن تكــون كفرنســا تنظيــاًم وعلــاًم وعمرانــًا، وال نــزال 
ــة  ــه الفني ــرة بعامرات ــط القاه ــف أّن وس ــظ كي إىل اآلن نالح
املزخرفــة ُيشــبُه باريــس، هلــذا فقد ســارع اخلديــوي بإصالح 
ــْدَر اإلمــكان، فعــادت »مدرســة األلســن« عــام  مــا فســد َق
ــها  س ــاة ُمؤسِّ ــن وف ــنوات م ــس س ــد مخ ــْن بع 1878م، ولك
ــيس  ــه رشف التأس ــي ل ــاوي، وبق ــة الطهط ــم رفاع العظي

ــا. ــل واإلرشاف عليه والعم

ـــا ُيذَكــر للطهطــاوي أنــه لـّمـــا صــار املــرَف عى  ومـمَّ
الصحيفــة املرصيــة األوىل »الوقائــع املرصيــة« التــي صــدرت 
عــام 1828م جعلهــا تنطــق بالعربية بعــد أن كانــت بالركية 
فقــط، وهكــذا أثبــت حمبتــه ألمتــه واعتــزازه بلغتهــا، وأثبــَت 
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ــري يف  ــى التعب ــادرة ع ــة الق ــة العربي ــة الدول ــة لغ أّن العربي
األغــراض كافــة.
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ــد  ــم قواع ــل تعلي ـ ــاوي أن ُيسهِّ ــوم الطهط ــن مه وكان م
رًا ال يؤمــن  اللغــة العربيــة، ألنــه امتلــك عقــاًل ُمـــتطوِّ
ــم هيمــه التيســري يف التعلُّـــم، وحيــبُّ  باجلمــود، كــام أنــه ُمعلِّ
التنظيــم واإلجيــاز، هلــذا حــاوَل ُمـــحاَولًة عملّيــة عــَر كتابــه 
»التحفــة املكتبيــة يف تقريــب اللغــة العربيــة«، وهــي حماولــة 
رائــدة يف تيســري قواعــد العربيــة، إذ اســتخدم جــداول ســهلة 
ومبســطة، مثــل جــداول ضامئــر الرفــع املتصلــة واملنفصلــة، 
وكان وأخواهتــا، وكاد وأخواهتــا، وجــدول مــا يعمــُل عمــَل 
ــق  ــة الكتــاب »خامتــة تتعّل ــؤدِّي معناهــا، ويف هناي صــار، وُي
ــة  ــة نحوي ــه منظوم ــراءة«، ول ــن الق ــالء وحس ــط واإلم باخل
ذلــك  وكّل  1862م،  عــام  األجروميــة«  »مجــال  باســم 
انطالقــًا مــن حبــه للغتــه العربيــة، وحرصــه عــى التجديــد 

ــا. ــائل تعلُّمه يف وس

النــاس  إىل  م  ُيقــدَّ والعاملــي  املــرصي  التاريــخ  كان 
ــّن  ــة، لك ــات املغلوط ــات واملعلوم ــن اخلراف ــة م كمجموع
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ــامل  ــرص والع ــخ م ــرف تاري ــن ع ــاوي أول م ــة الطهط رفاع
ــوث  ــة وبح ــوف أثري ــن كش ــخ م ــق التاري ــتنادًا إىل حقائ اس
علــامء، فقــّدم صــورة جديــدة عــَر مؤلفاتــه مثــل: »تاريــخ 
ــام 1837م،  ــوالق ع ــع يف ب ــذي ُطب ــفة« ال ــاء الفالس قدم

ــام 1839م. ــني« ع ــاء املرصي ــخ قدم و»تاري

ــن  ــابق الزم ــدأ، إْذ راح يس ــاوي ال هي ــعي الطهط وكان س
يف اإلرشاف عى شــتى املناشــط، فهو أوُل ُمـــنِشئ للـــمتحف 
ــى  ــرف ع ــو امل ــن، وه ــة األلس ــاحة مدرس ــرصّي يف س امل
ــم،  ــم والتعلي ــان العل ــا، وربَّ ه هل ــُموجِّ ــة والـ ــة الرمج حرك
ــوي  ــني: معن ــى أساس ــوم ع ــد أن يق ــده ال ب ن عن ــدُّ ألن التم

ــع. ــة املجتم ــل بني ــى تتكام ــادي، حت وم
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ثـماٌر ال تنقطع

إّن كتــب الطهطــاوي التــي ترمجهــا وألَّـــفها كثــرية، منهــا 
ــار، ومنهــا مــا هــو لألطفــال، ومنهــا الكتــب  مــا هــو للكب
ــة  ــة القصصي ــب الربوي ــا الكت ــة، ومنه ــية التعليمي املدرس
ــن  ــريًا م ــم كث ــا ترج ــة لـّمـ ــلية النافع ــد يف التس ــي تفي الت

ــال. ــص لألطف القص

ومن أشهر ُكتبه: 

ــد األوائــل واألواخــر«،  ــد املفاخــر يف غريــب عواي »قالئ
ــوم  ــادئ العل ــز«، »مب ــص باري ــز يف تلخي ــص اإلبري »ختلي
املعدنيــة«، »مناهــج األلبــاب املرصيــة يف مباهــج اآلداب 
ــني«،  ــات والبن ــة البن ــني يف تربي ــد األم ــة«، »املرش العرصي
»أنــوار توفيــق اجلليــل يف أخبــار مــرص وتوثيــق بنــي 
ــاء  ــخ قدم ــفة«، »تاري ــاء الفالس ــخ قدم ــامعيل«، »تاري إس
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ــون  ــب القان ــارة«، »تعري ــون التج ــب قان ــني«، »تعري املرصي
املــدين الفرنســاوي«، »التعريبــات الشــافية ملريــد اجلغرافية«، 
»مواقــع األفــالك يف وقائــع تليــامك«، »هنايــة اإلجيــاز يف ســرية 

ــاوي. ــَفُه الطهط ــاب أّلـ ــر كت ــو آخ ــاز«، وه ــاكن احلج س
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عبقريُّ الترجمة

ال تنســوا أن رفاعــة الطهطــاوي هــو الــذي افتتــح جهــود 
التعريــب األوىل، فواجــه الصعوبــات الكــرى، ألنــه يقــف 
وحيــدًا أمــام اللغــة الفرنســية، وكان عليــه أن جيتهــد يف 
ــاظ  ــألة األلف ــخيصَّ يف مس ــده الش ــر جه ــة، وأن خيت الرمج
ــد  ــد اجته ــات، وق ــاليب واالصطالح ــيات واألس ـ واملسمَّ
ــن  ــرية م ــات األخ ــع يف الصفح ــتطاعته، وكان يض ــدر اس ق
ــا  ــا يقابله ــاظ، وم ــزًا لأللف ــًا موج ــبه قاموس ــا يش ــه م كتب
بالفرنســية زيــادًة يف الفائــدة، وإليكــم نــامذج مــن التســميات 
ــردات  ــل مف ــد، يف مقاب ــُمعّلم الرائ ــذا الـ ــا ه ــي اخرعه الت
فرنســية، وبعضهــا ال يــزال ُمســتخَدمًا إىل اآلن، ليشــهد 
ــآه  ــا ارت ــا يف األول م ــد وضعن ــال، وق ــى األجي ــه ع بفضل

ــا:  ــة أو رشحه ــمية احلالي ــوه التس ــاوي، وتتل الطهط
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ــلطاين:  ــتان الس ــف. البس ــتغربات: املتاح ــن امُلس »خزائ
احلديقــة العامــة. املــدارس الســلطانية: الكليــات. بــالد 
األقاليــم املجتمعــة: الواليــات املتحــدة. أوراق الوقائــع 
اليوميــة، ومــّرة ثانيــة التذاكــر اليوميــة: الصحف. الـــَمْلعبة: 
ــة  ــة احلكم ــون. أكدم ــاء العي التية: أطّب ــمكحَّ ــريك. الـ الس
الســلطانية: املجمــع العلمــي الفرنــي. اجلرائحــي: اجلــراح. 
ــَقط: مشــفى جرحــى احلــرب. مجعيــة الركاء  مارســتان السَّ
انيــة: البــالد األجنبيــة.  يف الضامنــة: التأمــني. البــالد الرَّ
دكاكــني العقاقرييــة: الصيدليــات. اخلزانــة الســلطانية: 
البيطــري.  الطــب  البهائــم:  طــب  الوطنيــة.  املكتبــة 
ــن  ــد م ــدين: التجري ــوت امل ــون. امل يُّون: الديمقراطي ــُحرِّ الـ
ــس:  ــت. النوامي دو الوق ــحدِّ ــة: ُمـ ــة. امليقاتي ــوق املدني احلق
ــة:  د. الطبائعي ــُمتجمِّ ــط الـ ــج: املحي ــر الثل ــني. بح القوان
علــامء اجليولوجيــا. ختــت الدولــة: املركــز والعاصمــة. 
اآلالتيــة: العازفــون. اللعبــة: التمثيليــة. يــوم البطالــة: 



- 61 -

العجــزة.  دار  واهلــرم:  الشــيخوخة  مارســتان  العطلــة. 
ــان:  ــوان اإلحس ــرب. دي ــا احل ــقط: ضحاي ــتان الس مارس
الضــامن االجتامعــي. الــركاء يف الضامنــة: التأمــني. معامــل 
الثــورة. اخلزانــة  الفتنــة:  ســلطانية: معامــل حكوميــة. 
ــة  ــلطاين: احلديق ــتان الس ــة. البس ــة العام ــلطانية: املكتب الس
العامــة. أكدمــة تقييــد الفنــون األدبيــة: كليــة اآلداب. أكدمة 
مســتظرفات الفنــون: كليــة الفنــون اجلميلــة. مكتــب الفنون 
الظريفــة: مدرســة الفنــون اجلميلــة. الكازيطــات: الصحف. 
أربــاب ديــوان األنســطيطوت: مســؤولو شــؤون الطــالب. 
حماســبجي: حماســب. الكرنتينــة: دار الفحــص الطبــي. 
ــة.  ــالية: البعث ــم. اإلرس ــويل: احلاك ــت. املت ــة: النح النحات
اب.  الّرطــة: الدســتور. الـــملعبة: املــرح. الرســل: النــوَّ
يات: احلــرات الســامة. اللعب:  ز. الســمِّ املشــغول: الـــُمطرَّ
ــر يف احلفــالت. الكــريس: احلكــم.  التمثيــل. التشــكيل: التنكُّ
املرتبــة: الطبقــة االجتامعيــة. فــن امليــاه: اهليدروليــك. بيــت 
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ــات.  ــدوق االنتخاب ــة: صن ــاء القرع ــة. إن ــال: وزارة املالي امل
ــون  ــة: الفن ــات الظريف ــفى. الصناع ــة: املستش ــت الصح بي
اجلميلــة. دار املدينــة: مبنــى املحافظــة. اخلفــر األهــي: 
احلــرس الوطنــي. وقائــع النــوادر: الصحــف اهلزليــة. 
النظَّــارات الـــُمَعظِّمة: امليكروســكوب. وقايــة الرعــد: مانعة 
ــال:  ــل اجلورن ــات. أه ــار: الرقي ــارة األخب ــق. إش الصواع
املحــررون. ختــت امللكــة: العاصمــة. احلكمــة: الطــب. 
البــال العــام: الرقــص اجلامعــي. اجلهاديــة: العســكرية. 
ــدة. القهــوة: املقهــى. القائمــة:  ــة: املــرة. الســفرة: املائ النوب
ــارة.  ــامرة: احلض ــة. الع ــة: النزه ــة. الفرج ــة املجدول الورق
االرتبــاك.  التشــويش:  الـــُمغنّيات.  النســاء  العــوامل: 
املكتــوب: الرســالة. الرهنــة: األدلــة. رســَم االســم: وقــع 
ــه  ــطَّ علي ــابه. انح ــى حس ــه: ع ــى كيس ــه. ع ــار علي االختي

ــرأي«. ــه ال ــتقر علي ــرأي: اس ال

ــاوي أن  ــتطاع الطهط ــف اس ــا اآلن كي ــب واحدن ويعج
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ُيؤّلــَف كل تلــك الكتــب املتنوعــة، املؤلفــة أو املرمجــة، فقــد 
خــاض يف شــؤون العلــم والثقافــة مجيعــًا، وكأين بــه يســعى 

إىل نثــر بــذور املعرفــة يف بــالد تســتفيق مــن نومــة قــرون.
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رائد المسرح

ــة  ــذا العاّلم ــرية ه ــن س ــا م ــا وصلن ــرف م ــل أط ولع
ــس أنــه الرائــد احلقيقــي األول للمــرح العــريب،  املؤسِّ
ــوام 1833  ــه يف األع ــره عن ــام ن ــن ب ــذا الف ــه هل ــد نبَّ فق
ــًا  ــاًل مرحي ــم عم ــن ترج ــو أول م و1834 و1835م، وه
ــن  ــر م ــل بأم ــام 1869م، فنق ــك ع ــة، وكان ذل إىل العربي
اخلديــوي إســامعيل مرحيــَة )هيلــني اجلميلــة( للفرنســيَّنْي 
ميــالك وهاليفــي، وُمثِّـــلت عــى مــرح دار األوبــرا يف 
القاهــرة ضمــن االبتهــاج بافتتــاح قنــاة الســويس بعــد عــر 
ــّكل  ــذي ش ــاح ال ــك االفتت ــا، ذل ــل فيه ــن العم ــنوات م س
نقلــًة كبــرية ملــرص، وجعلهــا أهــم ممــرٍّ مائــّي يف العــامل، وال 
َمــْت »أوبــرا عايــدة« يف هــذه  تنســوا يــا أصدقائــي أنــه قــد ُقدِّ
ــري  ــايل الكب ــيقار اإليط ــفها املوس ــي ألَّـ ــي الت ــبة، وه املناس

ــخصّيًا.  ــامعيل ش ــوي إس ــن اخلدي ــف م ــريدي بتكلي ف
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ــن  ــف م ــذا التعري ــى هب ــذا أن حيظ ــد ه ــًا بع ــس غريب فلي
ــور: ــامن عاش ــري نع ــرصي الكب ــب امل األدي

ــدُّ  ــه، ويرت ــع يف أصل ــارص يرج ــايف املع ــا الثق »إنَّ نتاجن
ــع  ــة راف ــا رفاع ــي خطَّه ــات الت ــة إىل البداي ــه كاف يف منابت
ــوده  ــكاره وجه ــه وأف ــه وآرائ ــه وترمجات ــاوي بكتابات الطهط
العلميــة ومواقفــه النضاليــة، فطبــع منطلــق املســرية لثقافتنــا 
ــاوي  ــة الطهط ــا، ورفاع ــة جوانبه ــارصة يف كاف ــة املع املرصي
ــل  ــرصي األصي ــف امل ــة للمثق ــارزة احليَّ ــورة الب ــو الص ه
ــن  ــد م ــرق العدي ــرصه يف مف ــروف ع ــه ظ ــذي أوجدت ال
اخلالصــة  وطنّيتــه  بفضــل  اســتطاع  والــذي  الطــرق، 
وشــخصيته الصلبــة أن يشــق للثقافــة املرصيــة أسلـــَم 

ـــها وأقوَمـــها«. الـــمسالك وأصحَّ
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روضُة المدارس

أتعرفــون يــا أصدقائــي مــا مســك اخلتــام يف حيــاة 
الطهطــاوي؟! إنــه أمــٌر يتعلَّــق بكــم!

ــالم  ــن األح ــلة م ــاوي سلس ــاة الطهط ــت حي ــام كان فك
ــًا.  ــل حّي ــا ظ ــي طامل ــي ال تنته ــة، فه الواقعي

أحالم واقعية؟ نعم!

ــق، أو وهــو قابــل للتحقيــق، يكــون  فاحللــم حــني يتحقَّ
ــر  ، ووفَّ واقعيــًا، ويظــل كذلــك طاملــا عمــل اإلنســان بجــدٍّ

ل األحــالَم إىل واقــع. الوســائل ليحــوِّ

ــر الـــُمعّلم الكبــري رفاعــة الطهطــاوي يف عمــل كبــري  فكَّ
ــة  ــي وحمب ــة الوع ــن حرك ع م ــرِّ ــذ، لُي ــاءه التالمي ــد أبن يفي
ـــاها  املعرفــة، وهلــذا أصــدر أول جملــة عربيــة للتالميــذ سـمَّ
»روضــة الـــمدارس املرصيــة« يف 18 نيســان عــام 1870م، 
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ــن  ــخًة م ــت )350( نس ــهرية، وُطبَِع ــف ش ــدرت نص فص
كّل عــدد، ثــم وصــل عــدد النســخ إىل )700( نســخة، وقــد 
ــد  ــه بعــد أن اكتســَب خــرة عمــر مدي ــق هــذا احللــم ل حتّق
ــس،  ــف والتدري ــة والتألي ــل والرمج ــة والعم ــن الدراس م
وقــد جعــل عــى رأســها ابنــه عــي فهمــي رفاعــة، فصــدرت 
ر  املجلــة، وهــي حتمــل شــعارها اجلميــل الــذي يتصــدَّ

ــا: غالفه
واقــرْأ العلــَم  ـــِم  ْهتعلَّ الّنبــوَّ فخــاَر  َتـــُحْز 

ليحيــى: قــال  ْهفــاهلُل  بُِقـــوَّ ُخــِذ الكتــاَب 

ـــنا رفاعة: »وإن  وجــاء يف افتتاحيــة العــدد األول بقلم عـمِّ

ــوم،  ــم العل ــة تعمي ــدارس املرصي ــوان امل ــوِب دي ــلَّ مرغ ُجـ

وتتميــم املعــارف، وانتشــار الفنــون، وإكثــار اللطائــف 

ومداولتهــا بــني مجيــع أبنــاء الوطــن، وتســويتهم يف الــورود 

ــائل  ــراز الوس ــن، وإب ــروع احلس ــذا امل ــتعذب ه ــى مس ع
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ــراز  ــرية، وإح ــقة كب ــا دون مش ــب قطافه ــى جل ــة ع املعين

ــا«. ــذب أطرافه ــهلة جل ــائط املس الوس

وهكــذا عرفنــا أّول جملــة فيهــا معلومــات متنّوعــة، 
ــزت عــى مــا يفيــد  وفيهــا نثــٌر وِشــعٌر وأخبــاٌر وأفــكار، ركَّ

ــل األرسة. ــري عق ــُمعّلم، وين ــنُي الـ ــب، وُيع الطال

وكان ملجلــة »روضــة املــدارس املرصيــة« نخبــة مــن 
الُكّتــاب، ومجيعهــم مــن أعــالم العلــم واألدب، فمن ُكتَّـــاهبا 
ــر املعــارف، وإســامعيل الفلكــي، وحممــد  عــي فكــري وزي
قــدري، وأمحــد نــدى، وصالــح جمــدي، وحســونة النــواوي، 
ــح اهلل،  ــزة فت ــي، ومح ــني املرصف ــًا حس ــم أيض ــهم معه وأس
والدكتــور حممــد بــدر، ومــن الطــالب الـــُممّيزين إســامعيل 

ــري. ص

ــق  ــل: »حقائ ــا مث ــًة هب ــًا ملحق ــة ُكتب ــام أصــدرت املجل ك
األخبــار يف أوصــاف البحــار« لعــي مبــارك، و»آثــار األفكار 
ومنثــور األزهــار« لعبــد اهلل فكــري، و»الصحــة التامــة 
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ــديد  ــول الس ــدر، و»الق ــد ب ــور حمم ــة« للدكت ــة العام واملنح
ــّم  ــاوي، وكان العـ ــة الطهط ــد« لرفاع ــاد والتقلي يف االجته
ــى  ــا ع ــة هل ــة والكتاب ــى املجل ــل اإلرشاف ع ــة يواص رفاع
الرغــم مــن جتــاوزه الســبعني عامــًا، وملــدة أربــع ســنوات، 
وبعــد وفاتــه توّلـــى ابنــه رئاســة التحريــر، وقــد اســتمّرت 

ــام 1882م. ــى ع ــدور حت ــة يف الص املجل

لــذا لـّمـــا دنــت ســاعة رحيلــه كان مطمئنــًا إىل مــا فعــل، 
فقــد ختــم حياتــه بإنشــاء هــذه املجلــة لتكــون روضــًة جليــل 
ــر يف  ــاوي املثم ــة الطهط ــَم رفاع ــيبقى حلـ ، وس ــلَّ ــادم، ظ ق

األرض.

ــمِّ  ــى العـ ــرض ع ــتدَّ امل ــام 1873م، اش ــار ع ــوم 27 أي ي
رفاعــة، وشــعر بُدنـــوِّ أجلــه، فــكان يطلــب إىل أفــراد أرسته 
أاّل ينســوا رســالتهم يف احليــاة، وأّن عليهــم أن يكملــوا 
ــق التــي بدأهــا، ويف حلظــة فاصلــة وأليمــة طلــب إىل  الطري
ابنــه عــي أن يقــرب منــه، فقــد بــدأت قــواه ختونــه، حتــى 
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ج خافــت، لكــْن يـــملؤه  يف الــكالم، وقــال بصــوٍت ُمـــتهدِّ
ــُحبُّ والعزم: الـ

»يــا عــي احلبيــب! ُأوصيــَك بروضــة املــدارس املرصيــة، 
ــها وقلَبـــها، فهــي رســالتي ورسالُتـــكم  ُكــْن عقَلهــا وعينَـ
لألجيــال، هـــُم األمــل، وكلُّ مــا فعلنــاُه كاَن مــن أجلهــم، 

ــة«. وض ــذه الرَّ ــاُر ه ــجاُر وأزه ــم أش فه

ــت  ــى ارتعش ــه، حت ــنهي كالم ــة ُيـ ــمُّ رفاع ــا كاد العـ وم
ــه  ــوُع ابن ــذت دم ــًا، وأخ ــدأ متام ــم ه ــن األمل، ث ــاؤه م أعض
عــي تســيل، فقــد انطفأت أخــريًا حيــاُة هــذا األب الـــَمنارة.
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