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خـالد	عزب
رئي�ش	التحرير

التي	 املجلة	 تلك	 م�سر،	 ذاكرة	 القارئ	عدد	جديد	من	جملة	 عزيزي	 يديك	 بني	
ا�ستمرت	بت�سجيعكم	وثقتكم	يف	م�سمونها؛	فدائًما	ما	يفاجئنا	القراء	مبا	هو	غري	متوقع،	
فعندما	طرحنا	العدد	اخلا�ش	مبحمد	علي	با�سا	مل	نتوقع	له	كل	هذا	النجاح	وال�ستقبال	
احلافل	من	القراء	لكل	ما	هو	جديد	من	تاريخ	م�سر	املحرو�سة.	اإذ	يعد	هذا	العدد	وجبة	
اإ�سافية	من	 اأعداد	 القراء	برتحاب	�سديد؛	فقررنا	طباعة	 تقبلها	 ثقافية	وثائقية	د�سمة،	
العدد	عقب	نفاد	الطبعة	الأوىل.	وعلى	وعد	اأي�ًسا	باأن	يكون	لدينا	كل	عام	عدد	خا�ش	

يهتم	بق�سية	حمددة	وي�سلط	ال�سوء	على	تفا�سيلها.
من	 يخلو	عدٌد	 األ	 وهي	 املجلة	 تبنتها	 التي	 ال�سيا�سة	 مع	 نف�سه	 الأمر	 وقد	حدث	
وما	 بالعربية	 ما	كتب	عن	م�سر	 التوا�سل	بني	 مقال	جديد	مرتجم؛	لكي	مند	ج�سور	
يف	 الت�سوير	 عن	 خا�ش	 ملف	 ويف	 العدد	 هذا	 يف	 لذا	 الأخرى.	 باللغات	 عنها	 كتب	
م�سر،	قدمنا	مقاًل	مرتجًما	من	اللغة	الفرن�سية	عن	ال�ستوديوهات	التجارية	وم�سوري	
كاملة	 معرفة	 دون	 بهم	 ونعجب	 �سورهم	 نرى	 ما	 كثرًيا	 الذين	 الفوتوغرافيني	 القاهرة	

بتاريخ	وظروف	عملهم	مب�سر.
اأن	نقدم	املزيد	من	امللفات	املتخ�س�سة	مع	كل	عدد	جديد،	بالإ�سافة	اإىل	 وناأمل	
مو�سوعات	العدد	املتنوعة	التي	نختارها	بعناية؛	لنلبي	طلباتكم	دائًما	باأن	نوثق	تاريخ	
م�سر	ب�سكل	خمتلف	بعيًدا	عن	النمطية	والتكرار،	اآملني	اأن	نكون	دائًما	عند	ح�سن	

ظنكم	وجديرين	بثقتكم.

http://modernegypt.bibalex.org

modernegypt@bibalex.org
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�لدكتور خالد عزب

حي	بولق	من	اأ�سهر	اأحياء	القاهرة	واأقدمها.	فيه	من	الطرافة	بقدر	ما	فيه	من	التناق�سات؛	اإذ	
تتجاور	فيه	املاليني	و	املالليم	والع�س�ش	و	الق�سور	..	فماذا	يف	ذلك	احلي؟

بولق	اأبو	العال	حي	م�سهور	يعرفه	كل	م�سري	وعربي،	لأن	ا�سمه	ارتبط	باحلركة	التجارية	يف	
و»بالق«	كلمة	م�سرية	قدمية	 ال�سناعية	يف	ع�سر	حممد	علي	 والنه�سة	 العثماين	 الع�سر	 م�سر	يف	

معناها	املر�ساة،	ثم	حرفت	اإىل	بولق.
تلتها	 النيل	يف	مكان	بولق،	ثم	 اإىل	عام	1281م	حني	تكونت	جزيرة	يف	 اأ�سل	احلي	 يرجع	
جزر	اأخرى	واأخذت	اأرا�سي	تلك	اجلزر	تت�سع،	وتن�سم	اإىل	بع�سها	حتى	كونت	جزيرة	واحدة	كبرية	
ات�سلت	بعد	ذلك	بالقاهرة	واأ�سبحت	اأر�ًسا	�ساحلة	للزراعة.	ويف	عام	1313م	�سمح	النا�سر	حممد	
ابن	قالوون	بالعمارة	والبناء	يف	تلك	الأرا�سي	فت�سابق	النا�ش	اإىل	البناء	واأقاموا	على	النيل	الق�سور	
والب�ساتني	وتكونت	بلدة	جديدة	�سارت	يف	الع�سر	العثماين	ثغر	القاهرة	التجاري	املهم	وكرثت	

فيها	الوكالت	التجارية؛	ومنها		وكالة	البلح	التي	ما	زالت	قائمة،	وحتتفظ	بطابعها	التجاري.

جامع	�سنان	با�سا	ببولق	-	من	اأعمال	احلملة	الفرن�سية.



5

20
15

بر 
كتو

- �أ
ون 

�رش
و�لع

ث 
لثال

دد �
�لع

ا�ستمرت	بولق	ثغًرا	للقاهرة	اإىل	عهد	�سعيد	�سعيد	با�سا	الذي	افتتح	اخلط	احلديدي	الأول	
بني	القاهرة	والإ�سكندرية	�سنة	1856م.	فاأخذت	اأهمية	ذلك	الثغر	ترتاجع	�سيًئا	ف�سيًئا	اإىل	اأن	
اأ�سبحت	مق�سورة	على	عدد	قليل	من	املراكب	والرت�سانة.	وكل	ذلك	مل	يعد	موجوًدا	يف	ع�سرنا	

احلا�سر،	وذلك	لتطور	و�سائل	املوا�سالت	الربية.
�سارع	 اإىل	 بولق	 من	 املمتدة	 الزراعية	 الأرا�سي	 عمرت	 اإ�سماعيل	 اخلديوي	 عهد	 ويف	
رم�سي�ش	وكرثت	فيها	املباين،	وكان	احلي	�سهد	ازدهاًرا	يف	ع�سر	حممد	علي	مل	يعرفه	من	قبل،	
املطبعة	 فيه	 و�سيدت	 الورق	 ل�سناعة	 واآخر	 الن�سيج	 ومنها	م�سنع	 فيه.	 امل�سانع	 فاأن�ساأ	عدًدا	من	
ا	وم�سبك	للحديد	�سممه	املهند�ش	الإجنليزي	 الأوىل	يف	م�سر؛	حيث	توجد	مطابع	الأهرام	حاليًّ

غالويه	طبًقا	لنمط	اأحد	الو�سائل	الإجنليزية	وقتها.	وبداأ	العمل	يف	امل�سنع	عام	1831م.
م�ساجد بولق

ين�سب	 الذي	 العال«	 »اأبو	 م�سجد	 واأ�سهرها	 القدمية.	 الأثرية	 امل�ساجد	 من	 عدد	 بولق	 يف	
اإىل	ال�سيخ	ح�سني	املكني.	ويعود	تاريخ	امل�سجد	احلايل	اإىل	�سنة	1485م،	وقد	اأمر	امللك	فوؤاد	
بتجديده	وتو�سيعه	�سنة	1925م.	وبلغت	نفقات	التجديد	اآنذاك	17	األف	جنيه	م�سري،	وافتتحه	

امللك	فاروق	يف	5	يونية	1936م	بعد	النتهاء	من	جتديده.
وهناك	جامع	اآخر	كثرًيا	ما	لفت	اأنظار	الرحالة	الأجانب	واملغاربة	الذين	كانوا	ي�سلون	عند	
�ساطئ	احلي	هو	جامع	�سنان	ذو	القباب	ال�سغرية	والقبة	الكبرية	التي	ت�سقف	ال�سحن،	واملئذنة	
العثمانية	امل�سهورة.	وغالًبا	ما	نرى	ذلك	امل�سجد	يف	لوحات	الفنانني	الأجانب،	الذين	اأبدعوا	
لوحات	ما	زالت	تعد	من	اأروع	ما	اأنتجوه.	و�ساحب	ذلك	امل�سجد	هو	�سنان	با�سا،	القائد	العثماين	
املحنك	الذي	عا�سر	اأربعة	�سالطني	وكان	والًيا	على	م�سر	مرتني	يف	القرن	ال�ساد�ش	ع�سر.

م�سجد	بولق	اأبو	العال.



الذي	 يوليو	 	26 �سارع	 اأهمها	 لعل	 احلديث؛	 الع�سر	 يف	 عدة	 تطورات	 بولق	 و�سهد	حي	
يعترب	ال�سارع	الرئي�سي	يف	احلي.	وعرف	ب�سارع	بولق	ثم	�سارع	فوؤاد	الأول،	وهو	يبداأ	من	ميدان	
الزمالك.	ويف	عام	 اإىل	حي	 العال	 اأبو	 ا	مب�سجد	 مارًّ الأزبكية	وميتد	 ثم	يخرتق	حديقة	 اخلازندار	
1897م	و�سل	ترام	القاهرة	اإىل	احلي	بخط	يبداأ	من	العتبة	اخل�سراء	اإىل	�سارع	26	يوليو،	وعلى	
الزائر	اأن	يتوقف	عند	حتفة	فنية	رائعة	يقدرها	قليل	من	امل�سريني	على	الرغم	من	قيمتها	الفنية	

العاملية	الوا�سعة؛	وهي	كوبري	اأبو	العال.
اأن�سئ	كوبري	اأبو	العال	يف	عام	1909م	لريبط	�ساطئ	النيل	ال�سرقي	بجزيرة	الزمالك،	وهو	
حتفة	معمارية	قبل	اأن	يكون	حتفة	اإن�سائية؛	اإذ	اإنه	من	اأوائل	الإن�ساءات	املعدنية	ذات	املدى	الوا�سع	
على	املمرات	املائية.	وف�ساًل	عن	�سكله	اجلمايل	والوظيفي	فهو	اأثر	تاريخي	من	الآثار	النادرة	يف	

تاريخ	�سناعة	املن�ساآت	املعدنية	يف	العامل.
وت�سل	حمولة	الكوبري	اإىل	200	طن	وطوله	275	مرًتا	وعر�سه	12	مرًتا،	وات�ساع	الفتحة	
املالحية	فيه	30	مرًتا،	وله	�ست	فتحات	ثابتة	ومت	تنفيذ	اأجزائه	املعدنية	يف	�سيكاغو	ونقل	من	
هناك	اإىل	القاهرة،	و�سيدت	احلكومة	امل�سرية	اإىل	جواره	كوبري	من	اخلر�سانة	هو	كوبري	15	مايو.	
العجيب	يف	الأمر	اأن	احلكومة	امل�سرية	كانت	قررت	بيعه	اإىل	تاجر	خردة	م�سهور	يف	وكالة	
الكوبري	 باقرتاح	لنقل	 فرن�سا	 املوفدين	يف	 ال�سيئ	تقدمت	جمعية	 العر�ش	 واأمام	ذلك	 البلح،	
اإىل	مكان	اآخر	وا�ستغالله	يف	اأن�سطة	ثقافية،	وهو	ما	وافقت	عليه	احلكومة	امل�سرية	بهدف	اجلذب	

ال�سياحي.
بع�ش	 ف�سرقوا	 العال،	 اأبو	 لكوبري	 التاريخية	 الأهمية	 اأدركوا	 الل�سو�ش	 اأن	 ا	 املثري	حقًّ ومن	
اأجزائه،	ومنها	التاجان	اللذان	اقتطعا	من	الكوبري	لإقامة	كوبري	خر�ساين	جديد	بدًل	منه.

كوبري	اأبو	العال.
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�لقدمي.... �جلديد
وعلى	ميني	املتجه	من	كوبري	اأبو	العال	اإىل	بولق	عمارة	قدمية	
املعماري	 الطابع	 ذات	 بواجهتها	 تتميز	 1920م،	 عام	 اإىل	 ترجع	
الإ�سالمي	املتميز	بامل�سربيات	والزخارف.	وعلى	ي�سار	الكوبري	
يف	 و�سكني	 واإداري	 �سياحي	 اأكرب	جممع	 النيل	 كورني�ش	 على	
النيل	 اأقيم	على	كورني�ش	 القاهرة	وهو	برج	»كايرو	بالزا«	الذي	
واملبنى	 مرًتا.	 	150 وبواجهة	 مربع،	 مرت	 	6200 م�ساحة	 على	
م�سمم	على	�سكل	برج	بارتفاع	39	طابًقا،	ويتو�سطه	مركز	توزيع	
راأ�سي	مزود	مب�ساعد	ذات	�سرعة	عالية،	ومراكز	خدمات	ومنافع	
املكاتب	 اأما	 الأوىل،	 الثالثة	 الأدوار	 التجاري	 املركز	 وي�سغل	
اخلدمات	 بغر�ش	 اأدوار	 �ستة	 اإىل	 بالإ�سافة	 دوًرا،	 	30 فت�سغل	

امليكانيكية	يف	الطوابق	العليا.
وعلى	بعد	خطوات	من	كايرو	بالزا	يقع	مركز	التجارة	العاملي،	
الذي	يتكون	من	29	طابًقا،	اأبرزها	الطوابق	الثالثة	الأوىل	التي	

ي�سغلها	اأكرب	�سوق	جتاري	يف	م�سر.
البلح	 وكالة	 تقع	 بالزا	 وكايرو	 العاملي	 التجارة	 مركز	 وخلف	
تبيع	كل	 التى	 امل�سرية	 ال�سعبية	 الأ�سواق	 اأ�سهر	 التي	تعترب	من	
واجلديدة	 القدمية	 املالب�ش	 اإىل	 ال�سيارات	 من	خردة	 قدمي	 هو	 ما	
التجارة	 مركز	 يف	حمالت	 القمي�ش	 �سعر	 كان	 واإذا	 والأقم�سة.	
العاملي	يبداأ	من	70	جنيًها	فاإن	�سعر	اأغلى	قمي�ش	يف	وكالة	البلح	
ما	 وهذا	 جنيهات،	 	5 قمي�ش	 واأرخ�ش	 جنيًها،	 	15 يتعدى	 ل	

يو�سح	حجم	التناق�ش	والتفاوت	داخل	احلي	الواحد.
قر�ًسا	 	25 بـ	 �سندويت�ًسا	 تلتهم	 اأن	 ت�ستطيع	 البلح	 وكالة	 ويف	
بينما	يف	مركز	التجارة	العاملي	ل	ت�ستطيع	اأن	تتناول	ال�سندويت�ش	
مركز	 على	 املرتددين	 ترى	 ما	 وكثرًيا	 جنيهني.	 من	 باأقل	 نف�سه	
التجارة	العاملي	وهم	يغادرون	املركز	يف	�سياراتهم	الفارهة،	بينما	
يف	 العامة	 النقل	 و�سائل	 رواد	 من	 البلح	 وكالة	 على	 املرتددون	

ا	عامل	متناق�ش،	ولكنه	متجاور! القاهرة...	اإنه	حقًّ
اأنه	 بولق	 حي	 اإىل	 اأ�سيفت	 التي	 املتناق�سات	 جملة	 ومن	
ا	ي�سم	مبنى	وزارة	اخلارجية	امل�سرية	اجلديد	الفخم،	 اأ�سبح	حاليًّ
مزيًنا	 طابًقا	 اأربعني	 عن	 يزيد	 ملا	 ال�سماء	 عنان	 اإىل	 يرتفع	 والذي	
واأندر	 اأ�سهر	 من	 واحد	 يقع	 املبنى	 وخلف	 العال.	 اأبو	 بولق	
متاحف	م�سر،	وهو	متحف	املركبات	امللكية	التي	كانت	تخ�ش	
عهد	 من	 ملكية	 عربة	 	78 ي�سم	 واملتحف	 علي.	 حممد	 اأ�سرة	

اخلديوي	اإ�سماعيل	اإىل	ع�سر	امللك	فاروق.
وبني	 اخلردة،	 واأ�سواق	 البلح	 ووكالة	 التجارية	 املراكز	 وبني	
العال	 اأبو	 حي	 يقع	 العريق،	 واملتحف	 العريق	 العال	 اأبو	 كوبري	
حي	 اإنه	 جاذبية.	 واأكرثها	 القاهرة	 اأحياء	 اأعرق	 من	 كواحد	
ذلك	 اأن	 من	 تناق�ًسا	 اأكرث	 هو	 ما	 هناك	 هل	 ولكن	 التناق�سات.	
اأكرث	 يجاوره	 الفقراء	 امل�سريني	 من	 فئات	 ت�سكنه	 الذي	 احلي	
اأر�ستقراطية	وهو	حي	الزمالك؟		ولكن	ما	حجم	 اأحياء	القاهرة	

الفارق	بني	احليني	املتجاورين؟		اإنه	نهر	النيل. �سارع	بولق.
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�لدكتور �سامي �سالح عبد �ملالك

ورت	يف	عام	1916م	قبيل	تدمري	الَقْلَعة؛	وذلك	للمناظرة	مع	الر�سم	ال�سابق	لَقْلَعة	 �سورة	لَقْلَعة	الَعِري�ش	من	الناحية	ال�سمالية	�سُ
	الَعِري�ش	للتاأكد	من	واقعية	الر�سام؛	حيث	ُيلحظ	تقارب	كبري	بني	الر�سم	والواقع.	

عن:	»G. Eric and Edith Matson Photograph Collection«:	،	املحفوظة	يف	مكتبة	الكوجنر�ش	الأمريكي.
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فقد	 	.. التاريخ	 وهي	 املدينة	 هي	 الع�سور	 بع�ش	 يف	 كانت	
الق�سم	 تاريخ	 بل	 املدينة	 تاريخ	 واأبراجها	 اأ�سوارها	 خلف	 حوت	
ال�سمايل	من	�سبه	جزيرة	�سيناء	يف	ع�سر	من	الع�سور	التاريخية	
ِيَنة	يف	اأواخر	القرن	 التي	تعاقبت	عليها	خا�سة	بعد	َهجر	َقْلَعة	الطِّ
الركن	 يف	 تقع	 نعلم	 كما	 ِيَنة	 الطِّ وَقْلَعة	 امليالدي،	 ع�سر	 الثامن	
مدينة	 من	 ال�سرق	 اإىل	 �َسْيَناء	 جزيرة	 �سبه	 من	 الغربي	 ال�سمايل	
و�سمال	 مرًتا،	 كيلو	 وثالثني	 اأربعة	 م�سافة	 على	 ا	 حاليًّ بور�سعيد	
مرتات،	 كيلو	 ثالثة	 م�سافة	 على	 الَفَرَما	 ن	 وِح�سْ مدينة	 غرب	

وغرب	َقْلَعة	ومدينة	الَعِري�ش	مب�سافة	مائة	وثالثني	كيلو	مرًتا.
حافل،	 بتاريخ	 تتمتع	 فهي	 الَعِري�ش	 َقْلَعة	 	.. 	.. قلعتنا	 اأما	
حاكم	 حدودي	 ثغري	 مبوقع	 متتعها	 ب�سبب	 القدم؛	 يف	 وموغل	
وهي	 ال�سام،	 وبالد	 ر	 ِم�سْ بني	 فيما	 ال�ساحل	 طريق	 على	 ُمتميز	
بذلك	املوقع	الثغري	املُغري	�سدت	النتباه	منذ	الع�سور	القدمية،	
العثماين؛	حيث	 الع�سر	 الع�سور	حتى	كان	 فا�ستغلت	يف	تلك	
وتراقب	 املنطقة	 حتر�ش	 ح�سينة	 َقْلعة	 الع�سكريون	 عليها	 �سيد	
بارًزا	 دوًرا	 ال�ساخمة	يف	ع�سرها	 القلعة	 لعبت	هذه	 وقد	 احلدود.	
يف	�سياغة	تاريخها	وتاريخ	املنطقة	يف	تلك	املدة.	ومن	بعد	رجال	
احلرب	�سدت	انتباه	رجال	الفن	من	الرحالة	خا�سة	الأوروبيني	
تربز	 ع�سر	 التا�سع	 القرن	 يف	 فنية	 لوحات	 لها	 فر�سموا	 منهم،	
دبلوما�سيون	 التقط	 الع�سرين	 القرن	 بداية	 ويف	 مو�سعها.	 متيز	
تراثها	 على	 نتعرف	 جتعلنا	 لها	 نادرة	 �سوًرا	 واآثاريون	 وع�سكريون	

املعماري	ال�سائع	يف	زماننا.
يف	 �سيتها	 وكان	 ال�سيت،	 ذائعة	 الَعِري�ش	 َقْلَعة	 كانت	 كما	
�سهرًة	 واملنعة	 املتانة	 من	حيث	 حت�سيناتها؛	 وبلغت	 الآفاق،	 كل	
اأ�سبحت	ملء	ال�سمع	والب�سر،	وهو	ما	ذكره	املوؤرخ	عزت	ح�سن	
اأفندي	الدارنديل	يف	كتابه	�سيانامة؛	حيث	و�سفها	قائاًل:	»لقد 
ن  ��ستهرت تلك �لَقْلَعة يف �لآفاق، مبتانتها ومنعتها، �إنها ِح�سْ
�ل�سماء  �ل�سخور  من  كرثًة  يح�سى  ل  مبا  ُبني  مكني،  متني 
وزبر �حلديد – ك�سد �لإ�سكندر – من �أجل دفع �أيدي ياأجوج 

وماأجوج ُعربان �لبادية عن ممالك �ل�سام«.
يف	 فهو	 غمو�ش	 من	 يخلو	 ل	 تاريخها	 فاإن	 هذا،	 متيزها	 ومع	
فهي	 	،.. عنه	 اللب�ش	 لإزالة	 ومتحي�ش	 وجتريد	 	 تق�شٍّ اإىل	 حاجة	
بكل	 حتتفظ	 واأ�سوارها	 باأبراجها	 تزال	 وما	 كانت	 التي	 القلعة	
جنود	 حلامية	 كمقر	 حاكمة	 عثمانية	 قلعة	 كانت	 فقد	 اأ�سرارها،	
العثمانيني	متنوعي	الأعراق	الذين	�سكن	بع�سهم	الَعِري�ش	فيما	

التي	كانوا	 قلعتهم	 بعد	تدمري	وخراب	 لهم	 واتخذوها	وطًنا	 بعد	
واحل�سن	 الآمن	 املالذ	 كانت	 الوقت	 لبع�ش	 ثم	 فيها،	 يحر�سون	
احل�سني	للجنود	الفرن�سيني	حتى	مت	حتريرها	منهم،	ثم	كانت	اأول	
مقر	ملحافظ	�َسْيَناء	عند	تاأ�سي�ش	اأول	حمافظة	يف	عهد	حممد	علي	
حمكمة	 اأول	 تاأ�سي�ش	 بعد	 ال�سريف	 ال�سرع	 قا�سي	 ومقر	 با�سا،	
اأن	 بعد	 اإنها	 حتى	 »التلغراف«،	 للربق	 ومركًزا	 الَعِري�ش،	 مبدينة	
انتهت	مهمتها	الدفاعية	احلربية	التي	�ُسيدت	من	اأجلها	مل	تبخل	
على	من	يريدها،	على	الرغم	منها	اأنها	كانت	ع�سية	على	الأعداء	
ا	ملديرية	ال�سحة؛	حيث	 فلم	تكن	�سهلة	املنال	فكانت	اآخرها	مقرًّ
الرتاث	 على	 و�ساهد	 هيبتها	 لها	 كقلعة	 وفاتها	 �سهادة	 ُكتبت	
رية	املاأهولة	منذ	 العمراين	ال�سائع	يف	مدينة	من	اأعرق	املدن	امِل�سْ
اأ�سد	 اأنها	يف	 كما	 هذا.	 يومنا	 الفرعوين	حتى	 الع�سر	 ن�ساأتها	يف	
احلاجة	لقلعتها	اليوم	اأكرث	من	اأي	ع�سر	م�سى	لتظل	�ساهًدا	على	
ما	قدمه	َمن	حر�ش	فيها	من	اأبناء	العري�ش	وغريهم	من	بطولت	
خا�سة	اأثناء	الحتالل	الفرن�سي	والإجنليزي	والإ�سرائيلي،	ولكي	
تقوم	بدور	تنويري	ثقايف	وتراثي	يف	مدينة	ظلت	الثقافة	فيها	عزيزة	

كماء	النيل...	!!!
ا�سرتاتيجي	 موقع	 ذات	 تزال	 وما	 كانت	 الَعِري�ش	 فمدينة	
ثغور	 من	 كثغر	 نفت	 �سُ اإذ	 ال�سرقية؛	 ر	 ِم�سْ بوابة	 فهي	 متميز،	
البغدادي	جعلها	 فقدامة	 اجلغرافيني،	 بع�ش	 عند	 البحرية	 ر	 ِم�سْ
ر	البحرية	ال�ساحلية؛	حيث	 مع	َرَفح	والَفَرَما	ب�َسْيَناء	من	ثغور	ِم�سْ
و�لَفَرَما،  َرَفح،  ر:  ِم�سْ و�سو�حل  �لبحرية...،  �لثغور  »�أما  قال:	
ر	من	ناحية	 نفت	اأي�ًسا	على	اأنها	اآخر	ُمدن	ِم�سْ �لَعِري�س«.	كما	�سُ
�لَعِري�س جليلة، وهي  »مدينة  قائاًل:	 املُهلبي	 و�سفها	 اإذ	 ال�سام؛	
بال�سام  تت�سل  �آخر مدينة  فرعون، وهي  �أيام  ر  ِم�سْ كانت حر�س 
ر«.	كما	اأكد	على	متدنها	ياقوت	احلموي؛	حيث	 من �أعمال ِم�سْ

ر من ناحية �ل�سام«. قال:	»�لَعِري�س ... مدينة، كانت �أول ِم�سْ
عر�ش	46" -	33˚  تقاطع	خط	 عند	 الَعِري�ش	 مدينة	 وتقع	
البحر	 �ساحل	 على	 �سرًقا	  ˚31 	-"7 طول	 خط	 مع	 �سماًل،	
يف	 الأطول	 وواديها	 لها،	 احلا�سنة	 الرملية	 الكثبان	 بني	 املتو�سط	
كل	�سبه	اجلزيرة	الذي	يحدها	من	ال�سرق،	وبحرها	الذي	ي�سامتها	
من	ال�سمال،	وهي	تقع	على	م�سافة	160	كيلو	مرًتا	اإىل	ال�سرق	
َوْي�ش،	وم�سافة	46	كيلو	مرًتا	اإىل	الغرب	من	مدينة	 من	قناة	ال�سُّ

َرَفح	احلدودية	املثاغرة	منذ	ن�ساأتها	حتى	يومنا	هذا.
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�لَعِري�س لغًة و��سطالًحا
خا�سة	 ال�سابقة	 احل�سارات	 يف	 قدميًا	 الَعِري�ش	 مدينة	 ُعرفت	
رينوكورورا با�سم	 الروماين	  – اليوناين	 الع�سرين	 	خالل	
الأنوف؛	 جمدوعي	 مدينة	 اأي	 	Rinokoloura/Rinocorura

وذلك	لأنه	كان	ُينفى	اإليها	اأخطر	املجرمني،	فيتم	جدع	اأنوفهم؛	
حتى	ي�سهل	التعرف	عليهم	اإذا	ما	حاولوا	الهروب	منها.

ومدينة	الَعِري�ش	يف	لغتنا	اجلميلة؛	فقد	�سبط	ا�سمها	ياقوت	
�سني  ثم  ثانيه،  وك�سر  �أوله،  بفتح  »�لَعِري�س:  قائاًل:	 احلموي	
معجمة بعد �لياء �ملثناة من حتت«.	كما	قال	يف	مو�سع	ثان	الَعِري�ش	
جمعها	الُعْر�ُش؛	حيث	قال:	»�لُعْر�ُس: ب�سم �أوله، و�سكون ثانيه، 

و�آخره �سني معجمة، وقد ُي�سم ثانيه، وهي جمع َعِرْي�س«.
اإىل	 اأ�سار	اجلغرافيون	واملوؤرخون	 الَعِري�ش	ا�سطالًحا	فقد	 اأما	
الَعِري�ش،	وحاولوا	و�سع	تف�سري	ل�سمها،	فابن	حوقل	ذكره	قائاًل:	
مو�سى  فرعون  �لوليد  بن  ُم�سعب  �أيام  كان  باأجمعه  �جِلَفار  »�إن 
تعاىل: �هلل  قول  و�إن  و�ل�سكان،  و�لُقرى  باملياه  �لعمارة  غاية   يف 
َيْعِر�ُسوَن َكاُنوا	 َوَما	 َوَقْوُمُه	 ِفْرَعْوُن	 َنُع	 َي�سْ َكاَن	 َما	 ْرنَا	 َوَدمَّ

كانت  �لعمارة  و�أن  �ملو��سع،  هذه  عن  	)137( الآية	 الأعراف،	
مت�سلة منه �إىل �ليمن؛ قال: ولذلك �ُسّميت �لَعِري�س َعِرْي�ًسا«.	كما	
»�لَعِري�س: ... هو ما ي�ستظل به،  ياقوت	احلموي	فقال:	 ذكرها	
ق�سبانه...،  عليه  تر�سل  �لذي  �لعنب(  )�سجر  للكرم  و�لَعِري�س 
ملا  	 يو�سف	 �إخوة  لأن  �لَعِري�س؛  �ُسمي  �إمنا  زولق  �بن  قال 
ر ميتارون، وكان ليو�سف ُحّر��س على  �أقحط �ل�سام �سارو� �إىل ِم�سْ
وكتب  بالَعِري�س،  فُم�سكو�  نو�حيها،  جميع  من  �لبالد  �أطر�ف 
�ساحب �حلر�س �إىل يو�سف يقول له: �إن �أولد يعقوب �لكنعاين، 
لهم  �أذن  �أن  فاإىل  �أ�سابهم،  �لذي  للقحط  �لبلد  يريدون  قد وردو� 
�ملو�سع  ى  ُي�َسمَّ �ل�سم�س  من  حتته  ي�ستظلون  َعِرْي�ًسا  لهم  عملو� 
�لدخول  لهم يف  ياأذن  �إىل عامله  	 �لَعِري�س، فكتب يو�سف	
يف	 وذكرها	 �ملجيد«.	 �لقر�آن  يف  تعاىل  �هلل  ق�سة  وكان  ر،  ِم�سْ �إىل 

مو�سع	ثان	من	معجمه	اإذ	قال: »�لُعْر�ُس: ... جمع َعِرْي�س، وهي 
ُتمع  ثم  �لثمام،  فوقها  وُيطرح  �لَنْخل،  جريد  من  ُت�سوى  مظال 
الَعِري�ش	 الُعَمِرّي	تف�سرًيا	ل�سم	 ُعُرو�ًسا جمع �جلمع«.	كما	قدم	
يف	 لكنه	خمتلف	 ال�سم،	 م�سدر	 حيث	 من	 �سابقيه؛	 من	 قريًبا	
	التعليل،	فجعل	الَعِري�ش	الذي	ُبني	يف	املنطقة	بناه	ُرعاُة	اإبراهيم	
�لَفَرَما،  ُمدن:  خم�س  فهي  »�جِلَفار  قال:	 اإذ	 	 اخلليل	
�لبقر،  من  ارة  و�لَبقَّ وَرَفح...،  و�لَعِري�س،  �َدة،  و�لَورَّ ارة،  و�لَبقَّ
�َدة من �لورود، �لَعِري�س �أُِخَذ من �لَعْر�س، وُيذكر �أّنه نهايُة  و�لَورَّ
		لتخوم من �ل�سام، و�أّن �إليه كان ينتهي ُرعاُة �إبر�هيم �خلليل�
َلُب  حُتْ ومو��سيه  فيه،  يجل�س  كان  َعِرْي�ًسا  به  �ّتخذ  و�أّنه  مبَو��سيه، 
»كان  قال:	 اإذ	 فذكرها	 املقريزي	 اأما	 بذلك«.	 ي  ف�ُسمِّ يديه،  بني 
دخول �إخوة يو�سف و�أبويه عليهم �ل�سالم عليه مبدينة �لَعِري�س، 
�ملدينة  نزل  حتى  تلقيهم  �إىل  خرج  لأنه  ر،  ِم�سْ �أر�س  �أول  وهي 
بطرف �سلطانه، وكان هناك َعر�س، وهو �سرير �ل�سلطنة، فاأجل�س 
�لَعر�س  مبدينة  �لقدمي  ى يف  ُت�َسمَّ �ملدينة  تلك  �أبويه عليه، وكانت 

لذلك، ثم �سمتها �لعامة مدينة �لَعِري�س، فغلب ذلك عليها«.
كما	اأن	مدينة	الَعِري�ش	كان	منها	فقهاء	وعلماء	دين،	وم�ساهري	
هذا	 ذكر	 فقد	 الَعِري�سي،	 اإليها	 الن�سبة	 وكانت	 اإليها،	 ينت�سبون	
ياقوت؛	حيث	قال: »�لَعِري�س ... وبها �لرمان �لَعِري�سي ل ُيعرف 
يف غريه ...، وُين�سب �إىل �لَعِري�س �أبو �لعبا�س �أحمد بن �إبر�هيم 
�بن �لفتح �لَعِري�سي؛ �ساعر فقيه من �أ�سحاب �حلديث، َيروي عنه 
ولده �أبو �لف�سل �ُسعيب بن �أحمد، و�بن �بنه �أبو �إ�سحاق �إبر�هيم 

�بن �ُسعيب، َكَتب عنه �ل�سلفي �سيًئا من �سعره«.
والَعِري�ش،	 الفرات	 بني	 ما	 بارك	 اهلل	 اأن	 الأثر	 يف	 ورد	 كما	
	قال:	 	رواه	معاذ	بن	جبل	 ففي	حديث	عن	ر�سول	اهلل	
�ل�سام  عليكم  �سيفتح  وجل  عز  �هلل  �إن  معاذ  يا  �هلل:  ر�سول  »قال 
و�إمائهم  ون�سائهم  رجالهم  �لفر�ت  �إىل  �لَعِري�س  من  بعدي،  من 
مر�بطني �إىل يوم �لقيامة، فمن �ختار منكم �ساحاًل من �سو�حل 

خريطة	قدمية	ترجع	اإىل	�سنوات	
927-930هـ/1520-1523م،	من	عمل	بريي	
ري�ش،	بكتاب	»البحرية«،	لل�ساحل	فيما	بني	

الَعِري�ش	و�سواحل	بالد	ال�سام.

ة،	موقع	 تف�سيل	من	خريطة	قائد	البحرية	العثمانية	مب�سر	املالح	بريي	ري�ش	بكتابه	»البحرية«،	للمنطقة	فيما	بني	الِطْيَنة	وَغزَّ
عليها	الَعِري�ش	كقرية	بها	قبة	ومباٍن؛	وذلك	بجوار	بحرية	الَعِري�ش.
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�ل�سام �أو بيت �ملقد�س، فهو يف جهاد �إىل يوم �لقيامة«.	وهو	دليل	
على	ف�سل	الَعِري�ش	يف	املرابطة.	كما	اأن	اهلل	خ�سها	بالربكة،	فقد	
ورد	يف	الأثر	حديث	عن	النبي	،	فيه	ما	يدل	على	ذلك	عن	
كعب	الأحبار	قال: »�لَعِري�س: ... مو�سع بال�سام، قال كعب: �إن 

�هلل		بارك يف �ل�سام من �لفر�ت �إىل �لَعِري�س«.

من�سئ �لَقْلَعة و�سبب �لإن�ساء
ا	خالل	 من	املعروف	اأن	مدينة	الَعِري�ش	�سهدت	ازدهاًرا	عمرانيًّ
ني	فيها	بناه	القا�سي	َكرمُي	 الع�سر	اململوكي،	فتم	ت�سييد	َخان	َح�سِ
عهد	 يف	 ال�سلطاين	 اخلا�ّش	 وكيُل	 اهلل	 هبة	 عبدالكرمي	 الدين	
اإذ	 الُعَمِرّي؛	 اأكده	 ما	 وهو	 قالوون،	 بن	 النا�سر	حممد	 ال�سلطان	
�أْح�سن كِرمُي �لدين - رحمه �هلل - بَعَمِل �ساِقَيِة �َسِبيٍل  قال: »قد 
اُه �ملَ�ساء، ويناُم فيه �آِمًنا  نٍي فيه َياأِْوي �إِليه من �أَجْلَ به، َوِبَناِء َخان َح�سِ

من طو�رق �لَفَرجن«.

الدين	 كرمي	 القا�سي	 اإن	 القول	 مُيكن	 تقدم	 ما	 ومن	خالل	
ِديد	ناظر	اخلوا�ّش،	 عبد	الكرمي	ابن	املعلم	هبة	اهلل	عبد	اهلل	بن	ال�سَّ
بن	 النا�سر	حممد	 ال�سلطان	 عهد	 ال�سلطاين	يف	 اخلا�ش	 ووكيل	
قالوون	�سيد	اخَلان	احل�سني	يف	مدينة	الَعِري�ش	يف	املدة	من	�سنة	
ال�سريفة،	 اخلوا�ش	 ناظر	 تعيينه	 تاريخ	 714هـ/	1314-1315م	
وحتى	�سنة	724هـ/1324م	حيث	كانت	وفاته	يف	هذه	ال�سنة.
التاريخية	 الن�سو�ش	 تكامل	 �سوء	 فعلى	 الَعِري�ش	 َقْلَعة	 اأما	
ال�سلطان	 هو	 الَقْلَعة	 ُمن�سئ	 فاإن	 الأثرية	 وال�سواهد	 والوثائقية	
�سالطني	 من	 العا�سر	 ال�سلطان	 القانوين،	 �سليمان	 	العثماين	
اآل	عثمان،	وال�سلطان	الثاين	بالن�سبة	لل�سالطني	العثمانيني	بعد	
يف	 �سدر	 ت�سييدها	 مر�سوم	 اإن	 اإذ	 العثمانية؛	 للدولة	 ر	 ِم�سْ �سم	
دي�سمرب	 من	 الثاين	 �سنة	967هـ/	 الأول	 ربيع	 �سهر	 من	 الثاين	

عام	1559م،	وقد	ا�ستغرق	بناء	الَقْلَعة	حوايل	�سنتني	اإل	�سهوًرا،	
فهناك	نق�ش	اإن�سائي	ُيوؤرخ	بح�ساب	اجُلمل	لعمارة	َقْلَعة	الَعِري�ش	
باإن�ساء  »�أمر  النق�ش:	 وُيقراأ	 1560-1561م،	 968هـ/	 �سنة	 يف	
بن  �سليم  �ل�سلطان  بن  �سليمان  �ل�سلطان  مولنا  �لَقْلَعة  هذه 
�ل�سلطان بايزيد بن �ل�سلطان عثمان خلد �هلل ملكه وقد�س �سوكته 

و�أعز دولته مبحمد و�آله و�سلم

مرحًبا بالعـارفني يف ع�سر باد�ساهمز
فيه �أمن �خلائفني«. و�أبـ�ســرو� تـاريخـُه   

�خلائفني«  �أمن  »فيه  عبارة	 من	 احلروف	 هذه	 وَحا�سل	جمع	
التي	بعد	كلمه	تاريخه	هي	�سنة	968هـ،	وهي	العبارة	نف�سها	التي	
ري	يف	 َقْلَعة	املَُوْيِلح	على	طريق	احَلاج	امِل�سْ مت	بها	التاأريخ	لعمارة	
�سمال	غرب	اململكة	العربية	ال�سعودية	يف	عهد	ال�سلطان	�سليمان	

القانوين.
املر�سوم	 ح�سب	 ت�سييدها	 وراء	 الرئي�سة	 الأ�سباب	 من	 اأما	
الوارد	يف	الوثيقة	التي	ُتوؤرخ	لعمارتها	فهو	حماية	احلجاج	والتجار	
والع�سكر	وامل�سافرين	على	الطريق	ال�ساحلي	ب�سمال	�َسْيَناء	فيما	
ر	وبالد	ال�سام	من	هجمات	الُعربان	اآنذاك	التي	تقطن	يف	 بني	ِم�سْ
العثمانيني	 اجلند	 دائًما	لإقامة	حامية	من	 ا	 مقرًّ ولتكون	 املنطقة،	

القائمني	على	حفظ	الأمن	يف	املنطقة.
عمارة �لَقْلَعة

اإن�ساء	جلها	حملية	تتوافر	يف	 ُبنيت	من	مواد	 ا	 الَقْلَعة	معماريًّ
منطقة	الَعِري�ش،	فا�ستخدم	احلجر	اجلريي	الر�سوبي	�سواء	اجلريي	
حِلفن،	 َقْلَعة	 ومن	 الَعِري�ش،	 مدينة	 جنوب	 جبال	 من	 املجلوب	
واحلجر	الر�سوبي	من	اأ�سل	بحري	وتظهر	فيه	قواقع	البحر،	واحلجر	
مدينة	 غرب	 منطقة	 يف	 املتوافر	 	»Marlstone« ال�سلب	 الرملي	

رية	رقم	)3(،	ت�ستمل	على	مر�سوم	ت�سييد	َقْلَعة	الَعِري�ش	باأمر	من	ال�سلطان	�سليمان	القانوين،	 �سفحة	من	دفرت	املهمة	امِل�سْ
يف	الثاين	من	�سهر	ربيع	الأول	�سنة	967هـ	املوافق	الثاين	من	دي�سمرب	عام	1559م.
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الَعِري�ش	بالقرب	من	�ساحل	البحر	وجنوبه،	ومن	خالل	اأعمال	
امل�سوحات	الأثرية	للمنطقة	عرثت	على	عدة	حماجر	بع�سها	اأُعيد	
البناء	 ا�ستعمالها	يف	الع�سر	احلديث.	وكان	هذا	احلجر	هو	مادة	
الَقْلَعة	 وملحقات	 والبوابة،	 والأبراج،	 الأ�سوار،	 لت�سييد	 الرئي�سة	

الرئي�سة	كاجلامع،	وامل�ساكن،	والبئر.
وتتبع	الَقْلَعة	طراز	القالع	منتظمة	التخطيط،	وهي	عبارة	عن	
م�ساحة	م�ستطيلة	متتد	من	ال�سرق	اإىل	الغرب	بطول	110.00م،	
اإىل	اجلنوب	78.00م،	واإجمايل	م�ساحتها	الكلية	 ومن	ال�سمال	
فهي	 بها.	 ُيحيط	 كان	 الذي	 َخْنَدقها	 بخالف	 هذا	 م2،	 	8580
التي	 �َسْيَناء	 جزيرة	 �سبه	 قالع	 اأكرب	 من	 ُتعترب	 امل�ساحة	 بهذه	
�ُسيدت	خالل	الع�سرين	اململوكي	والعثماين،	بل	اإنها	اأكرب	قالع	

ر. الع�سر	العثماين	التي	مت	ت�سييدها	يف	ِم�سْ
الَقْلَعة	 ف�سل	 بهدف	 مت�سع	 بَخْنَدق	 قدميًا	 الَقْلَعة	 اأُحيطت	
هجوم	 اأي	 يعيق	 لكي	 وذلك	 اخلارجي؛	 حميطها	 عن	 كمبنى	
الأول	 الدفاع	 خط	 مبثابة	 وليكون	 الَقْلَعة،	 له	 تتعر�ش	 مفاجئ	
َخْنَدق	 و�سف	 وقد	 الرئي�سة.	 الَقْلَعة	 وبوابة	 واأبراج	 اأ�سوار	 عن	
نقول	 يعلوه	 كان	 الذي	 املتحرك	 اخل�سبي	 واجِل�ْسر	 الَعِري�ش	 َقْلَعة	
الرتك	يف	اأحداث	عملية	حترير	َقْلَعة	الَعِري�ش	يف	�سنة	1214هـ/	
و�أمام  َخْنَدق،  �لَقْلَعة  د�ير  »كان  قال:	 حيث؛	 1799-1800م	
وي�سعونه  يرفعونه  �لفرن�سيون  وكان  �خل�سب.  من  ِج�ْسر  �لباب 
�لَقْلَعة  باب  من  با�سا  م�سطفى  دخول  بعد  من  وكان  �حلبال.  يف 
يعد  فلم  �لباب،  على  عظيم  ب�سجيج  �لع�ساكر  �أولئك  هجمت 
�لفرن�ساوية �أن يرفعو� �جِل�ْسر عن �خَلْنَدق، ودخلت �لع�ساكر �إىل 
�لَقْلَعة«.	كما	و�سفه	نعوم	�سقري	يف	بداية	القرن	املا�سي؛	حيث	
قال:	»كان ُيحيط بها قدميًا َخْنَدق مت�سع، قد ُردم �لآن، ومل يبَق 

له �أثر«.
ال�سمايل	 ال�سورين	 فمقا�سات	 الأبراج	 الَقْلَعة	بني	 اأ�سوار	 اأما	
والغربي	 ال�سرقي	 ال�سوران	 اأما	 م،	 	85.60 طولهما	 واجلنوبي	
فطولهما	72.00	م،	اأي	اأن	م�ساحة	الَقْلَعة	بدون	الأبراج	ت�ساوي	
6163.2	م2،	وارتفاع	الأ�سوار	كانت	باأعلى	نقطة	38	قدًما،	اأي	
مبا	ي�ساوي	12.34م،	و�سمكه	8	اأقدام	مبا	ي�ساوي	2.60	م،	واملمر	
	5 وعر�سه	حوايل	 م،	 	4.87 ي�ساوي	 مبا	 قدًما	 	15 ارتفاعه	 اأعاله	
اأقدام	مبا	ي�ساوي	1.62	م،	تتقدمه	دروة	حجرية	ارتفاعها	8	اأقدام	

مبا	ي�ساوي	2.60	م،	تتخللها	فتحات	مزاغل.
اأركان	 اأبراج	 منها	 اأربعة	 اأبراج،	 �ستة	 على	 ت�ستمل	 والَقْلَعة	
ُثمانية	التخطيط،	وُبْرجان	يف	جمموعة	البوابة	الرئي�سة	تخطيطهما	
اأح�سن	 هو	 ال�سرقي	 ال�سمايل	 الرُبْج	 دوائر،	 اأن�ساف	 هيئة	 على	
من	 جيدة	 حالة	 تنظيفها	يف	 بعد	 وحجرته	 الباقية،	 الَقْلَعة	 اأبراج	
اإنها	ُتعترب	املثل	الوحيد	الكامل	الباقي	لغرف	اأبراج	 احلفظ؛	اإذ	
باب	 فتحة	 خالل	 من	 لالأبراج	 الدخول	 ويتم	 الَعِري�ش،	 َقْلَعة	
ى	 ُمغطَّ دهليز	 اإىل	 الباب	 وُيف�سي	 دائري،	 ن�سف	 بعقد	 جة	 ُمَتوَّ

الرُبْج	 حجرة	 اإىل	 ُيف�سي	 دائري	 ن�سف	 عقد	 ذي	 برميلي	 بقبو	
دخالت	 بثالث	 مزودة	 واحلجرة	 �سحلة،	 حجرية	 بقبة	 املغطاة	
مقبية.	وحجرة	الرُبْج	ت�ستخدم	كم�ستودع	خلزن	الذخرية	خا�سة	
والقنابل	 احَلِديدية،	 والقذائف	 احلجرية،	 كالكرات	 للمدافع	
الفولذية،	وهو	ما	ذكره	نعوم	�سقري؛	حيث	قال:	»يف �أ�سفل كل 

ُبْرج قبو خلزن �لذخرية و�لقنابل«.
وبوابة	القلعة	تقع	يف	الناحية	ال�سمالية،	وهي	ح�سينة	مزودة	
م�سحورة،	 و�سقاطة	 باحلديد،	 م�سفح	 باب	خ�سبي	 ولها	 بربجني،	
ُتف�سي	البوابة	لداخل	الَقْلَعة؛	حيث	ُتوجد	العديد	من	امللحقات	
اخلدمية	الهامة؛	كامل�سجد	اجلامع،	والبئر،	واملخازن،	وغرف	اإقامة	
رجال	حامية	الَقْلَعة،	ومبنى	املحافظة،	و�سكن	ناظر	الَقْلَعة،	و�سكن	
املحافظ	بعد	اأن	اأ�سبحت	الَعِري�ش	حمافظة،	ومقر	املحكمة،	وبيت	

التلغراف.
�لَقْلَعة و�حلملة �لفرن�سية

كانت	اأوىل	الأحداث	املوؤثرة	التي	تعر�ست	لها	َقْلَعة	الَعِري�ش	
ر	يف	يناير	عام	 يف	الع�سر	العثماين	مرتبطة	باحتالل	الفرن�سيني	مِل�سْ
واأمره	 	G. Lagrange نابليون	ج.	لجراجن	 اأر�سل	 فقد	 1798م،	
متهيًدا	 َقْطَيا	 بلدة	 عند	 �َسْيَناء	 �سحراء	 يف	 اأمامية	 ح�سون	 باإن�ساء	
واملماليك	 العثمانية	 القوات	 وكانت	 العري�ش.	 قلعة	 لحتالل	
با�سا	 اأحمد	 ا؛	 َعكَّ وايل	 اأر�سل	 حيث	 الَعِري�ش؛	 َقْلَعة	 يف	 ممتنعة	
اجلزار	قوات	حلمايتها،	عندما	علم	بتحرك	احلملة	الفرن�سية	على	
كليرب	�سرب	حولها	ح�ساًرا	 القائد	 و�سلها	 وعندما	 ال�سام.	 بالد	
ملدة	ثمانية	اأيام.	وعندما	و�سلت	اأخبار	تعرث	احلملة	يف	ال�ستيالء	
على	َقْلَعة	الَعِري�ش	اإىل	م�سامع	نابليون	بالقاهرة،	حترك	على	الفور،	
وو�سل	اإىل	الَعِري�ش،	واأمر	باحتالل	َقْلَعة	الَعِري�ش	التي	ا�ستمرت	
اأن	�سلمت	يف	يوم	25	رم�سان	 اإىل	 ُتقاوم؛	ف�سلط	عليها	مدافعه	
ثغرة	 اأ�سوارها	 ُفتحت	يف	 اأن	 بعد	 فرباير	1799م	 1213هـ/	20	
اإبراهيم	نظيم	بك	ر�سوًل	 الَقْلَعة	 قائد	 اإىل	 نابليون	 فاأر�سل	 كبرية،	
ه	 ُوجِّ الذي	 الإنذار	 وبعد	 ن.	 احِل�سْ اقتحام	 قبل	 للت�سليم	 بر�سالة	
للحامية	وافق	اإبراهيم	نظيم	بك	قائد	َقْلَعة	الَعِري�ش	على	الت�سليم،	

وبعد	ا�ستيالء	الفرن�سيني	على	الَقْلَعة	تركوا	بها	حامية.
اإىل	 الفرن�سيني	 قبل	 الَعِري�ش	من	 َقْلَعة	 اأعالم	 اإر�سال	 وقد	مت	
كدليل	 الأزهر،	 اجلامع	 ماآذن	 اأعلى	 و�سعها	 مت	 حيث	 القاهرة؛	
َقْلَعة	 يف	 مرابًطا	 كان	 الذي	 العثماين	 اجلي�ش	 على	 لنت�سارهم	

الَعِري�ش.
وقد	كتب	ال�سيد	كو�ستاز	M. Costase		اأحد	مهند�سي	احلملة	
الفرن�سية	الذين	رافقوا	نابليون	يف	حملته	على	�سوريا	ر�سالة	عن	
اأهمية	َقْلَعة	الَعِري�ش،	واأن	نابليون	مل	ي�سدر	قراًرا	بهدمها	كما	اأمر	

بهدم	قالع	اأخرى،	بل	اأمر	بتقوية	حت�سيناتها	الدفاعية.
العدة	 اأعدت	 قد	 تركيا	 �سنة	1214هـ/	1800م	كانت	 ويف	
يف	 الإجنليزي	 الأ�سطول	 �سفن	 كانت	 بينما	 ر	 ِم�سْ على	 للزحف	
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خُمطط	َقْلَعة	الَعِري�ش	موقع	على	خريطة	قدمية	
ملدينة	الَعِري�ش	ومبانيها،	ر�سم	حممد	اأفندي	ي�سري	
عام	1886م،	حمفوظة	باملتحف	احلربي	بالَقْلَعة	-	

القاهرة،	رقم	)153/2(.

تخطيط	عام	لَقْلَعة	الَعِري�ش	وقطاع	لأحد	اأبراجها	
يف	الربع	الأول	من	القرن	الع�سرين	قبل	تدمريها.
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الَعِري�ش	 َقْلَعة	 الأتراك	 فهاجم	 رية،	 امِل�سْ ال�سواحل	 تراقب	 البحر	
الرتك	 نقول	 اأرخ	 وقد	 �سيا.	 با�سا	 يو�سف	 الوزير	 بقيادة	 بجي�ش	
اجلند	 وعدد	 الفرن�سيني،	 من	 وحتريرها	 الَعِري�ش	 َقْلَعة	 ل�سرتداد	
الأتراك،	وقيادتهم،	و�سفتها	من	الناحية	املعمارية،	و�سبب	قدرة	
خ�سبي	 ِج�ْسر	 رفع	 عدم	 نتيجة	 حتريرها	 على	 العثماين	 اجلي�ش	
اأرخ	 وقد	 للَقْلَعة.	 الرئي�ش	 الباب	 واأمام	 الَقْلَعة	 َخْنَدق	 يعلو	 كان	
ال�ساعر	�سروري	اأفندي	لتاريخ	حترير	َقْلَعة	الَعِري�ش،	ووردت	عند	

الدارنديل	بع�ش	هذه	التواريخ.
ولكن	ُدمر	ق�سم	كبري	من	َقْلَعة	الَعِري�ش	يف	يوم	حتريرها	نتيجة	
انفجار	حدث	بها	يف	اجُلبَخانة	اأثناء	الحتفال	بتحريرها،	وترتب	
على	هذه	احلادثة	حدوث	تدمري	كبري	يف	ثالثة	اأبراج	من	اأبراجها	
مما	تطلب	�سرعة	تعمريها؛	 الرئي�سة،	 البوابة	 ُبْرجا	 فيها	 مبا	 ال�ستة؛	
ر	وال�سام،	 لأهميتها	يف	حفظ	اأمن	املنطقة	والطريق	فيما	بني	ِم�سْ
اأمر	ال�سلطان	�سليم	الثالث	)1203-1222هـ/	1789- ف�سدر	
وبعد	 عمارتها.	 ب�سرعة	 1800م	 1214هـ/	 �سنة	 يف	 1807م(	
الفرن�سيني	 من	 الَقْلَعة	 لتحرير	 التاأريخ	 مت	 عمارتها	 من	 النتهاء	
ذ	على	خم�ش	بالطات	رخامية	باحلرف	 بنق�ش	كتابي	تذكاري	ُنفِّ

العربي،	وباللغة	العثمانية	القدمية،	وُتقراأ	الكتابة:
 •. َوَما �لنَّ�سُر �إِلَّ ِمن ِعنِد �هلل البالطة	الأوىل:	
َخان •  »�سليم  وُتقراأ:	 �ل�سلطانية،	 غر�ء  �لُطّ الثانية:	 البالطة	

الن�ش:	 ا�سم	حُمرر	 غراء	 الطُّ بن م�سطفى«.	وقد	ُكتب	حتت	
»حرره �سيد حممد �أ�سعد خليفة تاريخي �سنة 1214هـ«.

اأبيات	•  ثالثة	 فيها	 ورد	 واخلام�سة:	 والرابعة	 الثالثة	 البالطات	
من	ال�سعر	باللغة	العثمانية:		

نـك ـار يارَك همتيله فتحنه ِح�سْ كلنجه 
�يه مـلكلر جمله �مد�د �يتديلر بوفتح غرَّ

وزيـر �أعظمي يـو�سف �سيــا با�سا ديدي تــاريخ
ر�ع ثاينء �سرد�ر طاق و�ليه جموهر ِم�سْ

زهي �ساحبقر�ن �سلطان �سليم َخان ثالث غازي
َعِرْي�سـَك فتحي �يله �آ�سدي �سيفن عر�س �عاليه

يف �سنة �أربعة ع�سر ومايتني و�ألف
وترجمة	ما	ُكتب	من	�سعر	للغة	العربية:
ن »ملا �أتى بعون �هلل �ل�سلطان لفتح �حِل�سْ
�أمرته �ملالئكة كلها يف هذ� �لفتح �لأغر

قال وزيره �لأعظم يو�سف �سيا با�سا تاأريًخا
ن ر�ع �لثاين قائد طاق �حِل�سْ يف �حلروف �ملِ�سْ

حبذ� �لفاحت �ل�سلطان �سليم َخان �لثالث �لغازي
فاإنه بفتحه �لَعِري�س قد علق �سيفه يف �لَعر�س �لأعلى

�سنة 1214هـ«.
بني	 ال�سهرية	 التفاقية	 توقيع	 الَعِري�ش	 َقْلَعة	 �سهدت	 وقد	
الأتراك	والفرن�سيني	املعروفة	مبعاهدة	الَعِري�ش	يف	�سنة	1216هـ/	

1801-1802م.
و�خلر�ئط  و�ل�سورة  �لفنية  �للوحات  يف  �لقلعة 

�لنادرة
من	 األواح	 على	 بالزيت	 بر�سمها	 قام	 التي	 الفنية	 اللوحات	
الر�سام	 وهو	 �سلفاتور؛	 رفيق	 حولها	 وما	 الَعِري�ش	 لَقْلَعة	 اخل�سب	
فردريك	هافرنك	Havrank	Frederick	يف	عام	1879م؛	وُتزين	
ر	اإىل	�سوريا	فيما	بني	القنطرة	 كتاب	�سلفاتور	عن	رحلته	من	ِم�سْ

وَغزة.
ميثله	لودفيج	�سلفاتور	الذي	زار	الَقْلَعة	يف	�سهر	مار�ش	من	عام	
1878م،	ون�سرها	باللغة	الأملانية	يف	�سهر	اأكتوبر	من	عام	1879م،	
اأقل	من	عامني؛	حيث	 بعد	 الإجنليزية	 اللغة	 اإىل	 ومتت	ترجمتها	

ُن�سرت	يف	عام	1881م.
اللوحات	الفنية	التي	ُر�سمت	لَقْلَعة	العري�ش	من	الناحيتني	
ر�سمها	 التي	 اللوحات	 اأهمها	 وال�سمالية،	 الغربية	 اجلنوبية	
اإذ	 1879م؛	 عام	 يف	 	Frederick Havrank هافرنك	 فردريك	
جند	توقيعه	»1879	Havrank	F.«	على	لوحتني	من	لوحاته	التي	
 The Bazaar«	الَعِري�ش	�سوق	لوحة	الأوىل	�سلفاتور؛	كتاب	ُتزين
 Entrance to«	ة of El Harish«،	والثانية	مدخل	اإىل	�سوق	َغزَّ
موقعة	 فهي	 الَعِري�ش،	 َقْلَعة	 لوحات	 بقية	 اأما	 	.»Bazaar, Gaza
دون	تاريخ،	ولكن	زيارة	�سلفاتور	والر�سام	املرافق	لَقْلَعة	الَعِري�ش	

متت	يف	مار�ش	عام	1878م.
�سورة	 منها	 عليها،	 عرثت	 التي	 النادرة	 ال�سوئية	 ال�سور	
من	 جمموعة	 تليها	 ثم	 1906م؛	 لعام	 ترجع	 �سقري	 نعوم	
اأر�سيف	 من	 التي	 تلك	 خا�سة	 قبل	 من	 تن�سر	 مل	 ال�سور	
1913م،	 لعام	 ترجع	 وهي	 كليدا،	 جان	 الفرن�سي	 الآثار	 عامل	
جند	 ثم	 فقط.	 �سنوات	 ثالث	 بحوايل	 الَقْلَعة	 تدمري	 قبل	 اأي	
للَقْلَعة	 الرئي�سة	 ال�سمالية	 للواجهة	 الأهمية	 غاية	 يف	 �سورة	
عام	 من	 املدة	 اإىل	 ترجع	 وهي	 الغربية،	 ال�سمالية	 الناحية	 من	
اأهمها	 اأي�ًسا؛	 الَقْلَعة	 تدمري	 ُقبيل	 1916م	 عام	 حتى	 1914م	



التقاطها	 مت	 ال�سور	 من	 املجموعة	 وهذه	 	.Theodor Wiegand ويجاند	 تيودور	 الأملاين	 الآثار	 عامل	 جمموعة	
كر�سن�ستاين فون	 كري�ش	 زيارة	 مبنا�سبة	 وُالتقطت	 الأملاين،	 اجلي�ش	 م�سور	 طريق	 عن	 1916م	 عام	 يف	 	حتديًدا	
جمموعة	 كذلك	 وجند	 الَعِري�ش؛	 لَقْلَعة	 العثمانى	 باجلي�ش	 الأركان	 رئي�ش	 	Kress	 von	 Kressenstein 

الأمريكية؛	 الكوجنر�ش	 مكتبة	 يف	 وهي	حمفوظة	 	،»G.	Eric	and	Edith	Matson	Photograph	Collection«
.»Gunter	Hartnagel	Collection«	هارتناجل	جونرت	جمموعة	وكذلك

اأفندي	ي�سري،	 اإىل	عام	1886م	من	ر�سم	حممد	 اأهمها	خارطتان	ترجعان	 للَقْلَعة،	 اخلرائط	امل�ساحية	القدمية	
ومعنونتان	بالعنوان »ر�سم م�سطح لَقْلَعة �لَعِري�س و�ملباين �لكائنة فيها«.	َخِريطة	الَعِري�ش	»Map	Arish	El«،	عليها	
توقيع	»Kaim	G.«،	وموؤرخة	يف	يوم	15	مايو	1906م.	كما	ُتوجد	َخِريطة	ثانية	من	ال�سنة	نف�سها	للَعِرْي�ش	عليها	تاريخ	

عام	1906م.	اأما	َخِريطة	بندر	الَعِري�ش	فقد	ُم�سحت	يف	عام	1961م	موقع	عليها	بقايا	َقْلَعة	الَعِري�ش.
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تيودور	ويجاند	 قلعة	العري�ش	عام	1916م.	

	قلعة	العري�ش	للر�سام	فردريك	هفرنك	يف	عام	1879م،	من	الناحية	ال�سمالية	ال�سرقية	حيث	تظهر	ثالثة	اأبراج،
وال�سورين	ال�سمايل	وال�سرقي،	والبوابة	الرئي�سة،	ومئذنة	اجلامع.



		اللوحة	الأ�سلية	بالإطار	وختم	امللكية	الفكرية	املثقب	للر�سم	النادر	ل�سوق	الَعِري�ش	يف	عام	1879م،	
ويظهر	بخلفية	ال�سورة	ي�ساًرا	الق�سم	ال�سمايل	الغربي	من	الواجهة	الرئي�سية	لَقْلَعة	الَعِري�ش	ومئذنة	م�سجد	يتقدمها.

اللوحة	الأ�سلية	بالإطار	وختم	امللكية	الفكرية	املثقب	للر�سم	النادر	لَقْلَعة	الَعِري�ش	يف	مار�ش	عام	1878م؛
حيث	تظهر	الَقْلَعة	من	الناحية	اجلنوبية	الغربية	مت�سمنة	ال�سورين	الغربي	واجلنوبي	واأبراجهما	ومئذنة	امل�سجد.
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م�سري �لقلعة
ر	للباب	العايل	باإ�سطنبول	يف	�سنة	1256هـ/	 بعد	رجوع	اإبراهيم	با�سا	من	حملته	على	�سوريا،	وم�ساحلة	ِم�سْ
نفر	من	 اإليها	 ُير�سل	 الَقْلَعة،	و�سار	 فاألغيت	 الَعِري�ش	 لو�سع	حامية	يف	مدينة	 داٍع	 1840-1841م،	مل	يعد	من	
البولي�ش	ُيقيمون	مع	املحافظ	حلفظ	النظام.	ولكن	كانت	الَقْلَعة	كمبنى	ل	يزال	يف	حالة	جيدة،	وكانت	تتم	فيها	
اأعمال	ترميم	وتعمري	كل	مدة،	وا�ستخدمت	الَقْلَعة	كمقر	لكثري	من	امل�سالح	احلكومية	التابعة	للدولة،	فكان	فيها	

مقر	حمافظة	الَعِري�ش،	ومقر	اإقامة	املحافظ،	ومقر	الناظر،	وكذلك	القا�سي	واملحكمة	...	اإلخ.
ثم	كانت	النهاية	الأبدية	خالل	احلرب	العاملية	الأوىل؛	اإذ	تعر�ست	الَقْلَعة	باأ�سوارها	واأبراجها	للتدمري،	فقد	
دمرها	الإجنليز	اأثناء	حملتهم	على	فل�سطني،	ففي	�سنة	1333هـ/	1914-1915م	قامت	ال�سفن	احلربية	الإجنليزية	
لحتالل	 نظًرا	 ال�سفن؛	 هذه	 على	 املحمولة	 باملدافع	 بكثافة	 بق�سفها	 الَقْلَعة	 مقابل	 املتو�سط	 البحر	 يف	 املرابطة	

الأتراك	لها	اأثناء	زحفهم	من	فل�سطني	على	�َسْيَناء.
بعد	تدمري	الَقْلَعة	اأثناء	احلرب	العاملية	الأوىل	مت	بناء	من�ساآت	حكومية	عليها،	ومن	حجارتها،	كما	مت	يف	عام	
1940م	بناء	امل�ست�سفى	الأمريي	يف	داخل	نطاق	اأ�سوار	واأبراج	الَقْلَعة،	هذا	بالإ�سافة	اإىل	م�ستودعات	خمزنية،	

وكراج	تابعة	ملديرية	ال�سحة	بالَعِري�ش،	وحمطة	لرفع	املياه	على	الق�سم	الغربي	منها.

قلعة	العري�ش..	احلفائر	الأثرية.



»16 يناير 1938«

الغزال	امل�سري.



و�سول	امللك	فاروق	الأول	اإىل	املتحف	لبدء	مرا�سم	الفتتاح.
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امللك	فاروق	داخل	اإحدى	قاعات	املتحف	عقب	افتتاحه.
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منظر	عام	ملتحف	فوؤاد	الأول	الزراعي.
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حجرة	احلمري	والبغال.
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اأرنب	بلدي	وحمام	بوز	اأجنبي-	من	معرو�سات	املتحف.
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حجرة	البط	و	الطيور	والدواجن.
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Memorabilia: Archaeological Materiality 

and National Identity in Egypt

اأ.د.	فكري	ح�سن	
يونيفر�ستي	 بجامعة	 لالآثار	 بيرتي	 كر�سي	 اأ�ستاذ	
احل�ساري	 الرتاث	 برنامج	 ومدير	 لندن،	 كوليدج،	

باجلامعة	الفرن�سية	مب�سر.
 Archaeology كتاب	من	ع�سر	احلادي	الف�سل
 under Fire: Nationalism, Politics and
 Heritage in the Eastern Mediterranean and
Middle East

�سادر	عن	روتلدج،	1998	

�لأ�ستاذ �لدكتور فكري ح�سن
ترجمة: خلود �سعيد
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مقدمة 
	تنامي	امليول	التع�سبية	العنيفة	ذات	ال�سفة	القومية	لدى	 ُيَعدُّ
جمموعات	 عليهم	 ُيطلق	 وما	 دينية،	 ومذاهب	 �سيا�سية	 ف�سائل	
عرقية،	من	املخاطر	الكربى	التي	تواجه	الإن�سانية	اليوم.	وبالرغم	
اأ�سعل	احلروب	 من	التباين	ال�سيا�سي	بني	احل�ش	القومي	الذي	
يرتبطان	 فاإنهما	 احلالية،	 القومية	 التع�سب	 وحركات	 اأوروبا	 يف	
النمط	 على	 القومية	 �سعود	 اأن	 ويبدو	 اجلمعية.	 الهوية	 مبفاهيم	
والت�سنيع	 وال�ستعمار	 الإمربيالية	 �سياق	 يف	 املا�سي	 يف	 الغربي	
احلديث	قد	اأدى	اإىل	موجات	من	التاأثري	و�سلت	اإىل	جميع	اأنحاء	
�ش	نظام	القوميات	احلديثة،	وحُتِدث	ردود	 العامل،	وترتد	الآن	لُتقوِّ

فعل	ل	ميكن	اأن	ُي�سرَب	غورها	)باجدين	1995(.
اأن	الدول	امل�ستعَمرة	ت�سبثت	بفكرة	القومية	 ومن	املفارقات	
هذه	 اأفرز	 الذي	 الأوروبي	 ال�ستعمار	 ملقاومة	 ك�سالح	 احلديثة	
يف	 القومية	 وتراجع	 ال�سافرة	 الإمربيالية	 انح�سار	 اأدى	 الفكرة.	
اإىل	 العاملي	 والقت�ساد	 اجلن�سيات	 متعددة	 ال�سركات	 مواجهة	
ظهور	حركات	انف�سالية	على	اأ�س�ش	عرقية	اأو	مذهبية	اأو	اإقليمية	
لكثري	 ال�سيا�سي	 ال�ستقرار	 تهدد	 ب�سورة	 »القومية«	 عباءة	 حتت	
من	الدول	وقدرتها	على	البقاء	وال�سمود	)براكا�ش	1995(.	اأرى	
الأقل	ككيانات	 الدول،	على	 اإىل	 احلاجة	 منا�ش	من	 رمبا	ل	 اأنه	
اإدارية	يف	عامل	التعامالت	القت�سادية	العاملية.	ويف	نف�ش	الوقت،	
ميكن	اأن	يوؤدي	الحتفاء	ال�ساذج	بالتعددية	اأو	التع�سب	القومي	

)ال�سوفيني(	الأعمى	اإىل	نتائج	�سلبية.
ت�سكيل	 يف	 املادية	 الآثار	 دور	 على	 الأطروحة	 هذه	 ز	 ُتركِّ
اليونانية	 الآثار	 ا�ستخدام	 اأ�سهم	 ولقد	 والقومية.	 اجلمعية	 الهوية	
الغربية	 القوميات	 ت�سكيل	 يف	 املثال،	 �سبيل	 على	 والرومانية،	
احلكومية	 واملباين	 الربيطاين	 املتحف	 عمارة	 من	 يت�سح	 كما	
الدول	 ن	 ُتكوِّ والآن	 الأمريكية.	 املتحدة	 بالوليات	 وا�سنطن	 يف	
من	 احتكارية	 اقت�سادية	 احتادات	 الغربية(	 كبرٍي	 )ب�سكٍل	 القوية	
ا	جديًدا	-	خارج	نطاق	املفهوم	 ل	م�سهًدا	�سيا�سيًّ �ساأنها	اأن	ُت�سكِّ
يف	 َدة	 ُموحَّ حاكمة	 قومية	 نخب	 اأو	 لنخبة	 الإقليمي-	 القومي	
مة	من	دول	فقرية	تعاين	من	 مواجهة	تكتالت	�سعيفة	غري	ُمنظَّ
نزاعات	عرقية	ودينية	و�سعوبات	اقت�سادية	داخلية	و/	اأو	بع�سها	
مفهومنا	 يف	 النظر	 اإعادة	 ال�سروري	 فمن	 ولذلك،	 بع�ش.	 مع	
يف	 واقت�سادية	 �سيا�سية	 ظروف	 اإطار	 يف	 ت�سكلت	 التي	 للقومية	

زمٍن	وىل.
	يقع	على	علماء	الآثار	من	ثم	عبء	مراجعة	دور	علم	الآثار	
بع�سهم	 اأن	 ع	 املُ�سجِّ ومن	 املثالية.	 القومية	 الت�سورات	 تعزيز	 يف	
والعاجلة،	 الهامة	 الأمور	 هذه	 مثل	 يف	 النخراط	 موؤخًرا	 بداأ	 قد	
و�سامبيون	 ودياز-اأندرو	 	،)1995( وفو�سيت	 كوهل	 ُيَدلُِّل	 كما	
)1996(،	واأتكين�سون	وبانك�ش	واأو�سليفان	)1996(.	ويف	عر�ش	
هاميالكي�ش	لهذه	الإ�سدارات	)1996،	�ش	977(	يتو�سل	اإىل	
ف	الهوية	يف	�سياق	اجتماع	�سيا�سي	حمدد؛	وهو	 اأن	»القومية«	ُتعرِّ

ما	اأوافق	عليه.	

عن	 للبحث	 اإطاًرا	 العمل	 هذا	 يف	 م	 اأُقدِّ املنظور،	 هذا	 ومن	
الإح�سا�ش	 على	 وتداعياتها	 احلديثة	 مل�سر	 قومية	 اأيديولوجية	
للما�سي	 املادية	 الآثار	 ا�ستخدام	 منطلق	 من	 »امل�سرية«،	 بالهوية	
ن	 كمكوِّ القومية	 ال�سرديات	 يف	 القدمية	 وال�سور	 الرموز	 ودور	
)املرجع	 بالت�ساق	مع	هاميالكي�ش	 الهوية،	 ت�سكيل	 لعملية	 	 هامٍّ

ال�سابق	�ش	976،	وهاميالكي�ش	ويالوري	1996(.	
اأتكئ	يف	معاجلتي	للمو�سوع	على	دور	الآثار	املادية	للما�سي	
الآثار	 بع�ش	 ُت�ستخدم	 حيث	 املجتمعية؛	 للذاكرة	 كاأيقونات	
ذاكرة	 ت�سكيل	 يف	 لت�سهم	 ُمبجلة	 وعالمات	 كرموز	 املختارة	
وهوية	جمعية؛	من	خالل	احلديث	والكتابة	ونظم	ال�سعر	عنها،	
الإعالم	 وو�سائل	 املدر�سية	 والكتب	 ال�سحف	 بها	يف	 والتعريف	
الق�س�ش	 يف	 وا�ستلهامها	 واملعار�ش	 املتاحف	 يف	 وعر�سها	

وامل�سرحيات	والأعمال	الفنية	والأفالم.	
كان	�سعود	وت�سكيل	القومية	الغربية	مرتبًطا	بظهور	تذكارات	
»القومية«	)فينرت�ش	وويخام	1988م				�ش	127-37(.	ومت	ذلك	
الفكر؛	 واأهل	 املتو�سطة	 الطبقة	 من	 العليا	 ال�سرائح	 خالل	 من	
والكتب	 ال�سحف	 يف	 البالغية	 والكتابات	 اخلطب	 خالل	 من	
والبيانات	املوجهة	اإىل	بقية	طبقات	املجتمع	اأو	اإىل	من	يو�سفون	
اأ�سبحت	 وبذلك	 الداخل.	 اأو	 اخلارج	 يف	 اخل�سوم	 اأو	 بالأعداء	
بع�ش	الأحداث	اأو	الأ�سخا�ش	اأو	الفرتات	التاريخية	دون	غريها	
مو�سوًعا	للذاكرة	املجتمعية	وال�سرتجاع	وال�ستدعاء.	وتت�سمن	
	الأمثلة	املُ�سار	اإليها	عند	فينرت�ش	وويخام	)املرجع	ال�سابق	�ش	127(
	هو�ش	الإجنليز	بفكرة	الدولة	الأمة	والثورة	ال�سناعية،	والإيطاليني	
بدولة	املدينة	وع�سر	النه�سة	وتوحيد	اإيطاليا،	والوليات	املتحدة	
فرتة	 يف	 الأ�سليني	 ال�سكان	 ح�ساب	 على	 ال�ستيطانية	 باجلبهة	
ا	�سائًعا.	فعلى	�سبيل	 	ا�ستدعاء	املا�سي	خطابًا	�سيا�سيًّ �سابقة.	وُيَعدُّ
ن	الرئي�ش	الفرن�سي	الأ�سبق	فرن�سوا	ميرتان،	يف	َق�َسِمِه	 املثال	د�سَّ
اأكاليل	 الرئا�سي	عام	1981،	مقربة	العظماء	)البانثيون(	وو�سع	
اإبان	 الفرن�سية	 املقاومة	 رموز	 اأحد	 مولن؛	 قرب	جان	 على	 الزهور	

احلرب	العاملية	الثانية،	واآخرين	)نف�سه	�ش	137(.	
معظم	 »تعتمد	 	)128 �ش	 )نف�سه	 وويخام	 لفينرت�ش	 وطبًقا	
اخلطابات	البالغية	ال�سيا�سية	على	املا�سي	كاأداة	لدعم	م�سروعية	
احلا�سر«.	رمبا	جند	هذه	العبارة	تعميمية،	ولكن	�سميث	)1986(	
 The	�لأ�سول �لعرقية لالأمم	كتاب	يف	املكثفة	معاجلته	يف	يدعمها
Ethnic Origins of Nations؛	حيث	يرى	اأن	املا�سي	ُي�ستخَدم	

لتربير	احلا�سر،	وذلك	بف�سل	هالة	القدا�سة	واملكانة	العليا	التي	
يكت�سبها	املا�سي	من	خالل	عملية	نف�سية	عميقة،	خا�سًة	-	كما	
اأو	 القطيعة	 اأو	 ال�سريع	 التغيري	 اأوقات	 اأثناء	 	- �سميث	 يالحظ	
اأو	تاأ�سي�ش	نظم	�سيا�سية	جديدة؛	 اللتقاء؛	مثل	�سعود	القومية	
اهتمام	 هذا	 يف�سر	 ورمبا	 خا�سة.	 اأهمية	 املا�سي	 يكت�سب	 حيث	
واعتماد	جماعات	عرقية	ودينية	و�سيا�سية	على	املا�سي	كو�سيلة	
اأي�ًسا	 ذلك	 ويف�سر	 ال�سلطة.	 اإىل	 �سعيهم	 يف	 �سرعيتهم	 لتوطيد	

�لأ�ستاذ �لدكتور فكري ح�سن
ترجمة: خلود �سعيد
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جنوح	بع�ش	الدول	كال�سعودية	اإىل	اإزالة	الآثار	املادية	لل�سحابة،	
متطرفة	 هندو�سية	 جماعة	 وهدم	 بوذا،	 لتمثال	 طالبان	 وتدمري	
العراق	 يف	 ا	 حاليًّ داع�ش	 به	 تقوم	 وما	 الهند،	 يف	 بابري	 مل�سجد	
و�سوريا،	وما	قام	به	ال�سلفيون	يف	م�سر	من	هدم	اأ�سرحة	الأولياء	

ورف�ش	املوالد.
ومن	منطلق	ما	اأعيه	من	دور	ما	ي�سمى	الفكر	ما	بعد	احلداثي	
اأفكار	 يف	ت�ستيت	القوى	املجتمعية	وتفتيتها	وعدم	ممانعتها	لأي	
اأتخّوف	من	انت�سار	بيئة	فكرية	ت�سهم	يف	 ومعتقدات	وممار�سات،	
ع	 وُتروِّ العنف	 وتن�سر	 املجتمعات،	 ا�ستقرار	 د	 ُتهدِّ ممار�سات	 ن�سر	
�سد	 وتقف	 القت�سادية،	 التنمية	 فر�ش	 على	 وتق�سي	 الآمنني	
اخلربة	 على	 تعتمد	 اإن�سانية	 اأهداف	 لتحقيق	 وال�سراكة	 التعاون	
امل�سرتكة	للب�سر	ملا	هو	مفيد	و�سالح	للبقاء	والزدهار			)انظر	على	
اخلطاأ	 من	 اأنه	 واأرى	 	.)32-121 �ش	 	1990 ياجن	 املثال	 �سبيل	
امل�سرتكة	 الإن�سانية	 الثقافية	 القوا�سم	 عن	 البحث	 عن	 التوقف	
هيمنة	 لتمجيد	 ي�سعى	 فكري	 اإطار	 خالل	 من	 تتم	 اأنها	 بحجة	
واأخالقية	 فكرية	 لثورة	 الأ�سا�ش	 التنوير	 ع�سر	 ر	 وفَّ لقد	 الغرب.	
درا�سة	 ذلك	 وعزز	 الإن�سانية.	 املجتمعات	 باأخوة	 حتتفي	 عاملية	
املجتمعات	الب�سرية	يف	اإطار	علم	الإن�سان	)الأنرثوبولوجيا(	بدون	
	منها	واحلكم	على	الآخرين	مبعايري	املرء	ال�سخ�سية.	 احلط	من	اأيٍّ
الثقافية	 القوا�سم	 رف�ش	 الثقافية«	 »الن�سبية	 تعني	هذه	 ولكن	ل	
الإن�ساين	 والثقايف	 )البيولوجي(	 احليوي	 والرتاث	 والأخالقية	
امل�سرتك	)انظر	هيل	1992	ملناق�سة	حول	الن�سبية	الأخالقية(،	اأو	
اأن	هناك	جمتمعات	تقوم	مبمار�سات	ينبغي	الت�سدي	لها؛	ملا	متثله	
من	تهديد	لالإن�سانية	وكرامة	الإن�سان	وحقه	يف	حياة	اآمنة	و�سعيه	
لتحقيق	اآماله	واأمانيه	مادام	ل	ي�سر	بنف�ش	احلقوق	لالآخرين.

وميكن	مقارنة	الدعاءات	التي	ُت�ستخَدم	لتاأييد	ق�سايا	�سيا�سية	
اأو	دينية	حمددة	يف	اإطار	املعرفة	العلمية	الأكادميية	التي	ل	تقت�سر	
وبالرغم	 بعينها.	 �سيا�سية	 اأو	 عرقية	 اأو	 مذهبية	 جماعات	 على	
للم�سائل	 تتعر�ش	 ل	 للعلم	 واملنهجية	 النظرية	 الأ�س�ش	 اأن	 من	
فاإن	 و�سريرة،	 اإجرامية	 لأغرا�ش	 ُت�ستخَدم	 رمبا	 بل	 الأخالقية،	
املعرفة	العلمية	)العلم	مبعناه	الوا�سع(	-	كطريقة	تفكري	ترف�ش	من	
حيث	املبداأ	العقائدية	اجلزمية	اجلامدة	وتتبنى	التفكري	النقدي-	
تتجنب	الأحكام	م�سبقة،	وت�سعى	يف	املقابل	اإىل	تغليب	التفكري	
وا�ستنتاجات	 م�ساهدات	 �ش	 وُتعرِّ العلماء،	 جموع	 من	 النقدي	
الأفراد	اإىل	الختبار	والفح�ش	واإمعان	النظر	من	اأقرانهم-	بغ�ش	
النظر	عن	معتقداتهم	الدينية	اأو	ال�سيا�سية	اأو	اأ�سولهم	اأو	ثرواتهم	
الجتماعي-،	 النوع	 اأو	 جن�سيتهم	 اأو	 الجتماعية	 مكانتهم	 اأو	
ر	�سمانًا	�سد	الأنظمة	الفا�سية	والتع�سب	الديني	وال�ستبداد	 وُتوفِّ
لعتقادي	 الآثار	 لعلم	 اجنذبُت	 لقد	 الذاتية.	 والعدمية	 الفكري	
تفهم	 يف	 ي�سهم	 اأن	 ميكن	 القدمي	 ما�سينا	 وفح�ش	 اختبار	 باأن	
ر	بعلم	اآثار	خلدمة	 ب	واأُب�سِّ ماأزقنا	الإن�ساين	املعا�سر،	ولذلك	اأُرحِّ
امل�ستقبل،	واأمتنى	اأن	تخدم	هذه	التاأمالت	القادمة	-	املبنية	على	

خربتي	ال�سخ�سية	ومعرفتي	بتاريخ	م�سر	من	الداخل-	كتذكرة	
باأن	علم	الآثار	مُيثِّل	قوة	رئي�سية	ل	ي�ستهان	بها	يف	ال�سئون	العاملية	
احلالية،	واأنه	رمبا	علينا	كعلماء	اآثار	اأن	ن�سع	يف	اعتبارنا	الدللت	
م�سار	 �سيغري	 جديد	 عامل	 ت�سكيل	 يف	 ودورنا	 ملمار�ستنا	 املوؤثِّرة	
	)XX )1990�ش	 اأوكو	 د	 ُيوؤكِّ وكما	 ا.	 جذريًّ الإن�سانية	 احل�سارة	
 The Politics of the Past �سيا�سات �ملا�سي	لكتاب	تقدميه	يف
)جاثريكول	ولووينثال	1990(:	»امل�سكلة	التي	تواجه	علم	الآثار	
اليوم	هي	يف	احلقيقة	م�سكلة	اأخالقية	حادة؛	فا�ستجالب	املا�سي	
وتقدميه	وعر�سه	يف	احلياة	اليومية،	ولي�ش	فقط	يف	املتاحف	واملواقع	

الأثرية،	ذو	دور	جوهري	يف	ت�سكيل	م�ستقبلنا«.	
دوًرا	 الآثار	 وتاأويل	 وتف�سري	 وتقدمي	 عر�ش	 يلعب	 ثم	 ومن	
والطبيعة	 والآخرين	 لأنف�سنا	 ونظرتنا	 للهوية	 كم�سدٍر	 ا	 رئي�سيًّ
نحو	 ا	 حالًيّ الب�سرية	 بها	 متر	 التي	 التحولت	 ويف	خ�سم	 واحلياة.	
الرتباط	بالآخرين	بغ�ش	النظر	عن	الروابط	واخللفيات	متجاوزة	
املرجع	 مع	 )قارن	 الثقايف	 بالتعدد	 تعرتف	 التي	 والدول	 الثقافة	
	اآثار	وبقايا	 ال�سابق	�ش	XVIII(،	اأقرتح،	بناًء	على	ذلك،	اأن	نعدَّ
دللتها	 يف	 والتاأمل	 الذكريات	 ل�ستدعاء	 مو�سوعات	 املا�سي	
املجتمعية	وال�سيا�سية	والأخالقية	لتكون	مبثابة	َلبنات	على	طريق	
بناء	م�ستقبل	اأف�سل،	يف	�سياق	التجارب	الإن�سانية	عرب	الع�سور	

وما	تدل	عليه	من	اأ�س�ش	حلياة	كرمية.
ممر �لذكريات

والتي	 املا�سية،	 العقود	 يف	 للقاهرة	 ال�سكاين	 النفجار	 قبل	
معظم	 عا�ش	 وع�سوائيات،	 �سكنية	جديدة	 اأحياء	 ظهور	 �سهدت	
مييزه	 الإ�سالمي	 ما�سيها	 من	 تاريخي	 القاهرة	يف	حميط	 �سكان	
م�ساجد	وحانات	ووكالت	واأ�سواق	وق�سور	ومقابر	تت�سبث	بالبقاء.	
القاهرة	العثمانية	واململوكية	والفاطمية	 ت�سم	هذه	الأحياء	قلب	
�لق�سرين،  بني  �لثالثية؛  يف	 حمفوظ	 جنيب	 به	 احتفى	 الذي	
	هذه	املناطق	القدمية	التي	ت�سم	 وق�سر �ل�سوق، و�ل�سكرية.	وُتَعدُّ
م�سجد	احل�سني	واجلامع	الأزهر	وخان	اخلليلي	بحاراته	التي	ترجع	
املحبب	 احلي	 القاهرة	 وقلب	 امل�سريني؛	 كعبَة	 اململوكي	 للع�سر	
اإىل	قلوبهم؛	حيث	يحت�سدون	فيه	اأثناء	مولد	�سيدنا	احل�سني.	وهو	
اأي�ًسا	مكان	لالحتفالت	طوال	�سهر	رم�سان	املبارك؛	ي�ستن�سق	
النا�ش	فيه	تراث	م�سر	الإ�سالمي	بجوار	الأزهر	اأقدم	جامعة	يف	
املكتبات	 وحتيطه	 972م،	 عام	 اإىل	 اإن�ساوؤه	 يعود	 حيث	 التاريخ؛	
ال�سفراء	 الإ�سالمية	 بكتبها	 الو�سطى	 الع�سور	 ت�ستدعي	 التي	
الرخي�سة	اأو	ذات	الطبعات	املجلدة	املذهبة.	متتزج	هذه	الأجواء	
والكباب	 ال�سرقية	 والعطور	 والتوابل	 البخور	 بروائح	 الدينية	
امل�سوي،	وهمهمة	اجلموع	والباعة	اجلائلني	والأطفال،	و�سو�ساء	
اأ�سبحت	جزًءا	ل	 التي	 ال�سعبية	 ال�سوفية	 العرو�ش	 املذياع،	مع	
اأن	 وللقارئ	 وممار�ساته.	 الفلكلوري	 ال�سعبي	 الرتاث	 من	 يتجزاأ	
فيها	 يتفرد	 الذي	 الغيطاين،	 الروائية	جلمال	 الأعمال	 اإىل	 يرجع	
با�ستعادة	ذكريات	ن�ساأته	وولعه	بالعبق	التاريخي	لهذه	الأمكنة.		
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يف طي �لن�سيان 
ل	يجتمع	املثقفون	يف	اأمكنة	ت�ستدعي	الآثار	الفرعونية	مثلما	
يحدث	يف	حي	احل�سني؛	رمبا	لأن	القاهرة		والعوا�سم	الإ�سالمية	
ال�سابقة	لي�ست	قريبة	منها.	ولكن	يبدو	من	التنقيب	الأثري	اأن	
اأبي	الهول	 اأمام	 اأموًرا	اعتيادية	 الحتفالت	واملهرجانات	كانت	
يف	الع�سر	اليوناين؛	اأما	اليوم	فال	يوجد	اهتمام	كاٍف	لالحتفاء	
الإلهام	 مو�سوعات	 اأحد	 يعْد	 مل	 الذي	 الفرعوين	 باملا�سي	
م�سريته	 بداأ	 الذي	 حمفوظ	 جنيب	 حتى	 الأ�سا�سية.	 الفكري	
برتجمة	تاريخ	موجز	مل�سر	القدمية	وكتابة	عدة	روايات	م�ستلهمة	
من	ما�سي	م�سر	الفرعوين،	انتقل	�سريًعا	ليمو�سع	رواياته	يف	حي	
اندثر	 الفي�سان،	 ال�سد	العايل	وتوقف	مو�سم	 بناء	 احل�سني.	وبعد	
الفرعونية،	 العادات	 اإىل	 ترجع	 التي	 املنا�سبة	 النيل؛	 وفاء	 عيد	
ومن	 العامة.	 ال�سعبية	 الحتفالت	 اهتمام	 بوؤرة	 من	 وتال�سى	
اجلدير	باملالحظة	اأي�ًسا	اأنه	من	النادر	زيارة	الأهرامات	بعيًدا	عن	
رحالت	املدار�ش	اأو	الأحبة	راغبي	الهرب	من	زحام	املدينة،	ومن	
النادر	اأي�ًسا	زيارة	املتحف	امل�سري.	وعموًما	تعد	املدر�سة	-	ولي�ش	
املنزل-	هي	املوكلة	بن�سر	بع�ش	املعارف	عن	م�سر	الفرعونية،	على	
عك�ش	الرتاث	الإ�سالمي	الذي	يعد	جزًءا	ل	يتجزاأ	من	الرتبية	

املنزلية	واملمار�سات	اليومية	وامل�ساهد	العمرانية.		
�سحوة �لذ�كرة

تعلقت	اأعني	بريطانيا	مب�سر	بعد	املواجهة	احلا�سمة	باأبي	قري؛	
ا	حلملة	نابليون	على	م�سر	 تلك	املعركة	البحرية	التي	و�سعت	حدًّ
يف	 م�سر	 احتالل	 لها	 ليتم	 بريطانيا	 ناورت	 وبعدها	 	.)1801(
1882،	وكان	من	اأهدافها	من	ناحية	اإعاقة	تو�سع	فرن�سا	التجاري	
يف	ال�سرق	الأو�سط،	ومن	ناحية	اأخرى	تاأمني	الطريق	اإىل	الهند	
واأعقب	 احلديثة(.	 مل�سر	 املوجز	 التاريخ	 	1985 مار�سوت	 )انظر	
هذا	الحتالل	حركة	قومية	لطرد	املحتل	ونيل	ال�ستقالل.	كان	
من	اأوائل	القوميني	م�سطفى	كامل	)1874-	1908(؛	املحامي	
نداوؤه	 وكان	 	.1907 عام	 الوطني	 احلزب	 �ش	 اأ�سَّ الذي	 ال�ساب	
لفكرة	 روجوا	 من	 اأهم	 كان	 ورمبا	 ا،	 وعاطفيًّ ا	 لال�ستقالل	حما�سيًّ
امل�سري	 الوطني	 احل�ش	 كامل	 م�سطفى	 اأيقظ	 والوطنية.	 الوطن	
عاطفي	 اأعلن	يف	خطاب	 حيث	 الفرعوين؛	 التاريخ	 يف	 املتجذر	
ل	 »اإننا	 عاًما:	 	34 يتعد	 مل	 وعمره	 بعام	 وفاته	 قبل	 	1907 عام	
نعمل	لأنف�سنا	بل	نعمل	لوطننا،	وهو	باٍق	ونحن	زائلون.	ما	قيمة	
ال�سنني	والأيام	يف	حياة	م�سر؛	وهي	التي	�سهدت	مولد	الأمم	كلها	
وابتكرت	املدنية	واحل�سارة	للنوع	الإن�ساين؟«	)توفيق	1981(.	
متثال	 ينت�سب	 القاهرة	 ميادين	 يف	 الهامة	 التذكارات	 ومن	
لزعيم	 متثال	 اأول	 التمثال	 هذا	 يعد	 و�سطها.	 كامل	يف	 م�سطفى	
الرتاث	 ي�ستلهم	 متثال	 اأول	 هو	 الرمزية	 الناحية	 ومن	 وطني،	
الفرعوين؛	اإذ	ت�ستند	اليد	الي�سرى	مل�سطفى	كامل	اإىل	متثال	لأبي	
الهول	وت�ستدعي	القاعدة	�سكل	امل�سلة	الفرعونية.	وبالإ�سافة	اإىل	
تن�ست	 ترمز	مل�سر،	 بتمثال	لمراأة	م�سرية،	 القاعدة	 تتميز	 ذلك	

لنداء	م�سطفى	كامل	املدوي	داعًيا	اإىل	ال�ستقالل.	

متثال	م�سطفى	كامل	بو�سط	البلد،	القاهرة،	من	اأعمال	النحات	الفرن�سي	
ليوبولد	�سافني	1910-1908.
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فريد	 حممد	 املنا�سل	 بذكرى	 اأي�ًسا	 القاهرة	 	وحتتفظ	
اإىل	 الدعوة	 يف	 كامل	 م�سطفى	 رفيق	 	)1919 	-1868(
متثاله	 ينت�سب	 اإذ	 بعده؛	 من	 الدعوة	 والذي	حمل	 ال�ستقالل،	
يف	عابدين	يف	نهاية	ال�سارع	الذي	يحمل	ا�سمه،	والذي	يوؤدي	يف	

نهايته	اإىل	ميدان	م�سطفى	كامل.
الدعوة	 م	 وتزعَّ فريد،	 حممد	 بوفاة	 الوطنية	 احلركة	 تنتِه	 مل	
لال�ستقالل	من	بعده	�سعد	زغلول	)1858-1927(	الذي	اأ�سهم	
العاملية	 احلرب	 نهاية	 بعد	 	1918 امل�سري	يف	 الوفد	 ت�سكيل	 يف	
زغلول	 �سعد	 برئا�سة	 الوفد	 وقرر	 بال�ستقالل.	 للمطالبة	 الأوىل	
ال�سفر،	 ُرف�ش	 امل�سروعة.	 مطالبهم	 لعر�ش	 اإجنلرتا	 اإىل	 ال�سفر	
ومعه	 زغلول	 �سعد	 على	 القب�ش	 األقَي	 	،1919 مار�ش	 	19 ويف	
باأكملها	 م�سر	 انتف�ست	 ذلك	 اء	 وجرَّ الوفد.	 اأع�ساء	 من	 ثالثة	
طالب	 وقاد	 مكان.	 كل	 يف	 والإ�سرابات	 املظاهرات	 واندلعت	
وكانوا	 حينها،	 منذ	 منًطا	 فاأ�سبح	 املظاهرات،	 واملدار�ش	 اجلامعة	
اأول	من	بذلوا	دماءهم	من	اأجل	ال�ستقالل؛	اإذ		قوبلت	الثورة	
باإطالق	 بعنٍف	�سديٍد،	وت�سدت	القوات	الربيطانية	للمتظاهرين	

الر�سا�ش.
فيها	 اجتمع	 م�سر،	 تاريخ	 يف	 فارًقا	 حدًثا	 ثورة	1919	 كانت	
طوائف	 وجميع	 الن�ساء	 فيها	 و�ساركت	 وال�سليب،	 الهالل	
وعمال	 و�سيوخ	 ورهبان	 وحمامني	 وموظفني	 طلبة	 من	 املجتمع	
الوطنية	 الروح	 اندلعت	تلك	 وجتار	وفالحني	واأ�سحاب	احلرف.	
يوم	 الأزهر	 اجلامع	 داخل	 متظاهرين	 اإجنليز	 جنود	 عندما	لحق	
11	دي�سمرب	1919م،	يف	انتهاٍك	�سارٍخ	اأعاد	اإىل	الذهن	تدني�ش	

الفر�سان	الفرن�سيني	لالأزهر	عام	1798.		
اخلالدة«	 »م�سر	 ب�سعارات	 املناداة	 اأي�ًسا	 	1919 يف	 وظهر	
املويلحي	يف	 الفرعونية«.	ولحظ	حممد	 و»م�سر	 الفتاة«	 و»م�سر	
حديث عي�سى بن ه�سام اأن	الروح	امل�سرية	كانت	الدافع	وراء	ثورة	

:1919
تلك	الروح	ال�سحرية	التي	�سيدت	الأهرام	وحدها،	ووحدها	
بناة	الأهرام	وفخروا	 باأجماد	 الثورة	 اأثناء	 تفهمها.	تغنت	اجلموع	
الفراعنة«	 »اأولد	 ي�سمع	 املرء	 كان	 ما	 غالًبا	 لهم.	 بانتمائهم	
خطب	 ...اإلخ،	 الأهرام«	 اأم	 و»م�سر	 الأهرام«	 بنوا	 و»اأجدادنا	
�سعد	زغلول	يف	اجلموع:	»اأنتم	ورثة	اأقدم	ح�سارة،	وبكم	يكتمل	
ر	امل�سريني	با�ستقالل	م�سر	يف	 الرابط	بني	املا�سي	واحلا�سر.	اأُذكِّ
بهم.	 يجمعنا	 ال�ستقالل	 لأن	 العظيمة؛	 مب�سر	 الفراعنة،	 عهد	
ال�سمود	 روح	 فينا	 ويبث	 يلهمنا	 ما	 هي	 النبيلة	 الذكريات	 هذه	

والن�سال«.			
وحافظ	 �سوقي	 اأحمد	 اأمثال	 من	 ال�سعراء	 كبار	 ا�ست�سهد	
يف	 بالأهرامات	 البارودي	 و�سامي	 �سربي	 واإ�سماعيل	 اإبراهيم	

منظومات	�سعر	وطني	يثري	الهمم	ويقارن	بني	ما�سي	م�سر	املجيد	
الحتالل،	 حتت	 امل�ست�سعف	 وحا�سرها	 قوية	 م�ستقلة	 كدولة	
واأهابوا	بامل�سريني	ل�سرتجاع	عظمة	م�سر	القدمية	وجمدها	التليد.	
�سوقي	 اأحمد	 ال�سعراء	 لأمري	 التاريخية	 امل�سرحيات	 وا�ستدعت	
الرتاث	الفرعوين،	كما	يف	كليوباترا	التي	اأخذت	مكانة	عظيمة	

كم�سرحية	مدر�سية.	
جيم�ش	 2006(كتاب	 	-1911( حمفوظ	 جنيب	 وترجم	
بيكي	م�سر �لقدمية	عام	1932،	وكتب	ثالث	روايات	عن	م�سر	
الفرعونية،	هي:	عبث �لأقد�ر	1939،	ور�دوبي�س	1943،	وكفاح 
الذي	 توفيق	احلكيم	)1898-	1987(؛	 واأ�سدر	 طيبة	1944.	
تلقى	تعليمه	يف	فرن�سا،	رواية	عودة �لروح	عن	ال�سحوة	امل�سرية،	
التي	بداأها	يف	فرن�سا	عام	1927	)رمبا	يجدر	الذكر	باأنها	�سدرت	
قبيل	 ولي�ش	من	 ون�سرت	يف	م�سر	يف	1933.	 بالفرن�سية(،	 اأوًل	
ال�سابط	 وهو	 الرواية،	 بهذه	 النا�سر	 عبد	 جمال	 تاأثر	 ال�سدفة	
ال�ساب	الذي	�سيقود	لحًقا	ثورة	1952،	التي	اأنهت	حكم	اأ�سرة	

حممد	علي	التي	�سهدت	احتالل	م�سر.
فرن�سي	ملهند�ش	ري	 ي�سرح	عامل	م�سريات	 عودة �لروح	 يف	

اإجنليزي	جذور	ثورة	1919:	
نعم،	اإن	هذا	ال�سعب	الذي	حت�سبه	جاهاًل	ليعلم	اأ�سياء	كثرية،	
لكنه	يعلمها	بقلبه	ل	بعقله!	اإن	احلكمة	العليا	يف	دمه	ول	يعلم!	
من	 بفالح	 جئ	 قدمي.	 �سعب	 هذا	 يعلم!	 ول	 نف�سه	 يف	 والقوة	
هوؤلء	واأخرج	قلبه	جتد	فيه	روا�سب	ع�سرة	اآلف	�سنة،	من	جتارب	
ومعرفة	ر�سب	بع�سها	فوق	بع�ش	وهو	ل	يدري!	نعم،	هو	يجهل	
ذلك،	ولكن	هناك	حلظات	حرجة	تخرج	فيها	هذه	املعرفة	وهذه	
التجارب	فت�سعفه	وهو	ل	يعلم	من	اأين	جاءته.	هذا	ما	يف�سر	لنا	-	
نحن	الأوروبيني-	تلك	اللحظات	من	التاريخ	التي	نرى	فيها	م�سر	
تطفر	طفرة	مده�سة	يف	قليل	من	الوقت،	وتاأتي	باأعمال	عجاب	يف	

طرفة	عني!	...	قوة	م�سر	يف	القلب	الذي	ل	قاع	له.	
وكتَّاب	 والروائيني	 ال�سعراء	 الإحيائية	 الروح	 هذه	 تلهم	 مل	
امل�سرحيات	فقط،	ولكن	اأي�ًسا	الفنانني		الت�سكيليني	والنحاتني.	
ال�ستار	 عنه	 ُرفع	 الذي	 ملحمود	خمتار	 م�سر«	 »نه�سة	 متثال	 	 ويعدُّ
باري�ش	 يف	 مرة	 لأول	 منوذجه	 عر�ش	 بعد	 	1928 عام	 م�سر	 يف	
اأول	 خمتار	 م	 قدَّ الفرتة.	 لهذه	 الفني	 الرتاث	 اأبرز	 	1920 عام	
متثال	قومي	م�ستمد	من	مبادئ	الفن	امل�سري	القدمي	)اأبو	غازي	
مل�سر،	 كرمز	 امل�سرية	 الفالحة	 التمثال	 ي�ستلهم	 1994(؛	حيث	
ت�ست�سرف	امل�ستقبل	وت�ستند	بيدها	اليمنى	اإىل	متثال	لأبي	الهول	
ناه�ًسا	على	�ساقيه	الأماميتني.	ُنقل	التمثال	من	مكانه	اأمام	حمطة	
جامعة	 م�سهد	 ليت�سدر	 اجليزة،	 اإىل	 	1955 عام	 احلديد	 ال�سكة	

القاهرة.



31

20
15

بر 
كتو

- �أ
ون 

�رش
و�لع

ث 
لثال

دد �
�لع

زغلول،	 �سعد	 للزعيم	 متثال	 يف	 الفرعوين	 الأ�سلوب	 اأي�ًسا	 خمتار	 ا�ستلهم	
ينت�سب	�ساخًما	يف	مواجهة	الأوبرا،	ويراه	القادم	من	كوبري	ق�سر	النيل.	واأتذكر	
يف	 بالإ�سكندرية.	 الرمل	 حمطة	 يف	 زغلول	 ل�سعد	 اآخر	 متثاًل	 بو�سوح	 ا	 �سخ�سيًّ
طفولتي	حني	كنت	اأذهب	اإىل	�سواطئ	املدينة	املتو�سطية	ذات	ال�سمات	اليونانية	
الفتاة	 م�سر	 حجر	 يف	 واجللو�ش	 التمثال	 قاعدة	 ت�سلق	 اأحب	 كنت	 والإيطالية،	
املتج�سدة	يف	هيئة	امراأة	فرعونية	جال�سة.	اأمت	خمتار	التمثالني	بني	1930	و1933.	
وبالقرب	من	املنزل	الذي	عا�ش	فيه	�سعد	زغلول	يف	املنرية،	ي�ساهد	املارة	�سريحه	

م	على	الطراز	الفرعوين	كذلك. مِّ الذي	�سُ

ال	حممود	خمتار. متثال	نه�سة	م�سر،	للمثَّ

قاعدة	متثال	�سعد	زغلول،	حمطة	الرمل،	�سريح	�سعد	زغلول،	القاهرة.
الإ�سكندرية.



32

�صـر
ة م

كـر
ذا

�إنكار �لذ�كرة: ت�سكيل هوية �سيا�سية 
قاد	جمال	عبد	النا�سر	)1918-	1970(	ال�سباط	الأحرار	
عامني	 وخالل	 	،1952 عام	 التنحي	 على	 فاروق	 امللك	 لإجبار	
الحتالل	 جنود	 ورحل	 الربيطاين	 الحتالل	 اإنهاء	 يف	 جنح	
الثورة،	 اأهداف	 اأول	 ال�ستعمار	 على	 الق�ساء	 كان	 بالدهم.	 اإىل	
زراعي	 اإ�سالح	 واإقامة	 الإقطاع	 الق�ساء	على	 اأي�ًسا	 التي	�سمت	
وحتقيق	 احلكم،	 على	 املال	 راأ�ش	 �سيطرة	 واإنهاء	 امللكية،	 وحتديد	
دميقراطية	 حياة	 واإقامة	 قوي،	 جي�ش	 وبناء	 الجتماعية،	 العدالة	
يف	 النا�سر	 عبد	 جلمال	 الأوىل	 اخلطبة	 )من	 �ساد�ٍش	 كهدٍف	
اإتاحة	 يف	 طفرة	 اإىل	 الثورة	 اأدت	 	.)1956 التعاون	 موؤمترات	
وامل�سروعات	 الت�سنيع	 جمال	 ويف	 للجميع،	 املجاين	 التعليم	
وافُتِتح	 العايل	يف	1968	 ال�سد	 بناء	 مت	 اأي�ًسا؛	حيث	 الكهربائية	
م�سبوقة	 غري	 ب�سورة	 بذلك	 امل�سري	 املجتمع	 تغري	 	.1971 عام	
مناواأة	 من	 الرغم	 على	 الزمن،	 من	 عقدين	 من	 اأقل	 خالل	 يف	
الأمريكية	 املتحدة	 الوليات	 ثم	 فرن�سا	 مع	 بالتحالف	 بريطانيا	
حل�ساب	م�ساحلها	يف	املنطقة،	وتخوًفا	من	املد	الثوري	يف	العامل	
العربي	الذي	فجرته	الثورة	امل�سرية	يف	يوليو	1952.	ومن	ناحية	
ا	لالأحزاب	ال�سيا�سية	ب�سبب	 اأخرى،	مل	يكن	عبد	النا�سر	مطمئنًّ
بـ	 و�سفهم	 حيث	 عليها؛	 والإقطاعيني	 الأعمال	 رجال	 ت�سلط	
	الأحزاب	 »الأقلية	التي	كانت	تاأخذ	املكا�سب	والثمرات«.	حلَّ
الرجعية	 »تعاونت	مع	ال�ستعمار،	وكانت	متثل	 ال�سيا�سية؛	لأنها	
للرئي�ش الجتماعية	 »ثورتنا	 ال�سابق؛	 )امل�سدر	 	والنتهازية«	

جمال	عبد	النا�سر«،	�ش	47(.	
الثورة	على	الرغم	من	 مل	تتحقق	الدميقراطية	املن�سودة	بعد	
بل	 ال�سيا�سية؛	 املنظمات	 من	 وغريه	 القومي	 الحتاد	 تاأ�سي�ش	
كان	 ع�سكري	 �سلطوي	 لنظام	 الطريق	 اأول	 على	 م�سر	 و�سعت	
يتمكن	 مل	 ولكنه	 وجمتمعية،	 اقت�سادية	 اإ�سالحية	 اأهداف	 له	
ب�سبب	 لي�ش	 ال�سعب؛	 مُيثِّل	 دميقراطي	 نظام	 اإىل	 العبور	 من	
اأي�ًسا	 ولكن	 فح�سب،	 والنتهازية	 الرجعية	 القوى	 من	 التخوف	
وغياب	 والف�ساد	 الأمية	 مثل	 املجتمع؛	 يف	 متجذرة	 لأ�سباب	
التاريخية	 الظروف	 اإىل	 بالإ�سافة	 والفقر،	 ال�سيا�سية،	 الثقافة	
التي	كانت	متر	بها	م�سر	وال�سغط	عليها	من	الغرب	وا�ستنزافها.	
وكانت	اإحدى	حماولت	عبد	النا�سر	ملقاومة	ال�ستعمار	اجلديد	
والهيمنة	الع�سكرية	والقت�سادية	الغربية	اإحياء	حلم	وحدة	عربية	
ق	ت�سد«	ال�ستعمارية	)مان�سفيلد	 ككتلة	للتغلب	على	�سيا�سة	»فرِّ
واأ�سبحت	 العربية،	 القومية	 �سعارات	 ارتفعت	 وبهذا	 	.)1969
والثقافة	 والدين	 اللغة	 وكانت	 الناب�ش«؛	 العروبة	 »قلب	 م�سر	
العامل	 مع	 م�سر	 روابط	 تر�سيخ	 يف	 �سة	 موؤ�سِّ عوامل	 امل�سرتكة	

العربي.			
تراث	 على	 التحفظ	 اإىل	 العربية	 القومية	 �ساأن	 اإعالء	 اأدى	
م�سر	الفرعوين	ومتجيد	تاريخها	الإ�سالمي.	ويف	حما�ش	اللحظة،	
م�سر	 واأ�سبحت	 1958؛	 يف	 وم�سر	 �سوريا	 بني	 الوحدة	 اأُعلنت	

	الإقليم	اجلنوبي	من	اجلمهورية	العربية	املتحدة	)1958-	1961(،
	وبذلك	ُحرمت	م�سر	من	ا�سمها	التاريخي.	ويف	1961	انف�سمت	
ولين�ش	 العربية«،	 م�سر	 »جمهورية	 م�سر	 لت�سبح	 الحتاد	 عرى	
د�ستورها	يف	1971	على	اأنها	»جزء	من	الأمة	العربية	يعمل	على	

حتقيق	وحدتها	ال�ساملة«	)الباب	الأول(.	
		ويف	اإطار	ح�سد	اجلهود	وراء	اأهداف	الثورة،	و�سم	عبد	النا�سر
البائد؛	ع�سر	الف�ساد	الأ�سود.	 بالعهد	 م�سر	ما	قبل	ثورة	1952	
وبعد	منع	الأحزاب	ال�سيا�سية	لتوحيد	البالد	وراء	نظامه	الثوري،	
الذين	 الوطنيني	 قادة	م�سر	احلديثة	 الأو�سال	مع	 ُقطعت	جميع	
زغلول	 �سعد	 ذكرى	 اأُغِفلت	 بالأحزاب.	 اأ�سماوؤهم	 ارتبطت	
على	 املرتكز	 ال�سيا�سي	 باخلطاب	 وا�ستبدل	 كامل،	 وم�سطفى	
م�سر	الفرعونية	خطاب	ي�سع	م�سر	يف	اإطار	القومية	العربية.	ويف	
خطبه	الثالث	ملوؤمتر	التعاون	مل	يذكر	عبد	النا�سر	اأحمد	عرابي	
وعندما	حتدث	عن	 ال�سابق،	�ش	66(،	 )املرجع	 واحدة	 مرة	 اإل	
ثورة	1919	قال	اإن	الأحزاب	حتركت	ملقاومة	الثورة	»لكي	تعود	
ثانية	لتحكم،	وتعود	ثانية	وت�ستغل،	كما	ا�ستخِدم	ال�سعب	يف	�سنة	
1919	ليثور	ويتعر�ش	للموت،	ثم	ي�سلم	القيادة«	)نف�سه،	�ش	18(.
»احلزب«	 امل�سلمني؛	 الإخوان	 ت�سفية	 يف	 النا�سر	 عبد	 بداأ	
املدينني	 والعمال	 الفالحني	 بدعم	 يحظى	 كان	 الذي	 الديني	
اأي	 لقطع	 حماولته	 يف	 الريف(	 من	 مهاجر	 )معظمهم	 الفقراء	
خطًرا	 بالفعل	 لون	 ي�سكِّ الإخوان	 وكان	 للمعار�سة.	 حماولة	
)اأ�سحاب	 للفالحني	 الفطري	 التدين	 على	 لعتمادهم	 ا	 حقيقيًّ
املعرفة	الب�سيطة	بالتعاليم	الإ�سالمية(	واخلاليا	التنظيمية	ال�سرية	
حتت	الأر�ش	وجناحهم	من	امللي�سيات	امل�سلحة.	ولكن	ثبت	اأن	
مواجهة	عبد	النا�سر	لهم	كانت	كارثية	مل�سر	على	املدى	الطويل.	
قادتهم	 لل�سجن	والتعذيب	واملالحقة،	وحوكم	 �ش	الإخوان	 تعرَّ
واأ�سبح	 منهم.	 العديد	 واأُعِدم	 »ثورية«	 ع�سكرية	 حماكمات	 يف	
اأحدهم؛	�سيد	قطب	)1906-	1966(،	بعد	اإعدامه	�سهيًدا	يف	
»الإ�سالموية«	 بـ	 ونادى	 العربية«	 »القومية	 نظرهم.	عار�ش	قطب	
ومتاأثًرا	 النا�سر،	 عبد	 متحدًيا	 الإ�سالمية	 للدول	 واحتاٍد	
املودودي	 الأعلى	 اأبي	 الباك�ستاين	 الإ�سالمي	 املفكر	 	بكتابات	
اإىل	ائتالف	باك�ستان	مع	 )1903-	1979(؛	الذي	كان	ي�سعى	
التي	 للهند	 مقاومة	 هوية	 لتاأ�سي�ش	 ن�سالها	 الإ�سالمي	يف	 العامل	

كانت	يوًما	ما	جزًءا	منها.	
اجنرف	الكثري	من	امل�سريني	بخطاب	العروبة.	بالن�سبة	لأجيال	
اخلم�سينيات	 اأواخر	 يف	 	،1952 ثورة	 بعد	 املولودين	 امل�سريني	
م�سر.	 تراث	 من	 الفرعونية	 م�سر	 اقُتلعت	 ال�ستينيات،	 واأوائل	
قط،	 ا	 كليًّ امل�سرية	 »الروح«	 يخرتق	 مل	 العروبي	 النتماء	 ولكن	
اأنه	 اأ�سباب،	هي:	)1(	 الر�سمي	فقط	لعدة	 امل�ستوى	 وبقي	على	
	نادًرا	ما	وثق	امل�سريون	بحكومتهم؛	)2(	كانت	�سعبية	عبد	النا�سر
جارفة	كبطل	معاٍد	لال�ستعمار	والف�ساد	ل	رئي�ش	دولة	اأو	ملناداته	
ال�سعور	 اإىل	 القمعية	 �سيا�ساته	 اأدت	 	)3( فقط؛	 العربية	 بالقومية	
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باخلوف	وفقدان	الثقة؛	)4(	مل	ت�ست�سغ		الأجيال	الكربى	)من	
هم	يف	الأربعينيات	حتى	ال�ستينيات،	الذين	كانوا	يف	طفولتهم	
لتاريخ	 النا�سر	 عبد	 اإنكار	 	)1919 ثورة	 وقت	 يف	 �سبابهم	 اأو	
عند	 ال�سائع	 ال�ستخدام	 كان	 	)5( 1952؛	 قبل	 الوطني	 م�سر	
�سبه	 �سكان	 اأو	 الُرحل	 البدو	 اإىل	 ي�سري	 »عرب«	 للفظ	 امل�سريني	
اجلزيرة	العربية،	وكانوا	دائًما	فخورين	مب�سريتهم	وقوميتهم	خا�سًة	
ب�سبب	 قط؛	 العربية	 الوحدة	 تتحقق	 ثورة	1919؛	)6(	مل	 بعد	
»العرب«	 الزعماء	 بني	 والنزاع	 والعداوة	 واخل�سومة	 التناف�ش	
على	 اللفظي	 العنف	 من	 حواجز	 ت�سييد	 يف	 ا�ستمروا	 الذين	
يف	 النا�سر	 عبد	 عهد	 يف	 م�سر	 تورطت	 كما	 الإذاعة؛	 موجات	

حرب	باليمن	يف	مواجهة		ال�سعودية	والأردن	عام	1962.		
م�سر يف عهد �ل�ساد�ت: �لبحث عن �لهوية

و�سعارات	 النا�سريني	 اآمال	 ت�سمد	 مل	 	1967 نك�سة	 بعد	
الذي	 ال�سادات	)1918-	1981(	 اأنور	 واأدرك	 العربية،	 القومية	
لن	 املتحدة	 الوليات	 اأن	 النا�سر	يف	1970،	 خلف	جمال	عبد	
يف	 ن�سٍر	حمدود	 بعد	 ال�سالم	 واآثر	 اإ�سرائيل،	 بهزمية	 اأبًدا	 ت�سمح	
حرب	1973	)انظر	واتربري	1983(.	ويف	مبادرٍة	عربية،	ت�سالح	
وبذلك	 النا�سر،	 عبد	 ا�ستعداها	 التي	 ال�سعودية	 مع	 ال�سادات	
بال�سلب	 اأثر	 مما	 البرتول؛	 لت�سدير	 عربية	 مقاطعة	 على	 ح�سل	
بداأت	 الأثناء	 هذه	 ويف	 ال�سعودية.	 يف	 وبالإيجاب	 الغرب	 يف	
نظامها	 لتعزز	 خارجها	 الإ�سالمية	 احلركات	 دعم	 يف	 ال�سعودية	
ونظم	 القومي	 الثوري	 املد	 من	 وحتميه	 كعائلة	حاكمة	 ال�سيا�سي	
مما	 م�سر؛	 دينية	يف	 ومولت	جماعات	 احلديثة.	 العلمانية	 احلكم	
اأغلبهم	 عمل	 الذين	 امل�سلمني	 الإخوان	 �سوكة	 تقوية	 اإىل	 اأدى	
واأ�سهم	 م�سر.	 داخل	 اأتباعهم	 اإىل	 متوياًل	 و�سخوا	 ال�سعودية	 يف	
م�سر؛	 يف	 امل�سلمني	 الإخوان	 ن�ساط	 ا�ستعادة	 يف	 ال�سادات	
اأن	ي�ستغلهم	�سد	ما	اعتربهم	خ�سومه	من	 اأنه	ميكن	 حيث	ظن	
النا�سريني	وال�سرتاكيني.	وجد	الإخوان	يف	ذلك	فر�سة	ذهبية	
يرف�سها	 )التي	 بال�سيوعية	 �ساكلتهم	 على	 لي�ش	 من	 	 كلِّ لو�سم	
عامة	امل�سريني	على	اأنها	تنطوي	على	الإحلاد(		والإحلاد	والعلمانية	

التي	اأ�سبحت	يف	اأدبياتهم	مرادفة	لالإحلاد	اأي�ًسا.
»امل�سرية«	 بالهوية	 ا	 ال�سادات	ح�سًّ اأيقظ	 اأخرى،	 ناحية	 ومن	
التي	بلغت	اأوجها	من	1919	اإىل	1952.	ويف	1971	ا�ستعادت	
ا	ا�سمها	مقرتنًا	ب�سفة	عربية	لي�سبح	»جمهورية	م�سر	 م�سر	ر�سميًّ
العربية«	)ج.	م.	ع.(	بعد	اأن	ُحرمت	منه	يف	ال�سنوات	ال�سابقة؛	
بعد	 املتحدة«	 العربية	 »اجلمهورية	 ا�سم	 الدولة	عن	 	 تتخلَّ اإذ	مل	
ال�سادات	 لي�ستعيد	 �سنوات،	 ع�سر	 وملدة	 	1961 يف	 النف�سال	
هذا	 لكن	 النا�سر.	 عبد	 جمال	 وفاة	 من	 عاٍم	 بعد	 م�سر	 ا�سم	
التحول	كان	مربًكا	جليل	الثورة	الذي	�سب	على	القومية	العربية،	
وكانوا	يف	الع�سرينيات	من	عمرهم	عندما	توىل	ال�سادات	احلكم.	
ع	 ووقَّ القد�ش،	 بزيارة	 ال�سادات	 قام	 متوقع،	 غري	 تطوٍر	 ويف	
�سهًرا	يف	1979	يف	كامب	 بعد	16	 اإ�سرائيل	 معاهدة	�سالم	مع	

يف	 احلرب	 �سدهم	 خا�ش	 اأن	 بعد	 املتحدة	 بالوليات	 ديفيد	
.1973

اأ�سهم	ال�سالم	مع	اإ�سرائيل	وال�سيا�سات	القت�سادية	اجلديدة	
التي	اأقرها	ال�سادات	يف	جذب	ال�ستثمارات	الأجنبية	بالإ�سافة	
يراِع	 مل	 ذلك	 ولكن	 التنمية.	 ومعونات	 الدولية	 القرو�ش	 اإىل	
الأغنياء	 بني	 الفجوة	 تو�سيع	 اإىل	 اأدى	 مما	 الجتماعية؛	 العدالة	
التي	 الغربية	 للب�سائع	 املفتوح	 ال�ستعرا�ش	 وترك	 والفقراء.	
احل�سول	 ا�ستطاعتهم	 يف	 يكن	 مل	 الذين	 للفقراء	 مغرية	 كانت	
اإىل	 ال�سادات	 �سيا�سة	 توؤِد	 ومل	 بال�سخط.	 ا	 عامًّ اإح�سا�ًسا	 عليها	
تلتف	 قومي	 م�سروع	 اإىل	 انتماء	 اأو	 وا�سحة	 قومية	 »هوية«	 غر�ش	
انف�سوا	 الذين	 العرب	 حوله	اجلماهري؛	حيث	احتار	بني	مغازلة	
اإىل	القومية	 من	حوله	بعد	توقيع	معاهدة	كامب	ديفيد،	وحنينه	
امل�سرية،	ثم	حماولته	ا�ستمالة	الإخوان	ويف	نف�ش	الوقت	املزايدة	
ق	من	احلرية	مظهره	باحُللي	 عليهم	بو�سفه	»الرئي�ش	املوؤمن«.	وعمَّ
الأوروبية	الأنيقة	وتدخني	الغليون	الغربي،	يف	حني	يظهر	اأحيانًا	

يف	زياراته	لقريته	باملنوفية	يف	جلباٍب	ريفي.	
�لبحث  كتابه	 بدقة	 عنه	 	 ُيعربِّ الذي	 	 املُحريِّ الو�سع	 هذا	 ويف	
اجلماعة	 اأع�ساء	 من	 بالر�سا�ش	 ال�سادات	 ُاغتيل	 �لذ�ت،	 عن 
اأكتوبر	 ن�سر	 ذكرى	 مبنا�سبة	 	 ع�سكريٍّ عر�ٍش	 اأثناء	 الإ�سالمية	
ملا�سي	 القليلة	 التذكارات	 اأحد	 ا	 حاليًّ قربه	 فوق	 يقع	 	.1973
للجندي	 الهرمي	 التذكاري	 الن�سب	 وهو	 الفرعوين؛	 م�سر	
لغتيال	 حتليله	 يف	 	)1993( لوي�ش	 اأدرك	 ولقد	 املجهول.	
امل�سرية،	 للهوية	 التاريخية	 البنية	 ومفارقات	 تناق�سات	 ال�سادات	
امل�ساركني	 اأحد	 الإ�سالمبويل؛	 �سرخ	خالد	 لتقارير	عدة،	 فطبًقا	
لقتل	 لفرعون«	حني	اجته	 »املوت	 الرئي�سيني	يف	عملية	الغتيال	
»فرعون«	كما	 اأن	 لوي�ش	)1993	�ش	376(	 ال�سادات.	يالحظ	
املعنى	 اأنه	 يظن	 مثلما	 »الطاغية«	 تعني	 الإ�سالمبويل	 ا�ستخدمها	
اأن	 اأي�ًسا	 لوي�ش	 ويذكر	 القدمي.	 والعهد	 القراآن	 يف	 املق�سود	
القدمية	 امل�سرية	 اللغة	 اأتاح	 قد	 املن�ساأ	 الأوروبي	 امل�سريات	 »علم	
جديدة		 بهوية	 اإح�سا�ش	 وبداأ	 مرة،	 لأول	 امل�سريني	 للم�سلمني	
واأ�سبح	 العامل.	 ُيغري	من	نظرتهم	لأنف�سهم	وبلدهم	ومكانهم	يف	
لوا	 ا	بدًل	من	ديني	وَقَبلي،	و�سكَّ ا	وقوميًّ اإح�سا�سهم	باأنف�سهم	وطنيًّ

روؤى	جديدة	وخمتلفة	عن	املا�سي	واآمالهم	للم�ستقبل«.	
للوي�ش	 طبًقا	 »فرعون«،	 للفظ	 الإ�سالمبويل	 ا�ستخدام	 يوجز	
احلديثة	 امل�سرية	 الهوية	 يف	 مركزية	 اإ�سكالية	 نف�سه(	 )املرجع	
د	اأن	 تتمثل	يف	م�ساٍع	اأكادميية	توفيقية	اأو	تلفيقية	�سبه	تاريخية	ُتوؤكِّ
احل�سارة	العربية	فرعونية	بالأ�سا�ش،	اأو	اأن	احل�سارة	امل�سرية	عربية	
على	 اأو	 	،)1994 احلكيم	 املثال	 �سبيل	 على	 )انظر	 جوهرها	 يف	
	�سواء.	 الأقل	ترى	اأن	امل�سريني	اأبناء	الفراعنة	والعرب	على	حدٍّ
د	نعمات	اأحمد	فوؤاد	يف	كتابها	�سخ�سية  وعلى	�سبيل	املثال،	ُتوؤكِّ
 ]...[ اأن	نكون	م�سريني	واأن	نكون	فراعنة.	 م�سر	»�سرف	ونعمة	
اإننا	نحمل	ا�سًما	عرفته	الدنيا	قبل	الديانات	واللغات	والقوميات؛	
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ونحن	 م�سلمون	 ونحن	 م�سيحيون	 ونحن	 اأوًل	 م�سريون	 فنحن	
عربيو	الل�سان	والهدف	وامل�سري«	)1978	�ش	263(.	

ولكن	ارتاأى	بع�ش	املثقفني	امل�سريني	اأن	م�سر	ترتبط	ارتباًطا	
وثيًقا	بح�سارات	البحر	الأبي�ش	املتو�سط	منوهني	بالروابط	التي	
بداأت	منذ	اأكرث	من	2300	عام	من		ع�سر	الإ�سكندر	الأكرب	اإىل	
الفتح	العربي	عندما	كانت	م�سر	داخل	دوائر	الثقافات	اليونانية	
حممد	 عر�ش	 املثال	 �سبيل	 على	 )انظر	 والرومانية	 والهلن�ستية	
وعر�ش	 112؛	 	-86 �ش	 	1995 فوزي	 ح�سني	 لأفكار	 جربيل	
�سمها	 التي	 ح�سني	 طه	 لأفكار	 	)1981( الكاتب	 احلميد	 عبد	
يف	كتابه	م�ستقبل �لثقافة يف م�سر(	وكان	�سدور	كتاب	طه	ح�سني	
اأثار	 قد	 اإ�سدار	1936(	 اأول	 	،1993( �لثقافة يف م�سر	 م�ستقبل 
ولكنه	 املتو�سط،	 للبحر	 تنتمي	 م�سر	 باأن	 لدعوته	 كبرًيا	 جدًل	
اإىل	الرتاث	 باأن	»عنا�سر	الثقافة	امل�سرية	تنتمي	 اأي�ًسا	 كان	واعًيا	
امل�سري	القدمي،	والرتاث	العربي	الإ�سالمي	،	وما	ك�سبته	وتك�سبه	
احلديثة«	 الأوروبية	 احلياة	 اأثمرت	 ما	 خري	 من	 يوم	 	 ُكلَّ م�سر	
)مقتب�ش	يف	الكاتب	1981	�ش	140(.	ذكر	طه	ح�سني	)1993	
�ش	212(	احتياجات	هيئة	الآثار	امل�سرية،	واقرتح	اأنه	يجب	اأن	
تكون	املوؤ�س�سة	يوًما	ما	يف	اأيٍد	م�سرية	)كانت	وقتها	حتت	�سيطرة	
الالتينية	 اإىل	 بالإ�سافة	 القدمية،	 امل�سرية	 اللغة	 تعرف	 اأجانب(	

واليونانية	لتقف	على	اأر�سية	واحدة	مع	العلماء	الأوروبيني.																	
مثل	 املثقفني	 بع�ش	 عند	 	 خا�شٌّ اهتمام	 اأي�ًسا	 هناك	 وكان	 	
حممد	ح�سني	هيكل	ويحيى	حقي	وح�سني	فوزي	الداعني	اإىل	
والطبيعة	 ال�سعب	 وعامة	 امل�سريني	 الفالحني	 خ�سائ�ش	 اعتبار	
يعلن	 املثال،	 �سبيل	 فعلى	 امل�سرية.	 الهوية	 من	 كجزء	 امل�سرية	
يف	 ُجمعت	 التي	 امل�سرية	 احلياة	 عن	 مقالته	 يف	 فوزي	 ح�سني	
�سندباد م�سري	)اأول	اإ�سدار	1938(	عن	اإميانه	بـ	»�سعب	بالدي	
والرفاهية	 والتعليم	 ال�سحة	 من	 املحرومني	 ماليني	 من	 املوؤلف	
تراًثا	 الثقافية	 والإجنازات	 الآثار	 ويعّد	 والعقلية«.	 اجل�سمانية	
»الأهرامات	ون�سو�سها	 باأكمله	ولي�ش	احلكام.	 امل�سري	 لل�سعب	
والآثار	والكنائ�ش	وامل�ساجد	والأ�سرحة	اململوكية	]...[	كل	هذه	
اأ�سماء	ملوك	وخلفاء	و�سالطني،	ولكنها	 ت�ستدعي	 الباقية	 الآثار	
يف	 )مقتب�ش	 امل�سري«	 ال�سعب	 �سيدها؛	 ملن	 ملك	 احلقيقة	 يف	

جربيل	1995	�ش	96(.	
�ملقطوعة �ملو�سيقية �مل�سرية

الق�سري	 كتابه	 يف	 �ستيوارت	 الربيطاين	 ال�سحفي	 يذكر	
وما	 فرعونية؛	 مدينة	 لي�ست	 »القاهرة	 اأن	 	،)1965( القاهرة	 عن	
عيون	 ُيزيِّن	 الذي	 الكحل	 فقط	 هو	 الفرعوين	 املا�سي	 ي�سرتجع	
الن�ساء«.	مي�سي	الرجال	والن�ساء	يف	�سوارع	القاهرة	مرتدين	ثيابًا	
من	 مو�سيقية	 مقطوعات	 بهم	 ويحيط	 الأ�سكال	 وخمتلفة	 ملونة	
التذكارات.	من	اأبرز	مظاهر	املا�سي	املادية	التي	حتيط	بامل�سريني	
وتتفاعل	معهم	املباين	ذات	الطراز	الأوروبي	التي	تعود	اإىل	ع�سر	
ا	مظاهر	اخلراب	والندثار.	 اخلديوي	اإ�سماعيل	ويظهر	عليها	حاليًّ

القاهرة	ُتهدم	الق�سور	والفيالت	وال�سقق	 اأجزاء	كثرية	من	 ويف	
املتزايد.	 ال�سكان	 عدد	 لت�ستوعب	 عادية	 بيوت	 لبناء	 الفخمة	
د	 تظهر	املاآذن	من	خمتلف	العهود	من	جميع	الأركان	لتعلن	وُتوؤكِّ
الذي	حلق	 »تعريب«	م�سر	 اأدى	 الإ�سالمي.	 تراث	م�سر	 هيمنة	
بتدفق	دولرات	البرتول	من	ال�سعودية	ودول	اخلليج	اإىل	انت�سار	
امل�ساجد	ال�سغرية	املتوا�سعة	والزوايا	بني	املباين،	والت�سابق	لبناء	

اأطول	مئذنة.	
يف	 بو�سوح	 م�سر	 ما�سي	 تعددية	 وتظهر	
ميدان	التحرير؛	ميدان	الإ�سماعيلية	�سابًقا	)ن�سبة	
اإىل	اخلديوي	اإ�سماعيل؛	جد	امللك	فاروق	اآخر	
ثكنات	 به	 توجد	 كانت	 الذي	 م�سر(	 ملوك	
يعرب	 وبينما	 الربيطاين.	 الحتالل	 جي�ش	
املرء	الكوبري	نحو	اجلزيرة،	يظهر	متثال	�سعد	
اجلرانيت(	 من	 الفرعونية	 )بقاعدته	 زغلول	
�سيده	 الذي	 اجلديد	 الأوبرا	 دار	 مبنى	 اأمام	
برج	 ومُيثِّل	 اإ�سالمي.	 طراز	 على	 اليابانيون	
القاهرة	اأبرز	املعامل	على	�سفاف	النيل	بجوار	
املفقودة.	 املعمارية	 م�سر	 هويَة	 الأوبرا،	 مبنى	

حيث	 بال�سبط؛	 ماهيته	 اأحد	 يعلم	 ل	
ال�ستخبارات	 جهاز	 باأموال	 اأُقيم	
ر�سوة	 كان	 اإنه	 وُيقال	 الأمريكي،	
لعبد	النا�سر	مل	يقبلها،	فبقي	
يف	�سماء	القاهرة	بال	معنى.	
م�سر	 ما�سي	 يتج�سد	
الإ�سالمي،	 تراثها	 يف	 املوؤثر	
وحليتها	الأوروبية	الأحدث؛	
فهو	 الفرعوين	 املا�سي	 اأما	
اأن	 ميكن	 �سيا�سي	 كارت	
عند	 عاطفية	 فعل	 ردود	 يثري	
مل	 ولكنه	 املثقفني،	 بع�ش	
احلياة	 فاعاًل	يف	 عن�سًرا	 ي�سبح	
امل�سرية.	ورمبا	يكون	نهر	النيل	
احلي	 الوحيد	 ال�سيء	 هو	
م�سر	 ما�سي	 من	 امل�ستمر	
يعد	 مل	 لكنه	 الفرعوين،	
يف	 حمبو�ًسا	 واأ�سبح	 يفي�ش،	
اأنه	 كما	 املحدود؛	 م�ساره	
الأوروبيني	 اإىل	 اأكرث	 ينتمي	
وال�سائحني	العرب	القادرين	
الفنادق	 يف	 الإقامة	 على	
باهظة	الثمن	املطلة	عليه.	

متثال	�سعد	زغلول	بالقاهرة.
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نظرة �إىل �مل�ستقبل
يعتمد	وجود	م�ستقبل	�سيا�سي	م�ستقر	يف	م�سر	على	قدرتها	
والهلن�ستي	 الفرعوين	 برتاثها	 واعرتافها	 ما�سيها	 دمج	 على	
احل�سارة	 �سياق	 يف	 املتعددة	 تراثها	 عنا�سر	 وو�سع	 والإ�سالمي	
العاملية.	ل	تقت�سر	عالقات	م�سر	مع	الغرب	على	التاريخ	احلديث	
م�سر	 حتتاج	 ذلك	 ولتحقيق	 عليه.	 والق�ساء	 ال�ستعمار	 ملواجهة	
اإىل	برنامج	ثقايف	وتعليمي	لربط	اجلمهور	العام-	وخ�سو�ًسا	طلبة	
املدار�ش-	باأن�سطة	اأثرية	ُتظِهر	ما�سي	م�سر	الطويل	والغني	وتعدد	
ثقافاته	ك�سرورة	فائقة	واأ�سا�سية	ملكافحة	ما	اأعتربه	فقدانًا	لالنتماء،	
وهو	ما	ت�ستغله	اجلماعات	الدينية	املتطرفة	والهدامة،	على	عك�ش	
الأمم؛	 بني	 والألفة	 التعددية	 يدعم	 الإ�سالم	 اأن	 اآخرون	 يراه	 ما	
�سعوبًا	 خلقناكم	 »اإنا	 القراآين	 الن�ش	 من	 ال�ستدلل	 ميكن	 كما	
احل�سارة	 اإ�سهامات	 تكون	 اأن	 يجب	 ولذلك	 لتعارفوا«.	 وقبائل	
الثقافية	 الروافد	 وتعدد	 الغربية،	 احل�سارة	 تكوين	 يف	 الإ�سالمية	
وال�سني،	 الهند	 اإىل	 و�سوًل	 وبيزنطة	 وال�سام	 والعراق	 اإيران	 من	
اأ�سهمت	 التي	 عربية،	 غري	 اأ�سول	 من	 املنحدرة	 ال�سعوب	 ودور	
جديدة	 لرتتيبات	 مو�سوًعا	 الإ�سالمية	 احل�سارة	 ت�سكيل	 يف	
م�سر	 تقدمي	 يجب	 كما	 التدري�ش.	 ومناهج	 الإ�سالمي	 للمتحف	
الفرعونية	بطريقة	تلقي	ال�سوء	على	اإ�سهاماتها	للب�سرية	وتفاعلها	
مع	احل�سارات	املجاورة	ملحو	املفاهيم	املغلوطة	ال�سائعة	عن	عزلة	
م�سر	القدمية	واأن	التاريخ	يبداأ	من	اليونان.	ويجب	على	احلكومة	
معمارية	 طرًزا	 ع	 ُت�سجِّ معمارية	 مب�سروعات	 تتكفل	 اأن	 كذلك	
بعد	 ما	 لعمارة	 ومُيكن	 واملتعدد.	 الغني	 ما�سيها	 من	 م�ستلهمة	
اأن	 ثقافات	خمتلفة	 احلداثة	مبيلها	نحو	دمج	عنا�سر	معمارية	من	

توفر	قواعد	لدمج	عنا�سر	العمارة	امل�سرية	بطريقة	مده�سة.
لي�ش	املا�سي	القدمي	هو	ما	حدث	بالفعل	يف	زمن	مل	نعاي�سه،	
وما	 للما�سي	 روؤيتهم	 من	 واأجدادنا	 اآبائنا	 من	 ورثناه	 ما	 ولكنه	
جمدوه	فيه.	وقد	تت�سيد	روؤية	املا�سي	نظرة	اأحادية	تنم	عن	ت�سلط	
اأو	حكامه،	ومع	ذلك	فهناك	دائًما	فئات	 فئة	من	فئات	ال�سعب	
اأخرى	تتميز	بروؤية	مغايرة	للما�سي،	وتتناف�ش	هذه	الروؤى	والروؤية	
اأو	 ل�سيادتها	 الفر�سة	 ت�سنح	 حتى	 ال�سر؛	 يف	 اأو	 عالنية	 ال�سائدة	

توؤدي	الظروف	اإىل	دجمها	اأو	حتويرها	اأو	اإ�سعافها.		
للما�سي،	 املت�سارعة	 الروؤى	 اأو	 ال�سائدة	 الروؤية	 ومهما	كانت	
	جيل	بتطويع	هذه	الروؤى	اأو	�سجبها	لتت�سق	مع	ما	يود	 فيقوم	كلُّ
فما	 وبذلك	 م�ستقبله.	 يف	 اإليه	 يطمح	 وما	 حا�سرنا	 من	 يراه	 اأن	
ينتقيه	وما	ُي�سلِّط	عليه	ال�سوء	من	الآثار	املادية	اأو	املعنوية	ي�سهم	
يف	ت�سكيل	م�ساره.	وتتم	عملية	اإعادة	اإنتاج	املا�سي	اأو	�سجبه	اإما	
تراكمية	 ب�سورة	 واإما	 تركيا،	 اأتاتورك	يف	 فعل	 قطعية	كما	 ب�سورة	
عرب	عدة	اأجيال	كما	حدث	اأي�ًسا	يف	تركيا	اأدت	اإىل	ظهور	روؤية	
بالطبع	 وهناك	 العثمانية.	 الإمرباطورية	 اأجماد	 ت�ستعيد	 اإ�سالمية	
للما�سي.	 ال�سائدة	 الروؤية	 هيمنة	 ُتخلِخل	 واأحداث	 م�ستجدات	

النتقال	 ا	يف	 هامًّ عاماًل	 املثال	 �سبيل	 على	 الكتابة	 اخرتاع	 يعد	
من	ما�ٍش	قبلي	�سفهي	اإىل	ما�ٍش	يتميز	بغلبة	�سجالت	ت�سل�سل	
ومُتثِّل	 احلكام.	 �سرعية	 تدعم	 التي	 الدينية	 والأطروحات	 امللوك	
ا	يف	 الكتابة	منًطا	م�ستحدًثا	لآليات	اإنتاج	املا�سي.	ويبدو	هذا	جليًّ
الرواة	 نقلها	 التي	 	، ال�سفهية	ملحمد	 اجلدل	حول	الأحاديث	

ن	يف	حياته. قبل	تدوينها،	باملقارنة	بالقراآن	الكرمي	الذي	ُدوِّ
احلديثة«	 »القومية	 ظهور	 قبل	 املا�سي	 من	 العامل	 يعرف	 مل	
ديانات	 )قبل	ظهور	 والآلهة	 بالأ�سالف	 امل�سكون	 املا�سي	 �سوى	
والأ�سرات	 امللوك	 و�سري	 القبلية	 احلروب	 واأبطال	 الواحد(	 الإله	
من	 القومية	 اتخذت	 ذلك	 عك�ش	 وعلى	 والعظماء.	 امللكية	
املروجون	 وا�ستخدم	 �سرعيته،	 وم�سدر	 احلكم	 اأ�سا�ش	 ال�سعب	
الذي	 الإقليم	 اأو	 »الأر�ش«	 على	 تعتمد	 اأدبيات	 اجلديد	 للنظام	
مُيثِّل	املجال	احلياتي	للدولة.	كما	اعتمدوا	على	ت�سل�سل	ح�ساري	
من	احل�سارات	اليونانية	والرومانية،	وجلاأوا	اإىل	احلديث	عن	لغة	

قومية	وتاريخ	م�سرتك	وم�سري	واحد.	
م�ساعر	 يف	 كثرًيا	 »القومية«	 الأيديولوجية	 هذه	 اأثَّرت	 ولقد	
كما	 القومية،	 النظرة	 هذه	 اإطار	 يف	 ن�ساأت	 التي	 الأجيال	 وهوية	
واأُدجمت	 والفنون.	 والآداب	 ال�سيا�سية	 اخلطابات	 يف	 تتجلى	
واملالية	 وال�سناعية	 التجارية	 الأن�سطة	 يف	 القومية	 »الروح«	 هذه	
حياة	 من	 متعددة	 جوانب	 يف	 وتتج�سد	 لتخرتق	 والع�سكرية	
الثقافية	 والإجنازات	 الثورات	 اأبطال	 واأ�سبح	 متعاقبة؛	 اأجيال	
الهوية	 �ساأن	 واإعالء	 للفخر	 مو�سوعات	 والأدبية	 والعلمية	
التجاري	 بالتو�سع	 القومية	 �سعود	 ارتبط	 اأوروبا	 ويف	 القومية.	
اأي�ًسا	بظهور	 والتطور	ال�سناعي	وال�ستعمار؛	وارتبطت	ال�سناعة	
ب�سعارات	 تنادي	 التي	 ال�سيا�سية	 واخلطابات	 الأيديولوجيات	
امل�ساحنات	 وخالل	 و»الدميقراطية«.	 و»امل�ساواة«	 »احلرية«	
الفكرية	التي	ن�ساأت	بني	الأوروبيني	واملثقفني	يف	م�ستعمراتهم،	
فقط	 للخطاب	 مو�سوًعا	 و»ال�ستقالل«	 »القومية«	 تكن	 مل	
ا�سرتجاع	 من	 �سرعيتها	 اكت�سبت	 لأيديولوجيات	 اأي�ًسا	 ولكن	
القومي.	ومت	 ون�ساله	 لل�سعب	 املجيد	 واملا�سي	 اإجنازات	الأجداد	
اأ�ساليب	اخلطط	 بنف�ش	 املا�سي	 ال�سرعية	من	 ال�سعي	لكت�ساب	
ادعاءاتهم	 لتاأكيد	 الأوروبيون	 ا�ستخدمها	 التي	 ال�سرتاتيجية	

القومية.
بوا	عن	ما�سيهم	الفرعوين	لأكرث	من	 وقع	امل�سريون،	الذين	ُغرِّ
اأربعة	ع�سر	قرنًا،	حتت	حكم	املماليك	والعثمانيني	)كان	املماليك	
بداأوا	حكم	م�سر	منذ	عام	 اأجانب	 ن�سل	عبيد	 اأمراء	حرب	من	
1798م(.	 اإىل	 	1505 من	 العثماين	 احلكم	 وا�ستمر	 1250م.	
وكانت	بدايات	التغريب	مع	حتول	م�سر	اإىل	امل�سيحية	وا�ستتبابها	
كدين	الدولة	يف	القرن	الرابع	امليالدي	)بعد	دخولها	م�سر	عام	
ا(.	ت�سرب	ما	تبقى	من	تراث	املا�سي	الفرعوين،	الذي	 64	ميالديًّ
اإىل	 ا	 البطلمي	والروماين،	تدريجيًّ الع�سر	 الكهنة	عرب	 به	 ت�سبث	
الرتاث	 اأوجه	 بع�ش	 يف	 لي�ستمر	 الكامنة	 للثقافة	 اخلفي	 النطاق	
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البيزنطي/	 الع�سر	 عرب	 بعد	 فيما	 ولي�ستمر	 للريفيني،	 الالمادي	
الكني�سة	 عن	 انف�سلت	 م�سرية	 بكني�سة	 متيز	 الذي	 امل�سيحي	
ل�سياغة	 اإعادة	 يف	 احلدث،	 هذا	 وي�سري	 451م.	 عام	 اليونانية	
ميالد	 بداية	 اعتباره	 ميكن	 ما	 اإىل	 	،1956 عام	 الوطني	 التاريخ	

»القومية	امل�سرية«	)عزيز	�سوريال	عطية(.
د	هويتها	»القبطية«	اخلا�سة	 وبينما	كانت	الكني�سة	امل�سرية	ُتوؤكِّ
اأمام	تبعيتها	اإىل	بيزنطة،	ا�ستولت	عليها	جيو�ش	القبائل	العربية	
لت�سبح	ولية	يتعاقب	عليها	الولة	من	املدينة	)640-	658م(،	
750م(،	 	-658( ال�سام	 يف	 الأموية	 للخالفة	 التابعني	 من	 ثم	
بغداد	)750-	868م(.	 العبا�سيني	يف	 اخللفاء	 املبعوثني	من	 ثم	
القبائل	 ا�ستوطنت	بع�ش	 املدة	)حوايل220	عاًما(،	 خالل	هذه	
حكم	 اإبان	 ُرحل.	 كبدٍو	 البقاء	 بع�سهم	 ل	 وف�سَّ م�سر	 العربية	
اأحمد	 ا�سُتخدم	الأتراك	يف	اجلي�ش	واحلكومة.	وجنح	 العبا�سيني	
ابن	طولون	وكان	والده	من	الأتراك	يف	ال�ستقالل	مب�سر	بعد	اأن	
عني	والًيا	عام	868م.	وانتهت	هذه	الفرتة	يف	905م	ليعود	احلكم	
اإىل	العبا�سيني.	وخالل	ما	يزيد	على	قرنني،	تخللهما	عدة	ثورات،	
اأو	 اقتناع	 عن	 الإ�سالم	 اإىل	 الأقباط	 من	 كبرية	 اأعداد	 حتولت	
لتفادي	اجلزية،	واأ�سبحت	العربية	اللغة	ال�سائدة	واندثرت	اللغة	
امل�سرية	القدمية	والقبطية	امل�ستقة	منها	التي	كانت	تكتب	بحروف	

يونانية،	كما	�ساد	املذهب	ال�سني.	
لتاأ�سي�ش	 عام	969م	 م�سر	 اإىل	 الفاطميني	 قدوم	 ذلك	 تال	 	
من	 كانوا	 الفاطميني	 اأن	 ومع	 للعبا�سيني.	 مناوئة	 �سيعية	 دولة	
اأ�سول	عربية،	فاإنهم	ا�ستعانوا	بجيو�ش	من	الرببر	املغاربة	والأتراك	
جلبي	 الأقباط	 ا�ستخدموا	 اأنهم	 كما	 والأرمن،	 وال�سودانيني	
اإىل	 الفاطميون	 ي�سَع	 املحلي.	مل	 احلكم	 اأمور	 وت�سيري	 ال�سرائب	
ظاهرة	 اأدخلوا	 ولكنهم	 ال�سيعي،	 املذهب	 اإىل	 امل�سريني	 حتويل	
�ساعت	 واحللويات.	 بالحتفالت	 والهتمام	 البيت«	 »اآل	 حمبة	
التي	 وفاطمة،	 وزينب	 واحل�سني	 واحل�سن	 علي	 اأ�سماء	 م�سر	 يف	
تنت�سب	اإىل	ابني	واأحفاد	وعائلة	علي	بن	اأبي	طالب.	ويف	الفرتة	
املالكي	 املذهب	 اأتباع	 ن	 متكَّ الفاطمية،	 الدولة	 من	 الأخرية	
وال�سافعي	من	اإثبات	وجودهم.	وما	لبث	احلكم	اأن	اآل	اإىل	�سالح	
الدين	الأيوبي،	وهو	من	الأكراد.	واأثناء	الدولة	الفاطمية،	مثلما	
كان	الأمر	من	قبل،	مل	يكن	حكم	م�سر	لأهلها	الذين	كانوا	دائًما	
اإىل	ال�سيق	والتذمر	واأحيانًا	 اأدت	 يرزحون	حتت	ال�سرائب	التي	
تربط	 هوية	 اإذن	 هناك	 تكن	 الأر�ش.	مل	 من	 الهروب	 اأو	 التمرد	
والفالحة	 القرابة	 وكانت	 كوطن؛	 مب�سر	 امل�سريني	 الفالحني	
والدين	ومقر	الراأ�ش	والنتماء	الطبقي	هم	حمددات	النتماء.

حكم	 اإىل	 1250م(	 	-1171( الأيوبيني	 بعد	 م�سر	 اآلت	
كان	 الذين	 العبيد	 من	 وجنود	 حرب	 اأمراء	 وهم	 املماليك،	
ال�سغرى	 واآ�سيا	 والقوقاز	 قزوين	 بحر	 منطقة	 من	 اختطافهم	 يتم	
وتن�سئتهم	تن�سئة	ع�سكرية.	�ساءت	اأحوال	الفالحني	حتت	تعنت	
التي ال�سوفية	 الطرق	 وانت�سرت	 املماليك،	 وا�ستبداد	 	وتع�سف	

مازالت	حتتل	مكانًا	ل	ي�ستهان	به	يف	�ساحة	النتماءات	الإ�سالمية.	
كما	قويت	�سوكة	»العربان«	وت�سلطهم	على	الفالحني،	يف	حني	
ان�سغل	املماليك	بالدفاع	عن	ممالكهم	�سد	احلمالت	ال�سليبية.	
الفاطميون،	ظهرت	طائفة	من	 التي	�سجعها	 التجارة	 ازدهار	 ومع	
امل�ساجد	ومقامات	 يتولون	�سئون	 التجار	واملعممني	الذين	كانوا	
اأ�س�سوا	 قد	 الفاطميون	 وكان	 والأوقاف.	 والكتاتيب	 الأولياء	
الأزهر	لن�سر	املذهب	ال�سيعي،	ولكنه	حتول	اإىل	املذاهب	ال�سنية	
املالكية	وال�سافعية	واحلنفية	بعد	حكم	الأيوبيني.	واأ�سبح	لالأزهر	
مكانة	هامة	يف	العامل	الإ�سالمي،	ووفد	اإليه	علماء	امل�سلمني	من	
كل	حدٍب	و�سوب؛	وبذلك	�ساع	يف	م�سر	بني	املتعلمني	نوع	من	
التعددية	والنفتاح.	وحتت	حكم	العثمانيني	ال�ستبدادي	�ساءت	
لعلوم	 كمالذ	 مبكانته	 احتفظ	 الأزهر	 ولكن	 الفالحني،	 حالة	
الدين	واللغة،	ونبغ	البع�ش	يف	العلوم	الهند�سية	والريا�سية.		

»اأمة	 اإىل	 ينتمون	 	 اأنهم	 راأوا	 الأذلء	 الفالحني	 اأن	 اأظن	 ل	
اإ�سالمية«	واحدة.	فلم	تكن	هناك	يف	الواقع	اأمة	اإ�سالمية،	ولكن	
طغاٌم	حاكمة	تت�سارع	على	ال�سلطة	لكت�ساب	املغامن	والرثوات.	
واأرفع؛	 اأرقى	 �ساللة	 من	 اأنف�سهم	 واعتربوا	 العربان	 نبذهم	
وادعى	البع�ش	اأنهم	اأ�سراف	من	�ساللة	الر�سول،	وتعاىل	عليهم	

العثمانيون.
الطبقي	 بالتق�سيم	 عميًقا	 وعًيا	 الأتراك	 �سنع	 احلقيقة	 ويف	
بع�ش	 ل	 ُي�سكِّ ليزال	 وال�سلطوية	 ال�ستبداد	 من	 واإرًثا	 م�سر	 يف	
فجوة	عميقة	 الأتراك	 �سنع	 الجتماعية.	 للهوية	 الثقافية	 املظاهر	
بني	الفالحني	و»البا�سوات«	الذين	كانوا	عادًة	مبعوثني	وموظفني	
اأتراًكا.	وما	زالت	الألقاب	الرتكية	»با�سا«	و»بك«	)بيه(	ُت�ستخدم	
يف	م�سر	للتبجيل	والحرتام	لذوي	املنا�سب	الهامة	بالرغم	من	
اإلغائها	على	يد	ال�سباط	الأحرار	خالل	ثورة	1952.	وكان	لقب	
»با�سا«	يف	الدولة	العثمانية	مُينح	اإىل	ال�سيا�سيني	املربزين	والأعيان	
اجلي�ش	 رجال	 وكبار	 لالأمراء	 فُي�ستخدم	 »بك«	 اأما	 املرموقني،	

مبعنى	»ال�سيد«.	
ال�سوفية	 واملمار�سات	 الأزهري	 الإ�سالمي	 اخلطاب	 اأ�سبح	
حكم	 حتت	 امل�سرية	 لل�سفوة	 الثقايف	 لالنتماء	 وم�سدًرا	 »ملجاأ«	
لهوية	 اأ�سا�ًسا	 يكن	 مل	 ولكنه	 القمعي،	 والعثمانيني	 املماليك	
اإ�سالمية	لتعدد	املذاهب،	ولأن	الطغاة	من	املماليك	والعثمانيني	

كانوا	م�سلمني.	
املواجهة	 اإبان	 كهوية	 بالإ�سالم	 ال�سعور	 بوادر	 بزغت	 رمبا	
بعد	 اإل	 ال�سعور	 هذا	 يتبلور	 مل	 ولكن	 والفرجنة.	 ال�سليبني	 مع	
دخول	الفرن�سيني	م�سر	وتدني�سهم	لالأزهر	وا�ستهدافهم	لل�سيوخ	
اأهم	 من	 الأزهر	 اجلامع	 كان	 	1919 ثورة	 وخالل	 واملعممني.	
النا�سر	يف	 عبد	 وخطب	جمال	 الإجنليز،	 �سد	 الوطنية	 �ساحات	
جموع	امل�سريني	من	على	منربه	عندما	هوجمت	م�سر	من	اإجنلرتا	
وفرن�سا	واإ�سرائيل،	ما	يعرف	بالعدوان	الثالثي،	عام	1956.	



مبعناها	 	- امل�سرية	 القومية	 اأ�سبحت	 	1919 ثورة	 ومع	
ا	يف	اخلطاب	البالغي	للتحرر	 الأوروبي	احلديث	-عن�سًرا	اأ�سا�سيًّ
وال�ستقالل	يف	مقابل	ال�ستعمار	الإجنليزي،	وك�سبت	�سرعيتها	
ال�سيا�سية	 لل�سلطة	 كم�سدر	 وال�سعب	 للجماهري	 مبخاطبتها	
البحث	 اأ�سا�ش	 كانت	 )التي	 الفراعنة	 اأجماد	 وبا�سرتجاعها	
القادة	 كان	 حني	 	،1880 	-1860 منذ	 اأوروبا	 يف	 الأكادميي	

ال�سيا�سيون	لثورة	1919	يف	طفولتهم	و�سبابهم(.
وامللة	 الدين	 اإ�سكاليات	 امل�سرتك	 الفرعوين	 املا�سي	 جتاوز	
القومي	 للفخر	 م�سدًرا	 واأ�سبح	 	،1919 ثورة	 ا�ستدعته	 الذي	
الفر�ش	 منذ	 الأجانب	 الغزاة	 يد	 على	 امل�سريني	 لإهانة	 وترياًقا	
يف	 الربيطاين	 الحتالل	 حتى	 امليالد	 قبل	 ال�ساد�ش	 القرن	 يف	
م�سر	 عظمة	 وال�سحفيون	 والُكتَّاب	 ال�سعراء	 ا�ستعاد	 	.1882
وحثوا	 الأيقونات(	 كاأبرز	 الأهرامات	 با�ستخدام	 )عادًة	 القدمية	
ا�سرتجاع	 ولكن	 العظماء.	 باأجدادهم	 القتداء	 على	 امل�سريني	
املا�سي	ظل	على	امل�ستوى	الفكري	املجرد،	وقلما	متكنت	الأفكار	
ممار�سات	 ت�سحبها	 مل	 اإن	 للهوية	 اأ�سا�ًسا	 ت�سبح	 اأن	 من	 املجردة	

ثقافية	�سلوكية	واآثار	مادية.	
اهتزت	م�ساعي	ا�ستعادة	املا�سي	الفرعوين	بعد	التوجه	اإىل	
اخلطاب	العروبي	و�سيطرة	اأدبيات	القومية	العربية	يف	ال�ستينيات.	
وعلى	�سعيٍد	اآخر،	واجهت	ثورة	1952	الن�ساط	ال�سيا�سي	الديني	

ويحلم	لالإخوان	امل�سلمني	الذي	يتوجه	اإىل	املا�سي	الإ�سالمي	
ل�ستيالب	 الإخوان	 و�سعي	 اخلالفة	 با�ستعادة	
ال�سادات	 منح	 النا�سر	 عبد	 وفاة	 بعد	 ال�سلطة.	
برتحيبه	 احلياة	 قبلة	 الإ�سالمية	 املا�سوية	
بالإ�سالميني	 وا�ستعان	 الإخوان	 بن�ساط	

لتقوي�ش	النا�سريني،	ولكنهم	اغتالوه.
الروؤية	 لهذه	 الظروف	 �سنحت	
للقومية	 باإنكارها	 للما�سي	 »الإ�سالموية«	

وتقوى	 ت�ستمر	 باأن	 الفرعوين	 والرتاث	 امل�سرية	
اإىل	 و�سلت	 حتى	 مبارك	 ح�سني	 حكم	 حتت	
ولكنها	 يناير	2011،	 ثورة	25	 بعد	 حكم	م�سر	
مل	ت�ستمر	لأكرث	من	عام	افت�سح	فيها	خمططهم	

امل�سريون	 رف�سه	 الذي	 ال�سلطوي	

عبد	 جمال	 �سور	 وُرفعت	 البالد.	 تاريخ	 يف	 مظاهرات	 باأ�سخم	
النا�سر	يف	امليادين	اإبان	ثورتي	يناير	2011	ويونية	2013.	وكنُت	
بالإجنليزية	 الأ�سلي	 املقال	 يف	 التيار	 هذا	 خطورة	 اإىل	 نبهُت	 قد	

الذي	ظهر	عام	1998	حيث	كتبت:	

العلماين	 الإعالمي	 اخلطاب	 الدينية	 الر�سالت	 تخرتق	
واحلياة	املدنية.	ويرتدي	الكثري	من	الرجال	وال�سيدات	»الثوب«	
رئي�سيني	 ميدانني	 يف	 الطول	 �سديدة	 ماآذن	 وتظهر	 الإ�سالمي.	
يف	 �سغرية	 وم�ساجد	 زوايا	 وتقع	 احلديد(.	 وباب	 )العبا�سية	
الأدوار	الأوىل	للعديد	من	البنايات.	وُتعلق	لوحات	باآيات	قراآنية	
يف	املحالت	وغرف	املعي�سة	باملنازل	)غالًبا	مب�ساحبة	اأثاث	فرن�سي	

الطراز!(.	

يف	عامل	تت�سارك	فيه	العديد	من	الدول	نف�ش	التجربة،	تزيد	
اأهمية	فهم	دور	املادية	يف	التاريخ	احلديث	)دور	الأ�سياء	امللمو�سة	
يف	الذاكرة	الثقافية(،	وحتديًدا	دور	الرتاث	الأثري	املادي	)الآثار	
الذاتية	 الهوية	 حركيات	 يف	 ذلك(	 اإىل	 وما	 والأطالل	 والبقايا	
اأردنا	 ما	 اإذا	 اجلمعي	 والرتباط	 العرقي«	 و»النتماء	 و»القومية«	

لعلم	الآثار	اأن	ي�سهم	يف	التحول	احلايل	نحو	العوملة.	

وعرفت	 ال�سابقة،	 احل�سارات	 جميع	 م�سر	 اأر�ش	 حتت�سن	
الب�سرية	وجود	خالق	واحد	حتت	�سمائها.	مل	يعرف	التاريخ	بلًدا	
	 واحًدا	بلغ	من	القوة	واملجد	مثلما	بلغت	م�سر؛	فقد	�سبغت	كلَّ
العنا�سر	ب�سبغتها	وبقيت	متحكمة	يف	م�سريها	على	مدار	التاريخ.	
منهم.	 تخل�ست	 ما	 دائًما	 م�سر	 ولكن	 اأجانب،	 م�سر	 حكم	
- وم�سر	 تاريخية.	 عادة	 هي	 لنف�سها	 م�سر	 	ا�ستعادة	
مثلما	يعرف	اجلميع	-	�سوف	تبقى	م�سر	دائًما.	

زيارة	 من	 رجوعها	 مبنا�سبة	 اآدم	 جولييت	 مدام	
للزعيم	م�سطفى	كامل	يف	م�سر	عام	1904،	بعد	
ع�سرة	اأعوام	من	بداية	الحتالل	الإجنليزي.	
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ملحة تاريخية عن �ملدينة
توىل	الإمرباطور	هادريان	مقاليد	احلكم	�سنة	117م،	وقد	كان	اإمرباطوًرا	مولًعا	بالثقافة	اليونانية	وفنونها.	
زار	هذا	الإمرباطور	م�سر	يف	�ستاء	عام130م،	فاهتم	الإمرباطور	بزيارة	معامل	م�سر	ال�سهرية؛	وقد	ا�سطحب	

الإمرباطور	معه	�سديًقا	حميًما	له	يدعى	اأنتينو�ش	وهو	�ساب	يوناين	اجلن�سية.
ويف	اأثناء	عودة	الإمرباطور	وحا�سيته	و�سديقه	اأنتينو�ش،	فجاأة	األقى	اأنتينو�ش	بنف�سه	يف	نهر	النيل	ومات.	
ويقال	اإنه	فعل	ذلك	ب�سب	فتوى	من	اأحد	ال�سحرة	لالإمرباطور	باأنه	لن	ينعم	بال�سعادة	اإل	يف	حالة	موت	�سديقه	
املقرب.	وقد	اأ�ساب	الإمرباطور	حزن	عظيم	وبكى	�سديقه	كثرًيا،	ومنذ	ذلك	احلني	اعترب	الإمرباطور	هادريان	
�سديقه	اأنتينو�ش	يف	م�ساف	الآلهة	وخلد	ذكراه	وعمل	له	عدة	متاثيل	ن�سفية	مبعرفة	اأ�سهر	الفنانني.	وقد	اأ�س�ش	
الإمرباطور	هادريان	يف	نف�ش	املكان	الذي	غرق	فيه	مدينة	فائقة	اجلمال	على	الطراز	اليوناين؛	لتحمل	املالمح	
املعمارية	اليونانية	اجلميلة	التي	و�سلت	اإليها	مع	دعمها	بروائع	الفن	الرومانية	امل�ستمدة	من	احل�سارة	اليونانية،	
وقد	جلب	رخامها	من	مدينة	روما	واأطلق	عليها	ا�سم	اأنطينوبولي�ش.	واجلزء	ال�سمايل	من	املدينة	كان	قد	بني	

ا	دائًما	ل�سحرة	فرعون. على	اأنقا�ش	مدينة	فرعونية	قدمية	ت�سمى	»بي�سا«،	وكانت	هذه	املدينة	مقرًّ

�أحمد �سوقي

حمراب	داخل	اأحد	كهوف	»اأن�سنا«	دليل	على	وجود	معي�سة	و�سالة	داخلها.
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مت	بناء	هذه	املدينة	يف	اأربع	�سنوات،	ومت	تخطيطها	كما	كان	متبًعا	يف	تخطيط	املدن	اليونانية	
والرومانية؛	وهو	تخطيط	يق�سم	املدينة	اإىل	�سوارع	طولية	وعر�سية.	وقد	زينت	ال�سوارع	بالأعمدة	
اليونانية	اجلميلة	والتماثيل	الرخامية	التي	حتمل	مالمح	من	النحت	اليوناين؛	كما	زينت	املدينة	
باملعابد	الفاخرة	التي	من	اأ�سهرها	معبد	لالإله	�سريابي�ش	الذي	خ�س�ش	له	جمموعة	من	الكهنة	
ال�سوارع	 جوانب	 على	 اأقيمت	 التي	 الأعمدة	 من	 الكثري	 على	 املدينة	 �سورت	 وقد	 خلدمته.	
التي	تربط	املدينة	بع�سها	ببع�ش،	ويف	اآخر	املدينة	اأقيمت	�ساحة	اخليل	وامل�سارعة	التي	كانت	

خم�س�سة	للرتفيه	عن	ال�سعب	ومزاولة	الريا�سة.
من	 بالكثري	 مزيًنا	 كان	 وقد	 للمدينة،	 ال�سرقي	 الباب	 من	 ُيرى	 الطويل	 ال�سارع	 كان	 وقد	
ا�ستهر	 التي	 الن�سر	 اأقوا�ش	 العديد	من	 بها	 ُبني	 ال�سمالية	فقد	 اأما	اجلهة	 الأعمدة	والتماثيل،	
بناوؤها	يف	الع�سر	الروماين،	وقد	كانت	تبنى	لتكرمي	الإمرباطور	والقواد	الرومان	العظماء؛	كما	
اأنها	احتوت	على	روائع	الفن	الروماين	يف	النحت	والعمارة،	وي�ستطيع	زائر	بقايا	املدينة	املتهدمة	
اأن	يرى	�سور	املدينة	اجلنوبي	الذي	يقع	بجواره	تل	مرتفع،	فيه	الكثري	من	قطع	احلجارة	وال�سقاف	
	مكان	يف	هذه	املدينة؛	حيث	كانت	كما	 وبقايا	الأواين	الفخارية	املك�سورة،	والتي	ميتلئ	بها	كلُّ
ا	ل�سناع	الفخار	املهرة،	الذين	اتخذوا	 يبدو	من	الكميات	الهائلة	من	قطع	الفخار	املك�سورة	مقرًّ

من	�سناعة	الفخار	حرفة	اأ�سا�سية	لهم.	
وذكر	اأي�ًسا	اأن	�سبب	بناء	هذه	املدينة	اأن	هذا	القي�سر	كان	مولًعا	باملباين	حتى	اإنه	بنى	كثرًيا	
من	املدن	يف	اآ�سيا؛	ومن	�سمن	ذلك	مدينة	�سميت	با�سمه.	وملا	كان	اأغلب	مدن	الأقاليم	القبلية	
يف	وقته	متخربة	ومدينة	الإ�سكندرية	بعيدة	رغب	يف	بناء	مدينة	تكون	مركًزا	للتجارة	وال�سيا�سة	
يف	و�سط	الأقاليم	القبلية؛	فلعل	هذا	الغر�ش	مع	الرغبة	يف	الفتخار	هو	ال�سبب	احلقيقي	يف	بناء	
	قي�سر	يزيد	يف	زخرفتها. هذه	املدينة،	التي	ا�ستقلت	باأمور	الأقاليم	القبلية	زمًنا	مديًدا،	وكان	كلُّ
وكانت	 متوازيان،	 وال�سمايل	 اجلنوبي	 �سلعاه	 منحرف	 �سبه	 �سكلها	 املدينة	يف	 كانت	 وقد	
م�ساحتها	تقدر	بحوايل	300	فدان،	وكان	عدد	�سكانها	حوايل	25	األف	ن�سمة،	وكان	لها	�سوران	
مبنيان	اأحدهما	باحلجر	والآخر	بالطوب	الآجر،	اأحدهما	خلف	الآخر؛	اأما	ح�سن	املدينة	فقد	
كان	ارتفاعه	ثالثني	ذراًعا.	وجد	داخل	املدينة	الكثري	من	الق�سور	والكنائ�ش	والقالع،	التي	

اأقيم	جميعها	على	اأعمدة	الرخام	التي	جلبت	من	اخلارج.

ر�سوم	جدارية	بها	بع�ش	القدي�سني	والآباء.
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�ملدينة كما ذكرها �ملوؤرخون 
		،(S) Antnoou ال�سعيدية	 	 باللهجة	 	 القبطية	 	 يف	 	 تكتب	
الألف	 بفتح	 فتكتب	 العربية	 يف	 اأما	 ’Aντίνοου؛	 اليونانية	 ويف	
وهي	 واألف.	 ثانية	 نون	 ثم	 املهملة	 ال�ساد	 وك�سر	 النون	 و�سكون	
قبالة	 ال�سرقي	 الرب	 النيل	من	 بال�سعيد	الأو�سط	على	�سط	 بلدة	
الإدري�سي	 قال	 عظيمة،	 اآثار	 وبها	 كثرية	 مزارع	 ولها	 الأ�سمونني	
الثمار	 كثرية	 البناء	 قدمية	 مدينة	 اأن�سنا	 امل�ستاق:	 نزهة	 يف	 عنها	
ومنها	 ال�سحرة	 مبدينة	 امل�سهورة	 املدينة	 وهي	 اخل�سب،	 غزيرة	

جلبهم	فرعون،	وهي	اأحد	اأقاليم	ال�سعيد.
وذكرها	ياقوت	احلموي	يف	معجم	البلدان	باأنها	تكتب	بالفتح	
مدينة	 مق�سورة:	 والنون	 املهملة،	 ال�ساد	 وك�سر	 ال�سكون،	 ثم	
الفقيه:	 ابن	 قال	 النيل،	 �سرقي	 ال�سعيد	على	 نواحي	 اأزلية	من	
اأن�سنا	 املنجمون	مدينة	 قال	عنها	 ر�ساتيقها،	 ويف	م�سر	يف	بع�ش	
طولها	اإحدى	و�ستون	درجة	يف	الإقليم	الثالث،	وقال	اأبو	حنيفة	
الدينوري:	ول	ينبت	اللبخة	اإل	باأن�سنا،	وهو	عود	تن�سر	منه	األواح	
ال�سفن،	وين�سب	اإىل	اأن�سنا	قوم	من	اأهل	العلم	منهم:	اأبو	طاهر	
احل�سني	بن	اأحمد	بن	حيون	الأن�سناوي،	واأبو	عبد	اهلل	احل�سني	

ابن	اأحمد	ابن	�سليمان	بن	ها�سم	الأن�سناوي.
وقد	ذكر	املقريزي	اأن�سنا	يف	قامو�سه	»املواعظ	والعتبار	بذكر	
�سعيد	 مدائن	 اإحدى	 اأن�سنا	 مدينة	 »اإن	 بقوله:	 والآثار«	 اخلطط	
كان	 اإنه	 ويقال	 امللعب،	 منها	 وفيها	عدة	عجائب،	 القدمية،	 م�سر	
مقيا�ش	النيل	واأن	من	بناه	»دلوكة«	اأحد	ملوك	م�سر«.	وقال	اأبو	
عبيد	البكري:	اأن�سنا	بفتح	اأوله	واإ�سكان	ثانيه	بعده	�ساد	مهملة	
كانت	 منها	 معروفة	 م�سر	 كور	 من	 كورة	 واألف،	 ونون	 مك�سورة	
ُة	النبي		اأم	ابنه	اإبراهيم	من	قرية	يقال	لها	حفن	من	قرى	 يَّ �ُسرِّ
هذه	الكورة.	ويقال	اإن	�سحرة	فرعون	كانوا	منها	واإنه	جلبهم	منها	
يوم	املوعد	للقاء	مو�سى	عليه	ال�سالم.	ويقال	اإن	التم�ساح	ل	ي�سر	
انقلب	 برها	 حاذ	 اإذا	 واإنه	 بها،	 و�سعت	 لطال�سم	 اأن�سنا	 ب�ساحل	
اأن�سنا	 مدينة	 بنى	 الذي	 اإن	 ويقال	 يجاوزها.	 حتى	 ظهره	 على	
واقعة	يف	 وهي	 نوح،	 بن	 بن	حام	 بي�سر	 بن	 م�سرامي	 بن	 اأ�سمون	

�سرقي	النيل.	وكانت	ح�سنة	الب�ساتني	واملنتزهات	كثرية	الثمار	
هدمه	 عتيق	 �سور	 لأن�سنا	 وكان	 خراب.	 الآن	 وهي	 والفواكه؛	
كل	 على	 وجعل	 اأيوب،	 بن	 يو�سف	 الدين	 �سالح	 ال�سلطان	
القاهرة	 اإىل	 �سخرة	 حمل	 من	 جزًءا	 النيل	 يف	 منحدر	 مركب	

فنقل	باأثره	اإليها.
بفتح	 تكتب	 باأنها:	 خططه	 يف	 مبارك	 علي	 اأي�ًسا	 وذكرها	
الهمزة	و�سكون	النون	وك�سر	ال�ساد	املهملة	ثم	نون	ثانية	واألف،	
بلدة	بال�سعيد	الأو�سط	بها	اآثار	عظيمة،	وهي	على	�ساطئ	النيل	
مزدرع	 ولها	 الآخر	 الرب	 من	 الأ�سمونني	 قبالة	 ال�سرقي	 الرب	 من	
كثري،	وكانت	ت�سمى	قدميًا	اأنتويت.	حتى	اإنه	الآن	يوجد	بها	�سور	
مك�سرة	واأحجار	هائلة	ملقاة	ظاهًرا	وي�ساهد	�سور	املدينة	يف	اجلهة	
وال�سقاف	 احلجارة	 قطع	 فيه	كثري	من	 مرتفع	 تل	 وبعدها	 القبلية	
كان	يف	مو�سعه	بلد	قدمي،	ويوجد	دير	اأبي	حن�ش	بجوار	هذا	التل،	
وي�ساهد	اأي�ًسا	نزلة	ال�سيخ	عبد	اهلل،	وما	فيها	من	املغارات	الكثرية	
منها	 بنيت	 التي	 الأحجار	 منها	 امل�ستخرج	 بع�ش	 فوق	 بع�سها	
الطويلة	 املغارات	 بع�ش	 وبها	 وغريها،	 واأن�سنا	 الأ�سمونني	 مدينة	
اأديرة	متعددة	 اآثار	 اإىل	فروع،	وفوق	اجلبل	توجد	 ا	واملتفرعة	 جدًّ
اجلبل	 بني	 للرهبان	 م�ساكن	 كانت	 و�سغرية	 كبرية	 ومغارات	

واأن�سنا.	
وذكر	فيتو�سول�ش	اإن	مدينة	اأنتنويه	كانت	ت�سمى	يف	ال�سابق	
�سبق	 يحقق	 رمبا	 وهذا	 واأنتنويه،	 بيز	 بني	 بالرتكيب	 اأنتنويه	 بيز	
مدينة	بيز	املذكورة	على	املدينة	الرومانية.	ومن	فوق	تالل	اأن�سنا	
ال�ساخمة	يرى	اأي�سا	يف	غرب	النيل	قرية	الرو�سة	وقرية	البيا�سية	
التي	كان	اأهلها	اأقباًطا	م�سهورين	ب�سناعة	ال�سكر	يف	الزمن	القدمي،	

ويرى	اأي�سا	مدينة	ملوي	واآثار	مدينة	الأ�سمونني.
�أهم �آثار �ملدينة

الزائر	ملدينة	اأن�سنا	املتهدمة	ميكنه	اأن	يرى	الآن	ما	تبقى	من	
الثاين،	 رم�سي�ش	 ع�سر	 اإىل	 يعود	 جميل	 فرعوين	 معبد	 اأعمدة	
واإىل	 عر�سه	 على	 جال�ًسا	 امللك	 املعبد	 اأعمدة	 اأحد	 على	 ويرى	

جواره	زوجته.

اأ�سكال	خمتلفة	ملداخل	بع�ش	الكهوف.اأ�سكال	خمتلفة	ملداخل	بع�ش	الكهوف.
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ال�سرقية	 الناحية	 من	 اأنطينوبولي�ش	 يحد	 الذي	 اجلبل	 اأما	
اأقام	 وميتد	امتداًدا	عظيًما	من	ال�سمال	اإىل	اأق�سى	اجلنوب،	فقد	
اجلبل	 مقابرهم	يف	هذا	 القدماء	 امل�سريني	 الأ�سمونني	من	 اأمراء	
يزال	 ل	 فاإنه	 املقابر	 هذه	 تهدم	 ورغم	 احلجم،	 كبرية	 مغارات	 يف	
ببع�سها	عدد	من	النقو�ش	الرائعة	التي	حتمل	ال�سمات	الأ�سا�سية	
للوحات	امل�سرية	اجلدارية.	ويوجد	اأي�ًسا	يف	هذا	اجلبل	اآثار	اأديرة	
متعددة	ومغارات	كبرية	و�سغرية	كانت	ل�سكنى	الآباء	الرهبان،	

وكان	يوجد	باملنطقة	ثماين	كنائ�ش	واثنا	ع�سر	ديًرا.
وكني�سة	 العذراء،	 ال�سيدة	 كني�سة	 هي:	 الكنائ�ش	
مارجرج�ش،	وكني�سة	الأمري	تادر�ش	امل�سرقي،	وكني�سة	القدي�ش	
من�سى،	وكني�سة	الواحد	والأربعون	�سهيًدا،	وكني�سة	قلته	الطبيب	

وال�سهيد،	وكني�سة	الأ�سقف	اأريون،	وكني�سة	اأنبا	بيفا.
اأما	الأديرة	فهي:	دير	اأبو	تييه،	دير	اأبو	قلته،	دير	اأنبا	�سنودة،	
دير	 اأنطونيو�ش،	 اأنبا	 دير	 متيا�ش،	 دير	 يو�سيب،	 دير	 اخلادم،	 دير	
القلندميون،	دير	الديك،	دير	�سنباط،	دير	الن�سارة،	ودير	الهواء.
بزيارتها	 قامت	 بئر	 �ل�سحابة(	وهي	 )بئر  اأن�سنا	 اآثار	 اأهم	 ومن	
وجاءت	 منها،	 و�سربت	 عندها	 وا�سرتاحت	 املقد�سة،	 العائلة	
اإىل	 بالإ�سافة	 ال�سحابة.	 بئر	 عليها	 اأطلق	 لذلك	 فظللتهم	 �سحابة	
)كوم �ل�ست�سهاد( وهو	عبارة	عن	تل	مرتفع	يف	الناحية	اجلنوبية	
من	املدينة،	كان	ينفذ	عليه	حكم	الإعدام	يف	امل�سيحيني	الذين	
فرتات	 اأثناء	 دينهم	 لرتك	 الإمرباطور	 لأوامر	 يخ�سعون	 ل	 كانوا	

ال�سطهاد	الديني.
�أهم �أ�ساقفة و�سهد�ء �ملدينة 

�أوًل: �لأ�ساقفة
العظيم،	 اأريون	 الأنبا	 طيباريو�ش،	 الأنبا	 تيموثاو�ش،	 الأنبا	
الأنبا	ق�سما	)قزما(،	الأنبا	بيقتور،	الأنبا	�سرابيون،	الأنبا	مرق�ش،	

الأنبا	اإ�سحق.
ثانًيا: �ل�سهد�ء 

قلته	 القدي�ش	 اأن�سنا(،	 مدينة	 )وايل	 اأريانو�ش	 القدي�ش	
بالنا	 القدي�ش	 الإ�سكندري،	 جرج�ش	 ماري	 القدي�ش	 الطبيب،	
بفنوتيو�ش،	 القدي�ش	 رومانو�ش،	 بن	 بقطر	 مار	 القدي�ش	 الق�ش،	
القدي�ش	تيموثاو�ش	وزوجته	مورا،	ال�سهيد	اأنطونيو�ش	ال�سعيدي.
اأخرًيا	من	املمكن	ملدينة	اأن�سنا	اأن	تكون	اأحد	اأهم	املزارات	
قيمة	 ذات	 اآثار	 من	 حتتويه	 ملا	 نظًرا	 م�سر؛	 القبطية	يف	 ال�سياحية	
فنية	واأثرية،	اأي�ًسا	ملا	لها	من	مكانة	دينية	وروحية	عند	امل�سيحيني،	
ولكن	ما	يعوق	ذلك	جهُل	الكثريين	بالقيمة	التاريخية	والفنية	
من	 للقليل	 اإل	 اأهمية	 ذات	 غري	 جعلها	 مما	 للمدينة؛	 والأثرية	
الباحثني	والدار�سني.	وكذلك	عدم	وجود	اهتمام	كبري	يف	توثيق	
اآثار	تلك	املدينة،	اأو	توفري	احلماية	الالزمة	حلماية	ما	تبقى	من	اآثار	

املكان.

بع�ش	الكهوف	وهي	ممهدة	من	الداخل	دليل	على	وجود	معي�سة	
بداخلها.

نواوي�ش	بداخلها	نقو�ش	على	�سكل	�سلبان.

ر�سوم	جدارية	بها	بع�ش	القدي�سني	والآباء.

اجلبل	املوجودة	به	كهوف	»اأن�سنا«.
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يف	حياتي	اأ�سماء	ل	اأن�ساها،	م�سهورون	ومغمورون،	رجال	ون�ساء،	جنوم	ذا

عا�ست	يف	املجد،	وجنوم	كال�سهب	�سقطت	يف	زوايا	الن�سيان،	وحياتي	هي	
النا�ش،	واأح�سب	اأنا	الفرق	بني	اجلنة	واجلحيم	اأن	اجلنة	فيها	نا�ش	واجلحيم	
خالية	من	النا�ش.	واإذا	كان	الكتاب	ي�سفون	جمال	الطبيعة	مبا	فيها	من	
اأ�سجار	وجبال	واأنهار،	فاإين	راأيت	الطبيعة	يف	الب�سر،	واأح�س�ست	دائًما	اأن	

اجلمال	هو	ر�ساء	اهلل	عن	خملوقاته.

بقلم م�سطفى �أمني
)1895- 1993م(



43

20
15

بر 
كتو

- �أ
ون 

�رش
و�لع

ث 
لثال

دد �
�لع

اليوم	 اأخبار	 من	 الأوىل	 ال�سفحة	 يف	 كتبت	 عاًما	 	18 منذ	
مقاًل	على	ثالثة	اأعمدة	بعنوان:	»ادفع	جنيًها	ثمن	تذكرة	لرواية	
احلكومية	 امل�سرية	 الفرقة	 مدير	 حكم	 فيه:	 قلت	 حت�سرها«	 لن	
من	 بحرمانها	 اأمر	 جوًعا.	 اإعدامها	 وقرر	 �سدقي،	 زينب	 باإعدام	
معا�سها	الذي	كانت	تتقا�ساه	وهو	23	جنيًها	يف	ال�سهر.	اإن	زينب	
اأموت	�سي�سعون	يل	لوحة	 ات�سلت	بي	وقالت:	»عندما	 �سدقي	
يف	الأوبرا	كما	يفعلون	مع	اأبطال	امل�سرح،	اإن	هذه	اللوحة	تتكلف	
واأعطوين	 اللوحة	 ثمن	 وفروا	 اللوحة	 اأريد	 ل	 جنيه؛	 خم�سمائة	

ثمنها	لالأكل«!
عاًما	 	35 امل�سرح	 جنمة	 ظلت	 التي	 العظيمة	 املمثلة	 كانت	
تتكلم	وكاأنها	تبكي،	كانت	تقول:	»يا	بخت	�سيد	دروي�ش	وجنيب	
مدير	 لف�سلهم	 اليوم	 اإىل	 عا�سوا	 اأنهم	 لو	 عيد،	 وعزيز	 الريحاين	
زينب	 اإن	 عجائز«.	 لأنهم	 املعا�ش	 من	 وحرمهم	 القومية،	 الفرقة	
كان	 امل�سري،	 امل�سرح	 تاريخ	 يف	 خالدة	 �سفحات	 هي	 �سدقي	
ا�سمها	على	كل	ال�سفاه	واأ�سعدت	املاليني،	اأبكتهم	واأ�سحكتهم.	
وال�سحف،	 املجالت	 من	 الأوىل	 ال�سفحات	 يف	 �سورها	 كانت	
وكانت	تغطي	حوائط	ال�سوارع	وامليادين.	كانت	فكاهتها	ونوادرها	
»الليدي	زينب	 بـ	 ت�سمى	 والفنانني.	كانت	 الكتاب	 األ�سنة	 على	
�سدقي«؛	لأنها	كانت	تعي�ش	كما	يعي�ش	الأثرياء،	ولأنها	كانت	
ف�ستان	 اأغلى	 تعطي	 اأن	 يف	 ترتدد	 ل	 وكانت	 النا�ش،	 كل	 حتب	
على	 تبعرث	 وكانت	 النا�ش،	 اأمام	 به	 لتظهر	 نا�سئة	 ملمثلة	 عندها	
و�سبابها	 ومالها	 حياتها	 وهبت	 واملوؤلفني.	 الفنانني	 من	 الفقراء	
للفن	الذي	اأحبته،	ثم	ذهب	راأ�سمالها	وهو	�سبابها،	و�سقطت	على	
امل�سرح	وهي	متثل	فانك�سرت	قدمها	واأ�سبحت	عاجزة	عن	امل�سي	
مدير	 اأن	جاء	 اإىل	 املعا�ش،	 اإىل	 اأحيلت	 هذا	 اأجل	 ومن	 بن�ساط،	
الفرقة	القومية	واأمر	باحلكم	باإعدامها	جوًعا	وحرمانها	من	معا�سها	
وقدره	23	جنيًها.	اإننا	ل	نريد	اأن	ن�سكو	هذه	اجلرمية	اإىل	احلكومة،	
اإننا	نريد	من	ال�سعب	اأن	يفعل	�سيًئا	لزينب	�سدقي.	اإننا	ندعو	كل	
رجل	راآها	على	امل�سرح	اأو	ال�سينما،	كل	امراأة،	كل	�ساب	وفتاة	
اأن	يدفع	جنيًها	ثمن	تذكرة	لرواية	بطلتها	زينب	�سدقي،	رواية	لن	
يراها؛	لأنها	احلقيقة	التي	لي�ش	فيها	متثيل	ول	مناظر.	بل	ي�سهد	
�ستاًرا	من�سدًل	على	ممثلة	من	اأعظم	ممثالت	م�سر.	اإننا	ندعوك	اأن	
الذي	 الإعدام	 حكم	 تنفيذ	 متنع	 بهذا	 لأنك	 اجلنيه،	 هذا	 تدفع	
اأ�سدره	رجل	مل	يعرف	وهو	مي�سك	قلمه	ويوقع	على	هذا	القرار	
اأنه	كان	مي�سك	خنجًرا	ويغمده	يف	�سدر	ممثلة	من	اأعظم	ممثالت	
م�سر،	وفنانة	من	اأكرب	فنانات	ال�سرق	العربي،	واإن�سانة	ل	تعرف	
احلقد	ول	املرارة	ول	الكراهية	ول	الغرية	ول	ال�سغائر.	اإننا	نريد	
اأن	يقدم	ال�سعب	هدية	متوا�سعة	لفنانته	العظيمة.	نريد	اأن	يعرف	
العامل	اأن	هذا	ال�سعب	ل	ميكن	اأن	يتنكر	لفنانيه	اخلالدين.	نريد	
اأن	ي�سعر	كل	الفنانني	اأن	هذه	املاليني	التي	ت�سفق	لهم	وتطرب	
التي	 ال�سعادة	 من	 جزًءا	 املحنة	 اأيام	 يف	 لهم	 ترد	 اأن	 على	 قادرة	
قر�ًسا	واحًدا،	 فلعلك	متلك	 واإذا	مل	تكن	متلك	اجلنيه،	 اأخذتها.	
الإر�ساد	 وزير	 اإىل	 خطابًا	 واكتب	 بريد،	 طابع	 القر�ش	 بهذا	 ا�سرِت	

ت�سرح	راأيك	يف	هذا	الت�سرف	الذي	ل	يليق.

فرقة	 مدير	 م�سر	 يف	 اإن	 جوًعا.	 متوت	 لن	 �سدقي	 زينب	 اإن	
حكومية	واحًدا،	ولكن	فيها	ماليني	موؤمنون	بحق	الفنانني.	وما	
ودفع	 القراء،	 تربعات	 علينا	 انهالت	 ُين�سر	حتى	 املقال	 هذا	 كاد	
ال�سعب	2340	تذكرة.	اإنها	اأكرب	حفلة	يف	تاريخ	امل�سرح	امل�سري	
و�سل	اإيراد	احلفلة	اإىل	2340	جنيًها.	وقبل	م�سي	�سهر	واحد	من	
�سدور	القرار	بحرمان	زينب	�سدقي	من	معا�سها	اأ�سدر	ال�سعب	

قراًرا	مبنحها	نف�ش	املعا�ش.
ما ق�سة هذه �لفنانة �لتي هزت قلوب �ملاليني؟
الأنا�سول،	 يف	 ولدت	 �سدقي،	 عثمان	 مريفت	 ا�سمها	 كان	
وجاءت	مع	اأ�سرتها	اإىل	القاهرة	وعا�ست	يف	بيت	عمها	يف	�سوق	
عمها	 اأراد	 عمرها	 من	 ع�سرة	 ال�سابعة	 بلغت	 وعندما	 ال�سالح.	
جها	من	�ساب	ل	حتبه	فهربت	من	البيت	يف	ليلة	الزفاف	 اأن	يزوِّ

والتحقت	بفرقة	جنيب	الريحاين.
ا	ويف	�سنة	1919م	 وظهرت	على	امل�سرح	يف	اأدوار	ب�سيطة	جدًّ
تدخل	 تكاد	 اجلماهري	ل	 لأن	 التمثيل؛	 الريحاين	 اأوقف	جنيب	
وكان	 الإجنليز،	 ب�سقوط	 تهتف	 مظاهرة	 اإىل	 حتوله	 حتى	 امل�سرح	
اجلنود	الإجنليز	يقتحمون	�سالة	امل�سرح	ويعتدون	على	اجلمهور،	
و�سمعت	زينب	اأن	اأمني	عطا	اهلل	يوؤلف	فرقة	م�سرحية	تعمل	يف	
اأن	تعمل	معه،	 اإليه	وعر�ست	عليه	 الإ�سكندرية	فذهبت	 مدينة	
ف�سمها	اإىل	الفرقة،	ومثلت	عدة	روايات	على	م�سرح	الكونكورد،	
وفتنه	 جمالها	 وبهره	 امل�سرح	 على	 الأثرياء	 ال�سبان	 اأحد	 وراآها	
قوامها	وجن	بخفة	روحها	فعر�ش	عليها	الزواج	فتزوجته	يف	يونية	
1919م.	ومل	تن�سها	حياة	الطبقة	الراقية	وترف	الق�سور	هوايتها	
للتمثيل،	فعندما	�سمعت	اأن	يو�سف	وهبي	يوؤلف	فرقة	م�سرحية	
الفرقة	 اإىل	 وان�سمت	 الطالق	 وطلبت	 اأ�سرعت	 1923م	 �سنة	
را�سم،	 اأحمد	 وهو	 م�سر؛	 يف	 �ساب	 اأجمل	 اأحبها	 ثم	 اجلديدة.	
وكانت	اأ�سرته	من	اأكرب	الأ�سر	امل�سرية	ومن	اأقرباء	حممد	�سعيد	
با�سا	رئي�ش	الوزراء	وجد	امللكة	فريدة.	واأحدث	هذا	احلب	�سجة	
يف	الأ�سر	امل�سرية	الكبرية	وانقطعت	زينب	�سدقي	عن	التمثيل	
اأن	تبقى	 بناًء	على	طلب	احلبيب،	ومل	ت�ستطع	 اأ�سهر	 ملدة	ت�سعة	
بعيدة	عن	امل�سرح	اأكرث	من	هذا	الوقت،	فطلبت	الطالق	وعادت	
يف	 امل�سرح	 على	 ظهرت	 مرة	 اأول	 وكانت	 رم�سي�ش.	 م�سرح	 اإىل	
رواية	»املحامي	املزيف«	يف	فرقة	عبد	الرحمن	ر�سدي	على	م�سرح	
دار	التمثيل	العربي،	وكانت	�سامتة	طوال	الوقت	كاأنها	متثال	اأو	
كما	قال	الفنان	�سليمان	جنيب:	»كاأنها	ق�سيدة	من	ال�سخر«	ولكن	
جمالها	الفتان	كان	يتكلم	ويرثثر،	وراآها	املخرج	عزيز	عيد	فاأُعجب	
وكان	 تلميذته.	 يجعلها	 اأن	 وقرر	 ال�سامت،	 الدور	 هذا	 يف	 بها	
الدر�ش	الأول	الذي	علمه	لها	اأ�ستاذها:	»اأن	تعي�سي	ومتوتي	من	
م�سرًحا	 واحلمي	 م�سرًحا	 وا�سربي	 م�سرًحا	 كلي	 امل�سرح..	 اأجل	
امل�سرح	 يكون	 اأن	 يجب	 م�سرًحا..	 واغ�سبي	 م�سرًحا	 وافرحي	
كل	�سيء	يف	حياتك«.	وهذا	الدر�ش	الذي	دفع	الفتاة	املجهولة	
مريفت	عثمان	�سدقي	لت�سبح	زينب	�سدقي	كبرية	املمثالت	يف	

م�سر.
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وتذكر	اأنها	كانت	ممثلة	كبرية	»برميادونا«،	واأ�سند	اإليها	املخرج	
عزيز	عيد	اأحد	الأدوار	وطلب	منها	اأن	تقراأ	الدور	25	مرة،	وعندما	
احتجت	�سرخ	فيها	50	مرة،	وملا	اأرادت	اأن	تراجعه	�ساح	100	
وكانت	 مرة،	 مائة	 الدور	 تقراأ	 اأن	 زينب	 ا�سطرت	 وهكذا	 مرة.	

طاعتها	لأ�ساتذتها	�سر	جناحها.
كانت	زينب	�سدقي	اأول	ممثلة	م�سرية	�سكنت	حي	الزمالك.	
ولهذا	اأطلق	عليها	الكاتب	املعروف	فكري	اأباظة	ا�سم	»�سك�سبرية	
هذه	 وحتفظ	 �سك�سبري،	 روايات	 متثل	 لأنها	 وذلك	 الزمالك«؛	
الزمالك	هي	 الروايات	كاأنها	قطع	حمفوظات.	وكانت	زينب	يف	
بنت	البلد	التي	كانت	ت�سكن	يف	حي	�سوق	ال�سالح	يف	القلعة،	

والتي	امتازت	بخفة	روحها	وطول	ل�سانها.
كبرية	 كانت	 عندما	 روزاليو�سف	 ال�سيدة	 مع	 وعملت	
رزق	 واأمينة	 هي	 تقف	 وكانت	 رم�سي�ش.	 م�سرح	 يف	 املمثالت	
حول	عمود	يف	الكوالي�ش	ت�سهدان	مبهورتني	روزاليو�سف	وهي	
متثل	دور	مرجريت	جوتيه	يف	م�سرحية	غادة	الكاميليا	فاإذا	انتهت	
امل�سرحية	ذهبت	اإىل	روزاليو�سف	تقبلها	وحتت�سنها.	وكانت	اأمنية	
على	 ت�سيطر	 كانت	 التي	 كروزاليو�سف	 ممثلة	 ت�سبح	 اأن	 زينب	
املناديل	 يخرجون	 و�سيدات	 رجاًل	 وجتعلهم	 وتهزهم،	 املتفرجني	
من	جيوبهم	ويبكون	وهم	ي�ساهدون	روزاليو�سف	متثل	دور	الغانية	

التي	ت�سحي	بحياتها	من	اأجل	الرجل	الذي	حتبه.
متثل	 زينب	 اأ�سبحت	 امل�سرح	 روزاليو�سف	 اعتزلت	 وعندما	
غادة	الكاميليا،	وبلغت	يف	هذا	الدور	جناًحا	اأذهل	النقاد.	وقامت	
الوحيدة	 كانت	 زينب	 ولكن	 الدور،	 هذا	 بتمثيل	 ممثالت	 عدة	
تخلف	 اأن	 املفرو�ش	 وكان	 روزاليو�سف.	 بعد	 القمة	 بلغت	 التي	
زينب	�سدقي	روزاليو�سف	املمثلة	الأوىل	مل�سرح	رم�سي�ش،	ولكن	

حدث	يف	ذلك	الوقت	اأن	ع�سق	املخرج	عزيز	عيد	املمثلة	النا�سئة	
فاطمة	ر�سدي	و�سمم	اأن	يجعل	منها	�سارة	برنار	ال�سرق	وكبرية	
املمثالت	يف	م�سر.	وفعاًل	ا�ستطاع	الفنان	العبقري	عزيز	عيد	اأن	
اأن	 يريد	 كان	 الذي	 الفرقة	 �ساحب	 وهبي	 يو�سف	 على	 يتغلب	

تكون	زينب	�سدقي	اأو	عزيزة	اأمري	هي	كبرية	املمثالت.
وبني	 بينها	 املناف�سة	 وا�ستمرت	 ُت�سلِّم	 اأن	 زينب	 ورف�ست	
فاطمة	ر�سدي	ووقعت	بينهما	م�سادات	وخناقات	كانت	تتحول	
اإىل	�سرب	و�سد	�سعر.	وانف�سلت	فاطمة	هي	وزوجها	عزيز	عيد	
عن	فرقة	رم�سي�ش،	واأ�سبحت	زينب	كبرية	املمثالت	على	»�سن	

ورمح«	كما	كانت	تقول.
وقدم	اأمري	ال�سعراء	اأحمد	�سوقي	بك	م�سرحية	جمنون	ليلى،	
اأن	يذهب	 وقامت	زينب	بدور	ليلى.	وكان	�سوقي	يحر�ش	على	
كل	ليلة	اإىل	م�سرح	رم�سي�ش	وي�سهد	متثيلها	وي�سفق	لها،	ويقول:	

»اإن	زينب	اأح�سن	ممثلة	يف	م�سر	نطقت	ال�سعر	العربي«.
واأ�سند	يو�سف	وهبي	دور	قي�ش	اإىل	املمثل	اأحمد	عالم	الذي	
وكاأنه	 احلب	 عن	 يتحدث	 الذي	 ب�سوته	 اجلماهري	 ي�سحر	 كان	
راأت	 وملا	 م�سرحية	 فرقة	 األفت	 قد	 ر�سدي	 فاطمة	 وكانت	 يغنيه.	
واأحمد	 �سدقي	 زينب	 م�ساهدة	 على	 العجيب	 اجلماهري	 اإقبال	
عالم	قررت	اأن	متثل	جمنون	ليلى،	وقامت	هي	بدور	ليلى	وزوجها	
عزيز	بدور	املجنون،	ولكن	زينب	تفوقت	على	فاطمة	يف	دور	ليلى،	
وكانت	اجلماهري	ت�سحك	من	عزيز	عيد	وهو	ميثل	دور	املجنون.	
فاإنه	كان	 امل�سرح،	 اأعظم	خمرجي	 اأنه	كان	من	 الرغم	من	 وعلى	

ي�سلح	للكوميديا	ول	ي�سلح	للدراما.
وا�ستهرت	زينب	ب�سالونها	الذي	كان	يعقد	يف	بيتها،	ويرتدد	
عليه	ال�سعراء	والأدباء	وال�سحفيون	والنقاد	والفنانون،	وا�ستهرت	
تقدمها	 التي	 الأطعمة	 يف	 تتفنن	 وكانت	 الفاخرة،	 مباآدبها	 اأي�ًسا	
ن�سبة	 »الزينبية«	 ا�سم	 عليه	 اأطلقوا	 بطبق	 وا�ستهرت	 للمدعوين	
بالب�سل	 اإىل	زينب	�سدقي	وهي	م�سنوعة	من	الدجاج	مطبوًخا	
والطماطم.	وقد	انتقل	هذا	الطبق	اإىل	البالد	العربية	والأوروبية.	
ومن	�سالون	زينب	كانت	تخرج	القف�سات	والت�سنيعات	والنوادر.	
واإذا	مل	جتد	زينب	من	ت�سنع	عليه	�سنعت	على	نف�سها.	وعا�ست	
�سدقي،	 زينب	 قف�سات	 على	 طويلة	 �سنوات	 الفن	 اأبواب	
الكتاب	 اأراد	 واإذا	 اإليها،	 تن�سب	 م�سر	 يف	 نكتة	 كل	 واأ�سبحت	
ال�سبان	اأن	ين�سروا	قف�سة	اأو	نكتة	اأو	نادرة	ن�سبوها	اإىل	زينب،	حتى	
نادرة.	 كل	 اإليه	 تن�سب	 »جحا«	 مثل	 زينب	 اأ�سبحت	 وقت	 جاء	
ولو	كانت	زينب	فر�ست	�سريبة	قدرها	جنيه	واحد	عن	كل	نكتة	
ن�سرتها	املجالت	من�سوبة	اإليها	لأ�سبحت	من	�ساحبات	املاليني.
اأطلقت	عليها	 األفت	زينب	�سدقي	جمعية	 ويف	هذه	الأثناء	
عن	 والنوادر	 الإ�ساعات	 جمع	 مهمتها	 النميمة«	 »جمعية	 ا�سم	
ممثلي	وممثالت	امل�سرح	امل�سري.	وان�سم	اإىل	هذه	اجلمعية	كثريون	
كلثوم	 اأم	 اإليها	 ان�سموا	 من	 مقدمة	 ويف	 والفنانات	 الفنانني	 من	

التي	كانت	�سديقة	حميمة	لزينب	�سدقي.
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اأحبها	 فقد	 كثرية،	 حب	 ق�س�ش	 �سدقي	 زينب	 حياة	 ويف	
اأكرب	كتاب	م�سر	املعروفني.	وقد	تزوجها	يف	وقت	من	 كثري	من	
م�سر،	 �سباب	 اأغنى	 من	 وكان	 العقاد	 اإح�سان	 ال�ساب	 الأوقات	
وحا�سرته	اأ�سرته	واأرغمته	على	الطالق	فطلقها	مرغًما.	ومن	بني	
وكان	 اأباظة،	 وفكري	 التابعي	 حممد	 الأ�ستاذان	 اأحبوها	 الذين	
فكري	يطلق	عليها	ا�سم	اجلا�سو�سة	احل�سناء،	وكان	يعتمد	عليها	
يف	احل�سول	على	الأخبار	ال�سيا�سية	التي	تنفرد	بها	جملة	امل�سور	
التي	كان	يراأ�ش	حتريرها.	ولكن	اأحمد	را�سم	الذي	كان	يف	وقت	
من	الأوقات	مديًرا	ملكتب	رئي�ش	الوزراء	ومديًرا	لإدارة	املطبوعات	
كان	كما	تقول	زينب	اأكرب	حب	يف	حياتها.	ويف	يوم	من	الأيام	
وتناف�سوا	على	 واحد	 الوزارات	يف	وقت	 اأحبها	عدد	من	وكالء	
هذه	 اأنباء	 تن�سر	 يومئذ	 امل�سرحية	 املجالت	 وكانت	 بحبها،	 الفوز	

احلرب	بني	وكالء	الوزارات	كاأنها	بالغات	حربية.
جميع	 وحفظت	 ال�سعر	 ع�سقت	 ال�سعراء	 اأمري	 �سوقي	 ومن	
واأحمد	 اإبراهيم	 وحافظ	 هو	 �سالونها	 على	 يرتدد	 وكان	 دواوينه.	
رامي،	وكانت	تطارحهم	ال�سعر،	وكانت	جمال�سهم	معها	من	اأمتع	

ما	يحدث	يف	ال�سالونات	الأدبية	يف	القاهرة.
وح�سرت	زينب	اأ�سهر	ق�س�ش	احلب	بني	املمثلني	واملمثالت،	
وكانت	جتد	متعة	يف	اأن	توفق	بني	الع�ساق	املختلفني.	وقد	�سهدت	
التي	 الق�سة	 وهي	 اأمري	 وعزيزة	 وهبي	 يو�سف	 بني	 احلب	 ق�سة	
انتهت	بطالق	يو�سف	من	زوجته	الإجنليزية.	وق�سة	حب	املخرج	
عزيز	عيد	مع	املمثلة	ال�سغرية	فاطمة	ر�سدي،	وق�سة	ع�سق	املمثل	
وكان	 الزواج،	 هذا	 تعار�ش	 كانت	 التي	 اأبي�ش	 جورج	 الكبري	
اعتنق	 وقد	 الفرا�سة،	 اأي	 »البابيون«	 بـ	 دولت	 ي�سمي	 جورج	

الثنان	الدين	الإ�سالمي	وحفظا	مًعا	القراآن	الكرمي.
امل�سرح	 على	 ظهرت	 ممثلة	 اأح�سن	 اإن	 �سدقي	 زينب	 وتقول	
على	 تفوقت	 روزا	 اأن	 راأيها	 ويف	 روزاليو�سف،	 كانت	 امل�سري	
برنار	 �سارة	 لناف�ست	 اأوروبا	 ولو	كانت	يف	 الأوروبيات.	 املمثالت	
باأنها	 متتاز	 روزا	 وكانت	 الأيام.	 تلك	 يف	 العامل	 ممثالت	 اأعظم	
العواطف	ويف	مقدمتها	احلنان،	وكانت	�سادقة	يف	 جمموعة	من	
فاطمة	 اأن	 وت�سيف	 اأدوارها.	 الندماج	يف	 ومعجزة	يف	 التمثيل،	

ر�سدي	هي	اأح�سن	ممثلة	بعد	روزاليو�سف	وبعدهما	هي.
وتقول	زينب:	»اإن	فاطمة	ر�سدي	رغم	متثيلها	احلب	والهوى	
اأبًدا	�سوى	امل�سرح،	وقد	كان	امل�سرح	هو	هواها	 والغرام	مل	حتب	
وغرامها	وحبيبها	الوحيد.	وكانت	حتب	امل�سرح	يف	رجال	معينني،	
ولكنها	مل	حتب	الرجال	يف	امل�سرح«.	اأما	راأيها	يف	يو�سف	وهبي:	
املمثل	 اأي	 امل�سرح	 دون	جوان	 يرونه	 النا�ش	جميًعا	 كانت	 »فقد	
املرتددات	على	م�سرح	رم�سي�ش،	 الن�ساء	 بهواه	كل	 يهيم	 الذي	
ولكن	يو�سف	مل	يحب	اأبًدا	�سوى	يو�سف	وهبي«.	فتعتقد	زينب	
امراأة	 اأبًدا	وكان	ميثل	احلب	مع	كل	 اأحًدا	 يو�سف	مل	يحب	 اأن	
يعرفها،	وكان	عنيًفا	يف	حبه،	وكان	يكره	امل�سرحيات	التي	تكون	
يو�سف	 حتب	 كانت	 رزق	 اأمينة	 اإن	 زينب	 وتقول	 امراأة.	 بطلتها	

ل	 وكانت	 حبيبها،	 ل	 اأ�ستاذها	 فيه	 وكانت	حتب	 بجنون.	 وهبي	
ت�ستطيع	اأن	ترف�ش	له	اأمًرا.	وكانت	تقول:	»اإن	اأمينة	رزق	تزوجت	
�سوى	 ي�ستمر	 مل	 الزواج	 هذا	 ولكن	 ممتاز،	 �ساب	 من	 بيتها	 يف	
اأ�سابيع؛	لأنها	كانت	تع�سق	امل�سرح،	ومل	حتتمل	اأن	تتزوج	اثنني	
يف	وقت	واحد	)امل�سرح	والرجل	الذي	تزوجته(	ولهذا	اأ�سرعت	
عالقة	 على	 كانت	 اإنها	 �سدقي	 زينب	 وقالت	 الطالق«.	 تطلب	
اأن	 توؤكد	 اأن	 وت�ستطيع	 اأ�سرارها	 على	 تاأمتنها	 رزق	 باأمينة	 وثيقة	
وقالت	 بريًئا،	 ا	 حبًّ كان	 وهبي	 ليو�سف	 ال�سهري	 رزق	 اأمينة	 حب	
اإن	يو�سف	وهبي	كان	بخياًل	مع	الن�ساء،	وكان	يعتقد	اأنه	ل	توجد	
امراأة	ت�ستحق	اأن	ينفق	عليها	قر�ًسا	واحًدا،	وكان	ي�سحك	ويقول:	

»املفرو�ش	اأن	املراأة	هي	التي	تنفق	على	الرجل«.
ويف	راأيها	اأن	اأح�سن	ممثل	عرفته	يف	حياتها	هو	الفنان	ح�سني	
له	 اأ�ستاًذا	وهو	ميثل،	وكان	 واإمنا	كان	 ريا�ش،	مل	يكن	ممثاًل	فقط	
اأمامه	 تقوم	 التي	 املمثلة	 اإىل	 قدرته	 ينقل	 اأن	 على	 عجيبة	 قدرة	
املقدرة	عالم،	وكان	يو�سف	وهبي	ممثاًل	 بالتمثيل	ويليه	يف	هذه	
عظيًما	هاوًيا	لفن	التمثيل	والدليل	على	ذلك	اأنه	ا�سرتى	بالرثوة	
هو	 عظيًما	 م�سرًحا	 وهبي	 اهلل	 عبد	 اأبيه	 عن	 ورثها	 التي	 الكبرية	
كانت	 اأنها	 كلثوم	 اأم	 عظمة	 �سر	 اأن	 راأيها	 ويف	 رم�سي�ش.	 م�سرح	
الذين	 هم	 العظام	 والفنانون	 حمرتفة،	 منها	 اأكرث	 هاوية	 مطربة	
يع�سقون	الفن	ول	تهمهم	املادة.	وذكرت	اأنها	ع�سقت	اأم	كلثوم	
وبقيت	�سديقة	لها	مدة	طويلة،	كانت	حتدثها	�سباح	كل	يوم	يف	
التليفون،	فاإذا	مل	ت�سمع	�سوتها	كل	�سباح	انقب�ش	قلبها،	و�سعرت	
ا	ينق�سها.	وتعتقد	زينب	�سدقي	اأن	اأكرب	 طوال	اليوم	باأن	�سيًئا	هامًّ
عباقرة	ظهروا	يف	م�سر	كانوا	ثالثة	هم:	اأم	كلثوم	كمطربة،	وجنيب	
الريحاين	كممثل،	وحممد	عبد	الوهاب	كمو�سيقار.	وهوؤلء	هم	
اخلالدون	الثالثة.	جنيب	الريحاين	عبقرية،	وكان	على	خلق	كرمي،	
وكله	اإح�سا�ش	وم�ساعر	وعواطف،	وكان	قادًرا	على	انتزاع	الدموع	
من	 كثرًيا	 الرجل	 هذا	 وعرف	 ال�سعداء.	 ال�ساحكني	 عيون	 من	
الن�ساء،	ولكنه	مل	يحب	�سوى	امراة	واحدة	هي	بديعة	م�سابني،	
وكان	اأ�سعد	رجل	يف	العامل	عندما	كانت	زوجته،	ولكنه	طلقها؛	
لأنه	كان	يغار	عليها.	فقد	كانت	فاتنة	يف	�سبابها،	وعا�ش	ثالثني	
الكثريات	 عرف	 اأخرى.	 مرة	 يتزوج	 اأن	 دون	 الطالق	 بعد	 �سنة	
نهاية	 ويف	 بديعة.	 مع	 دائًما	 كان	 قلبه	 ولكن	 الكثريات	 وع�سق	
لها	 يعرب	 اأن	 واأراد	 به،	 وتهتم	 حتبه	 كانت	 �سيدة	 مع	 عا�ش	 حياته	
الذي	 الكبري	 البيت	 لها	 يرتك	 اأن	 فقرر	 خلدماتها،	 تقديره	 عن	
بناه	بكده	وعرقه.	وكان	كل	ما	ا�ستطاع	اأن	يجمعه	من	ثروة	بعد	
فيه	 يذهب	 معيًنا	 يوًما	 وحدد	 عاًما،	 اأربعني	 دام	 متوا�سل	 عمل	
اإىل	ال�سهر	العقاري	وي�سجل	البيت	با�سم	هذه	ال�سيدة،	وقبل	اأن	
يفعل	ذلك	ب�ساعات	اأ�سلم	الروح،	وخرجت	ال�سيدة	الوفية	هائمة	

على	وجهها	يف	ال�سارع.
زهيدة؛	 املرتبات	 كانت	 النجاح	 وقمة	 رم�سي�ش	 جمد	 ويف	
حيث	كانت	ال�سيدة	روزاليو�سف	تتقا�سى	اأربعني	جنيًها	و�سلت	
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اإىل	�ستني	جنيًها،	وكان	املخرج	عزيز	عيد	يتقا�سى	�ستني	جنيًها.	
عالم	 واأحمد	 جنيًها،	 ثالثني	 ريا�ش	 وح�سني	 �سدقي	 وزينب	
خم�سة	وع�سرين	جنيًها	وفاطمة	ر�سدي	اأربعة	ع�سر	جنيًها.	وكان	
ثالثمائة	 بني	 يرتاوح	 رم�سي�ش	 م�سرح	 يف	 الواحدة	 الليلة	 دخل	
جنيه	واأربعمائة	جنيه،	وكان	ثمن	التذكرة	جنيًها	وخم�سة	قرو�ش	

وثالثة	قرو�ش.
وكان	يو�سف	وهبي	ميثل	دائًما	الإفال�ش،	وكانوا	يقابلونه	يف	
�سوريا	ولبنان	و�سمال	اإفريقيا	كنابليون	بونابرت.	وقد	راأى	جمًدا	
مل	يره	اأحد	من	الفنانني	من	قبل	اأو	من	بعد.	وكان	اإذا	و�سل	اإىل	

مدينة	خرجت	املظاهرات	ال�سخمة	حتييه	وتهتف	بحياته.
ويف	تلك	الأيام	كانت	احلياة	رخي�سة	يف	م�سر؛	حيث	كان	
ثمن	رطل	اللحم	البتلو	قر�سني	ون�سف،	وثمن	رطل	ال�ساأن	ثالثة	
قرو�ش	وخم�سة	مليمات،	وثمن	وقة	التفاح	قر�سني	ون�سف،	وكان	
ثمن	 وكان	 جنيهات،	 ثالثة	 باري�ش	 من	 امل�ستورد	 احلذاء	 ثمن	

جريدة	الأهرام	خم�سة	مليمات.
تتلقى	خطابات	 فنانة	 اأكرث	 �سبابها	كانت	زينب	�سدقي	 ويف	
اإعجاب	يف	م�سر،	ولكرثة	اخلطابات	مل	تكن	ت�ستطيع	اأن	تقراأها	
كلها،	ولهذا	عينت	لنف�سها	اأكرث	من	�سكرتري،	وكانوا	من	الأدباء	
تعطيهم	 كانت	 فقد	 	 عددهم	 ولكرثة	 وال�سعراء.	 وال�سحفيني	
ع�سر.	 الثالث	 وال�سكرتري	 الأول	 ال�سكرتري	 لديها	 فكان	 اأرقاًما،	
امللوك	والأمراء	ت�سري	وخلفها	طابور	من	 وكان	لها	بالط	كبالط	
املعجبني،	وكانت	م�سهورة	بكرمها؛	حيث	ي�ستطيع	الأ�سدقاء	اأن	

يدخلوا	بيتها	كل	يوم	فيجدوا	طعاًما	مطبوًخا	ومائدة	مهياأة.
عام	 حتى	 رم�سي�ش	 فرقة	 يف	 ت�سرتك	 �سدقي	 زينب	 وبقيت	
زينب	 وفوجئت	 اخلارج،	 اإىل	 برحلة	 الفرقة	 وقامت	 1930م،	
فاألقت	 الثالثة،	 بيو�سف	وهبي	يقدم	لها	تذكرة	�سفر	يف	الدرجة	
الدرجة	 حياتي	 يف	 اأركب	 »مل	 له:	 وقالت	 وجهه،	 يف	 التذكرة	

الثالثة«.
عا�ست	هذه	املمثلة	طوال	حياتها	يف	الدرجة	الأوىل	وحر�ست	
والتحف	 منزلها،	 اأثاث	 من	 كثرًيا	 وباعت	 كرامتها،	 على	 دائًما	
الثمينة	التي	كانت	حتتفظ	بها	والهدايا	الفاخرة	التي	كانت	تنهال	
ودواوين	 الأدباء	 كبار	 بكتب	 مليئة	 كانت	 التي	 ومكتبتها	 عليها	
بعد	حياة	 الدواء	وذلك	 لت�سرتي	 باعتها	 ال�سعراء	حتى	مقربتها	
من	العز	والرفاهية	مل	تعرفها	فنانة	قبلها	اأو	بعدها،	ومع	ذلك	مل	
تفارق	البت�سامة	�سفتيها.	وكانت	تردد	دائًما	مثاًل	يقول	النا�ش:	
»خيبتها	ال�سبت	والأحد،	واأنا	خيبتي	مل	ترد	على	اأحد«.	وهي	
تلوم	الفنانني	ال�سبان	الذين	يبحثون	عن	الرثوة	والرثاء	قبل	اأن	
ا	 موظًفا	حكوميًّ لي�ش	 الفنان	 اإن	 تقول	 وكانت	 الفن	 عن	 يبحثوا	
حتى	يعامل	ح�سب	الدرجات،	واإمنا	يجب	اأن	يقفز	النابغ	ح�سب	
كفاءته	والطالب	عندما	يتخرج	يف	كلية	الطب	يبقى	كومبار�ش	يف	
الق�سر	العيني	حتى	ينبغ	وي�سري	طبيًبا	عظيًما	اأو	جراًحا	م�سهوًرا،	
ويعني	طبيًبا	يف	الأرياف	ويبقى	�سنوات	يذهب	اإىل	مر�ساه	راكًبا	

ا،	وبعد	�سنوات	ي�سل	اإىل	 على	حمار،	ثم	يكرب	الطبيب	تدريجيًّ
اإىل	الدرجة	التا�سعة.	وم�سيبة	 الدرجة	الأوىل	ليهوي	بعد	ذلك	
اأن	 اأو	 ال�سوك	 على	 مي�سي	 اأن	 فريف�ش	 الغرور	 هو	 ال�ساب	 الفنان	
اأن	ي�سعد	يف	 ي�سعد	درجات	الهرم	درجة	بعد	درجة،	واإمنا	يريد	

م�سعد	كهربائي	ول	يحتمل	ال�سرب	وال�ستمرار.
وتقول	زينب	�سدقي	اإنه	ملا	اأن�سئ	معهد	التمثيل	عام	1930م	
فوجئت	باأن	طلبة	ال�سنة	الأوىل	يف	املعهد	يهاجمون	يو�سف	وهبي	
من	 وغريهم	 ريا�ش	 وح�سني	 ر�سدي	 وفاطمة	 اأبي�ش	 وجورج	
و�سلوا	 حتى	 ال�سنني	 ع�سرات	 اأم�سوا	 الذين	 امل�سرح	 كواكب	
اإىل	�سماء	املجد.	وكانت	تقول	دائًما:	»ا�سربوا	وانتظروا	وكافحوا	
لت�سلوا	اإىل	�سماء	املجد	يف	24	�ساعة«.	والذين	جنحوا	منهم	هم	
الذين	كابدوا	ع�سرات	ال�سنني	وحتملوا	الفقر	واحلرمان.	اأما	الذين	
مل	يحتملوا	الكفاح	الطويل	فقد	ذهبوا	يف	زوايا	الن�سيان.	وتقول	
باب	 فيه	من	 نعمل	 كنا	 عندما	 زمان	 امل�سرح	 يرحم	 »اهلل	 زينب:	
بها	 اأمثل	 ثيابًا	 لأ�سرتي	 بيتي	 اأثاث	 فيه	 بعت	 يوم	 جاء	 الهواية.	
من	 ك�سب	 الذي	 الريحاين	 وجنيب	 الكاميليا،	 غادة	 يف	 دوري	
م�سر	 اإىل	 عاد	 ثم	 اجلنيهات	 األوف	 اجلنوبية	 اأمريكا	 يف	 رحالته	
من	 ميوت	 اأن	 وكاد	 الألوف	 هذه	 كل	 فيه	 خ�سر	 م�سرًحا	 وقدم	
اجلوع،	ثم	بداأ	يكافح	من	جديد	من	ال�سفر.	ويو�سف	وهبي	الذي	
ورث	عن	اأبيه	الأطيان	والعمارات،	ومل	يرتدد	يف	اأن	يغامر	بكل	
مليم	ورثه	وكافح	واأفل�ش	وغرق	يف	الديون	ومل	يياأ�ش،	بل	بداأ	من	
جديد،	وا�ستطاع	اأن	ي�سدد	كل	ديونه	حتى	اأ�سبح	من	اأ�سحاب	
اليوم	 لأ�سبحت	 فول	 بائعة	 بداأت	حياتي	 لو	 اأنني	 اإل	 املاليني.	
من	اأغنى	الأغنياء	ولكن	حياتي	ومتعتي	و�سعادتي	كانت	امل�سرح	

ومن	اأجله	كل	ت�سحية	تهون«.	
وكانت	اأمنية	زينب	اأن	متوت	وهي	على	امل�سرح	تقوم	بدورها،	
ولكن	القدر	مل	يحقق	لها	هذه	الأمنية.	كانت	واقفة	على	امل�سرح	
متثل	دور	مرجريت	جوتيه	يف	غادة	الكاميليا	ووقعت	على	الأر�ش	
واأ�سيبت	بك�سر	يف	ال�ساق،	ومل	تتوقف	عن	التمثيل	بل	ا�ستمرت	
�سقوطها	وعرجها	هو	 اأن	 امل�سرح	متثل	دورها	وظن	اجلمهور	 على	
اأن	 اإىل	 الدور	 متثيل	 يف	 اندجمت	 اأنها	 وتوهم	 الرواية،	 من	 جزء	
لتحية	 ال�ستار	 وارتفع	 الأر�ش.	 على	 و�سقطت	 امل�سرحية	 انتهت	
بطلة	امل�سرحية	فكانت	تبكي،	واجلمهور	كان	يتوهم	اأنها	اندجمت	
يف	الدور؛	دور	املراأة	العا�سقة	التي	متوت	من	احلب	ومر�ش	ال�سل	

يف	وقت	واحد.	واأ�سدل	ال�ستار	ومل	يرفع	بعد	ذلك.
عرجاء.	 والن�ساط	 واحليوية	 باحلركة	 املليئة	 املمثلة	 اأ�سبحت	
الذي	 املنظر	 عن	 عمرها،	 من	 الثمانني	 بلغت	 وقد	 يوًما	 �ساألتها	
عودة	 منظر	 منظران؛	 فقالت:	 اأبًدا،	 تن�ساه	 ول	 حياتها	 يف	 اأثر	
�سنة	1921	عندما	خرجت	م�سر	كلها	 املنفى	 �سعد	زغلول	من	
ال�سوارع،	 يف	 جالت	 مبظاهرة	 واملمثالت	 املمثلون	 وقام	 ت�ستقبله	
املمثلون	 وكان	 الأبي�ش،	 الربقع	 على	وجهي	 اأ�سع	 يومها	 وكنت	
ويحملون	 املزرك�سة	 امل�سرحية	 مالب�سهم	 يرتدون	 واملمثالت	
كما	خرج	 م�سرحياتهم،	 بها	يف	 يظهرون	 التي	 اخل�سبية	 �سيوفهم	
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اأطلقوا	 اأن	الإجنليز	 والق�ساة	ووكالء	النيابة	واملحامون	والأطباء	وال�سيوخ	وامل�سايخ،	والرجال	والن�ساء.	واأذكر	
النار	على	املتظاهرين	ف�سارت	جنازة	وطنية	كربى	يتقدمها	12	نع�ًسا	هي	نعو�ش	ال�سهداء	الذين	قتلهم	الإجنليز.	
تلطم	 الن�ساء	 كانت	 1927م؛	 اأغ�سط�ش	 	23 يوم	 يف	 زغلول	 �سعد	 جنازة	 يوم	 اأن�ساه	 ل	 الذي	 الثاين	 واملنظر	
خدودها،	والرجال	يبكون	وي�سيحون	»�سايبنا	ملني	يا	�سعد«.	كان	يف	كل	بيت	ماأمت	ويف	كل	قرية	ومدينة	جنازة،	
فلم	ت�سيع	جنازة	�سعد	يف	القاهرة	وحدها	بل	اأقيمت	له	جنازة	يف	كل	مدينة	وقرية.	مل	اأر	يف	حياتي	القاهرة	
حزينة	بائ�سة	تعي�سة	كما	راأيتها	يف	ذلك	اليوم.	ارتدى	النا�ش	جميًعا	مالب�ش	احلداد؛	كاأن	الذي	مات	هو	اأبوهم	
وابنهم،	وكل	�سيء	يف	احلياة	توقف؛	اأقفلت	امل�سارح	ودور	ال�سينما	اأبوابها،	واأغلقت	احلوانيت	واملقاهي	وكان	
النا�ش	مي�سون	يف	ال�سوارع	منك�سني	رءو�سهم،	ل	ت�سمع	�سوًتا	�سوى	�سوت	النحيب	والبكاء	والعويل.	يف	ذلك	

اليوم	راأيت	عظمة	هذا	ال�سعب	فعاًل،	واأح�س�ست	اأنني	فخورة	ب�سعب	يعرف	الوفاء.
وقالت	اإنها	ل	تن�سى	املمثلة	الراحلة	فردو�ش	حممد	التي	كانت	متثل	دور	الأم.	فقد	كانت	اإن�سانة	مبعنى	

الكلمة،	واإذا	�سمعت	اأنني	مري�سة	كانت	ت�سرع	اإىل	بيتي	حافية	تطمئن	على	�سحتي.
واأ�سادت	بنادية	لطفي	واإن�سانيتها	و�سهامتها،	وقالت:	»اإن	النا�ش	زمان	كانوا	يعرفون	ال�سداقة	والوفاء،	واأنه	

الآن	زاد	عدد	ال�سكان	ونق�ست	ال�سداقة	والوفاء«.	
ومنذ	اأيام	كانت	زينب	�سدقي	تزورين	يف	مكتبي،	و�ساألتها	فجاأة	عن	الرجل	الذي	لن	تن�ساه	اأبًدا،	ففتحت	
لقد	 �سنة.	 منذ	57	 اأحبته	 الذي	 الرجل	 را�سم	 اأحمد	 وكانت	�سورة	 واأعطتها	يل،	 واأخرجت	�سورة	 حقيبتها	
بقيت	هذه	ال�سورة	يف	حقيبة	يدها	57	�سنة..	اأحبت	وع�سقت	واأحبها	الكثريون	وع�سقها	الكثريون،	ولكن	

هذه	ال�سورة	بقيت	يف	حقيبة	يدها	طوال	هذه	ال�سنني	وكذلك	بقيت	يف	قلبها.

�سورة	جتمع	ثالًثا	من	فنانات	م�سر،	زينب	�سدقي	واأمينة	رزق	وفردو�ش	حممد.
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م�سر،	 ملوك	 اآخر	 ق�سة	 فاروق«	 »امللك	 م�سل�سل	 روى	
التاريخ	يف	 اأهملها	 التي	 الإن�سانية	 اجلوانب	 على	 ال�سوء	 م�سلًطا	
�سخ�سيته.	وقد	اأثار	العمل،	الذي	اأخرجه	حامت	علي،	موجة	من	
�سخ�سيات	 لها	 تعر�ست	 التي	 التاريخية	 املعاجلة	 حول	 الأ�سئلة	
الذاكرة.	 خارج	 و�سارت	 �سفحاتها	 طويت	 والتي	 امل�سل�سل،	
ملي�ش	 الدكتورة	 امل�سل�سل	 موؤلفة	 تعترب	 نت«،	 »العربية	 وبح�سب	
جابر	اأن	التاريخ	يف	تلك	الفرتة	»كان	مكتوبًا	مرتني:	مرة	كي	يتم	
اإخفاوؤه،	ومرة	ثانية	كي	يتم	اإظهاره	ب�سكل	يخدم	م�سلحة	ما«.	
منذ	 امل�سرية	 الربيدية	 الطوابع	 على	 املقالة	 هذه	 يف	 نعّرج	
قراءة	جتديدية	ل	 	 يوليو	1952م،	يف	 ثورة	 قيام	 �سدورها	وحلني	
اإىل	 امللكي	مل�سر،	بقدر	ما	ترمي	 الوجه	 تقف	عند	حدود	تظهري	
ا	بالدللت،	 ا	غنيًّ ا	ر�سميًّ ت�سليط	ال�سوء	على	ما	نعتربه	اإرًثا	وثائقيًّ
وي�ستاأهل	اأن	ن�ستعني	به	لإحياء	ذاكرة	�سجلت	بال�سورة	والعنوان	

فرتة	ما	من	تاريخ	املنطقة	املعا�سر.
الت�سوير	املخ�س�ش	للمجالت	الطوابعية،	يوم	 كانت	وظيفة	
حتيل	 الدللة،	 اأحادية	 التاأ�سي�ش،	 مرحلة	 ويف	 الأوىل	 الولدة	
وهذا	 الطابع.	 و�سّدرت	 �سممت	 التي	 املرجعية	 اأي	 الدولة	 اإىل	
يف	 1866م	 عام	 ن�ساأتها	 منذ	 امل�سرية)1(،	 الطوابع	 لنا	 �سجلته	 ما	
عهد	اخلديوي	اإ�سماعيل	)1863م	-	1879م(	و�سوًل	اإىل	قيام	
متعددة	 الطوابع	 هذه	 عنونت	 1922م.	 عام	 امل�سرية	 اململكة	
على	 مقت�سرة	 ر�سوماتها	 وكانت	 م�سرية؛	 بو�ستة	 بـ	 الإ�سدارات	
اأبي	الهول	والأهرامات	يف	جمملها	مع	ا�ستثناءين	اثنني؛	الأول	
ر�سومات	 التي	حملت	 عبارة	عن	جمموعة	طوابع	عام	1914م	
لـ	فلوكة،	وكليوباترا،	وق�سر	راأ�ش	التني،	واأهرامات	اجليزة،	واأبي	
الدين،	 �سالح	 وقلعة	 �سنبل،	 اأبي	 ومعبد	 والكرنك،	 الهول،	
ر�سم	 اإىل	 بالإ�سافة	 ذاتها	 الر�سوم	 حمل	 والثاين	 اأ�سوان؛	 و�سد	
الت�سويرية	 امل�ستجدات	 وهذه	 1921م.	 عام	 رم�سي�ش	 امللك	
كانت	فرعونية	بامتياز	فيما	عدا	الفلوكة	وق�سر	راأ�ش	التني	وقلعة	
�سالح	الدين،	و�سد	اأ�سوان.	وتكمن	اأهمية	ق�سر	راأ�ش	التني	يف	
الت�سوير	الطوابعي	الأول	الذي	يرمز	لأ�سرة	حممد	علي	يف	 اأنه	
�سهد	 الذي	 الوحيد	 املعماري	 ال�سرح	 هو	 فالق�سر	 الفرتة.	 تلك	
نحو	 ا�ستمرت	 والتي	 م�سر،	 يف	 علي	 اأ�سرة	حممد	 قيام	 وعا�سر	
مائة	وخم�سني	عاًما،	وهو	نف�ش	الق�سر	الذي	�سهد	لحًقا	غروب	
حكم	الأ�سرة	العلوية	عن	م�سر	عندما	ُخلَع	امللك	ال�سابق	فاروق	
راأ�ش	 ميناء	 املحرو�سة	من	 امللكي	 اليخت	 منه	على	ظهر	 ورحل	
اجلبل،	 قلعة	 اأو	 الدين	 �سالح	 قلعة	 اأما	 الإ�سكندرية.	 يف	 التني	
على	 علي،	 بجامع	حممد	 متثلت	 والتي	 امل�سريون،	 ي�سميها	 كما	
الطابع،	فهي	مزدوجة	الدللة.	واإذ	كانت	تت�سارك	مع	ق�سر	راأ�ش	
التني	يف	الإ�سارة	حلكم	العائلة	العلوية	يف	اإحداها،	فهي	اأول	معلم	
اإ�سالمي	ظهر	على	الطابع	امل�سري.	وقد	ذكرت	امل�سادر	واملراجع	
املختلفة	اأنه	ما	اإن	اأمت	حممد	علي	با�سا	اإ�سالح	القلعة،	وفرغ	من	
بناء	ق�سوره	ودواوينه	وعموم	املدار�ش،	راأى	اأن	يبني	جامًعا	كبرًيا	

بالقلعة	لأداء	الفرائ�ش	الدينية	وليت�سمن	مدفنه.		

1			الطوابع	املعرو�سة	من	جمموعة	ال�سيد	�سفيق	طالب.	

�سهدت	الطوابعية	امل�سرية	مع	قيام	اململكة	امل�سرية	واعتالء	
امللك	 بعده	 ومن	 1922م،	 عام	 م�سر	 عر�ش	 الأول	 فوؤاد	 امللك	
عنونت	 فقد	 ملحوًظا.	 تغرًيا	 1952م(،	 	- )1936م	 فاروق	
اإ�سداراتها	باللغة	العربية	با�سم	اململكة	امل�سرية،	واأحيانًا	بـ	الدولة	
امل�سرية.	وقد	اأ�سيف	عنوان	املنا�سبة؛	اأما	بالن�سبة	للغة	الأجنبية	
ر�سومات	 متثلت	 بدء،	 ذي	 وبادئ	 الفرن�سية.	 ا�ستعملت	 فقد	
الطوابع،	بالإ�سافة	اإىل	اأبي	الهول	والأهرامات	التي	اأم�ست	رموًزا	
اإ�سدارات	 يف	 امللك،	 اأي	 الدولة،	 براأ�ش	 احلديثة	 مل�سر	 اأيقونية	
تتعلق	 رموًزا	 اأو	 الطبوغرافية	 الرموز	 اأي�ًسا	 كما	حملت	 متعددة.	
بالربيد	عموًما	وبالربيد	اجلوي	حتديًدا.	يندرج	هذا	التدبري	الذي	
عام	1840م،	يف	 ن�ساأته	 منذ	 العاملي	 الطوابعي	 الإرث	 مع	 متاثل	
بح�سب	 	 حديثة	 ر�سمية	 بحلة	 والتمظهر	 الع�سر	 مواكبة	 اإطار	

مقايي�ش	ذلك	الزمان.
وظيفة	 بتطور	 الفرتة	 تلك	 طوابع	 ت�ساوير	 تطورت	 ومذاك	
ا،	تر�سيخية	وداعمة	لفكرة	 الطابع	الربيدي	التي	اأ�سحت،	تدريجيًّ
�سورة	 لر�سم	 ا�ستعادية	 ويف	حماولة	 التمثيلية.	 وكينونتها	 الدولة	
مدى	 على	 امتدت	 والتي	 وفاروق،	 الأول	 فوؤاد	 امللكني	 عهدي	
ثالثني	عاًما	)1922م	-	1952م(،	ن�ستعر�ش	طوابع	تلك	الفرتة	
الثيمية	 الريادة	يف	 بتلك	 م�سجلًة	 متعددة	 عناوين	 التي	حملت	
هذه	 ت�سنيف	 اإىل	 عمدنا	 للت�سهيل،	 وتوخًيا	 العربية.	 الطوابعية	
املجموعة	يف	بابني	اأ�سا�سيني؛	هما:	الباب	الأول	باب	ال�سيا�سة،	

والباب	الثاين	باب	الإجنازات.
		تنق�سم	الطوابع	التي	ميكن	ت�سنيفها	يف	باب	ال�سيا�سة	اإىل	
حيزين	متداخلني؛	اأولهما	امللكية	الوليدة	امل�ستجدة	كنظاِم	حكٍم	
والتي	ا�ستمدت	كينونتها	من	امللك	و�سخ�سه،	والتي	ارتاأت	اأن	
تر�سم	�سورتها،	اأ�سوة	بعرو�ش	اأوروبا	العريقة.	�سمن	هذا	التوجه،	
�سدرت	الطوابع	التي	حملت	ر�سومات	امللك	فوؤاد	الأول	اأعوام	
فاروق	 وامللك	 	، و1936م()2(	 و1932م	 و1927م	 )1922م	
اأعوام	)1937م	و1939م	و1945م	و1947م	و1952م(.	كما	
اأنها	عمدت	اإىل	اإ�سدار	طوابع	تذكارية	للمنا�سبات	امللكية؛	مثل	
1938م	 فاروق	 امللك	 وعيد	 1926م؛	 فوؤاد	 امللك	 ميالد	 عيد	
فاروق	 العهد	 ويل	 وعيد	 1951م؛	 الثاين	 وزواجه	 و1945م	
العهد	 ويل	 فوؤاد	 اأحمد	 الأمري	 وميالد	 1929م؛	 عام	 التا�سع	
واأمري	ال�سعيد	عام	1952م.	كما	ُرمز	للطفولة	عام	1941م	بطابع	
ميالدها	 ولعيد	 فاروق،	 امللك	 ابنة	 فريال	 الأمرية	 �سورة	 يحمل	

اخلام�ش	عام	1943م.
نالت	 وم�سروعيته،	 احلكم	 ا�ستمرارية	 لإظهار	 حماولة	 ويف	 	
طوابع	 اأربعة	 ف�سدرت	 الطوابع.	 من	 ن�سيبها	 علي	 حممد	 اأ�سرة	
لوفاة	 الثامنة	 الذكرى	 مبنا�سبة	 الأول	 احلاكمة؛	 لالأ�سرة	 مكر�سة	
اخلم�سني	 الذكرى	 والثاين	يف	 عام	1944م.	 الأول	 فوؤاد	 امللك	
لوفاة	اخلديوي	اإ�سماعيل	عام	1945م.	والثالث	مبنا�سبة	الذكرى	
حمل	 الأخري	 وهذا	 1948م.	 عام	 با�سا	 اإبراهيم	 لوفاة	 املئوية	
�سورته	و�سورة	�سفن	بحرية	يف	ا�ستذكار	ملعركة	»نافرينو«	البحرية	

2			التواريخ	املدرجة	يف	املقالة	هي	تواريخ	�سدور	الطوابع.			
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العثماين	 الأ�سطولن	 فيها	 ا�سرتك	 التي	 عام	1827م،	 الفا�سلة	
اليوناين	 التمرد	 لقمع	 با�سا	 اإبراهيم	 بقيادة	 كان	 الذي	 وامل�سري	
الأوروبية	 القوات	 تدخل	 اأدى	 والتي	 العثمانية،	 ال�سلطنة	 على	
اأما	 العثمانيني.	 هزمية	 اإىل	 ورو�سيا،	 وبريطانيا	 فرن�سا	 وهي	 فيها،	
طابع	 له	 ف�سدر	 علي،	 حممد	 احلديثة	 امل�سرية	 الدولة	 موؤ�س�ش	
خارطة	 يحمل	 1949م	 عام	 لوفاته	 املئوية	 الذكرى	 مبنا�سبة	
الإمرباطورية	امل�سرية	يف	عهده	بالإ�سافة	اإىل	ر�سمته.	ومتى	نظرنا	
بتمعن	اإىل	هذه	الطوابع	التي	�سدرت	يف	عهد	امللك	فاروق	ملك	
بفرع	 الحتفالية	 ح�سر	 م�ساألة	 بجالء	 لنا	 تبُد	 وال�سودان،	 م�سر	
من	فروع	الأ�سرة	احلاكمة؛	اأي	من	املوؤ�س�ش	الأول	مروًرا	باإبراهيم	
با�سا	ابن	حممد	علي،	فاإ�سماعيل	بن	اإبراهيم،	و�سوًل	اإىل	امللك	
فوؤاد	الأول	ابن	اإ�سماعيل،	وانتهاًء	بامللك	فاروق	بن	فوؤاد،	ودون	

التوقف	عند	حكام	م�سر	الآخرين	من	ذرية	حممد	علي.	
التوجه	 تعك�ش	 تذكارية	 طوابع	 �سدرت	 اآخر،	 جمال	 ويف	 	
مهمة	 حمطات	 ت�سكل	 ملنا�سبات	 وُكر�ست	 للحكم،	 ال�سيا�سي	
املعاهدة	 عند	 ونتوقف	 احلديث.	 م�سر	 تاريخ	 يف	 وم�سريية	
امل�سري	 للوفد	 جامعة	 ب�سورة	 متثلت	 التي	 الإجنليزية	 امل�سرية	
برئا�سة	النحا�ش	با�سا	والوفد	الإجنليزي	عام	1936م.	وكان	ملوؤمتر	
وامليدالية	 الطوابع	 فحملت	 ن�سيبه؛	 المتيازات	 لإلغاء	 منرتو	
�سدر	 كما	 1937م.	 عام	 مميزة	 ر�سمة	 للمنا�سبة	 �سدرت	 التي	
اإىل	 �سعود	 بن	 العزيز	 عبد	 امللك	 جاللة	 زيارة	 مبنا�سبة	 مميز	 طابع	
ن�سيًبا	 العربية	 الدول	 جامعة	 تاأ�سي�ش	 ونال	 1946م.	 عام	 م�سر	
اجلامعة	 �سعار	 اأحدها	 فحمل	 امل�سرية،	 الطوابع	 اإ�سدارات	 من	
يف	 انعقد	 الذي	 للجامعة	 الأول	 املوؤمتر	 يغب	 ومل	 1945م.	 عام	
طوابع	حملت	 �سبعة	 ف�سدرت	 الطوابعي؛	 التكرمي	 عن	 اإن�سا�ش	
هذا	 واأ�س�ش	 1946م؛	 عام	 املوؤمتر	 يف	 امل�ساركني	 كبار	 ر�سومات	
مفعوله	 يزال	 ل	 تقليًدا	 القمة	 مبوؤمترات	 املتعلق	 الطوابعي	 ال�ساأن	

�سارًيا	اإىل	يومنا	هذا.	
ومبنا�سبة	اإخالء	القوات	الأجنبية	لقلعة	اجلبل،	حمل	الطابع	
عام	1946م؛	كما	 امل�سري	 والعلم	 والقلعة	 فاروق	 امللك	 ر�سمة	
بدا	اأي�ًسا	امللك	وهو	يرفع	العلم	امل�سري	على	طابع	مبنا�سبة	جالء	
الربملان	 ومتثل	 1947م.	 عام	 النيل	 دلتا	 عن	 الأجنبية	 القوات	
امل�سري	على	طابع	بريدي	1947م؛	مبنا�سبة	انعقاد	املوؤمتر	ال�ساد�ش	

والثالثني	لالحتاد	الربملاين	الدويل	يف	القاهرة.	
و�سول	 مبنا�سبة	 	 طابع	 �سدر	 ال�سيادة،	 ملو�سوع	 وا�ستتباًعا	
القوات	امل�سرية	اإىل	غزة	متثل	بر�سمة	حملت	�سورة	امللك	فاروق	
طابع	 	كما	�سدر	 عام	1948م.	 الع�سكرية	يف	 امل�سرية	 والقوات	
ويتوج	 1949م.	 عام	 الق�سائي	 النظام	 انتهاء	 مبنا�سبة	 تذكاري	
تاريخ	اإلغاء	معاهدة	1936م	ال�ساأن	ال�سيادي،	لذا	اأتت	املجموعة	
التي	�سدرت	للمنا�سبة	عام	1952م	�سديدة	التعبري.	وقد	حمل	
»م�سر	 وعبارة	 جمنحة	 بامراأة	 متمثلة	 م�سر	 ر�سمة	 منها	 طابع	
وال�سودان	حتت	تاج	الفاروق«	»16	اأكتوبر	1951م«.	اأما	الطابعان	

الآخران	من	املجموعة،	فحمال	�سورة	امللك	فاروق،	وعبارة	»ملك	
م�سر	وال�سودان«.				

التذكارية	 الطوابع	 اأن	 نرى	 خال�سة،	 بحثية	 نظر	 وجهة	 ومن	
اأنها	 على	 اإدراجها	 ميكن	 "الإجنازات"  باب	 يف	 ن�سنفها	 التي	
التي	 ال�سلطة	 هذه	 م�سروعية	 تخدم	 منظمة	 ترويجية	 اأيديولوجيا	
تبثها	عرب	الدعاية	لالإجنازات	وال�سعي	لتحديد	الأهداف.	دعاية	
ر�سمية	متلك	قابلية	النت�سار	يف	جميع	اأ�سقاع	العامل،	باأقل	كلفة	
الطوابع	عناوين	عديدة؛	مثل	 ممكنة.	وحتمل	هذه	املجموعة	من	
تد�سني	 منا�سبات	 ف�ساًل	عن	 واملعار�ش،	 الأكرث،	 املوؤمترات	وهي	

مرافق	ومعاهد	ومن�ساآت	ر�سمية.
وبوقفة	�سريعة	نقراأ	عناوين	املوؤمترات	التي	حفظها	لنا	الطابع	
اأول	 )ويعترب	 )1925م(	 للجغرافيني	 الدويل	 املوؤمتر	 امل�سري:	
اإ�سدار	تذكاري(،	املوؤمتر	املالحي	الدويل	)1926م(،	موؤمتر	القطن	
الدويل	)1927م	و1938م	و1948م	و1951م(،	موؤمتر	الإح�ساء	
)1927م(،	املوؤمتر	الدويل	لأمرا�ش	املناطق	احلرة	)1928(،	املوؤمتر	
الدويل	 الطريان	 موؤمتر	 )1932م(،	 احلديدية	 لل�سكك	 الدويل	
)1933م(،	املوؤمتر	العا�سر	لحتاد	الربيد	العاملي	)1934م(،	موؤمتر	
الدويل	 املوؤمتر	 )1937م(،	 ع�سر	 اخلام�ش	 الدويل	 العيون	 طب	
الدويل	 املوؤمتر	 )1938م(،	 والال�سلكية	 ال�سلكية	 لالت�سالت	
للجذام	)1938م(،	واأخرًيا	موؤمتر	املالحة	الدويل	لل�سرق	الأو�سط	
موؤ�سرين	ملحوظني:	 القراءة،	 ون�ستخل�ش،	من	هذه	 )1946م(.	
م�سر،	 يف	 عقدت	 التي	 الدولية	 املوؤمترات	 لهذه	 العلمية	 احليوية	

واملكانة	العاملية	التي	تبواأتها	القاهرة		يف	تلك	الفرتة.	
ويف	تكري�ش	ر�سمي	ثمني،	ي�سكل	مثابرة	اقت�سادية	متميزة،	
�سدرت	طوابع	مبنا�سبة	افتتاح	بور	فوؤاد	عام	1926م،	وافتتاح	اخلط	
اجلوي	بني	القاهرة	واأثينا	وروما	عام	1948م،	واملعر�ش	الزراعي	
ال�سناعي	اأعوام	1926م	و1931م	و1936م	و1949م.	ويف	لفتة	
تتعدى	الن�سغالت	الطوابعية	الر�سمية،	ل	�سرَي	من	الإ�سارة	اإىل	
الزراعي،	ومت	 املتحف	 باإن�ساء	 التفكري	 فوؤاد	مت	 امللك	 اأنه	يف	عهد	
ويف	 الغر�ش.	 لهذا	 اإ�سماعيل	 فاطمة	 الأمرية	 �سراي	 تخ�سي�ش	
العام	1938م،	افتتح	امللك	فاروق	املتحف	الذي	ي�سجل	تاريخ	
حتى	 التاريخ	 قبل	 ما	 ع�سور	 منذ	 الطويل	 تاريخها	 عرب	 الزراعة	

الع�سر	احلديث.	
�سدرت	 الذي	 احلديثة	 اجلميلة	 للفنون	 الدويل	 املعر�ش	 اأما	
اآخر	ن�ستذكر	من	خالله	 له	طوابع	عام	1947م،	فيحيلنا	ملنحى	
تاريخ	الفنون	اجلميلة	احلديثة	يف	م�سر	يف	حمطتني؛	هما:	املحطة	
1908م	 عام	 القاهرة	 يف	 اجلميلة	 الفنون	 مدر�سة	 افتتاح	 الأوىل	
متحف	 افتتاح	 الثانية	 واملحطة	 الزمان،	 من	 ونّيف	 قرن	 منذ	 اأي	
الفن	احلديث	يف	�سراي	جنران	عام	1937م.	ويف	الإطار	الرتبوي	
الثقايف	نف�سه،	�سدرت	طوابع	تذكارية	مبنا�سبة	افتتاح	معهد	فوؤاد	
للجمعية	 وال�سبعني	 اخلام�سة	 الذكرى	 ويف	 لل�سحراء،	 الأول	
تاريخ	 ل�سرد	 يت�سع	 املقام	ل	 واإن	كان	 امل�سرية.	 امللكية	 اجلغرافية	



التي	 الطوابع	 هذه	 لكن	 اأهميتها،	 على	 العلمية	 ال�سروح	 هذه	
على	 ثقافية	 تاريخية	 باإ�ساءة	 كفيلة	 املنا�سبات	 هذه	 لنا	 حفظت	

حمطات	حتديثية	مهمة	يف	تاريخ	م�سر	احلديث.	
كان	للطابع	الذي	�سدر	مبنا�سبة	الذكرى	اخلام�سة	والع�سرين	
جلامعة	فوؤاد	الأول	عام1950م	دللت	خا�سة.	فاجلامعة	الأهلية	
واحد	يف	 طابق	 قائمة	يف	 وظلت	 عام	1908م،	 ا	 ر�سميًّ تاأ�س�ست	
ق�سر	»جانا	كلي�ش«.	ويف	عام	1925م،	�سدر	مر�سوم	ملكي	من	
اأحمد	فوؤاد	ملك	م�سر	واأول	رئي�ش	للجامعة	فيما	�سبق	بتحويلها	
وبذلك	 امل�سرية«،	 »اجلامعة	 و�سميت	 حكومية،	 جامعة	 اإىل	
الدولة.	 متلكها	 كله	 ال�سرق	 يف	 قومية	 جامعة	 اأقدم	 تاأ�س�ست	
التي	 بالأر�ش	 اإ�سماعيل	 اخلديوي	 ابنة	 فاطمة	 الأمرية	 تربعت	
تقوم	عليها	اجلامعة	اليوم،	و�سيدت	فيها	بنايات:	كليات	الآداب،	
والطب،	واحلقوق،	والهند�سة،	والطب	البيطري،	والزراعة،	ف�ساًل	
رحيل	 بعد	 1936م	 ويف	 اجلامعية.	 واملدينة	 اجلامعة	 مكتبة	 عن	
امللك	فوؤاد،	اأطلق	ا�سمه	على	اجلامعة	تكرميًا	له.	وهذا	ما	يرتجمه	
الطابع	الربيدي	الذي	حمل	عنوان	»جامعة	فوؤاد	الأول«	والتاريخ	
1952م،	 يوليو	 	23 ثورة	 قامت	 وحينما	 1950م«.	 	- »1925م	

تغري	ال�سم	اإىل	»جامعة	القاهرة«.
وختاًما	نعرج	اأي�ًسا	على	مو�سوعي	الربيد	والريا�سة	لريادتهما	
العربية؛	 الطوابعية	 م�سار	 على	 انعكا�سهما	 وبالتايل	 عام،	 ك�ساأن	
اإذ	�سدرت	طوابع	تذكارية	مبنا�سبة	مرور	ثمانني	عاًما	على	�سدور	
اأربعة	 من	 املجموعة	 تكونت	 1946م.	 عام	 م�سرية	 طوابع	 اأول	
ر�سمة	 والثاين	 م�سري،	 طابع	 اأول	 ر�سمة	 الأول	 حمل	 طوابع	
ر�سمة	 والرابع	 فوؤاد،	 امللك	 ر�سمة	 والثالث	 اإ�سماعيل،	 اخلديوي	
قلب	كل	عربي؛	كون	 فاروق.	وهي	ذكرى	حميمة	على	 امللك	

والأمر	 العربية	عام	1866م.	 الطوابع	 باكورة	 هو	 امل�سري	 الطابع	
اأول	طابع	 لها	 التي	�سدر	 الريا�سة	 اأي�ًسا	على	مو�سوع	 ين�سحب	
عربي	مبنا�سبة	الدورة	الأوىل	لألعاب	البحر	الأبي�ش	املتو�سط	عام	

1951م.		

وكما	�سبق	عر�سه،	فمنذ	ظهوره	يف	�ستينيات	القرن	التا�سع	
يف	 تنوعات	 التاريخ	 عرب	 امل�سري	 الربيدي	 الطابع	 اتخذ	 ع�سر،	
ووظائف	 اأدوار	 له	 وكانت	 العامل.	 طوابع	 مبعظم	 اأ�سوة	 اأدواره	
تطورت	من	العالمة	الرمزية	اإىل	الذاكرة	اجلمعية،	مروًرا	بالنزعة	
اإىل	الأر�سفة،	اإىل	اإعالنه	كجزء	من	مقت�سيات	الدعاية	الر�سمية	
الربيدي،	 بالطابع	 املنوطة	 الأدوار	 تلك	 كل	 بني	 ومن	 للدولة.	
ا	حاولنا	من	 ظلت	طبيعته	كوثيقة	اأر�سيفية	وتاريخية	جماًل	حيويًّ
بها	 وا�ستعنا	 امللكية،	 فرتة	 معامل	 ما	عن	 �سورة	 ا�ستعادة	 خاللها	
لب�سط	هذا	املو�سوع	احليوي	للقارئ	العربي،	دون	اأن	نغفل	كونها	
بكل	 اأ�سوة	 ولإجنازاتها،	 ولراأ�سها	 للدولة	 مروت�سًة	وجمّملة	 �سورًة	
حرفية	 بحكم	 وم�سبوطة	 مقنّنة	 دعاية	 لكنها	 الدعاية.	 اأ�سكال	
لب�ش	 ل	 التي	 الر�سمية	 و�سمته	 الطابع	 وجدية	 الر�سمية	 الإدارة	
فيها،	والتي	ل	منا�ش	لنا	من	التوقف	عندها	مبو�سوعية	وعلمية.

هو	 حجمه،	 �ساآلة	 على	 الربيدي،	 الطابع	 اإن	 بالقول	 ونختم	
ح�سارية	 وف�سحة	 لكينونتها،	 ورمز	 ال�سلطة،	 اأدوات	 من	 واحد	
وثقافية	وتوا�سلية	ل�سريورتها،	ولهذه	اخلا�سيات	يحّق	له	اأن	يتخذ	

مكانته	املميزة	وامل�سّرفة	يف	ذاكرة	م�سر	بفخر	واعتزاز.
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�أنا »�لقبقاب«
كنُت	قبل	مئات	ال�سنني	حذاء	امللوك	والفر�سان	والق�ساة،	قبل	اأن	يتدهور	بي	احلال	اإىل	
اأن	كان	الإ�سكافيون	يتفنون	يف	�سناعتي،	 و�سع	بائ�ش	يف	»مي�سة«	اأي	مكان	الو�سوء.	وبعد	

اأ�سبحوا	يكتفون	بقطعة	خ�سب	م�ستطيلة	يعلوها	�سري	�سميك	من	اإطارات	ال�سيارات.
ثم	�سرعان	ما	ا�ستبدلوين	بـ	»�سبا�سب«	�سينية	من	بال�ستيك	رديء،	ملوثة	ولزجة	معظم	
الوقت.	وعندما	�ساألني	»ال�سب�سب«:	منذ	متى	واأنت	هنا؟	اأخربته	اأنني	هنا	منذ	مئات	ال�سنني!	
»ال�سبا�سب«	 تلك	 كانت	 اجلميالت!	 حذاء	 يوًما	 كنت	 اأنني	 ي�سدق	 ومل	 �ساخًرا،	 فابت�سم	
اأو	 »طرقعة«	 وي�سمونها	 والكبار،	 ال�سغار	 يحبها	 التي	 الرنانة،	 خطواتي	 اإيقاع	 على	 حت�سدين	

»قرقعة«.
ورغم	اأنني	اأكرث	نظافة	منها،	واأعي�ش	اأطول،	ول	اأتاأثر	باحلرارة	ول	الربودة،	واأحافظ	على	
يف	 الأخرية	 اأيامي	 اأق�سي	 اأن	 علّي	 ا�ستكرثوا	 النزلق،	 واأمنع	 ت�سققات،	 بال	 جميلة	 القدم	
»املي�سة«	فلم	يعد	يل	اأثر	�سوى	ما	يروى	عني	وعن	اأجدادي	يف	الكتب.	فا�سمحوا	يل	اأن	اأكتب	
لكم	�سطوري	الأخرية،	وقبل	اأن	اأبداأ،	اأو�سيكم	اأوًل	اأن	حتفروا	على	قربي	هذين	البيتني	لبن	
هانئ	الأندل�سي	الذي	ُقتل	عام	362هـ،	وكاأنه	كان	يتنباأ	مب�سريي	قبل	اأكرث	من	األف	عام:

مائ�س �لعطف من غناء �حلمام كنت غ�سًنا بني �لأنام رطيًبا   

يف �لذل برغم �أد��س بالأقد�م �سرت �أحكي رءو�س �أعد�َك   

   لن	اأ�ستطيع	اأن	اأتذكر	ولدة	اأجدادي	الأوائل،	لكن	كل	املدن	العربية	كانت	تتفنن	يف	
�سناعتي،	يف	دم�سق	والقاهرة	وبغداد	وبريوت،	وكان	الإ�سكافيون	يعي�سون	على	�سناعتي،	بل	

كان	يل	�سوق	با�سمي	خلف	اجلامع	الأموي	يف	دم�سق	ي�سمى	»�سوق	القبقابية«.
وامل�سم�ش	 واجلوز	 والزان	 احلور	 �سجر	 الأخ�ساب	من	 اأرقى	 نعلي	 وا�ستخدموا	يف	�سناعة	
وال�سف�ساف	والتوت.	يقومون	اأوًل	بتقطيع	اخل�سب	اإىل	�سرائح	مر�سومة	ح�سب	مقا�ش	القدم،	
التنعيم	وي�سمل	احلف	 الزوائد	الأمامية	واخللفية،	وبعدها	يتم	ت�سكيل	الكعب،	ثم	 اإزالة	 ثم	
والطالء.	باخت�سار	كانت	قطعة	اخل�سب	تتحول	اإىل	منحوتة	جميلة،	ومن	اأعالها	يتم	تثبيت	
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النعل	 تزيني	 يتم	 وغالًبا	 القبقابية.	 بامل�سامري	 اجللدي	 ال�سري	
الكرمية،	 والأحجار	 باجلواهر	 واأحيانًا	 والعظم،	 بال�سدف	 وال�سري	

لكبار	القوم	ون�سائهم.
�أنو�ع

للفقراء	 والن�ساء،	 للرجال	 مني،	 كثرية	 اأنواع	 هناك	 كانت	
الذي	 »الزحاف«	 مثل:	 به؛	 خا�ش	 ا�سم	 نوع	 ولكل	 والأغنياء،	
رباوي«	الذي	كان	ي�سل	 ا�ستهر	بني	العوام،	و»ال�سجك«،	و»ال�سِّ
ي�سل	 وقد	 و»العكاوي«.	 و»اجلرك�سي«	 �سرب،	 اإىل	 نعله	 ارتفاع	
تطويل	 يف	 القامة	 ق�سار	 رغب	 اإذا	 ذراع	 ن�سف	 اإىل	 ارتفاعي	
ال�سابع	 القرن	 يف	 الأموي	 اجلامع	 موؤذن	 اأن	 درجة	 اإىل	 اأنف�سهم،	
لريفعه	 ا	 جدًّ عاٍل	 قبقاب	 له	 ُعمل	 القامة،	 ق�سري	 وكان	 للهجرة،	

عن	الأر�ش.
�أيام.. و�أيام

فرح	 اأيام	 �سهدت	 واأجدادي	 اأنا	 الطويل	 عمري	 بحكم	
و�سعادة	واأيام	عذاب	و�سقاء،	فلي�ش	اأ�سد	على	نف�سي	من	اإذلل	
زوج	 اإهانة	 اأو	 م�سئول،	 »قبقاب«	 تقبيل	 على	 واإجباره	 رجل	حر	

لمراأته	و�سربها	بي	اإىل	اأن	يحدث	لها	عاهة.
م�سرع	 وراء	 كنت	 باأنني	 يتهمونني	 ولالأ�سف	
قا�سي	احلنفية	يف	م�سر	برهان	الدين	الكركي	الذي	
كان	يتو�ساأ	على	بركة	الفيل	وانزلقت	رجله،	وعندما	
عائمة	 عمامته	 فراأوا	 الربكة	 اإىل	 جاءوا	 ا�ستبطوؤوه،	

وفردة	من	قبابه	على	ال�سلم.
يل	 يغفرها	 ل	 التي	 امل�سهورة	 احلادثة	 لكن	
انهيار	 �سبب	 كنت	 باأنني	 فيها	 واتهمت	 اأحد،	
عندما	 املماليك	 دولة	 وقيام	 الأيوبية	 الدولة	
امللكة	 على	 احلمام	 وجواريها	 علي	 اأم	 اأغلقت	
�سربًا	 عليها	 وانهلن	 1257م	 عام	 الدر	 �سجر	
اأحد	 ي�سمع	 اأن	 دون	 ماتت	 اأن	 اإىل	 بالقباقيب	

�سراخها	فينقذها!
يجر�سون	 كانوا	 اأنهم	 ذلك	 من	 والأ�سواأ	
عنقه	 ويعلق	يف	 على	حمار،	 بالطواف	 اجلناة	
الدونية	 النظرة	 تلك	 ملاذا	 اأدري	 ول	 قبقاب.	
يفارقنا،	 ول	 معنا	 يعي�ش	 الذي	 للحذاء	

وي�سهد	اأيامنا	كلها	بحلوها	ومرها!
ِجنِّي	 عن	 ُتروى	 طريفة	 ق�سة	 وهناك	
حنبل	 ابن	 فدفع	 املتوكل	 جارية	 تلب�ش	
بقبقاب	الو�سوء	اإىل	�ساحب	له،	وقال	له:	
عند	 وجتل�ش	 املوؤمنني	 اأمري	 دار	 اإىل	 مت�سي	
لك	 يقول	 للجني:	 وتقول	 اجلارية	 راأ�ش	
اأحمد:	اأيهما	اأحب	اإليك	تخرج	من	هذه	

فقال	 �سلف،	 ما	 وقال	 النعل؟	فم�سى	 بهذا	 اأ�سفعك	 اأو	 اجلارية	
اجلني	على	ل�سان	اجلارية:	»ال�سمع	والطاعة،	لو	اأمرنا	األ	نقيم	يف	

العراق	لغادرنا«.
و�سعادة،	 فرح	 كلها	 اأيام	جميدة،	 كانت	يل	 ذلك	 مقابل	 يف	
احل�سناوات	 كانت	 بن	قالوون،	 النا�سر	حممد	 امللك	 ففي	عهد	
من	الطبقة	الراقية	يحر�سن	على	تر�سيعي	باملجوهرات.	ويكفي	
تعرف	 ل	 التي	 البائ�سة	 ال�سينية	 »ال�سبا�سب«	 تلك	 اأذّكر	 اأن	
اإىل	م�سر	عام	1372م	وكان	يف	 وفد	 ال�سام	 نائب	 اأن	 	 تاريخي،	
فيها	 الذهب	 من	 ن�سائية	 قباقيب	 »ثالثة	 لل�سلطان	 هداياه	 جملة	
اأما	 درهم«.	 األف	 مائة	وخم�سون	 قيمتها	 باجلوهر	 مر�سعان	 اثنان	
الآن	فلالأ�سف	ثمني	ل	ي�ساوي	خم�سة	جنيهات	ول	يغري	اأحًدا	

بال�سراء!
يف �لأغاين و�لأفالم

اأكون	 اأن	 ويحر�سن	 بارتدائي،	 يتدللن	 اجلميالت	 كانت	
ا	بالف�سة	كما	يف	 مرتفًعا	عن	الأر�ش،	ومطرًزا	بال�سدف،	اأو	مطليًّ

القبقاب	العراي�سي	الذي	كان	من	لوازم	الزفاف	يف	�سوريا.
اأنني	كنت	اأ�سكل	مع	اخلالخيل	�سيمفونية	 ولأعرتف	لكم	
اإغواء،	بدًءا	من	جواري	الق�سور	حتى	ح�سناوات	الأ�سر	الراقية	
اأر�سيات	 على	 بدلل،	 بي	 ي�سرن	 كن	 اللواتي	 العراق	 يف	

الأحوا�ش	والطوارم.
لالأ�سف	ولت	تلك	الأيام،	ومل	يبق	لتلك	الفتنة	

من	اأثر	�سوى	اأغنية	ل�سادية	تقول	فيها:
	»رنة	قبقابي	يا	امه

واأنا	ما�سية	يا	امه	بتميل	را�سي
قالوا	 الــــكل	

ا�سم	اهلل
حتى	العزول	القا�سي«

حممود	 العزيز	 عبد	 اأغنية	 منها	 والأجمل	
اللي	 »يا	 فيها:	 يقول	 التي	 يا	جميل«	 اأ�سمر	 »يا	
كعابك	فوق	قبقابك	ورد	يف	ميه«	..	هل	هناك	

�سعر	اأجمل	من	هذا	قيل	يف	فتنتي؟
كلماتها	 فتقول	 الليبية	 ال�سعبية	 الأغنية	 اأما	

على	ل�سان	زوج:
»يالب�سة	القبقاب

	طقة	بطقة
	ردي	بالك	علّي
اأنا	دافع	حقه«



ويف	الأهازيج	ال�سورية	اأغنيات؛	مثل:	»مريت	من	قدام	بابها..	و�سمعت	رنة	قبقابها«	و»قبقابك	
ترللي..	و�سريه	بيغني..	وعرو�ستنا	احللوة	بعمرك	تتهني«.
ولل�ساعر	اإ�سماعيل	بريك	ق�سيدة	طريفة	يقول	فيها:

َفَرَمـْت بوجهي فردة �لقبقاِب �لإعجاِب غاية  �َسْلَوى  �أَبَلْغُت 

َفَجَرْت �إيَلّ وجرجرت �أثو�بي ٍد بتــوُدّ ونهرتهــا  لطفتهــا 

عام«	 مدير	 »مراتي	 فيلم	 بالطبع	 تذكرون	 ولعلكم	 بطلها،	 كنت	 كثرية	 وحكايات	 واأفالم	 اأغنيات	 	 	
و»قبقاب«	املوظف	»عبد	القوي«	اأو	�سفيق	نور	الدين	الذي	كان	يحتفظ	به	داخل	»دو�سيه«	لأوقات	
ال�سالة،	واأي�ًسا	قبقاب	»غوار	الطو�سة«	للفنان	ال�سوري	دريد	حلام	الذي	كان	يتبخرت	فيه	مدبًرا	املقالب.
كاأن	الفن	ل	يريدين	اأن	اأموت	وتنقطع	�سريتي	من	احلياة،	لذلك	تفاجاأت	اأن	الفنانات	خرجن	يف	
مظاهرات	�سد	جماعة	الإخوان	وهن	يرفعهن	»القباقيب«.	ومازال	ع�ساق	»الأنتيكات«	يعلقونني	يف	

بيوتهم	كديكور	بعد	تزييني	بالنقو�ش.
الوهاب	 العاطي	 النا�ش	يقولون	»�سبحان	 ال�سعبية	مل	ينقطع	ذكري	فيها،	فمازال	 حتى	الأمثال	
بعد	ال�سب�سب	والقبقاب«،	و»لف	ال�سري	على	القبقاب	�سار	الأعداء	اأحباب«،	و»ال�سب�سب	والقبقاب	

بقوا	اأ�سحاب«.
قد	اأكون	انقر�ست	من	العامل	العربي،	وانقر�ش	الإ�سكافيون	املهرة،	بعد	اأن	اأ�سبحنا	جميًعا	نعي�ش	
عالة	على	املنتجات	ال�سينية	وغريها،	ول	ن�سنع	اأي	�سيء	باأيدينا	وعلى	ذوقنا.	لكن	الأمل	الآن	يف	
بيوت	الأزياء	الراقية	التي	مازالت	تقدرين	حق	قدري،	وتتفنن	يف	�سناعة	اأحذية	ن�سائية	باهظة	الثمن،	
م�ستوحاة	من	طرازي	العتيق؛	لأنه	يك�سب	القدم	الراحة	واجلمال،	فال�سر	كله	يكمن	يف	نعل	�سميك	
عاٍل	و�سري	جلدي،	واإيقاع	اأثناء	ال�سري.	هذا	هو	�سري	الذي	لن	ت�ستغني	عنه	كل	ن�ساء	العامل	اأبًدا.
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يف	 الإ�سكندرية	 مبدينة	 مزراحي	 توجو	 ولد	
يهودية	 م�سرية،	 لأ�سرة	 1901م	 عام	 يونية	 	2
الديانة.	وتعلم	مبدار�ش	الإ�سكندرية	حتى	ح�سل	
على	دبلوم	التجارة	الفرن�سية،	ح�سل	على	درجة	
لعدة	 اإجادته	 بجانب	 القت�ساد،	 يف	 الدكتوراه	
1921م	 عام	 يف	 اإيطاليا	 اإىل	 رحل	 ثم	 لغات.	
انتقل	 ليكمل	تعليمه	يف	درا�سة	التجارة،	ولكنه	
اإىل	فرن�سا،	ويف	عام	1928	عاد	اإىل	الإ�سكندرية.	
امل�سرية	 الأفالم	 �سركة	 بتاأ�سي�ش	 قام	
باإن�ساء	 قام	 1929م	 عام	 ويف	 بالإ�سكندرية،	
اأول	 عر�ش	 1930م	 عام	 يف	 �سينمائي.	 ا�ستديو	
وبعد	 »بلفي«.	 �سينما	 بدار	 »الهاوية«	 اأفالمه	
ا�سم	جديد	 القاهرة	حتت	 ثالثة	�سهور	عر�ش	يف	
توجو	 قام	 فرباير	1931م،	 »الكوكايني«.	يف	23	
مزراحي	باإنتاج	واإخراج	وت�سميم	الديكور	وكتابة	
بتمثيله	 وقام	 املونتاج،	 وعمل	 واحلوار	 ال�سيناريو	
ثابت،	 اهلل	 عبد	 مثل	 م�ستعارة؛	 باأ�سماء	 ممثلون	

وفاطمة	ثابت،	وفاطمة	ح�سن	م�سرقي
	»5001« فيلم	 قدم	 	 1932م	 عام	 يف	
قدم	 عام	1933م	 وواحد(.	ويف	 اآلف	 )خم�سة	
متثيله.	 من	 م�سر«	 »اأولد	 الأول	 الناطق	 فيلمه	
قام	 التي	 الأفالم	 اأوائل	 من	 الفيلم	 هذا	 ويعترب	
	بت�سويرها	مدير	الت�سوير	الرائد	عبد	احلليم	ن�سر.	
وقد	قام	بت�سوير	جميع	اأفالم	توجو	مزراحي	التي	
اأخرجها	بعد	ذلك	فيما	عدا	فيلم	»ليلة	ممطرة«،	ثم	
قدم	مزراحي	اأول	اأفالمه	الكوميدية	»املندوبان«	

يف	عام	1934م.
الثنائي	 جناح	 ا�ستغالل	 مزراحي	 وا�سل	
واإح�سان	 اجلزايريل	 )فوزي	 الكوميدي	
»الدكتور	 التايل	 فيلمه	 يف	 فقدمهما	 اجلزايريل(،	
بالتمثيل	 و�ساركهما	 1935م	 عام	 فرحات«	
اأي�ًسا	 قدم	 	1935 عام	 يف	 	. الفيلم	 اأحداث	 يف	
	، الرتجمان«	 »�سالوم	 الأول	 فيلمه	 فيلمني؛	
وفيلمه	الثاين	عام	1935م	كان	با�سم	»البحار«.	
نقل	ن�ساطه	اإىل	القاهرة	واأخرج	ت�سعة	ع�سر	فيلًما،	
مع	 فيلمني	 فقدم	 الأفالم،	 من	 اآخر	 عدًدا	 واأنتج	
والثاين	 1936م،	 عام	 يف	 الأول	 الك�سار؛	 علي	
يف	عام	1937م	ثم	»العز	بهدلة«،	يف	عام	1938م	
قدم	فيلم	»التلغراف«،	وفيلم	»اأنا	طبعي	كده«.	
يف	عام	1948م	غادر	توجو	مزراحي	القاهرة	
الن�ساط	 عن	 وتوقف	 هناك	 واأقام	 اإيطاليا،	 اإىل	

ال�سينمائي،	وتويف	يف	5	يونية	عام	1986م.

الفنانة	عزيزة	اأمري	واملخرج	توجو	مزراحي	يف	بروفة	اأحد	الأفالم.

اإعالن	فيلم	حتيا	ال�ستات،	من	اإخراج	توجو	مزراحي.

اإعالن	فيلم	الطريق	امل�ستقيم،	من	اإخراج	توجو	مزراحي.



58

�صـر
ة م

كـر
ذا

جامعة	 يف	 تخرج	 املتحدة،	 الوليات	 �سرق	 و�سط	 يف	 تيني�سي	 بولية	 تقع	 مدينة	 وهي	 براونزفيل،	 يف	 فولك	 وينجت	 جوزيف	 ولد	  
فاندربيلت	عام	1893،	ثم	انتقل	اإىل	مدينة	�سانت	لوي�ش	الأمريكية.	وبعد	اأن	جذب	النتباه	يف	ت�سوية	نزاع	عمايل،	عمل	باملحاماة،	واأ�سبح	
م�سهوًرا	يف	ت�سوية	ق�سايا	الف�ساد	والر�سوة،	ثم	انتخب	عمدة	املدينة	يف	عام	1904،	ويف	فرتة	ولية	الرئي�ش	الأمريكي	وودر	وي�سل�سون	�سغل	
من�سب	الوكيل	يف	وزارة	اخلارجية	وم�ست�سار	الرئي�ش	الأول	للجنة	التجارة	بني	الوليات.	ويف	عام	1918	عاد	اإىل	�سانت	لوي�ش	كم�ست�سار	
عام	لغرفة	التجارة.	ر�سح	ملجل�ش	�سيوخ	الوليات	املتحدة	يف	عام	1918،	وهزم	اأمام	اجلمهوريني.	ا�ستمر	يف	ممار�سة	القانون	والتي	تطورت	
ا،	ثم	اأ�سبح	فولك	م�ست�ساًرا	يف	م�سر	عام	1919.	ويف	عام	1923	قام	بتمثيل	دولة	بريو	يف	املفاو�سات	مع	ت�سيلي	يف	النزاع	 ا	وعامليًّ حمليًّ

على	تاكنا-	اأريكا.
تويف	جوزيف	وينجت	فولك	يف	28	مايو	1923	يف	مدينة	نيويورك،	ودفن	يف	براونزفيل،	تيني�سي.	ومن	اأهم	موؤلفاته	عن	م�سر:	الق�سية	

امل�سرية،	وتناول	فيه	مو�سوعات	احلرب	العاملية	الأوىل	)1918-1914(.
Folk, Joseph Wingate, The case of Egypt, (Washington, D.C., 1919).

 Joseph Folk:بقلم
ترجمة: �لدكتورة �سفاء خليفة

 قراءة يف املراسالت الربيطانية واألمريكية 
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اأجل	 من	 تركيا	 �سد	 حربها	 م�سر	 بداأت	 1835م	 عام	 يف	
ال�ستقالل،	كانت	القوات	امل�سرية	ناجحة	وكادت	الق�سطنطينية	
القوات	 امل�سري	ثم	تدخلت	 اأيدي	قوات	اجلي�ش	 اأن	ت�سقط	يف	
تاأثري	 خالل	 ومن	 القوى،	 توازن	 حلفظ	 والفرن�سية	 الإجنليزية	
بريطانيا	العظمى،	مت	اإقرار	معاهدة	لندن	واأ�سبحت	م�سر	م�ستقلة	
ا	لرتكيا	بالإ�سافة	اإىل	 من	الناحية	العملية	اإل	اأنها	خا�سعة	ا�سميًّ

ا	اإىل	تركيا.	 دفع	3.5	ماليني	دولر	�سنويًّ
اخلديوي	 حماية	 با�سم	 	- بريطانيا	 ن�سرت	 1882م	 عام	 ويف	
الهدف	 وكان	 الإ�سكندرية.	 قواتها	يف	 	 	- امل�سري	 ال�سعب	 من	
وجمع	 ال�سعبية	 احلركة	 قمع	 هو	 م�سر	 احتالل	 من	 الأ�سا�سي	
الديون	الناجمة	عن	اإن�ساء	قناة	ال�سوي�ش.	ولقد	وعدت	القوات	
ا	ب�سحب	تلك	القوات	عدة	مرات،	وجاءت	تلك	 الربيطانية	ر�سميًّ

الوعود	من	قبل	روؤ�ساء	وزراء	بريطانيا.	
يف	بداية	احلرب	العاملية	الأوىل	اأخذت	م�سر	جانب	احللفاء	
لأجل	 قامت	 احلرب	 باأن	 اعتقاًدا	 واأملانيا	 تركيا	 من	 	 كلٍّ �سد	
حقوق	الدول	القومية	ال�سغرية	ولإعطاء	حق	تقرير	امل�سري	لكل	
ال�سعوب،	اأعلنت	م�سر	احلرب	�سد	دول	الو�سط	يف	6	اأغ�سط�ش	
جانب	 اإىل	 احلرب	 تركيا	 دخلت	 1914م	 نوفمرب	 ويف	 1914م.	
دول	الو�سط	وهاجمت	م�سر.	ويف	مقابل	ذلك،	قدمت	بريطانيا	
من	 م�سر	 حماية	 بهدف	 الأمريكية	 املتحدة	 الوليات	 مع	 بيانًا	

الهجوم	الرتكي،	وذلك	يف	18	دي�سمرب	1914م.
ال�سعب	 �سعر	 م�سر	 على	 احلماية	 اإجنلرتا	 اأعلنت	 عندما	
اأر�سل	 الربيطانية	جتاه	م�سر،	ولذلك	 النوايا	 بالقلق	جتاه	 امل�سري	
اإىل	�سلطان	م�سر	يتعهد	فيها	 برقية	 اإجنلرتا	جورج	اخلام�ش	 ملك	
ا�ستقالل	 على	 احلفاظ	 هو	 احلماية	 هدف	 باأن	 امل�سري	 لل�سعب	

م�سر	ووحدة	اأرا�سيها.
دي�سمرب   21 يف  تاميز  لندن  �سحيفة  يف  �لربقية  تلك  ن�سرت 
املخل�سة	 ال�سداقة	 بالغ	 عن	 اأعرب	 اأن	 »اأريد	 ن�سها:	 1914م، 
وتاأمني	 م�سر	 ل�ستقالل	 اإجنلرتا	 جانب	 من	 الدائم	 والتاأييد	
باأنك	قادر	على	التعاون	مع	 اأنا	واثق	ومقتنع	 م�ستقبلها	ورخائها.	
وزرائك	ومع	بريطانيا	بنجاح	للتغلب	على	كل	املوؤثرات	التي	تدمر	

ا�ستقالل	م�سر	وحريتها	وثرواتها«.	
امتناين	 خال�ش	 عن	 لك	 »اأعرب	 م�سر:	 �سلطان  عليه  ورد 
ب�سعور	ال�سداقة	وتاأكيًدا	على	تاأييدك	املعنوي	يف	حماية	تكامل	

وا�ستقالل	م�سر«.
	كان	ح�سني	با�سا	ر�سدي	رئي�ش	وزراء	م�سر	يف	ذلك	الوقت،	
واأكد	يف	بيان	له	ن�سر	يف	30	اأكتوبر	1919م	يف	تقرير	الكوجنر�ش	
Congressional Record	�سفحة	8199	باأن	احلماية	الربيطانية	

ا�ستقالل	 على	 احلفاظ	 ومهمتها	 احلرب،	 لظروف	 رهن	 هي	
اأن	م�سر	�ساندت	احللفاء	طيلة	 اأ�سا�ش	 م�سر	خالل	احلرب	على	

للجي�ش	 رجل	 املليون	 عن	 يزيد	 ما	 وقدمت	 فقط،	 احلرب	 فرتة	
الربيطاين.

م�سر	 يف	 وابتهاج	 فرحة	 هناك	 كان	 الهدنة	 توقيع	 مت	 وعندما	
لأنهم	تاأكدوا	اأن	هدف	احلرب	هو	الدفاع	عن	حق	تقرير	امل�سري	
ولأن	 للدميقراطية،	 اآمًنا	 العامل	 يكون	 ولكي	 ال�سعوب،	 لكل	
احلكومات	يجب	اأن	حتكم	�سعوبها	بالإجماع	واملوافقة،	وبطبيعة	

احلال	فاإن	م�سر	�سوف	تعرتف	اإجنلرتا	با�ستقاللها.
الت�سريعي	 املجل�ش	 اأع�ساء	 خالل	 من	 م�سر	 �سعب	 قام	
املدن،	 وعمداء	 م�سر،	 �سعب	 انتخبها	 التي	 والأغلبية	 امل�سري،	
حل�سور	 جلنة	 باختيار	 عامة	 ب�سفة	 املواطنني	 من	 القادة	 وبع�ش	
اللجنة	 وتلك	 امل�سرية.	 الق�سية	 لعر�ش	 باري�ش	 ال�سالم	يف	 موؤمتر	
برئا�سة	�سعد	زغلول،	ويف	اللجنة	اأي�ًسا	هناك	حممد	حممود	با�سا	
	منهما	يقود	املواطنني	يف	م�سر.	تلك	 والدكتور	عفيفي،	وكان	كلٌّ
ان�سمام	 مل�ساألة	 باري�ش	وللرتتيب	 اإىل	 للذهاب	 تعيينها	 اللجنة	مت	

م�سر	لع�سبة	الأمم.
مت	القب�ش	على	اأربعة	اأع�ساء	من	تلك	اللجنة،	ومن	�سمنهم	
وكانت	 مالطة،	 اإىل	 ونفيهم	 با�سا،	 زغلول،	وحممد	حممود	 �سعد	
التهمة	الوحيدة	املوجهة	اإليهم	هي	مطالبتهم	بحق	تقرير	امل�سري	
اإىل	م�سر	حدث	غ�سب	�سديد،	 مل�سر.	وعندما	و�سلت	الأخبار	
بريطانيا	 فعل	 رد	 وكان	 مظاهرات،	 يف	 ال�سعب	 جموع	 وثارت	
وغري	 ال�سلميني	 املتظاهرين	 وجه	 يف	 النريان	 ر�سا�سات	 فتح	 هو	
اأ�سبوع	 يف	 الكثريون	 وُجرح	 	،1000 حوايل	 وقتل	 امل�سلحني،	

واحد.
امل�سرية	 احلكومة	 امل�سري	 العام	 الراأي	 اأجرب	 النهاية	 ويف	
اللجنة	 اأع�ساء	 و�سل	 وعندما	 ال�سجناء.	 املفو�سني	 عدد	 لتقليل	
كما	 مل�سر	 امل�سري	 تقرير	 حق	 اكت�ساب	 من	 بدًل	 باري�ش،	 اإىل	
ر�سمتها،	 التي	 الوعود	 كل	 خرقت	 اأنها	 اإل	 بريطانيا،	 وعدت	
وكتبت	يف	معاهدة	فر�ساي	املادة	147	على	النحو	التايل:	»ت�سرح	
اأملانيا	اأنها	تعرتف	بالو�ساية	الإجنليزية	املفرو�سة	على	م�سر	يف	18	
دي�سمرب	1914م«.	وكانت	تلك	طريقة	خمادعة	لتاأمني	العرتاف	

بالو�ساية	الربيطانية	على	م�سر.
للدميقراطية	 اآمنة	 م�سر	 جعل	 من	 بدًل	 اأنه	 النتيجة	 وكانت	
فاأ�سبح	كل	مواطن	م�سري	 تقرير	امل�سري،	 ومن	العرتاف	بحق	
يتجراأ	ويوؤيد	حق	تقرير	امل�سري	عالنية	يحاكم	حماكمة	ع�سكرية	
اأو	يعاقب	دون	حماكمة	من	قبل	ال�سلطات	الع�سكرية	الربيطانية.	
من	 مطالبة	 واأية	 املبداأ.	 هذا	 عن	 الدفاع	 ال�سخرية	 من	 واأ�سبح	
امل�سريني	باحلرية	�سوف	يقابلها	عقاب	ع�سكري	من	بريطانيا.

اأعطى	الت�سديق	غري	املتحفظ	على	املادة	147	�سبه	موافقة	
اإيجابية	على	اجلزء	اخلا�ش	مبوقف	الوليات	املتحدة	من	احلماية	
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اإىل	غنائم	حرب	لربيطانيا،	وعلى	 الربيطانية	على	م�سر	وحتويلها	
حتت	 م�سر	 يف	 امل�سري	 تقرير	 حق	 على	 بالق�ساء	 اخلا�ش	 اجلزء	
بريطانيا	 تدعي	 مبوجبها	 والتي	 »الو�ساية«	 اأو	 »احلماية«	 م�سمى	

�سيادتها	على	م�سر.	
اإدراج	هذا	البند	يف	املعاهدة	ا�ستطاعت	بريطانيا	 من	خالل	
تقرير	 حق	 على	 الق�ساء	 يف	 �سريًكا	 املتحدة	 الوليات	 جتعل	 اأن	
امل�سرية	 احلالة	 مع	 املعاهدة	 تتعامل	 مل	 واإذا	 م�سر،	 يف	 امل�سري	
اأي	�سيء	 املتحدة	 الوليات	 تقول	 اأن	 ال�سروري	 فلن	يكون	من	
احلالة	 مع	 تتعامل	 املعاهدة	 من	 املادة	 تلك	 ولكن	 مب�سر،	 خا�ش	
امل�سرية	واإذا	مت	الت�سديق	عليها	دون	مراجعه	�سوف	يكون	موقف	
على	 ال�ستيالء	 يف	 بريطانيا	 موقف	 نف�ش	 هو	 املتحدة	 الوليات	

�سم	م�سر	حتت	الو�ساية	اأو	احلماية.
تفهمه	 مبا	 للتعريف	 ا	 �سروريًّ يبدو	 تف�سريي	 حتفظ	 هناك	
الوليات	املتحدة	عن	الو�ساية	لتعني:	»اإذا	مل	ترغب	الوليات	
املتحدة	يف	امل�ساركة	يف	تدمري	الدميقراطية	يف	م�سر	فهي	تعتربها	

م�ستعمرة	تابعة	لربيطانيا«.
الع�سكري،	 الربيطاين	 احلكم	 �سد	 امل�سري	 ال�سعب	 احتد	
�سواء،	 	 حدٍّ على	 لال�ستقالل	 تاأييدهم	 يف	 كالأقباط	 فامل�سلمون	

والعلم	اجلديد	مل�سر	هو	الهالل	مع	ال�سليب.	
معاملة	 طريقة	 هي	 العدالة«	 »عدم	 اأ�سبحت	 وبهذا	 	
احلكومة	 بتعهدات	 جاء	 ما	 عك�ش	 على	 وهذا	 مل�سر،	 بريطانيا	
من	 كبري	 وعدد	 العمل	 حزب	 طالب	 ولقد	 مل�سر.	 الربيطانية	
اأعلن	 	 مل�سر.	 بوعودها	 باللتزام	 بريطانيا	 الليربالية	 ال�سحافة	
احلكومة	 تاميز	 لندن	 انتقدت	 ولقد	 م�سر.	 �سم	 بريطانيا	 اإمربياليو	
جارديان املان�س�سرت	 انتقدت	 م�سر.	 يف	 ل�سيا�ساتها	 	الربيطانية	
The Manchester Guardian		مبو�سوعية	م�ساألة	التزام	بريطانيا	

وهي	 London Nation؛	 نا�سن	 لندن	 اأن	 كما	 مل�سر.	 بوعودها	
اأن	 اأكدت	 جريدة	حرة	يف	عددها	ال�سادر	يف	10	يناير	1920م	
وعود	 خرق	 م�سئولية	 تتحمل	 اأن	 ميكنها	 ل	 الربيطانية	 احلكومة	
ال�ستقالل	التي	اأعلنها	ملك	اإجنلرتا	-	جورج	اخلام�ش	-	لل�سعب	
امل�سري.	ويف	نف�ش	اليوم	يف	ال�سفحة	رقم	497	من	نف�ش	العدد	
اأكدت:	»�سوف	نقول	مرة	واحدة	اأن	مطلب	ال�ستقالل	لبد	من	

العرتاف	به«.	
للمعاهدة	 	147 املادة	 على	 املتحدة	 الوليات	 �سدقت	 اإذا	
الوليات	 من	 مربًرا	 بريطانيا	 تتخذها	 ف�سوف	 مراجعة،	 بدون	
املتحدة	لكي	ت�سم	م�سر	باعتبارها	م�ستعمرة	بريطانية.	ولكي	ل	
ترتكب	الوليات	املتحدة	هذا	اخلطاأ	لبد	من	مراجعة	تف�سريية	
املتحدة	 الوليات	 »تتفهم	 اأوين:	 ال�سيناتور	 قدمها	 والتي	 لالآتي	
والتي	 املعاهدة	 من	 ال�ساد�ش	 الق�سم	 يف	 اإليها	 امل�سار	 الو�ساية	

هدفها	حفظ	ال�ستقالل	والوحدة	لالأرا�سي	امل�سرية	خالل	فرتة	
احلرب«.

يف	اإبريل	1919م	ولأ�سباب	غري	معروفة	بعثت	وزارة	اخلارجية	
الأمريكية	يف	باري�ش	اإىل	املمثل	الدبلوما�سي	يف	القاهرة	تعرتف	

باحلماية	الربيطانية	على	م�سر.	
وبناًء	على	طلب	م�سرت	اأوين	Owen	وبعد	العرتاف	باحلماية،	
Lanseng		كتب	يف	خطابه	يف	16	 فاإن	وزير	اخلارجية	لن�سينج	
دي�سمرب	1919م	لل�سيناتور	اأوين	قائال:	»اإن	العرتاف	الذي	مت	
هو	 منه	 والهدف	 للمراجعة	 وتعر�ش	 موؤهل	 1919م	 اإبريل	 يف	
لن�سينج	 اأرفق	 ولقد	 امل�سرية«.	 ال�سئون	 على	 ال�سيطرة	 اإحكام	
ومفاده:	 الربيطانية	 اإىل	احلكومة	 اخلطاب	 ن�سخة	مطوية	من	هذا	
فاإن	 م�سر	 �سد	 تركيا	 اأعلنتها	 التي	 احلرب	 ظروف	 ظل	 يف	 »اإنه	
بريطانيا	قررت	و�سع	م�سر	حتت	احلماية	واتخاذ	كافة	الإجراءات	
ال�سرورية	لأمن	�سكانها	والدفاع	عن	الدولة	وحماية	العديد	من	

امل�سالح	الهامة	املوجودة	هناك«.	
هذه	 مبثل	 اأوين	 ال�سيناتور	 اإىل	 خطابه	 لن�سينج	 اأرفق	 ولقد	
اللغة:	»من	املفرت�ش	اأن	غاية	بريطانيا	العظمى	هي	حتقيق	وعود	
امللك	جورج	اخلام�ش	ملك	اإجنلرتا	ل�سلطان	م�سر	كما	هو	من�سور	
يف	لندن	تاميز	يف	21	دي�سمرب	1914م،	تلك	الوعود	كما	تظهر	يف	

برقية	امللك	جورج	اخلام�ش	وهي	ال�ستقالل«.
ولقد	اأقر	لن�سينج	يف	خطابه	اإىل	اأوين	احلماية	الربيطانية	على	
م�سر،	ولكنه	يطلق	عليها	الو�ساية	املزعومة	اأو	التي	تدعي	و�ساية	
فرتة	 خالل	 امل�سرية	 اخلارجية	 ال�سئون	 على	 ال�سيطرة	 ومفادها	

احلرب.		
ولذلك	فاإن	ال�سيطرة	التي	اعرتفت	بها	الوليات	املتحدة	مل	
ت�سل	اإىل	حد	فر�ش	الو�ساية	اأو	احلماية،	ولكن	املادة	147	اإذا	مت	
الت�سديق	عليها	بدون	مراجعة،	ف�سوف	تعني	العرتاف	باحلماية	
الربيطانية	على	م�سر،	و�سم	م�سر	لربيطانيا،	وذلك	لي�ش	يف	�سالح	
الوليات	املتحدة،	ويف	نف�ش	الوقت	هو	�سد	املبادئ	التي	اأُعلنت	

من	اأجلها	احلرب.	
�حلالة �مل�سرية هي كالتايل:

لها	 ي�سمح	 مركز	 يف	 لي�ست	 م�سر	 فاإن	 احلرب	 ب�سبب	
بال�ستقالل	الكامل	كدولة	م�ستقلة	ذات	�سيادة	حتت	ال�سيطرة	
اإىل	جانب	احللفاء	 ال�سمية	لرتكيا.	عندما	دخلت	م�سر	احلرب	
ال�سمية	 ال�سيطرة	 فاإن	 م�سر،	 مبهاجمة	 تركيا	 �سرعت	 اأن	 بعد	
لرتكيا	على	م�سر	قد	انتهت	بطبيعة	احلال.	بالإ�سافة	اإىل	الت�سريح	
الربيطاين	ال�سادر	يف	16	دي�سمرب	1914م،	والذي	مبوجبه	اأُلغيت	
تركيا	 دخلت	 اأن	 منذ	 م�سر	 على	 الرتكية	 ال�سمية	 ال�سيطرة	



61

20
15

بر 
كتو

- �أ
ون 

�رش
و�لع

ث 
لثال

دد �
�لع

الرتكية	على	 لل�سيادة	 الإلغاء	 ،	هذا	 واحللفاء	 احلرب	�سد	م�سر	
الوقت	 اأخرى.	ومنذ	ذلك	 الوليات	املتحدة	وقوى	 اأيدته	 م�سر	
ا	م�ستقلة	ذات	�سيادة	فيما	عدا	م�ساألة	احلماية	 اأ�سبحت	م�سر	فعليًّ
باأن	 الفعل	 هذا	 بريطانيا	 بررت	 ولقد	 عليها،	 املفرو�سة	 الربيطانية	
احلماية	رهن	ظروف	احلرب	واحلفاظ	على	ا�ستقالل	م�سر	ووحدة	

اأر�سيها.
باللغة	 احلماية	 حتدد	 فاإنها	 املطروحة	 التف�سريية	 املراجعة	 اأما	
املراجعة	 وهذه	 نف�سه،	 اخلام�ش	 جورج	 امللك	 ا�ستخدمها	 التي	
من	 الو�ساية	 قبول	 يف	 املتحدة	 الوليات	 نية	 لتو�سيح	 �سرورية	
اأنها	 وتو�سح	 احلماية،	 من	 موقفها	 تو�سح	 اأن	 تريد	 واأنها	 عدمه،	
اإىل	 امل�سري	 ال�سعب	 �سيادة	 نقل	 يف	 طرًفا	 اأو	 �سريًكا	 لي�ست	

بريطانيا،	وتدمري	ا�ستقاللها.	
�سمحت	 واإذا	 العامل،	 دول	 اأغنى	 من	 واحدة	 م�سر	 تعد	
حريات	 وتدمر	 املتحدة	 الوليات	 مب�ساعدة	 ت�سمها	 اأن	 لربيطانيا	
الأرا�سي	 تاأمن	 �سوف	 العظمى	 بريطانيا	 فاإن	 امل�سري،	 ال�سعب	

امل�سرية	بقدر	ما	تكلف	احلرب	بريطانيا	العظمى.	
اإن	احلالة	امل�سرية	منذ	ما	يزيد	عن	الن�سف	قرن	هي	م�ساألة	
لي�ش	 امل�سري	 وال�سعب	 لربيطانيا،	 داخلي	 �ساأن	 ولكنها	 دولية،	
�سوف	 العبودية	 فقيود	 الأمم.	 لع�سبة	 ا�ستغاثة	 اأو	 طعن	 اأي	 لديه	

املوؤ�س�سة	 املعاهدة	 خالل	 من	 امل�سري	 ال�سعب	 على	 تفر�ش	
لع�سبة	الأمم	اأي�ًسا.	وال�سعب	امل�سري	�سوف	حتكمه	القوة	ولي�ش	

احلق	اأو	العدالة.
بريطانيا	 املتحدة	 الوليات	 �ست�ساعد	 هل	 الت�ساوؤل	 ويبقى	
مبادئها	عن	 بنف�ش	 توؤمن	 الربيطاين	جتاه	دولة	 التخطيط	 يف	هذا	
حق	تقرير	امل�سري	لل�سعوب؟	ولو	حاربت	م�سر	�سد	احللفاء،	هل	
كانت	م�سر	�ستتلقى	معاملة	اأف�سل؟	وهل	يجب	اأن	تعامل	م�سر	

)احلليف(	ب�سكل	اأ�سواأ	من	اأملانيا	)اخل�سم(؟
اإن	الت�سديق	على	املادة	147	بدون	مراجعة	�سوف	يعد	انتهاًكا	
للوعود	التي	اأقرتها	احلكومة	الربيطانية	لل�سعب	امل�سري،	وانتهاًكا	
	حلق	ال�ستقالل	الذي	اأكد	عليه	ملك	اإجنلرتا	-	جورج	اخلام�ش	-
الوليات	 �سيا�سة	 �سد	 يكون	 و�سوف	 ال�سابق،	 م�سر	 ل�سلطان	
املتحدة	التي	حترتم	م�سر،	كما	ذكر	وزير	خارجيتها	لن�سينج	يف	
املتحدة	 الوليات	 اأجلها	 التي	حتارب	من	 املبادئ	 و�سد	 خطابه،	
نف�سها.	و�سيكون	معنى	ذلك	اأنه	بدًل	من	دعم	حق	تقرير	امل�سري،	
�سوف	 للدميقراطية،	 اآمًنا	 العامل	 جعل	 من	 بدًل	 تدمره،	 �سوف	
بها	يف	وجه	 والدفع	 للحرية	يف	م�سر	 يكون	يف	هذا	اجلزء	تدمري	

الأوتوقراطية	الع�سكرية	للحكم	الربيطاين.	
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عند	�سماع	كلمة	ا�ست�سراق	»Orientalism«	يرتاءى	لنا	على	الفور	كل	من	
التعرف	على	 اأراد	 اآخر	من	 اأو	مبعنى	 فيه،	 ال�سرق	مبا	فيه	ومبن	 اإىل	طلب	 ي�سعى	
والتاريخية	 والدينية	 منها	 اللغوية	 املختلفة	 الدرا�سات	 من	خالل	 ال�سرق	 عامل	
والجتماعية...	اإلخ.	واإذا	كنا	ب�سدد	التحدث	ب�سورة	ح�سرية	عن	ال�ست�سراق	
يف	فن	الت�سوير،	فال	ميكننا	التغافل	عن	كافة	الفروع	الأخرى	التى	ل	تنتمي	اإىل	
عامل	الفنون	عامة،	ولكنها	توؤثر	فيه	ب�سورة	اأو	باأخرى،	ل�سيما	الظروف	ال�سيا�سية	
الغربي	 العامِل	 ب�سكل	عام	على	 واإذا	كان	لفظ	م�ست�سرق	يطلق	 والجتماعية.	
فاإن	لفظ	امل�ست�سرق	يف	الفن	يطلق	على	من	 بالدرا�سات	ال�سرقية،	 الذي	يهتم	
توا�سل	مع	فنون	ال�سرق	ونهل	من	معينها	وتاأثر	بها	يف	اإنتاجه،	ل�سيما	م�سر	التي	
كانت	و�ستظل	دوًما	درة	من	درر	هذا	ال�سرق	امل�سيئة،	ي�سري	نورها	عرب	الزمان	

واملكان؛	لي�سحر	اأعني	الناظرين	ويلهم	خيال	الفنانني.		

�أحمد �سامل �سامل
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فيها	 يرى	 �سغرية	 قرية	 م�سى	 فيما	 العامَل	 هذا	 يكن	 مل	
اإىل	 منق�سًما	 كان	 اإمنا	 اليوم،	 عليه	 هو	 كما	 الداين	 القا�سي	
تتوافر	 ل	 التي	 اخلا�سة	 مبيزاته	 يتميز	 منها	 	 كلٌّ عوامل	ح�سارية؛	
لدى	غريه،	ومن	هنا	بداأ	ال�ست�سراق	كهواية	اأو	حب	ا�ستطالع	
ب�سحره	 ال�سرق	 جذبهم	 الذين	 الأوروبيني	 املغامرين	 بع�ش	 من	
وغمو�سه؛	فمنهم	من	زاره	بدافع	التجارة	ومنهم	بدافع	ال�سياحة	
اأن	 اإل	 كتبهم.	 يف	 و�سفه	 يف	 فاأخذوا	 الغزو،	 	 حتى	 اأو	 العلم	 اأو	
ال�ست�سراق	اأخذ	رويًدا	رويًدا	يتحول	اإىل	مهمة	وحرفة	ل	غنى	
عنها،	وذلك	مع	ت�سعب	العالقات	وتطورها	بني	ال�سرق	والغرب،	
حتى	اتخذ	الطابع	العلمي	املنهجي	يف	القرن	القرن	التا�سع	ع�سر،	
حني	و�سلت	امل�ساألة	ال�سرقية	والتوغل	الغربي	يف	ال�سرق	الأدنى	

اإىل	ذروته.
فيما	 دائًما	 الغلبة	 لها	 كانت	 ال�سيا�سية	 الأحداث	 اأن	 وكما	
يخ�ش	التاأثري	والتاأثر	احل�ساري	احلادث	يف	حياة	ال�سعوب،	فقد	
كان	لها	اأي�ًسا	عظيم	الأثر	يف	النطالقة	الأوىل	ملا	ي�سمى	بالت�سوير	
عنا�سر	 تكوين	 يف	 ال�سرقية	 املوتيفات	 دخول	 اأو	 ال�ست�سراقي	
اأن	 اعتبار	 وميكننا	 الغربيني.	 الفنانني	 من	 كثري	 لدى	 ال�سورة	
الق�سطنطينية	 العميق	كانت	مع	�سقوط	 للتاأثري	 البداية	احلقيقية	
امل�سلمني	 العثمانيني	 الأتراك	 يد	 العتيدة	يف	 البيزنطية	 العا�سمة	
عام	857هـ/	1453م،	والذي	اأدى	بدوره	اإىل	ذوبان	ذلك	احلاجز	
الكبري	بني	اأوروبا	وال�سرق،	القائم	منذ	ظهور	احل�سارة	الإ�سالمية	
اأن	نتغافل	 اإىل	حيز	الوجود.	وعلى	الرغم	من	ذلك؛	فال	ميكننا	
احلقيقية.	 البداية	 تلك	 اإىل	 اأدت	 التي	 الأوىل	 الإرها�سات	 عن	
فقد	حدثت	البدايات	التكوينية	الأوىل	لذلك	التاأثري	يف	الع�سور	
اأنظار	 الإ�سالمية	 احل�سارة	 على	 القائمون	 وجه	 عندما	 الو�سطى،	
ذلك	 فكان	 القدمي،	 الكال�سيكي	 تراثهم	 عظمة	 اإىل	 الغرب	
التى	 الأوروبية،	 النه�سة	 جذوة	 اأ�سعلت	 التي	 ال�سرارة	 مبثابة	
الرابط	احل�ساري	 ب�سبب	ذلك	 الأوىل؛	 بداياتها	 اإيطاليا	 �سهدت	
الإ�سالمية	 العربية	 احل�سارة	 مبراكز	 مدنها	 ربط	 الذي	 الكبري	
الو�سطى.	 الع�سور	 طوال	 ا�ستمر	 والذي	 املتو�سط،	 البحر	 يف	
بيزانو نيقول	 الإيطاىل	 والنحات	 الفنان	 املثال	 	فكان	على	�سبيل	
Nicola Pisano	)1225م	-	1287م(،	هو	من	اأبرز	من	اأر�سى	

موطنه	 من	 ا�ستمدها	 التي	 الإيطالية،	 الفنية	 النه�سة	 قواعد	
العربية	 الثقافة	 فيها	 ازدهرت	 التي	 املعاقل	 اأحد	 �سقلية؛	 الأول	

الإ�سالمية.	

بعد	اأن	ا�ستطاع	نيقول	بيزانو	حترير	فن	النحت	من	املو�سوعات	
اأهم	 اأحد	 جاء	 العمارة،	 لأ�ساليب	 وخ�سوعه	 التقليدية	 الدينية	
الفنانني	يف	القرن	الرابع	ع�سر	وهو	الإيطايل	جيوتو	دي	بندوين	
Bondoni	Giotto di		)1267م	-	1337م(،	والذي	على	يديه	

يقول	 ذلك	 ويف	 الإيطايل،	 الفن	 من	 البيزنطي	 اجلمود	 اختفى	
ليوناردو	دافن�سي	»لقد	اأظهر	جيوتو	و�سور	ما	راآه«،	اأي	اأنه	ا�ستطاع	
اإ�سفاء	الواقعية	على	فن	الت�سوير.	غري	اأنه	كان	من	اأوائل	الفنانني	
الت�سوير	 فن	 يف	 الإ�سالمية	 ال�سرقية	 املوتيفات	 اإظهار	 يف	 الرواد	
الوثيق	 ات�ساله	 ب�سبب	 الظن	 اأغلب	 وكان	ذلك	على	 الأوروبي،	
		Dante Alighieri	اأجلريي	دانتي	ال�سهري	الإيطايل	بال�ساعر	وتاأثره
)1265	– 1321م(؛	�ساحب	الكوميديا	الإلهية،	ذلك	العمل	
الأوروبي	وعلى	جممل	الأعمال	 الفكر	 اأثر	على	منظومة	 الذى	
الفنية	يف	ذلك	الع�سر.	وقد	اأو�سحت	الأبحاث	الأوروبية	احلديثة	
تاأثر	ذلك	العمل	ب�سورة	مبا�سرة	بالإ�سالم	والعديد	من	املفكرين	
امل�سلمني	اأمثال	ابن	عربي	وابن	�سينا	والغزايل،	وذلك	من	خالل	
ع�سره	 يف	 ظهرت	 التي	 املرتجمة	 اأعمالهم	 على	 كاتبه	 اطالع	
اإىل	 التاأثريات	 تلك	 و�سول	 اإىل	 بدوره	 ذلك	 واأدى	 بالأندل�ش،	

الأعمال	الفنية.	
اإدخال	 على	 الفنية	 حياته	 بداية	 منذ	 جيوتو	 عمل	 لقد	
الت�سوير	 التاريخية	يف	فن	 اللوحة	 بنية	 امل�سلم	يف	 ال�سرق	 �سورة	
الر�سل	 وحياة	 والتوراة	 الإجنيل	 من	 امل�ستقاة	 اجلدران،	 على	
والقدي�سني،	ويف	جدارياته	بفلوران�سا،	عك�ش	جيوتو	روح	الع�سر	
قام	 ع�سر؛	حيث	 الرابع	 القرن	 الإيطالية	يف	 الثقافة	 ميزت	 التي	
بت�سوير	ف�سول	من	حياة	القدي�ش	فرن�سوا	الأ�سيزي	الذي	�سارك	
يف	احلملة	ال�سليبية	اخلام�سة	على	م�سر	وزار	مدينة	دمياط،	وبهذه	
اجلداريات	كر�ش	جيوتو	ال�سورة	النقدية	العدائية	لالإ�سالم	التي	
بداأها	دانتي؛	ما	هي	اإل		انعكا�ش	ملا	كانت	عليه	م�سيحية	القرون	
الو�سطى	من	عداء	لالإ�سالم	وامل�سلمني.	اأما	من	حيث	ال�سكل	
ي�سل	 مل	 الذي	 الواقع	 حماكاة	 مبداأ	 على	 ت�ساويره	 قامت	 فقد	
مراعاة	 حيث	 من	 الكامل؛	 الن�سوج	 اإىل	 الع�سر	 ذلك	 يف	 بعد	
اإ�سفاء	�سورة	 فقد	حاول	 الت�سريح.	ومع	ذلك	 املنظور	وعلم	 فن	
الطبيعة	والعمارة	 ا	و�سحنة،	وت�سوير	عنا�سر	 زيًّ ال�سرقي	 الإن�سان	

والأزياء	ال�سرقية.	

جيوتو:	القدي�ش	لوي�ش	اأمام	ال�سلطان.
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فتح	 منذ	 اآخر	 منحًى	 اأخذ	 ال�ست�سراقي	 الت�سوير	 اأن	 اإل	
حدًثا	 الفتح	 ذلك	 يكن	 فلم	 اآنًفا،	 ذكرنا	 كما	 الق�سطنطينية	
واأوروبا	 العامل	عامة	 املدى	على	 بعيدة	 اآثار	 له	 واإمنا	كانت	 عابًرا،	
خا�سة،	وذلك	على	كافة	الأ�سعدة	و�سوًل	اإىل	املجالت	الفنية	
امل�سيحية	 للثقافة	 مركًزا	 الق�سطنطينية	 اأن	كانت	 فبعد	 والثقافية.	
اإعادة	 اأ�سهمت	يف	 اإ�سالمية	 العامل،	حتولت	حلا�سرة	 اليونانية	يف	
اأن	 بعد	 لأوروبا،	 وال�سيا�سي	 والقت�سادي	 الجتماعي	 البناء	
يف	 الإ�سالمية	 احل�سارة	 لن�سر	 مركًزا	 الفاحت	 يد	 على	 اأ�سبحت	
ربوع	القارة	الأوروبية	كما	كانت	قرطبة	من	قبل.	لقد	اأ�سبحت	
كانت	 مثلما	 والغرب	 ال�سرق	 بني	 معرًبا	 بالفعل	 الق�سطنطينية	
ا	بني	اأوروبا	واآ�سيا.	ومن	ثم	اأ�سبحت	الباب	الذي	 معرًبا	جغرافيًّ
بدوره	 الغرب	 الأوروبى	كما	دخل	 املجال	 اإىل	 ال�سرق	 منه	 ولج	
اإىل	املجال	الإ�سالمي	واهتماماته.	ولنا	اأن	نرى	بعد	ذلك	كيف	
كانت	لالأحداث	ال�سيا�سية	املتالحقة	بعد	�سقوط	الق�سطنطينية	
اأ�سد	الأثر	على	تطور	حركة	ال�ست�سراق	واندفاعها	اإىل	الن�سوج	
مع	 والرتكية	 الإ�سالمية	 التاأثريات	 تغلغلت	 حيث	 والكمال؛	
اأيديهم	 يف	 و�سقطت	 اأوروبا،	 �سرق	 يف	 العثمانية	 اجليو�ش	 تقدم	
البلقان	وبالد	املورة	واليونان	ومن	ثم	وا�سلوا	زحفهم	غربًا	حتى	
و�سلوا	اإىل	اأبواب	فيينا	قلب	القارة	الأوروبية	عام	1529م.	وكان	
ال�سالت	 اأكرث	من	 اأوروبا	 الأتراك	يف	 �سهرة	 الأثر	يف	 اأ�سد	 لهذا	
والدول	 العثمانيني	 بني	 ال�سالت	 تكن	 ومل	 الدبلوما�سية.	
بل	 فقط	 ال�سيا�سية	 واملناف�سات	 احلرب	 على	 قائمة	 الأوروبية	
وا�سع،	 نطاق	 قائمة	على	 الطرفني	 التجارية	بني	 املبادلت	 كانت	
خا�سة	بعد	�سيطرة	العثمانيني	على	بلدان	ال�سرق	الأدنى	وعلى	
راأ�سها	م�سر	عام	1517م.	هكذا	توغلت	املوؤثرات	ال�سرقية	اأكرث	
فاأكرث	اإىل	الفن	الأوروبي،	ل�سيما	فن	الت�سوير؛	حيث	جتلى	تاأثري	
واملغولية	 والفار�سية	 الرتكية	 مبدار�سها	 الإ�سالمية	 املنمنمات	 فن	
والعربية	اإىل	فن	الر�سم	الأوروبي	يف	طريقة	بناء	وتكوين	اللوحات	
ف�ساًل	عن	الت�سطيح	الذى	ميز	تلك	املنمنمات،	وذلك	مع	عدم	
التغافل	اأي�ًسا	عن	اأن	فن	الت�سوير	الأوروبي	كان	قد	وجد	طريقه	
اإىل	الت�سوير	الإ�سالمي	منذ	القرن	اخلام�ش	ع�سر.	ويتجلى	ذلك	
التاأثري	يف	املدر�سة	الرتكية	التي	بداأت	تتاأثر	بفن	املنظور	ب�سورة	

وا�سحة.	
وقد	قام	ال�سلطان	حممد	الفاحت	بعد	فتحه	للق�سطنطينية	بفتح	
العثمانية،	 الأرا�سي	 اإىل	 للقدوم	 الغربية	 العنا�سر	 لكافة	 املجال	
امتيازات	 واأعطى	 حديًثا،	 املفتوحة	 املدينة	 تلك	 وخا�سة	
وت�سهيالت	لتن�سيط	حركة	التجارة	والتبادل	القت�سادي،	ولي�ش	
هذا	فح�سب	بل	لقد	اأعطى	اهتماًما	كبرًيا	للفن	والفنانني.	واأكرب	
لليونان؛	 فتحه	 بعد	 بنف�سه	 اأثينا	 ملدينة	 زيارته	 ذلك	 على	 دليل	
هذا	 معاملها،	 اأبرز	 الأكروبول	 معبد	 فزار	 وفنونها،	 اآثارها	 مل�ساهدة	
دمروا	 الذين	 البنادقة	 بخالف	 ب�سوء	 فيها	 الفن	 روائع	 مي�ش	 ومل	
اإىل	 دخولهم	 عند	 مبدافعهم	 القدمية	 اليونانية	 الآثار	 من	 الكثري	
العثمانيني	 بع�ش	 الفاحت	 ال�سلطان	 اأوفد	 هنا	 من	 املدينة.	 تلك	

امل�ستغلني	بالفن	اإىل	مدينة	البندقية	لدرا�سة	فن	الت�سوير،	عالوة	
على	ذلك	ا�ست�ساف	الفاحت	يف	بالطه	اأ�سهر	امل�سورين	الإيطاليني	
	Gentlie	Bellini بلليني	 جنتلي	 اأمثال	 من	 الوقت؛	 ذلك	 	يف	
)1429م	-	1507م(.	ومل	يكن	عمله	يف	تلك	الزيارة	منح�سًرا	
ينقل	 اأن	 ا�ستطاع	 للبندقية،	 ا	 ثقافيًّ �سفرًيا	 كان	 بل	 فنانًا	 كونه	 يف	
معه	الكثري	من	�سمات	ومالمح	ال�سرق	وفنونه	اإىل	مراكز	النه�سة	
ا	بتلك	ال�سمات	ال�سرقية	 الفنية	الإيطالية،	حتى	اإنه	تاأثر	�سخ�سيًّ
يف	ر�سوماته،	التي	اأخذها	اإىل	البندقية	عام	1480م،	فكان	لها	اأثر	
التي	 النه�سة،	ول�سيما	لوحاته	 اإنتاج	ع�سر	 فيما	بعد	يف	 وا�سح	
كان	من		اأبرزها	»عظة	القدي�ش	مارك	بالإ�سكندرية«	والتي	ُتظهر	
لوحاته	 اأ�سهر	 ومن	 ال�سرقية.	 والروح	 والعمارة	 الأزياء	 بو�سوح	
الغوري	 »ال�سلطان	 املبكر	 الوقت	 ذلك	 يف	 م�سر	 �سورت	 التي	
التي	 بورتريهاته	 غري	 هذا	 م�سر«،	 يف	 البندقية	 �سفري	 ي�ستقبل	
انطباًعا	 يعطي	 مما	 والغوري،	 وقايتباي	 الفاحت	 لل�سالطني	 ر�سمها	
وال�سام	 م�سر	 اململوكية	يف	 اآنذاك،	 اإ�سالميتني	 دولتني	 اأكرب	 عن	

والعثمانية	يف	اآ�سيا	ال�سغرى	و�سرق	اأوروبا.	
امل�سورين	 من	 كثري	 اأعمال	 يف	 بلليني	 ر�سوم	 تاأثري	 ويت�سح	
1530م(،	 	- )1470م	 مان�سويتي	 اأمثال	 من	 احلقبة	 تلك	 يف	
ا�ستعار	 الذي	 1526م(	 	- )1455م	 	Carpaccio وكاربات�سيو	
اأ�سكاًل	�سرقية	كثرية	من	�سور	بلليني	يف	�سل�سلة	لوحاته	عن	حياة	
القدي�ش	 و»موعظة	 اأ�سطفان«،	 القدي�ش	 »تاريخ	 مثل	 القدي�سني؛	
اتني	يف	القد�ش«؛	حيث	يظهر	بخلفية	ال�سورة	جامع	قبة	ال�سخرة	
املثمن	الأ�سالع،	ف�ساًل	عن	املاآذن	الإ�سالمية	التي	تعلوها	الأهلة	
بلليني	عند	حد	 درا�سات	 تاأثري	 يتوقف	 ال�سرقية.	ومل	 واملالب�ش	

فناين	البندقية،	بل	تعداها	اإىل	خارج	اإيطاليا	نف�سها.		
عموًما	 ال�سرقية	 املوؤثرات	 توغلت	 ع�سر	 ال�ساد�ش	 القرن	 ويف	
ب�سكل	اأكرب	يف	فن	الت�سوير	الأوروبي،	فظهر	على	�سبيل	املثال	
الفنان	 ذلك	 1640م(،	 	- )1577م	 	Rubens روبنز	 الفنان	
الفلمنكي	الذي	جمع	اأ�سلوبه	يف	الت�سوير	بني	املدر�سة	الإيطالية	
الكن�سي	 بالإ�سالح	 تاأثرت	 التي	 الفلمنكية	 املدر�سة	 وواقعية	
الذي	قام	به	مارتن	لوثر	يف	و�سط	اأوروبا.	لذا	قام	بتقدمي	الق�س�ش	
راآه	 ما	 اإطار	 يف	 املقد�ش	 الكتاب	 من	 ا�ستهوته	 التي	 واحلكايات	
وعرفه	عن	ال�سرق؛	حيث	جرت	اأحداث	هذه	الق�س�ش	بالفعل،	
هكذا	�سور	�سخو�ش	لوحته	»هزمية	�سنحاريب«	بالأزياء	ال�سرقية	
وعمامات	الراأ�ش،	وكذا	�سور	�سخو�ش	لوحته	»املجو�ش	يقدمون	
ال�سرق.	ويف	حقبة	 با�سوات	 الطفل«	يف	�سورة	 للم�سيح	 الهدايا	
بداية	 مع	 1750م(،	 	- )1600م	 	»Baroque« الباروكي	 الفن	
فقدان	الكني�سة	لدورها	والجتاه	العام	نحو	الأمور	الدنيوية	حتى	
للنه�سة	 كمركز	 ا	 تدريجيًّ مكانتها	 تفقد	 اإيطاليا	 بداأت	 الفن،	 يف	
الفنية	الأوروبية؛	نظًرا	لنح�سار	دورها	ال�سيا�سي،	وبداأت	بع�ش	
الهولندية؛	 املدر�سة	 اأبرزها	 ومن	 حتل	حملها،	 الأخرى	 املدار�ش	
وذلك	نظًرا	للن�ساط	التجاري	الذي	مار�سه	الأ�سطول	الهولندي	
رامربانت	 ال�سهري	 الهولندي	 الفنان	 برز	 لذا	 ال�سرق.	 موانئ	 مع	
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يعترب	 الذي	 1669م(،	 	- )1606م	 	Rembrandt

ا	لل�سور	ال�ست�سراقية،	فكانت	مو�سوعات	 رائًدا	حقيقيًّ
والعمارة	 الأثاث	 لت�سوير	 دافًعا	 لوحاته	 من	 الكثري	
ال�سرقية،	فاأ�سفى	على	�سخو�ش	ق�س�ش	العهد	القدمي	
التي	�سورها،	العباءات	والعمائم	حتى	احللي	واجلواهر.	
على	 اآرميا	حزين	 »النبي	 ال�سرقية	 لوحاته	 اأ�سهر	 ومن	
دمار	اأور�سليم«	و»وليمة	امللك	بيل�سا�سر«.	ومل	يكتف	
لوحاته	 بنية	 اإىل	 ال�سرقي	 ال�سكل	 باإدخال	 رامربانت	
التاريخية،	واإمنا	اعتمد	عليها	يف	كثري	من	البورتريهات،	

كما	فعل	كثري	من	فناين	القرن	ال�سابع	ع�سر.		
ويعد	القرن	ال�سابع	ع�سر	فاحتة	جديدة	بني	ال�سرق	
على	 العثمانية	 الدولة	 �سيطرت	 اأن	 فبعد	 والغرب،	
وتاأكدت	 الن�سج	 مرحلة	 وبلغت	 العربي،	 امل�سرق	
ال�سعف	 بوادر	 بداأت	 �سيادتها،	 وفر�ست	 �سخ�سيتها	
	تظهر	عليها	منذ	الربع	الأخري	من	القرن	ال�ساد�ش	ع�سر.
اجلديدة	 الأوروبية	 القوى	 بداأت	 الوقت	 نف�ش	 ويف	
الك�سوف	 حركة	 ذلك	 فاحتة	 وكان	 النهو�ش،	 يف	
بداية	للحركة	 ب�سرعة	الربق	 اأ�سبحت	 التي	 اجلغرافية	
النهو�ش	 ذلك	 اأ�سفر	 ولقد	 اجلديدة.	 ال�ستعمارية	
على	 النجاحات	 من	 الكثري	 عن	 الأوروبية	 للقوى	
الأوروبية.	 للثقافة	 الفني	 وال�سعيد	 العلمي	 ال�سعيد	
ال�سيا�سية	 امل�سالح	 ارتباط	 اإىل	 بدوره	 ذلك	 واأدى	
الأوروبية	بال�سرق	الإ�سالمي	ودخول	امل�ساألة	ال�سرقية	
اأق�سام	 فافتتحت	 الأوروبية،	 العلمية	 حيز	الهتمامات	
للدرا�سات	ال�سرقية	يف	العديد	من	اجلامعات	الأوروبية،	
وبداأت	عملية	ر�سد	ودرا�سة	احل�سارة	ال�سرقية	القدمية	
من	 ال�ستق�سائي؛	 العلمي	 الطابع	 تتخذ	 واملعا�سرة	
والروحية	 املادية	 البنية	 يف	 التوغل	 يف	 النجاح	 اأجل	
تبًعا	 عليه.	 ال�سيطرة	 ل�سهولة	 ال�سرقي؛	 للمجتمع	
القرنني	 الأوروبية	عامة	خالل	 الثقافة	 	لذلك	�سهدت	
لل�سورة	 تغلغاًل	 امليالديني	 والثامن	ع�سر	 ال�سابع	ع�سر	
الت�سكيلي	 والفن	 وامل�سرح	 الأدب	 يف	 ال�سرقية	
واملو�سيقى.	ومن	اأوجه	هذا	التغلغل	امل�سرحيات	التي	
اتخذت	الطابع	الرتكي؛	مثل	م�سرحيتا	»�سليمان	اأغا«	
و»الربجوازي	النبيل«	لل�ساعر	الفرن�سي	ال�سهري	موليري	
Molière	)1622م	-	1673م(.	هذا	ف�ساًل	عن	ظهور	

اأول	ترجمة	لكتاب	األف	ليلة	وليلة	عام	1704م	على	
	- )1646م	 	Antoine	Galland جالن	 اأنطوان	 يد	
املو�سيقية	 ال�سيمفونيات	 موؤلفي	 اإن	 حتى	 1715م(.	
جنحوا	نحو	ال�سرق	وا�ستلهموا	منه	اأعمالهم،	واأطلقوا	
الفنان	 ال�سرقية،	كما	فعل	 امل�سميات	 على	مو�سيقاهم	
النم�ساوي	موزارت	Mozart	)1756م	-	1791م(	يف	

»بجعة	القاهرة«	واأوبرا	»اختطاف	من	ال�سراي«.

بلليني:	الغوري	ي�ستقبل	�سفري	البندقية	يف	دم�سق.

كاربات�سيو:	عظة	القدي�ش	اتني	بالقد�ش.

ا. مور:	ال�سلطان	اأحمد	الثالث	ي�ستقبل	�سفرًيا	اأوروبيًّ
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خالل	ذلك	الوقت	برزت	جمموعة	من	الفنانني	الأوروبيني	
عملوا	 اإ�سطنبول	 يف	 طويلة	 فرتات	 اأقاموا	 الذين	 الت�سجيليني	
خاللها	يف	القن�سليات	وال�سفارات	الأوروبية	اأو	يف	خدمة	الباب	
العايل،	انح�سرت	مهمتهم	يف	ت�سوير	املحافل	الر�سمية.	كان	من	
	Jean-Baptiste فامنور	 باتي�ست	 جان	 الفرن�سي	 الفنان	 اأبرزهم	
Vanmour	)1671م	-	1737م(،	الذي	كلفه	ال�سفري	الفرن�سي	

بالق�سطنطينية	عام	1707م	باإعداد	جمموعة	من	اللوحات	ت�سور	
ي�سمها	 العثمانية؛	حتى	 الإمرباطورية	 اأنحاء	 ال�سائعة	يف	 الأزياء	
مثل	 ر	 �سوَّ ما	 و�سرعان	 الفنانون.	 اإليه	 يرجع	 معيًنا	 �سار	 لكتاب	
ال�سرقية	 والبيئة	 احلياة	 مظاهر	 �ستى	 و�سجلوا	 الفنانني	 هوؤلء	
واأجنزوا	اأعماًل	متنوعة	تناولت	حياة	ال�سالطني	والأمراء	والقادة	
وامللهمة	 الرئي�سية	 امل�سادر	 اأحد	 اأعمالهم	 ف�سكلت	 والأزياء،	
نحو	 وامليل	 بالبذخ	 املت�سم	 	»Rococo« الركوكو	 ع�سر	 لفناين	
املجتمعات	الأر�ستقراطية،	والذي	كان	قد	�ساد	منذ	اأوا�سط	القرن	
الثامن	ع�سر،	قرن	الثقافة	الفرن�سية	ومفكري	ع�سر	التنوير.	هكذا	
فر�ست	املو�سة	ال�سرقية	نف�سها	ب�سكل	اأ�سا�سي	على	الواقع	الفني	
اإىل	 الروكوكو	 لع�سر	 الفن	 تاريخ	 وباحثي	 بنقاد	 دفع	 مما	 للع�سر	
العرتاف	باأن	املو�سة	الرتكية	الإ�سالمية	دخلت	�سلب	العادات	
والدبلوما�سيني	 النبالء	 من	 الأر�ستقراطية	 للطبقة	 الجتماعية	
 – املثال	 �سبيل	 على	  – باري�ش	 يف	 �ساروا	 الذين	 والفنانني،	
اأحياء	 باري�ش	وكاأنها	حي	من	 بالقفطان	والعمامة؛	بحيث	بدت	

الق�سطنطينية.	
اإل	اأن	�سورة	ال�سرق	عامة	بداأت	يف	النح�سار	يف	فن	الت�سوير	
�سيطرت	 اأن	 بعد	 ع�سر	 الثامن	 للقرن	 الأخري	 الثلث	 من	 ابتداًء	
فنان	 بزعامة	 	»Neoclassicism« اجلديدة	 الكال�سيكية	 مدر�سة	
	Jacques-Louis David ديفيد	 لوي�ش	 جاك	 الفرن�سية	 الثورة	
)1748م	-	1825م(،	الذي	اعتمد	يف	بناء	لوحاته	على	عنا�سر	
الأزياء	 يف	 حتى	 والرومان،	 لليونان	 القدمي	 الكال�سيكي	 الفن	
والعنا�سر	املعمارية	وال�سحنة	العرقية	واجلمود	العام	واملثالية	اخلالية	
من	العواطف	والنفعالت،	اإل	اأن	هذا	النح�سار	مل	يدم	طوياًل	
خا�سة	بعد	الكت�سافات	الكبرية	حل�سارات	ال�سرق	ع�سية	الثورة	
الفرن�سية.	ف�ساًل	عن	حملة	بونابرت	على	ال�سرق	التي	اأ�سهمت	
يف	تقريب	ال�سورة	الفنية	واحل�سارية	ال�سرقية	للغرب،	خا�سة	فيما	
لل�سورة	 بلًدا	مثل	م�سر؛	حيث	متت	عملية	م�سح	كامل	 يخ�ش	
احل�سارية	متثلت	يف	عملني	اعتربا	مرجَعنْي	لدرا�سة	م�سر	وال�سرق	
األهما	معظم	الفنانني	 الإ�سالمي	طوال	القرن	التا�سع	ع�سر.	كما	
دونون فيفان	 كتاب	 وهما	 ال�سرقي؛	 املوتيف	 ا�ستهواهم	 	الذين	
اإىل	م�سر	العليا	 Vivant	Denon	)1747م	-	1825م(،	»رحلة	

وال�سفلى	اأثناء	حملة	اجلرنال	بونابرت	احلربية«	الذي	�سدر	عام	
عامي	 بني	 ما	 ظهرت	 التي	 م�سر«	 »و�سف	 ومو�سوعة	 1802م،	

1809م	و1823م	يف	اأربعة	وع�سرين	جزًءا.	
فيفان	دونون	بالرغم	من	اأنه	كان	ينتمي	للمدر�سة	الكال�سيكية	
اجلديدة	يف	الت�سوير؛	حيث	امليل	اإىل	كل	ما	ينتمي	اإىل	الرتاث	

ت�سكيل	 على	 املبا�سر	 الأثر	 �ساحب	 كان	 فقد	 الفن،	 يف	 القدمي	
التا�سع	ع�سر،	 القرن	 اأوائل	 الت�سوير	يف	 ال�سرقي	يف	فن	 املوتيف	
والبيئية	 الجتماعية	 احلياة	 ت�سجيلية	 بدقة	 �سور	 من	 اأول	 فهو	
والعادات	والتقاليد	والطقو�ش	املختلفة	يف	م�سر؛	حيث	امتازت	
يف	 والطبيعة	 احلياة	 ظواهر	 ح�سد	 وحماولة	 بالبانورامية	 لوحاته	
لوحة	واحدة.	لذا	ق�سم	لوحاته	دائًما	اإىل	ثالثة	اأبعاد،	احتلت	فيها	
اأما	اجلزء	 العمارة	اجلزء	اخللفي	ومظاهر	الطبيعة	اجلزء	الأو�سط،	
الأمامي	فاحتلته	�سخ�سيات	من	خمتلف	القوميات	يف	ال�سرق.	
من	 ال�ست�سراق	 فناين	 معظم	 الأ�سلوب	 ذلك	 على	 اعتاد	 وقد	
جمود	 مع	 الدقيقة	 التفا�سيل	 على	 ركز	 اأنه	 اإىل	 اإ�سافة	 بعده،	
للمبداأ	 وفًقا	 ال�سخ�سيات،	 خا�سة	 ال�سورة	 عنا�سر	 يف	 وا�سح	
الكال�سيكي.	مع	ذلك	مل	يكن	لدى	دونون	قدرة	فنية	عالية	اأو	
قدرة	على	الإبداع	لغلبة	الطابع	احلريف	عليه،	فقد	ات�سح	من	�سوره	
اأن	هدفها	الرئي�سي	كان	التوثيق.	وباملثل	كان	باقي	الفنانني	الذين	
رافقوا	حملة	بونابرت،	ومع	كونهم	مل	يرتكوا	ب�سمات	اإبداعية	يف	
ا	لكل	من	 اأ�سا�سيًّ الفني،	فقد	�سكلوا	مرجًعا	 تاريخ	ال�ست�سراق	

قام	بت�سوير	ال�سرق	اآنذاك.	
هكذا	�سادت	املدر�سة	الكال�سيكية	منذ	قيام	الثورة	الفرن�سية	
هذا	 تقوية	 على	 �ساعد	 وقد	 ع�سر.	 التا�سع	 القرن	 م�ستهل	 حتى	
مذهًبا	 به	 نابليون	 اعرتاف	 الفرتة	 تلك	 يف	 وتر�سيخه	 املذهب	
ا	للدولة.	هذا	برغم	اأن	اآراء	نابليون	نف�سه	يف	مذكراته	 ا	ر�سميًّ فنيًّ
ال�سعب،	 عن	 يعرب	 ل	 الذي	 الفن	 لهذا	 بغ�سه	 على	 اأكدت	
لحتياجه	اإىل	ثقافة	كال�سيكية	عالية	ل	ترتبط	اإل	باأبناء	الطبقات	
عامة	 على	 الغريبة	 ودللته	 رموزه	 لفهم	 وذلك	 الأر�ستقراطية؛	
بعد	 اجلديدة	 احلاكمة	 الع�سكرية	 الطبقة	 عن	 ف�ساًل	 ال�سعب،	
�سقوط	امللكية،	مع	ذلك	كان	تبني	نابيلون	لهذا	املذهب	ناجًتا	عن	
تلك	 يف	 اأراده	 ما	 وهو	 وتوثيقه	 التاريخ	 ت�سجيل	 نحو	 ينزع	 كونه	
ناحية	 اأعماله	وبطولته.	من	 له	وحلمالته	ومتجيد	 للدعايا	 الفرتة	
اأخرى	ا�ستطاع	نابليون	ا�ستغالل	الفن	والإبداع	عن	طريق	ربطه	
اأدواتها.	لذا	نرى	معظم	لوحات	 اأداة	من	 بعجلة	ال�سلطة	وجعله	
هذه	الفرتة	لوحات	تاريخية	حل	فيها	نابليون	وقادته	حمل	اأبطال	
اليونان	الذين	طغت	�سورهم	على	املذهب	الكال�سيكي.	من	هذا	
الت�سوير،	 اإىل	فن	 بقوة	 ال�سرق	ويف	مقدمته	م�سر	 املنطلق	دخل	
نابليون	 حملة	 ت�سوير	 يف	 املرحلة	 هذه	 فناين	 معظم	 ت�سابق	 بعد	
مهامها	 تنجز	 فا�سلة	مل	 من	جمرد	حملة	 وحتويلها	 ال�سرق،	 على	
هذا	 احلربية.	 نابليون	 انت�سارات	 من	 عظيم	 وانت�سار	 جمد	 اإىل	
ا	بال�سرق	واهتمامه	 ا	وعاطفيًّ ف�ساًل	عن	ارتباط	نابليون	نف�سه	معنويًّ
حتى	 كربى،	 ملحمة	 اأنها	 على	 احلملة	 هذه	 بت�سوير	 ال�سخ�سي	
ا	من	اأخيه	الذي	�سغل	من�سب	وزير	الداخلية	 اإنه	طلب	�سخ�سيًّ
اآنذاك	اأن	يختار	بنف�سه	فنانني	مميزين؛	لت�سوير	معاركه	يف	ال�سرق	

مثل	اأبي	قري	والأهرام	وغريها.	
الت�سوير	 يف	 ال�سرقية	 ال�سورة	 اإدخال	 رواد	 اأهم	 من	 كان	
الأوروبي	عامة	والفرن�سي	خا�سة،	يف	تلك	الفرتة	اأي	اأواخر	القرن	
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الثامن	ع�سر	ومرحلة	ما	قبل	احلركة	الرومان�سية،	اأنطوان	جان	جرو	
Antoine-Jean Gros	)1771م	-	1835م(،	الذي	تتلمذ	للفنان	

جاك	ديفيد،	لذا	اعترب	من	فناين	الكال�سيكية	اجلدية	رغم	مترده	
الوا�سح	على	مبادئها	الأ�سا�سية.	فبعد	اأن	�سار	على	درب	معلمه	
اللوحة،	 اإىل	 والعاطفة	 والألوان	 باحلركة	 ال�سعور	 النهاية	 اأعاد	يف	
فنزع	بذلك	نحو	الرومان�سية.	اإن	ال�سراع	الداخلي	عند	جرو	بني	
طريقة	اأ�ستاذه	وطريقته	قد	اأدى	اإىل	اأن	ميوت	منتحًرا	يف	النهاية.	
لقد	اأ�سبح	جرو	الفنان	الأثري	لدى	نابليون؛	لأنه	ا�ستطاع	طوال	
فرتة	حكمه	اأن	يلبي	كل	ما	يطلب	منه	وفًقا	ملعايري	الإمرباطورية	
ديفيد	 الأول	 الثورة	 فنان	 بعك�ش	 نف�سه،	 نابليون	 ي�سعها	 التي	
يف	 الكال�سيكية	 مو�سوعاته	 عن	 يتخلى	 اأن	 ي�ستطع	 مل	 الذي	
�سبيل	املو�سوعات	القومية.		لقد	ارتبط	جرو	ارتباًطا	وثيًقا	بت�سوير	
ال�سرق	طوال	عهد	بونابرت	فاأحدثت	لوحاته	ال�ست�سراقية	تاأثرًيا	
الرغم	 وعلى	 اأيدلوجيته.	 وعك�ست	 املرحلة،	 تلك	 فن	 يف	 هائاًل	
من	عدم	م�ساركته	يف	حملة	ال�سرق؛	فاإنه	ا�ستطاع	بحرفية	ومهارة	
اأحداثها	ومعاركها	يف	لوحاته	التي	ا�ستند	 التعبري	عن	كثري	من	
فيها	على	املعلومات	والكتب	واللوحات	والوثائق	التي	اأح�سرها	

الفنانون	الذين	رافقوا	بونابرت	اإىل	م�سر.	
اغتنم	جرو	فر�سة	التبني	الر�سمي	من	قبل	نابليون	للخروج	
عن	القوالب	الكال�سيكية	ال�سائدة	يف	اللوحة	التاريخية	اآنذاك،	
فخرج	من	�سيطرة	اخلطوط	اجلافة	احلادة	اإىل	�سيطرة	اللون	وال�سوء،	
هذا	ف�ساًل	عن	اإدخال	ال�سورة	الواقعية	املعا�سرة	اإىل	بنية	اللوحة	
التاريخية	بدًل	من	�سيطرة	املوا�سيع	القدمية.	ففي	�سورته	»معركة	
النا�سرة«	التي	وقعت	بالقرب	من	بحرية	طربية	عام	1799م	بني	
تلك	 عن	 اخلروج	 جرو	 ا�ستطاع	 والعثماين،	 الفرن�سي	 اجلي�سني	
العتماد	 واأهمها	 التاريخية؛	 اللوحة	 بنية	 يف	 اجلامدة	 القواعد	
على	مبداأ	التناظر	يف	البناء	العام؛	بحيث	ي�سكل	اجلزء	املركزي	
وتالحم	 الأحداث	 زخم	 بجعله	 وذلك	 واحلركة،	 احلدث	 قمة	

ا	من	ميني	اجلزء	الأمامي	باجتاه	اجلزء	اخللفي	 اجلي�سني	ميتد	تدريجيًّ
بتحرك	 اللوين	 الت�ساد	 مبداأ	 ا�ستخدام	 مع	 الي�سرى،	 للجهة	
عن	 الكامل	 خروجه	 غري	 هذا	 احلدث،	 اجتاه	 بعك�ش	 الإ�ساءة	
والوجداين	 العاطفي	 الزخم	 عن	 بتعبريه	 الكال�سيكي	 اجلمود	
باحلركة	احلادة	لعنا�سر	ال�سورة.	ومن	ناحية	اأخرى	عك�ست	هذه	
اللوحة	روح	العالقة	اجلديدة	التي	بداأت	يف	التجذر	بني	ال�سرق	
والغرب،	وهي	حلول	ال�سيا�سة	ال�ستعمارية	حمل	الأيديولوجية	
يف	 واملتمثلة	 الو�سطى	 القرون	 منذ	 القائمة	 ال�سليبية	 الدينية	
العداء	لالإ�سالم.	ن�ستطيع	القول	اإن	هذه	ال�سورة	قد	اأر�ست	بحق	
الدعائم	التي	�ست�سري	عليها	بنية	اللوحة	التاريخية	ال�ست�سراقية،	
ف�ساًل	عن	مو�سوعاتها،	والتى	�ساهمت	م�ساهمة	فعالة	يف	ظهور	
القرن	 الأول	من	 الن�سف	 الرومان�سية	يف	 الفنية	 احلركة	 وانت�سار	

التا�سع	ع�سر.	
كانت	لوحته	الهامة	الثانية	هي	»بونابرت	قائد	احلملة	ال�سرقية	
اأثناء	زيارته	ملر�سى	الطاعون	يف	م�سفى	يافا«.	وترجع	اأهمية	هذه	
وبتاريخ	 نابليون	 ب�سخ�سية	 مبا�سر	 ب�سكل	 ارتباطها	 اإىل	 اللوحة	
ا	 اأحداث	تلك	املرحلة؛	حيث	كان	مو�سوع	اللوحة	مطلًبا	�سخ�سيًّ
اإمتامها؛	 مراحل	 على	 بالإ�سراف	 بنف�سه	 قام	 الذي	 بونابرت	 من	
الطاعون	 ذلك	 اإىل	 ال�سرق	 يف	 ف�سله	 �سبب	 ليعزي	 اأوًل	 وذلك	
املتف�سي	ولي�ش	للمقاومة	العنيفة	التي	لقيها،	واأي�ًسا	حتى	ينفي	
عن	نف�سه	جرميته	التي	اقرتفها	بحق	اجلنود	الفرن�سيني	امل�سابني	
العدوى	 تف�سي	 خ�سية	 اأحياًء؛	 باإحراقهم	 اأمر	 الذين	 بالطاعون	
الطاعون	 هذا	 فيه	 يكن	 وقت	مل	 اجلي�ش،	يف	 باقي	 �سفوف	 بني	
اأ�ساًل	اإل	نتيجة	مبا�سرة	لوح�سية	نابليون	بعد	اإعدامه	لثالثة	اآلف	
للوباء	 اأ�سري	دفعة	واحدة	كانت	جثثهم	م�سدًرا	 جندي	عثماين	
الذي	فتك	بجنوده.	لقد	ا�ستطاع	جرو	يف	هذه	اللوحة	اأن	يقدم	
النه�سة؛	 ع�سر	 ال�ست�سراقية	يف	 باللوحات	 كثرًيا	 تاأثرت	 توليفة	
دوًرا	 ال�سرقي	 الإن�سان	 بجانب	 والبيئة	 العمارة	 لعبت	 حيث	

دينون:	معركة	اأبي	قري.
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نف�سه.	 احلدث	 عن	 ف�ساًل	 واملكان	 الزمان	 على	 للدللة	 ا	 اأ�سا�سيًّ
لكن	اإبداعه	هنا	جتلى	يف	قدرته	على	ا�ستخدام	العاطفة	لتو�سيل	
اجلو	البائ�ش	واملرارة	ال�سائدة	عن	طريق	حركة	الأج�ساد	وتعابري	
اأثر	 ذات	 اللوحة	 كانت	 لذا	 والظل،	 ال�سوء	 عن	 ف�ساًل	 الوجوه،	
كبري	يف	التكوين	الإبداعى	للفنانني	الرومان�سيني	فيما	بعد.	

وقد	قام	جرو	بت�سوير	اأهم	معركتني	لنابليون	يف	ال�سرق	بناًء	
على	وجهة	نظر	نابليون	نف�سه،	وهما	معركتا	»اأبي	قري«	و»الأهرام«،	
ونظًرا	لأن	جرو	مل	ي�سهد	اأحداث	هاتني	املعركتني	فقد	جعلهما	
مت�سابهتني	تقريًبا	من	حيث	ال�سكل	وامل�سمون،	فهما	مق�سمتان	
البناء	 على	 منهما	 اخللفي	 اجلزء	 ي�ستمل	 اأق�سام،	 ثالثة	 اإىل	
املعماري	الذي	يرمز	اإىل	املكان	ف�ساًل	عن	الطبيعة.	فيظهر	ح�سن	
اأبي	قري	املطل	على	اخلليج	الذي	يحمل	نف�ش	ال�سم	يف	اللوحة	
ال�سحراء،	 تتو�سط	 الثالثة	 الأهرامات	 تظهر	 الثانية	 ويف	 الأوىل،	
يتو�سطه	 اللوحتني	 يف	 الأحداث	 حمور	 فهو	 الأو�سط	 اجلزء	 اأما	
معركة	 لوحة	 ففى	 جواده،	 على	 املنت�سر	 القائد	 �سخ�سية	 دائًما	
يقف	 احلدث	 هو	حمور	 املعركة	 قائد	 مورا	 اجلرنال	 كان	 قري	 اأبي	
اأمام	كو�سة	يل	با�سا	القائد	املهزوم	الذي	يحاول	الإم�ساك	باأحد	
اجلنود	الأتراك	الفارين،	وبجانبه	ابنه	الذي	ي�سلم	�سيفه	للجرنال	
مورا	رمًزا	للخ�سوع	وال�ست�سالم.	اأما	اجلزء	الأمامي	من	اللوحة	
ب�سكلهم	 امل�سرق	 جي�ش	 وجرحى	 قتلى	 جثث	 دائماً	 فيت�سدره	
البائ�ش،	اأو	طالبني	الرحمة	بوجوه	وحركات	ميلوؤها	الذل	واملهانة	
واخل�سوع	عالمة	على	الهزمية.	هكذا	و�سع	بونابرت	مبعاونة	فنانه	
الأثري	جرو	اأ�س�ش	ما	ي�سمى	بفن	ال�ست�سراق	ال�ستعماري	الذي	
ا�ستمر	يف	الفن	الفرن�سي	طيلة	القرن	التا�سع	ع�سر،	وجذب	اإليه	
جمموعة	من	الفنانني	من	اأن�ساف	املوهوبني	اأو	الفا�سلني	ممن	رافقوا	
حمالت	اجلي�ش	الفرن�سي	ال�ستعمارية	على	اأر�ش	ال�سرق،	فقاموا	
بت�سويره	من	وجهة	نظر	ا�ستعمارية	متعالية	عك�ست	عالقة	الغرب	
بال�سرق	يف	تلك	الفرتة.	ولكن	كان	ذلك	حتت	مظلة	الرومان�سية	
ا	يحل	حمل	الكال�سيكية	 وهو	املذهب	اجلديد	الذي	اأخذ	تدريجيًّ
اجلديدة	التي	فقدت	قدرتها	على	التكيف	مع	الواقع	اجلديد.				
منذ	 عامة	 	»Romanticism« الرومان�سية	 احلركة	 بداأت	 لقد	
وو�سلت	 خا�سة	 الفن	 يف	 وازدهرت	 ع�سر،	 التا�سع	 القرن	 اأوائل	
اإىل	ذروتها	بني	عامي	1820م	و1830م،	لكنها	مل	تقم	يف	الفن	
اأدب	 واإمنا	قامت	يف	كثري	من	جوانب	احلياة	الأخرى	من	 فقط.	
وعلم،	وكان	ال�ست�سراق	عموًما	من	دعائم	هذه	احلركة	لرتباط	
ال�سرق	خالل	هذه	املرحلة،	 الغرب	الأوروبي	مب�سالح	كبرية	يف	
الفرن�سى	 وال�ساعر	 الأديب	 وكان	 دولة.	 توجه	كل	 اختالف	 مع	
�ساتوبريان	Chateaubriand	)1768م	-	1848م(	زعيم	املدر�سة	
الرومان�سية	يف	الأدب،	هو	من	عمل	باأفكاره	على	توجيه	الأنظار	
تاأثرًيا	مبا�سًرا	على	 اأثر	 نحو	ال�سرق	يف	الأدب	الرومان�سي	الذي	
بعد	 وذلك	 ع�سر،	 التا�سع	 القرن	 يف	 الفني	 ال�ست�سراق	 حركة	
اأن	قام	برحلته	اإىل	ال�سرق	بني	عامي	1806م	و1808م	ختمها	
اإىل	 القد�ش	 من	 والعودة	 القد�ش	 اإىل	 باري�ش	 من	 »رحلة	 بكتابه	

ومن	 واإ�سبانيا«.	 الرببر	 وبالد	 وم�سر	 اليونان	 طريق	 عن	 باري�ش	
حملة	 بعد	 ال�سرق	 على	 باأكملها	 اأوروبا	 انفتحت	 اأخرى	 ناحية	
بعد	 ال�سرق،	خا�سة	 الأنظار	لأهمية	ذلك	 التي	وجهت	 نابليون	
املتاحف	 التطور؛	حيث	غ�ست	 والتاريخ	يف	 الآثار	 بداأ	علما	 اأن	
الأوروبية	بالقطع	الأثرية	النادرة	التي	نهبتها	جيو�ش	نابليون	من	
التبلور	 يف	 الرومان�سي	 ال�ست�سراق	 اإرها�سات	 فاأخذت	 م�سر،	
الفرتة	 تلك	 وخالل	 1824م.	 عام	 احلقيقية	 البداية	 حتى	
اأمثال	 املوهبة	من	 فنانني	غري	مكتملي	 اأعمال	 	النتقالية	ظهرت	
الذي	 1863م(،	 	- )1789م	 	Horace	Vernet فرنيه	 هورا�ش	
بعد،	 فيما	 ال�ستعماري	 ال�ست�سراق	 م�سرية	 اإكمال	 على	 عمل	
يف	 اجلزائر	 لحتالل	 ال�ستعماري	 اجلي�ش	 حملة	 رافق	 عندما	
حملة	 لفناين	 امتداًدا	 فكان	 ع�سر،	 التا�سع	 القرن	 ثالثينيات	
بونابرت	على	ال�سرق	وحمقًقا	لالأهداف	ال�سيا�سية	الفرن�سية	فيه.	
عام	 وبالتحديد	 النتقالية	 املرحلة	 تلك	 يف	 لفرنيه	 ظهرت	
عن	 التعبري	 فيها	 حاول	 املماليك«،	 »مذبحة	 لوحة	 1819م	
انت�سارات	زعيم	�سرقي	هو	حممد	علي	با�سا،	عن	طريق	ت�سوير	
اأبرز	الأحداث	التاريخية	يف	م�سر	يف	م�ستهل	القرن،	وهي	الق�ساء	
على	املماليك	يف	تلك	املذبحة	ال�سهرية	مما	يو�سح	ان�سغال	الغرب	
بالأحداث	يف	م�سر	ودخولها	حيز	اهتماماته	يف	تلك	الفرتة،	اإل	
الفني	 وفقره	 املفتعل	 اأ�سلوبه	 على	 دلياًل	 كانت	 اللوحة	 هذه	 اأن	
احلدث	 فهم	 واملنطق	يف	 الواقعية	 اإىل	 افتقارها	 ب�سبب	 الوا�سح؛	
املزج	 يف	 بونابرت	 فناين	 اأ�سلوب	 تقليد	 حماولته	 مع	 التاريخي،	
بني	رمزية	املكان	والزمان.	ويت�سح	من	بناء	اللوحة	اأنها	ل	عالقة	
عن	 ف�ساًل	 اخليال،	 وحي	 من	 هي	 واإمنا	 التاريخي،	 بالواقع	 لها	
اإىل	 ننظر	 وكاأننا	 اللوحة،	 �سطري	 بني	 احلادث	 احلاد	 النف�سال	
يجل�ش	حممد	علي	 الي�سرى	 الناحية	 ففي	 لوحتني	مت	مزجهما.	
يف	هدوء	يدخن	نرجيلته	وكاأنه	ل	يرى	�سيًئا	بينما	تدور	املعركة	
املهارة،	رغم	ذلك	 يف	اجلزء	الآخر.	وهذا	خطاأ	تقني	وليد	عدم	
الجتاه	 لذلك	 فرنيه	 لتزعم	 البداية	 نقطة	 اللوحة	 هذه	 اأ�سحت	
املوؤرخ	 اأ�سبح	 اأن	 بعد	 ال�ست�سراق	 يف	 ال�ستعماري	 الرومان�سي	

الفني	لغزوات	اجلي�ش	الفرن�سي	يف	اجلزائر.	
فناين	هذه	 اأعظم	 من	 بواحد	 الرومان�سي	 الفن	 بداأت	حقبة	
احلقبة	اإن	مل	يكن	من	اأعظم	فناين	القرن	التا�سع	ع�سر،	هو	الفرن�سي	
1863م(، 	- )1798م	 	Eugène	Delacroix دولكروا	 	اأوجني	
ن�سيج	لوحته	�سكاًل	وم�سمونًا	منذ	 ال�سرق	يف	 الذي	دخل	 وهو	
املذهب	 يف	 ا	 هامًّ اجتاًها	 ذلك	 اإثر	 على	 فاأ�سبح	 الفنية	 بداياته	
بعثة	 �سمن	 للمغرب	 زيارته	 نتائج	 من	 ذلك	 وكان	 الرومان�سي.	
فرن�سية	عام	1832م؛	حيث	حتول	اإىل	مغربي	حقيقي	كما	يقول	
يف	مذكراته.	ولكن	قبل	هذه	الرحلة	عام	1822م	بداأ	ديالكروا	
التاريخي	 احلدث	 ت�سوير	 من	 قبله	 من	 الفنانون	 بداأه	 ما	 اإكمال	
ذلك	 يف	 تاأثر	 وقد	 رومان�سي.	 مبنظور	 ال�سيا�سي	 الواقع	 لت�سوير	
الوقت	بحدث	من	اأبرز	اأحداث	ال�سرق؛	وهو	املعارك	املتوا�سلة	
بني	اليونانيني	الثائرين	املطالبني	بال�ستقالل	وال�سلطات	العثمانية	
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التي	حتاول	الق�ساء	على	هذه	الثورات،	ومن	�سمنها	حممد	علي	
وقد	 بقوة.	 الأحداث	 هذه	 يف	 �سارك	 الذي	 وجي�سه	 م�سر	 وايل	
على	 فانعك�ش	 الأوروبي	 العامل	 ال�سورة	حديث	 هذه	 اأ�سبحت	
الأعمال	 كافة	 يف	 اليوناين	 لل�سعب	 ن�سالية	 �سورة	 ذلك	 اإثر	
نظًرا	 مبالغات؛	 فيها	 بالطبع	 ال�سورة	 هذه	 وكانت	 الرومان�سية.	
العثمانييني	 �سد	 اليونان	 مع	 الأوروبيون	 اأبداه	 الذي	 للتعاطف	
امل�سلمني.	وقد	اأدت	هذه	املبالغات	اإىل	الوقوع	بنف�ش	اخلطاأ	الذي	
الثورة	 هذه	 بت�سوير	 الفنانون	 قام	 بونابرت؛	حيث	 فنانو	 فيه	 وقع	
وال�سر	 الثائرين	 يف	 املتمثل	 املح�ش	 اخلري	 بني	 �سراع	 اأنها	 على	

املح�ش	املتمثل	يف	احلاكم	العثماين.
الثورة	 هذه	 اأحداث	 �سمن	 من	 حدًثا	 ديالكروا	 اختار	 لقد	
مو�سوًعا	 ليكون	 اأ�سهر	 ب�سعة	 اإل	 عليه	 مي�ش	 مل	 1823م	 عام	
اخلري	 بني	 القائم	 وال�سراع	 التناق�ش	 ذلك	 خالله	 من	 يج�سد	
وال�سر،	ويلخ�ش	به	التناف�ش	القائم	على	اأر�ش	اليونان	من	وجهة	
متمثاًل	يف	مذبحة	جزيرة	هيو�ش	 نظر	غربية.	كان	ذلك	احلدث	
اليونانية،	وبالرغم	من	عدم	م�ساهدته	لتلك	الأحدث،	فاإنه	حاول	
ا�ستقاَءها	من	بع�ش	الأ�سخا�ش	الذين	زاروا	اليونان	حتى	ا�ستطاع	
الو�سول	لل�سكل	النهائي	للوحته،	والتي	حملت	تاأويالت	�ستى؛	
البناء	 اأما	 اأو	احلرية	وال�ستعمار.	 وال�سرق	 الغرب	 كال�سراع	بني	
العام	للوحة	فقد	تاأثر	كثرًيا	مبا	فعله	جرو	من	قبل	عندما	ا�ستخدم	
لل�سرق،	 رحلته	 بعد	 اأما	 التناق�ش.	 على	 للدللة	 الت�ساد	 مبداأ	
تركز	ا�ست�سراق	ديالكروا	حول	املو�سوعات	امل�ستوحاة	من	�سور	
اإىل	املنظر	 البورتريه	 اأنواعها،	من	 ال�سرقية	مبختلف	 احلياة	والبيئة	
لل�سرق،	 احلياتية	 امل�ساهد	 الكثري	من	 توثيق	 وا�ستطاع	 الطبيعي،	
يف	 كما	 بحت	 ت�سجيلي	 منظور	 من	 ل	 فنه	 منظور	 من	 ولكن	
الدالة	على	ذلك	 لوحاته	 اأ�سهر	 ومن	 الفرن�سية.	 احلملة	 لوحات	
»ن�ساء	اجلزائر«	عام	1834م،	وهي	مبثابة	بورتريه	جماعي	يحاول	
ذلك	 الن�ساء،	 حياة	 خا�سة	 املنزل	 يف	 ال�سرقية	 احلياة	 ي�سور	 اأن	
نراه	هنا	 لذا	 تراه	عني	غريبة،	 اأن	 الذي	ل	ميكن	 املغلق	 املجتمع	
يرمز	بن�ساء	اجلزائر	للن�ساء	عامة	يف	عامل	ال�سرق.	ومن	اأهم	لوحاته	
زيارته	 خالل	 من	 ا�ستوحاها	 والتي	 مغربي«،	 »زفاف	 الأخرى	
ملرا�سم	زفاف	يهودي	مغربي.	وقد	ا�ستطاع	يف	هذه	اللوحة	تركيز	

اجلو	ال�سرقي	وعنا�سره	املميزة	من	بيئة	وعادات	و�سكل	معماري	
للبيت	ال�سرقي	من	الداخل	والأزياء	املختلفة	واأ�سكال	الآلت	
لالإح�سا�ش	 العبقري	 نقله	 مع	 هذا	 اآنذاك،	 ال�سائدة	 املو�سيقية	
الأيدي	 	وحركات	 الوجوه	 تعابري	 املو�سيقي	من	خالل	 بالعزف	
والأج�ساد،	وتوظيفه	اللون	وال�سوء	للدللة	على	واقعية	احلدث.	
يف	 ازدهاره	 قمة	 اإىل	 الرومان�سي	 ال�ست�سراق	 نهج	 و�سل	
املدر�سة	 اأعالم	 ن�سوج	 مع	 وذلك	 التا�سع،	 القرن	 ثالثينيات	
بال�ساعرية	 امتاز	 الذي	 ديكان	 جابرييل	 اأمثال	 من	 الرومان�سية؛	
األب�ش	 الذي	 �سا�سرييو	 وتيودور	 اللونية،	 التوليفة	 يف	 خا�سة	
ال�سرقي	 البورتريه	 فن	 وال�سمو	عن	طريق	 الفخامة	 طابع	 ال�سرق	
الذي	اأ�سهم	يف	تطوره،	واأوجني	فرومنتان	الذي	ا�ستهوته	املناظر	
الطبيعية	البانورامية	لل�سرق	خا�سة	ال�سحراء	التي	�سورها	يف	جو	
من	الرومان�سية	احلاملة،	لكنه	ذهب	اإىل	م�سر	يف	نهاية	حياته؛	حيث	
ا�سرتك	يف	افتتاح	قناة	ال�سوي�ش	عام	1869م،	ور�سم	العديد	من	
	Marella وماريال	 الواقعية،	 اإىل	 ن�سبت	 التي	 امل�سرية	 اللوحات	
)1811م	-	1847م(،	الذي	يعد	من	اأهم	فناين	الرعيل	الأول	
اإم�ساوؤه	على	 اأو	ماريال	امل�سري	كما	كان	 الرومان�سية،	 للمدر�سة	
لوحاته	منذ	اأن	زار	م�سر	بني	عامي	1831م	و1833م،	وع�سقها	
املنظر	 رواد	 من	 رائًدا	 ماريال	 ويعد	 اأعماله.	 يف	 كثرًيا	 بها	 وتاأثر	
نتاج	 التا�سع	ع�سر،	وكان	ذلك	 الطبيعي	ال�ست�سراقي	يف	القرن	
رحلته	التي	ا�ستمرت	�سنتني	ب�سحبة	عامل	نبات	لت�سجيل	معامل	
دائًما	 كان	 الطبيعي	 للمنظر	 ت�سويره	 اأن	 اإل	 الرحلة،	 ومراحل	
مرتبًطا	بالبيئة	ومكوناتها.	فلم	تكن	لوحاته	جمرد	ت�سجيل	ملنظر	
طبيعي	حتى	اإنه	كتب	يف	اإحدى	ر�سائله	قائاًل:	»يوجد	يف	اليونان	
اآثار	معمارية	رائعة	وبالرغم	من	اأن	املرء	قد	ل	يجد	مثياًل	لها	يف	
م�سر،	فاإن	النا�ش	يف	م�سر	رائعون«.	هكذا	جذبه	يف	م�سر	عامل	
الب�سر	وزخمه،	ف�ساًل	عن	العمارة	الفريدة	املتواجدة	دائًما	جنًبا	
تلك	 كل	 �سهر	 هذا	 على	 بناًء	 فا�ستطاع	 النا�ش،	 مع	 جنب	 اإىل	
العنا�سر	لتكوين	منظر	طبيعي	فريد	مل	ي�سل	اإليه	اأحد	من	قبل،	
مما	اأثر	اأميا	تاأثري	يف	بنية	املنظر	الطبيعي	ال�ست�سراقي	حتى	اأواخر	

القرن	التا�سع	ع�سر.	

جرو:	بونابرت	يزور	مر�سى	الطاعون	يف	م�سفى	يافا.جرو:	معركة	النا�سرة.
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فن	 يف	 الوا�سح	 التطور	 القاهرة«،	 يف	 »�سارع	 لوحة	 يف	 نرى	
اإىل	 ي�سعى	 فهو	 ماريال،	 يد	 على	 ال�ست�سراقي	 الطبيعي	 املنظر	
وان�سجام	 تنا�سق	 يف	 ولكن	 ال�سرقية،	 املعمارية	 ال�سورة	 تكثيف	
وترابط	كامل	مع	البيئة	املحيطة،	فمن	خالل	ت�سويره	لأحد	الأزقة	
ال�سيقة	بالقاهرة	ا�ستطاع	تو�سيل	روح	املكان	عن	طريق	المتداد	
واحليوانات	 بالب�سر	 احلياة	 فيه	 بعث	 الذي	 للم�سهد	 العميق	
املعلقة	ف�ساًل	عن	 النخيل	وتفا�سيل	الأثاث	والأقم�سة	 واأ�سجار	
ا�ستخدامه	 وكان	 ال�سارع.	 وي�سار	 ميني	 على	 املتوالية	 امل�سربيات	
لل�سوء	والظل	وانتقاء	زاوية	امل�سهد	رائًعا	على	امل�ستوى	الب�سري؛	
املعمارية	 العنا�سر	 تفا�سيل	 دقة	 اإبراز	 بذلك	 ا�ستطاع	 حيث	
والزخارف	املحفورة،	ف�ساًل	عن	التنا�سب	بني	الأحجام	والن�سب	
املعمارية	بني	امل�سجد	وما	حوله	من	منازل،	وكل	هذه	التفا�سيل	
تعطينا	يف	النهاية	انطباًعا	بامتزاج	البيئة	وترابطها.	اأما	يف	لوحته	
ال�سهرية	املحفوظة	مبتحف	اللوفر	»اأطالل	جامع	احلاكم	بالقاهرة«	
عام	1840م،	نراه	ي�سور	الأطالل	لذلك	اجلامع	ال�سهري	ويربطها	
باحلا�سر؛	حيث	الأفراد	الواقفون	يف	رحابه	ومدينة	القاهرة	البادية	
باأبنيتها	عن	بعد،	اإل	اأن	اأ�سا�ش	بنية	اللوحة	ومو�سوعها	الأ�سا�سي	
للفنان	 املعماري	 باحل�ش	 ي�سهد	 الذي	 هو	ت�سوير	خرائب	اجلامع	
الرومان�سي	 حنينه	 عن	 ف�ساًل	 الدقيقة،	 للتفا�سيل	 اإبرازه	 يف	
اإك�ساب	 الفنان	 حماولة	 ذاته	 الوقت	 ويف	 املا�سي.	 اإىل	 الوا�سح	
رمبا،	عن	طريق	هيمنة	 الواقع	 زائًدا	عن	 �ساعرية	وجماًل	 اللوحة	
العام	والت�ساد	 اللوحة	 اإىل	احلمرة	على	جو	 املائل	 لون	الأطالل	
بهيبة	 اإح�سا�ًسا	 الناظر	 يعطي	 مما	 ال�سماء	 لون	 وبني	 بينه	 ال�سديد	

ودفء	املكان.	
مع	منت�سف	القرن	التا�سع	ع�سر	بداأت	الرومان�سية	�سيًئا	ف�سيًئا	
يف	فقد	حمتواها،	وعلى	اإثر	ذلك	بداأ	مذهب	فني	جديد	يف	البزوغ	
	،»Realism«	الواقعي	املذهب	وهو	الرومان�سية،	للمدر�سة	فعل	كرد
	الذي	تزعمه	الفرن�سي	كوربيه	Courbet	)1819م	-	1877م(.
	فبعد	اأن	اعتمد	الفنان	على	عواطفه	وانفعالته	الوجدانية	وعمل	
املذهب	 جعله	 الفني،	 عمله	 خالل	 من	 لالآخرين	 نقلها	 على	
اأو	دون	 الواقعي	ينقل	الواقع	كما	هو	بكل	دقة	دون	تدخل	منه	
اأن	تطغى	روحه	و�سخ�سيته	الفنية	على	املو�سوع،	ليكون	من	واقع	
هكذا	 باجلماهري.	 ات�سال	 و�سيلة	 العمل	 في�سبح	 اليومية،	 احلياة	

والرمزي	 التاريخي	 الت�سوير	 على	 احلياتية	 املو�سوعات	 تقدمت	
فالقت	احلركة	على	اإثر	ذلك	انتقاًدا	كبرًيا	خا�سة	من	الطبقات	
تزامن	 وقد	 	 التاريخ.	 ومتجيد	 باملا�سي	 ارتبطت	 التي	 احلاكمة	
التي	 ال�ساملة	 العلمية	 الدرا�سات	 مع	 الواقعي	 املذهب	 انت�سار	
�سهدها	الغرب	لفهم	اأعمق	لل�سرق؛	نظًرا	لطبيعة	املرحلة،	خا�سة	
Champollion	عن	 اأعمال	�سامبليون	 النور	 اإىل	 عندما	خرجت	
ودرا�سة	 ر�سد	 عملية	 اأكرب	 ذلك	 بعد	 جرت	 ثم	 امل�سرية.	 الآثار	
�ساملة	مل�سر	منذ	احلملة	الفرن�سية	على	يد	بعثة	من	اأكرب	البعثات	
		De	Lesseps دلي�سب�ش	 الفرن�سي	 الدبلوما�سي	 بقيادة	 العلمية	
الذي	ا�ستغل	عالقته	بحاكم	م�سر	�سعيد	با�سا،	وح�سل	يف	النهاية	
اإثر	 وعلى	 1854م.	 عام	 ال�سوي�ش	 قناة	 حفر	 امتياز	 فرمان	 على	
ذلك	ا�ستمرت	الرحالت	من	قبل	الرحالة	والفنانني	اإىل	بلدان	
نرفال	 دي	 املثال	جريار	 �سبيل	 على	 فقام	 م�سر،	 ال�سرق	خا�سة	
Nerval	de	Gérard	عام	1851م	بن�سر	كتابه	»رحلة	يف	ال�سرق«.	

وبعدها	قام	بري�ش	دافن	d’Avennes	Prisse		بعد	رحلة	طويلة	اإىل	
م�سر	بن�سر	األبومه	امل�سور	يف	الفن	امل�سري	القدمي	والفن	العربي	
يف	 اأخرى	 مرة	 ال�سرق	 �سحر	 ذلك	 اإثر	 على	 فطغى	 الإ�سالمي،	
جممل	الأعمال	الفنية	الغربية	حتى	الأعمال	املو�سيقية	خا�سة	
»عايدة«،	 وفريدي	 �سباأ«،	 »ملكة	 جونو	 فاألف	 الأوبرا،	 جمال	 يف	
»�سهرزاد«،	 وكور�ساكوف	 البندق«،	 »ك�سارة	 وت�سايكوف�سكي	
فتمخ�ش	كل	ذلك	عن	ثورة	يف	جمال	الفنون	الت�سكيلية	وجتديد	

وا�سح	يف	�ساحة	ال�ست�سراق	الفني.	
جمال	 يف	 وا�سعة	 ب�سهرة	 حظوا	 الذين	 الفنانني	 بني	 من	
ع�سر التا�سع	 القرن	 من	 الثاين	 الن�سف	 يف	 الفني	 	ال�ست�سراق	
جان	ليون	جريوم	Gérôme	Jean-Léon	)1824م	-	1904م(،	
الرومان�سي،	 الت�سوير	 عمالقة	 اآخر	 النقاد	 اعتربه	 الذي	
النطباعي بعده	 ومن	 الواقعي	 للمذهب	 معا�سرته	 	برغم	
ع�سر.	 التا�سع	 القرن	 من	 الأخري	 الربع	 يف	 	»Impressionism«
م�سر	 فاإن	 ال�سرق،	 بلدان	 من	 كثري	 يف	 �سياحته	 من	 وبالرغم	
اأن	زارها	عدة	مرات	 الوافر	من	لوحاته	بعد	 بالن�سيب	 ا�ستاأثرت	
بدايته	 منذ	 انتماء	جريوم	 ومع	 الأوىل	عام	1854م.	 زيارته	 منذ	
اإىل	املدر�سة	الرومان�سية،	فاإنه	تاأثر	كثرًيا	ب�سيوع	املذهب	الواقعي،	
ف�سارت	دقة	لوحاته	تقارب	اإىل	حد	كبري	دقة	ال�سور	الفوتوغرافية،	

جرو:	معركة	اأبي	قري.	جرو:	معركة	الأهرام.
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لذا	اأ�سبحت	لوحاته	الكثرية	عن	م�سر	وال�سرق	مبثابة	�سجل	يوؤرخ	لهذه	الفرتة	الهامة.	ويف	خ�سم	ذلك	مل	يتغافل	عن	اللوحة	التاريخية	
فكان	عمله	»نابليون	يطل	على	اأبي	الهول«	من	اأهم	لوحاته	على	الإطالق.	وقد	توالت	لوحات	كثري	من	الفنانني	الذين	زاروا	ال�سرق	يف	
تلك	الفرتة،	كان	من	اأهمهم	بار�سي�ش	بر�سري	)1819م	-	1891م(	الذي	زار	م�سر	اأربع	مرات؛	اأولها	عام	1856م	برفقة	الفنان	جريوم،	
ثم	رافق	الإمرباطورة	اأوجيني	يف	زيارتها	مل�سر	عام	1869م؛	حيث	اختاره	ديل�سب�ش	لت�سجيل	خطوات	�سق	قناة	ال�سوي�ش	فاأ�سبح	امل�سور	

الر�سمي	للقناة.		
يتحول	 الفني	 ال�ست�سراق	 بداأ	 عندما	 ع�سر	 التا�سع	 القرن	 من	 الأخري	 الربع	 ازدهار	حتى	 ال�ست�سراقي	يف	 الت�سوير	 فن	 هكذا	ظل	
ا	يعرب	عن	روح	الع�سر،	خا�سة	بعد	اأن	اأ�سبحت	اللوحات	التي	تتناول	املو�سوعات	ال�سرقية	رائجة	يف	 ا	حقيقيًّ اإىل	�سلعة	اأكرث	من	كونه	فنًّ
الغرب،	فطغت	نتيجة	لذلك	ال�سوقية	واملادة	على	ذلك	الفن،	حتى	اإن	الكثري	ممن	اأُطلق	عليهم	فنانون	هرعوا	اإىل	ال�سرق	لت�سوير	م�ساهد	
ا�ست�سراقية	على	عجل	�سوروا	فيها	اأزياء	اأو	عمائر	اأو	اأج�ساد	عارية،	اإل	اأن	ذلك	مل	مينع	من	اإنتاج	قلة	قليلة	من	اللوحات	التي	تنتمي	بالفعل	
اإىل	الت�سوير	ال�ست�سراقي.	وكان	ذلك	يف	رحاب	املذهب	التاأثريي	النطباعي	الذي	�ساد	حتى	بدايات	القرن	الع�سرين.	وقد	�ساعد	على	
خفوت	جنم	هذا	الفن	بعد	ذلك	الجتاه	الأوروبي	العام	نحو	الت�سوير	الياباين،	وما	عا�سر	ذلك	من	تطور	الت�سوير	الفوتوغرايف	الذي	اأخذ	

يحل	�سيًئا	ف�سيًئا	يف	ال�سرق	حمل	الت�سوير	التقليدي.

فرنيه:	مذبحة	املماليك.

ماريال:	�سارع	يف	القاهرة.

ماريال:	اأطالل	جامع	احلاكم	بالقاهرة.

جريوم:	نابليون	يطل	على	اأبي	الهول.
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Thomas Cazentre توما�س كازنرت
ترجمة: نادية �لوكيل

�سارع باب �ل�سعرية، حو�يل عام 1890 -1900م. 
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ميكن	بوجه	عام	تق�سيم	تاريخ	الت�سوير	الفوتوغرايف	يف	م�سر	
يف	القرن	التا�سع	ع�سر	اإىل	مرحلتني	اأ�سا�سيتني؛	فحتى	منت�سف	
�سنوات	1860م،	تراوحت	املناظر	التي	مت	ح�سرها	فيما	بني	اإنتاج	
بع�ش	الهواة	من		م�سافري	اجلولة	الكربى	»tour	grand	Le«	ومن	
اإغناء	اأعمالهم	 فنانني	ح�سروا	لتجميع	�سور	من	ال�سرق	بغر�ش	
اإنتاج	 اأخرى	 ناحية	 ومن	 الأثرية.	 البعثات	 اأع�ساء	 ومن	 الفنية	
)دو	كامب	 ن�سري	حمدد	 م�سروع	 اإطار	 يندرج	حتت	 مهنية	 اأكرث	
Camp	Du،	وكاما�ش	Cammas،	وتينارد	Teynard(.	اأو	بغر�ش	

	،Bedford	وبدفورد	،Frith	وفريث	،Braun	)براون	كتالوج	اإثراء
بني	 التفريق	 هذا	 اأن	 اإل	 	.)Hammerschmidt وهامر�سميدت	
هاٍو	ومهني	ل	يجب	بالطبع	اأن	يوؤخذ	مبعناه	الالحق،	فهو	ل	يقوم	
اأ�سا�ش	الو�سع	الجتماعي	للم�سورين	واملق�سد	الأول	 اإل	على	
املرحلة	 هذه	 يف	 امل�سرتكة	 ال�سمة	 كانت	 وقد	 الفني.	 لإنتاجهم	
الأوىل	هي	اأنها،	يف	كلتا	احلالتينت،	كانت	تخ�ش	م�سورين	يزورون	
م�سر	اأو	يقيمون	بها	لب�سعة	اأ�سهر	على	الأكرث	ويعودون	منها	ب�سور	
لعر�سها	يف	�سوق	الت�سوير	الفوتوغرايف	الوليدة	والتي	كان	زبائنها	
الأوروبيون	 الفوتوغرافيون	 امل�سورون	 اأما	 اأوروبا.	 يف	 يرتكزون	
الذين	اأقاموا	اأتيليهات	يف	بالد	ال�ساحل	ال�سرقي	للبحر	املتو�سط	
كانوا	 فقد	 	»Daguerréotypie« الداجري	 الت�سوير	 ع�سر	 منذ	

اأ�سا�ًسا	م�سوري	�سور	�سخ�سية	»بورتريه«	لزبائن	حمليني.
ويف	املقابل،	بداأ	م�سورون	فوتوغرافيون	غربيون	)ومن	بعدهم	
يف	 1860م،	 العقد	 من	 ابتداًء	 الق�سطنطينية(،	 من	 م�سورون	
ال�سرق	 وبالد	 مب�سر	 ودائمه	 ح�سرية	 ب�سفة	 ا	 تدريجيًّ ال�ستقرار	
الأدنى؛	حيث	�سرعوا	يف	تنمية	اإنتاج	جتاري	ي�ستهدف	امل�سافرين	
هامة	 نقطة	حتول	 ال�سدد	 هذا	 عام	1869م	يف	 و�سهد	 الغربيني.	
�ساعد	 وبالتوازي	 ثقلها.	 لها	 �سوًقا	 ال�سياحية	 الزبائن	 واأ�سبحت	
على	 )نيجاتيف	 القيا�سية	 الت�سوير	 ملهمات	 ال�سناعي	 الإنتاج	
ورق	زجاجي	مغري	نا�سف	ثم	بربوميد	الف�سة	الهالمي،	وطباعة	
على	ورق	زليل(	هذا	التطور	على	الجتاه	نحو	اإنتاج	جتاري	ل�سور	
ا	اأ�سا�ًسا	وكذلك	 ت�ستهدف	جمهوًرا	اأعر�ش،	كان	يتم	بيعها	حمليًّ
من	خالل	منافذ	توزيع	لبع�ش	امل�سورين	الفوتوغرافيني	يف	اأوروبا	
لبي�س�سار	 بالن�سبة	 عائلية	 �سراكة	 ال�سمالية:	 اأمريكا	 يف	 وحتى	
Béchard	وجتارية	بالن�سبة	لبونفي�ش	Bonfils	الذي	عرفت	�سوره	

لالأر�ش	املقد�سة	جناًحا	يف	الأو�ساط	الإجنيلية	الأمريكية.
من	 التجاريني	 الفوتوغرافيني	 امل�سورين	 هوؤلء	 معظم	 كان	
الرعية	 من	 وكذلك	 ويونانيني(	 واإيطاليني	 )فرن�سيني	 الأوروبيني	
اأما	 الأرمن.	 من	 وخا�سة	 العثمانية	 بالإمرباطورية	 امل�سيحيني	
التحفظي	 مبوقفها	 متم�سكة	 ظلت	 فقد	 الإ�سالمية،	 املجتمعات	
جتاه	ذلك	الو�سيط	اجلديد	بالرغم	من	امل�ساندة	الن�سطة	من	قبل	
احلكام	العثمانيني	وامل�سريني	الذين	كانوا	ل	يرتددون	يف	ال�سماح	
بت�سويرهم	�سوًرا	�سخ�سية،	بل	كانوا	يطالبون	بحمالت	فوتوغرافية	
تر�سد	لتمجيد	الرتاث	التاريخي	لدولهم	ويف	ذات	الوقت	ت�سهد	

ن	بني	القاهرة	 على	عمليات	التحديث	اجلارية	بها.	وبذلك	تكوَّ
والإ�سكندرية	وبور�سعيد	وبريوت	ودم�سق	و�سط	فوتوغرايف	ات�سم	
ب�سبكة	معقدة	من	العالقات	والتفاعالت	املتبادلة	)من	مناف�سة،	

و�سراكة	وتعاون	وتعاقب...(	كان	من	ال�سعب	اأحيانًا	فكها.
الأعمال،	 هذه	 انق�سمت	 اخلا�سة،	 البورتريهات	 وبا�ستثناء	
مناظر	 بني	 فيما	 امل�ست�سرقني،	 باأعمال	 بعد	 فيما	 عرفت	 التي	
�سرقية	 بنماذج	 اأخرى	 جهة	 ومن	 جهة	 من	 معمارية	 اأو	 طبيعية	
كانت	 ا	 عمليًّ اأ�سلية.	 �سبه	 والت�سوير	 بالر�سم	 جديرة	 م�ساهد	 اأو	
ال�سورة	تتدرج	من	حجم	بطاقة	الدعوة	اإىل	مناظر	جم�سدة،	غري	
اأن	احلجم	الأكرث	�سيوًعا	ظل	احلجم	املتو�سط	اأو	الكبري	لل�سورة	
املطبوعة	التي	يتم	لزقها	على	لوحة	كي	ميكن	و�سعها	يف	األبوم.	
وفًقا	 اأو	 جاهزة	 �سراوؤها	 يتم	 كان	 التي	 الألبومات	 تلك	 وتعترب	
لطلب	كل	م�سافر؛	حيث	كان	يقوم	باختيار	مكوناتها	من	اللوح	
خاللها	 من	 ح�سلنا	 التي	 هي	 الت�سوير،	 يف	حمالت	 املعرو�سة	
الفرن�سية	 اللغة	 ا�ستعمال	 كان	 وقد	 الفني.	 الإنتاج	 ذلك	 على	
ا	�سواء	فيما	يخ�ش	ت�سمية	ال�ستديوهات	اأو	يف	 يكاد	يكون	عامليًّ

كتابة	الن�سو�ش	امل�ساحبة	لل�سور.
ال�ستديوهات؛	 تلك	 اأعمال	 بني	 التمييز	 حماولة	 وتعترب	
�سبه	 بل	 �سعبة	 عملية	 اجلمالية،	 والناحية	 املو�سوع	 حيث	 من	
بع�سهم	 اإن	 اإذ	 كبرية؛	 بدرجة	 تتفاوت	 بها	 فمعرفتنا	 م�ستحيلة.	
على	 تتفوق	 	Sébah و�سيبا	 	Bonfils بونفي�ش	 اأعمال	 مثل	
درجة	 حيث	 من	 Ernié؛	 واإرنيه	 	Délié ديليه	 كاأعمال	 غريها	
احلفظ	والتوثيق.	عالوة	على	اأن	ما	نعرفه	عن	طريقة	عمل	تلك	
اأغلب	 ففي	 التفرد.	 فكرة	 جمرد	 مع	 تتعار�ش	 ال�ستديوهات	
يقوم	منفذوه	 باإنتاج	جماعي؛	حيث	 يتعلق	 الأمر	 الأحيان	كان	
بالتغري	على	مر	ال�سنني.	وكذلك	 العائلة	وامل�ساعدون(	 )اأع�ساء	
كان	بيع	اأو	تبادل	الكلي�سيهات	بني	امل�سورين	اأمًرا	ماألوًفا؛	مثل	
اللجوء	اإىل	نف�ش	الأ�سخا�ش	يف	الأمناط	وم�ساهد	احلياة	اليومية.
)بكل	 الكلي�سيهات	 لتلك	 كثرية	 اأمثلة	 ذكر	 ال�سهل	 ومن	
منفذيها.	 اختالف	 من	 بالرغم	 للتبادل	 القابلة	 الكلمة(	 معنى	
وينطبق	هذا	خا�سة	على	عمارة	الع�سور	الو�سطى	بالقاهرة:	ففناء	
مدر�سة	ال�سلطان	ح�سن،	والطرقات	املك�سوفة	مب�سجد	ابن	طولون	
وال�سارع	 اململوكية	 العمائر	 يف	 املتتالية	 واملاآذن	 القباب	 و�سف	
نفذت	كلها	 املوؤيد	�سيخ	 ال�سيق؛	حيث	تظهر	منه	مئذنتا	جامع	
نرد	على	 اأن	 بتوقيعات	خمتلفة	مع	تغريات	طفيفة.	ولكن	ميكن	
ذلك،	ولي�ش	بدون	وجه	حق،	بقولنا	اإن	هذه	المتثالية	ل	تخ�ش	
يف	 اأو	 باري�ش	 ففي	 وحدهم:	 ال�سرقيني	 الفوتوغرفيني	 امل�سورين	
روما	كما	هو	احلال	يف	القاهرة،	ل	يوجد	اأحيانًا	غري	عدد	حمدود	
من	احللول	الب�سرية	لت�سوير	وتقدمي	مبنى.	اإل	اأنه	يف	خ�سم	ذلك	
الإنتاج	الال�سخ�سي	قد	يظهر	اأحيانًا	م�سور	يتميز	عن	الآخرين	
�سواء	من	خالل	اإتقان	غري	عادي	يف	املجال	الكال�سيكي	اأو	على	

العك�ش	من	خالل	اخلروج	عن	املاألوف.

Thomas Cazentre توما�س كازنرت
ترجمة: نادية �لوكيل
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م�سور	 اأي	 اإنتاج	 من	 الأوىل	 املرحلة	 اأن	 املوؤرخون	 ويعترب	
قد	 التي	 بالبتكارية	 ذاته	 الوقت	 يف	 تتميز	 ما	 عادًة	 فوتوغرايف	
ياأتي	بها	وبالعناية	التي	يوليها	للتقاط	املناظر	وللطباعة؛	ولكن	
لالأ�سف	غالًبا	ما	تكون	هي	التي	مل	يتم	احلفاظ	عليها	بالطريقة	
اأقدامه	حتى	ما	يلبث	 الأجود.	وقد	كان	الأتيليه	ما	يكاد	يثبت	
ونوع	 متزايد	 تقني	 اإهمال	 اإىل	 حتمية	 بطريقة	 اإنتاجه	 يتزلق	 اأن	
من	اجلمالية	الباهتة.	وتنطبق	هذه	الظاهرة	على	عموم	الت�سوير	
بالعناية	 يت�سم	 كان	 فبينما	 للم�ست�سرقني:	 التجاري	 الفوتوغرايف	
والفن	يف	ال�سنوات	1860م	و1870م	بداأت	نوعيته	ترتاجع	يف	
العقود	التالية.	ومع	نقطة	التحول	التي	حدثت	يف	القرن	الع�سرين	
الهواة	يف	 البطاقة	الربيدية	»Carte postale«	وزيادة	عدد	 بتطور	
جمال	الت�سوير	الفوتوغرايف،	اأفل	جنم	النموذج	القت�سادي	لهذه	
ال�ستديوهات	التي	اختفى	معظمها	اأو	ا�ستمر	يف	جمال	ت�سوير	

البورتريهات	فقط.
�لأخو�ن عبد �هلل )1858م - 1899م(

1858م	 عام	 ال�سهري	 الإ�سطنبويل	 ال�ستديو	 هذا	 اإن�ساء	 مت	
الأرمنية؛	 اهلل	 عبد	 لعائلة	 اخلم�سة	 الإخوة	 من	 ثالثة	 يد	 على	
	Kevork	وكيفورك	-1902م(،	1820م(	Vichen	في�سني	وهم:
)1839م	-1918م(،	وهوف�سب	Hovsep	)1830م	-1908م(.	
با�سكال	 امل�سورين	 اأتيليهات	 بجانب	 ال�ستديو	 هذا	 هيمن	 وقد	
	Basile	Kargopoulo	كارجوبولو	وبازيل	،Pascal Sébah	سيبا�
على	و�سط	الت�سوير	الفوتوغرايف	بالق�سطنطينية	حتى	اأواخر	القرن	
التا�سع	ع�سر.	وعلى	ما	يبدو	كان	في�سن	Vichen		وهو	يف	الأ�سل	
ر�سام	�سور	منمنمة،	هو	اأول	من	اجته	للت�سوير	الفوتوغرايف	على	
	،Rabach راباخ	 يدعى	 بالق�سطنطينية	 مقيم	 اأملاين	 م�سور	 يد	
والذي	ا�سرتى	منه	حمله	يف	1858م.	ويف	عام	1863م	ح�سل	
لل�سلطان	 الر�سمي	 امل�سور	 لقب	 على	 اهلل	 عبد	 الأخوان	 اأتيليه	
كامل	 �سبه	 احتكار	 فر�سة	 اللقب	 هذا	 منحهم	 وقد	 عبدالعزيز.	
الر�سمية	 وال�سخ�سيات	 املالكة	 العائلة	 بورتريهات	 لت�سوير	
للق�سطنطينية	 عديدة	 مناظر	 بت�سوير	 اأي�ًسا	 قاموا	 كما	 بالبالط.	
داخلية	حلرملك	 �سور	 بالتقاط	 لهم	 ُي�سمح	 م�سورين	 اأول	 وكانو	

ال�سلطان.
اإل	اأن	النقالب	الذي	تعر�ش	له	ال�سلطان	عبد	العزيز	والذي	
اأجربه	على	التنازل	عن	العر�ش	عام	1876م	قد	اأثر	�سلبًيا	على	
الأخوين	عبد	اهلل.	ومما	زاد	الطني	بلة	هزمية	الأتراك	على	يد	الرو�ش	
عام	1878م.	وقد	اأدى	بهم	تغري	الأحوال	هذا	اإىل	تنويع	اإنتاجهم	
احلاكمة	 الطبقات	 العا�سمة	وعلى	 املرتكز	حتى	ذلك	احلني	يف	
وكذلك	بالطبع	اإىل	خف�ش	�سقف	متطلباتهم	الفنية.	وهذا	غالًبا	
ما	يف�سر	قيام	كيفورك	Kevork،	وهوف�سب		Hovsep		بعد	مدة	
بفتح	ال�ستديو	بالقاهرة	عام	1889م	على	اأمل	اإيجاد	زبائن	جدد	
القاهرة	 اإىل	 �سبقهم	 قد	 يكون	 اأن	 املحتمل	 )ومن	 ال�سياح،	 بني	
منذ	1878م	اأخ	رابع	يدعى	كوزمي	Kosmi		حتت	ا�سم	جتاري	

خمتلف(.	ويف	عام	1877م	قد	يكون	عاد	هوف�سب	Hovsep اإىل	
	.Kosmi	كوزمي	اأخيه	اأبن		Abro	اأبرو	حمله	وحل	الق�سطنطينية
ا	كان	الو�سع،	مل	يظهر	الإنتاج	امل�سري	لالأخوين	عبد	اهلل	اإل	 اأيًّ
موؤخًرا	�سواء	يف	تاريخ	ال�ستديو	اأو	يف	الت�سوير	الفوتوغرايف	مب�سر	
قد	لقى	 اأنه	 مينع	 اأن	ذلك	مل	 اإل	 الن�سبي؛	 متيزه	 يف�سر	عدم	 مما	
رواًجا	كبرًيا.	وقد	مت	غلق	ا�ستديو	الأخوين	عبد	اهلل	بالقاهرة	عام	
1895م	اأما	ا�ستديو	اإ�سطنبول	فتم	بيعه	عام	1899م	اأو	1900م	

.Sébah	�سيبا	القدمي	املناف�ش	اإىل
 Antonio   Beato   أنطونيو   بياتو� 

       )1835م - 1906م( 

بياتو	 اأنطونيو	 الفوتوغرايف	 للم�سور	 الفني	 امل�سوار	 ظل	
Beato	Antonio	مغموًرا	ل�سنوات	عديدة	ب�سبب	اأخيه	فيليت�سيه	

Felice	الذي	كان	من	رواد	الت�سوير	الفوتوغرايف	باآ�سيا،	والذي	

واأهمية	 الروائية	 بالق�س�ش	 ال�سبيهة	 الرومان�سية	 حياته	 جعلته	
مكانته	التاريخية	متفوًقا	على	اأخيه	الأ�سغر	من	جميع	النواحي.	
وكثرًيا	ما	اعتقد	اأن	اأنطونيو	Antonio	وفيليت�سيه	Felice	ما	هما	
اأنه	يتم	اخللط	بني	 اإل	�سخ�ًسا	واحًدا.	وحتى	يومنا	هذا	نالحظ	
يف	 	Felice فيليت�سيه	 ل�سالح	 يكون	 ما	 وغالًبا	 الأخوين	 �سفات	
	،Béchard	بي�سار	الإخوة	يف	احلال	هو	ما	عك�ش	على	اأنه،	حني
نقطتني	متماثلتني.	 اأو	 نقطة	 اإل	من	 متاًما	 لهما	منهجان	خمتلفان	
دوًما	 املتجدد	 الهتمام	 اأدى	 املرهقة	 احلرية	 لتلك	 ونتيجة	
ب�سخ�سية	واإنتاج	فيليت�سيه	Felice	الفني	والبحوث	التي	تطلبتها	
اإىل	ك�سف	النقاب	عن	عنا�سر	كثرية	من	�سرية	اأخيه	الذاتية.	

ولد	 	Felice	 Beato بياتو	 فيليت�سيه	 اأن	 اليوم	 ات�سح	 وقد	
مبدينة	البندقية	Venise	عام	1832م،	مما	يجعلنا	ن�ستنتج	اأن	اأخاه	
انتقلت	 وقد	 1835م.	 عام	 يف	 ولد	 قد	 يكون	 ما	 غالًبا	 الأ�سغر	
	Corfou	كورفو	مدينة	اإىل	1834م،	عام	منذ	Beato	بياتو	العائلة
الأخوان	 ظل	 )وقد	 الربيطانية	 احلماية	 حينئذ	حتت	 كانت	 التي	
ا�ستقرت	 1844م،	 عام	 ويف	 الربيطانية(.	 باجلن�سية	 حمتفظني	
العائلة	بالق�سطنطينية.	وهنا	بداأ	اأنطونيو	Antonio	ميار�ش	الت�سوير	
الفوتوغرايف	مع	اأخيه	و�سريكه	-	الذي	اأ�سبح	زوج	�سقيقتهما	فيما	
بعد	-	جيم�ش	روبرت�سون James Robertson.	ومن	املثبت	اأن	
ثالثتهم	تواجدوا	يف	القد�ش	يف	عام	1857م.	كما	اأن	املجموعة	
اخلا�سة	بالأر�ش	املقد�سة	التي	اأنتجها	يف	تلك	الفرتة	روبرت�سون	
عن	 املناظر	 بع�ش	 �سمت	 قد	 	Robertson	 and	Beato وبياتو	
روبرت�سون	 توقيع	 حتمل	 الأعمال	 تلك	 بع�ش	 اأن	 وكون	 م�سر.	
بالفرن�سية	 اأو	 	Robertson, Beato and Co. و�سركاه  	وبياتو	
»et Cie«،	يجعلنا	ن�ستنتج	اأن	اأنطونيو	Antonio	قد	يكون	�سارك	

فيها.
وقد	�ساحب	اأخاه	بعد	ذلك	اإىل	اآ�سيا	وبالتحديد	اإىل	الهند؛	
حيث	كان	ميتلك	اأتيليه	مبدينة	كلكتا		Calcutta	يف	عام	1859م.	
اأن	لأ�سباب	غري	وا�سحة	)م�سكالت	�سحية،	ف�سل	جتاري،	 بيد	
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�سجار	بني	الأخوين	حيث	و�سل	بهما	اإىل	مفرتق	الطرق	وذلك	فيما	يبدو	بغري	رجعة(	قطع	فجاأة	اإقامته	بالهند	
ليذهب	اإىل	م�سر	يف	بداية	عام	1860م،	ويقيم	ب�سارع	املو�سكي	بالقاهرة؛	حيث	مكث	بها	ب�سع	�سنوات	قبل	
ا	مبدينة	الأق�سر	يف	عام	1864م	تقريًبا.	وهناك	متتع	ب�سبه	احتكار	لبيع	ال�سور	الفوتوغرافية	لل�سياح	 اأن	ي�ستقر	نهائيًّ
ال�سيغة	 بطريقة	منهجية	 ا�ستعمل	 الفني	 املنية.	وطوال	م�سواره	 وافته	 بها	حتى	 النيل	ومكث	 لوادي	 الأوائل	

.Antoine	اأنطوان	وهي	ل�سمه	الفرن�سية
لالآثار	 و�سوًرا	 طبيعية	 مناظر	 اأ�سا�ًسا	 وت�سمن	 بحتة	 م�سرية	 مو�سوعات	 على	 الفني	 اإنتاجه	 اقت�سر	 وهكذا	
الفرعونية	 والآثار	 النيل	 وادي	 كلي�سيهات	 مثلت	 وقد	 ال�سياح.	 من	 معينة	 لزبائن	 موجهة	 م�سرية	 ولنماذج	
بال�سعيد	الأغلبية	العظمى	منه.	وقد	ت�سمن	الآلف	من	املناظر	وانت�سر	على	نطاق	وا�سع.	اإل	اأنه	من	منطلق	
تلك	الوفرة	مل	يخُل	من	�سيء	من	الرتابة،	مما	دفع	بع�ش	النقاد	اإىل	التفرقة	بني	نوعية	الأعمال	الأوىل،	يف	بداية	
القبلي	 الوجه	 الغريب	يف	 	Beato بياتو	 ا�ستقرار	 اأن	 بيد	 املرحلة	الالحقة	الأكرث	قولبة.	 اأعمال	 1860م،	وبني	
ونظرته	لالآثار	والعمارة	جعال	منه	اخللف	الأجود،	يف	مرحلة	الت�سوير	الفوتوغرايف	التجاري،	للم�سورين	املهتمني	
بالآثار	اإبان	العقود	ال�سابقة؛	من	اأمثال	جرين	Green،	وديفرييا	Devéria،	وتينارد	Teynard.	وذلك	يف�سر	قيام	
اأرملته	 من	 لوحة	 تبلغ	حوايل	1500	 التي	 النيجاتيف	 باقتناء	جمموعة	 عام	1907م	 Maspero	يف	 ما�سبريو	

ليمنحها	للمتحف	امل�سري	لالآثار	بالقاهرة.

 A. Beato	توقيعه	عليها	ويظهر	بياتو،	اأنطونيو	�سور	من	متنوعة	جمموعة
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   Emile et Hippolyte بي�سار �إميل وهيبوليت 
Béchard )1870م - 1880م(   

بالرغم	من	اأن	اأعمال	ال�ستديو	بي�سار	Béchard	قد	انت�سرت	
انت�ساًرا	وا�سًعا،	فالغياب	�سبه	الكامل	لأية	معلومات	�سرية	اأوجد	
ت�ساوؤلت	كثرية	عن	هوية	هذين	امل�سورين	الفوتوغرافيني.	يعترب	
ا�سم	اإميل	بي�سار	Béchard	Emile،	امل�سور	الفوتوغرايف	�ساحب	
حيث	 مثبوًتا؛	 اأمًرا	 1870م	 عام	 يف	 الأزبكية	 بحي	 ا�ستديو	
كثري	 ويف	 	»Cartes	de	visite« الزيارة	 بطاقات	 ظهر	 على	 يظهر	
	Hippolyte	Délié	ديليه	هيبوليت	ل�سم	م�ساحًبا	الأحيان	من
والنوبة( )م�سر	 	Palmieri بامليريي	 األبوم	 مقدمة	 يف	 وكذلك	
	H.	Béchard	بي�سار	توقيع	وجود	ولكن	،L’Egypte	et	la	Nubie

	Béchard بي�سار	 )ب�سيغة	 الفوتوغرافية.	 ال�سور	 بع�ش	 	على	
اأن	 ا�ستنتاج	 اإىل	 املوؤرخني	 بع�ش	 دفع	 	.E. Béchard بي�سار	 واإ.	
هناك	�سخ�ًسا	يدعى	هرني	بي�سار Béchard	Henri.	وبقي	حتديد	
درجة	قرابته	مع	اإميل	Emile؛	حيث	مل	يتم	العثور	على	اأي	دليل	
يو�سح	تلك	القرابة.	وقد	دفع	ذلك	بع�ش	املوؤلفني	اإىل	العتقاد	
اأن	اإميل	Emile،	وهرني	Henri	هما	يف	احلقيقة	�سخ�ش	واحد.	
بيد	اأن	بع�ش	امل�ستندات	التي	مت	العثور	عليها	موؤخًرا	من	اأر�سيف	
اأخوين:	 بالفعل	 هناك	 اأن	 اأظهرت	 بالقاهرة	 القن�سلية	 املحكمة	
�سال	 ببلدة	 	)مواليد	25	دي�سمرب	1844م	 	Emile اإميل	 الأول	
دي	جاردون	Salles-du-Gardon	باإقليم	جارد	Gard	Le	مقيم	
بالقاهرة(.	والثاين	هيبوليت	Hippolyte	)من	مواليد	17	اإبريل	

1841م	بنف�ش	البلدة(.
جراند	 ل	 ببلدة	 بقي	 الذي	 	Hippolyte هيبوليت	 وكان	
يتوىل	 	Le	 Gard جارد	 باإقليم	 	La	 Grande-Combe كومب	
عملية	الطباعة	والتوزيع	باأوروبا	لل�سور	الفوتوغرافية	التي	ينتجها	
وقد	 للقاهرة	عام	1880م.	 الأخري	 مغادرة	هذا	 بعد	 اأخوه	حتى	
Hyères،	ثم	مبدينة	 Emile	بعد	ذلك	مبدينة	هيري�ش	 اإميل	 اأقام	
	Hippolyte	هيبوليت	م�ساركة	تف�سر	وقد	.Marseille	مار�سيليا
ال�سالبة	 بالن�سخة	 يحتفظ	 كان	 رمبا	 )اإذ	 اأخيه	 اأعمال	 يف	 الوثيقة	
�سيء	 ل	 ولكن	 عليها؛	 ال�سخ�سي	 توقيعه	 بو�سع	 قيامه	 لل�سور(	

يدل	على	قيامة	بالعمل	هو	نف�سه	بال�سرق.
:Béchard	بي�سار	اأعمال	يف	متميزة	جمموعات	ثالث	وهناك

متحف	•  األبوم	 يف	 	Délié ديليه	 مع	 بتنفيذها	 قام	 لوحة	 	40
بولق	لأوج�ست	مارييت	Mariette	Auguste	الذي	�سدر	

بالقاهرة	عام	1872م.
�سل�سلة	رائعة	من	ال�سور	لنماذج	م�سرية	وم�ساهد	من	احلياة	• 

اليومية؛	حيث	يقوم	امل�سريون	يف	الديكور	الطبيعي	لل�سوارع	
اليومية	 اأن�سطتهم	 يف	 متثلهم	 اأو�ساع	 باأخذ	 القدمية	 امل�سرية	
بطريقة	ي�سوبها	بع�ش	اجلمود	ولكن	بح�ش	موؤكد	للتكوين.

مطبوعة	•  معكو�سة	 �سور	 هيئة	 يف	 جندها	 مل�سر	 مناظر	 واأخرًيا	
باحلرب	ال�سميك		يف	األبوم	»م�سر	والنوبة«	الذي	قام	باإ�سداره	

بباري�ش	بي�سار	Béchard		وبامليريي	Palmieri	عام	1887م؛	
وهو	يحتوي	بوجه	خا�ش	على	37	م�سهًدا	ملباين	القاهرة.

وقد	قام	بي�سار	Béchard		كذلك	باإعداد	األبوم	نادر	للمباين	
التي	 م�سر	 كانت	 واإذا	 با�سا.	 اإ�سماعيل	 عهد	 يف	 مب�سر	 احلديثة	
الإنتاج	 كلي�سيهات	 من	 تخلو	 ل	 	Béchard بي�سار	 �سورها	
بال	 متيز	 فاإن	عمله	 التالية؛	 العقود	 ذروته	يف	 بلغ	 الذي	 التجاري	
تكويني	 وح�ش	 ممتازة	 وتقنية	 فنية	 ونوعية	 ن�سبي	 بتجان�ش	 �سك	
احلياة	 مب�ساهد	 يتعلق	 فيما	 ذلك	 كان	 �سواء	 موؤكد،	 كال�سيكي	

اليومية	اأو	باملناظر	الطبيعية	اأو	املعمارية.
�أتيلييه بونفي�س Bonfils )1867م - 1932م(
مقرها	 عائلية	 من�ساأة	 وهو	 	- 	Bonfils بونفي�ش	 اأتيلييه	 احتل	
بال�سرق	 الفوتوغرافيني	 امل�سورين	 بني	 مرموقة	 مكانة	 	- بريوت	
عديدة	 ل�سنوات	 ا�ستمراريته	 ب�سبب	 ذلك	 كان	 �سواء	 الأدنى،	
وا�سًعا	 انت�ساًرا	 �سوره	 عرفت	 وقد	 اجلغرافية.	 تغطيته	 ب�سبب	 اأو	
املجال	 ويف	 واخلا�سة	 العامة	 املجموعات	 يف	 مكثًفا	 وتواجًدا	
اأو	 األبوم	عن	ذكريات	من	م�سر	 يخلو	 اأن	 النادر	 التجاري.	فمن	
رحلة	اإىل	الأر�ش	املقد�سة	يف	الفرتة	ما	بني	1870م	و1910م	من	

.Bonfils	بونفي�ش	توقيع	حتمل	مناظر
		Félix	Bonfils	بونفي�ش	فيليك�ش	الأتيليه	هذا	بتاأ�سي�ش	قام	
عمل	 وقد	 	Alès اآلي�ش	 بلدة	 من	 واأ�سله	 -	1885م(	 )1831م	
اأ�سا�ًسا	يف	طباعة	وجتليد	الكتب	اإىل	اأن	دخل	جمال	الت�سوير	على	
ويبدو	 	.Niépce de Saint-Victor فيكتور	 �سان	 نيب�ش	دي	 يد	
Adrien	)1861م	- اأدريان	 	اأن	زوجته	عند	ا�سطحابها	لبنهما	
يف	 وجنحت	 البلد	 بذلك	 فتنت	 قد	 بلبنان	 للعالج	 1929م(	
الت�سوير	 امتهان	مهنة	 ي�ستقرا	به؛	حيث	ميكنه	 باأن	 اإقناع	زوجها	
الفوتوغرايف	الذي	كان	ميار�سها	يف	اآلي�ش	Alès	منذ	1864م	على	
الأقل.	كانت	تلك	الرواية	هي	التي	ترتدد	يف	الو�سط	العائلي،	اإل	
اأن	هناك	رواية	اأخرى	ل	تتعار�ش	معها	وهي	اأن	يكون	فيليك�ش	
للخدمة	 تاأيدته	 اأثناء	 لبنان	 جمال	 اكت�سف	 الذي	 هو	 	Félix

	Bonfils بونفي�ش	 عائلة	 ا�ستقرت	 فقد	 وعموًما	 بها.	 الع�سكرية	
هذه	 لنوعية	 املعتادة	 املجالت	 يف	 �سوًرا	 تنتج	 وبداأت	 ببريوت	
ومناظر	 للخا�سة،	 )بورتريهات(	 �سخ�سية	 �سور	 ال�ستديوهات:	
طبيعية	ومعمارية،	وكذلك	مناذج	�سرقية	ت�ستهدف	ال�سياح.	

الت�سل�سل	 من	 	 كالًّ بدقة	 نحدد	 اأن	 ال�سعب	 من	 اأنه	 اإل	
يف	 �ساهموا	 الذين	 امل�سورين	 و�سخ�سية	 لإنتاجهم	 الزمني	
ف.	 توقيع	 حتمل	 التي	 القليلة	 الأعمال	 كانت	 فاإذا	 العمل.	
الن�ساط،	 هذا	 ممار�سة	 بدايات	 اإىل	 ترجع	 	F.	 Bonfils بونفي�ش	
الوحيد؛	 املنفذ	 امل�سور	 يكن	 مل	 اأنه	 ا	 جدًّ املحتمل	 من	 فاإنه	
الإنتاج	 بن�سيب	كبري	يف	ذلك	 �ساهما	قطًعا	 ابنه	قد	 ثم	 فزوجته	
خا�سة	منذ	عام	1877م،	وهو	التاريخ	املحتمل	لعودة	فيليك�ش	
ن�سر	 يف	 �سرع	 حيث	 Alès؛	 	 اآلي�ش	 بلدته	 يف	 فرن�سا	 اإىل	 	Félix

املجموعة	 ذلك	 على	 وت�سهد	 لل�سرق.	 التقطها	 التي	 ال�سور	
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»ذكريات	 عنوان	 حتت	 باإ�سدارها	 قام	 التي	 األبومات	 خم�سة	 من	 املكونة	 الفاخرة	
وفل�سطني	 والنوبة	 مب�سر	 والأطالل	 واملدن	 املواقع	 ر�سوم	لأروع	 األبوم	 ال�سرق:	 من	
- 1877م	 يف	 	Alès باآلي�ش	 بن�سرها	 قام	 والتي	 والق�سطنطينية«	 واأثينا	 	و�سوريا	
بثالث	 ن�سو�ش	 بعناية	على	ورق	ذليل	 املطبوعة	 ال�سور	 وقد	�ساحبت	 1878م.	
بالقاهرة	يف	 اخلا�سة	 املناظر	 وقد	مت	جتميع	 والأملانية(.	 والإجنليزية	 )الفرن�سية	 لغات	

بداية	املجلد	الأول.	
وي�سم	ذلك	العمل	-	الذي	اأُجه�ست	لالأ�سف	عملية	ن�سره	-	اأجود	ما	يف	اإنتاج	
املرحلة	املبكرة	لبونفي�ش	Bonfils	والتي	قام	كتالوج،	اأعد	يف	بداية	عام	1876م،	
بر�سد	به	22	درا�سة	منوذج	و550	منظًرا	ملواقع	خمتلفة	منها	39	للقاهرة	-	هذا	وقد	
بلغ	هذا	العدد	301	يف	كتالوج	عام	1901م	-	مت	ن�سرها	يف	ال�سوق	التجارية	يف	هيئة	

�سور	مطبوعة	اأو	مناظر	جم�سمة.
امل�ساعدين	من	 من	 للمن�ساأة	عدد	 ان�سم	 الثالثة،	 العائلة	 اأفراد	 اإىل	 وبالإ�سافة	
	Georges	Saboungi Rombau	Henri	وجورج	�سبوجني	 �سمنهم	هرني	رومبو		
واإبراهام	جرياجو�سيان	Guiragossian	Abraham	)1872م	-	1955م(.	وقد	قام	
هذا	الأخري	ب�سراء	املحل	من	ليدي	Lydie	)كان	اأدريان	Adrien	قد	اجته	اإىل	اأعمال	
الفندقة	منذ	عام	1894م(	ولكنه	ظل	ي�ستخدم	عالمة	بونفي�ش	Bonfils	حتى	عام	
هذا	 يف	 �ساركت	 التي	 املختلفة	 الأيدي	 حتديد	 �سبه	حمال	 يكون	 ولذا	 1930م.	
الإنتاج	ال�سخم.	ولن�سف	اأن	بع�ًسا	من	كلي�سيهات	الأعوام	الأوىل	مت	�سراوؤها	من	
	Photoglob	زيورخ	من	فوتوجلوب	�سركة	واأن	Tancrède	Dumas	دوما�ش	تنكريد
بطريقة	 تلوينها	 بعد	 	Bonfils بونفي�ش	 �سور	 من	 العديد	 بن�سر	 قامت	 	de	Zurich

الفوتوكروم،	وقامت	بالتوقيع	عليها	بالأحرف	.P.Z	ابتداًء	من	عام	1888م.	ويعترب	
اللبنانية	 للمواقع	 بالن�سبة	 تاأثرًيا	 اأكرث	 يكون	 قد	 متكافئ	 غري	 اإنتاًجا	 بالطبع	 هذا	
الفوتوغرايف	 الت�سوير	 اأعمال	 تاريخ	 اأ�سا�سي	يف	 ولكنه	 وبعلبك(،	 )باملري	 وال�سورية	

للم�ست�سرقني.

بائعات	-	من	ت�سوير	بونفي�ش.
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�سارع	الهرم	-	ت�سوير	بونفي�ش.

منظر	عام	للقاهرة	تظهر	فيه	حت�سينات	الأ�سوار	القدمية	)ال�سور	القدمي(.
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مدر�سة	�سالر	و�سنجر	بالقاهرة	– ت�سوير	بونفي�ش.
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ج. لكيجيان G. Lékégian )1887م - 1925م(
كبرية،	 ت�سابهات	 الفني	 اإنتاجهما	 بني	 جتمع	 والذي	 	Zangaki زاجناكي	 مثل	 مثله	 	Lékégian لكيجيان	 ميثل	
تواريخ	�سريته	 اإىل	الآن	جنهل	 زلنا	 التجاريني	يف	م�سر.	وما	 الفوتوغرافيني	 امل�سورين	 الثاين	من	 للجيل	 منوذًجا	ممثاًل	
الذاتية.	بيد	اأننا	قد	عرثنا	موؤخًرا	على	تاريخ	بداياته	الفنية	يف	الق�سطنطينية؛	حيث	قام	بعر�ش	ر�سومات	بالألوان	املائية	
»Aquarelles«	يف	معر�ش	الفنانني	الأرمن	ال�سبان	بحي	بريا	Péra	يف	عام	1882م	مما	يجعلنا	نعتقد	اأنه	قد	يكون	من	
مواليد	عام	1855م	اأو	1860م.	وتظهر	اأعماله	وهي	مناذج	مر�سومة	مرتكزة	يف	ديكور	ال�سارع	الإ�سطنبويل،	كثرًيا	من	
القاهرة	بحي	 بالفعل	يف	 ا�ستقر	كم�سور	فوتوغرايف	 ا	كان	احلال،	فقد	 واأيًّ الفوتوغرافية.	 الواقعية	تدل	على	م�سادرها	
اأن	ال�ستديو	اخلا�ش	به	تواجد	حتى	عام	1925م	واأن	 الثابت	 الأزبكية	يف	الفرتة	ما	بني	1887م	و1892م.	ومن	
اإنتاجه	قد	لقى	جناًحا	كبرًيا	لدى	ال�سياح.	وكان	لكيجيان	Lékégian	ي�سعى	دوًما	اإىل	نيل	التقدير	الر�سمي	واجلوائز؛	
مثل	امليداليات	يف	املعار�ش	الدولية،	واألقاب	مبهمة	املحتوى؛	مثل	امل�سور	الر�سمي	لدى	جي�ش	الحتالل	الربيطاين،	

ثم	لدى	اخلديوي....	اإلخ.
	Zangaki زاجناكي	 اأمثال	 من	 ومناف�سيه	 لنظرائه	 بالن�سبة	 الفني	 لإنتاجه	 مميزة	 �سمة	 حتديد	 ميكن	 ما	 قدر	 وعلى	
اأنهما	كانا	يتبادلن	ال�سور	ال�سالبة(	اأو	جان	با�سكال	�سيبا	Sébah	Jean-Pascal؛	فاإنه	من	املمكن	ت�سنيفه	 )ويبدو	
يف	الفئة	الفنية؛	نظًرا	لبداياته	كر�سام.	وقد	كان	يتباهى	بهذه	ال�سفة	على	توقيع	من	توقيعاته	الأكرث	انت�ساًرا:	ت�سوير	
فوتوغرايف	فني،	ج.	لكيجيان	و�سركاه	»Co	and	Lékégian	G.	Art)istique(	Photo)graphie(«.	ويف	الواقع	تت�سم	
النماذج	امل�سرية	وتفا�سيل	العمارة	امل�سرية،	القدمية	والقرو�سطية	التي	ي�سورها	بطابع	اأكرث	عناية	واأكرث	تكوينية	اأي	يف	
املجمل	اأكرث	ت�سويرية	من	املتو�سط.	وقد	لقت	جناًحا	كبرًيا	لدى	كثري	من	الر�سامني	امل�ست�سرقني	الذين	قاموا	بنقلها	

يف	لوحاتهم.

ت�سوير	ج.	لكيجان.



با�سكال �سيبا Pascal Sébah - �سيبا وجو�ييه 
�سيبا با�سكال  جان   -Sébah et Joaillier 

Jean-Pascal Sebah 
ال�ستديوهات	 اأهم	 من	 واحًدا	 	Sébah �سيبا	 ا�ستديو	 يعترب	
الأجيال	 تتابع	 خالل	 من	 ن�ساطه	 ا�ستمر	 وقد	 الإ�سطنبولية.	
حيث	 تقريًبا؛	 قرن	 مدار	 على	 واندماجات	 �سراكات	 بني	 وفيما	
اإن	عالمته	التجارية	مل	تختِف	اإل	يف	1952م.	وقد	قام	موؤ�س�سه،	
با�سكال	�سيبا	Sébah	Pascal	)1823-1886م(،	وهو	م�سيحي	
اأرمني	من	ناحية	 اأ�سل	 اأ�سل	�سوري	من	ناحية	الأب	ومن	 من	
1857م	 عام	 له	 فوتوغرايف	 ت�سوير	 ا�ستديو	 اأول	 باإن�ساء	 الأم،	
الرئي�سي	 ال�سارع	 يف	 مقره	 اتخذ	 1860م	 ومنذ	 بالق�سطنطينية.	
مع	م�سور	 وت�سارك	 	،Péra ببريا	 الكبري	 ال�سارع	 باحلي	احلديث،	
	.Antoine	Laroche لرو�ش	 اأنطوان	 يدعى	 فرن�سي	 فوتوغرايف	
اإنتاجه	الفني	جميع	الأنواع	)بورتريه،	مناذج،	م�ساهد	من	 تناول	
احلياة	اليومية،	مناظر	طبيعية	ومعمارية(،	وجاء	يف	اأ�سكال	خمتلفة	

من	�سمنها	املطبوعة	املج�سمة.
منحه	 مت	 قد	 كان	 للبالط	 الر�سمى	 امل�سور	 لقب	 اإن	 وحيث	
ل�ستديو	الأخوين	عبد	اهلل،	الذي	ربطته	به	عالقة	معقدة	فيما	بني	
اأو	1900م،	 اأن	يقوم	ب�سرائه	عام	1899م	 �سراكة	ومناف�سة	قبل	
فقد	راح	يبحث	عن	التقدير	يف	اأوروبا	وخا�سة	يف	فرن�سا.	وابتداًء	
من	عام	1859م،	�سارك	بانتظام	يف	كثري	من	املعار�ش	الباري�سية	
الفرن�سية	 اجلمعية	 من	 اجلوائز	 من	 العديد	 على	 ح�سل	 وقد	
اأما	يف	عام	1873م	فقد	قدم	يف	املعر�ش	 للت�سوير	الفوتوغرايف.	
العاملي	بفيينا	Vienne	عمله	الفاخر	الذي	قام	بتنفيذه	بالتعاون	

مع	الر�سام	عثمان	حمدي	بك:	»املالب�ش	ال�سعبية	برتكيا«.
ويف	نف�ش	العام	قام	بفتح	فرع	جديد	ملحله	بالقاهرة	بالأزبكية	
ولت�سوير	 املحليني	 للزبائن	 بورتيهات	 لعمل	 جهة	 من	 خ�س�سه	
امل�ساهد	 اأهم	 تاريخ	 اأن	 املرجح	 ومن	 اأخرى.	 جهة	 من	 ال�سواح	
	- 1873م	 بني	 ما	 الفرتة	 يف	 يقع	 بت�سويرها	 قام	 التي	 امل�سرية	

عماًل	 	117 1875م،	 عام	 �سدر	 كتالوج	 ر�سد	 وقد	 1880م.	
وكان	 مهمة.	 مكانة	 بالقاهرة	 الإ�سالمية	 البنايات	 بينها	 احتلت	
بها	 متيزت	 التي	 الرباعة	 نف�ش	 تنفيذها	 يف	 يظهر	 	Sébah �سيبا	
ذلك	 كان	 �سواء	 اأثينا،	 اأو	 الق�سطنطينية	 عن	 م�ساهده	 اأجمل	
العك�ش،	 على	 اأو	 املماليك(،	 )جبانات	 وا�سعة	 ببانوراما	 يتعلق	
مناظر	داخلية	اأو	�سديدة	التقارب	تعك�ش	العظمة	ال�ساحقة	ملبنى	

معني	)مدر�سة	ال�سلطان	ح�سن(.
1877م	 عام	 حوايل	 الأتيليه	 	Laroche لرو�ش	 ترك	 وقد	
	.Heymann	هيمن	مع	بامل�ساركة	بالقاهرة	ويعمل	با�سمه	لي�ستقل
Sébah	Pascal	بجلطة	 با�سكال	�سيبا	 اأ�سيب	 ويف	عام	1833م	
دماغية	مات	بعدها	بثالث	�سنوات.	وقد	خلفه	يف	البداية	اأخوه	
كوزمي	Cosmi	الذي	قام	بتنفيذ	ثالث	جمموعات	عن	القاهرة،	
ثم	ابتداًء	من	1888م	ابنه	الأ�سغر	جان	Jean	الذي	كان	يوقع	
1947م(.	 )1872م-	 	Jean-Pascal با�سكال	 بجان	 اأعماله	
جواييه	 بوليكارب	 الفرن�سي	 م�ساركة	 اإىل	 �سنه	 حداثة	 ودفعته	
Joaillier	Polycarpe؛	وقد	عرف	الإنتاج	الوفري	ل�سيبا	وجواييه	
	،J.P. Pascal	با�سكال	ج.ب.		ثم	البداية	يف	Sébah & Joaillier
كبرًيا	حتى	 جناًحا	 القاهرة،	 ت�سمن	جمموعة	جديدة	عن	 الذي	
1905م	وهو	التاريخ	التقريبي	لرحيل	جواييه	Joaillier	واإغالق	

فرع	القاهرة.
من	 اأفراًدا	 جتمع	 التي	 الن�ساطات	 كل	 يف	 احلال	 هو	 وكما	
العمل	 متييز	 ال�سعب	 من	 فاإنه	 خمتلفني،	 و�سركاء	 العائلة	 نف�ش	
ال�سخ�سي	لكل	م�سور	بالرغم	من	تلك	الختالفات	التي	تظهر	
ما	 كثرًيا	 اأنه	 على	 عالوة	 والنوعية.	 الأ�سلوب	 حيث	 من	 جلية	
كان	يقوم	امل�سورون،	بالرغم	من	املناف�سة	املوجودة	بينهم،	بتبادل	
الن�سخ	ال�سالبة/	النيجاتيف	ل�ستكمال	كتالوجاتهم.	فكثرًيا	ما	
قام	اأتيلييه	�سيبا	Sébah	بن�سر	�سور	با�سمه	لبي�سار	Béchard	اأو	
مع	 	Bonfils بونفي�ش	 فعلها	 اأن	 �سبق	 كما	 	Abdullah اهلل	 عبد	

	.Tancrède	Dumas	دوما�ش	تنكريد

ت�سوير	�سيبا.
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ال�سالة	-	ت�سوير	�سيبا.
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جزيرة	ومعبد	فيلة-	ت�سوير	�سيبا.

حمراب	بداخل	جامع	الأزهر-	ت�سوير	�سيبا.
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 Georges et ز�جناكي  وق�سطنطني  جورج 
Constantin Zangaki )1880 م - 1915م( 

والوا�سع	 الوفري	 الإنتاج	 ذي	 الأتيلييه	 هذا	 توثيق	 يتم	 مل	
بع�ش	 هناك	 اأن	 ولو	 هذا،	 يومنا	 اإىل	 مر�سية	 ب�سورة	 النت�سار	
العنا�سر	ال�سرية	التي	مت	الك�سف	عنها	موؤخًرا.	والأخوان	زاجناكي	
Zangaki	يوناين	اجلن�سية	من	مواليد	جزيرة	ميلو�ش	Milos	وقد	

املوؤكد	 من	 ولكنه	 غري	حمدد	 تاريخ	 يف	 بور�سعيد	 مبدينة	 ا�ستقرا	
	ما	)حوايل	1880م(،	وقد	يكون	ذلك	بامل�ساركة	 حديث	اإىل	حدٍّ
الذي	كان	 	Hippolyte	Arnoux اأرنو	 هيبوليت	 مع	 بالتعاون	 اأو	
مقيًما	باملدينة	منذ	حفر	قناة	ال�سوي�ش.	وقد	بادرا	باإقامة	ا�ستديو؛	
يكتفيان	 وكانا	 	.Les	 frères	 Zangaki زاجناكي	 الأخوان	 وهو	
م�سحوبًا	 ا	 جدًّ نادًرا	 	Zangaki زاجناكي	 بلقبهما	 ال�سور	 بتوقيع	
اأو	ج.(.	وقد	قاما	بفتح	فرع	 باحلروف	الأوىل	من	ا�سمهما	)	ق.	
1915م.	 عام	 حتى	 مثبًتا	 وجوده	 ظل	 1890م	 عام	 بالقاهرة	
ويعترب	من	امل�ستحيل	حتديد	الدور	اخلا�ش	بكل	اأخ	من	الأخوين	

فى	هذه	ال�سراكة.	
الأخرى،	 املناف�سة	 الأتيليهات	 معظم	 يف	 احلال	 هو	 وكما	
ت�سمن	كتالوج	الأخوين	زاجناكي	Zangaki	frères	Les	مناظر	
لكل	�سرق	البحر	املتو�سط	وكذلك	للجزائر	اإل	اأن	ال�سور	اخلا�سة	
التقنية	 النوعية	 ب�سدة	 وتفاوتت	 �سائدة.	 كانت	 التي	 هي	 مب�سر	
والفنية	لأعمالهما:	م�ستوى	طباعة	دون	املتو�سط	اأحيانًا،	ومناظر	
	كبري	 طبيعية	ومعمارية	غري	متميزة	اأو	غري	متقنة.	وقد	اأبرز	اإىل	حدٍّ
اإنتاجهما	الغزير	من	النماذج	ال�سرقية	وبورتريهات	املجاميع	و�سور	
احلياة	اليومية	تدهور	اأعمال	امل�سورين	الفوتوغرافيني	امل�ست�سرقني	
اأن	 املوؤكد	 ومن	 العرقية.	 والنظرة	 املجلوبية	 بني	 الدائم	 وترددهم	
الجتاه	اإىل	ا�ستعمال	الكلي�سية	�سيء	متاأ�سل	يف	ذلك	النوع،	بيد	
اأنه	يف	حني	كان	يف	مقدور	فنان	مثل	بي�سار	Béchard	اأو	بونفي�ش	
المتثالية	 ا�سطناعيته	من	خالل	�سيء	من	 ا�ستعا�سة	 	Bonfils
ومن	احل�ش	التكويني	للكادر	ولل�سوء.	كانت	اللقطات	املاأخوذة	
اإنتاج	 اإطار	 يف	 تاأتي	 ما	 غالًبا	 	Zangaki زاجناكي	 ا�ستديو	 داخل	
باجلملة	غري	متقن	ل	ت�ساعد	املراجع	الت�سويرية	على	حت�سينه	اإل	
متوا�سعة	 لوحة	مر�سومة	 اإىل	 اللجوء	 اأن	 اأ�سيق	احلدود.	كما	 يف	
واأو�ساع	جامدة	خالية	 باهتة،	 واإ�ساءة	 امل�ستوى	كديكور	وحيد،	
ملمثلني	غري	 اإخراجها	يف	عجلة	 م�ساهد	مت	 ينم	على	 التعبري	 من	

مكرتثني.
وبكثري	 الطلق	 الهواء	 التقاطها	يف	 يتم	 كان	 التي	 ال�سور	 اأما	
من	الواقعية،	يف	الريف	امل�سري	ويف	�سوارع	القاهرة،	فقد	كانت	
اأكرث	اإثارة	ومتيًزا.	كانت	تتمتع	بتلقائية	قريبة	من	ال�سورة	اخلطفية؛	
وهي	على	الأرجح	نتيجة	لتقنية	نيجاتيف	برومور	الف�سة	الهالمي	

الذي	�ساد	منذ	1880م.

م�سورون فوتوغر�فيون �آخرون
مار�ش	العديد	من	ا�ستديوهات	الت�سوير	الفوتوغرايف	ن�ساطهم	
اأتاح	لهم	 يف	م�سر	يف	الثلث	الأخري	من	القرن	التا�سع	ع�سر،	مما	
القاهرة،	حتى	لو	مل	حتتل	 اأو	بيع	�سور	مل�ساهد	من	 اإنتاج	 فر�سة	
ا	يف	اإنتاجهم.	 املناظر	احل�سرية	وال�سور	املعمارية	اإل	مكانًا	هام�سيًّ

وميكن	ذكر	الأ�سماء	التالية:
   Hippolyte   Arnoux  هيبوليت   �أرنو 

)جمهول   �لتو�ريخ(
اأوائل	امل�سورين	الفوتوغرافيني	الذين	 هذا	الفرن�سي	هو	من	
تقريًبا	 1865م	 عام	 يف	 ا�ستقر	 وقد	 مب�سر.	 دائمة	 ب�سفة	 اأقاموا	
نهاية	 حتى	 الأ�سا�سي	 اإقامته	 ظلت	حمل	 التي	 بور�سعيد	 مبدينة	
عام	1890م،	بالرغم	من	ظهور	عنوان	�سكندري	عابر	يف	1867-	
الفوتوغرافية	 التغطية	 تلك	 هي	 اجنازاته	 اأكرب	 وتعترب	 1868م.	
التي	قام	بها	لعملية	حفر	قناة	ال�سوي�ش،	وهي	عبارة	عن	جمموعة	
وقد	 وا�سع.	 نطاق	 على	 ن�سرها	 مت	 الأوىل	 الدرجة	 من	 وثائقية	
ا؛	 ماديًّ رواًجا	 	Arnoux لأرنو	 ت�سمن	 افتتاحها	 بعد	 القناة	 ظلت	
تعربها	 التي	 ال�سفن	 ركاب	 من	 ال�ستفادة	 ي�ستطيع	 كان	 حيث	
اإل	عند	 اآ�سيا	والتي	كانت	عادًة	ل	تتوقف	مب�سر	 اإىل	 يف	طريقها	
القناة(	 )فوتوغرافيا	 ا�سم	 حتت	 ميتلك	 وكان	 ببور�سعيد.	 ر�سوها	
يف	 الأول	 ال�ستديو	 ا�ستديوهني،	 	Photographie	 du	 Canal

�سفينة	 منت	 على	 الثاين	 وال�ستديو	 باملدينة،	 الرئي�سي	 امليدان	
اإنتاجه	 ت�سمن	 القناة،	 �سور	 على	 وعالوة	 امليناء.	 يف	 را�سية	
مناظر	 وكذلك	 م�سرية،	 واأزياء	 مناذج	 الأخ�ش	 وجه	 على	 الفني	
اإل	 الو�سطى؛	 للقرون	 تعود	 عتيقة	 ملباٍن	 و�سور	 كثرية،	 طبيعية	
قيام	 احتمال	 ب�سبب	 امل�سدر؛	 جمهولة	 تظل	 الأعمال	 هذه	 اأن	
فوتوغرافيني	 م�سورين	 مع	 الكلي�سيهات	 بتبادل	 	،Arnoux اأرنو	
اآخرين؛	من	اأمثال	رومبو	Rombau	اأو	بياتو	Beato	بغر�ش	اإثراء	
اأنه	قد	قام،	يف	ظروف	مبهمة،	مب�ساركة	امل�سورين	 كتالوجه.	كما	

.Péridis	برييدي�ش	وامل�سور	Zangaki	زاجناكي	اليونانيني
Hippolyte Délié  هيبوليت ديليه

ا�ستقر	 الذي	 امل�سور	 هذا	 الأخ�ش	 بوجه	 يعرف	
بي�سار لإميل	 �سريًكا	 كان	 باأنه	 1860م	 نهاية	 يف	 	بالقاهرة	
 Béchard	Emile.	وقد	قاما	مًعا	باإنتاج	العديد	من	بطاقات	الزيارة

متحف	 األبوم	 وكذلك	 م�سرية،	 لنماذج	 	»Cartes de	 visite«
بولق	يف	عام	1872م.	اأما	الأعمال	التي	حتمل	ا�سمه	وحده	فما	

حت�سلنا	عليه	منها	ي�سوبه	كثري	من	الثغرات.	
Désiré Ernié ديزيريه �أرنيه

ا�سم	 باختيار	 ما	 ل�سبب	 الفوتوغرايف	 امل�سور	 هذا	 قيام	 اأدى	
	)E. Désiré	ديزيريه	)اأ.	معكو�سني	ولقبه	ا�سمه	من	يتكون	جتاري
	)Ernié	اإرنيه	من	بدًل	Ermé	)اإرميه	ل�سمه	خاطئة	قراءة	وكذلك
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اإىل	عدم	معرفته	املعرفة	ال�سحيحة	طوياًل.	وقد	جاء	ا�ستقراره	بالقاهرة	مبكًرا	)1864م	اأو	
1865م(؛	حيث	مكث	بها	اإىل	عام	1880م.	ويف	عام	1867م	�سارك	يف	معر�ش	باري�ش	
الدويل؛	حيث	قدم	�سوًرا	مل�سر.	ومتيزت	اأعماله،	وهي	مازالت	غري	معروفة	جيًدا،	بنوع	
من	الطبيعية	)جمموعة	�سور	عن	احلوانيت	واحلرف	ال�سغرية	تختلف	معايريها	اجلمالية	
عن	م�ساهد	اأعمال	امل�ست�سرقني	التقليدية	وتتجه	نحو	الريبورتاج(	وبحيز	مهم	خ�س�سه	

لت�سوير	القاهرة	احلديثة	)رمبا	باأمر	من	اخلديوي(.
Fiorillo فيوريو

الإ�سكندرية	 ن�ساطه	يف	 مار�ش	 اإيطايل	 اأ�سل	 العائلي،	وهو	غالًبا	من	 هذا	ال�ستديو	
	Marquis	ماركيز	يدعى	ب�سخ�ش	ا�سمه	ارتبط	معينة،	ولفرتة	1870م.	عام	من	ابتداًء
وقد	غطى	اإنتاجهما	الوفري	جزًءا	كبرًيا	من	حو�ش	البحر	املتو�سط،	من	اجلزائر	اإىل	لبنان.	
اأو	املدن	املقد�سة	 اإليها	كثرًيا	من	قبل؛	مثل	النوبة	 ُيتطرق	 كما	قاما	بت�سوير	مناطق	مل	

ب�سبه	اجلزيرة	العربية	)جزيرة	العرب(.

جمموعة	متنوعة	من	�سور	فيوريو.
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�لدكتور عمرو عبد �لعزيز منري
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م�سر	تتحكم	فيها	قاعدة	عبقرية:	وجود	الن�ش	يغني	عن	تطبيقه	لتظل		جتارة	اجلواري	والعبيد	
التي	 القوانني	والقرارات	يف	م�سر	 اأغلب	 اأيام	حممد	علي،	�ساأن	 ا	على	الأقل	-	منذ	 نظريًّ ممنوعة	-	
اأحد،	ومعها	تظل	جتارة	الرقيق	متار�ش	على	نطاق	 اأن	يعباأ	بتنفيذها	 تظل	جمرد	حرب	على	ورق	دون	
كان	 التي	 نف�سها	 امل�سرية	 احلكومة	 ومبباركة	من	 وال�سودان،	 م�سر	 علني	يف	 وب�سكل	 م�سر	 وا�سع	يف	
	لوجه	اهلل..	الرق	 »اأنت	ُحرٌّ كبار	موظفيها	ميار�سونها	على	نطاق	وا�سع	وخا�سة	يف	ال�سودان.	وكتاب	
والعتق	يف	م�سر	القرن	التا�سع	ع�سر«	للباحث	عماد	هالل	ال�سادر	يف	القاهرة	2014م؛		ير�سد		تطور	
احلركة	املناه�سة	للرق،	منذ	بداية	ظهورها	يف	الغرب	وانتقالها	اإىل	ال�سرق	بخطى	وئيدة؛	حيث	بداأ	
�سداها	يرتدد	يف	م�سر	منذ	اأواخر	عهد	حممد	علي،	وتطورت	هذه	احلركة	يف	عهد	�سعيد	واإ�سماعيل	
حتى	مت	عقد	معاهدة	الرقيق	بني	م�سر	وبريطانيا	يف	4	اأغ�سط�ش	1877م؛	اإذ	اأخذت	احلركة	بعدها	
حمورين	متوازيني	هما	حماربة	جتارة	الرقيق	داخل	وخارج	م�سر،	وحترير	الرقيق	املوجودين	يف	م�سر	
فقط	 الق�ساء	 اأثر	حا�سم	يف	 املحورين	 لهذين	 وكان	 لهم.	 �سادتهم	 معاملة	 �سوء	 من	 ي�ستكون	 الذين	
على	رق	اجلواري	والعبيد	لتظل	م�سر	بعدها		اأ�سرية	رق	ا�ستبداد	�سيا�سي	ل	اأب	له	ول	عزيز	لديه.	
ورهينة	اختيار	�سيا�سي	ي�سب	يف	خانة	النحياز	التام	لالأغنياء	والأثرياء	ي�ستهدف	خلق	�سريحة	�سيقة	
ا	حتتل	قمة	الهرم	الجتماعي	لك�سب	ولء	هذه	ال�سريحة	للنظام	ودعم	ا�ستبداده	ال�سلطوي	 اجتماعيًّ
ا.	وف�ساد	وقح،	ونهب	منهجي	خلريات	البالد،	يدفع	 ا	واإداريًّ ا	واقت�ساديًّ الفا�سد	ماليًّ ا	وحكمه	 �سيا�سيًّ
ال�سرفاء	الذين	هتفت	حناجرهم	بحما�ش	اأيام	الثورة	:»اهلل	ين�سرك	يا	عرابي	يا	ُمَعمر	الطوابي«	ونادوا	
عن	 املتخلف	 الرماد	 و�سط	 م�سر	 جحيم	 من	 الهروب	 اإىل	 الندمي	 اهلل	 عبد	 اأبرزهم	 وامل�ساواة	 باحلرية	

حمرتق	الآمال،	فاملخل�سون	قتلى	اأما	اخلونة	فهم	فر�سان	احللبة.		
ويف	عام	1834م	كتب	ال�سري	بارتل	فرير	Frere	Bartle ع�سو	الربملان	الإجنليزي	-	عند	زيارته	
للقاهرة	-	عن	�سوق	الرقيق	واجلواري	بها	قائاًل:	»اإنه	واحد	من	اأهم	امل�ساهد	التي	ت�ستحق	الزيارة«.	
1841م.	 عام	 حتى	 اجلالبة	 وكالة	 مثل	 الرقيق	 بيع	 وكالت	 يف	 مزدهرة	 اجلواري	 جتارة	 ا�ستمرت	
عندما	تقدم	العديد	من	الأجانب	ب�سكاوى	اإىل	حممد	علي،	معرت�سني	على	حالة	اجلواري	والعبيد	
املعرو�سني	للبيع	يف	تلك	الوكالة	�سيئة	ال�سمعة،	اأمر	حممد	علي،	يف	�سبتمرب	من	العام	نف�سه	بنقل	بيع	
اجلواري	والعبيد	من	وكالة	اجلالبة	اإىل	منطقة	تقع	بجوار	�سريح	قايتباي	عند	م�سارف	القاهرة.	واأ�سدر	
اأمًرا	اإىل	البا�سمعاون	يف	28	رجب	�سنة	1258هـ/	23	مايو	1842م،	»باأن	يكون	بيع	الرقيق	بجهة	قايد	
بك	باملكان	الذي	تخ�س�ش	لذلك،	ول	يكون	بالوكائل؛	حتى	ل	يرى	الأجانب	اأن	اجلالبة	ت�سوق	

العبيد	يف	اأزقة	م�سر	و�سوارعها	والأ�سواق«.
وي�سري	جابرييل	بري	اإىل	اأن	هذا	الأمر	مل	يدم	طوياًل،	ف�سرعان	ما	عادت	جتارة	الرقيق	اإىل	و�سط	
القاهرة،	بل	وانت�سرت	يف	اأحياء	خمتلفة	من	القاهرة	يف	عهدي	عبا�ش	و�سعيد،	ولي�ش	اأدل	على	ذلك	
القن�سل	 قدمها	 والتي	 اإ�سماعيل،	 عهد	 اأوائل	 يف	 الرقيق	 فيها	 ُيباع	 كان	 التي	 الوكالت	 قائمة	 من	
ووكالة	 املحروقي	 وكالة	 مثل	 وكالت؛	 ت�سمنت	 والتي	 1867م،	 عام	 يف	 	Read ريد	 الربيطاين	

ال�سلحدار.	
ويف	وكالة	اجلالبة	كان	الأرقاء	ال�سود	يجل�سون	على	الأر�ش	يف	فناء	وا�سع،	وكانت	تبدو	عليهم	
عالمات	عدم	الهتمام،	والالمبالة	بالنتائج،	وكانوا	يتحدثون	وي�سحكون.	ول	تبدو	على	وجوههم	
اأية	دلئل	على	احلزن	اأو	الأ�سى؛	ذلك	لأنهم	قد	بلغوا	-	اأخرًيا	-	مكانًا	ينالون	فيه	ق�سًطا	من	الراحة	
ن	العبد	�سيًئا	من	لغة	�ساريه،	فلم	يكن	يتعلم	غري	ا�سم	البالد	 بعد	رحلة	�سفر	طويل	�ساق.	وقلما	ُيَلقَّ
التي	جاء	منها،	ومل	تكن	قدرته	على	التعبري	تتجاوز	قوله:	»حب�ش«	اإذا	كان	من	احلب�سة،	اأو	»نوبا«	اإذا	

كان	من	جنوب	م�سر.	
وقد	يحدث	اأن	يجتمع	يف	�سوق	الرقيق،	عبيد	كثريون،	من	اأ�سقاع	و�سعوب	متباينة،	فال	تكاد	جتد	
بينهم	اثنني	ي�ستطيع	اأحدهما	اأن	يفهم	ما	يريده	الآخر.	والفكرة	العامة	التي	تنطبع	يف	ذهن	املتفرج	
وال�ساري	والبائع،	اأن	الجتار	يف	الرقيق	لي�ش	اإل	اجتاًرا	يف	�سنوف	من	احليوان	يعيبها	النطق،	ولهذا	
ُيفح�ش	كما	تفح�ش	املا�سية	التي	ل	ت�ستطيع	اأن	تروي	عن	نف�سها	حديًثا،	فيطالب	العبد	بال�سري	تارة،	
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واأع�ساوؤهم	 ع�سالتهم	 وجت�ش	 مرونتها،	 من	 للتحقق	 تخف�ش	 اأو	 اأذرعهم	 ترفع	 وقد	 اأخرى،	 تارة	 وباجلري	
التنا�سلية	لتقدير	مدى	اكتنازها	باللحم	وال�سحم	والقوة	اإذا	لزم	الأمر	ملاآرب	اأخرى.

	وكان	من	املعتاد	اأن	يتم	الك�سف	على	الرقيق	من	اجلن�سني	وهم	عرايا،	وقد	يبالغون	يف	ذلك	فيجرون	
�سن	لتفر�ش	امل�سرتين	ونظراتهم،	وهن	يف	 بع�ش	الختبارات	الغريبة،	خ�سو�ًسا	بالن�سبة	للجواري	فيتعرَّ
حالة	من	العري	والبوؤ�ش،	فال	ي�سرتهن	�سوى	قطعة	�سغرية	من	القما�ش	حول	اأ�سالبهن،	اأو	�ساٌل	معلق	
فوق	اأكتافهن.	وي�ست�سلمن	بهدوء	لعبث	اأيدي	امل�سرتين	والبائعني	الفاح�سة	ونظراتهم	التي	ل	ترحم.	واأما	
املراأة	التي	�سبق	لها	العمل	يف	خدمة	املنازل	فكانت	ترتدي	املالب�ش	ال�سرقية،	وتغطي	وجهها،	وجتل�ش	

�سقيمة	املزاج،	وتبدي	نفوًرا	من	امل�سرتي	الذي	يطلب	منها	ك�سف	وجهها	اأو	اأع�سائها	احل�سا�سة.	
بل	كانت	اجلواري	تو�سع	يف	حرمي	امل�سرتي	اأو	حرمي	اأحد	اأ�سدقائه	ملدة	ثالثة	اأيام،	تظل	حتت	مراقبة	
ن�ساء	احلرمي،	ويف	النهاية	يقدمن	تقريًرا	عنها،	فاإما	يقبلها	امل�سرتي	واإما	يردها	اإىل	التاجر.	ويذكر	اإدوارد	وليم	
لني	اأن	من	الأ�سباب	التي	جتعل	امل�سرتي	يرد	اجلارية،	اأن	تغط	يف	نومها،	اأو	ت�سر	باأ�سنانها،	اأو	تتكلم	اأثناء	
النوم،	ولكن	حق	التظلم	كان	مكفوًل	للتاجر	يف	اإحدى	حالتني؛	اأن	ُتَرد	اإليه	اجلارية	بعد	انق�ساء	مهلة	
الثالثة	اأيام،	اأو	اأن	يجامعها	امل�سرتي،	خا�سة	اإذا	كانت	عذراء،	فعند	ذلك	لي�ش	للم�سرتي	احلق	يف	ردها	

اإىل	التاجر!.
اأما	اجلالبة	فيجل�سون	بالقرب	من	رقيقهم،	وهم	يدخنون	»ال�سبك«	يف	فتور	ظاهر،	اإىل	اأن	ياأتي	اأحد	
يف	 يبداأ	 ثم	 ويتفح�سهم،	 اجلن�سية،	 واإمكانياتهم	 لأج�سامهم	 والفرز	 الرقيق	 يف	 النظر	 فيطيل	 امل�سرتين،	
امل�سرتي،	 به	 يتقدم	 الذي	 الثمن	 التاجر	معرفة	 اأن	يحاول	 العادة	 الثمن.	وقد	جرت	 التاجر	يف	 م�ساومة	
وقد	ي�ستعني	التاجر	اأو	امل�سرتي	اأحيانًا	ب�سما�سرة	الرقيق	الذين	يعملون	على	تقريب	وجهات	النظر	بني	
الطرفني؛	من	اأجل	اأن	تتم	ال�سفقة،	ثم	يح�سل	ال�سم�سار	على	عمولة	من	التاجر،	وكذلك	من	امل�سرتي	

اإذا	راقته	ال�سفقة.
من	 خا�ش	 	 نوع	 من	 رقيق	 جتارة	 �سهدت	 حتى	 الع�سرين	 القرن	 بدايات	 اإىل	 م�سر	 و�سلت	 اإن	 وما	
النحالل	الأخالقي،	ممثلة	يف	قيام	بع�ش	النخا�سني	بخطف	الفتيات	القا�سرات	الأوروبيات	وبيعهن	يف	
م�سر	اإىل	القوادين	والعاملني	يف	جمال	العهر	والدعارة	وغريها.	وقد	ذكر	كت�سرن	اأنه	مت	القب�ش	على	74	

تاجًرا	و843	فتاة	قا�سرة	من	الأوروبيات	والرتكيات	يف	عام	1913م.
	يفي�ش	الكتاب	بالأخبار	املوثقة	عن	حياة	الرقيق	يف	م�سر	من	كافة	النواحي	بداية	من	جلبهم	
اإىل	م�سر	وبيعهم	يف	اأ�سواق	النخا�سة	امل�سرية،	ومروًرا	بالأعمال	التي	قاموا	بها،	ونظرة	�سادتهم	اإليهم	
وانتهاًء	 وال�سيا�سية،	 والثقافية	 والجتماعية	 القت�سادية	 احلياة	 يف	 ودورهم	 معاملتهم،	 وطريقة	
عالقات	 من	 عنه	 نتج	 وما	 العتق	 بعد	 حياتهم	 تتبع	 من	 باأ�ش	 ل	 ثم	 موتهم،	 اأو	 بعتقهم	

�سرعية	وعرفية	تربطهم	ب�سادتهم	ال�سابقني	والعي�ش	حتت	الأقدام	دائًما.
�سهد	عهد	�سعيد	ن�ساًطا	كبرًيا	لتجارة	اجلواري	والعبيد،	وات�ساع	نطاق	جتارة	الرقيق	
يف	ال�سودان	خا�سة	على	يد	التجار	الأجانب	برغم	الأوامر	املتعددة	ال�سابق	�سدورها	منذ	
عهد	حممد	علي.	ومع	اأن	عبا�ش	قد	جنح	يف	وقف	نزوح	الأجانب	اإىل	م�سر،	فاإن	الأجانب	
كان	 وقد	 اجلواري،	 جتارة	 يف	 تركز	 الذي	 لن�ساطهم	 خ�سًبا	 ميدانًا	 ال�سودان	 يف	 وجدوا	 قد	
اأغلبهم	من	»حثالة	القوم«	باعرتاف	معا�سريهم	من	الأوروبيني	اأنف�سهم.	ومنذ	عهد	عبا�ش	
حاول	لطيف	با�سا؛	حكمدار	ال�سودان	منع	هوؤلء	الأجانب	من	�سراء	الرقيق	
وحمل	ال�سالح،	ولكنهم	تقدموا	ب�سكوى	اإىل	احلكومة	امل�سرية	عن	طريق	
بال�سماح	 طالب	 الذي	 اخلارجية،	 الأمور	 وكيل	 ر�سمي«	 »ا�سطفان	
�سراء	 »اأما	بخ�سو�ش	 فقال:	 وال�سياحة	 بالتجول	 الأجانب	 لهوؤلء	
لقنا�سلهم«.	 عنهم	 يكتب	 اأن	 فيمكن	 ال�سالح	 وحمل	 الرقيق	
وبذلك	فاإن	�سلبية	حكومة	عبا�ش	واحلكومات	التي	قبله		كانت	
يجدون	 كانوا	 الذين	 التجار	 هوؤلء	 اأمر	 ا�ستفحال	 عوامل	 من	

فتاة	من	القاهرة.
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اجلواري؛	 خا�سة	 العيون،	 عن	 الرقيق	 لإخفاء	 ال�سهلة	 الو�سائل	
عون	باأنهن	زوجات	لهم،	اأو	اأنهن	من	حرمي	 حيث	كان	التجار	يدَّ
اإحدى	ال�سخ�سيات	الهامة	يف	م�سر.	ومل	يكن	التجار	يخ�سون	
و�ساية	الرقيق	املجلوب	بها؛	لأن	اأغلبهم	ح�سر	اإىل	م�سر	باختياره،	
ويعلمون	اأنهم	�سوف	يجدون	يف	م�سر	فر�ًسا	كبرية	للرثوة	واملجد.	
يف	عهد	اإ�سماعيل	كانت	اجلواري	جتلب	حل�سابه	اإىل	الإ�سكندرية؛	
اإىل	عربات	ال�سكك	 التابعة	له	 اإنزالهن	من	القوارب	 حيث	يتم	
اأ�سا�ًسا	حلرمي	اخلديو،	وعلى	 بعناية،	واملخ�س�سة	 املغلقة	 احلديدية	
التجار	الذين	يجلبونهن	اأن	يقولوا	فقط،	اإنهن	ذاهبات	اإىل	حرمي	
اخلديو،	اأو	اأحد	الأمراء،	اأو	البا�ساوات	ذوي	املكانة	العالية؛	لكي	

ميروا	من	�سباط	ال�سرطة،	اأو	من	ماأموري	ال�سكة	احلديد.
ويف	عام	1855م	اأ�سدر	�سعيد	با�سا	اأمًرا	عالًيا	يعطي	احلرية	
لكل	اجلواري	والعبيد	املوجودين	مب�سر	والراغبني	-	باختيارهم	-	
ترك	خدمة	�سادتهم.	ولكن	يبدو	اأن	العمل	بهذا	الأمر	مل	يدخل	
العبيد	 اأحد	 اأن	 على	 تدل	 �سارة	 اأية	 ت�سادفنا	 فلم	 التنفيذ،	 حيز	
�سدور	 يكن	 ومل	 	 مبقت�ساه.	 على	حريته	 قد	ح�سل	 اجلواري	 اأو	
من	 اأكرث	 يعني	 با�سا،	 �سعيد	 عهد	 الرقيق	يف	 جتارة	 مبنع	 القوانني	
ويف	 البيوت،	 داخل	 اإىل	 العام	 ال�سوق	 من	 	 اجلواري	 بيع	 حتول	
ذلك	حتت	 كان	 لو	 حتى	 احلكومة،	 رقابة	 عن	 البعيدة	 الأماكن	
علي	 ا�سرتى	 عندما	 عام	1894م	 الأهرامات	كما	حدث	 �سفح	
من	 ال�سود	 اجلواري	 من	 الأعيان	جمموعة	 وبع�ش	 �سريف	 با�سا	
اجلالبة	الذين	ت�سللوا	اإىل	م�سارف	القاهرة،	وبينما	كان	وايل	م�سر	
ال�سلطان	 فاإن	 الرقيق،	 جتارة	 ملحاربة	 الإجراءات	 هذه	 كل	 يتخذ	
ا	يف	فر�ش	حظر	على	هذه	التجارة	 العثماين	نف�سه	مل	يبداأ	ر�سميًّ
عهد	 يف	 اأما	 1857م.	 فرباير	 1273هـ/	 الأوىل	 جمادى	 اإل	يف	
حترير	 على	 العاملني	 اإىل	حركة	 الن�سمام	 اعتزم	 فقد	 اإ�سماعيل	
اأنحاء	العامل،	واأن	يكت�سب	ثناء	الإن�سانية	يف	مقاومة	 الرقيق	يف	
حماربة	 جانب	 اإىل	 جديًدا	 بعًدا	 احلركة	 فاأخذت	 الرقيق،	 جتارة	
جتارة	الرقيق،	وهو	العمل	على	حترير	الرقيق	واإبطال	الرق	نف�سه.	
وبذلك	فاإن	اإ�سماعيل	قد	�سار	باحلركة	املناه�سة	للرق	يف	خطني	
متوازيني؛	هما:	حماربة	جتارة	الرقيق،	وحترير	الرقيق	من	البيوت	
والعائالت،	على	اأن	اإ�سماعيل	قد	واجه	معار�سة	�سديدة	وتعنًتا	

يف	 اأنف�سهم	 الرقيق	 ومالك	 والأثرياء	 واملال	 الدين	 رجال	 من	
	 اأنها	حتدٍّ الرق	على	 اإبطال	 اإىل	حماولت	 »ينظرون	 م�سر،	وكانوا	
اعتقد	 وقد	 ال�سائد«.	 والعرف	 الإ�سالمية	 ال�سريعة	 على	 	 وتعدٍّ
هوؤلء	اأنه	ل	يوجد	اأي	مربر	يدعوهم	اإىل	التخلي	عن	ممتلكاتهم	
بهذه	ال�سهولة.	ويف	املقابل	جند	حالت	حترير	قام	اإ�سماعيل	با�سا	
بتعوي�ش	اأ�سحابها،	فنجده	ي�سدرا	اأمًرا	اإىل	املالية	يف	20	من	ذي	
مبلغ	26942	 ب�سرف	 دي�سمرب	1874م	 القعدة	1291هـ/	29	
قر�ًسا	من	خزينة	مديرية	الغربية	»ثمن	ال�سودانيني	الذين	يطلبون	
احلرية«،	وتكليف	حممد	ثابت	با�سا	مفت�ش	اأقاليم	الوجه	البحري	
بالإ�سراف	على	دفع	هذه	التعوي�سات	اإىل	اأ�سحابها.	وا�ستمر	هذا	
الو�سع	حتى	مت	عقد	معاهدة	الرقيق	يف	4	اأغ�سط�ش	1877م،	ومت	
مبقت�ساها	اإن�ساء	اأقالم	حكومية	اأ�سبحت	هي	املنوطة	دون	غريها	

بعتق	الرقيق	الطالبني	للحرية.
توفيق	 عهد	 يف	 الرقيق	 جتارة	 لوقف	 م�سر	 جهود	 ا�ستمرت	
ا�ستهل	 فقد	 اإ�سماعيل،	 التي	كانت	عليها	يف	عهد	 القوة	 بنف�ش	
ال�سودان،	وكذلك	 اإىل	حكمدار	 الأوامر	 باإ�سدار	 توفيق	حكمه	
اإىل	مديري	املديريات،	ورجال	الإدارة	مبراقبة	حتركات	جتار	الرقيق،	
وتعقبهم	يف	كل	مكان	واإلقاء	القب�ش	عليهم	وم�سادرة	ما	معهم	
من	رقيق.		وكان	من	نتائج	هذه	الأوامر	اأن	متكن	مدير	اأ�سيوط	من	
اإبريل	1880م،	وكانت	 للرقيق	يف	29	 قافلة	 القب�ش	على	 اإلقاء	
هذه	القافلة	اآتية	من	دارفور	اإىل	اأ�سيوط	عن	طريق	درب	الأربعني،	
وبلغ	عدد	الرقيق	الذي	مت	�سبطه	617	من	الرقيق	ذكوًرا	واإناًثا،	
بالإ�سافة	اإىل	ما	ذكره	هوؤلء	العبيد	امل�سبوطون	عن	قيام	التجار	
ببيع	خم�سني	عبًدا	يف	اأثناء	الطريق.	ويف	24	يونية	من	نف�ش	العام	
متكن	ماأمور	�سواكن	من	القب�ش	على	عدد	من	التجار	وب�سحبتهم	
ثمانون	عبًدا.	ويف	19	اأغ�سط�ش	متكن	ماأمور	فازوغلي	من	القب�ش	
على	بع�ش	التجار	وب�سحبتهم	مائتان	من	الرقيق	الذكور	والإناث،	
اأدى	اإىل	رفده	من	 ولكن	هذا	املاأمور	قام	ببيع	العبيد	حل�سابه	مما	
وظيفته	وتقدميه	للمحاكمة	اأمام	املجل�ش	الع�سكري.	كما	قدم	يف	
الرقيق؛	 بتهمة	الجتار	يف	 للمحاكمة	 فا�سودة	 ماأمور	 التايل	 العام	

حيث	وجد	مبنزله	54	عبًدا	وجارية.
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	،Count Della Sala	�سال	ديال	الكونت	لرئا�ستها	وعني	الرق«،	اإلغاء	»م�سلحة	توفيق	اأن�ساأ	1880م	يونية	وفى	
الثورة	حملة	�سارية	�سد	جتارة	 العرابية،	�سن	قادة	 الثورة	 التجارة.	ويف	فرتة	 ا�ستهر	بحما�سته	يف	حماربة	هذه	 الذي	
الأتراك	 والب�سوات	 اخلديو	 بيت	 اأمراء	 غري	 عبيد	 له	 يكون	 اأن	 يود	 من	 م�سر	 »لي�ش	يف	 اأنه:	 عرابي	 واأعلن	 الرقيق،	
الذين	تعودوا	على	ا�ستعباد	امل�سريني،	واأن	الإ�سالحات	اجلديدة	�سوف	توجد	امل�ساواة	بني	النا�ش	مهما	اختلفوا	يف	
الثورة	بحملة	جماهريية	تزعمها	عبد	 اجلن�ش	واللون	والدين،	ولي�ش	مع	هذا	الإ�سالح	حمل	لال�سرتقاق«.	وقامت	
وتقدمي	 املحررين	 الأرقاء	 م�ساعدة	 هدفها	 ال�سوادنيني«	 الأحرار	 »جمعية	 �سميت	 تكوين	جمعية	 بهدف	 الندمي؛	 اهلل	
املعونات	لهم.	ودعا	الندمي	اإىل	حماربة	جتارة	الرقيق	الأبي�ش	بو�سائله	املختلفة،	ودعا	اإىل	اإلغاء	البغاء	العلني،	وعرب	عن	
تعا�سة	اخلادمات	الالئي	كن	من	اجلواري	وح�سلن	على	حريتهن؛	حيث	اأ�سبح	ا�ستخدامهن	يف	البيوت	جمرد	غر�ش	
ظاهري	اأما	الغر�ش	احلقيقي	فال	يت�سل	بالف�سيلة،	ول	حمل	لتنفيذ	قوانني	احلرية	خا�سة	واأن	معدل	منح	تذاكر	احلرية	
من	اأقالم	عتق	الرقيق	مل	يتجاوز	األًفا	واأربعمائة	من	الرقيق	كل	عام.	بينما	عدد	الرقيق	املوجودين	يف	م�سر	يومئذ	
يرتاوح	بني	ثالثني	واأربعني	األًفا،	واملفرو�ش	اأنه	عند	اإن�ساء	تلك	الأقالم	اأن	يهرع	الرقيق	اإليها	للح�سول	على	حريتهم؛	
فالر�أ�س �لتي ولدت حمنية ل  اأو	عامني.	ولكن	ما	حدث	مل	يكن	كذلك؛	 األًفا	يف	عام	 بحيث	يتم	حترير	الثالثني	
متلك من �أمرها �سيًئا، فقط يتحكم فيها �لتاريخ و�لزمن �لوغد،	فالذين	تقدموا	بطلبات	للح�سول	على	اأوراق	احلرية	
من	العبيد	املقيمني	مب�سر	مل	يتجاوز	عددهم	اأبًدا	ن�سبة	50%	ممن	منحوا	تذاكر	احلرية،	اأما	ن�سبة	الـ	50%	الباقية،	فهي	
تذاكر	منحت	للعبيد	الذين	مت	تخلي�سهم	من	اأيدى	جتار	الرقيق	عند	تهريبهم	عرب	احلدود	متهيًدا	لبيعهم	باأرخ�ش	مما	
تباع	البهائم	يف	الإقطاعيات	ال�سا�سعة.	ليعربوا	يف	ماأ�ساتهم	عن	جزء	من	وطن	القهر	الذي	كتمته	ح�سرته	وحتجرت	
يف	ماآقيه	الدموع،	وي�سمد	اجلواري	والعبيد	ومعهم	ت�سمد	م�سر	اأمام	واقعها	الواهن،	وحوا�سها	ت�سبو	اإىل	اآياد	تتالقى	

تدفع	العجز	وتزيل	التجاعيد	وتبحث	عن	ذاتها..	عن	م�سر	ال�سبية	البهية....	!!

�سيدة	م�سرية	مع	اإحدى	جواريها.
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تذكرة	حرية:	�سهادة	عتق	�سادرة	عن	قلم	عتق	الرقيق	بالإ�سكندرية	يف	14	يناير	1882.
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