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تقديـــم

فى الثالث ع�سر من فرباير 2017 فقدت جمعية الآثار بالإ�سكندرية رئي�سها 
ال�سرفى، الأ�ستاذ الدكتور م�سطفى العبادى، ول نقول اإن هذا الَفْقد يخ�ص جمعية 
الآثار، التى ترك فيها م�سطفى العبادى ب�سمة ت�سجل فى تاريخها العريق، اأو اأىَّ 
موؤ�س�سة غريها من املوؤ�س�سات التى عمل بها ولها م�سطفى العبادى، بل هو َفْقد 
مل�سر التى انتمى اإليها العبادى انتماء عقليًا وقلبيًا حتى اآخر حلظة فى حياته. وهو 
َفْقد للبيئة الثقافية والعلمية الدولية التى كان العبادى ميثل فيها منوذج الإن�سان 
العربى م�ستنري الفكر الذى جعل احلقيقة �سالته ي�سعى اإليها حيثما وجدت، معتنقا 
املبادىء التى تنزع اإىل الرقى الإن�سانى، منتهجا لنف�سه منهاجا م�ستقيما حكيما، 

وم�سخرا عقله وقلمه دفاعا عن الرتاث الإن�سانى. نقول اإنه َفْقد جّد عظيم.
ول�سنا هنا فى مو�سع �سرد لإجنازات العبادى وماآثره، وهو اأمر له وقته واأوانه 
عرب مقبل ال�سنوات، واإمنا ارتاأى جمل�ص اإدارة اجلمعية، فى اجتماعه الذى عقد بعد 
اأن فارق العبادى احلياة، اأن تبداأ اجلمعية فى اإجراءات من �ساأنها الإبقاء على ا�سم 
العبادى واإجنازاته م�سهودة ومذكورة لكل من يت�سل باجلمعية باأى �سورة وعلى اأبعد 

الآماد املمكنة. لذا قررنا:
• ملّا كان م�سطفى العبادى ثانى من حمل لقب الرئي�ص ال�سرفى للجمعية بعد 	

الأمري عمر طو�سون، وذلك عرب تاريخ اجلمعية الذى قارب قرنا وربعا من 
الزمان، فقد اآن الأوان اأن حتمل املكتبة ا�سميهما، وبناء عليه فاإن حجرة 
الكتب التى ت�سم اأعمال الأمري عمر طو�سون ت�سمى: »قاعة الأمري عمر 
منها  رف  تخ�سي�ص  على  �سنحر�ص  التى  الدوريات،  وحجرة  طو�سون«، 
العبادى«،  م�سطفى  »قاعة  ت�سمى:  للعبادى،  العلمى  الإنتاج  كافة  ي�سم 

وتعلق �سورة كل منهما على قاعته.
• 	Bulletin de la So�  ملا كّنا قد خ�س�سنا العدد املقبل من الدورية الدولية

ciété Archéologique d’Alexandrie (BSAA)  وهو العدد 50، لذكرى 
الأ�ستاذ الدكتور لطفى عبد الوهاب، رفيق درب العبادى و�سديقه، فاإن 

العدد رقم 51 يخ�س�ص لذكرى العبادى.
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• اإقامة حفل تاأبني للأ�ستاذ الدكتور م�سطفى العبادى فى اأقرب وقت ينا�سب 	
اأبناءه واأ�سرته، تتاح الفر�سة فيه لأ�سرته، مدر�سته العلمية، رفاقه، اأحبائه، 
وحمبيه، لكى يعربوا عما يعتمل فى �سدورهم من م�ساعر، عّلنا واإّياهم 

جند فى ذلك �سيئا من العزاء.
• معان 	 من  حتمله  ما  بكل  العظيم  للراحل  والعملية  العلمية  ال�سرية  طبع 

واأخبار وعرب، لنقدمها ملن عرفوه ومن مل يعرفوه على ال�سواء لتكون نربا�سا 
قد ي�ستنري به من يختار درب العلم واملُُثل الرفيعة، مع العمل على ترجمتها 

اإىل الإجنليزية فى اأقرب فر�سة لتقدميها للمجتمع الدوىل اأي�سا. 
وما الكتاب الذى بني اأيدينا اإل ترجمة للقرار الأخري من قرارات جمل�ص الإدارة. 
لقد كنا نعلم اأن الدكتور م�سطفى العبادي، فى ال�سنتني الأخريتني من حياته، قد 
�سرع فى ت�سجيل مذكراته واأجنز منها بع�ص حمطات راأى اأنها متثل جانبا كبريا 
من جتربته فى احلياة، لذا فقد ا�ستاأذّنا ولديه فى اأن نن�سرها ح�سريا فى �سل�سلة 
كرا�سات الإ�سكندرية التى ا�ستاأنفت اجلمعية –على يديه- طباعتها. وكانت املوافقة 
الكرمية من جنله الأ�ستاذ الدكتور عمرو العبادي، وكرميته ال�سيدة الدكتورة مهجة 
العبادي، وهما بهذه املوافقة التى ن�سكرهما عليها، قد �ساعدانا على األ نكتب نحن 
عنه، ولكن اأن يكتب هو عن نف�سه بلغته البليغة واأ�سلوبه الر�سيق وبقريحته الأدبية 

املعربة. 
نظرًا  عجالة  فى  مّت  قد  الكتيب  هذا  لتحرير  الإعداد  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 
بالإ�سكندرية  الآثار  جمعية  قررت  الذى  التاأبني  حفل  خلل  تقدميه  فى  لرغبتنا 
اأيام من اجتماعنا. فهذه املذكرات تتطلب  تنظيمه فى 25 مار�ص 2017، اأى بعد 
املزيد من الإي�ساحات الواجبة لتقدمي روؤية اأ�سمل واأعم لتلك التجربة املتميزة، األ 
وهى جتربة حياة العبادي، وهو ما ن�سبو اإىل حتقيقه فى طبعة ثانية قريبة باإذن 
اهلل. واأنتهز فر�سة ن�سر هذا الكتيب لأتقدم بال�سكر اجلزيل اإىل الآن�سة �سارة �سربى 
املعيدة بالق�سم التى اأملى عليها الأ�ستاذ جزءا من مذكراته. كما اأود اأن اأعرب عن 
�سكر جزيل موجه اإىل ال�سيدة هند كرارة، لتف�سلها مبراجعة لغة الكتاب وتنقيحها. 
وال�سيدة هند هى �سقيقة الغائبة احلا�سرة الأ�ستاذة الدكتورة عزة كرارة، رفيقة 
الدار  اإىل  بعامني  �سبقته  التى  وزوجته  العبادي  م�سطفى  الدكتور  الأ�ستاذ  حياة 

الآخرة.



7

الآثار  ق�سم  على  الأمر  عر�سنا  اإن  ما  اأننا  اأذكر  اأن  فاأود  التاأبني،  حفل  اأما 
والدرا�سات اليونانية والرومانية بكلية الآداب جامعة الإ�سكندرية، حتى وجدنا اأبناء 
مدر�سة العبادي العلمية فى الق�سم، وعلى راأ�سهم الأ�ستاذ الدكتور حممد ال�سيد عبد 
الغنى، اأقدم الأ�ساتذة فى مدر�سة العبادى، والأ�ستاذ الدكتور اأ�سرف فّراج عميد 
الكلية ال�سابق، وهو واحد من تلميذ الأ�ستاذ اأي�سا، والأ�ستاذ الدكتور جمدى ال�سيد 
اأحمد كيلنى، رئي�ص الق�سم، وكذا الأ�ستاذ الدكتور فوؤاد �سرقاوى عِلى وهما اأي�سا من 
تلميذ الأ�ستاذ وحاملى رايته العلمية، وغري هوؤلء من �سائر اأبناء مدر�سة العبادي 
العلمية، قد بدءوا فعل فى الإعداد لتاأبني الأ�ستاذ، ومل يرتددوا فى قبول الن�سمام 
اإىل اجلمعية فى تنظيم حفل واحد. ثم كانت مكتبة الإ�سكندرية التى قررت امل�ساركة 

فى تنظيم التاأبني بل وا�ست�سافة احلدث باأكمله فى مقرها.
وقبل اأن اأترك القارىء الكرمي مع هذه املذكرات ال�سيقة، اأود اأن اأتقدم بال�سكر، 
نيابة عن جمل�ص اإدارة اجلمعية، لكل من تعاون معنا فى اإعداد هذا الكتيب، وكل من 
�سارك فى تنظيم حفل التاأبني امل�سار اإليه. ولعّلى اأبداأ مبعاىل الأ�ستاذ حلمى النمنم 
وزير الثقافة، ومعاىل الأ�ستاذ الدكتور خالد عنانى وزير الآثار، اللذين وجدت منهما 
ا�ستجابة فورية للم�ساركة فى حفل التاأبني بل وو�سع احلفل حتت رعايتهما. كذلك 
نتوجه بال�سكر لل�سيد الدكتور حممد �سلطان حمافظ الإ�سكندرية وال�سيد الأ�ستاذ 
الدكتور ع�سام الكردى رئي�ص جامعة الإ�سكندرية والأ�ستاذ الدكتور عبا�ص �سليمان 
عميد كلية الآداب الذين مل يرتددوا فى و�سع كافة الإمكانيات لإجناح املنا�سبة. 
و�سكر خا�ص للأ�ستاذ الدكتور ا�سماعيل �سراج الدين، مدير مكتبة الإ�سكندرية، 
لي�ص فقط ل�ست�سافته للحدث وتكري�سه لإمكانيات املكتبة لإمتامه، واإمنا اأي�سا ملا 
ظلَّ يقدمه للراحل اجلليل من تكرمي مل ينقطع. واأخريا اأود التعبري عن المتنان 
لزملئى اأع�ساء جمل�ص اإدارة جمعية الآثار بالإ�سكندرية وتقديرى ملبادرتهم التى 
العظيم  فقيدنا  لروح  الإجلل  من  اأكرب  وقدر  احلب  من  كبري  بقدر  عنها  عربوا 

م�سطفى العبادى.
منى حجـــاج

اإلسكندرية فى مارس 2017  
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ال�سرية الذاتيـــة

للأ�ستاذ الدكتور م�سطفى عبد احلميد العبادى

اأوال: معلومات �سخ�سية والتعليم:

الأ�ستاذ الدكتور م�سطفى عبد احلميد العبادى، اأ�ستاذ غري متفرغ بق�سم الآثار 
والدرا�سات اليونانية والرومانية فى كلية الآداب بجامعة الإ�سكندرية.

ولد فى القاهرة  1928/10/10. متزوج وله ولدان
تلقى تعليمه الإبتدائى فى مدر�سة العقادين مب�سر القدمية وبداأ املرحلة الثانوية 
فى املدر�سة ال�سعيدية باجليزة، ثم انتقل اإىل مدر�سة الرمل الثانوية بالإ�سكندرية 
على  ح�سل  كما  عام 1947؛  الثانوية  التوجيهية  �سهادة  على  وح�سل  عام 1942 
لي�سان�ص الآداب من ق�سم التاريخ - تخ�س�ص التاريخ القدمي – بتقدير جيد جدا 
مع مرتبة ال�سرف �سنة 1951 حني عني معيدا للتاريخ اليونانى والرومانى بجامعة 
الإ�سكندرية. اأوفد 1953 فى بعثة علمية اإىل جامعة كمربدج باإجنلرتا، فانتظم فى 
درا�سة بكالوريو�ص اللغات الكل�سيكية )اليونانية واللتينية( حتى 1956، ثم بداأ 
درا�سته العليا فى اجلامعة ذاتها وح�سل على �سهادة الدكتوراة 1960 فى مو�سوع: 
 The Alexandrians from the مواطنو الإ�سكندرية منذ تاأ�سي�سها اإىل الفتح العربى

Foundation of the City to the Arab Conquest

ثانيا: التدرج الوظيفى:

عند عودته من البعثة ُعني مدر�سا للتاريخ اليونانى الرومانى بجامعة الإ�سكندرية 
1961، ثم رقى اأ�ستاذا م�ساعدا 1966، ثم اأ�ستاذا للدرا�سات اليونانية واللتينية 
اليونانية والرومانية عّدة مرات منذ  1972 و�سغل من�سب رئي�ص ق�سم احل�سارة 

1971، وُعني وكيل ل�سئون الطلب لكلية الآداب فى الفرتة 1979-1976.
اأعري للتدري�ص بجامعة بريوت العربية مرتني: اأول 1966- 69، وثانيا 84-1980 
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حني �سغل من�سب رئي�ص ق�سم التاريخ. ثم عمل اأ�ستاذا بجامعة الكويت 90-1986 
ومنذ عودته مت تعيينه اأ�ستاذا متفرغا، واأ�ستاذا غري متفرغ  بكلية الآداب بجامعة 

الإ�سكندرية منذ عام 2000 ثم عاد اأ�ستاذا متفرغا فى اأغ�سط�ص 2002.

ثالثا: اجلوائز العلمية:

1997 جائزة كفافى فى الدرا�سات اليونانية القدمية من حكومة اليونان. 
1998 جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الإجتماعية.

2002 جائزة »العامِل املتميز« )ال�سنوية( من جمعية العلماء امل�سريني/الأمريكيني.
2005 الدكتوراة الفخرية فى الدرا�سات الإن�سانية من جامعة كيبيك فى منرتيال 

Dr. Honoris Causa, UQAM, Canada بكندا
2005 جائزة طه ح�سني من جامعة الإ�سكندرية.

2013 جائزة النيل فى العلوم الجتماعية.
2014 و�سام اجلمهورية للعلوم والفنون من الطبقة الأوىل.

2014 ميدالية جامعة الإ�سكندرية التذكارية للحا�سني على جوائز دولية وحملية.

رابعا: الع�سوية فى الهيئات واجلمعيات العلمية:

1- املجمع العلمى امل�سرى
2- رئي�ص جمعية الآثار بالإ�سكندرية  )تاأ�س�ست عام 1893( من 1994 – 2013

3- رئي�ص �سرفى جلمعية الآثار بالإ�سكندرية منذ 2013
4- رئي�ص اجلمعية امل�سرية لأ�سدقاء مكتبة الإ�سكندرية  )2006(
5 - الهيئة الدولية للدرا�سات الربدية ومركزها بروك�سل فى بلجيكا

6 - اجلمعية الأمريكية للدرا�سات الربدية– نيويورك
7- ع�سو مراقب )1986( باملجل�ص الدوىل للدرا�سات الفل�سفية والإن�سانية )يون�سكو- 

   باري�ص( 
7- جمل�ص اإدارة )1977-79( اجلمعية امل�سرية للدرا�سات التاريخية

8- جمل�ص اإدارة )1985-86( اجلمعية امل�سرية للدرا�سات اليونانية والرومانية
9- اجلمعية امل�سرية للآثار القبطية

10- اللجنة القومية لت�سجيل تاريخ ثورة 23 يوليو
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11- اللجان التح�سريية مل�سروع اإحياء مكتبة الإ�سكندرية القدمية
12- اللجنة القومية لإحياء مكتبة الإ�سكندرية القدمية

13- اللجان الدائمة للرتقية للأ�ساتذة والأ�ساتذة امل�ساعدين فى اجلامعات امل�سرية
14- احتاد املوؤرخني العرب – القاهرة 1992

15- اللجنة العليا للتاريخ والآثار باملجل�ص الأعلى للثقافة 1992- 98
16- اللجنة الدائمة للآثار 1996- 2010

17- املجل�ص الأعلى للآثار 1997، ثم مقررها  2001- 
18- مقرر جلنة درا�سة ومتابعة الآثار حتت البحر يف منطقة قلعة قايتباى وامليناء 

ال�سرقى 1997- 2000
19- املجل�ص الأعلى للثقافة 1997 –

20-  جلنة الآثار باملجل�ص الأعلى للثقافة – وكان مقررها فيما بني 2003-2001
21- احتاد الأثريني العرب 1998-  

22-  ع�سو موؤ�س�ص جلمعية اأ�سدقاء مكتبة الإ�سكندرية 2001-  الأمني العام 2003  
23-  رئي�ص جمل�ص اإدارة املتحف اليونانى الرومانى  2003-

24-  جمعية احلفاظ على مدينة �سور الأثرية 2004-

خام�سا: املهمات العلمية فى جامعات اأجنبية الإلقاء حما�سرات:

1- 1966- 69 جامعة بريوت العربية، لبنان
2- 1969-70 مهمة علمية واأ�ستاذ زائر بجامعة كمربدج باإجنلرتا للم�ساركة فى 

اإعداد معجم اأعلم الإمرباطورية الرومانية املتاأخرة
جامعتا بغداد واملو�سل بالعراق 

4-1977   جامعة فيينا، النم�سا، الكويت
5- 1978  جامعة رو�ستوك باأملانيا

 – – كولومبيا )نيويورك(  تون  الأمريكية: جورج  6- 1980 عدد من اجلامعات 
هارفارد – مي�سيجان – �ستانفورد -  بريكلى – �سابل هيل – يوتا – اأريزونا 

.....
7- 1985 كلية البنات بالدمام بال�سعودية والبحرين

8- 1986 جامعتا اجلزائر وق�ّسنطينة باجلزائر
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9- 1986- 90  الكويت
10- 1988  قطر

11- 1992 بومباى – دلهى – كالكوتا، الهند
12- �سبتمرب 1992- يناير 1993  جامعة الكويت

13- نوفمرب 1993 جامعة كو�سوت، ديربيت�سن باملجر
14- 1995 جامعتا هارفارد وكاليفورنيا �سانتا بربارا بالوليات املتحدة الأمريكية 

15- 2000  اجلامعة الإيجية برود�ص، اليونان
16- 2001 جامعتا بالريمو واأجريجنتو ب�سقلية، اإيطاليا

17- 2001 الأكادميية امل�سرية بروما اإيطاليا
18-  2002 جنوب اأفريقيا: مدينة الكاب، �ستلنبو�ص، دربن، جوهان�سربج

19-  2005  املكتبة الكربى القومية فى مونرتيال بكندا

�ساد�سا: املوؤمترات والندوات العلمية التى �سارك فيها باأبحاث:

1- 1971 الندوة العلمية »الأر�ص والفلح فى م�سر« اجلمعية امل�سرية للدرا�سات 
التاريخية، القاهرة    

2-  1973 الندوة العلمية مبنا�سبة وفاة الدكتور طه ح�سني، اإ�سكندرية 
3-  1974 املوؤمتر الدوىل للدرا�سات الربدية، اأك�سفورد

4-  1974 الندوة العلمية عن املوؤرخ ابن عبد احلكم، القاهرة
5-  1975 الندوة العلمية عن جمتمع الإ�سكندرية عرب الع�سور، اجلمعية امل�سرية 

للدرا�سات التاريخية، الإ�سكندرية
6- 1977  ندوة »�سقلية العربية« كاتانيا، �سقلية

7-  1978 الندوة العلمية لذكرى الدكتور اأحمد فكرى، الإ�سكندرية
8-   1979 موؤمتر الدرا�سات الهومرية، الإ�سكندرية

9-  1980 املوؤمتر الدوىل للدرا�سات الربدية، نيويورك
10- 1983 موؤمتر اجلزيرة العربية، الريا�ص

11- 1983 املوؤمتر الدوىل للدرا�سات الربدية، نابوىل
12- 1984 املوؤمتر الدوىل للجمعيات الكل�سيكية، دبلن

13- 1985 موؤمتر الدرا�سات اليونانية العربية، دلفى
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14- 1985 املوؤمتر الدوىل تاريخ بلد ال�سام، عمان
15- 1985 املوؤمتر ال�سنوى للجمعية الأمريكية للدرا�سات الفيلولوجية، وا�سنطن

16- 1986 املوؤمتر الدوىل للدرا�سات الربدية، اأثينا
17- 1987 موؤمتر الدرا�سات اليونانية العربية، اأثينا
18- 1987 املوؤمتر الدوىل تاريخ بلد ال�سام، عمان

19- 1987 املوؤمتر الدوىل لدرا�سات م�سر والعامل القدمي، بولونيا، اإيطاليا
20- 1989  �سيمينار »مكتبة الإ�سكندرية القدمية« اليون�سكو، باري�ص

21- 1989 املوؤمتر الدوىل للدرا�سات الربدية، القاهرة
22- 1991 املوؤمتر الدوىل حل�سارات حو�ص البحر املتو�سط، غرناطة

23- 1991 الندوة العلمية لعلقات م�سر والهند، القاهرة
24- 1991 الندوة العلمية حول »احلياة فى م�سر فى �سوء الوثائق الربدية، مركز 

الدرا�سات الربدية، جامعة عني �سم�ص، القاهرة                                  
25- 1992 املوؤمتر الدوىل للدرا�سات الربدية، كوبنهاجن

26- 1992 الندوة العلمية للعيد املئوى للمتحف اليونانى الرومانى بالإ�سكندرية
27- 1993 الندوة العلمية للعيد املئوى جلمعية الآثار بالإ�سكندرية 

28- 1993 الندوة العلمية Alexandria and Alexandrianism، معهد بول جيتى، 
ماليبو، كليفورنيا      

جامعة  املتو�سط(،  البحر  وح�سارات  )الإ�سكندرية  الدوىل  املوؤمتر    1994  -29
الإ�سكندرية

30- 1994  الندوة العلمية »فل�سفة الإ�سكندرية عرب الع�سور«، جامعة الإ�سكندرية
31- 1994  املوؤمتر الدوىل »اأوربا وم�سر، تعاون فى جمال الآثار«، الإ�سكندرية

32- 1995  املوؤمتر الدوىل »م�سر فى اإيطاليا«، روما
33- 1995  موؤمتر احتاد املوؤرخني العرب »الإطار التاريخى للحركة ال�سليبية«، 

القاهرة
34- 1995  موؤمتر »اأنرثوبولوجيا م�سر«، جامعة القاهرة

35- 1996  املوؤمتر الدوىل »الإ�سكندرية وح�سارات البحر املتو�سط«، الإ�سكندرية
36- 1996 ندوة »الهند�سة والآثار«، جمعية الآثار بالإ�سكندرية

37- 1996  ندوة »الإرهاب عرب التاريخ«، املجل�ص الأعلى للثقافة، القاهرة 



14

38- 1997   ندوة »الهيلينية فى الوطن العربى«، جامعة القاهرة
39- 1997   املوؤمتر الدوىل »الآثار الغارقة وحماية ال�سواطئ«، اإ�سراف وم�ساركة، 

الإ�سكندرية
40- 1997   املوؤمتر الدوىل 35 »درا�سات اآ�سيا و�سمال اأفريقيا«، بوداب�ست، املجر

41- 1997   املوؤمتر الدوىل »�سور الإ�سكندرية«، جامعة لندن
والغد«،  الأم�ص  بني  حوارالثقافات  »الإ�سكندرية،  الدوىل  املوؤمتر     1997  -42

الإ�سكندرية
43- 1997 ندوة »التلوث وحماية املبانى الأثرية والآثار«، كلية الهند�سة، الإ�سكندرية

44 -1998 الندوة الثانية »اأنرثوبولوجيا م�سر«، جامعة القاهرة
للثقافة،  الأعلى  املجل�ص  الع�سور«،  ندوة »حدود م�سر اجلنوبية عرب   1998- 45

القاهرة
46 -1998 ندوة »�سواحل م�سر ال�سمالية«، املجل�ص الأعلى للثقافة، الإ�سكندرية

47 -1999 ندوة »الدور الوطنى للكني�سة القبطية فى تاريخ م�سر«، املجل�ص الأعلى 
للثقافة، القاهرة

48- 1999 موؤمتر »اإ�سكندريات: من الكتاب اإىل الن�ص«، يون�سكو، باري�ص
49- 1999 ندوة »الآثار الغارقة عند قلعة قايتباى وامليناء ال�سرقى«، املجل�ص الأعلى 

للآثار، الإ�سكندرية
50- 1999 موؤمتر »اإ�سكندريات: حتولت القارئ«، مكتبة الإ�سكندرية، الإ�سكندرية

51- 2000 موؤمتر«الأ�ساطري فى حو�ص البحر املتو�سط«، دلفى، اليونان
52- 2000 ندوة »حكومة م�سر عرب الع�سور« املجل�ص الأعلى للثقافة، القاهرة

53- 2001  ندوة »امل�سرح فى م�سر عرب الع�سور«، معهد جوته الإ�سكندرية
54- 2001  موؤمتر » العامل العربى واحل�سارة الغربية عرب البحر املتو�سط »، جامعة 

بريوت العربية، لبنان
55- 2001  موؤمتر » الرتاث الأثرى البحرى فى البحر املتو�سط«، يون�سكو، �سيدا، 

لبنان
56- 2001 موؤمتر »الفراعنة املوؤلهون، والبطاملة الفراعنة«، تورين، اإيطاليا

57- 2002  ندوة »الهند وغرب اآ�سيا«، مركز الهند الثقافى، نيودلهى 
58- 2002  املوؤمتر الربتغاىل الأول حل�سارة البحر املتو�سط، تريينا، الربتغال
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59 - 2002 »قد�سية الن�سر«، لوفان، بلجيكا 
60 - 2002 موؤمتر »الإ�سكندرية بني اليونان وم�سر«، جامعة كولومبيا، نيويورك

61 - 2003 موؤمتر »اأنرثوبولوجيا م�سر الثالث: الواحات امل�سرية«، الواحة اخلارجة، 
الوادى اجلديد

62�2005  Egypt’s Other Pasts: Cultural Interaction in Greco/Roman  
Egypt,Washington DC, USA                                                                                      

63� 2006 Documents and the History of the Early Islamic World 
(3rd Conf. of Inter. Soc. for Arabic Papyrology), BA, Alexan�
dria, (APEL 167 The Akhmim Trilingual Declaration)                                                                                                    

64� 2006  L’Hellenisme en Orient et Asie, Colloque International, 
Athène, Grèce, Hellenistic Alexandria, Areas of Cultural Inter�
action.  

�سابعا: التاأليف:

 ،Life and Fate of the Ancient Library of Alexandria, Unesco, Paris  -1
1990. من اجلدير بالذكر اأن هذه الطبعة قد نفدت متاما فى ال�سنة الأوىل 
من �سدورها، و�سدرت الطبعة الثانية الإجنليزية عام 1992- 2000، كذلك 
�سدرت ن�سخة عربية بعنوان »مكتبة الإ�سكندرية القدمية: �سريتها وم�سريها«، 
يابانية،  طبعة  اأي�سا  �سدرت  كما   .1993 فرن�سية  وترجمة  1993؛  باري�ص، 
طوكيو1991؛  اإ�سبانية 1994،  يونانية 1998-2006؛ وهناك ترجمة برتغالية 

حتت الطبع 2005.
2– م�سر من الإ�سكندر الأكرب اإىل الفتح العربى، الأجنلو امل�سرية، القاهرة، 1966 

اإلكرتونية 2006  – 1995- ن�سخة   1985 –
اأن هذا  القول  3– مكتبة الإ�سكندرية القدمية، الأجنلو امل�سرية، 1975. ويجدر 
الكتاب يتناول اأ�سا�سا درا�سة م�سري املكتبة، بخلف الكتاب ال�سامل املذكور 

اأعله.  
4- مع اآخرين: الإ�سكندرية منذ اأقدم الع�سور، حمافظة الإ�سكندرية، 1963.

 The Oxyrhynchus Papyri, :5  - حتقيق ون�سر وثائق بردية يونانية فى جمموعة
           .vol .45,  ed. E.G. Turner, London 1977
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للكتاب،  العامة  امل�سرية  الهيئة  احلكم،  عبد  ابن  عن  درا�سات  اآخرين:  مع   -6
جامعة  الع�سور،  عرب  الإ�سكندرية  جمتمع  اآخرين:  مع   -7  .1975 القاهرة، 

الإ�سكندرية، 1975.
8- مع اآخرين: الأر�ص والفلح فى م�سر، اجلمعية امل�سرية للدرا�سات التاريخية، 

القاهرة، 1974.
الع�سر  الثانى،  اجلزء  امل�سرية،  املو�سوعة  التحرير:  فى  وا�سرتاك  اإ�سراف   -9

اليونانى- الرومانى، الهيئة امل�سرية العامة للكتاب، القاهرة، 1978.
 Alexandria: Site and Region, Mobile Oil Egypt, Franco :10- مع اآخرين
                                                                                                              .Maria Ricci, Milan 1992
11� India and Egypt: Influences and interactions, ed. S. Doshi & M. 

El�Abbadi. MARG, Bombay, 1993.                                                                                   
12 �  2003, Unesco,  Paris. Alexandria’s Coastal Heritage, ed. et al. 
تراثها  على  واحلفاظ  الإ�سكندرية  اآخرين،  مع  الرتجمة  ومراجعة  حترير    -13

ال�ساحلى، اليون�سكو، باري�ص، 2005.

ثامنا: الرتجمة:

لبنان، بريوت،  فييت، مكتبة  تاأليف جا�ستون  والتجارة،  الفن  القاهرة مدينة   -1
1968؛ ودار اأخبار اليوم، القاهرة،1990.

2- بال�سرتاك، تاريخ العلم، تاأليف جورج �سارتون، اجلزء ال�ساد�ص، دار املعارف، 
القاهرة، 1974.

الهيئة  الثانى،  اجلزء  فريزر،  جيم�ص  تاأليف  الذهبى،  الغ�سن  بال�سرتاك،   -3
امل�سرية العامة للكتاب، القاهرة، 1976.

تا�سعا: االأبحاث العلمية:
1– The Alexandrian Citizenship, Journal of Egyptian Archaeology, 

46, 106�123.  
2- حول ن�ساأة امل�سيحية فى م�سر، املجلة، القاهرة، عدد 81، �سبتمرب 1963.

3– The Gerousia in Roman Egypt, Journal of Egyptian Archaeol�
ogy 50,1964, 164� 169.                                                                                                                           
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4� A Side�Light on the Social Life of Ancient Alexandria, Cahiers 
d’Alexandrie, 1964, 40�50.
  5-  كليومني�ص و�سيا�سته املالية فى م�سر زمن الإ�سكندر الأكرب، جملة كلية 

الآداب، جامعة الإ�سكندرية، 1964، �ص 6.
6� Aspects of Everyday Life in Ancient Alexandria, Cahiers d’Ale

xandria,1966.                                                                                                         
7 �  The Edict of Tiberius Julius Alexander, Bulletin de l’Institut 

Français d’ArchaeologieOrientale 65, 1967, 216�226.                                                               
8-  حول و�سع م�سر فى الإمرباطورية الرومانية، جملة كلية الآداب، جامعة 

الإ�سكندرية 1968، 251-241.
اأثرية  درا�سات  القدمية،  الإ�سكندرية  فى  الجتماعية  احلياة  من  �سور    -9

وتاريخية، جمعية الآثار بالإ�سكندرية  1968، 51-41.
10�Aspects of Working Conditions in Greco�Roman Egypt, Ar�

chaeological and Historical Studies, Alexandria 1971, 81�105.                                                      
11� On Caesar’s Politics, Bulletin of the Faculty of Arts, Alexan�

dria 25, 1971, 139�149.
وتاريخية، جمعية  اأثرية  درا�سات  ناقم،  �ساعر  لتطور  درا�سة  12- جوفينال: 

الآثار بالإ�سكندرية 1974، 63-40.
13� Florentine Papyrus no. 50: Reconsidered, Proceedings of the 

XIV Inter. Cong. of Papyrology, Oxford 1974, 91�96.                                                                 
14� The Greek Attitude Towards the King’s Peace  386 B.C., Bulle�

tin de la Société d’Archaeologie d’Alexandrie 43, 1975, 17�41.                                              
15- الإمرباطورية الرومانية فى الع�سر املتاأخر، تاأليف: اأ.هـ.م.جونز، درا�سة 

وتقييم، جملة احتاد املوؤرخني العرب 6، بغداد 1978، 97-61.
16� Historians and the Papyri on the Finances of Egypt at the Arab 

Conquest,  Proc. of the XVIth Inter. Cong. of Pap., New York 
1980, print.1991, 509�516.
العاملية  الندوة  الهجرة،  قرن من  ن�سف  الإ�سلم وخلل  قبيل  ن�ستان   -17

الثالثة لتاريخ اجلزيرة العربية، الريا�ص 1989، 234-201.
18� Annona Militaris and Rizk of Nessana, Proc. of XVIIth Inter. 

Cong. of Papyrology, Napoli, 1983 (printed 1984).                                             
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19- ن�ستان فى �سوء الوثائق الربدية، عامل الفكر، جملد 15 عدد 3، الكويت 
.754-727 ،1985

20� Traffic Code on the Nile in Greco�Roman Egypt, Symposium 
of Greek and Arabic Studies, Delphi�Athens 1985; printed 19
91.                                                  

21� The Problem of the Council of Alexandria: Can a solution be 
found?, Symposium of Greek and Arabic Studies, Delphi�Ath�
ens 1985; printed 1991. Int. Symp. on the Legacy of Ancient 
Alexandria, Alex., 1986, Printed: Bull. of Society of Archaeol�
ogy of Alexandria 45, 1994.                                                        

22� Grain Supply of Alexandria and its Population in Byzantine 
Times,                     Proc. of XVIIIth Inter. Cong. of Papyrology, 
Athens 1986, print.1988,          317�323.                                                                                                                  

23� Arabic Contributions to the Study of Greco�Roman Egypt, Atti 
del Colloquio inter.: Egitto e Storia Antica, Bologna, 1987 
(prin.1989), 323�395.
24-  اأ�سواء على الإدارة الأموية من الوثائق الربدية، الندوة العاملية لتاريخ 

بلد ال�سام، عمان 1987 )طبعت 1989(، 57-43.
25�Aspects of Scholarship and the Library in Ptolemaic Alexan�

dria: Diogenes 141, 1988, 21�37; also in French: Diogene 141, 
1988, 24�40.
  26- تاأملت حول التاريخ واملوؤرخني، تاأليف ثيودور هيمرو: درا�سة وحتليل، 

عامل الفكر، جملد 20 عدد 1، الكويت 1989، 274-253. 
27- �سقلية، جزيرة التجارة والثقافة، بحوث ودرا�سات مهداة اإىل عبد احلميد 

غرايبة، اجلامعة الأردنية، عمان، 1989، 180-165.
28� Phoros Probaton: Tax of Rent?, Proc. of the XIXth Inter. Cong. 

of Pap., Ein Shams Univ., Cairo, 1992, 205�215. 
الذكرى  كتاب  الإ�سلم،  �سدر  فى  ن�ستان  �سرائب  عن  بردية  وثائق   -29

والتاريخ، من�سورات ق�سم التاريخ، جامعة الكويت، 1990، 70-54.
30� Innovation and Originality in Literature and Philosophy in An�
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cient Alexandria, Quarterly of India International Centre, De�
cember 1991.

31� Egypt and Geographical Explorations in the Indian Ocean in 
Antiquity, in: India and Egypt, ed. S. Doshi & M. El�Abbadi, 
Bombay, 1993.

32�The Poll Tax of Sergius of Nessana,  Proc. 20th Inter. Cong.of 
Papyrology, Copenhagen 1992, print. 1993, 470�473.                                                               

33�The Problem of the Senate of Alexandria: Can it be Solved?, 
Bull of the Arch. Society of Alexandria, 45, 1994, 1�6.                                                                 
34-  كتاب: اأثينا ال�سوداء، تاأليف مارتن برنال درا�سة وحتليل، عامل الفكر، 

جملد 21ج 3، الكويت، 1993، 223-212.
35 - دميوقراطية الأثينيني، عامل الفكر، جملد 22 ج 2، الكويت، 1994، 50-

.115
36 - من عقود الزواج فى م�سر البطلمية والرومانية، كما تتمثل  فى الوثائق 
 ،1995 القاهرة،  جامعة  م�سر،   اأنرثوبولوجيا  موؤمتر  اأعمال  الربدية، 

.332-315
37 – �سيني�سيو�ص القورينى: مفكر فى فرتة التحول من الوثنية اإىل امل�سيحية، 

موؤمتر اأنرثوبولوجيا م�سر الثانى، جامعة القاهرة، 91- 99.
38�  A Philosophic Dispute Within the Academy, First cent. B.C.,                                   

In, Legitto in Italia dal Antichita al Medioevo, Ed.Nicola Bon�
acasa et al., Roma,1998, 103�111.                                                                                                

39�  The Making of a World Map, Annual Inter. Bibliotheca Alex�
andrina Symposium, Alexandria (1998) 22�27.                                                                        

40�  Alexandria: Geschichte, Der Neue Pauly, Enzyklopaedie der 
Antike, Band 13, 63�67, Stuttgart–Weimar, 1999.                                                                    

41�  Alexandrie: Carfour des Cultures Lettrées, Colloque des Alex�
andries,  Du Livre au Texte, Bibliotheque Nationale de France, 
Paris  1999.                    

42� The Greatest Emporium in the Inhabited World, Underwater 
Archaeology and Coastal Management, Focus on Alexandria. 
Unesco, Paris, 2000, 17�22.



20

اإعداد عبد   43- حدود م�سر اجلنوبية فى الع�سرين البطلمى والرومانى، 
العظيم رم�سان، �سل�سلة كتب امل�سريني، رقم  164، 2000، 131-111.

و  البطلمى  الع�سرين  العاملية فى  الإ�سكندرية وخطوط امللحة  44-  مدينة 
الرومانى، فى: تاريخ �سواحل م�سر ال�سمالية عرب الع�سور، اإعداد عبد 
العظيم رم�سان، الهيئة امل�سرية العامة للكتاب، القاهرة، 2001، 65-47. 
 ،1 عدد   31 جملد  الفكر،  عامل  جملة  وتطوره،  التاريخى  الفكر  ن�ساأة   -45

الكويت، 2002، 44-7.
46� Alexander, the Egyptian Pharaoh, in: Faraoni come Dei Tole�

mei come Faraoni, ed: N. Bonacasa et al., Torino�Palermo, 
2003, 70�74.                                 

47�        The Alexandria Library in History, in: Alexandria Real 
and Imagined, ed: A. Hirst & M. Silk, University of London, 
Ashgate, 2004, 167�184.                                                                                                                                   

48�     The Isle of Pharos in Myth and History, in: Alexandria be�
tween Egypt and  Greece, ed. W.V.Harris & G. Ruffini, Co�
lumbia Studies in the Greek Tradition, Brill, Leiden, Boston, 
2004, 259�26.                                                           

عا�سرا: االإ�سراف االأكادميى:

بحكم و�سعه كاأ�ستاذ باجلامعة، اأ�سرف الدكتور م�سطفى العبادي على العديد 
من الر�سائل العلمية )ماج�ستري ودكتوراه( فى جمال الدرا�سات اليونانية والرومانية 
)تزيد على ثلثني ر�سالة( كما �سارك فى الإ�سراف على ر�سائل خارج م�سر فى 

جامعة باري�ص وجامعة اجلزائر.
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علينا ك��ت��ب��ت  خ��ط��ًا  وم����ن ك��ت��ب��ت ع��ل��ي��ه خ���ط���ًا م�����ش��اه��ام�����ش��ي��ن��اه��ا 

جتربــة حياتــى

�سرية ذاتية

الثالثاء 26 اأغ�شط�س 201٤
نحن الآن نحاول الكتابة)1(، ورغم اأن اجلو غائم اإل اأن البحرية)2( ينبعث منها 
ن�سيم عليل يجعل �سطح املاء متموًجا بهدوء، مما �سجع قلة من هواة امللحة على 

ركوب قواربهم ال�سراعية اأو البخارية.  

)1(  يق�سد ب »نحن« هو وزوجته الأ�ستاذة الدكتورة/ عزة كرارة، اإذ كانت، رحمها اهلل، جتيد 
ا�ستعمال الكمبيوتر، وكان املعتاد اأن ميلى عليها ما يريد كتابته، ويتناق�سان فيه وي�سجلنه. 
وكانت د. عزة �ساحبة فكرة اأن ي�سجل د. م�سطفى مذكراته وكانت ت�سر على ذلك. وقد بدءا 
الدكتور/  الوليات املتحدة الأمريكية فى زيارة لبنهما  اأثناء وجودهما فى  الكتابة �سويا  فى 
عمرو وابنتهما الدكتورة/ مهجة. يعمل الدكتور/ عمرو اأ�ستاذا لعلوم احلا�سب الآىل فى جامعة 
تعمل  بينما  واأ�سرته،  يعي�ص  California, Santa Barbara حيث  باربارة  �سانتا  كاليفورنيا 
الدكتورة/ مهجة طبيبة فى معهد وم�ست�سفى با�ستري Bastyr للطب البديل مبدينة �سياتل بولية 
اأغ�سط�ص عام  اآواخر  Washington, Seattle. بداأت هذه الزيارة )الأخرية( فى  وا�سنطن 
2014، وهناك تدهورت احلالة ال�سحية للدكتورة عزة تدهورا �سريعا اإىل اأن وافتها املنية هناك 

فى �سباح الأول من مار�ص 2015.  
)2(  املق�سود بالبحرية »بحرية وا�سنطن Lake Washington« وهى واحدة من اأربع بحريات فى 

مدينة �سياتل الأمريكية.
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اأقدم ذكرياتى ترتبط بجزيرة الرو�سة التى تقع فى نهر النيل فى موقع متو�سط 
اإىل اجلنوب من مدينة القاهرة، بني م�سر القدمية اإىل ال�سرق واجليزة اإىل الغرب. 
وهى جزيرة �سديدة اخل�سوبة، وغنية مبا�سيها التاريخى. اأقدم اآثارها من غري 
�سك مقيا�ص النيل ال�سهري، الذى كنا فى �سبانا نعاود زيارته مع والدنا ملتابعة ارتفاع 

من�سوب النيل وقت الفي�سان فى ال�سيف. 

مقياس النيل جبزيرة الروضة

وبالقرب من املقيا�ص كان ينت�سر مقر املماليك البحرية فى الع�سور الو�سطى. 
اأما فى الزمن احلديث فكان ي�سغل م�ساحة كبرية فى اأق�سى جنوب اجلزيرة ق�سر 
املن�سرتىل الذى حتيط به حدائق  الفاكهة، مثل املاجنو واجلميز والربتقال والعنب 

والق�سطة  اخل�سراء وبع�ص اأ�سجار النخيل.

قصر املنسرتىل جبزيرة الروضة
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ونظًرا لأننا كنا ن�سكن فيل من طابق واحد حتيط بها حديقة متو�سطة فى �سارع 
الإخ�سيد املجاور مبا�سرة ل�سارع النيل، فقد كنا نطل على �سارع النيل الذى غلب 
عليه ا�سم �سارع البحر الذى كانت تق�سده ن�سبة من �سكان اجلزيرة وقت الغروب 
للتمتع بن�سيم النيل. ومن امل�ساهد التى ما زلت اأتذكرها م�سهد الحتفال بعيد وفاء 
النيل 16 اأغ�سط�ص الذى يبلغ فيه الفي�سان اأق�سى ارتفاعه. كان الأهاىل يحت�سدون 
فى اأق�سى جنوب �سارع البحر مل�ساهدة الحتفال الذى كان يتمثل فى اإبحار عدد 
من ال�سفن متو�سطة احلجم املزدانة بالأعلم والرايات، تنطلق من موقع املقيا�ص 
متجهة غربا نحو جزيرة الدهب. وكانت ال�سفينة الرائدة حتمل دمية متثل عرو�ص 
النيل. وحني ي�سل املوكب اإىل موقع متو�سط من جمرى النيل يقف الربان الرائد 
حامل دمية عرو�ص النيل فى كامل زينتها ويلقى بها اإىل قاع النهر. عندئذ ي�سفق 

الأهاىل ويهللون وترتفع الأدعية بالربكة للنيل.
الأربعاء ٣ �شبتمرب 201٤ 

مل تقت�سر ذكرياتى الأوىل عن النيل على م�ساهدة الحتفال بعيد وفاء النيل، 
ولكن كانت لنا معه جتارب اأخرى ل تخلو من فائدة. فقد كان نظامنا التعليمى فى 
ذلك الوقت يبداأ يف �سن  اخلام�سة ملدة ثلث �سنوات فى مدر�سة ريا�ص الأطفال، 
مدر�سة  هناك  يكن  ومل  �سنوات.  اأربع  ملدة  البتدائية  املدر�سة  اإىل  ننتقل  وبعدها 
ابتدائية على جزيرة الرو�سة لقلة ال�سكان فى ذلك الوقت، واأقرب مدر�سة كانت 
م�سر  �ساطىء  على  �سرقا  النيل  نهر  عرب  البتدائية  الأمريية  العقادين  مدر�سة 
القدمية. وكانت اأق�سر واأ�سرع و�سيلة اإىل تلك املدر�سة هى عبور النهر فى معدية 
متخ�س�سة فى تلك العملية، واأذكر اأن ال�سرتاك ال�سهرى كان نحوا من ثلثة قرو�ص 
وكان قد �سبقنى اإىل تلك املدر�سة �سقيقى الأكرب جلل، وكنا دائمًا نذهب ونعود 
�سويًا. وعندما يكون النهر هادئًا كان املراكبى عم متوىل ي�ستجيب لطلبنا باأن نتوىل 

التجديف بدل منه.
ولكن مع بداية العام الدرا�سى فى �سهرى اأكتوبر ونوفمرب يكون الفي�سان ل زال 
مرتفعا وتيار النهر �سديدا بحيث يدفع كل ج�سم طاٍف فى اجتاه امل�سب �سمال. 
فى تلك الأيام يكون املراكبى عم متوىل فى غاية احلذر والنتباه ويلزمنا بالهدوء 
الكامل. وكنت األحظ اأنه ل يوجه مقدم املركب نحو ال�ساطئ ال�سرقى كالعادة ولكن 
جنوبا فى مواجهة تيار النهر، ويقوم بالتجديف بكل عزمه، وذلك حتى يتجنب اأن 
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يتعر�ص جانب املركب للتيار ال�سديد فيجرفه اإىل ال�سمال. وهكذا مبهارة �سديدة 
يتمكن عم متوىل من اأن يعرب النهر بحيث ياأخذ املركب اإىل املكان املعد لر�سوه.

من الطريف اأننى تذكرت هذه التجربة فى فرتة لحقة من حياتى عندما كنت 
التعليم اجلامعي، وكنا نق�سى  متطوعا فى  اجلي�ص الحتياطى فى فرتة �سنوات 
�سهرى يوليو واأغ�سط�ص يف اأحد مع�سكرات اجلي�ص ح�سب تخ�س�ساتنا، وكان يوم 
اجلمعة عطلة وي�سمح لنا بق�ساء ذلك اليوم خارج املع�سكر. فى اأحد اأيام اجلمعة 
اتفقت جمموعة منا اأن نق�سى ذلك اليوم فى رحلة نهرية اإىل القناطر اخلريية. 
واجتهنا اإىل ميناء رو�ص الفرج، حيث ا�ستاأجرنا قاربا نحركه مبجدافني بالإ�سافة 
اإىل ثالث يتوىل اأمر »الدفة« فى التحكم فى توجيه القارب. واجتهنا مع النهر نحو  
ال�سمال يدفعنا التيار، وكنا �سعداء ب�سهولة و�سرعة اإبحارنا. وفى اأقل من �ساعتني 
و�سلنا اإىل القناطر اخلريية، والتزمنا ال�سري فى اجلانب ال�سرقى  من النهر  حتى 
مررنا ب�سهولة من اإحدى  بوابات القناطر واإىل اجلدار املواجة له ناحية الي�سار. 
و اأخريا وجدنا اأن اأف�سل و�سيلة هى اأن نكتفى بالتجديف من ناحية واحدة، بينما 
يتكفل اثنان اأو ثلثة منا مبدافعة اجلدار ليظل القارب مبحاذاته وعدم ال�سطدام 
به. وفعل جنحت هذه الو�سيلة فى اأن نتجاوز البوابة بعد جهد جهيد، واأن نعاود 
اخلطة الأوىل فى ال�سري فى خط متعرج مييل مرة اإىل ال�ساطئ الغربى ومرة اإىل 
ال�ساطئ ال�سرقى. نتيجة لكل ذلك ا�ستغرقت رحلة العودة اأ�سعاف رحلة الذهاب 
بحيث وا�سلنا التجديف اإىل القاهرة طوال الليل، وبلغنا ميناء رو�ص الفرج حواىل 
طابور  فى  لننتظم  كاف  وقت  فى  املع�سكر  موقع  اإىل  واأ�سرعنا  �سباحا  ال�ساد�سة 

ال�سباح.  

فى كمربدج عام 1959
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الأربعاء 10 �شبتمرب  201٤
رمبا يت�ساءل القارئ اأى نوع من ال�سري الذاتية هذا العمل؟ فكثري من الأدباء 
وال�سيا�سيني والع�سكريني واملفكرين على اختلف اهتماماتهم كتبوا �سريا ذاتية، 
ترى ماذا يريد اأ�ستاذ جامعى ق�سى معظم حياته فى درا�سة التاريخ وتدري�سه اأن 
يقول؟ خا�سة واأنه تخ�س�ص فى تاريخ الع�سر اليونانى والرومانى الذى يقع فى 
مرحلة متاأخرة من مراحل التاريخ القدمي، جاءت فى اأعقاب احل�سارتني امل�سرية 
والبابلية وا�ستوعبت كثريا من اإجنازاتهما واأ�سافت اإليها اإبداعات مبهرة، كما اأنها 
امتدت زمانيا اإىل بدايات الع�سور الو�سطى. ثم اإن موؤرخنا  وقف فى درا�سته للتاريخ 
موقفا اإن�سانيا والتزم بتحكيم العقل املطلق وتنحية العاطفة وم�ساعر النتماء. كما 
اجتهد فى اأن ميار�ص هذا املوقف ذاته فى �سلوكياته وفى مواجهة احلياة اليومية  
بكل تعقيداتها الجتماعية وال�سيا�سية ونحوها. من هذا املنطلق  قررت عدم  التورط 
بالرتباط اأو النتماء ال�سيا�سى منذ ال�سباب الواعى، كما �سيتبني فى مواجهة بع�ص 
مراحل »جتربة حياتى«. ولقد و�سعت لهذا العمل هذا العنوان »جتربة حياتى« لأنى 
�سعرت اأننى فى كثري من املواقف التى واجهتها، علمية كانت اأو حياتية، اأننى اأمام 
اختبار اأو جتربة. ففى العديد من الق�سايا اأو امل�سائل التاريخية التى تناولتها فى 
درا�ساتى واأبحاثى، ومل اأقتنع باأحكام واآراء من  �سبقنى من الدار�سني، كنت اأقرر 
اإعادة درا�ستها فى كل م�سادرها لأعرف وجه احلقيقة كما تتبني ىل، وفى العديد 
منها كنت اأوفق اإىل التعرف على راأى اأو موقف يختلف عما ذهب اإليه من �سبقونى، 
العملية، كان ىل  الدار�سني غريى بعد ذلك. وفى مواقف احلياة  وياأخذ به �سائر 
موقف م�سابه، فقد قررت منذ البداية اأن اأرتبط باحلياة الأكادميية فى اجلامعة، 

واأن اأجتنب  الجنذاب اإىل بريق املنا�سب الإدارية العليا اأو ال�سيا�سية.  

ولدُت فى جزيرة الرو�سة فى القاهرة فى ليلة العا�سر من اأكتوبر 1928 وكنت 
الرابع من الأبناء الذين اكتمل عددهم ثمانية بعد ذلك. روى ىل والدى فيما بعد 
اأنها مل تكن ليلة ك�سائر اللياىل لأن والدى عبد احلميد العبادي رغم اأنه قد عني 
فى اجلامعة امل�سرية احلكومية منذ افتتاحها �سنة 1925 ليقوم  بتدري�ص التاريخ 
الإ�سلمى، اإل اأنه قبل افتتاح اجلامعة كان يعمل مدر�سا فى مدر�سة الق�ساء ال�سرعى 
التى كان قد تقرر اإغلقها مبنا�سبة �سدور الد�ستور الأول  مل�سر �سنة 1923 والجتاه 
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اإىل اإن�ساء نظام املحاكم املدنية احلديثة.  لذلك خ�سى والدى على م�ستقبله بعد 
اإغلق مدر�سة الق�ساء ال�سرعى، فقرر اللتحاق بكلية احلقوق التى كانت توؤهل لكثري 
من جمالت العمل. ونظرا لأنه كان قد التحق بالدرا�سات امل�سائية وكان المتحان 
يتم  فى �سهر اأكتوبر، وفى عام 1928 كان موعد امتحان اللي�سان�ص فى �سبيحة الليلة 
التى ولدت  اأنا بها. وكان على والدى فى تلك الليلة اأن يذهب بالرتام من الرو�سة اإىل 
حى ال�سيدة زينب  ليح�سر )الداية( التى تتوىل مبا�سرة عملية الولدة. وح�سب رواية 
والدى كان �سجرا بكل ذلك،  لأنه كان يف�سل اأن يتفرغ ملراجعة مواد امتحانه الأخري 
فى القانون. ولكنه على اأى حال ا�ست�سلم ملتطلبات ال�سرورة وكان يراجع ملخ�ساته 
اأثناء ركوبه الرتام. ومن ح�سن احلظ اأنه  وفق فى امتحانه وح�سل على لي�سان�ص 

احلقوق، ومل ي�سطر للعمل بالقانون بعد اأن كان قد عني باجلامعة اجلديدة.
اأما عن والدتى ووالدى، فكانا ينتميان لأ�سرتني من الطبقة املتو�سطة، مبقايي�ص 
ذلك الوقت فى نهاية القرن التا�سع ع�سر وبداية القرن الع�سرين، ي�سكنان فى �سمال 
غرب الإ�سكندرية )الوالدة من حّى الأنفو�سى والوالد من حى راأ�ص التني(. كان جد 
والدتى يعمل فى التجارة وميتلك �سفينة ي�ستخدمها فى جتارته مع تون�ص التى كانت 
من�ساأ اأ�سرته، حتى حتطمت �سفينته فى بع�ص اأحداث البحر. لذلك ا�سطر والدها 
وا�سمه م�سطفى عرابى اإىل اأن يعمل موظفا فى م�سلحة الربيد، وكان رجل يغلب عليه 
الطيبة والت�سامح. اأما والدتها وا�سمها مهجة، فكانت امراأة ذات عزمية وهمة عالية. 
وكان لختيار ا�سمها ق�سة تروى، ذلك اأن والدها ذهب ذات م�ساء مل�ساهدة  الحتفال 
مبولد اأبى العبا�ص املر�سى. ومن تقاليد هذه املنا�سبات اأن يقوم اأحد العلماء برواية 
�سرية اأبى العبا�ص، ابتداء من هجرته مع اأ�سرته من مدينة مر�سية بالأندل�ص، وانتقالها 
اإىل �سمال اأفريقيا، ومنها اإىل اأن ا�ستقر فى الإ�سكندرية. وحدث اأن ذكر املتكلم اأنه 
كان لأبى العبا�ص ابنة  ت�سمى مهجة، ا�ستهرت بال�سلح والتقوى، واأنها تزوجت اأحد 
رجال احلركة ال�سوفية فى الإ�سكندرية. اأعجب الوالد با�سم »مهجة«، خا�سة واأن 
زوجته كانت حامل، فقرر اإذا و�سعت زوجته اأنثى ف�سوف ي�سميها »مهجة«، وهو ما 
حدث فعل. وهكذا دخل هذا ال�سم اأ�سرتنا، وظل يتنقل من جيل اإىل اآخر، ف�سميت 
�سقيقتى الكربى »مهجة«، ومن بعدها ابنتى. اأما والدتى فقد ولدت مع بداية القرن 
الع�سرين فى ليلة الحتفال مبولد النبى )�ص( فاأ�سموها »اآمنة« وعرفت »باأمينة«. وفى 
طفولتها اأر�سلت لتتعلم فى مدر�سة الراهبات الفرن�سية، وا�ستمرت تتدرج فى ف�سول 
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تلك املدر�سة حتى جاوزت �سن التا�سعة. وحدث اأن �ساهدها اأحد اجلريان مرتدية 
ملب�ص املدر�سة وعلى راأ�سها )قـُبعة(. وكان رجل �سديد املحافظة، فما لبث اأن قابل 
الأ�ستاذ م�سطفى عرابى فخاطبه معاتبا: كيف يرتك ابنته تدر�ص فى مدار�ص الأجانب، 
وترتدى ملب�سهم وت�سع على راأ�سها قبعة! انزعج الأ�ستاذ م�سطفى لهذا اللوم، وقرر 
اأن مينع ابنته اأمينة من ال�ستمرار فى مدار�ص »الفرير«، واأن تتفرغ للواجبات املنزلية.

اأما والدى عبد احلميد فينتمى اإىل اأ�سرة ترجع جذورها اإىل املغرب، وكانت 
اأ�سرته ت�سكن حى راأ�ص التني، وكان ترتيبه الثالث بني اأ�سقائه الذين بلغوا �سبعة. 
وكان والده عبد العزيز العبادي  ي�ستغل بالأعمال احلرة، وحر�ص ابتداًء على اأن 
يتابع ولداه الأولن )من�سور وعبد الفتاح( مراحل التعليم املتاحة فى الإ�سكندرية 
وهى الأوىل واملتو�سط حتى �سهادة  الكفاءة، اأما التعليم  العاىل بعد ذلك فكان متاحا 
فى القاهرة فقط. كانت �سهادة الكفاءة توؤهل من ينالها للعمل فى وظائف احلكومة 
فى اجلمرك اأو فى م�ستوى متميز فى م�سلحة الربيد اأو ال�سكة احلديدية. هكذا 
عمل من�سور وعبد الفتاح موظفني فى اجلمرك. وحني جاء دور عبد احلميد بعد 
ح�سوله  على �سهادة الكفاءة، فكر والده فى اأن يعني اأي�سا فى اجلمرك. ولكن عبد 
احلميد كان قد ا�ستهر بحبه ال�سديد للقراءة مع التفوق فى الدرا�سة، وكان لديه 
رغبة ملحة فى موا�سلة التعليم العاىل. وكان لهم جار �سديق للأ�سرة، وكان يتابع 
تفوق عبد احلميد باهتمام وي�سجعه على موا�سلة التعليم. فجاء هذا اجلار لزيارة 
عبد العزيز وحتدث معه فى م�ستقبل عبد احلميد. وحني علم اأن التفكري يتجه اإىل 
اأن يعمل فى اجلمرك، عاتب اجلار عبد العزيز وقال له: اإذا مل تر�سل عبد احلميد 
لي�ستكمل تعليمه العاىل فى القاهرة، فاإنه م�ستعد اأن يتكفل هو بنفقات تعليمه العاىل 
فى القاهرة. حزن جدى عبد العزيز من كلم اجلار، ووعده بتدبري الأمر. وعلى 
انفراد دعا ولديه الكبريين من�سور وعبد الفتاح واأخربهما بحديث اجلار، واقرتح 

عليهما اأن ي�ساهما فى نفقات  تعليم عبد احلميد فى القاهرة.
هكذا مت التفاق على اأن ي�سهم كل من ال�سقيقني بجنيه واحد �سهريا، ويكمل 
الأب بجنيه ثالث  اأو ما يزيد اإذا لزم الأمر. لذلك ا�ستطاع عبد احلميد اأن يذهب 
اإىل القاهرة واأن يلتحق مبدر�سة  املعلمني العليا. ومن طريف ما رواه لنا الوالد فيما 
لياىل  اتقاء لربدها فى  للقاهرة  �سفره  »بالطو« مبنا�سبة  له  ا�سرتى  والده  اأن  بعد 
ال�ستاء! وكان الوالد يتطلع مل�ساهدة دار الأوبرا فى القاهرة، وما تقدمه من عرو�ص 
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La Comédie-Fran�  اأجنبية متميزة وخا�سة الفرن�سية مثل )الكوميدى  فران�سيز
çaise(. وفعل ذهب ذات م�ساء مل�ساهدة اأحد العرو�ص مرتديا البالطو. ووجد عند 
الدخول اأنه يلزم اأن يخلع البالطو واأن ي�سلمه فى غرفة خم�س�سة حلفظه. ثم حدث 
عند نهاية احلفلة اأنه كان م�ستغرقا فى التفكري فيما �ساهده من رواية، ون�سى اأن 
ي�سرتد البالطو. وحني عاد فى اليوم التاىل مل يجد اأثرا للبالطو! وهكذا بقى بدون 
بالطو حتى اأمت درا�سة املعلمني العليا �سنة 1914 وُعني مدر�سا فى اإحدى مدار�ص 
العروة الوثقى بطنطا. ومل ي�ستمر فى العمل فى مدينة طنطا طويل، اإذ حدث اأن 
توفى ال�سيخ اخل�سرى اأ�ستاذ التاريخ الإ�سلمى فى مدر�سة الق�ساء ال�سرعى)3(، ومت 
اختيار عبد احلميد العبادي ليخلفه. كان التعيني فى الق�ساء ال�سرعى يعترب من�سبا 
متميزا فى �سلك التدري�ص فى ذلك الوقت، ف�سعر بدرجة من الطمئنان و�سكينة 
النف�ص فقرر الزواج وتكوين اأ�سرة. ومت له ما اأراد بالطريقة التقليدية عن طريق 
تعارف بني اأ�سرته واأ�سرة م�سطفى اأفندى عرابى وزوجته الهمامة ال�سيدة مهجة 
كبابى. وح�سب تقاليد ذلك الوقت مل ير عبد احلميد ابنتهما الكربى اأمينة التى 
خطبها اإل يوم الزفاف �سنة 1920، ولكن اأمينة  كانت تراه من خلل �سباك امل�سربية.

عبد احلميد بك العبادى

للق�ساء  مدر�سة  لإن�ساء  الإعداد  فى  للحقانية  ناظرا  كان  وقتما  عبده  حممد  الإمام  )3( �سرع 
ال�سرعى عندما بدت م�ساوىء املحاكم ال�سرعية ومظاملها تتف�سى. وتوىل ال�سيخ ر�سيد ر�سا، 
اأحد تلميذ الإمام، ا�ستكمال امل�سروع بعد وفاة الإمام فى 1905. وفى فرباير 1907 �سدر الأمر 
العاىل من اخلديوى عبا�ص حلمى الثانى باإن�ساء مدر�سة الق�ساء ال�سرعى وقت اأن كان م�سطفى 
فهمى با�سا رئي�سا للنظار )الوزراء( و�سعد با�سا زغلول ناظرا للمعارف. واأغلقت املدر�سة فى 

عهد امللك فوؤاد الأول عام 1930.
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هكذا انتقلت اأمينة مع عبد احلميد اإىل القاهرة حيث اأقاما فى حّى ال�سيدة 
العائلى  الو�سط  فى  )عرفت  و�سنية  مهجة  الأوائل:  الثلثة  الأولد  واأجنبا  زينب، 
با�سم �سونة( ثم جلل الدين عام 1925. وهى ال�سنة التى افتتحت فيها اجلامعه 
امل�سرية احلكومية، بعد قرار اإلغاء مدر�سة الق�ساء ال�سرعى، وتقرر نقل عبداحلميد 
مع اآخرين اإىل اجلامعة اجلديدة فى اجليزة. وبهذه املنا�سبة قرر عبد احلميد نقل 
مقر ال�سكن اإىل جزيرة الرو�سة ليكون على مقربة من مكان العمل فى اجلامعة، 
عرب كوبرى عبا�ص، ونظرا لأنه كان حمبا للم�سى، كان عادة يذهب للجامعة �سريا 

على الأقدام. 
كنت اأول مولود فى الأ�سرة يولد فى جزيرة الرو�سة كما �سبق اأن ذكرت، وبعد 
�سنتني ولد اأخى ح�سان فى ع�سرين �سبتمرب 1930. وروى لنا الوالد فيما بعد اأنه فى 
ذلك العام انتدب  لتدري�ص مقرر ال�سرية النبوية لطلبة اجلامعة الأزهرية. وقال 
اإنها كانت جتربة قا�سية لأن طلبة الأزهر اأعلنوا رف�ص اأن يعلمهم اأ�ستاذ »ُمطرب�ص« 
ال�سرية النبوية! ولكن �سيوخهم اأقنعوهم  ب�سرورة النتظام فى الدرا�سة ول �سبيل 
لتغيري الأ�ستاذ. واأدرك عبد احلميد �سعوبة مواجهة  طلبة »معممني« يرف�سون اأن 
يعلمهم اأ�ستاذ مطرب�ص. فا�ستعد للمواجهة بقراءة  الكتب التى اعتاد  الأزهريون 
قراءتها ودرا�ستها، وُيعد الردود املنا�سبة على ما قد يثريونه من ملحظات. وحدث 
فى اإحدى املحا�سرات الأوىل اأنه كتب على ال�سبورة اأ�سماء بع�ص الكتب واملراجع 
التى ن�سحهم بقراءتها. فقال اأحد الطلبة مداعبا باأن هذه الكتب غالية واأنهم »بور« 
) مبعنى فقراء  بالإجنليزية(، فرد عبد احلميد معقبا: »هل اأنتم الذين ي�سدق 
عليهم قوله تعاىل: »وكنتم قوما بورا« مبعنى »عاطلني وعاجزين«؟(. �سخر �سائر 

الطلبة بدعابة زميلهم ولموه فى ذلك.
كان اأقوى اعرتا�ص يثريونه، هو احلديث عن »املعجزات«، فكان يطالبهم بعدم 
التعجل واأن يلتزموا باملنهج  العلمى الذى يتناول على اأ�سا�سه ال�سرية النبوية. وا�ستمر 
فى حما�سراته حتى  اقرتب العام الدرا�سى من نهايته، عاد بع�ص الطلبة اإىل ال�سوؤال 
عن مو�سوع املعجزات. كان عبد احلميد قد اطماأن اإىل اأن الكرثة الغالبة من الطلبة 
اأ�سا�سه ال�سرية النبوية. فواجه الطلبة  قد اقتنعوا باملنهج العلمى الذى قدم على 
املعرت�سني ب�سوؤالهم: من �سانع هذه املعجزات؟ وكان ردهم، اإنها من �سنع اهلل. 
وهنا عّقب عبد احلميد على ردهم بقوله: يجب اأن تعلموا اأن الإن�سان واأفعاله هى 
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مو�سوع الدرا�سة التاريخية، اأما اهلل واأفعاله فهما فى �سميم درا�سة اللهوت. اأما 
معجزة الر�سول الكرمي الكربى فى نظرى اأنه ا�ستطاع اأن يوحد الأمة العربية فى 
دولة واحدة قوية لأول مرة فى التاريخ، متكنت من اأن تنمو بعده منوا مذهل وت�سبح 
دولة عاملية التكوين. وكانت �سعادة عبد احلميد الكربى فى نهاية العام، عندما قّدم 
له الطلبة ن�سخة من القراآن الكرمي تقديرا منهم لأ�ستاذهم »املطرب�ص« ، كان يعتز 

بها كل العتزاز. 
اأما عن النظام التعليمى الذى التزمنا به جميعنا – بنون وبنات– فهو نظام 
املدار�ص احلكومية امل�سرية، الذى كان نظاما متميزا مب�ساريف مرتفعة عند مقارنته 
بكثري من املدار�ص الأهلية والأجنبية الأخرى. وكانت تلك املدار�ص احلكومية على ثلث 
مراحل متدرجة: ريا�ص الأطفال وتبداأ فى �سن اخلم�ص �سنوات ملدة ثلث �سنوات، 
ثم املرحلة البتدائية ملدة اأربع �سنوات، ثم املرحلة الثانوية ملدة خم�ص �سنوات للبنني 
وعلى مرحلتني، مرحلة �سهادة الثقافة العامة بعد ال�سنة الرابعة، ثم مرحلة ال�سهادة 
التوجيهية بعد ال�سنة اخلام�سة. اأما للبنات فكانت تزاد عليهن �سنة خام�سة فى مرحلة 
الثقافة العامة مع زيادة مواد التدبري املنزىل، وال�سهادة التوجيهية بعد ال�سنة ال�ساد�سة.
ل اأكاد اأذكر �سيئا ذا بال فى مرحلة ريا�ص الأطفال، �سوى املظاهرات العنيفة 
الوفد  حلزب  تاأييدا  الثانوية  املدار�ص  وبع�ص  اجلامعه  طلبة  بها  يقوم  كان  التى 
من  بال�ستقلل  املطالبة  فى   )1965-1879( با�سا  النحا�ص  م�سطفى  بزعامة 
واإلغاء المتيازات الأجنبية  احلكم الربيطانى، والتى تّوجت بعقد معاهدة 1936 
واملحاكم املختلطة)4(. مما اأ�سعرنا بعنف املظاهرات داخل املنزل اأن خاىل حممود 
وكان وقتها طالبا فى احلقوق ويقيم معنا، عاد يوما للبيت وقد اأ�سيب فى بع�ص هذه 
املظاهرات. وفى عام 1936 حدث اأن توفى امللك فوؤاد واأبِلغ اخلرب للمدار�ص ووقفنا 
جميعا حدادا لوفاته ورّددنا هتاف »مات امللك، يحيا امللك« حتية لبنه فاروق الذى 

خلف والده على العر�ص.
)4( وقعت معاهدة 1936 فى لندن فى 26 اأغ�سط�ص، بني كل من اململكة املتحدة الربيطانية وكان 
ميثلها وزير اخلارجية اأنطونى اإيدن Antony Eden ومملكة م�سر وميثلها رئي�ص الوزراء 
م�سطفى النحا�ص با�سا. ومن اأهم ما ق�ست به هذه املعاهدة اأن ت�سحب بريطانيا جميع قواتها 
امل�سرى  تدريب اجلي�ص  بريطانيا  تتوىل  واأن  ال�سوي�ص،  قناة  لتاأمني  يكفى  ما  من م�سر عدا 
واإعداده لأى مواجهة حمتملة. فى اأكتوبر 1951 األغى م�سطفى النحا�ص با�سا املعاهدة معلنا فى 
الربملان قولته ال�سهرية: »من اأجل م�سر وقعنا معاهدة 1936، ومن اأجل م�سر اأعلن اإلغاءها«. 
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اأما املدر�سة البتدائية فكانت ت�سمى »مدر�سة العقادين« فى حّى م�سر القدمية، 
الذى عرف فى التاريخ الإ�سلمى با�سم مدينة »الف�سطاط«، حيث اأقام عمرو بن 
العرب  املوؤرخني  اأن  الغريب  ومن  مل�سر.  جديدة  عا�سمة  وجعلها  جامعه  العا�ص 
منذ البداية اأوردوا تف�سريات خمتلفة ل�ستقاق كلمة ف�سطاط يغلب عليها اخليال، 
طريفة  ق�سة  اأوردوا  لذلك  وتاأكيدا  »خيمة«،  مبعنى  عربية  كلمة  اأنها  واأ�سهرها 
م�سهورة، وهى اأن عمرو بن العا�ص بعد اأن مت له فتح ح�سن بابليون القريب من 
جامعه، وهّم بالتوجه �سمال لفتح الإ�سكندرية، عا�سمة م�سر فى ذلك الوقت، وقام 
جنوده بتفكيك خميمهم، فوجدوا »حمامة« قد اأقامت ع�سها فى خيمة القائد عمرو 
واأبلغوه بذلك. فقال لهم عمرو: »اتركوها اآمنة، لقد التزمت منا مبتحرم«. وفعل 
�سار عمرو وجنوده اإىل الإ�سكندرية واأمت فتحها وتنظيم الأو�ساع بها، ثم �سار جنوبا 
ليتم فتح م�سر. وبينما هم فى الطريق �ساأل اأحد املقربني من عمرو: »اأين يريد اأن 
يتخذ عا�سمته؟" وكان رده: »بالف�سطاط«. وفهم اجلميع اأنه يق�سد موقع خيمته. 
ولذلك اأطلقوا على املدينة الف�سطاط. هذه الق�سة الطريفة تقبلها املوؤرخون بعد 
ذلك فى ال�سرق والغرب على ال�سواء حتى مطلع القرن الع�سرين. ثم حدث اأن اكت�سف 
الأثريون بردية مكتوبة باللغتني اليونانية والعربية تعود اإىل فرتة مبكرة من ع�سر 
اخللفاء الرا�سدين، وذلك لأن لغة الإدارة الر�سمية كانت ل تزال اليونانية منذ بداية 
الع�سر البطلمى. لذلك كانت املرا�سلت الر�سمية املوجهة اإىل الواىل يف العا�سمة 
تكتب اأول باللغة اليونانية مع ترجمة عربية �سطرا بعد �سطر. وفى هذه الربدية جند 
اخلطاب موجها اإىل »الواىل بالف�سطاط«، وفى ال�سطر اليونانى جند ا�سم العا�سمة 
»ُف�ساُتن Fossaton«. هذه الربدية اأثبتت مبا ل يدع جمال لل�سك اأن ا�سم »ف�سطاط« 
تعريب لكلمة يونانية م�ستقة من الكلمة اللتينية Fossa مبعنى خندق اأو اأخدود، 
وهى الكلمة التى اأطلقت على ح�سن بابلون الذى كان يحيط به خندق وما يزال 

موجودا حتى الآن)5(.

)5( ح�سن بابلون �سمى كذلك ن�سبة اإىل مدينة بابل العراقية نظرا لرواية تن�سب بناءه الأول اإىل 
جماعة من البابليني الذين نزحوا اإىل م�سر فى عهد قمبيز الفار�سى 525 ق.م. وقد تغري موقع 
احل�سن فى عهد الإمرباطور الرومانى اأغ�سط�ص. يقع على ال�سفة ال�سرقية للنيل مبنطقة م�سر 
القدمية فى موقع التقاء الوادى بالدلتا. وقد اأقيمت به العديد من الكنائ�ص، كما ي�سغل جانبا 
Smith, William, Dictionary of Greek and Roman Ge�  منه الآن املتحف القبطى.

ograpgy, London, 1854, s.v. Babylon, vol.I, 360
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اأما مدر�سة العقادين الإبتدائية فلم تكن تقدم للتلميذ وجبة الغداء، ولذلك 
كنا عادة جنلب معنا طعاما خفيفا كل �سباح. وكان هناك ف�سحة الظهر لتناول ذلك 
الطعام فيما بني ال�ساعة الواحدة والثانية، وبعد ذلك در�سان بعد الظهر اإىل قرب 
ال�ساعة الرابعة. وعادة ما كانت ح�س�ص بعد الظهر تخ�س�ص للر�سم اأو الفنون اأو 
القراءة احلرة فى مكتبة املدر�سة. كما كانت ف�سحة الظهر ت�ستغل فى تنمية الهوايات 
مثل التمرين على الآلت املو�سيقية اأو اجتماعات فريق الك�سافة اأو فريق الألعاب 

الريا�سية، كل تلميذ وا�ستعداده ورغبته.
فى عام 1941 اأنهيت مرحلة التعليم البتدائى، وتبعت �سقيقى الأكرب جلل، 
فى  املدار�ص  كانت من كربى  التى  الثانوية  العبا�سية  لللتحاق مبدر�سة  وتقدمت 
القاهرة. وعلى �سبيل ال�ستعداد للنتقال ملرحلة الثانوى ا�سطحبنى والدى معه اإىل 
و�سط املدينة حيث املحال الكربى فى ميدان العتبة وميدان الأوبرا و�سارع فوؤاد )26 
يوليو الآن(، ذهبنا اإىل حملت اجلمعية التعاونية ملوظفى احلكومة ل�سراء قطعة 
قما�ص �سوف لتف�سيل بدلة لل�ستاء. و�سادف اأن التقينا باأحد الأقارب، فا�ستكى له 
والدى ارتفاع الأ�سعار ب�سبب احلرب )العاملية الثانية(، واأن �سعر املرت من ال�سوف 
وعجبت  قر�سا.  اإىل 60  الآن  وارتفع  قر�سا،  كان 40  واحدة  �سنة  منذ  الإجنليزى 
عندما رّد القريب قائل: »ندعو اهلل اأّل تزداد الأ�سعار ارتفاعا!" عجبُت اأن يتمنى 
�سخ�ص اأن حتتفظ الأ�سعار مب�ستواها املرتفع. ولكن مل مي�ص وقت طويل حتى اأدركت 
العلقة الوثيقة بني احلرب وا�ستمرارها وارتفاع الأ�سعار اأ�سعافا مع ندرة الب�سائع 

واختفائها اأحيانا.
مع بداية العام الدرا�سى اأدركت اأن طريقة الذهاب والعودة ملدر�سة العبا�سية 
اختلفت عن الذهاب والعودة اإىل مدر�سة العقادين. فكنت و�سقيقى جلل نعرب فرع 
نهر النيل الكبري اإىل اجليزة �سريا على الأقدام عرب كوبرى عبا�ص. وكانت امل�سافة 
اإىل املدر�سة ت�ستغرق نحوا من ن�سف �ساعة اأو تزيد قليل، فلم تكن هناك »معدية« 
منتظمة لعبور النيل الكبري ل�سدة ات�ساعه. واأذكر اأننا فى اأ�سهر ال�ستاء كنا ن�سعر 
ب�سدة الربد فى ال�سباح؛ كما كنا ن�سعر باهتزاز الكوبرى حتت اأقدامنا فى هّزة 
منتظمة اإذا �سادفنا قطيع من اجلمال ي�ساق عرب الكوبرى من اجليزة اإىل املذبح فى 
القاهرة. مل اأ�ستمر فى مدر�سة العبا�سية �سوى عام واحد )1941 – 1942( ولكنه 
كان عاما م�سحونا باأحداث وتغريات على امل�ستوى العام مل�سر وعلى م�ستوى اأ�سرتنا. 



35

اإذ حدث فى هذا العام وهو العام الثالث للحرب العاملية الثانية، وكان لهذه احلرب 
جبهتا قتال اأ�سا�سيتان  واحدة فى �سرق اأوربا فى رو�سيا والثانية فى �سمال اأفريقيا، 
اإذ كان هدف دولتى املحور )اأملانيا واإيطاليا( هو احتلل م�سر وال�سيطرة على قناة 
Erwin Rom� )ال�سوي�ص. وكانت قوات املحور بقيادة القائد الأملانى العبقرى رومِيل 
mel 1891�1944( قد تقدمت داخل حدود م�سر حتى و�سلت اإىل موقع العلمني 
لأهمية  ا�ستحكاماتهم  اأق�سى  وحلفاوؤها  الربيطانية  القوات  عنده  اتخذت  الذى 
طبيعة هذا املوقع من الناحية ال�سرتاتيجية. و�سادف هذا التطور الع�سكرى فى 
اجلبهة امل�سرية قيام الطلبة فى الداخل مبظاهرات مت�سلة اقرتنت بالعنف واحلدة 
�سد احلكم الإجنليزى والرتحيب بدخول اجلي�ص الأملانى. وتردد اأن طلبة الأزهر فى 
مظاهراتهم كانوا يرددون عبارة »تقدم يا روميل« بدعم من امللك فاروق كما اأثبت 
املوؤرخ الدكتور حممد اأني�ص فيما بعد اأن امللك كان على ات�سال بهتلر عن طريق �سفري 
م�سر فى طهران)6(. وكان من الطبيعى اأن ت�سعر احلكومة الإجنليزية بحرج و�سيق 
 Sir Miles Lampson( سديد، فاأوعزت اإىل �سفريها فى القاهرة �سري مايلز لم�سون�
1964�1880( بالتدخل فورا واتخاذ ما يلزم ملنع امللك من ال�ستمرار فى مثل هذه 
الت�سرفات. وفعل فوجئ اأهل القاهرة فى م�ساء 4 فرباير بقيام ال�سفري الربيطانى 
على راأ�ص قوة من الدبابات الإجنليزية مبحا�سرة ق�سر عابدين ودخول الق�سر 
ومقابلة امللك واإبلغه باإنذار احلكومة الربيطانية ب�سرورة تغيري احلكومة امل�سرية 

القائمة وتكليف م�سطفى النحا�ص باعتباره م�سئوًل عن 
تطبيق بنود معاهدة 1936 اأو اأن يعتزل امللك العر�ص. 
فما كان من امللك اإل اأن دعا جميع  روؤ�ساء الأحزاب 
فى م�سر وعر�ص عليهم ما حدث. وفى النقا�ص الذى 
جرى بعد ذلك –ون�سر فيما بعد– اأن امللك كان حمتدا 
واأعلن ا�ستعداده لرف�ص الإنذار وحتمل امل�سئولية وحده. 
فما كان من م�سطفى النحا�ص اأن رد عليه قائل: »اأنت 
ل�ست ملكا لنف�سك ولكنك ملك ل�سعب«. وانتهى املوقف 

بتكليف م�سطفى النحا�ص بتاأليف احلكومة.

)6(   حممد اأني�ص، 1972: 4 فرباير 1942 فى تاريخ م�سر ال�سيا�سى، املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات 
والن�سر، بريوت، الطبعة الأوىل، �ص 71 وما بعدها.

مصطفى باشا النحاس
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اأن  حدث  فقد  اأ�سرتنا  م�ستوى  على  اأما  م�سر،  فى  العام  امل�ستوى  على  هذا 
قررت احلكومة تاأ�سي�ص جامعة جديدة فى الإ�سكندرية �سميت جامعة فاروق الأول 
ومت افتتاحها فى اأكتوبر 1942، وكان طه ح�سني اأول مدير لها، كما عني والدى اأول 
عميد لكلية الآداب بها. وهكذا انتقلت اأ�سرتنا من القاهرة اإىل الإ�سكندرية، ولزم 
بال�سرورة تغيري مقر ال�سكن واملدار�ص جلميع اأفراد اأ�سرتنا الكبرية. وما من �سك 
اأن افتتاح اجلامعة فى الإ�سكندرية فى اأكتوبر 1942 كان حدثا هاما بالن�سبة للمدينة 
خا�سة ومل�سر عامة. ذلك اأن فى �سهر اأكتوبر دارت معركة العلمني احلا�سمه بالن�سبة 
مل�سر وللحرب العاملية الثانية باأ�سرها. فقبلها مل تنت�سر بريطانيا وحلفاوؤها فى اأى 
معركة اأثناء تلك احلرب. وما زلت اذكر عبارة طه ح�سني فى الكلمة التى األقاها 

اأمام امللك فاروق فى حفل افتتاح اجلامعة وهى: 
»قدميا يا موالى قال هريودوت: »اإن م�صر بلد العجائب« وها نحن 
من  حجر  مرمى  على  والدمار  احلرب  قوى  تت�صارع  بينما  االآن، 
االإ�صكندرية، واإذا بنا نحن ن�صيد جامعة فى االإ�صكندرية، جامعة من 

اأجل خدمة العلم وال�صالم وخري امل�صتقبل«. 
وفعل كان لت�سييد اجلامعة اأثر كبري فى دعم الوجود امل�سرى فى الإ�سكندرية، 

التى كان للأجانب وجود قوى بها، وخا�سة فى احلياة القت�سادية.
اأما بالن�سبه للمدار�ص الثانوية التى انتقلنا اإليها فكانت مدر�سة الرمل الثانوية 
التى التحقت بها مع �سقيقى جلل وكانت ثالث مدر�سة ثانوية حكومية بالإ�سكندرية 
البنات فقد  اأخواتى  اأما  والعبا�سية فى حّى حمرم بك.  التني  راأ�ص  بعد مدر�ستى 
الوحيدة  احلكومية  املدر�سة  كانت  التى  للبنات،  فايزة  الأمرية  مبدر�سة  التحقن 

للبنات باإلإ�سكندرية فى ذلك الوقت.
بناءين  فى  تتوزع  التلميذ  عدد  لزيادة  فكانت  الثانوية  الرمل  مدر�سة  اأما 
منف�سلني ومتجاورين فى منطقة باكو�ص. البناء الأ�سلى الذى بنى ليكون مدر�سة، 
الأجانب، وتوزعت ف�سول  اأثرياء  والبناء الآخر هو ق�سر »زرفاداكى« من ق�سور 
درج  يتو�سطه  كان  الذى  القدمي  الفخم  الق�سر  هذا  فى  والثانية  الأوىل  ال�سنتني 
الرائعة.  البلجيكية  »اجلوبلن«  من�سوجات  جدرانه  ويك�سو  اأي�سا،  فخم  خ�سبى 
وتوزعت ف�سول ال�سنوات الثالثة والرابعة واخلام�سة فى بناء املدر�سة الأ�سلى. وكان 
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»ح�سرة الناظر« اأحمد احلكيم، هو ابن عم توفيق احلكيم الكاتب املعروف. وكان 
ناظرنا هذا �سخ�سية مهيبة، وكان التلميذ ي�سعرون نحوه برهبة واحرتام، كما 
كان يحر�ص على انتهاز الفر�ص ليلقى علينا خطبة تربوية، وقيل لنا اإنه ا�ستهر فى 
�سبابه باأنه كان من خطباء ثورة 1919. وكان التلميذ يتندرون اأحيانا ببع�ص خطبه 
لغرابتها، من ذلك اأنه دعا التلميذ اإىل ال�سطفاف فى احلو�ص، ووقف فى �سرفته 
ليتحدث اإلينا، واإذا به يقول: »اأنا لقيت قرطا�سا اأثناء مرورى باأنحاء املدر�سة، ولبد 
اأن القرطا�ص كان بداخله لب. اإن الحتفاظ بنظافة املدر�سة يفر�ص على الطلبة عدم 
القاء املهملت وما �سابهها فى اأى مكان على الأر�ص«. وي�ستمر الناظر فى تلقيننا 
در�سا فى النظافة واأهميتها ودللتها. وكان من اأق�سى الألفاظ التى اعتاد اأن يوجهها 
اإىل اأى �سخ�ص يخالف اأ�سول ال�سلوك ال�سوى هى عبارة »جن�ص كلب«. وكان من بني 
تلميذ املدر�سة )�سريف ذو الفقار( �سقيق امللكة فريدة وكان فى ال�سنة النهائية. 
واأحيانا كان ياأتى اإىل املدر�سة فى �سيارته اخلا�سة التى كان يقودها بنف�سه. وحدث 
يوما اأن و�سل متاأخرا بينما تلميذ املدر�سة فى طابور ال�سباح، وفتح له البواب باب 
املدر�سة على م�سراعيه لتدخل ال�سيارة اإىل احلو�ص، وا�سطر التلميذ فى ركن 
اأمام ال�سيارة، وما كاد �سريف ذو  من الطابور اإىل التحرك قليل لإف�ساح املجال 
الفقار يتوقف ويخطو خارج ال�سيارة، واإذا بالناظر ي�سيح ب�سوته اجلهورى قائل: 
»جن�ص كلب يخرج مطرود ملدة ا�سبوع«. فان�ساع �سريف وخرج على قدميه واختفى 
من املدر�سة اأ�سبوعا، وعاد بعدها وكاأن �سيئا مل يحدث. هذه احلادثة جعلتنا نزداد 

احرتاما للناظر، وتقديرا حل�سن اأخلق �سقيق امللكة.
اأف�سل  بها نخبة من  الثانوية كان  الرمل  اأن مدر�سة  اأي�سا  اأذكر  اأن  ي�سعدنى 
املعلمني فى العلوم املختلفة. اأذكر الأ�ستاذ حجاج مدر�ص اللغة العربية، وكان �ساعرا، 
وله اأ�سلوب جذاب فى �سرح درو�ص اللغه العربية �سواء فى القواعد والنحو اأو ق�سائد 
ال�سعر وحفظ كثري  الثانية قد �سرعت فى جتربة نظم  ال�سنة  ال�سعر. وكنت منذ 
من الق�سائد من »ديوان احلما�سة« لأبى متام الذى ن�سحنى بقراءته والدى وكان 
متمكنا من اللغة العربية ويقتنى فى مكتبته اخلا�سة معظم دواوين ال�سعر العربى. 
كما اأذكر الأ�ستاذ عطية مدر�ص الطبيعة والكيمياء وكانت معظم درو�سه ناأخذها فى 
اأحد معامل املدر�سة، حيث يقوم باإجراء التجارب عمليا، ثم نقوم نحن باإجرائها 
باأنف�سنا بعده، فتنطبع فى اأذهاننا مبا�سرة. وحدث اأنه مر�ص فجاأة وتوفى، وحزن 
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كثري من الطلبة والأ�ساتذة لفقده ولدماثة اأخلقه، واأقامت املدر�سة حفل تاأبني له. 
و�ساركت فى التاأبني باإلقاء ق�سيدة رثاء، اأعجب بها الأ�ستاذ حممود عبد اهلل مدر�ص 

اللغة العربية، فقدمتها اإليه باأبيات من ال�سعر منها:
حممود ي��ا  فخذه  الق�شيد  ف���ا اأ����ش���ع���ارى ه��اك  م���ن���ى اإل����ي����ك م�������ش���رِّ
اإن��ه ف��ى عطية  رث��ائ��ى  ���ش��وت ال����ف����وؤاد و���ش��ي��ح��ة امل��ح��ت��اروا���ش��م��ع 

كذلك اأذكر الأ�ستاذ موري�ص مدر�ص التاريخ والفل�سفة، رغم اأن اجلمع بينهما فى 
مدر�سة واحدة اأمر غري ماألوف، وكان له اأ�سلوب متميز فى كل منهما. وكنا ندر�ص فى 
ال�سنة الرابعة مقرر تاريخ اأوروبا احلديث تاأليف حممد رفعت، وكان الأ�ستاذ موري�ص 
ي�سجعنا على األ نكتفى بقراءة الكتاب املقرر على جودته ومتيزه، ويذكر لنا بع�ص 
الكتب الأكرث تف�سيل فى مو�سوعات املقرر املختلفة: فى ع�سر النه�سة الأوروبية، 
ع�سر ال�ستنارة وحتكيم العقل، الثورة الفرن�سية ونابليون. كما كان الأ�ستاذ موري�ص 
يكلفنا بكتابة مقال فى اأحد املو�سوعات م�ستمد من قراءات م�ستقلة. وكذلك فى 
الفل�سفة كان ميار�ص منهجا م�سابها، فكان يبداأ املقرر با�ستثارة اأذهاننا، كاأن يقول: 
»اأحيانا يحدث اأن ي�ستد النقا�ص بني �سخ�سني اأو اأكرث، وي�سيق بع�سنا حني 
ي�ستاأثر واحد بالكلم على نحو غري مقبول«، فنقول له: »اأنت بتتفل�سف علينا؟ اأو نحو 
ذلك؟« هذه العبارة رمبا تعنى اأحيانا اأن هذا ال�سخ�ص يقول كلما ي�سعب علينا 
فهمه، اأو ل ميكننا اأن جناريه فى احلوار. ال�سبب فى ذلك اأن الفل�سفة منذ القدمي 
حر�سوا على معرفة جوهر احلقيقة واأ�سل و�سبب كل �سىء. وقدميا حاول الفل�سفة 
معرفة اأ�سل الكون، اأو طبيعة الفن وهل الهدف منه هو التعليم اأو اإدخال املتعة، اأو 
كيف تتحقق ال�سعادة عن طريق الرثوة اأو اللذة اأو حتقيق العدل، اأو هل ميكن تعلم 
وتعليم الف�سيلة ... وغري ذلك من الأ�سئلة واملو�سوعات التى ل يكاد يتوقف عندها 
ول ي�سغل بها كثري من النا�ص؛ ولكن ي�سغل بها الفل�سفة ويختلفون فى الإجابة عنها 

اأ�سد الختلف«.
وكان هناك الأ�ستاذ ال�ساوي املدر�ص الأول للجغرافيا الذى كان مدر�سا موهوبا. 
واأهم ما متيز به اأنه مل يحر�ص على جمرد تلقيننا املعلومات اجلغرافية، لكنه كان 
ي�ستثري اهتمامنا عن طريق خماطبة عقولنا وربط املعلومة اجلغرافية باحلياة اأو 

ببع�ص الق�سايا ال�سيا�سية والجتماعية ونحوها.
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فى الواقع اأعترب مرحلة التعليم الثانوى مرحلة حمورية فى جتربتى التعليمية؛ 
فقبل ال�سنة الثانية كنت تلميذا عاديا فى جمال الدرا�سة واأميل اإىل الريا�سة واللعب. 
وفى ال�سنة الثانية الثانوية التى انتقلنا فيها من القاهرة اإىل الإ�سكندرية مل اأوفق فى 
امتحان اللغة الإجنليزية فى نهاية العام. وراأى والدى اأن اأعيد هذه ال�سنة بدل من 
دخول امتحان امللحق، لأزداد متكنا فى جميع العلوم. وكان لهذه التجربة اأثر عميق 
فى نف�سى اختلط ب�سعور قوى من الأمل والندم، وعقدت العزم على بذل كل جهدى، 
بالقراءة  معارفى  زيادة  على  اأقبلت  ولكن  املدر�سة  درو�ص  من  للتمكن  فقط  لي�ص 

والطلع، وكانت املكتبة اخلا�سة الغنية للوالد خري معني ىل على حتقيق ذلك.
كثري من  العربى وحفظ  ال�سعر  لقراءة  املرحلة مبيل خا�ص  فى هذه  �سعرت 
ون�سق  جمعه  الذى  احلما�سة  ديوان  بقراءة  بداأت  ذكرت  اأن  �سبق  وكما  مناذجه. 
اأبوابه ال�ساعر الفحل اأبو متام وكنت اأحفظ كثريا من ق�سائده. وتبعت احلما�سة 
بقراءة ديوان عمرو بن كلثوم وبع�ص املعلقات، ومن بعدها ديوان املتنبى. مل تكن 
هذه القراءات دفعة واحدة، وكنت اأنظم قراءتها فى فرتة الإجازة ال�سيفية من كل 
عام فى ال�سنوات الثلث الأخرية الثانوية. وكنت واإخوتى عادة نوزع اأيامنا خلل 
ال�سيف بني ال�سباحة �سباحا، اإذ كان والدنا ي�ستاأجر من بلدية الإ�سكندرية »كبينة« 
فى �ساطئ جليم )جليمونوبولو(. وكان م�سكننا فى حمطة لوران، ونذهب اإىل جليم 
�سريا على الأقدام وكذلك العودة ظهرا. وكنا جميعا جنيد ال�سباحة واأحيانا ننتهز 
فر�سة هدوء البحر من الأمواج فى �سهر �سبتمرب وبع�ص اأيام اأكتوبر ونقطع امل�سافة 
من جليم اإىل �ساطئ »خليج �ستانلى« �سباحة ذهابا واإيابا. وبعد الظهر نخ�س�سه 

للقراءة. 
اإىل جانب قراءة ال�سعر العربى كنت اأقراأ اأعمال نرثية مثل الرتجمة العربية 
القدمية لل�ساهنامة )ومعناها كتاب امللوك( لل�ساعر الفار�سى الفردو�سى )920-
1020(، وكتاب »كليلة ودمنة« الذى نقله اإىل العربية ابن املقفع )توفى 759/756(، 
الجتماعى،  والنقد  الفكاهة  بروح  املفعم  للجاحظ )869-776(  البخلء  وكتاب 
واأجزاء من كتاب »األف ليله وليلة«. هذا اإىل جانب العديد من الأعمال الأدبيه احلديثة 
مثل كتابات طه ح�سني وتوفيق احلكيم وحممود تيمور وعلى اأحمد باكثري )1910-
»زينوبيا«  ورواية  القاهرة،  فى جامعة  در�ص  الذى  املتميز  اليمني  الكاتب   )1969
ملحمد فريد اأبو حديد )1893-1967(. كما كنا على م�ستوى الأ�سرة نتتبع اأ�سعار 
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بريم التون�سى )1893-1961( ونحفظ كثريا منها. هذا اإىل جانب متابعة قراءة 
املجلت الأدبية والثقافية مثل الهلل والر�سالة والثقافة، وهذه طيلة العام اأ�سبوعيا 
الإجنليزية  الرتجمة  قراأت  الإجنليزية  اللغة  فى  م�ستواى  رفع  وبهدف  �سهريا.  اأو 
Miguel de Cervantes 1547�( لرواية »دون كي�سوت« للكاتب الإ�سبانى �سرفانتي�ص
 William Makepeace( للكاتب الإجنليزى ثاكارى »Vanity Fair«  ورواية )1616
Thakeray 1811�1863(، واأجزاء من جمموعة »Golden Treasury« ال�سعرية)7(.

فى عام 1947 ح�سلت على �سهادة التوجيهية �سعبة اأدبى، ودون تردد تقدمت 
اإىل كلية الآداب، وكانت جتربة درا�سية جديدة تختلف بال�سرورة عن جتارب املراحل 
ال�سابقة اإذ كان علينا فى بداية العام الدرا�سى الأول اأن نختار الق�سم الدرا�سى من 
بني اأق�سام الكلية وهى: اللغة العربية واللغات ال�سرقية، واللغة الإجنليزية واآدابها، 
واللغة الفرن�سية واآدابها، التاريخ، اجلغرافيا، الفل�سفة، الآثار والدرا�سات الأوربية 
العربية  اللغة  اأق�سام:  ثلثة  بني  مرتددا  وكنت  واللتينية«.  »اليونانية  القدمية 
والتاريخ والفل�سفة؛ ولكن �سرعان ما ح�سمت اأمرى واخرتت ق�سم التاريخ. وكانت 
الدرا�سة فى ق�سم التاريخ تنق�سم اإىل مرحلتني، مرحلة ال�سنة الأوىل والثانية جلميع 
طلبة الق�سم؛ ومرحلة ال�سنتني الثالثة والرابعة، اإذ كان يحق للطالب الذى يح�سل 
على تقدير عام جيد جدا اأو امتياز اأن يختار التخ�س�ص فى اأحد فروع التاريخ وهى: 
التاريخ الأوروبى القدمي )اليونانى والرومانى(، التاريخ الإ�سلمى، تاريخ اأوروبا فى 
الع�سور الو�سطى، تاريخ حديث. فى املرحلة الأوىل كانت اللغتان العربية والإجنليزية 
)اأو الفرن�سية( اإلزاميتني، وكذلك تاريخ م�سر القدمية واجلغرافيا بالإ�سافة اإىل 
مادة اختيارية. بالن�سبة اإىل هذه املادة الختيارية وقع اختيارى على درا�سة اللغة 
اللتينية، وكان ذلك بناء على ن�سيحة من اأ�ستاذ الع�سور الو�سطى الدكتور عزيز 
�سوريال عطية )1898-1988(، وكان من الأ�ساتذة املرموقني وذا جتربة اأوروبية 
وا�سعة فى كل من اجنلرتا واأملانيا. واأذكر اأنه قال ىل على �سبيل ت�سجيعى على درا�سة 
اللغة اللتينية: »فى اأوروبا ل يعترب ال�سخ�ص متعلما اإل اإذا اأتقن اللغة اللتينية«. 

 Francis Turner )7(  جمموعة من ق�سائد خمتارة من ال�سعر الإجنليزى اختارها باجلراف 
http://.ون�سرها فى عام 1861، واأ�سبحت علمة هامة فى تاريخ الأدب الإجنليزى Palgrave

.www.gutenberg.org/ebooks/19221، 13/3/2017
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وهو قول �سحيح كان ي�سدق على اأوربا حتى قيام احلرب العاملية الثانية، قبل الثورة 
الإلكرتونية وما �ساحبها من حتولت جذرية فى نظم التعليم خلل الن�سف الثانى 

من القرن الع�سرين.

فى جامعة فاروق األول عام 1949

كانت كلية الآداب فى ذلك الوقت تتميز بوجود جمموعة من الأ�ساتذة املرموقني 
ذوى املكانة العاملية. واأذكر الأ�ساتذة الذين �سعدت بتلقى العلم على اأيديهم وكان لهم 
تاأثري كبري على عقليتى التاريخية. واأبداأ بال�سرورة بوالدى عبد احلميد العبادي الذى 
عرف باأنه بداأ فى م�سر مدر�سة من تلميذه تدر�ص التاريخ الإ�سلمى درا�سة علمية 
حم�سة بعيدا عن العاطفة الدينية، وتعتمد اأ�سا�سا على حتليل الن�سو�ص التاريخية 
حتليل مو�سوعيا واإخ�ساعها ملناهج النقد احلديث. وكان من بني زملئنا الطلبة 
الذين در�سوا معنا جمموعة من الطلبة العراقيني موفدين من احلكومة العراقية. 
واأذكر فى اإحدى املحا�سرات تناول الأ�ستاذ العبادي مو�سوع »حروب الِردة«، وقال 
اأنه ل ينبغى اأن ننظر اإىل �سيوخ تلك القبائل »املرتدة« على اأنهم ارتّدوا عن الدين 
الإ�سلمى. ولكن يجب اأن ندرك اأنهم كانوا روؤ�ساء قبائل كانت م�ستقلة قبل الإ�سلم، 
واأنهم فقدوا ا�ستقللهم فى ظل دولة الإ�سلم املوحدة اجلديدة واألزموا بدفع الزكاة 
لبيت املال. ولذلك فهم فى ثورتهم مل يرف�سوا �سيئا من عقيدة الإ�سلم، وطالبوا 
فقط بعدم دفع الزكاة، وهو ما رف�سه اخلليفة اأبو بكر. مبقايي�ص ال�سيا�سة احلديثة 
ميكن اعتبار موقفهم نوعا من الثورة امل�سادة من اأجل ا�ستعادة �سىء من ا�ستقللهم 
ال�سابق. بعد انتهاء املحا�سرة جاءنى الطالب العراقى ح�سني اأمني وقال ىل: »لو 
قال الأ�ستاذ العبادي هذا الكلم فى العراق ملا خرج حيا من القاعة!«. ح�سني اأمني 
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وا�سل درا�سة املاج�ستري والدكتوراه فى الإ�سكندرية مع الدكتور اأحمد فكرى، و�سار 
من املوؤرخني العراقيني املرموقني، كما كان رئي�سا لحتاد املوؤرخني العرب فى بغداد.
ومن بني الأ�ساتذة الدكتور عبد الهادى �سعرية وهو من تلميذ الأ�ستاذ العبادي 
واأوفد فى بعثة علمية اإىل فرن�سا وح�سل على دكتوراة الدولة من جامعة ال�سربون، 
اإحدى  فى  اأقواله  ومن  الإ�سكندرية.  بجامعة  اأ�ستاذا  عني  م�سر  اإىل  عودته  وبعد 
املعجزة، وما قد  التاريخ ل يعرف  »اإن  الإ�سلمى عبارة:  التاريخ  املحا�سرات فى 
ن�سميه معجزة اأحيانا، هو ما خفيت علينا اأ�سبابه«. وفى حما�سرة اأخرى حول قيام 

الدولة الإ�سلمية قال الدكتور �سعرية: 
اإىل   )Jean�Jacque Rousseau 1712�1778( لقد ذهب جان-جاك رو�سو«
اأن الدولة تن�ساأ نتيجة ملا اأ�سماه العقد الجتماعى مبعنى اأنه نتيجة لتطور اجتماعى 
تلقائى، ولي�ص نتيجة لعقد واتفاق مبا�سر. ولو اأنه در�ص قيام الدولة الإ�سلمية فى 
املدينة، لعلم اأنها قامت على اتفاق مبا�سر بني جماعة املهاجرين مع �سيدنا حممد 

)�سلعم( وجماعة الأن�سار من اأهل املدينة«.
مثل هذه املحا�سرات تو�سح املوقف العقلى لهوؤلء الأ�ساتذة الذين كانوا يخاطبون 

عقولنا ويوؤثرون فى مناهج تفكرينا، قبل حماولة تلقيننا املعلومات التاريخية. 
كما اأذكر الأ�ستاذ الإجنليزى اآلن وي�ص )Alan Wace 1879�1957( اأ�ستاذ 
الآثار ال�سابق بجامعة كمربدج. نظرا لأنى كنت الطالب الوحيد فى هذا التخ�س�ص، 
اأتلقى بع�ص املحا�سرات منفردا مع الأ�ستاذ وي�ص. ومتيزت حما�سراته فى  كنت 
الآثار باأنها مل تقت�سر على و�سف الأثر و�سفا دقيقا ومنطه الفنى فح�سب، ولكنه 
كثريا ما كان يتناول الأثر من حيث دللته ال�سيا�سية اأو التجارية والقت�سادية اأو 
التحولت الجتماعية. ومن اأقواله: »ينبغى على دار�ص الآثار اأن يتجنب احلكم على 
اأى اأثر من جمرد م�ساهدة �سورة له، لأن ال�سورة كثريا ما تقدم انطباعا خاطئا«، ثم 
ي�سيف هذه العبارة: »اأن مت�سك الأثر فى يدك اأو ت�ساهده مبا�سرة هو ن�سف املعركة 
قبل اإ�سدار الراأى اأو احلكم«. لذلك كان ين�سح باأهمية زيارة املتاحف زيارات متاأنية 
اأكرث من مرة، ومعاينة كل اأثر معاينة دقيقة. وهو تقليد مل ياألفه طلبنا فى كل 
مراحل التعليم. واأذكر فى هذا ال�ساأن اأكرث من منا�سبة قابلتها اأثناء زيارتى لبع�ص 
َدبلن  ومدينة  باأملانيا،  ميونخ  مدينة  فى  املتاحف  مثل  بعد  فيما  الأوربية  املتاحف 

عا�سمة اإيرلندا. 
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واأردت  ميونخ  ملدينة  الأوىل  زيارتى  فى  كنت  اأن   1956 �سنة  فى  حدث  فقد 
زيارة اأحد متاحفها، و�سادف اأن راأيت بع�ص التلميذ فى �سن 12 �سنة تقريبا عند 
خروجهم من املدر�سة، ف�ساألتهم عن الطريق للمتحف فاأجابونى، وكان غري بعيد 
»التمثال  قالت:  »اأنا من م�سر«،  تلميذة عن وطنى؛ وحني قلت:  �ساألتنى  ثم  منا. 
بذراعيه  املاألوفة  امل�سرى  التمثال  وقفة  ومثلت  هكذا...  يقف  القدمي  امل�سرى 
ممتدتني با�ستقامة فى جانبيه والقدم اليمنى تتقدم الأخرى«. فوجئت فعل بهذه 
ال�ستجابة وهذا احل�سور. ف�سكرتهم و�سرت اإىل املتحف، واأنا اأقول فى نف�سى هوؤلء 
التلميذ األفوا زيارة املتاحف حتت توجيه واإر�ساد وتدربت اأعينهم على معاينة ونقد 

الأعمال الفنية بها. وتذكرت ن�سيحة الأ�ستاذ اآلن وي�ص باأهمية زيارة املتاحف.
املتحف،  اإىل  وذهبت  دبلن  ملدينة  زيارة  فى  كنت  اأن  فى 1970  اأي�سا  وحدث 
وفوجئت باأنه متحف �سغري وي�سم جمموعات متباينة من ح�سارات خمتلفة، اأهمها 
ما ميثل تاريخ اأيرلندا. ومل ت�ستغرق جولتى اأكرث من �ساعة وكنت قد خ�س�ست لها 
طيلة ال�سباح. وملا هممت مبغادرة املتحف �ساهدت جمموعة من �سغار التلميذ فى 
�سن التا�سعة اأو العا�سرة ب�سحبة ُمدر�سة الف�سل؛ و�سمعت املدر�سة تقول لتلميذها 
اأنها �سبق اأن �سرحت لهم فى املدر�سة بع�ص حمتويات هذا املتحف، واأنها �سوف متر 
معهم وت�سرح القطع الأثرية املختلفة ذاتها، وطالبتهم بعد انتهاء ال�سرح اأن ي�ستعدوا 
لختيار اإحدى القطع كلٌّ ح�سب ما يروق له اأو ي�سد اهتمامه، ويحاول ر�سم تلك القطعة 
وو�سفها وبيان اأهميتها. بعد ما �سمعت هذا الكلم حر�ست من بعيد اأن اأتابعهم فى 
جولتهم واأن اأ�ساهد ت�سرف املدر�سة والتلميذ حتى انت�سروا بني القطع الأثرية وقاموا 
للمدر�سة لقراءتها  اأوراقهم  الو�سف وامللحظات. و�سلموا  الر�سم وكتابة  مبحاولة 
ولتبدى ملحظاتها. اأخريا ان�سرفت عنهم واأنا اأفكر فى الفارق بني مدار�ص الأطفال 

واملدر�سني عندنا وعندهم، وموقفنا من تعليم الآثار ونحن فى بلد الآثار! 
النه�سة  فى ع�سر  املتخ�س�ص  الأ�ستاذ  عثمان  الدكتور ح�سن  اأي�سا  واأتذكر 
الأوروبية، وكان م�سغول فى ذلك الوقت باإجناز ترجمته ال�سهرية اإىل اللغة العربية 
Dante Aligh� )مللحمة »الكوميديا الإلهية« لل�ساعر الإيطاىل الكبري دانتى اأجليريى 
التمرد  اأنه مت�سبع متاما بروح  ن�سعر  ieri 1265�1321(. وكنا خلل حما�سراته 
الفكرى والتحول العقلى الذى بداأ ي�سرى بني اأعلم رجال ع�سر النه�سة، مع بيان 
تعقيداته ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية؛ كما حر�ص على اأن يك�سف ملمح 
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التحول الثقافى واملعرفى التى حدثت فى اأوروبا فى ذلك الوقت واأثر ذلك كله على 
احلياة الدينية وما اأ�سابها مما ي�سبه الزلزال. واأذكر يوما دخلت معه فى مناق�سة 
حول اختلف الأو�ساع بني بلدنا وع�سر النه�سة الأوروبية، فرد علّى معقبا: »ل تن�ص 
يا م�سطفى اأننا ما زلنا فى القرن الرابع ع�سر الهجرى ولي�ص فى القرن الع�سرين 

امليلدى، وبينهما فرق كبري«. 
واأنهى هذه الذكريات بذكر اأحد الأ�ساتذة الزائرين فى عام 1950 وهو الأ�ستاذ 
كوبلند )George William Coopland 1875�1975( اأ�ستاذ الع�سور الو�سطى 
الأوروبية فى جامعة لفربول باجنلرتا، وكان قد جاوز ال�سبعني من عمره، ومع ذلك 
نحو  على  الأوىل  واأذكر حما�سرته  املائة.  اإىل  وُعّمر  ون�ساطا،  كان ممتلئا حيوية 
خا�ص، اإذ اأعترُبها من اأكرث املحا�سرات التى اأثرت فى تفكريى التاريخى. اأذكر اأنه 
قال لنا اإنه فى خلل ع�سر حما�سرات �سوف يتناول مو�سوع العلقات بني ال�سرق 
الأو�سط واأوروبا فى الع�سور الو�سطى، وحتى ميكننا ا�ستيعاب جوانب هذا املو�سوع 
وهى ل تخلو من تعقيد فاإنه اأراد اأن ننتقل معه بالفكر والتخيل من اأ�سلوب احلياة 
املعا�سرة التى نحياها اإىل تخّيل اأ�سلوب احلياة فى الع�سور الو�سطى. ومن اأجل اأن 

ي�ساعدنا على القيام بتلك التجربة العقلية والرحلة اإىل الزمن املا�سى، قال: 
»يجب علينا اأن نتخيل العامل بدون و�شائل النتقال والت�شالت 
احلديثة جميعها، مثل القطار وال�شفن البخارية وال�شيارة والطيارة 
والتليفون والتلغراف والراديو ... )وغريها الآن من الكثري املبهر 

مما حتقق فى الن�شف الثانى من القرن الع�شرين وما بعده(«.
بعد اأن تقدم بهذا القرتاح العقلى �ساألنا �سوؤال فى �سميم احلياة ال�سيا�سية 
�سلطة  اأكرث  احلاكم  كان  وهل  واملحكومني،  احلاكم  بني  العلقة  فى  الفرق  حول 
وحتكما اأم اأن املحكوم اأكرث حرية فى زمن الع�سور الو�سطى اأو فى الزمن احلديث؟ 
وخا�سة فى ظل الدول اإمرباطورية التكوين فى ال�سرق والغرب؟ وكيف كان اخلليفة 
فى بغداد اأو الإمرباطور فى اأوروبا ي�سيطر على �سعوب متعددة ومتنائية؟ واختلفت 
ردود وتعقيبات الطلبة، كلٌّ ح�سب جتربته وثقافته. وبعد ذلك تناول الأ�ستاذ املو�سوع 
بالتحليل واملقارنة واأثبت اأن احلاكم فى الزمن احلديث لديه من و�سائل ال�سيطرة 
والتحكم فى املواطنني اأكرث كثريا من احلاكم فى الع�سور الو�سطى، مما يجعلنا 

نرجح اأن الإن�سان قدميا كان اأكرث حرية. 
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ولقد تاأثرت بهذا املو�سوع وبطريقة تناول الأ�ستاذ كوبلند له، حتى حني انتهت 
املحا�سرة كنت م�ستغرقا متاما فى التفكري فى كل ما قيل فيها، ومل اأ�سعر بدخول 
اأ�ستاذ املحا�سرة التالية حتى بداأ يتكلم، فاأفقت من غيبوبة التفكري التى كنت فيها.

)Willian Linn Westermann 1873-1954( مع وسرتمان

 فى جامعة فاروق األول فى العام اجلامعى 1951-1950

هذه مناذج من بع�ص الأ�ساتذة الذين كان لهم اأثر باق فى ت�سكيل عقلى وتفكريى 
التاريخى، واأوؤكد اأن �سيا�سة ا�ستقدام بع�ص الأ�ساتذة الأجانب كانت �سيا�سة حكيمة 
ل�سالح العملية التعليمية فى اجلامعة، لأنهم كانوا يح�سنون اختيار اأف�سل الأ�ساتذة 
زار  وقدميا  العلمية.  لنا خل�سة جتربته  يقدم  كان  منهم  كلًّ  لأن  الأجانب،  من 
�سرتابون اجلغرافى ال�سهري الإ�سكندرية وم�سر واأقام بها خم�ص �سنوات )21-26 
ق.م( و�سجل تف�سيله ملدر�سة الإ�سكندرية العلمية على �سائر مراكز العلم فى البحر 
املتو�سط، لأن الإ�سكندرية كانت ت�ستقدم العلماء من اخلارج وتر�سل غري قليل من 
�سباب علمائها اإىل تلك املراكز للإفادة من جتاربهم. وحديثا جند اأكرب جامعات 
العامل الآن فى اأوروبا واأمريكا متار�ص نف�ص هذه ال�سيا�سة. وروى ىل والدى اأن جامعة 
القاهرة �سنة 1930 اأو بعدها بقليل قررت دعوة امل�ست�سرق الأملانى الكبري ليتمان 
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من  كان  فما  اإيفاده)8(،  رف�ست  جامعته  ولكن   )Enno Littmann 1875�1958(
امللك فوؤاد الذى كان �سديد الرعاية للجامعة، اأن تدخل فى الأمر وات�سل بامل�سوؤلني 

فى اأملانيا لل�سماح للم�ست�سرق الكبري اأن يح�سر اإىل م�سر.

اإىل جانب هذه التجربة الأكادميية فى اجلامعة كان ىل بع�ص التجارب الأخرى 
التطوع فى  اإذ كان هناك نظام  الع�سكرية،  اأي�سا، مثل جتربتى  اأفدت منها  التى 
املتطوعني  الطلبة  يلزم  النظام  هذا  وكان  اجلامعات.  لطلبة  الحتياطى  اجلي�ص 
اجلماعية  املحا�سرات  بدء  قبل  �ساعة  ملدة  �سباحية  ع�سكرية  طوابري  بح�سور 
للتدريب الع�سكرى وح�سور درو�ص فى العلوم الع�سكرية يقدمها �سباط من اجلي�ص 
�سهرين خلل  ملدة  اإىل مع�سكرات  بالإ�سافة  الدرا�سى،  العام  اأثناء  متخ�س�سون 
الإجازة ال�سيفية ح�سب نظم الكلية احلربية. وكل طالب ي�ستوفى 75% من الطوابري 
ال�سباحية وح�سور مع�سكرين �سيفيني يتمتع بالإعفاء من اأداء التجنيد الإجبارى؛ 
ي�سبح  الثالث  ال�سيفى  املع�سكر  وح�سور  ال�سباح  طوابري  الطالب  ا�ستوفى  واإذا 

�سابطا فى اجلي�ص الحتياطى.
ما من �سك اأن ح�سور املع�سكرات ال�سيفية كان جتربة اإيجابية واأكرث تاأثريا 
فى �سخ�سياتنا وطبعها بطابع احلياة الع�سكرية. وبلغ جمموع الطلبة الذين ح�سروا 
املع�سكر ال�سيفى حواىل 400 طالب، يكونون فرقة ع�سكرية، وينق�سمون اإىل اأربع 
�سرايا، كل �سرية تتكون من 90–100 طالب؛ وتنق�سم ال�سرية بدورها اإىل ثلث 
ف�سائل، كل ف�سيلة تتكون من 30 – 33 طالبا، تنق�سم بدورها اإىل ثلث جماعات، 
تتكون من 10 طلب. ويراأ�ص كل وحدة من هذه التكوينات قائد من �سباط اجلي�ص: 
والف�سيلة  )رائد(،  �ساغ  يراأ�سها  وال�سرية  )مقدم(؛  بكبا�سى  يراأ�سها  الفرقة 
يراأ�سها يوزبا�سى )نقيب( ومن ح�سن احلظ اأن ال�سرية الرابعة التى انتميت اإليها 
كان يقودها �سباط متميزون، ا�ستهروا بروح ع�سكرية عالية )ع�سكرية نا�سفة، فى 
م�سطلحاتهم(. وكما علمنا فيما بعد اأن منهم من كان قد ا�ستقال ليتطوع مع القائد 
البطل اأحمد عبد العزيز الذى قادهم مع جنود متطوعني دفاعا عن فل�سطني فى 

)8(  كان ليتمان فى ذلك الوقت )1921- 1949( يعمل اأ�ستاذا للغات ال�سرقية بجامعة توبنجن 
Bonn )1918-1921( ومن قبلها جامعة  اإليها من جامعة بون  انتقل  اأن  Tübingen، بعد 

.)1916-1914( Göttingen جوتنجن
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1947 قبل اأن تقرر م�سر ر�سميا دخول احلرب، ثم عادوا اإىل وحداتهم الع�سكرية 
فى اجلي�ص امل�سرى. من هوؤلء ال�سباط البطل ال�ساغ )الرائد( معروف احل�سرى 
حميى  خالد  )النقيب(  اليوزبا�سى  اأي�سا  �سباطها  ومن  الرابعة،  ال�سرية  قائد 
الدين الذى اأ�سبح فيما بعد من اأبرز اأع�ساء جمل�ص قيادة الثورة كما هو معروف؛ 
واليوزبا�سى )النقيب( خالد فوزى قائد الف�سيلة 12 التى انتميت اإليها، واختارنى 
ملعاونته برتبة �ساوي�ص طالب. وكما تبني فيما بعد كان من ال�سباط الأحرار مع اللواء 
حممد جنيب والبكبا�سى جمال عبد النا�سر، كما اأ�سبح اأي�سا وزيرا للعمل فيما بعد.
 على اأن اأكرث �سباط املع�سكر �سهرة كان قائد �سريتنا ال�ساغ معروف احل�سرى 
الع�سكرى  الو�سط  فى  �سهرته  وب�سبب  فل�سطني.  حرب  فى  البطوىل  دوره  ب�سبب 
خ�س�ست قيادة املع�سكر حما�سرة عامة ح�سرها جميع طلبة املع�سكر ليتحدث عن 
دوره البطوىل فى حرب فل�سطني، وهو دور بطوىل فعل. فى حما�سرته روى لنا اأنه 
كان من بني ال�سباط الذين كانوا قد ا�ستقالوا والتحقوا بقوات البطل اأحمد عبد 
العزيز »الفدائية«. فى الفرتة الأوىل من احلرب كان ي�سارك فى الوحدات القتالية 
املتقدمة، وذكراأنه اأ�سيب »ب�سظية« قنبلة ا�ستقرت فى اجلانب الأي�سر من رقبته 
و�سقط على الأر�ص، ونقل فى احلال اإىل وحدة الإ�سعاف املتقدمة حيث اأجروا له 
اإ�سعافات اأولية، ثم نقل اإىل اإحدى امل�ست�سفيات املتخ�س�سة، حيث اأخ�سع لعملية 
جراحية معقدة، ومت اإنقاذه متاما بعد فرتة نقاهة ا�ستمرت عدة اأ�سابيع. واأ�سدر 
القتالية فى  الفرق  للم�ساركة فى  يعد �ساحلا  وباأنه مل  ب�سفائه  �سهادة  امل�ست�سفى 
احلرب. فى هذه الأثناء كانت م�سر قد اأعلنت احلرب ر�سميا للدفاع عن الوجود 
الفل�سطينى، واأعيد جميع ال�سباط الذين كانوا قد ا�ستقالوا مع القائد اأحمد عبد 
العزيز، واأحلق كل منهم بوحدته فى اجلي�ص امل�سرى. ونظرا لأنه كان فى فرق �سلح 
امل�ساة القتالية، اجته الراأى اإىل ترقيته واإحالته اإىل التقاعد ب�سبب حالته ال�سحية 
بعد اإ�سابته. ولكنه رف�ص ال�ستجابة لذلك القرار، واأ�سر على العودة اإىل ميدان 

القتال. ومت التفاق اأخريا على نقله اإىل �سلح »خدمة اجلي�ص«.
هكذا عاد معروف احل�سرى اإىل ميدان القتال ليعمل فى وحدات الإمدادات 
والتموين. حدث فى ذلك الوقت اأن دارت معركة الفالوجة ال�سهرية، التى واجهت 
كانت  الإ�سرائيلية.  القوات  من  حمكما  ح�سارا  امل�سرى  اجلي�ص  من  فرقة  فيها 
الفرقة امل�سرية املحا�سرة بقيادة اأحد كبار ال�سباط، وهو البطل ال�سيد طه، الذى 
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ا�ستهر با�سم »ال�سبع الأ�سود«. وقد واجهت ظروفا قا�سية من املعاناة حتت وطاأة 
من  باأيديهم  ما  واأو�سك  املوؤن،  من  خمزونهم  تناق�ص  اإذ  املوؤمل،  احل�سار  ذلك 
الذخرية على النتهاء، كما اأن ر�سيدهم من الأدوية والعقاقري الطبية واأدوات اإنقاذ 
املر�سى وامل�سابني قارب النفاذ، حتى اأن الأطباء كانوا ي�سطرون اإىل اإجراء بع�ص 
العمليات اجلراحية بدون تخدير، اأو برت الأطراف فى احلالت اخلطرية مبن�سار 
اخل�سب.  فى وقت هذه املحنة القا�سية و�سل معروف احل�سرى اإىل جبهة القتال 
ليعمل فى وحدات خدمة اجلي�ص ومهمتها الأ�سا�سية »الإمدادات والتموين«. ومبجرد 
و�سوله اإىل اجلبهة اأعلن ا�ستعداده ليقود قافلة متوين ويخرتق احل�سار الإ�سرائيلى 
موقعها  فى  املحا�سرة  الفالوجة  لفرقة  اللزمة  بالإمدادات  الو�سول  حماولة  فى 
املرتفع فوق جبل. وطالب القيادة باأن يعدوا له قافلة من 51 جمل، تق�سم اإىل 3 
جمموعات، تتكون كل جمموعة من 17 جمل؛ وتخ�س�ص كل جمموعة منها فى حمل 
نوع  من الإمدادات: موؤن وطعام، ذخرية، ولوازم طبية. فى الوقت ذاته كان لعدة 
اأيام يلحظ كل ليلة نظام احل�سار الإ�سرائيلى، وي�سجل بعناية اأوقات دورياته ومدة 
كل منها؛ وتخرّي فرتة بني دوريتني بعد منت�سف الليل اأطول من غريها. كما اختار 
م�سارا منا�سبا ل�سعود اجلمال ب�سهولة وي�سر فى وقت حمدود، واختار لنف�سه جوادا 
مدربا على احلركة فى املناطق اجلبلية، ليتمكن من احلركة ال�سريعة بني جمموعات 

اجلمال الثلث.
فى ليلة دام�سة الظلم قرر ال�سعود بالقافلة حتى و�سل اإىل نقطة على م�سار 
الدوريات الإ�سرائيلية فى وقت منا�سب بني دوريتني كما كان قد قّدر. وعندها توقف 
بجواده لي�سرف ويطمئن على مرور كل جمموعة من اجلمال فى هدوء، لأنه كان 
يخ�سى هنا اأن ي�سدر اأى جمل اأى �سوت. حتى اإذا اطماأن اإىل مرور جميع اجلمال 
ب�سلم وا�سل امل�سرية مبا�سرة اإىل موقع فرقة الفالوجة الذى و�سل اإليه فى اجلزء 
الأخري من الليل قبل بزوغ الفجر. وما اإن راآهم جنود احلرا�سة واملراقبة �ساحوا 
الإ�سرائيلية �سياح اجلنود  الدوريات  �سمع جنود  �سدة فرحتهم. حني  مهللني من 
�سوء  بزوغ  مع  املراقبة  ف�سددوا  قد حدث،  عادى  �سيئا غري  اأن  اأدركوا  امل�سريني 
النهار. وعرفوا اأن اإمدادات جديدة قد و�سلتهم. وفى منت�سف الليلة التالية قرر 
معروف احل�سرى النزول على �سهوة جواده اإىل وحدته فى اجلبهة على امل�سار ذاته 
الذى  �سعد عليه. ولكن ما كاد ي�سل اإىل موقع مرور الدوريات الإ�سرائيلية حتى 
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وجد وابل من الر�سا�ص يوجه ناحيته، فقفز من �سهوة اجلواد وانبطح اأر�سا فى 
منطقة مع�سو�سبة، وظل يزحف هابطا اإىل منطقة �سهلة من الأر�ص، و�سعر اأنه على 
م�سافة كافية فى ماأمن من نريان العدو. فوقف على قدميه واجته ناحية ال�سرق 
اإىل حدود الأردن. وا�ستمر مي�سى عدة �ساعات طيلة حلول الظلم حتى بزوغ الفجر 
وا�ستطاع اأن يلمح من بعيد معامل بيت بدوى فاجته اإليه، حتى اإذا و�سله كان قد بلغ 
به التعب اأ�سّده فرقد بجواره وراح فى نوم عميق. بعد فرتة ل نعرف طولها بداأ يفيق 
من نومه و�سمع �سوت خطى بطيئة تزداد اقرتابا، ظنها وهو ما زال مغم�ص العينني 
خطوات جنود ا�سرائيليني. فقال فى نف�سه دون اأن يفتح عينيه »لقد اقتفوا اأثرى 
واأدركونى«. وبحر�ص �سديد دون اأن تبدر منه اأى حركة اأو يفتح عينيه، تناول م�سد�سه 
فى يده، وبعني واحدة نظر ناحية اخلطوات. وكانت املفاجاأة الكربى حني راأى جواده 
يقرتب منه بخطى وئيدة متعبة. هنا تذكر معروف احل�سرى الآية الكرمية »وما 
رميت اإذ رميت ولكن اهلل رمى«. فقام من رقدته واحت�سن اجلواد فى فرحة لي�ص 
مثلها فرحة. بعد ذلك تعرف على �سكان البيت املتوا�سع الذين رحبوا به وقدموا له 
وحل�سانه طعاما. وبعد اأن هداأت نف�سه امتطى جواده اإىل عّمان ومنها اإىل جبهة 

القتال امل�سرية وروى لزملئه مغامرته الغريبة. 
والثانى  �سيف 1948  فى  الأول  ال�سيفيني،  املع�سكرين  فى  �ساركت  قد  كنت 
�سيف 1949، ولكن فى �سيف 1950 اعتذرت عن عدم ح�سور املع�سكر لأنى �سغلت 
�سيف  فى  وكذلك  التالية.  ال�سنة  فى  اللي�سان�ص  امتحان  لدرا�سات  بال�ستعداد 
معيدا  لتعيينى  وتقدمت  الأول  ترتيبى  وكان  اللي�سان�ص  على  ح�سلت  1951حني 
بالق�سم، وفى الوقت ذاته مت الإعلن عن بعثة علمية فى تخ�س�ص تاريخ اليونان 
والرومان، فتقدمت لها. وملتابعة اأوراق التعيني والرت�سيح للبعثة مل اأمتكن من ح�سور 
املع�سكر ال�سيفى الأخري رغم حر�سى على ذلك. وفعل مت تعيينى فى وظيفة معيد؛ 
اأما البعثة فقد حدث فى اأكتوبر 1951 اأن اتخذت حكومة الوفد برئا�سة م�سطفى 
النحا�ص قرارا باإلغاء معاهدة 1936 مع بريطانيا، وتبع ذلك اأن قررت جلنة البعثات 
اإلغاء جميع البعثات للخارج قبل احل�سول على درجة املاج�ستري من م�سر اإل فى 
التخ�س�سات التى ل تتوفر درا�ستها بامل�ستوى الرفيع. وهكذا تاأجل ح�سورى للمع�سكر 
الأخري اإىل يوليو 1952. وكان الجتاه اأّول اإىل توزيعنا على مدر�سة امل�ساة، ولكن منذ 
الأ�سبوع الأول مت حتويلنا جميعا اإىل مدر�سة خدمة اجلي�ص )الإمدادات والتموين 
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حاليا(. وهى درا�سة مفيدة ولها قيمتها الع�سكرية الكبرية، كما راأينا اأثناء حمنة 
معركة الفالوجة. وبهذه املنا�سبة ا�ستمرت علقتنا ال�سخ�سية ب�سباطنا ال�سابقني، 
والتى كانت قد منت اإىل �سداقة �سخ�سية. لذلك مل نفاجاأ بزيارة منهم فى م�ساء 
يوم 22 يوليو فى مدر�سة خدمة اجلي�ص، اإذ ح�سر معروف احل�سرى وخالد حميى 
الدين وخالد فوزى. وقدمنا لهم ال�ساى وحتدثنا فى مو�سوعات �ستى وفى اأحوال 
البلد و�سرورة الإ�سلح، حتى جاوزت ال�ساعة احلادية ع�سرة فهموا بالن�سراف. 
اإنهم م�سطرون لأن لديهم عمل ل بد من اإجنازه.  وحني دعوناهم للبقاء، قالوا 

ف�سحكنا وقلنا: اأى عمل هذا عند منت�سف الليل؟!. ولكنهم اأ�سروا وان�سرفوا. 
وكانت مفاجاأة بعد ذلك حني فوجئنا عند حواىل ال�ساعة الثالثة �سباحا ونحن 
نيام واإذا ب�سابط مل نكن نعرفه ي�سري فى املمر املمتد خارج العنرب ي�سيح ليوقظنا 
ويردد عبارة: »اأنتم ناميني واجلي�ص احتل البلد! يجب اأن ت�سطفوا فى الطابور بعد 
ع�سر دقائق«. فاأفقنا من النوم ونحن نت�ساءل فى حرية عما ميكن اأن يكون قد حدث؟ 
واأى جي�ص هذا الذى احتل البلد؟ خا�سة واأن اجلي�ص الربيطانى كان متمركزا على 
امتداد قناة ال�سوي�ص، وكان الفدائيون يهاجمون مواقعه منذ اإلغاء معاهدة 1936. 
وب�سرعة ارتدينا امللب�ص الع�سكرية ونزلنا اإىل �ساحة املدر�سة ووقفنا طابورا. عندئذ 
ح�سنني،  جمدى  ال�ساغ  ا�سمه  بنف�سه،  يعرفنا  )رائد(  �ساغ  برتبة  �سابطا  راأينا 
ويخربنا اأن اجلي�ص امل�سرى قد حترك واحتل القاهرة وعددا من املواقع الأخرى فى 
م�سر واأن قيادته قد اأ�سدرت قرارا بعزل قائد املدر�سة وتعيينه قائدا مكانه. وحني 
قال له اأحد الطلبة: »اإننا نريد اأن ن�سارك اجلي�ص« رد قائل: »يجب اأن اأ�ساأل القيادة 
فى ذلك«. ان�سرفنا حتى ال�سباح حني اأخربنا ال�ساغ جمدى ح�سنني اأن القيادة قد 
اأفادت باأننا ر�سميا ل زلنا نعترب مدنيني، ول ميكنهم حتمل م�سئوليتنا اإذا ما حدث 
حادث. هكذا بداأنا نعرف اأن م�سر قد دخلت ع�سرا جديدا، واأن ال�سباط اأ�سدقاءنا 
الذين كانوا فى زيارتنا واآخرين غريهم كانوا �سمن حركة ال�سباط الأحرار، الذين 
قاموا بحركة لتغيري نظام احلكم فى م�سر بقيادة اللواء حممد جنيب والبكبا�سى 
)املقدم( جمال عبد النا�سر. وا�سلنا انتظامنا فى مدر�سة خدمة اجلي�ص اإىل نهاية 
�سهر اأغ�سط�ص، حني تخرجت و�سرت �سابطا فى اجلي�ص الحتياطى برتبة ملزم 

اأول، ميكن ا�ستدعاوؤه كلما دعت احلاجة. 
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اأعود ثانية اإىل جتاربى فى احلياة اجلامعية، واأذكر جتربتني اأعتز بهما اأي�سا، 
اإحداهما ميلى وحر�سى على امل�ساركة فى الرحلت اجلامعية، والثانية امل�ساركة 
اأما اهتمامى بالرحلت فرمبا  مع جمموعة من الطلبة فى تكوين فريق للتمثيل. 
اإىل املواقع التاريخية  كان جزء منه موروثا عن والدى الذى كان يهوى الرحلت 
والطبيعية وخا�سة النائية منها، ويعتربها م�سدرا من م�سادر املعرفة والثقافة. 
وهو موقف التزمت به ومار�سته طيلة حياتى العملية فى اجلامعة وخارجها. واأذكر 
على وجه اخل�سو�ص اأول رحلة جامعية �ساركت فيها فى خريف 1947 اإىل منطقة 
العلمني، التى اأعلن عنها ق�سم اجلغرافيا برئا�سة الدكتور �سليمان ُحزّين الذى كان 
اأكادميية ذات اأ�سداء دولية. كما اأن م�سري الإ�سكندرية وم�سر، ورمبا  له �سهرة 
العامل اأي�سا، ارتبط مبا�سرة مب�سري معركة العلمني )23 اأكتوبر – 4 نوفمرب 1942( 
فى احلرب العاملية الثانية. وكان الدكتور حزين قد اأعد لهذه الرحلة اأح�سن اإعداد، 
فوزع علينا خرائط جغرافية للموقع، واألقى علينا اأثناء رحلة الذهاب فى الأتوبي�ص 
له  العلمني )ومعناها اجلبلني( مما كان  اأهمية وخطورة موقع  �سارحا  حما�سرة 
اأثر عميق فى نف�سى وجعلنى اأهتم بها فيما بعد، وحر�ست على قراءة بع�ص الكتب 
Field Marshal Bernard Law Mont� )عنها مثل مذكرات اجلرنال مونتجومرى 
 )Winston Churchill 1874�1965( ومذكرات ت�سر�سل )gomery 1887�1976
وكتاب عن  اجلرنال روِمل )Erwin Rommel 1891�1944(. وقد يت�ساءل القارئ 
عن �سبب اهتمامى بهذه املعركة بالذات؟ للإجابة على مثل هذا الت�ساوؤل اأقول اإن 
درا�ستى للتاريخ فر�ست علّى اإن اأهتم بكثري من املعارك التاريخية احلا�سمة التى 
اإحدى  العلمني هى  اأن معركة  وما من �سك  الدول.  توّقف عليها م�سري كثري من 
اأهلى فى  اأعي�ص مع  اأثناءها  اأنى كنت  اإىل  هذه املعارك امل�سريية. هذا بالإ�سافة 
الإ�سكندرية فى �سبابى املبكر، وكنا نتعر�ص للغارات الأملانية كل ليلة نق�سيها فى 
اخلنادق حتت الأر�ص طلبا للحماية. وكان اأهل الإ�سكندرية يرتقبون م�سريها بقلق، 
ومنهم من قرروا الهجرة خارجها خوفا على حياتهم. لذلك اأدعو القارئ الكرمي 
اأن يجتهد وي�ستح�سر معى فى خميلته املوقف احلرج الذى ح�سمته معركة العلمني، 

فرمبا يجد فى ذلك متعة عقلية.
كانت املواجهة الع�سكرية فى جبهة �سمال اأفريقيا خلل احلرب العاملية الثانية 
بني قوات املحور امل�سرتكة بني اأملانيا واإيطاليا، وقوات احللفاء املتمثلة فى اجلي�ص 
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الثامن املكون من القوات الربيطانية والأ�سرتالية والنيوزيلندية وجنوب اإفريقيا 
وفرن�سا واليونان. كانت قوات املحور حتت قيادة اإ�سمية اإيطالية، ولكن القيادة الفعلية 
كانت فى يد القائد الأملانى العبقرى اجلرنال اإيروين روميل قائد اجلي�ص الأملانى 
 ،Panzer »فى اأفريقيا الذى كان يتكون من الِفرق التى اأطلق عليها ت�سمية »الفهود
واأخطر وحداتها كانت ِفرق الدبابات الأملانية املتميزة التى كان ي�ستخدمها رومـل 
مبهارة فذة. وهكذا متكن من حتقيق انت�سارات باهرة متتالية على اجلي�ص الثامن 
الربيطانى على طول ال�ساحل فى �سمال اأفريقيا على مدى عامني 1941-1942 فى 
كل من ليبيا وم�سر حتى و�سل اإىل منطقة العلمني على م�سافة 90 كيلومرتا من 

الإ�سكندرية.
قد يت�ساءل القارئ، ملاذا توقف رومل عند العلمني ومل يتجاوزه اإىل الإ�سكندرية 
هدفه احلقيقى؟ ال�سبب هو اأن هيئة القيادة العليا للقوات الربيطانية كانت قد قررت 
اإقامة مواقع دفاعية عند العلمني منذ 1941، حني كان القتال ل يزال عند طربق 
فى ليبيا. ما من �سك اأن هذا القرار كان قد اّتخذ بناء على درا�سة دقيقة لظروف 
احلرب وعلقتها بت�ساري�ص الأر�ص على امتداد ال�ساحل فى �سمال اأفريقيا وم�سر. 
هذه الدرا�سة تو�سح اأن الت�ساري�ص اأكرث ارتفاعا وات�ساعا فى الغرب،  ومتيل اإىل 
النخفا�ص وال�سيق فى ال�سرق فى م�سر، وعند منطقة العلمني ت�سبح اأ�سبه بعنق 
الزجاجة، بحيث اأن امل�سافة بني �ساحل البحر املتو�سط فى ال�سمال ومنخف�ص القطارة 
فى اجلنوب ل تكاد تتجاوز 72 كيلومرتا، بعد ذلك تزداد الأر�ص انخفا�سا وتختفى 
املرتفعات عند الإ�سكندرية. نظرا لأن قوة رومل الأ�سا�سية و�سر تفوقه القتاىل تكمن 
فى �سلح الدبابات، كما ذكرنا، وكان يح�سن ا�ستخدامه مبهارة منقطعة النظري. 
لذلك قررت القيادة العليا الربيطانية اأن تقيم خط حت�سيناتها الأخري عند موقع 
العلمني حني ت�سيق م�ساحة الأر�ص  ال�سلبة املرتفعة، مما يفر�ص قيدا على حرية 
حركة الدبابات الأملانية، واإمكانية قيامها باللتفاف من ناحية اجلنوب حول مواقع 

القوات الربيطانية وجتاوزها �سرقا اإىل الإ�سكندرية و�سائر م�سر. 
على  تفوقه  اأثبتت  قد  الع�سكرية  القيادة  فى  روميل  مهارة  اأن  �سك  من  وما 
اجلي�ص الثامن فى جميع املعارك قبل الو�سول اإىل العلمني، مما ترك جنود القوات 
الربيطانية فى حالة نف�سية �سيئة، و�سفها ون�ستون ت�سر�سل: »باأنهم جنود �سجعان 
الثامن  اجلي�ص  قيادة  مونتجومرى  اجلرنال  توىل  وحني  ارتباك«.  حالة  فى  ولكن 
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فى 13 اأغ�سط�ص 1942 قال: »اإن اجلنود كانوا قد فقدوا الثقة فى قيادتهم، كما 
كان ينق�سهم التدريب اللزم على تكتيك املعارك«. واأ�ساف اأي�سا قوله: »اأنه وجد 
اجلنود يعرفون الكثري عن رومل واأخباره، ول يكادون يعرفون �سيئا عن قائدهم«. 
فقرر اأن يبذل جهدا ووقتا للتعرف عليهم ليكت�سب ثقتهم. من الوا�سح اأن ت�سر�سل 
كان على علم بهذه احلقيقة، ولذلك مت اختيار مونتجومرى بعناية بالغة، وجاء فى 
قرار تكليفه بقيادة اجلي�ص الثامن: »اإن تعيينه كان بهدف الق�ساء على قوات املحور«. 
وكان مونتجومرى على م�ستوى امل�سئولية. وما اإن توىل القيادة حتى �سرع فى و�سع 
خطط دفاعية جديدة، وو�سع ن�سب عينيه اأن يوؤكد على بقاء خط العلمني ثابتا واآمنا 
�سد اأى هجوم. وكان اأول قراراته هو اإلغاء كل تعليمات اأو خطط الن�سحاب، واأعلن 
اأنه لن ي�سمح باأى ان�سحاب من خط العلمني: »اإذا ما حدث و�سن رومل اأى هجوم 
ا�ستلزم  ال�سيا�سة  التغيري فى  ثابتني فى مواقعنا«. هذا  نقاتله حيث نكون  ف�سوف 
تغيريا فى كل الأو�ساع الدفاعية، وب�سفة خا�سة دعم مواقع اجلي�ص املختلفة بعمق 
اأكرث مما هو، واإمدادها مبزيد من الذخرية واملياه واملوؤن فى املواقع الأمامية. وهو 

ما و�سع فورا مو�سع التنفيذ.

معركة علم حلفا:

معركة  فى  الكا�سح  بانت�ساره  العاملية  �سهرته  اكت�سب  مونتجومرى  اأن  رغم 
العلمني، اإل اأنها مل تكن املعركة الأوىل التى جتلت فيها مهارته الفريدة فى القيادة 
والتخطيط الع�سكرى. لقد جتلت هذه املهارة فى املعركة الدفاعية الأوىل فى موقع 
اإىل ال�سرق من العلمني فى نهاية �سهر اأغ�سط�ص. يذكر مونتجومرى فى مذكراته 
اأنه فى اجلولة الأوىل التى قام بها ملوقع املعركة، اقتنع بالأهمية الق�سوى ملرتفع من 
الأر�ص ي�سمى »عَلم حلفا« اإىل ال�سرق خلف خط العلمني الدفاعى، ولحظ اأنه يكاد 
يكون خاليا من اأية حت�سينات منا�سبة، رغم اأنه من الوا�سح اأنه ميثل واحدا من 

املفاتيح الأ�سا�سية فى النظام الدفاعى باأ�سره.
نظرا لأن مونتجومرى كان مدركا اأن اجلي�ص الثامن مل يكن مهيئًا للقيام باأى 
عمل هجومى، ف�سل عن اأن اأو�ساعه الدفاعية كانت بحاجة اإىل تعديلت جذرية. 
لذلك قرر اأن ي�سرع مبا�سرة باإجراء هذه التعديلت، وبداأ فعل باتخاذ التح�سينات 
املنا�سبة فى مرتفع »علم حلفا«. خا�سة واأن هيئة ا�ستعلماته اأفادت باأن رومل كان 
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يعد لخرتاق مواقعنا من ناحية اجلنوب ثم الدوران ي�سارا فى اجتاه مرتفع »علم 
حلفا«. وهو ما اأقره مونتجومرى، وو�سع خطته على اأ�سا�ص هذا الت�سور. وفعل اأ�سدر 
اأوامره بتحريك 400 دبابة، ووحدات املدفعية امل�سادة للدبابات وفرق من امل�ساة 
املتحركة ب�سيارات م�سفحة فى موقع »علم حلفا« ومن ال�سرق واجلنوب وال�سمال، 

بحيث تكفل حماية كاملة لهذا املوقع.
فى يوم 29 اأغ�سط�ص اأعلن رومل جلنوده اأنهم فى خلل يومني اأو ثلثة �سوف 
يدخلون الإ�سكندرية كما اأكد اأن الهجوم الو�سيك املقبل �سوف يحقق الق�ساء املربم 
على قوات العدو. ومن الغريب اأن خطة رومل فى الهجوم التى نفذها فى 31 اأغ�سط�ص 
وملدة اأ�سبوع جاءت وفق توقعات مونتجومرى وكما �سرحها ل�سباطه وجنوده، وهكذا 
دارت املعركة كما خطط لها. لذلك مبجرد ما تقدمت قوات رومل من اأق�سى جنوب 
حلفا،  علم  مرتفع  اإىل  ال�سمال  اجتاه  فى  ي�سارا  والدوران  الثامن،  اجلي�ص  مواقع 
�سلح  ا�سرتاك  اإىل  بالإ�سافة  الجتاهات،   جميع  من  النريان  من  وابل  واجهوا 

الطريان الذى اأمطرهم ب�سيل من القذائف.
وحتقق كل ذلك بنجاح، بحيث تكبد اجلانب الأملانى خ�سائر فادحة فى الدبابات 
وال�سيارات امل�سفحة خلل ب�سعة اأيام، وبدا عليهم اأنهم يتجهون اإىل الن�سحاب. 
على اأن العامل الفعال الذى األزمهم بالن�سحاب النهائى، هو اأن طريان ال�سحراء 
امل�سدر  يعترب  الذى كان  بليبيا،  �سّن غارات مكثفة على ميناء طربق  الربيطانى 
الرئي�سى لتموين قوات رومل. ونظرا لأن قواته كانت تعانى نق�سا فى البرتول، فاإن 
الغارات املكثفة على ميناء طربق فر�ست على رومل اأن ي�سدر اأوامره بالن�سحاب 
من املعركة. رغم اأن معركة علم حلفا مل حتظ بال�سهرة التى ت�ستحقها، فاإنها فى 
نظر كثري من الع�سكريني من اجلانبني كانت متثل نقطة حتول فى احلرب. هذه 
املعركة التى كانت دفاعية اأ�سا�سا، �سجلت اأول انت�سار للجي�ص الثامن بكل عنا�سره 
على جي�ص رومل، وهو ما مل يحدث من قبل منذ بداية احلرب. ويحر�ص مونتجومرى 
اأحد قادة جي�ص رومل وهو  اأورده  اأن يذكر باعتزاز وا�سح ما  فى »مذكراته« على 
فون ميلينتني )Friedrich Wilhelm von Mellenthin  1904�1997( فى كتابه 
التحول فى  باأنها »نقطة  بعنوان:Panzer Battles  حيث ي�سف معركة علم حلفا 
حرب ال�سحراء، واأنها بداية �سل�سلة طويلة من الهزائم فى جميع اجلبهات التى 
كانت مقدمة لهزمية اأملانيا«. كما كان لهذا النت�سار رد فعل اإيجابى فى اجلي�ص 
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الثامن فى جمالني هامني: الأول هو رفع الروح املعنوية بني اجلنود وال�سباط على 
ال�سواء، فا�ستعادوا الثقة باأنف�سهم لأول مرة. ثانيا حتقيق الثقة الكاملة بني عنا�سر 
اجلي�ص املختلفة والقيادة العليا، وبالن�سبة ملونتجومرى كان ذلك اأمرا بالغ الأهمية. 
الوحدات فى اجلي�ص  اأقنعته ب�سرورة تغيري بع�ص قادة  اأن جتربة علم حلفا  كما 
الثامن، واأن اجلنود بحاجة اإىل مزيد من التدريب قبل الإقدام على �سن الهجوم 

الأكرب فى معركة العلمني بعد �سهرين. 

معركة العلمني )23 اأكتوبر- 4 نوفمرب 1942(

يذكر مونتجومرى فى مذكراته اأن �سغله ال�ساغل بعد معركة علم حلفا هو اأن 
م�ستوى التدريب كان ل يزال غري كاف، كما كان من الوا�سح اأنه يجب عليه اأن يكون 
فى غاية احلر�ص حتى ي�سمن األ ُيكلف وحداته وت�سكيلته الع�سكرية مبهام فوق 
قدراتهم. لذلك قرر فى بداية اأكتوبر اإدخال تعديل �سامل على ت�سوره كيف كان 
ينوى اإدارة املعركة. فاجلانب الأملانى كان يدعم اأو�ساعه الدفاعية على نحو غري 
م�سبوق فى حرب ال�سحراء، مما ت�سمن زيادة عمق وتو�سيع حقول الألغام بحيث مل 

يرتك جبهة مفتوحة . 
فى الواقع كان الو�سع الع�سكرى اجلديد يختلف متاما عن جميع جتارب اجلي�ص 
الثامن  اجلي�ص  كان   )1942  -1941( ال�سابقني  العامني  خلل  ال�سابقة.  الثامن 
يتعر�ص لهجوم مت�سل من قوات رومل على طول �ساحل �سمال اأفريقيا، مبعني اأن 
جتاربه القتالية كانت تنح�سر فى خطة تهدف اإىل حتقيق الدفاع وال�سمود كلما 
اأمكن، وتتحول اإىل الن�سحاب الآمن قدر امل�ستطاع. بعد معركة علم حلفا اأ�سبحت 
مهمة اجلي�ص الثامن فى معركة العلمني حتقيق الهجوم الكا�سح على مواقع املحور 
التى التزمت لأول مرة بخطة دفاع حمكمة على نحو غري م�سبوق. من اأجل حتقيق 
خطة هجوم ناجحة، حدد مونتجومرى ثلثة �سروط اأ�سا�سية لبد من حتققها: اأول 
�سرورة فتح ثغرة فى مواقع املحور؛ ثانيا اإمكان دخول اأكرب قوة ممكنة من �سلح 
الدبابات وجنود امل�سفحات من خلل تلك الثغرة داخل اأر�ص املحور؛ ثالثا القيام 
بتحركات تكتيكية فى �ستى الجتاهات بهدف تدمري قوات رومل. كان من ال�سعب 
حتقيق هذه ال�سروط الثلثة دون اأن يتوافر للجي�ص الثامن عن�سر املفاجاأة، وهو 
اأمر يكاد يكون غري ممكن، اإذ كان من امل�ستحيل اإخفاء اأية حتركات هجومية على 
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اجلانب الآخر. ومع ذلك قرر مونتجومرى و�سع خطة ملفاجاأة تكتيكية. مثل هذه 
اخلطة ل ميكن حتقيقها اإل فى �سوء القمر وهو بدر كما لزم احل�سول على مزيد 
من الأ�سلحة والذخرية. لذلك قرر اأن ي�سرع فى تنفيذ خطة الهجوم ليلة 23 اإكتوبر، 

لأن البدر كان يكتمل فى 24 اأكتوبر. 
كانت اخلطة الأ�سا�سية التى و�سعت فى اأوائل �سبتمرب فى اأعقاب معركة علم 
حلفا، تت�سمن هجوما  فى اجلانبني ال�سماىل واجلنوبى، الهجوم الأ�سا�سى فى ال�سمال 
ويهدف اإىل فتح ممرين يخرتقان حت�سينات املحور وحقول األغامه. ومن خلل هذين 
املمرين تتقدم وحدات عالية الإعداد لتتمركز فى مواقع عرب خطوط متوين قوات 
املحور. بالنظر اإىل خريطة املعركة يت�سح اأن التح�سينات الدفاعية مبا فيها حقول 
الألغام التى يخرتقها املمر ال�سماىل كانت بعمق ثمانية كيلومرتات لندرك مدى  �سعوبة 
الخرتاق. اأما فى اجلنوب فكانت تقوم وحدات مدرعة مبهاجمة مواقع املحور بدعم 
من �سلح الدبابات بهدف اجتذاب الدبابات الأملانية فى هذا الجتاه، مما يي�سر على 
قوات مونتجومرى فى املمر ال�سماىل حتقيق النفاذ والنت�سار خلف مواقع املحور باأقل 
ت�سحيات ممكنة. وب�سفة خا�سة تبقى وحدة الدبابات فى موقعها على اأُهبة ال�ستعداد 
لتقدمي الدعم اللزم لعمليات الوحدات املتحركة بعد حتقيق الخرتاق. مما  يجدر 
املتبع فى تكتيك معارك  التقليدى  الأ�سلوب  اأن هذه اخلطة تختلف عن  ملحظته 
ال�سحراء الذى يرتكز على اأن يكون �سن الهجوم الأ�سا�سى فى اجلبهة اجلنوبية ثم 
الدوران اإىل ال�سمال فى اجتاه البحر، وهو ما مار�سه رومل فى معركة علم حلفا وا�ستعد 
ملواجهته مونتجومرى بنجاح. لذلك قرر مونتجمرى اأن يتجنب الهجوم الرئي�سى من 
ال�سمال اأو اجلنوب، ولكن اجته اإىل الهجوم فى موقع متو�سط من ا�ستحكامات املحور، 
بحيث اإذا متكن جنوده من حتقيق الخرتاق الكامل، كان باإمكانه توجيههم ميينا اأو 

ي�سارا كما يرتاءى له اأف�سل، ح�سب ردود فعل اجلانب الآخر.
كانت اخلطة فى خطوطها العري�سة ب�سيطة، ولكنها عند التنفيذ فى الواقع 
طموحة بالن�سبة مل�ستوى تدريب اجلنود، وخ�سى مونتجومرى اأن يكلف بع�ص الفرق 
والوحدات القيام مبهام مل يدربوا عليها، وقد تنتهى بالف�سل. لذلك فى 6 اأكتوبر قرر 
اإدخال تعديل على اخلطة. ذلك اأن اخلطة الأ�سلية كانت تهدف اأول اإىل تدمري �سلح 
الدبابات الأملانى، اأما �سائر عنا�سراجلي�ص، فيمكن التعامل معها فى غري عجلة. 
كانت هذه اخلطة تتفق والفكر الع�سكرى ال�سائد فى ذلك الوقت، ولكن مونتجمرى 
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قرر تغيري مراحل القتال فى املعركة، بحيث حر�ص مبدئيا على عزل اأو ح�سار قوة 
الدبابات الأملانية، بينما تقوم قواته بتدمري منتظم لوحدات امل�ساة الأملانية التى 
كانت مكلفة اأ�سا�سا بال�سمود واملقاومة. املفرو�ص اأن تتم هذه العمليات بتنظيم دقيق 
من قواعد ثابتة، وهو اإجراء فى قدرة جنوده. فى الوقت ذاته توقع مونتجومرى اأن 
تتحرك الدبابات الأملانية فى هجوم م�ساد عنيف �سد �سلح الدبابات الإجنليزية 
فى مواقعها وراء عمليات قتال امل�ساة، بحيث جعل دباباته فى حماية حقول الألغام 
الأملانية، لتمنع الدبابات الأملانية من التدخل  فى عمليات قتال امل�ساة. كان جناح 
العملية باأ�سرها يتوقف اأ�سا�سا على جناح وحدات الخرتاق وحتقيق املمرات التى 
من خللها ميكن اأن تنفذ وحدات الدبابات. من اأجل التيقن من حتقيق ذلك، اأدخل 
مونتجومرى على اخلطة اأن تقتحم وحدات الدبابات املمرات مبا�سرة فى اأعقاب 
وحدات امل�ساة الأمامية، حتى قبل اأن يعلم اأن املمرات اأ�سبحت اآمنة. بالإ�سافة اإىل 
اإذا مل تكن املمرات قد مت تاأمينها بالكامل فى �سباح 24  اأمرا باأنه  اأ�سدر  ذلك، 
اأكتوبر، يلزم اأن تقوم الدبابات ب�سق طريقها حتى جتتاز احلد الغربى حلقول الألغام 
الأملانية. ورغم اأن هذا الأمر مل  يلق ارتياحا من بع�ص �سباط وحدات الدبابات، اأ�سر 

مونتجومرى على �سرورة تنفيذه حرفيا، وهو ما اأنقذ املوقف وحقق جناح اخلطة.

خصمان غري متكافئني: )إىل اليسار( الدبابة إم 40/13 دبابة إيطاليا الرئيسة، 
لدرعها خاصية االنكسار عند اإلصابة وكان حمركها يسخن ويتعطل 
بانتظام فاكتسبت مسعة كنعش متحرك. )إىل اليمني( الدبابة إم 4 شريمان: 
أحدث ما أنتجته أمريكا – 1942، أرسلت منها للجيش الثامن الربيطانى 300 
دبابة قبيل معركة العلمني. استعملت فقط فى اخرتاق اجلبهة الشمالية. 

وكانت قادرة على مواجهة أى دبابة فى ترسانة روميل.

من جمموعة صور ماورر ، حقوق النشر حصرية جلمعية اآلثار باإلسكندرية
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اإىل جانب هذه التعديلت، حر�ص مونتجومرى على اأن يتخذ اإجراءات على 
توحى  للخداع  خطة  فاأعد  الهجوم،  نّية  اإخفاء  بهدف  والتمويه،  اخلداع  �سبيل 
ل�ستخبارات املحور عدم قرب موعد الهجوم اأو اجتاه موقع الهجوم الأ�سا�سى. مثل 
ال�سيارات  اإقامة نظام وكثافة  اأحد مظاهر خداع النظر عن طريق  اأمكن حتقيق 
امل�سفحة اللزمة للهجوم فى القطاع ال�سماىل. وهو ما اأمكن حتقيقه فى اأول اأكتوبر 
بو�سع العدد اللزم من هياكل ال�سيارات امل�سفحة واملدافع والذخرية ونحوها فى 
اأماكنها ح�سب تنظيم ع�سكرى متقن. وعند جتميع وحدات الهجوم قبل يوم من �سن 
الهجوم مبا�سرة، كانت الهياكل اخلداعية ت�ستبدل خلل الليل بال�سيارات امل�سفحة 
والدبابات احلقيقية اللزمة لعملية الهجوم. وتبقى الأماكن اخللفية، التى منها 
وحدات الهجوم، حمافظة على مظهرها من حيث كثافة ال�سيارات والدبابات بوا�سطة 
اإقامة هياكل بديلة، بعد خروج وحدات الهجوم احلقيقية. الغر�ص من املحافظة على 
كل اأ�ساليب اخلداع ومظاهره، هو اأن تظل ال�سور اجلوية التى يلتقطها الطريان 

الأملانى تقدم ذات املنظر بل تغيري.
من اأجل ال�ستعداد للهجوم، كان ل بد من عمل نقاط  فى القطاع ال�سماىل. مثل، 
مت اإن�ساء نقطة تخزين كربى بالقرب من حمطة القطار فى العلمني. هذه النقطة 
وال�سحوم،  والزيت  البرتول  املوؤن، 2000 طن من  كانت حتتوى على600 طن من 
و420 طن من قطع الغيار امليكانيكية. وكان لبد من اإخفاء هذه املخزونات عن عيون 
املحور؛ وتولت اإدارة متخ�س�سة فى اأعمال الإخفاء والتمويه تدبري ذلك كله مبهارة 

فائقة.
مثال اآخر، كان اإن�ساء خط اأنابيب وهمية فى اجلنوب ليوحى ملخابرات املحور 
اأن الهجوم الأ�سا�سى �سوف يكون فى هذا الجتاه. ابتداأ العمل فى هذا اخلط الوهمى 
من الأنابيب قرب نهاية �سبتمرب، على اأن ينتهى فى بداية نوفمرب، على اأ�سا�ص اأنه 
ميتد على طول  35 كيلومرتا. ومت حفر اخلندق اللزم ح�سب القواعد الهند�سية 
املتبعة. وعلى م�سافة 5 كيلومرتات، اأن�سئت حمطة �سخ املاء عادية فى مظهرها، 
اليوم  اأى فى  اأكتوبر،  وتوقف فى 22  العمل فى 26�سبتمرب  ابتداأ  الواقع  ولكن فى 

ال�سابق على �سن الهجوم القتاىل فى موقع خمتلف متاما،  كما �سبق القول.
لبد اأن نذكر اأن �سلح الطريان قام بدور فعال بالتن�سيق الكامل مع �سائر اأ�سلحة 
اجلي�ص املختلفة على الأر�ص، بحيث حقق تفوقا وا�سحا على طريان املحور قبل يوم 
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23 اأكتوبر؛ وفى هذا اليوم قام �سلح الطريان الربيطانى بغارات مكثفة �ساعقة 
على مطارات املحور، بهدف الق�ساء النهائى على �سلح طريانه، ومنعه من حماولة 
القيام بالطريان ال�ستك�سافى. عند �ساعة ال�سفر تركزت الغارات الربيطانية على 
�سرب مواقع املدفعية للمحور؛ وقبل بزوغ نهار 24 اأكتوبر كان من املتوقع اأن تتحول 
كل طاقة �سلح الطريان الربيطانى مهياأة لتتفرغ للعمل فى تن�سيق دقيق مع  املعركة 

على الأر�ص.

Messerschmitt Bf 109 109 املقاتلة األملانية ميسرمشيت بى إف

أحدث وأسرع مقاتلة أملانية فى مشال أفريقيا ومصر. حمطمة فى أرض العلمني

من جمموعة صور ماورر ، حقوق النشر حصرية جلمعية اآلثار باإلسكندرية

ر�سالة �سخ�سية من مونتجومرى للجي�ش الثامن يوم 23 اأكتوبر

فى �سباح هذا اليوم وّجه مونتجومرى ر�سالة اإىل جميع عنا�سر اجلي�ص الثامن، 
قال فيها:

بالق�شاء  ُمكّلف  اأنى  قلت  الثامن  اجلي�س  قيادة  توليت  »عندما 
ن�شتكمل  عندما  يتحقق  �شوف  ذلك  اأن  واأ�شفت  رومل،  جي�س  على 
ا�شتعدادنا....الآن نحن م�شتعدون. نحن مزودون باأف�شل ما هو ممكن 
من ال�شالح والعتاد: دبابات متميزة، مدافع م�شادة  للدبابات ممتازة، 
�شالح  اأرقى  ويدعمنا  الذخرية؛  من  وفرة  املدفعية،  �شالح  من  وفرة 
طريان فى العامل .... كل ما يلزمنا هو اأن يقتحم كل فرد منا- �شباطا 
وجنودا- هذه املعركة بعزمية ل ُتقهر، وت�شميم على ال�شمود اإىل 

النهاية، وثقة اأننا �شوف ننت�شر«.
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فى نهاية نهار 23 اأكتوبر، وبعد اإمتام اآخر مراجعات لكل ما يلزم، وبعد تناول 
ع�ساء خفيف، دخل مونتجومرى خيمته وقراأ قليل فى كتاب ثم اآوى اإىل فرا�سه. فى 
متام ال�ساعة التا�سعة واأربعني دقيقة انطلق لهيب 1000 مدفع، تر�سل قذائفها على 
خطوط املحور الأمامية، واقتحم اجلي�ص الثامن املعركة بقوة 1200 دبابة. ويقول 

مونتجومرى:
»فى هذا الوقت كنت نائما فى خيمتى، فلم يكن هناك ما ميكننى عمله وكنت 
واثقا اأنه �سوف يحدث ما ي�ستدعى تدخلى فيما بعد. فى كل معركة عادة حتدث اأزمة 
عندما يتطور املوقف فى حلظة حرجة قد تقرر م�سريها، لذلك راأيت اأن اأغتنم 
بع�ص الراحة كلما اأمكن. وكما حدث فعل، تبني اأننى كنت حمقا، لأنه لزم تدخلى 

قبل ما توقعت«.)9(

رحلة ال�سعيد

فى الن�سف الثانى من العام الدرا�سى اأعلن احتاد الطلبة عن رحلة لزيارة اآثار 
اأ�ستاذ الأدب  ال�سعيد فى �سهر مار�ص 1948 وكان يراأ�سها الدكتور حممد ح�سني 
العربى باعتباره رائدا لحتاد الطلبة، وي�ساركه فى الإ�سراف الدكتور جنيب ميخائيل 
اأ�ستاذ تاريخ م�سر القدمي. وكان الإ�سراف امل�سرتك بينهما موفقا رغم اختلف 
�سخ�سياتهما، فكل منهما يتوقد ذكاء ويتمتع بثقافة وا�سعة رغم تباين الثقافتني، 
حممد ح�سني حمفوظه من ال�سعر والرتاث العربى القدمي كبري مع ميل وا�سح اإىل روح 

اإليه  اآلت  –مع الأ�سف- ولكن اجلميع يعرف ما  )9(  مل يكمل د. م�سطفى العبادي هذا اجلزء 
املعركة منذ �سبيحة ال�سبت 24 اأكتوبر فقد متكنت املدفعية الربيطانية مبعاونة �سلح الطريان 
من اخرتاق حقول الألغام الأملانية وتو�سيع اجلبهة الأمامية للقتال. وفى اليوم التاىل دارت اأقوى 
معارك الدبابات التى كانت الغلبة فيها للجي�ص الثامن بعد اأن تكبد املحور خ�سائر ج�سيمة فى 
الأرواح والعتاد. وعندما عاد روميل اإىل امليدان فى 25 اأكتوبر اأدرك اأنه ل منا�ص من الن�سحاب، 
خا�سة بعد �سرب م�سادر متوين جي�سه فى طربق. وا�ستمرت املعركة فى الأيام التالية ل�سالح 
اجلي�ص الربيطانى، فاأر�سل روميل فى 2 نوفمرب طلبا اإىل اأدولف هيتلر لل�سماح له بالن�سحاب، 
لكن طلبه رف�ص. وفى 4 نوفمرب اأ�سدر روميل اأوامره بالن�سحاب دون انتظار موافقة هيتلر. لقد 
كانت معركة العلمني بحق نقطة التحول الكربى فى احلرب العاملية الثانية. قال فيها ت�سر�سل: 

»قبل العلمني مل َنحظ بن�سر، وبعد العلمني مل مُنن بهزمية«. 
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املحافظة الدينية، وات�سح ذلك فى الجتماع الذى دعانا اإليه قبل قيام الرحلة واأعلن 
فيه اأنه لن ي�سمح للطالبات بارتداء البنطلونات فى الرحلة، وكانت مو�سة م�ستحدثة 
ي�ستنكرها املتدينون فى ذلك الوقت. اأما جنيب ميخائيل فكان متحررا بعيدا عن 
روح املحافظة الدينية، كما كان حمفوظه �سخما من اأ�سعار حافظ و�سوقى، وخا�سة 
م�سرحيتى »جمنون ليلى« و«م�سرع كليوباترا«. كما اأنه توىل ال�سرح والإر�ساد فى جميع 
املواقع الأثرية، ونظرا لأنه كان يعمل مفت�سا للآثار قبل ذلك، ومار�ص التنقيب الأثرى 

فى اأكرثمن موقع، كان �سرحه للآثار م�سّوقا ويك�سف عن خربة وا�سعة.
مبح�ص ال�سدفة واأنا اأ�ستعد لل�سرتاك فى هذه 
لها  �سديقة  باأن  �سنية  �سقيقتى  اأخربتنى  الرحلة، 
بق�سم اللغة الإجنليزية ت�سمى عزة كرارة، وهى طالبة 
ول  املحافظة  �سديد  والدها  وكان  وممتازة،  متفوقة 
ي�سمح لها بال�سرتاك فى اأى رحلة خارج الإ�سكندرية، 
لذلك كان غريبا اأن �سمح لها اأخريا بال�سرتاك فى 
اأق�سى  اإىل  اأ�سبوع  من  اأكرث  ت�ستمر  م�سرتكة  رحلة 
ال�سعيد، ت�سمل املنيا والأق�سر واإدفو واأ�سوان. بعد اأن 
حترك القطار وا�ستقر اجلميع فى اأماكنهم حاولت 
لأتعرف على عزة، خا�سة  اأنتهز فر�سة منا�سبة  اأن 
جارة  كانت  من�سور  عايدة  و�سديقتها  زميلتها  واأن 
الرمل  �سابقا ىل فى مدر�سة  اأخوها زميل  لنا وكان 
بيننا  ون�ساأت  فر�سة  �سنحت  ما  و�سرعان  الثانوية، 
األفة ب�سهولة. ومما ي�سر التقارب اأننا كنا من جموعة 
الطلبة التى اأطلق عليها د. جنيب ميخائيل »جمموعة 
اآثار«، فكنا عند زيارة املواقع الأثرية نحر�ص  غاوية 
على اأن نكون قريبني منه لن�ستمع اإىل �سرحه؛ وحتى 
فى غري املواقع الأثرية مثل �ساعات ال�سفر بالقطار، 
كان د. جنيب يف�سل اجللو�ص معنا ويروى لنا بع�سا 
من  بع�سا  اأو  �سوقى  اأحمد  وم�سرحيات  اأ�سعار  من 

ذكرياته مع من التقى بهم فى املناطق املختلفة.

اللقاء األول فى رحلة الصعيد

الزواج
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واأذكر اأنه روى لنا هذه الق�سة عن طه ح�سني اأنه ات�سل به عندما كان يعمل 
فى موقع تونا اجلبل باملنيا، وطلب منه اأن ي�سطحبه خلل عطلة عيد الفطر اإىل 
املنيا وزيارة اآثارها. وما اإن و�سل اإىل املنيا كان لبد من التوقف وزيارة بيت ال�سيخ 
م�سطفى عبد الرازق )الذى اأ�سبح فيما بعد �سيخا للجامع الأزهر( ملا لطه ح�سني 
ببيت اآل عبد الرازق من �سداقة عريقة، حيث اأم�سيا ليلة العيد. وفى ال�سباح بعد 
تبادل التهنئة بالعيد وتناول الإفطار، هّما بالتحرك اإىل تونا اجلبل و�سائر املواقع 
الأثرية بعد اأن انتهت الأ�سرة والعاملون من ملء �سنطة ال�سيارة بوفرة من الطعام 
تكفى لأيام العيد. وما اإن هّما بالتحرك مبتعدين عن بيت اآل عبد الرازق، حتى 
وجدا اأطفال القرية يلتفون بال�سيارة ويطلبون طعاما. فما كان من طه ح�سني اإل اأن 
ب حاجبيه وطلب من ال�سائق اأن يتوقف ويفرغ جميع ما فى ال�سيارة من طعام  قطَّ
بني الأطفال. ثم اأ�ساف متمتما: »هل هذا عيد والنا�ص جياع! نحن �سوف ميكننا اأن 
نتدبر اأنف�سنا«. وانطلقا اإىل الأ�سمونني وتونا اجلبل، ولهذين املوقعني اأهمية خا�سة 
فالأ�سمونني  القدمي.  تاريخ م�سر  لع�سور خمتلفة من  وانتمائها  اآثارهما  لطرافة 
»الثمانية«،  مدينة  مبعنى  »خمن«،  قدمي  م�سرى  وال�سم  القدم،  فى  موغل  موقع 
اإ�سارة اإىل ثامون الآلهة ال�سائدة فى الإقليم اجلنوبى. واأهم اإله بها، هو الإله »حتوت« 
اإله الكتابة واملعرفة، وت�سغل اآثار معبده م�ساحة كربى من املوقع. ويقوم عند مدخله 
متثالن �سخمان للإله حتوت على �سورة القرد، يبلغ ارتفاع كل منهما حواىل اأربعة 
اأمتار ون�سف، ويرتكان اأثرا باقيا فى ذاكرة من يراهما. كما عرث على  اأكرث من 
خرطو�ص باأ�سماء ملوك من الدولة الو�سطى مثل اأمينوفي�ص الثالث )اأمنحتب الثالث، 
تا�سع ملوك الأ�سرة الثامنة ع�سرة 1386-1349ق.م( والرابع )اأمنحتب الرابع اأو 
اإخناتون 1349-1336 ق.م(، اأو الدولة احلديثة مثل �سيتى الثانى )خام�ص ملوك 
الأ�سرة التا�سعة ع�سرة 1200-1194 ق.م(. على اأن بع�سا من اآثار املوقع يعود اإىل 
 Hermopolis الع�سر الهّلين�ستى، حني تغري ا�سم املوقع اإىل »هرموبولي�ص الكربى
Magna«، واأهم معامله »الأجورا Agora« وهى �سوق املدينة التى ت�ستمل على كثري من 

الأعمدة اجلرانيتية وواجهة من�ساآت تدل على اأهميتها وفخامتها.
وغري بعيد من ناحية ال�سمال الغربى توجد اآثار من اأطراف مدينة اإخناتون 
التى اأقامها لعبادة ال�سم�ص »اأخيتاتون Akhetaton«، واأهمها لوح من احلجر اجلريى 
م�سور عليه امللك وامللكة وثلثا من بناتهما. فى الجتاه اجلنوبى توجد ثلث جبانات 
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منحوتة حتت الأر�ص حليوانات مقد�سة للإله حتوت، وهى من الكرثة بحيث ل ميكن 
اإح�ساوؤها، وجميعها حمنطة.

اإىل  تعود  متميزة  م�سرية  مقربة  على  املجاورة  اجلبل  تونا  منطقة  فى  عرث 
الن�سف الثانى من القرن الرابع ق.م، اأ�س�سها كاهن م�سرى من اأ�سرة نبيلة من 
هرموبول�ص ماجنا)10( ورمبا قد�ص بعد وفاته، ومتثل النقو�ص امللونة على جدرانها 
مزيجا غري ماألوف من تقاليد م�سرية مع موؤثرات يونانية وفار�سية. هذه املقربة 
مع جدران معبدها ال�سغري تقدم بيئة م�سرية متعددة الثقافات مع بدايات الع�سر 

البطلمى.

مقربة بتوزيريس فى تونا اجلبل

مل ت�ستمر زيارتنا لآثار املنيا غري يوم واحد، ثم ركبنا القطار اإىل الأق�سر التى 
اآثارها واأهميتها، والتى مل نتمكن من زيارتها  اأيام، وذلك لكرثة  اأقمنا بها ثلثة 
كلها، واكتفينا بزيارة معبد الأق�سر ومعبد الكرنك على ال�سفة ال�سرقية، ومعبد 
حت�سب�سوت )خام�ص ملوك الأ�سرة الثامنة ع�سرة 1507-1458 ق.م( الذى عرف 
اأي�سا با�سم الدير البحرى ومقابر امللوك ومقابر امللكات ومقابر النبلء على ال�سفة 
واملعلومات  القدمي  امل�سرى  بالرتاث  م�سحونة  الأق�سر  اآثار  للنيل. جميع  الغربية 
املثرية من �ستى اجلوانب ال�سيا�سية والع�سكرية والقت�سادية والجتماعية ونحوها 
من اأوجه الن�ساط الإن�سانى املمتع، وخا�سة ع�سر الدولة احلديثة وهو ع�سر املجد 
والتو�سع الإمرباطورى؛ اإىل جانب هذا كله كان جميع زوار الأق�سر يجدون متعة 
اأن  التحديد  وجه  على  واأذكر  التذكارية.  الهدايا  حملت  بني  التنقل  فى  خا�سة 
الدكتور جنيب ا�سطحب جمموعة من الطلبة اإىل م�سنع متخ�س�ص فى �سناعة 

)10(  هو الكاهن امل�سرى ال�سهري بتوزيري�ص Petosiris الذى �سهد زمن نهاية الأ�سرة الثلثني 
امل�سرية وبداية حكم اأ�سرة البطاملة.
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الأوعية املرمرية يدويا على نف�ص منط الأوعية الفرعونية القدمية. وكنا نرى اأمامنا 
العمال وهم ينحتون الوعاء باأنواع من الآلت البدائية مبهارة فائقة. وفعل اأعجبنى 
وعاء مرمرى وا�سرتيته بثلثة جنيهات، وما زلت اأحتفظ به اإىل يومنا هذا. و�سادف 
بعد ذلك ب�سنوات كثرية بنحو ثلثني عاما، اأن زارنى اأ�ستاذ اأمريكى فلحظ الوعاء 
اأخربته  حني  اإعجابا  وازداد  به.  اإعجابه  فاأبدى  ال�سالون،  فى  الأرفف  اأحد  على 
بق�سة امل�سنع اليدوى القدمي الذى مل يعد له وجود، فبادرنى بال�سوؤال »ترى كم 
وعاء كان العامل ينتج فى اليوم الواحد؟" فلما اأجبته: »هذا اأمر ي�سعب تقديره، لأن 
جميع اآلت احلفر والنحت وال�سقل يدوية، والوعاء الواحد يتناوله اأكرث من عامل 
ح�سب تخ�س�سه«. فكان تعليقه اإنه اأراد فقط تقدير اأجر العامل فى اليوم. وازداد 
الأمر �سعوبة فى الزمن القدمي حني مل تكن هناك نقود، ويتم التعامل بتقدمي خبز 
وطعام اأو ملب�ص اأو نحوها. وهكذا وجدت هذا الوعاء املرمرى الذى اقتنيته فى 
ال�سنة الأوىل من حياتى اجلامعية حتول اإىل در�ص فى القت�ساد وم�ستوى املعي�سة 
لعامل فى العامل القدمي؛ كما كانت تلك الرحلة بداية تعرفى العابر على الزميلة عزة 

كرارة التى اأ�سبحت زميلة العمر بعد ذلك.
من الأق�سر، اجتهنا لزيارة موقعني اأثريني فى يوم واحد، هما دندرة واإدفو، 
وبهما معبدان يعتربان من اأكرث املعابد القدمية كمال وجمال. يرجع الق�سم الأكرب 
من املعبد القائم الآن فى دندرة اإىل بدايات الع�سر الرومانى بني عهدى اأغ�سط�ص 

)54-68م(،  ونريون  م(   14  – ق.م   27(
تثبت  القدم  فى  موغلة  اأ�سا�سات  وجود  رغم 
الدولة  منذ  دينية  باأهمية  املوقع متتع  اأن هذا 
القدمية باعتباره مركزا لعبادة الإلهة حتحور 
ربة احلب واملو�سيقى واملرح )تقابل اأفروديتى 
عند اليونان(. ومما متّيز به معبد دندرة وجود 
حجرة فوق ال�سطح تغطيها كتلة حجرية واحدة 
الفلك  اأبراج   الغائر  بالنحت  عليها  �سورت 

الثنى ع�سر املعروفة. ونظرا لطرافة وندرة مثل هذا الت�سوير حر�ص الفرن�سيون 
من علماء امل�سريات على تفكيك �سطح تلك احلجرة ونقلها اإىل متحف اللوفر فى 
باري�ص، قاموا بدرا�ستها مع عمل ن�سخة مماثلة وو�سعوها فى مكانها مبعبد دندرة. 

معبد حتحور فى دندرة
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كانت حتحور فى اللهوت امل�سرى زوجة 
العظيم  اإدفو  معبد  فى  املعبود  حور�ص  للإله 
الذى   اليونان(،  عند  اأبوّلون  الإله  )ويقابل 
يعترب الآن اأكمل املعابد امل�سرية التى تخلفت 
األفى  من  اأكرث  مرور  بعد  القدمي،  العامل  من 
عام منذ اإن�سائه. بداأ اإن�ساوؤه فى عهد بطلميو�ص 
الثالث فى237 ق.م، وا�ستمر بناوؤه طيلة الع�سر 
امل�سهورة  معامله  ومن  ق.م.  البطلمى حتى 57 

من  الكتب  بع�ص  بعناوين  �سجل  اجلدران  على  ونق�ص  املعبد،  مكتبة  غرفة  بقاء 
حمتوياتها.

بعد ذلك �سافرنا بالقطار اإىل اأ�سوان التى اأقمنا بها يومني كاملني، متتعنا فيهما 
بطق�سها اجلاف اجلميل وبزيارة اأهم معاملها، مثل امل�سلة املك�سورة فى مكانها حيث 
�سرح لنا الدكتور جنيب كيف كان القدماء يقطعون اجلرانيت ويف�سلون امل�سلة من 
اجلبل ويتم نقلها على طوافات من خ�سب فى نهر النيل. كما زرنا جزيرة النباتات 

ال�سهرية بالنباتات ال�ستوائية التى كانت مو�سع 
عرفت  والتى  الوقت،  ذلك  فى  ملكية  عناية 
 .)Elephantine( قدميا با�سم جزيرة اإليفانتني
وفيها مقيا�ص النيل القدمي، الذى كان يقا�ص به 
في�سان النيل كل عام حني يبلغ اأق�سى ارتفاع له 
قبل نهاية �سهر اأغ�سط�ص، وتبداأ ال�سنة اجلديدة 

عند امل�سريني ب�سهر »توت«.
كما �ساهدنا الأطراف العليا ملعبد »فيله« )Philae، ومعناها جزيرة ال�سداقة( 
اأن  ال�سم  ومن�ساأ  القدمي.  اأ�سوان  خزان  مياه  اأجزائه  معظم  تغمر  كانت  الذى 
المرباطور ج�ستنيان )Justinian 527-565م( و�سل اإىل عقد اتفاق مع القبائل 
النوبية، التى كانت ل تزال تقد�ص معبد الإلهة اإيزي�ص، وطلبت من ج�ستنيان اأن ي�سمح 
لها كل عام اأن يحملوا متثاًل لإيزي�ص ليطوف بقرى النوبة حتى يتمكن غري القادرين 
من اأهاىل النوبة على الو�سول اإىل اجلزيرة من روؤية التمثال، ومن ثم كانت الت�سمية 
بلفظ »فيله« ومعناه جزيرة ال�سداقة. وهو منوذج على مهارة الإمرباطور ج�ستنيان 

معبد حتحور فى دندرة

مقياس النيل فى إلفانتني
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فى التعامل مع اأهايل النوبة. وبذلك انتهت رحلة ال�سعيد هذه، التى اأفدنا منها 
معلومات تاريخية كثرية. وهكذا كنت موؤمًنا باأهمية زيارة املواقع الأثرية منذ بدء 

درا�ستى اجلامعية)11(.

جزيرة فيلة

على اأى حال بعد اأن اأمتمت درا�ستى اجلامعية فى �سنة 1951 وكنت متفوًقا وُعينت 
معيًدا للتاريخ القدمي اليونانى والرومانى فى 6 اأكتوبر، كان الأ�ستاذ امل�سئول عن هذا 
املجال هو الأ�ستاذ اآلن وي�ص، وكنت اأعمل معيًدا له، فبعد انتهاء حما�سرته فى كل 
مرة اأقوم ب�سرح ما ا�ستع�سى على بع�ص الطلبة اإدراكه من املحا�سرة. ولكن هذا 
الو�سع مل ي�ستمر طويًل ب�سبب تطورات ال�سيا�سة وتعقدها بني م�سر وبريطانيا فى 
ذلك الوقت، وقام رئي�ص احلكومة م�سطفى با�سا النحا�ص باإلغاء معاهدة �سنة 1936، 
اأ�سدرت احلكومة امل�سرية قراًرا بف�سل جميع الربيطانيني  اأن  وترتب على ذلك 
العاملني فى احلكومة ومنهم بال�سرورة الأ�ستاذ اآلن وي�ص، الذى كان ي�سرف على 
درا�ساتى العليا، فقال ىل فى ذلك الوقت اإذا كنا ل ن�ستطيع اأن نلتقى فى الكلية فلنلتق 

)11(  اإىل هنا توقفت الدكتورة/ عزة كرارة عن الكتابة وكان ذلك قبل وفاتها بب�سعة اأيام. وبعد 
عودته اإىل الإ�سكندرية بعد اأن فقد رفيقة حياته، األح املقربون من الدكتور م�سطفى عليه فى 
اأن يكمل مذكراته، وكانت لديه رغبة موؤكدة فى اإمتامها وفاء لوعد قطعه للدكتورة عزة. وقد 
وقع الختيار على واحدة من اأكفاأ املعيدات بق�سم الآثار والدرا�سات اليونانية والرومانية بكلية 
الآداب، لكى ت�ساعده فى كتابة ما تبقى من املذكرات، وهى الآن�سة �شارة �شربى املتخ�س�سة فى 
الأدب اليونانى واللتينى املقارن. وقد قامت �سارة باملهمة خري قيام وكانت حتمل قدرا كبري من 

املحبة والإجلل والعتزاز باأ�ستاذ الأجيال الذى جل�ست اإليه واقرتبت من فكره املتميز. 
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فى منزله. ولكن هذا الو�سع مل ي�ستمر طويًل لأنه ا�سطر اإىل مغادرة البلد. ومت 
انتداب املرحوم الأ�ستاذ زكى على ليتوىل الإ�سراف والتدري�ص. ف�سل الأ�ستاذ زكى 
على اأن يقوم هو بتدري�ص فروع هذا التخ�س�ص لل�سنوات الثانية والثالثة والرابعة، 
ووكل اإىّل مهمة تدري�ص تاريخ اليونان لل�سنة الأوىل. واأذكر اأنى واجهت موقًفا حرًجا 
حني ذهبت للتدري�ص ووجدت الطلبة خارج القاعة، فطلبت منهم الدخول للمحا�سرة 
و�سعرت اأنهم نظروا اإىّل �سزًرا، وقالوا ىل: »نحن بانتظار الأ�ستاذ«، فقلت لهم: »اأنا 
الذى �ساأقوم بالتدري�ص«. واأذكر اأنى كنت اأعد حما�سراتى واأُ�سطر اأحياًنا اإىل موا�سلة 

الليل بالنهار فى قراءة الكتب الأجنبية اخلا�سة بهذا الفرع. 

مع آالن ويس فى جامعة فاروق األول

العام اجلامعى 1951-1950

يف هذا الوقت كان قد مت الإعلن عن عدد من البعثات العلمية فى جمالت 
خمتلفة، وكان من بينها بعثة للتخ�س�ص فى تاريخ اليونان والرومان. وح�سب النظام 
املتبع فى ذلك الوقت مت تر�سيحى لهذه البعثة من قبل الكلية وجمل�ص اجلامعة، وبقى 
اأن ُيعتمد هذا الرت�سيح من جلنة البعثات فى القاهرة. وكان ذلك فى �سهر اأكتوبر، 
ونظًرا لإلغاء معاهدة �سنة 1936 قررت جلنة البعثات وقف البعثات للخارج اإل بعد 
الكلية  وتقدمت  النادرة.  التخ�س�سات  با�ستثناء  املاج�ستري  درجة  على  احل�سول 
باقرتاح ا�ستثناء هذه الدرا�سة من �سرط املاج�ستري باعتبارها من الدرا�سات النادرة. 
ولكن الأمر ا�ستغرق نحوا من عامني ملوافقة جلنة البعثات على هذا ال�ستثناء، حتى 
كان عام 1953 حني متت املوافقة اأخرًيا على هذا ال�ستثناء فى �سهر يوليو من �سنة 
1953، فاجتهت اإىل اأمني عام جامعة الإ�سكندرية فى ذلك الوقت، وهو الدكتور اأحمد 
جنيب ها�سم، وقلت له »يبدو اأن درا�ستى ت�سطدم بظروف ال�سيا�سة، واأنا ل اأريد اأن 
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ت�سيع من يدى هذه الفر�سة، ولذلك اأرغب فى �سرعة ال�سماح ىل بال�سفر اإىل جامعة 
كمربيدج باإجنلرتا ح�سب قرار جلنة البعثات« ووجدت تاأييًدا وم�ساندًة منه، ومد يده 
اإىل بجريدة »اإيجيب�سن جازيت Egyptian Gazette« على مكتبه وقال ىل: »لقد راأيت 
اإعلنًا فى هذه اجلريدة من جامعة كمربيدج ملا كان ي�سمى بالدرا�سات ال�سيفية 
للأجانب، اكتب طلبًا حل�سور هذه الدرا�سات ال�سيفية للتقوية فى اللغة الإجنليزية«. 
واأخذ الطلب الذى كتبته و�سعد اإىل مدير اجلامعة وح�سل على موافقته وقال ىل: 
»اركب اأول مركب جتدها« وفعًل �سافرت فى منت�سف يوليو 1953 وانتظمت فى اأحد 

ف�سول هذه الدرا�سات ال�سيفية، وكانت فى النظم الربيطانية.
ليعتادوا  الطلبة  بني  مناق�سات  اإثارة  على  يحر�ص  املادة  لهذه  املدر�ص  كان 
احلديث باللغة الإجنليزية، وكان من بع�ص هذه املو�سوعات العلقات بني م�سر 
وبريطانيا. وعرف الأ�ستاذ اأنى م�سرى فاهتم باأن يتعرف على الكلية التى اأن�سم 
  Fitzwilliam كلية فيتزويليام  اأنها  له:  اإليها ح�سب نظام جامعة كمربيدج فقلت 
 Stephen Ranulph Kingdon Glanville( فقال ىل: »اإذهب اإىل الأ�ستاذ جلنفيل
1956�1900( اأ�ستاذ الدرا�سات امل�سرية القدمية« ورتب ىل موعدًا مع هذا الأ�ستاذ 
King’s Col�  الذى �ساعدنى على اأن اأُقبل فى الكلية التى ينتمى اإليها وكانت ت�سمى
lege . واأذكر اأن الأ�ستاذ جلنفيل حدد ىل موعدًا فى اليوم التاىل لأ�سطحبه اإىل 
ق�سم الدرا�سات امل�سرية القدمية ثم فاجاأنى باأن اأ�سلم ىل مفاتيح مكتبة الق�سم 

لأمتكن من العمل �سواء بالليل اأو بالنهار. 
ولكن ع�سويتى فى King’s College مل ت�ستمر طويًل لأننى ات�سلت باأ�ستاذ 
 Arnold Hugh Martin( الأ�ستاذ هيوجو جونز والرومانى وهو  اليونانى  التاريخ 
 King’s الذى �ساألنى عن الكلية التى اأنتمى اإليها، فقلت له )Jones 1904�1970
College، ولكنه مل يقبل انتمائى اإىل هذه الكلية وف�سل اأن اأنتقل اإىل الكلية التى 
 Jesus College وهكذا ا�ستقر بى احلال فى كلية Jesus College ينتمى هو اإليها
ثم فاجاأت الأ�ستاذ جونز باأننى ل اأرغب فى البدء فى ر�سالة الدكتوراه واأننى اأريد 
اأن اأنتظم فى درا�سة اللغتني اليونانية واللتينية من البداية، فاأحالنى اإىل الأ�ستاذ 
امل�سرف على اللغات اليونانية واللتينية، الذى طلب منى حل امتحان القبول فى 
اجلامعة ب�سرط اأن اأكتب كل كلمة �سعبة وا�ستخرجها من القامو�ص فى الهام�ص. 
وحني مت ذلك اأفاد اأن م�ستواى اأدنى من املطلوب بكثري. وحني واجهته برغبتى فى 
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خو�ص التجربة الكل�سيكية من بدايتها اجلامعية قال ىل: »اإذن 
لبد من اأن يرتفع م�ستواى خلل عام واأتقدم للمتحان ذاته«، 
وهكذا تاأجل قبوىل باجلامعة للإعداد لدرجة اللي�سان�ص �سنة 
كاملة، وفى نهاية هذا العام وفقت فى المتحان الذى اأجراه ىل 
الأ�ستاذ جونز، وارتاح اإىل قدرتى على خو�ص جتربة الدرا�سات 
انتهت  قا�سية  بداأت مرحلة  وهكذا  فى كمربيدج.  الكل�سيكة 
فى  �سرعت  وبعدها  �سنتني،  مدة  بعد  احلمد  وهلل  بالتوفيق 

الإعداد للدكتوراه، وهى مرحلة مثرية عقلًيا وعلمًيا.

مرحلة الدكتوراه

وتبداأ بال�سرورة بتحديد مو�سوع الر�سالة. وكنت اأتوقع اأن يقرتح علّى الأ�ستاذ 
مو�سوًعا اأو مو�سوعات يف�سلها، ولكن فوجئت باأن يطلب منى اقرتاح املو�سوعات 
اأ�سبوعني  اأو  اأ�سبوع  كل  مرة  نلتقى  اأن  عادة  العمل  نظام  وكان  اأنا.  اأف�سلها  التى 
للمناق�سة، وفعًل بعد اأ�سبوعني التقينا واقرتحت عليه املو�سوعات التى كنت اأف�سل 
العمل بها، وكان من بينها مو�سوع يتعلق مبدنية الإ�سكندرية فى الع�سرين البطلمى 
األ  اأعمل فيه، ولكنه اقرتح  اأن  والرومانى. وهو املو�سوع الذى قبل الأ�ستاذ جونز 
تقت�سر الدرا�سة على الع�سر الرومانى الأول واأن متتد اإىل الفتح العربى، وهو اأمر 
ملواطنى  درا�سة  الر�سالة  مو�سوع  يكون  اأن  على  اأ�سر  ولكنه  البداية،  فى  اأفزعنى 
الإ�سكندرية ابتداء من تاأ�سي�سها اإىل الفتح العربى، وهو اأمر كنت متهيبًا منه، ولكنه 
الر�سالة فى  تبلور مو�سوع  النحو. وهكذا  اأن الدرا�سة تكتمل بهذا  �سجعنى، وقال 
درا�سة طبقة الإ�سكندريني على امتداد فرتة تاريخها القدمي كله، وبعد عدة لقاءات 
حتدد مو�سوع الر�سالة فى اأن ي�سمل طبقة مواطنى الإ�سكندرية فى الع�سر البطلمى 
ثم الرومانى ثم البيزنطى، لي�ص داخل الإ�سكندرية فقط ولكن اأن اأتناول وجودهم 
فى كل اأنحاء م�سر خا�سة واأنها كانت طبقة متميزة اجتماعيًا وقانونيًا، وبال�سرورة 
لي�ص هنا جمال �سرد كل عنا�سر هذا املو�سوع، ولكن ميكننى اأن اأ�سري اإىل النقاط 
بطبقة  التعريف  حتديد  هى  البداية  نقطة  وكانت  الر�سالة.  تناولتها  التى  الهامة 
الإ�سكندريني. وكان منهجى فى الدرا�سة كلها اأن كل مو�سوع اأتناوله اأح�سر م�سادره 
الأدبية والوثائقية فى الربدى والنقو�ص اليونانية اأو اللتينية. ورغم اأنى كنت اأتناول 

هوجو جونز
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املو�سوع مواجهة مبدئية ب�سرف  اأواجه  ولكنى  ال�سابقة علّى  التاريخية  الكتابات 
النظر عن كل ما قيل ب�ساأنه. وكانت امل�سكلة الأوىل التى واجهتها هى مو�سوع حتديد 
التعريف بطبقة الإ�سكندريني، وكان عدد غري قليل من علماء التاريخ القدمي قد 
واجهوا هذه امل�سكلة من قبل، وكان الراأى قد ا�ستقر بينهم على اأن طبقة الإ�سكندريني 
مل تكن تتكون من فئة واحدة ولكن من فئتني على الأقل: طبقة كاملة املواطنة، وطبقة 
الأقل  والطبقة  واجتماعية،  �سيا�سية  بامتيازات  تتمتع  الكاملة  الطبقة  �ساأًنا.  اأقل 
تتمتع فقط بامل�ستوى الجتماعى. وكما ذكرت كنت اأبداأ بتناول امل�سادر القدمية 
جميعها، وكان قد تبني ىل اأن هذه امل�سادر ل تربر النظرية ال�سائدة، وانتهيت اإىل 
اأن الإ�سكندريني كانوا من فئة واحدة. ومن الطريف اأن اأ�ستاذى جونز كان من �سمن 
موؤيدى النظرية القائمة، هذا اإىل جانب موؤرخني فطاحل يعرفهم املتخ�س�سون من 
 Pierre Jouguet( وجوجيه ،)Wilhelm Schubert 1873�1960( اأمثال �سوبرت
1949�1869( واآخرين. واأذكر املقابلة مع الأ�ستاذ حني �ساألنى عن راأيى فى هذا 
الأمر، وقلت له اأننى قد انتهيت اإىل فكرة تخالف الراأى ال�سائد الذى كان ينتمى له 
هو �سخ�سًيا، واأذكر قوله على �سبيل الدعابة اإن هذه فكرة ثورية، واأخذ اأوراقى التى 
كنت قد كتبتها، واأوردت فيها امل�سادر التى اأعتمد عليها حتى و�سل اإىل جمموعة 
قانونية من الع�سر الرومانى، وراأيت اأنه اإذا اأخذنا بنظرية انق�سام الإ�سكندريني 
اإىل فئتني اأو اأكرث فاإن وحدة هذا القانون الرومانى تنهار، وهنا اعتدل الأ�ستاذ فى 
جل�سته وقال ىل: »اإنها فكرة ثورية فعًل، يبدو اأنك قد قمت بحل لغز من األغاز التاريخ 
القدمي«. وانتهيت اإىل اأن الإ�سكندريني كانوا من فئة واحدة من الناحية القانونية. 

كان ملوقف جونز فى قبول ما اقرتحته فى هذا الف�سل دعمًا علميًا قويًا جدًا. 
من مو�سوعات الر�سالة التى اختلفت فيها مع من �سبقنى ف�سل يتعلق بتنظيم 
الربدى فى  اأ�ستاذ  املو�سوع  تناولوا هذا  ال�سن، وكان ممن  بكبار  يتعلق  اجتماعى 
 ،)Eric Gardner Turner 1911�1983( ترنر اإيريك  الأ�ستاذ  وهو  لندن  جامعة 
كبار  ملو�سوع  تناولك  اإن  بقوله  مناق�سته  وبداأ  مناق�ستى.  اأع�ساء جلنة  اأحد  وكان 
ال�سن فى الإ�سكندرية -رغم اأنه يرف�ص ما كان قد ن�سره هو- ولكنه قال ىل اأوؤكد 
لك اأنك على حق واأننى اأخطاأت. هذا التوا�سع من الأ�ستاذ الكبري زادنى ثقة فى 
 The النف�ص خا�سة واأنه ن�سحنى ب�سرورة ن�سر هذا الف�سل علميًا، ومت ن�سره فى
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ا الف�سل اخلا�ص  Journal of Egyptian Archaeology)12(، التى ن�سرت فيها اأي�سً
باملواطنني)13(. واأذكر فى مناق�سة الأ�ستاذ Turner، اأنه اعرت�ص على ق�سم كبري فى 
الر�سالة اخلا�ص مبلكية الأر�ص، وقال ىل: »اإن الربديات التى ميكن اأن ُتكت�سف فى 
امل�ستقبل قد تنق�ص نتائجك«، ووجدت نف�سى اأندفع فى الرد عليه باأن اأ�ساأله: »هل 
هناك بردية مت ن�سرها حتى الآن تختلف عن نتائجى؟" فقال: »ل«، فقلت له: »من 
املحتمل اأن الربديات التى �سوف تكت�سف م�ستقبًل توؤيد نتائجى«. وهنا تدخل املناق�ص 
الآخر من الأ�ساتذة وقال: »نرتك الأمر عند هذا احلد ونرى ماذا ياأتى به امل�ستقبل«. 
من هذا يت�سح اأن مرحلة الدكتوراه كانت مرحلة حا�سمة فى اإن�ساج درا�ستى العلمية. 
لعل من املنا�سب اأن اأذكر بع�ص اأوجه الن�ساط العام التى كنت اأمار�سها اأثناء 
Clas�  الدرا�سة. من ذلك حني بداأت مرحلة البكالوريو�ص فى الدرا�سات الكل�سيكية
sics �سنة 1954 قررت اأن اأ�سرتك فى فريق التجديف اخلا�ص بالكلية، ولكن كانت 

ريا�سة التجديف ريا�سة قا�سية وفيها نخ�سع لنظام قا�ص 
اأن متطلبات الدرا�سة  وي�ستغرق وقتًا غري قليل، فى حني 
الكل�سيكية كانت اأكرث اإحلاحًا ووقتًا. وح�سب نظام جامعة 
كمربيدج كان ي�سرف على درا�ستى اأحد العلماء املرموقني 
David Roy Shackleton Bailey 1917�( ساكيلتون بيلي�
2005( وكان بطبعه ل مييل اإىل ممار�سة الريا�سة، ولذلك 
مع قرب نهاية ف�سل اخلريف )من اأكتوبر اإىل دي�سمرب( 
Classics  والتجديف،  الـ  اأختار بني  اأن  باأن علّى  اأنذرين 
الف�سل  نهاية  مع  وتوفقت   ،Classics الـ  اخرتت  وطبًعا 

الدرا�سى عن ال�سرتاك فى فريق التجديف. 
وفى جمال الن�ساط الطلبى العام كانت هناك فى اجلامعة جمعية طلبية 
ُعرفت با�سم »اجلمعية الفرعونية«، كان الطلبة امل�سريون قد بداأوا تاأ�سي�سها �سنة 
1904، وكان من الطبيعى اأن اأ�سارك فى ن�ساطها، واختارنى زملئى اأن اأكون رئي�سًا 
لها. وكان من الأخبار التى ترددت �سيا�سيًا م�سروع ال�سد العاىل، فطلب منى زملئى 
(12) 1964: The Gerousia in Roman Egypt, Journal of Egyptian Archaeol�

ogy 50, 164�169.
(13) 1962: The Alexandrian Citizenship, Journal of Egyptian  Archaeology 

46, 106�123

التجديف مرة أخرى
فى كمربدج عام 1997



72

اأن اأقدم حما�سرة عن م�سروع ال�سد العاىل، وفى هذه املنا�سبة ا�سرتيت كتابًا حديثًا 
عن النيل �سدر فى يناير 1952 وا�سمه The Nile.  وهو كتاب اكت�سب اأهمية علمية 
اإذ كان موؤلفه هري�ست )Harold Edwin Hurst 1880�1978( الرئي�ص الإجنليزى 
للرى فى م�سر ملدة قد تقارب ثلثني عاما. وذكر فى ملحٍق اأن �ساحب فكرة هذا 
امل�سروع كان من بني الأ�سر اليونانية التى كانت تعي�ص فى م�سر وي�سمى دانينو�ص 
)Albert Daninos Pasha 1834�1925( وتخ�س�ص فى م�سروعات الرى ودرا�سة 
واأدرج  �سنة 1951  نوفمرب  �سهر  الوفد فى  اإىل حكومة  لأول مرة  به  وتقدم  النيل، 
وكان من بني  للدرا�سة.  وقتئذ  ت�سمى  كانت  الأ�سغال كما  وزارة  �سمن م�سروعات 
من اختريوا لدرا�سة هذا امل�سروع املهند�ص عبد العزيز اأحمد، وكان من خريجى 
جامعة كمربيدج، وكان يتمتع مبكانة دولية فى جمال الرى. ومن ال�سدف اأن اأحد 
اأبنائه �سمري اأحمد كان زميًل ىل فى كلية Jesus وكان �سمن فريق التجديف. وفعًل 
قدمت هذه املحا�سرة العامة عن النيل وم�سروع ال�سد العاىل. وحدث فى مرحلة 
لحقة حواىل �سنة 1957-1958 اأن اأخربنى �سمري اأن والده جاء لزيارته فحر�ست 
على لقائه، ف�ساألته عن م�سروع ال�سد العاىل فاأخربنى اأنه كان �سمن الفريق املكلف 
بدرا�سته فى البداية ولكن بعد تطورات ال�سيا�سة واأحداث �سنة 1956 اأُهمل امل�سروع. 
ولكن بعد حرب 1956 تقدم دانينو�ص اإىل الرئي�ص جمال عبد النا�سر بفكرة امل�سروع 
من جديد، وكما هو معروف حتم�ص عبد النا�سر لهذا امل�سروع، ودعا خرباء الرى 
امل�سريني لإبداء الراأى، وقال لهم عبد النا�سر اإن هذا امل�سروع �سديد التكلفة و�سوف 
اأن يتعرف على راأيهم،  يكون له م�ستقبل على القت�ساد والرى فى م�سر، وطلب 
فاجتهت الأنظار اإىل املهند�ص عبد العزيز اأحمد باعتباره رئي�سًا لهم، وح�سب روايته 
قال اأنه قام بدرا�سة امل�سروع منذ بدايته فى �سنة 1951 وهو يعتقد فى اأهميته، ولكن 
بالدرا�سة تبني اأن هناك م�ساكل فى التنفيذ لبد من حلها قبل البدء فى التنفيذ. 
ومن اأهم هذه امل�ساكل م�سري طمى النيل، وم�سري مياه البحرية اإذا واجهت في�سانًا 
مرتفعًا وامتلأت باملاء، ولكنه فوجىء باأن عبد النا�سر بدا عليه الغ�سب، وهاجم 
عبد العزيز اأحمد بعنف وقال له: »اأنت تهاجم الثورة«، ورد عبد العزيز اأحمد باأنه 
مل يتحدث فى ال�سيا�سة ول فى الثورة، ولكنه ُدعى ليقول راأيه وقال راأيه ب�سراحة 
فما كان من عبد النا�سر اأن طرده من الجتماع. فعاد اإىل بيته وكان من معارفه عبد 
اللطيف البغدادى، وفى امل�ساء ات�سل به عبد اللطيف البغدادى واأخربه باأنه على 
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علم مبا حدث فى اجتماع ال�سباح، وكان يرى األ يذهب اإىل مكتبه بعد ذلك. فرد 
عليه قائًل: »بعد اأن قام رئي�ص الدولة بطردى لي�ص من املمكن اأن اأذهب اإىل العمل« 
وبحكم ال�سداقة مع عبد اللطيف البغدادى قام هذا الأخري بتي�سري خروجه من 

م�سر وذلك حني قابلته. 
رغم اأنى كنت ل اأميل للن�ساط ال�سيا�سى ولكنى كنت اأ�سارك فى ن�ساط الطلبة 
العرب، وُعرف عنى اأنى كنت اأوجه بع�ص النقد نحو عبد النا�سر، وذلك ملمار�سته 
�سيا�سة غري دميوقراطية وخا�سة بعد اإلغاء الن�ساط ال�سيا�سى والأحزاب فى م�سر. 
حتى اإذا كان عام 1958 ون�ساأت الوحدة بني م�سر و�سوريا، ودعانى زملئى من 
الطلبة العرب للم�ساركة فى اجتماع يناق�ص هذه الوحدة التى ن�ساأت. وكان الجتماع 
قيام  انتقدت  للم�ساركة  ُدعيت  وحني  امل�سرى،  البعثات  مكتب  مبنى  فى  منعقًدا 
الوحدة بني م�سر و�سوريا لأنها متت بغري ا�ستفتاٍء �سعبى، ولكنها وحدة بني روؤ�ساء 
�سيا�سيني، واأذكر اأن زميًل م�سريًا من كلية احلقوق قال ىل: »يا م�سطفى اأنت جاى 
فى بيت الع�سكر وت�سكر«، ومنذ ذلك الوقت اأُبلغت باأن هناك تقارير قد ُقدمت ب�ساأنى 
باأننى �سد النظام، ولكنى ان�سرفت اإىل درا�ستى فى مرحلة الدكتوراه حتى اأمتمتها 

بنجاح كما �سبق اأن ذكرت.
عدت اإىل الإ�سكندرية وعملت مدر�ًسا، ونظرًا لأننى كان علّى �سبهة اأنني �سد 
النظام كنت اأخ�سع ملراقبة، واأذكر اأن قريبا ىل كان تلميذًا فى كلية التجارة وجاء 
لزيارتى، ومل اأكن اأعلم اأن له ن�ساط �سيا�سى يوؤيد النظام. وعندما لحظ انتقادى 
لعبد النا�سر، قال هذا القريب با�ستعلء باأنه من الغريب اأن هناك �سخ�ص مثلى فى 
عائلتنا، فاأجبت عليه وبحكم القرابة: »اإذن اإذا ا�ستلمت خطاب الف�سل �ساأعرف 
من اأبلغ عنى«، فعقب على ذلك قائًل: »ل اأنت م�ص تبعى اأنت فيه نا�ص برتاقبك«. 
فى مثل هذا اجلو ال�سيا�سى، وعدم رغبتى فى التورط �سيا�سيًا كنت اأجتنب الن�ساط 
ال�سيا�سى عامة، وحدث فى �سهر رم�سان �سنة 1964 اأنى كنت خارج البيت فى بع�ص 
املهام العائلية، وحني عدت للبيت قيل ىل اأن الق�سر اجلمهورى طلبنى على التليفون، 
ففوجئت مبثل هذا الت�سال، فات�سلت ب�سديق ىل كان فى لندن اأثناء درا�ستى فى 
اجنلرتا وهو الدكتور خليل ح�سن خليل وكان يعمل م�ست�سارًا اقت�ساديًا فى رئا�سة 
اجلمهورية، وكانت علقتى به طيبة ك�سديق وزميل، فطلبته فى التليفون و�ساألته عن 
�سر هذه املكاملة، فاأخربنى اأنه كان قد اقرتح ا�سمى لأعمل فى اللجان ال�ست�سارية 
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لرئي�ص اجلمهورية. فقلت له: »اأنت تعلم اأنى اأجتنب الن�ساط ال�سيا�سى العام«. فقال 
ىل: »الأ�ستاذ عبد املجيد فريد �سكرتري خا�ص لرئي�ص اجلمهورية يريد مقابلتك«. 
وكنا فى عطلة ن�سف العام فى ذلك الوقت، واأخربنى باأنه يتحدث من مكتب عبد 
املجيد فريد، واأنه يريد اأن يكلمنى، فدعانى ملقابلته، وحاول اإقناعى باأنى كنت منتدبًا 
للتدري�ص فى جامعة القاهرة، فقلت له هذا فى الف�سل الدرا�سى الأول وقد انتهى، 
فرد باأنها لي�ست م�سكلة وقال: »األ ي�سادف اأن تاأتى للقاهرة؟" فقلت له: »اأحيانًا«. 
اأرتب لك لقاًء«، فقلت له: »�ساأذهب اإىل جامعة القاهرة  قال: »ات�سل بى و�سوف 
بعد اأ�سبوع لت�سليم اأوراق امتحان الف�سل الدرا�سى الأول«. فقال: »اإذن الأ�ستاذ عبد 
املجيد فريد �سينتظرك فى ذلك اليوم«. وفعًل بعد اأ�سبوع ذهبت اإىل القاهرة لت�سليم 
اأن  بعد  وقابلته  فريد  املجيد  الأ�ستاذ عبد  اإىل مكتب  توجهت  ثم  المتحان  اأوراق 
قابلت الدكتور خليل ح�سن خليل. فاأخربنى اأنى مدعو لل�سرتاك فى اإحدى اللجان 
ال�ست�سارية فقلت له: »اأنا ل اأريد اأن يكون ىل ن�ساط �سيا�سى«. فن�سحنى اأن اأكون 
لبقًا فى مقابلة الأ�ستاذ عبد املجيد فريد فرمبا يقنعنى. وفعًل قابلته وكان اإن�سانًا 
لبقُا، واأخربنى باأنه قد وقع الختيار علّى لأ�سرتك فى اإحدى اللجان ال�ست�سارية 
لرئي�ص اجلمهورية، فقلت اأن هذا العمل ي�ستلزم وجودى فى القاهرة واأنا ل اأح�سر 
للقاهرة بانتظام. فعر�ص علّى اأن اأنتقل اإىل جامعة القاهرة. واعتذرت باأن ظروفى 
العائلية تلزم وجودى بالإ�سكندرية. وكان لطيفًا من الأ�ستاذ عبد املجيد فريد اأن 
يخت�سر احلوار ويقول اإن �ساء اهلل تاأتى منا�سبة اأخرى«. وان�سرفت وكان الدكتور 
خليل ح�سن خليل بانتظارى فى اخلارج واأخربته مبا حدث فقال يجب اأن حتتاط 
لأنك �ستكون حتت املراقبة ملدة ثلثة اأ�سهر. وفعًل اأم�سيت هذه الأ�سهر الثلثة واأنا 

على حذٍر �سديد. 
املرة الثانية التى اقرتبت فيها من هذا اجلو ال�سيا�سى �سنة 1978 وذلك فى 
زمن رئا�سة اأنور ال�سادات، وكان قد اأعلن فى اأحد الجتماعات اأنه قد اعتزم تكوين 
جلنة لدرا�سة تاريخ ثورة 1952، وجتميع وثائقها. وحني �سمعت النباأ فى التليفزيون 
قلت مازحًا لأ�سرتى: »يبدو اأن التاريخ �سوف يكتب بقرارات جمهورية«. وفى اليوم 
التاىل كان ابنى عمرو قد ت�سلم جريدة الأهرام ونظر فى حمتوياتها، وفوجئت باأن 
قال ىل باأن ا�سمى موجود باجلريدة فقلت مازحًا: »لزم قب�سوا عليه اأو ف�سلوه«، 
وفوجئت بتكوين اللجنة واأنى ع�سو فيها. قلت لأفراد اأ�سرتى اأننى �سوف اأعتذر اأو رمبا 
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هناك خطاأ فى ال�سم. وات�سلت ب�سديق ىل فى جامعة عني �سم�ص اأعرف علقاته 
ال�سيا�سية وقلت له اأن وجود ا�سمى فى اللجنة رمبا يكون خطاأ مطبعيًا لأنى ل�ست 
اأ�ستاذًا للتاريخ احلديث. وبعد اأن قام هذا ال�سديق بات�سالته بامل�سئولني قال ىل: 
»ل.. هم يريدون اأ�ستاذ التاريخ الرومانى«. ون�سحنى هذا ال�سديق بعدم العتذار 
حتى ل اأثري ال�سكوك حول �سخ�سى، وفعًل ُدعيت اإىل الجتماع الأول لهذه اللجنة 
التى تراأ�سها فى ذلك الوقت نائب رئي�ص اجلمهورية حممد ح�سنى مبارك، وكان 
الجتماع فى ق�سر عابدين. ولحظت اأن عدد الأ�ساتذة املتخ�س�سني فى التاريخ 
كانوا قلة مثل الدكتور جمال زكريا قا�سم )1938-2007( اأ�ستاذ التاريخ احلديث 
فى جامعة عني �سم�ص، واأ�ستاذة التاريخ الإ�سلمى فى عني �سم�ص الدكتورة �سيدة 
اإ�سماعيل كا�سف )توفيت 2015(، واأ�ستاذ التاريخ احلديث فى جامعة عني �سم�ص 
الدكتور اأحمد عزت عبد الكرمي )1909-( واأ�ستاذ القانون الدوىل بكلية احلقوق 
جامعة الإ�سكندرية الدكتور طلعت الغنيمى )توفى 2000(، هذا اإىل جانب الدكتور 
بطر�ص بطر�ص غاىل )1922-2016( الذى اأ�سبح وزيرًا ونائبًا واأمينًا عامًا للأمم 
املتحدة. اأما معظم اأع�ساء اللجنة الذين بلغوا 19 فكانوا من رجال ال�سحافة، ومن 
اأ�سلحة اجلي�ص املختلفة، مثل الطريان والبحرية، اأو �سباط �سرطة، والدكتورة ليلى 
تكل ... واآخرون. وحني تناق�سنا فى كيفية العمل اجلماعى لحظت اأن املتكلمني غري 
متخ�س�سني، وهنا طلبت الكلمة من رئي�ص اللجنة وقلت اإن عندى جتربة فى العمل 
اجلماعى فى اإجنلرتا، وهى اأن نحدد الفرتات التاريخية التى �سنوؤرخ لها ابتداًء من 
1952، والتى تبداأ بفرتة جمل�ص قيادة الثورة، وكان يرتاأ�سها الرئي�ص حممد جنيب، 
وبعد ذلك تاأتى فرتة عبد النا�سر والأحداث التى حدثت بها حتى تاأميم القناة، 
والفرتات التالية، فنبداأ بالفرتة الأوىل جمل�ص قيادة الثورة وينق�سم اأع�ساء اللجنة 
ح�سب اهتماماتهم اإىل جلنة تخت�ص بوثائق وزارة اخلارجية، وجلنة تخت�ص مبجل�ص 
الوزراء، واأخرى للداخلية، واخرتت لنف�سى الفرتة الأوىل اخلا�سة مبجل�ص قيادة 
الثورة، كما اخرتت لنف�سى اأن اأدر�ص وثائقها لأنها فرتة حمدودة ب�سنتني وحمورية. 
وان�سم اإىّل كل من الدكتور جمال زكريا قا�سم والدكتورة �سيدة اإ�سماعيل كا�سف، 
واخرتنا الدكتور اأحمد عزت عبد الكرمي اأمينًا عامًا لهذه اللجنة. اإىل جانب هذه 
مركزية  جلنة  توجد  للدولة  العام  الن�ساط  جمالت  كل  فى  املتخ�س�سة  اللجان 
يراأ�سها عزت عبد الكرمي ومعه اثنان كم�ساعدين له من اأع�ساء اللجنة. وهنا قال 
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نائب الرئي�ص ح�سنى مبارك اإنها فكرة جيدة للعمل اجلماعى. واأع�ساء كل جلنة 
تقوم بتقدمي وثائقها للجنة املركزية، وكان من بينها دكتور طلعت الغنيمى، وهنا 
قال دكتور طلعت الغنيمى: »يا م�سطفى اأنت لزم تدخل اللجنة لأنك عارف نظام 
العمل«، فقلت له: »اأف�سل اأن يكون من اأ�ساتذة جامعة القاهرة«. بعد ذلك ذهبت مع 
اأع�ساء جلنة جمل�ص قيادة الثورة وهما دكتورة �سيدة اإ�سماعيل كا�سف ودكتور جمال 
زكريا قا�سم اإىل مركز اجتماعات جمل�ص قيادة الثورة الذى كان فى ال�سرتاحة 
امللكية على �ساطيء النيل. فلم جند �سخ�سًا م�سوؤوًل ولكن وجدنا موظفني عاديني 
و�ساألناهم عن حما�سر اجتماعات جمل�ص قيادة الثورة وفوجئوا بال�سوؤال، وقالوا: 

»لي�ص لدينا اأى اأوراق«!. 
تلقيت  اأن  املعارف،  بع�ص  زفاف  حفل  وهى  اجتماعية  منا�سبة  فى  و�سادف 
دعوة حل�سورها يف ق�سر املنتزة مع املرحومة زوجتى. كان �ساحب الدعوة املحامى 
الأ�ستاذ على طمان، وهو الذى وجه اإىّل الدعوة باحل�سور، واأثناء الفرح فوجئت اأنه 
جاءنى واأخربنى اأن الأ�ستاذ كمال الدين ح�سني )واحد من ال�سباط الأحرار، ع�سو 
جمل�ص قيادة الثورة، وكان وقتذاك وزيرا للرتبية والتعليم، توفى 1999( موجود فى 
داخل الق�سر، ويريد مقابلتى. فقلت له: »اأنا كذلك اأريد اأن اأقابله« لأنه كان �سكرتري 
جلنة قيادة الثورة. وفعًل قابلته فى اإحدى غرف الق�سر وبداأ ب�سوؤاىل عّما نعمل 
فى جلنة ت�سجيل وثائق الثورة، فقلت له اأنا اأي�سًا اأريد اأن اأعرف عن جمل�ص قيادة 
الثورة التى كنت اأنت �سكرتريًا لها. قال: »هذا �سحيح«، ف�ساألته: »هل كنتم ت�سجلون 
حما�سر للجتماعات املختلفة؟" وقال: »كنا وخا�سة فى ال�سنتني الأوىل والثانية قد 
بداأنا نتوىل املنا�سب ال�سيا�سية وكنا نكتفي بت�سجيل خمت�سر ما يدور من مناق�سات 
وما ننتهي اإليه من قرارات وبعد ذلك اأعلن جمال عبد النا�سر بعدم احلاجة لكتابة 
اأية حما�سر واأنه هو �سخ�سيًا فى نهاية كل اجتماع يعلن قراراتها لل�سحافة«، ف�ساألت 
عن م�سري هذه الأوراق، فقال: »حني انتهت مهمة جمل�ص قيادة الثورة جمع جمال 
عبد النا�سر هذه الأوراق فى �سندوق من احلديد، واأُغلق بقفل و�ُسلم ل�سامى �سرف 

الذى كان رئي�سًا ملكتب عبد النا�سر«. وذكر ىل اأنه:
»فى اإحدى املنا�سبات الجتماعية كنا نتناول ال�ساى عند خالد حميى الدين 
بح�سور زكريا حميى الدين، واأثناء احلديث خطر لنا اأن فرتة جمل�ص قيادة الثورة 
فرتة مهمة فى تاريخ م�سر وفى تاريخ كل واحٍد منا واتفقنا على اأن نقابل جمال عبد 
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النا�سر ونعر�ص عليه هذه الفكرة، واقرتحنا اأن نعمل منها ميكروفيلم، ومُينح كل 
ع�سو من املجل�ص ن�سخة منها يحتفظ بها فى اأ�سرته، وفوجئنا باأن عبد النا�سر رف�ص 

الفكرة متامًا وقال هذه الأوراق لن يراها اأحد بعد الآن«. 
انتقلت  اأن هذا ال�سندوق  النا�سر، فقال  ف�ساألته وماذا حدث بعد وفاة عبد 
عهدته من �سامى �سرف اإىل اأ�سرف مروان �سكرتري اأنور ال�سادات. ومل ميكن العثور 
على اأثر لهذه الوثائق لأن اأ�سرف مروان كان يرتدد على لندن للدكتوراه. وفى اأعقاب 
اأحد اجتماعات جلنة ت�سجيل وثائق الثورة �سرت مع الدكتور عزت عبد الكرمي. وعند 
اخلروج من ق�سر عابدين �ساألته عمن اقرتح ا�سمى لع�سوية هذه اللجنة، وفوجئت 
باأن قال ىل: »اللى جابنى جابك«، وهكذا تبني ىل عدم جدوى ال�ستمرار فى امل�ساركة 

فى هذه اللجنة واعتذرت عن احل�سور.
عندما عدت من البعثة فى دي�سمرب 1960 كنت ل اأزال ع�سوا فى ق�سم التاريخ، 
ومل يكن هناك ق�سم يخت�ص بالدرا�سات اليونانية والرومانية، وفى ال�سنوات الأوىل 
اليونانية  الدرا�سات  هذه  فى  يتخ�س�ص  ق�سم  اإن�ساء  فكرة  ن�ساأت  ال�ستينيات  من 
والرومانية، وحدث نقا�ص داخل الق�سم حول التاريخ اليونانى والرومانى بالذات، 
لأن بع�ص اأ�ساتذة ق�سم التاريخ كانوا يرون �سرورة وجوده فى ق�سم التاريخ، وكنت 
متحم�ًسا فى جانب الفكرة التى تدعو اإىل جتميع الدرا�سات اليونانية والرومانية فى 
ق�سم م�ستقل. وهكذا مت اإن�ساء ذلك الق�سم، وكان يراأ�سه الدكتور حممد عواد ح�سني، 
ثم خلفه الدكتور لطفى عبد الوهاب رحمهما اهلل. وبذلك مت انتقاىل من ق�سم التاريخ 
اإىل الق�سم الذى اأطلق عليه اأوًل ق�سم احل�سارة اليونانية والرومانية. فى هذه الفرتة 
كنت اإىل جانب ن�سيبى فى املحا�سرات حري�سًا على تنظيم الرحلت العلمية اإىل 
املواقع الأثرية للطلبة. و�ساعدنى فى البداية على تو�سيع ا�سرتاك الطلبة من الأق�سام 
املختلفة اأننى عينت م�سرفًا على جلنة اجلوالة والرحلت. واأول رحلة كبرية حر�ست 
على تنفيذها كانت لزيارة اآثار ال�سعيد مبا فيها معبد اأبو �سنبل. وفوجئت اأن جتاوز 
مدينة اأ�سوان جنوبًا فى منطقة النوبة مل يكن اأمرًا �سهًل، فالإدارة امل�سرية كانت 
تنتهى تقريبًا عند اأ�سوان، ومل يكن هناك مكان ي�سلح للإقامة فى كل اأرجاء النوبة، 
واأنه كان يلزم ا�ستخراج جواز �سفر جماعى لأفراد الرحلة مبغادرة البلد، وكان 
موقع  هناك  كان  حيث  ال�سودان  حدود  على  حلفا  وادى  اإىل  الو�سول  اأي�سًا  يلزم 
مهياأ لإقامة اخليام واملع�سكر. كما لزم اأي�سًا اأن ن�ستخرج عملة اأجنبية لأن و�سيلة 
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النتقال جنوب اأ�سوان كانت �سركة ملحية �سودانية، وتبني ىل اأن نفقات الرحلة 
حتى وادى حلفا كانت �سعف نفقات الرحلة لأ�سوان. وهذا الو�سع ا�ستلزم مزيدًا 
من الدعم املايل للإنفاق على هذه الرحلة للطلبة، واأمكن حل الإ�سكال نظرًا لأن 
الرحلة لق�سم الآثار كانت مدرجة فى اللئحة. وكان احلل هو اأن تتكفل اجلامعة 
بجزء من النفقات ووزارة التعليم العاىل باجلزء الباقى. كما �ُسِمح لأع�ساء هيئة 
التدري�ص بال�سرتاك فى هذه الرحلة مع م�ساعفة قيمة ا�سرتاكهم. وكان من بني من 
ا�سرتك فى هذه الرحلة الأ�ستاذة هيلدا زالو�سر )Hilde Zalotscher( اأ�ستاذة اللغة 
الأملانية، وفى الق�سم اخلا�ص بالنوبة اتفقت مع ربان ال�سفينة على اأن يطيل فرتة 
التوقف عند معبدى اأبو �سنبل. واأذكر اأننا حني و�سلنا اإىل موقع معبد اأبو �سنبل فى 
موقعه الأ�سلى فاتفقت مع اأع�ساء الرحلة على النزول من املركب والتجمع اأمام باب 
املعبد، وحني جتمع اأع�ساء الرحلة كنت اأقوم فى كل مرحلة بعد املوجودين، وتبني 
اأن العدد كان ناق�سا، فنظرت اإىل الباخرة التى كانت تنقلنا وراأيت الأ�ستاذة هيلدا 
زالو�سر واقفة اأ�سفل ال�سلم ول تتحرك، وحاولت اأن اأ�سد انتباهها لأنها مل حت�سر 
اإىل مدخل املعبد، ولكن بدا عليها اأنها كانت فيما ي�سبه الغيبوبة، فاجتهت اإليها حتى 
اقرتبت منها وناديتها با�سمها هيلدا، و�ساألتها ملاذا مل تتجه اإىل مدخل املعبد، فقالت 
ىل: »اأنا كنت اأفكر فى املهند�ص الذى اختار موقع هذا التل لينحت منه هذا املعبد 
الذى اأ�سبح اأعجوبة من اأعاجيب الفن«)14(. وهكذا اكتمل عددنا ودخلنا املعبد، وكان 
فى ا�ستقبالنا مفت�ص الآثار امل�سئول. وبذلك حتققت اأمنيتى فى م�ساهدة معبد اأبو 

�سنبل فى موقعه الأ�سلى بكل تف�سيلته. 

أمام معبد أبو سنبل فى موقعه األصلى

)14(  كانت الأ�ستاذة زالو�سر حا�سلة على الدكتوراه فى تاريخ الفن.
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وبعد الزيارة ا�ستاأنفنا رحلة الباخرة اإىل وادى حلفا وذهبنا اإىل املوقع املخ�س�ص 
لإقامة اخليام هناك. وكانت العملة التى اأعطيت ىل فى الإ�سكندرية هى اجلنيه 
الإ�سرتلينى، فذهبت اإىل البنك العثمانى الوحيد فى البلد، ومت حتويل العملة من 
الإ�سرتلينى اإىل ال�سودانى. واأقمنا ثلثة اأيام وعدنا بنف�ص الباخرة ال�سودانية اإىل 

اأ�سوان ومن اأ�سوان اإىل الإ�سكندرية. 
ونظرًا لأن عدد من طلب ال�سرتاك فى هذه الرحلة كان يفوق امليزانية املخ�س�سة 
لنا، فقد ف�سلت اختيار طلبة اللي�سان�ص اأو الفرقة الثالثة، و�سائر الطلبة وعدتهم اأن 
يكون لهم فر�سة فى ال�سنة التالية، ولكن ح�سل فى ال�سنة التالية اأن تغري نظام احتاد 
الطلبة بحيث ُمنح الطلبة ا�ستقلًل كامًل فى تقرير ن�ساطهم والت�سرف فى ميزانية 
الحتاد، وهكذا فقدت �سلطة التحكم فى تلك الرحلت فى احتاد الطلبة. وجاءنى 
الطلبة الذين كنت قد وعدتهم باأن تكون لهم اأف�سلية فى ال�سنة التالية، وقلت اأنا عند 
وعدى ب�سرط اأن ننظم هذه الرحلة م�ستقلني عن �سلطة احتاد الطلبة، واأل يكون املبيت 
فى فنادق ولكن فى خيام، واأن نلتزم بنظام التق�سف ال�سديد. فحملنا ما ا�ستطعنا 
حمله من علب �سردين وتونة، وبي�ص م�سلوق، و«قر�ص« بدًل من اخلبز، وحني توجهت 
لرقابة النقد ل�ستبدال املبلغ امل�سرح به، وكانت ميزانية الرحلة امل�سرح بها 300 
جنيها ليبيا، بجانب حواىل 5 اأو 6 فرنكات �سوي�سرية. وحني قلت للم�سئول اإننا فى 
ال�سنة املا�سية ُمنحنا جنيهات ا�سرتلينى فاأفاد باأنه ل يوجد لديه هذا املبلغ وطماأننى 
اأن اجلنيهات الليبية كانت ت�ساوى اجلنيهات الإ�سرتلينى. وحني و�سلنا اإىل وادى حلفا 
بنف�ص الباخرة ال�سودانية توجهت اإىل البنك العثمانى ل�ستبدال العملة وفوجئت باأنه 
رف�ص اجلنيهات الليبية، وحني �ساألته عن ال�سبب قال اأن احلكومة ال�سودانية ت�سمح 
للبنوك بالتعامل فى ت�سع عملت دولية فقط، فتوجهت اإىل ناظر املدر�سة امل�سرية 
فى وادى حلفا، وكنت قد تعرفت عليه فى ال�سنة ال�سابقة، وعر�ست عليه هذه امل�سكلة 
اإن كان يعرف لها حًل، فطلبت منه اأن ي�سمح ىل با�ستخدام التليفون وخماطبة �سفري 
م�سر فى اخلرطوم، فقال ىل: »هل معك نقود اأخرى غري الليبية؟«، قلت: »معى 6 
فرنكات �سوي�سرية«، فقال: »تكفى ملكاملة تليفونية«، وكلمت ال�سفري، و�سرحت له املوقف، 
ففوجئنا به يرد: »اأنتوا تيجوا وجتيبوا م�ساكلكم معاكم!« فرددت عليه: »ال�سفري موجود 
حلل امل�ساكل« فرد: »اأنت جاى تعلمنى واجباتى« فغ�سبت لهذا الأ�سلوب وانتهت املكاملة 
بعدم التفاق. فن�سحنى الناظر باأن اأخاطب جامعة القاهرة فرع اخلرطوم. وفعًل 
ات�سلت بالأ�ستاذ عبد الهادى اأمني عام اجلامعة فى اخلرطوم و�سرحت له املوقف. 
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و�سادف وجود بع�ص الأ�ساتذة امل�سريني معه فى املكتب، وهكذا ن�ساأ نوع من املودة 
بيننا وبينه، فقال ىل: »اأمهلنى ن�سف �ساعة و�ساأرد عليك«، وفعًل بعد ن�سف �ساعة 
رد ردًا اإيجابيًا باأنه �سوف مينحنا 200 جنيها �سودانيا من ميزانية احتاد الطلبة على 
اأ�سا�ص اأن اأرد هذا املبلغ مبجرد العودة اإىل الإ�سكندرية. فعدت اإىل الت�سال بالأ�ستاذ 
عبد الهادى راجيا اأن يتم ذلك ب�سرعة لأننا �سن�سافر بعد يومني، ولو اأر�سلوه بالربيد 
امل�سجل لن ي�سل، ووعد خرًيا. واأخربت موظف البنك العثمانى بهذا التفاق، واأنه 
�ست�سله من جامعة القاهرة باخلرطوم مبلغ 200 جنيها �سودانيا للرحلة. وا�ست�سمحت 
الناظر فى اأن يعرينى املبلغ الذى �سيتم حتويله، فاعتذر باأنه لي�ص لديه ميزانية، 
ولكنه ا�سطحبنى اإىل ال�سوق العام بوادى حلفا، فدخلنا واجتهنا اإىل تاجر �سودانى 
تبدو عليه ملمح النبل والكرم، وطلب منه ناظر املدر�سة اأن مينحنى مائتى جنيه 
فا�ستخرج احلافظة ال�سودانية التى تطوى عدة مرات واأعطانى املبلغ املطلوب دون 
اأن ي�ساأل عن اأية تف�سيلت. وكان معى دفرت اأ�سجل فيه نفقات الرحلة وطلبت من 
التاجر اأن يعطينى ا�سمه الكامل وت�ساءل ملاذا، فقلت له اأنها اأول مرة ورمبا تكون اآخر 
مرة نلتقى فيها، ف�ساأكتب اإي�سال باملبلغ، وقال اأنه ل يتعامل بالأوراق: »اأنا ل اأتعامل 
بالإي�سالت«، وقال: »اأنت اأ�ستاذ والأ�ستاذ الناظر اأ�ستاذ، اإذا مل تكن كلمتكما لها 
قيمة، فعو�سى على اهلل«. وقد تاأثرت كثريًا بهذا ال�سلوك من �سخ�ص غريب، فاأخذت 
املبلغ وتوجهت اإىل الطلبة فى املع�سكر، ورويت لهم هذه الق�سة، وقلت لهم �ستان بني 
ت�سرف ال�سفري امل�سرى، والتاجر ال�سودانى الغريب، واأذكر اأن الطلبة �سعدوا بهذه 
الأنباء وقرروا الحتفال بحل الأزمة، وذلك ب�سراء خروف و�سويه على النار، واأم�سينا 
اأم�سية ممتعة. وبينما نحن نتناول الع�ساء ومنرح، واإذا مبوظف البنك ياأتينا قرب 
منت�سف الليل وي�سلمنى املبلغ. هذه بع�ص املفاجاآت واملغامرات التى ميكن اأن يواجهها 

الإن�سان فى هذه املواقف والتى كانت تنتهى نهاية �سعيدة على اأى حال.
ومن الرحلت التى ن�سقتها مع زميلى و�سديقى املرحوم الدكتور لطفى عبد 
الوهاب يحيى )1925-2014()15( كانت اإىل الواحات اخلارجة والداخلة. والواحة 

)15( لطفى عبد الوهاب يحيى، اأ�ستاذ احل�سارة اليونانية والرومانية َعَلم اآخر من علماء م�سر، وهو 
اأي�سا من موؤ�س�سى ق�سم الآثار والدرا�سات اليونانية والرومانية بكلية الآداب جامعة الإ�سكندرية، 
در�ص الدكتوراه فى جامعة لندن، ولكونه �ساعرا مولعا بال�سعر فقد �سرب فى اأعماق الدراما 
اليونانية بحثا وحتليل، ودر�ص نظرية امل�سرح من جذورها وتوج درا�ساته واأبحاثه فى هذا املجال 
بتاأ�سي�ص ق�سم الدرا�سات امل�سرحية بالكلية. وترك من بعده جيل من العلماء الذين ي�سار اإليهم 

بالبنان. تزامل طويل مع الدكتور م�سطفى العبادي ون�ساأت بينهما �سداقة فريدة من نوعها. 
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اخلارجة �ُسميت كذلك لأنها كانت فى املنطقة ال�سرقية من ال�سحراء الغربية وعلى 
اأقرب م�سافة من نهر النيل، على م�سافة 200 كيلومرتا تقريبًا من اأ�سيوط؛ اأما الواحة 
الداخلة فكانت اأكرث توغل فى ال�سحراء باجتاه الغرب. واكت�سبت الواحة اخلارجة 
اأهمية �سيا�سية فى اخلم�سينيات وال�ستينيات من القرن املا�سى، فقد قررت الدولة 
ا�ستغلل املياه اجلوفية فى تلك املنطقة، والتو�سع فى ا�ستغللها زراعيًا، واأطلق عليها 
ا�سطلح »حمافظة الوادى اجلديد«، واعُترِبت من م�سروعات الثورة فى زمن جمال 
عبد النا�سر. ومع ازدهار هذه املنطقة ازدادت جذبًا لل�سياحة، وخا�سة واأنه ُوجد بها 
عدد من املناطق الأثرية ومن اأ�سهرها جبانات البجوات امل�سيحية، وُتعترب من اأقدم 
اجلبانات امل�سيحية على امل�ستوى العاملى، وكان لها اأهمية خا�سة لأن بدايتها ترجع 
امليلدى، وكانت  الرابع  القرن  بعد  اإىل ما  وا�ستمرت  امليلدى،  الثانى  القرن  اإىل 
البداية  فى  وخا�سة  هناك  فكان  املختلفة،  املعمارية  باأ�ساليبها  متميزة  مقابرها 
مقابر ذات طابع قبطى، كما ُوجدت فى القرن الرابع مقابر اأكرث تاأنًقا وزخرفًة، 
وكان يطلق عليها ا�سطلحًا »املقابر البيزنطية«. وكانت تتميز بامل�سورات املوجودة 
عليها باألواٍن متعددة مع كتابات باأ�سماء القدي�سني اأو رموز انتقلت من الوثنية اإىل 
امل�سيحية. ونظرًا لأنها كانت مبنية بالطمى املحروق فى ال�سم�ص وذلك بف�سل اجلو 
�سديد اجلفاف فى هذه املنطقة، فقد كان من ال�سهل اأن حتتفظ بكثري من معاملها 

واألوانها والكتابات التى تنت�سر فيها. وتروى ق�سة طريفة عن 
من  الزوار  مينع  حتى  حار�سًا  لها  عينوا  فقد  املنطقة،  هذه 
الكتابة كما كان يحدث اأحيانًا، ولكن احلار�ص ا�ستيقظ يومًا 
قدمية،  كتابات  اأنها  يعرف  يكن  ومل  موجودة،  كتابات  ليجد 
فخ�سى من العقاب و�سرع فى حموها، ولكن اأمكن اإنقاذها قبل 
الذى كان  الآخر  الأثرى  املوقع  اأما  ي�ستاأنف حموها كلها.  اأن 

ينجذب اإليه الزائرون وال�سياح فهو معبد هيبي�ص)16(. 

ال�ساوى،  الع�سر  بناوؤه فى زمن  بداأ  ال�سمال من مدينة اخلارجة،  اإىل  )16(  يقع معبد هيبي�ص 
وا�ستكمل معظمه فى زمن داريو�ص الفار�سى )522 ق.م( وو�سع فى عهد نكتانبو الأول )380-
الثانى )285-246 ق.م(. كان املعبد  362ق.م( من الأ�سرة الثلثني ثم فى عهد بطلميو�ص 
خم�س�سا لعبادة ثالوث طيبة املكون من اآمون، موت وخن�سو، غري اأنه �سم اأكرث من حمراب 
لآلهة اأخرى مثل الإله اأوزيري�ص والإله �ست Seth، وكذلك الإله مني Min رب ال�سحراوات. 

متيز املعبد بنقو�سه من لوحات وكتابات تو�سح تطور الفن امل�سرى فى تلك احلقبة. 

معبد هيبيس
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ونظًرا لأننا كنا فى �سيافة حمافظ املنطقة فقد حر�ص األ نكتفى بزيارة الآثار 
واأن نتعرف على م�سروع فو�سفات جبل اأبو طرطور الذى كان يقع فى موقٍع متو�سط 
بني الواحة اخلارجة والداخلة، ورغم اأنه كان هناك طريق ممهد ي�سل بني الواحتني 
الرمل مما يعوق احلركة،  اأكوام هللية من  تتعر�ص لزحف  املنطقة  ولكن كانت 
واأحيانًا يهدد قرية بكاملها اإذا اعرت�ست م�ساره، ولذلك كنا نحر�ص على اأن نتجنب 
هذه التلل الرملية الزاحفة حتى و�سلنا اإىل موقع جبل اأبو طرطور وقابلنا املهند�ص 
مدير امل�سروع، و�سرح لنا اأهمية هذا امل�سروع واأن كمية الفو�سفات املُخَتزن فى هذا 
التل كانت تكفى لل�ستغلل والت�سدير ملدة مائة �سنة بحيث ت�سمح بت�سدير ع�سرة 
اآلف طن يوميًا. ولذلك َلِزم اأن ين�ساأ ميناء جديد على البحر الأحمر، وهذا امليناء 
ي�ستلزم بناء خط حديدى جديد لنقل كمية الفو�سفات املطلوبة يوميًا. ومن الغريب 
اأنهم �سرعوا فى تكليف مقاول فى بناء هذا اخلط احلديدى. ورغم اأن ر�سدى �سعيد 
اأن  راأى  الوقت قد  املناجم فى ذلك  )1920-2013( اجليولوجى امل�سرى ومدير 
اأن املقاول الذى اختري لتنفيذ اخلط اختار م�سارًا  اإل  يكون م�سار اخلط مبا�سرا 
خمتلفًا يتجه �سماًل اأكرث تكلفة واأكرث طوًل، وبعد اأن اأمت اأكرث من ن�سفه توقف العمل 
فى خط ال�سكة احلديد بعدما تكلف مبالغ كبرية. وبعد اأن انتهى مدير امل�سروع من 
�سرح اإمكانيات هذا امل�سروع طلب منا اإن كان لدينا اأى تعليق فتوجهت اإليه ب�سوؤاٍل 
بديهى، وهو هل �سيتم ت�سدير الفو�سفات خام اأو م�سفى؟ وفوجئت باأنه رد علّى باأنه 
�سيتم ت�سديره خاما، فقلت له اأن معلوماتى فى الكيمياء حمدودة ولكن انطباعى 
العام اأن ت�سدير الفو�سفات بعد تنقيته وت�سفيته من ال�سوائب وهى متثل كمية اأكرب 
من امل�سفى قد تهبط بكمية الت�سدير اليومية رمبا من ع�سرة اآلف اإىل األف، كما اأن 
�سعر امل�سفى قد يرتفع اإىل ع�سرة اأمثال ال�سعر اخلام، هذا مع اكت�سابنا خربة وت�سغيل 
وتدريب ن�سبة اأكرب من العمال، ومع ذلك فاجاأنى بقوله اأن هذه هى التعليمات. هذا 

منوذج من مناذج �سوء الدرا�سة للم�سروعات التى نقدم عليها واإهدار املال العام.

الرحالت اخلارجية: 

فى الإجازة ال�سيفية من كل عام كان الق�سم ينظم رحلة اإىل دولة من دول 
البحر املتو�سط، وكانت الرحلة الأوىل اإىل اليونان، وكانت رحلة ممتعة، وكنا نتلقى 
دعمًا من هيئة الآثار اليونانية نف�سها. كما اأذكر اأن هذه الرحلة �سملت مدينة موكينى 
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Mycenae ال�سهرية ومدينة اأثينا الغنية باآثارها ومن اأ�سهرها موقع الأكروبول، وما 
عليه من معابد واآثار مثل معبد البارثنون Parthenon، الذى ميثل معجزة هند�سية 
 ،Erechtheon فى ت�سميمه واأبعاده ونقو�سه الرخامية الرائعة، ومعبد الإرخثيون 
 Antonis Benaki( بيناكى  متحف  بزيارة  قمنا  كما  اأثينا.  فى  الوطنى  واملتحف 
1873-1954( الذى اأقام فى الإ�سكندرية وكون ثروة هائلة وجمع كمية من اآثارها 
وهى معرو�سة فى بناء فى مدينة اأثينا تربع به بيناكى نف�سه. كما قمنا بزيارة منطقة 
دلفى الرائعة فوق اجلبل، وخا�سة معبد اأبوّلون، كما زرنا موقع معركة ثرموبيلى 
Thermopylae)17( وق�سدنا اإىل جزيرة ديلو�ص Delos الغنية جدًا باآثارها، وكانت 
الرحلة اإليها �سعبة حيث ت�سل اإليها �سفينة من اأثينا فى ال�سباح تعود بعد الظهر 
مبكرا واأحيانا تهب العوا�سف فتتعطل امللحة ويتعطل الزائرون. كما ق�سدنا اإىل 

موقع مدينة كورنثة Corinth القدمية التى تتميز مبوقع مهم جتاريًا وع�سكريًا. 
 ،Rome فى �سنة اأخرى قمنا برحلة اإىل اإيطاليا وكان اأول ما زرناه مدينة روما
ومتاحفها  الكابيتول  وموقع  القدمية  الرومانية  باآثارها  التعريف  عن  غنية  وهى 
املتعددة وميادينها ال�سهرية بالنوافري املنحوتة نحتًا، وما يقام فيها من متاثيل رائعة. 
وبعد ذلك بوا�سطة الأتوبي�ص ال�سياحى ذهبنا اإىل نابوىل Naples وزرنا موقع بومبى 
Pompeii القريب منها، وهو موقع املدينة التى دمرها الزلزال فى �سنة 70 ميلديًا 
ولكن اأمكن الك�سف عن املوقع واإجراء حفائر يكاد يعيد تخطيطها القدمي وبيوتها 
القدمية من الع�سر الرومانى قبل الزلزال وثورة بركان فيزوف Vesuvius. بعد 
ذلك توجهنا �سماًل اإىل مدينة فلورن�سا Florence الغنية مبتاحفها وخا�سة متاحف 
الفن فى ع�سر النه�سة. وزرنا مدينة البندقية Venice وهى فريدة من نوعها لأنها 
تقوم على عدد كبري من اجلزر و�سوارعها هى فى الواقع قنوات مائية من البحر 

تتغلغل فى الياب�سة. 
وفى �سنة اأخرى ذهبنا اإىل اأ�سبانيا ورافقنا فى هذه الرحلة املرحوم الأ�ستاذ 
الدكتور ال�سيد عبد العزيز �سامل )1928-2003( وهو اأ�ستاذ الآثار الأندل�سية، وكان 
يقوم بال�سرح �سواء فى مدريد اأو فى بر�سلونة اأو فى بلد الأندل�ص مثل ق�سر احلمراء 

)17( موقعة �سهرية بني املدن اليونانية املتحالفة مع مدينة ا�سربطة �سد الفر�ص الذين قدموا لغزو 
بلد الإغريق للمرة الثانية. دارت رحاها فى عام 480 ق.م وكانت الغلبة املوؤقتة فيها للفر�ص 

الذين هزموا بعد ذلك فى �سلمي�ص Salamis هزمية نكراء.
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الأ�سهر وجميعها من روائع الفن الإ�سلمى. وكنت اأقوم بهذه الرحلت اإميانًا منى 
باأهمية زيارة الآثار فى مواقعها وكنت اأتذكر عبارة الأ�ستاذ وي�ص »روؤية الآثر بعينيك 

وتناوله هى ن�سف املعرفة الأثرية املبا�سرة ول غنى عنها«. 
ميثل  وكان  به  �ُسِغلت  الذى  العلمى  البحث  جمال  فى  ال�سبعينيات  بداية  فى 
نقلة فى درا�ساتى. فقد حدث حواىل �سنة 1972 اأن ح�سر اإىل الإ�سكندرية الدكتور 
م�سطفى الأمري رحمه اهلل)18(، وكان تخ�س�سه الدقيق هو الدرا�سات الدميوطيقية 
كان  التى  القاهرة،  فى  التاريخية  للدرا�سات  امل�سرية  اجلمعية  فى  ع�سوا  وكان 
اأ�ستاذ  يراأ�سها فى ذلك الوقت الدكتور اأحمد عزت عبد الكرمي )1980-1909( 
الدرا�سات  اأنهم فى جمعية  الأمري  الدكتور م�سطفى  واأخربنى  التاريخ احلديث، 
التاريخية قرروا عقد ندوة عن املوؤرخ العربى الأول تقريبًا وهو »ابن عبد احلكم« 
الدكتور  و�ساأل  اأفريقيا)19(،  و�سمال  مل�سر  العرب  فتوح  قيمًا عن  كتابًا  كتب  الذى 
الأمري عن املرحوم الدكتور داود وكان وقتها الدكتور داود منتدًبا لدولة اجلزائر فى 
�سمال اأفريقيا واأخربته بذلك)20(. وتناق�سنا فعرفت منه اأن املو�سوع هو و�سف م�سر 
قبيل الفتح عند ابن احلكم، وحني عرفت املو�سوع قلت له اإذا �سمحت ىل اأنا اأتناوله 
على اأن ميثل عر�سًا مل�سر عند الفتح، فقبل الفكرة وكلفنى بدرا�ستها. و�سجعنى 
على ذلك اأن الفرتة الأوىل من الع�سر الإ�سلمى كانت م�سادرها الأ�سلية باللغة 
اليونانية، وهى متثل حلقة انتقال من الع�سر البيزنطى اإىل بداية احلكم العربى. 
وما اإن �سرعت فى هذه الدرا�سة حتى وجدت اأنها �سديدة التعقيد، ومع ذلك وا�سلت 

)18(  اأ�ستاذ علم امل�سريات واأول عميد لكلية الآثار بجامعة القاهرة، توفى عام 1975.
اأقدم موؤرخ يكتب  اأبو القا�سم عبد الرحمن ابن عبد اهلل ابن عبد احلكم )803-871م(    )19(
بالعربية، تناول فى كتابه امل�سار اإليه فتح العرب مل�سر وبلد املغرب العربى والأندل�ص، كما 
قدم �سورة عن م�سر واأحوالها قبيل الفتح العربى ثم تناول الإدارة العربية مل�سر والإن�ساءات 
املادة  يعتمد على ت�سنيف  تاريخيا  ابتكر منهجا  بها.  اأقامها احلكام اجلدد  التى  العمرانية 
التاريخية بح�سب ال�سنوات. كان كتابه مرجعا ملعظم الدرا�سات التاريخية التى تتناول ال�سنوات 
الأوىل،  الطبعة  العرب،  علماء  مو�سوعة   :2005 ال�سيد،  ال�سلم  عبد  العربية:  للفتوح  الأوىل 

الأهلية للن�سر والتوزيع، القاهرة.
)20(  داود عبده داود اأحد اأبناء الرعيل الأول للآثار اليونانية والرومانية فى م�سر، كان اأ�ستاذا 
بق�سم الآثار والدرا�سات اليونانية والرومانية، �سغل من�سب اأمني عام جمعية الآثار بالإ�سكندرية، 
ارتبط ا�سمه على امل�ستوى الدوىل باآثار الإ�سكندرية، توفى عام 1990، وترك من بعده جيل من 

علماء الآثار ذوى املكانة.
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الدرا�سة. ومن اأهم املو�سوعات التى ا�سطدمت بها تقدير ميزانية م�سر عند الفتح، 
فقد وجدت تباينًا �سديدًا فى تقديرها عند اأوائل املوؤرخني العرب. فيذكر ابن عبد 
احلكم اأنها بلغت ع�سرين مليونا، فى حني اأن البلذرى)21( يقدرها مبليونني، واأخريًا 
جند الطربى)22( يقدرها بخم�سني مليون. اأمام هذا التباين ال�سديد هاجم املوؤرخون 
الغربيون هذه التقديرات التى اأوردها اأوائل املوؤرخني العرب. لحظت فى الوقت نف�سه 
اأن كًل من ابن عبد احلكم والطربى ل يذكران ا�سم العملة التى ي�سريان اإليها، وكان 
من املعروف اأن هذه العملة كانت تقدر بالدنانري الذهبية، والوحيد الذى يذكر هذه 
العملة هو البلذرى، فافرت�ست اأن ابن عبد احلكم والطربى يتحدثان عن دراهم، 
الأ�سا�ص مع كل  الدينار فى وقتها يقيم بنحو 24 درهما وتعاملت على هذا  وكان 
من ابن عبد احلكم والطربى، اأما البلذرى فقد قبلت تقديره بالدنانري الذهبية. 
فاإذا تناولنا تقدير ابن عبد احلكم على اأنه معدوٌد بعملة الدرهم فعند حتويله اإىل 
دنانري ذهبية يقل كثريًا ويقرتب من مليونني، وكذلك الطربى عند حتويل اخلم�سني 
مليونا اإىل دنانري ذهبية ي�سبح يعادل 2 مليونا، وهكذا اقرتحت حًل لهذه الأرقام 
العجيبة. وبذلك ت�سبح 2 مليون هى ميزانية م�سر عند الفتح اأيام عمرو بن العا�ص. 
واعتمادًا على هذا التقدير املقرتح وباملقارنة مع معلومات اأخرى وردت فى الربدى 
فاإن اجلزية فى بع�ص قرى وبلدان م�سر كانت جتمع بالدراهم وحتول اإىل دنانري 
ثم حتول الدنانري اإىل اأرطال. وكان هذا الأ�سلوب مطبقًا فى الع�سر البيزنطى وفى 
بداية الع�سر العربى. وجتنبًا للمزيد من التف�سيلت تقدمت بهذا البحث اإىل موؤمتر 

الربديات الدوىل فى اأك�سفورد وبعد اإلقائه لقى قبوًل من كثري من احلا�سرين. 

)21(  اأحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلذرى: اأحد علماء البلط العبا�سى زمن اخلليفة املتوكل، 
»اأن�ساب  وكتاب  البلدان«،  »فتوح  كتاب  موؤلفاته  اأهم  وراوية.  موؤرخا  كان  فار�سية.  اأ�سول  من 
 J.J. Saunders, 2006:. A history الأ�سراف«. توفى عام 892م فى عهد اخلليفة املعتمد

                                                                .of Medieval Islam, London: Routledge, 58
)839-923م(،  بالعربية  كتب  فار�سى  وموؤرخ  عامل  الطربى:  جرير  بن  حممد  جعفر  اأبو    )22(
من اأهم موؤلفاته كتاب »جامع البيان فى تف�سري اأى القراآن« وهو الكتاب الذى ا�ستهر بتف�سري 
الطربى، و«تاريخ الر�سل وامللوك« الذى عرف بتاريخ الطربى، وقد اعتمد على امل�سادرال�سفهية 
والكتابية على ال�سواء لكنه اهتم بالتحقق من �سدق م�سادره. كانت له الكثري من الروؤى الدينية 
Lindsay Jones (ed.), 2005: En�  املختلفة عمن �سبقوه لكنه مل يكن يعترب نف�سه جمددا:
                                                                                                                                      .cyclopedia of Religion, vol. 13, USA, Macmillan, 8943
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مع بداية الثمانينات كان املو�سوع الثانى املهم الذى تناولته هو برديات ن�سطان، 
وهى قرية واقعة على حدود م�سر وفل�سطني، وبرديات ن�سطان هى جمموعة من 
الوثائق الربدية حواىل 200 بردية، ومن الطريف اأن ن�سفها ينتمى اإىل فرتة مائة 
�سنة قبل الإ�سلم باللغة اليونانية، ون�سفها الآخر ينتمى اإىل مائة �سنة بعد الإ�سلم، 
وكانت الإدارة بعد الإ�سلم يغلب عليها ا�ستخدام اللغة اليونانية وبع�سها مكتوب 
باللغتني اليونانية والعربية، وقد ا�ستهوتنى هذه الظاهرة لأنها متثل حالة هذه البلد 
قبل الإ�سلم وما طراأ عليها بعد الإ�سلم. اهتممت بدار�ستها وفى بع�ص احلالت 
لحظت عدم تغري الظروف، فمن ذلك مثًل اأنه فى الفرتة قبل الإ�سلم كانت جُتبى 
�سريبة وُتر�سل اإىل الق�سطنطينية، وكانت ُت�سمى annona militaris ووجدت العرب 
فى  متماثلتني  ال�سريبتان  وكانت  املقاتلة،  اأرزاق  وهى  الرزق  �سريبة  اأ�سموها  قد 
القيمة. فى اجلزء اجلنوبي من فل�سطني ُعرث على جدول بح�سيلة كل بلدة، وهى 
بردية تنتمى اإىل فرتة ما قبل الإ�سلم. ومبقارنتها بالظروف بعد الإ�سلم وجدت 
ت�سابهًا كبريًا. ا�ستنتجت اأن العرب فى الفرتة الأوىل من احلكم �سواء اأيام اخللفاء 
الرا�سدين اأو الدولة الأموية فى معظمها كان لديهم ما ي�سغلهم عن تنظيم ال�سوؤون 
الإدارية باأ�سلوبهم لأنهم �ُسغلوا بال�سلطة العليا فى كل ولية، وكثري من اأهل البلد 
املفتوحة بقوا فى املنا�سب الإدارية املحلية كما هم، وكانوا ي�ستخدمون مرتجمني 
عندما تكون الوثيقة موجهة للواىل العربى، وكان هذا ال�ستنتاج على ب�ساطته مفاجئًا 
لكثري من الدار�سني للفرتة التى �سبقت عهد عبد امللك بن مروان الذى اأمر بتعريب 
اليونانية  باللغتني  معرفتى  مكنتنى  وهكذا  عربية.  عملة  كذلك  واأ�سدر  الدواوين 

والعربية من املقارنة بني فرتة ما قبل الإ�سلم وما بعد الإ�سلم.

مكتبة االإ�سكندرية

�سادف اأن كنت بكمربيدج رئي�سًا لنادى »الفراعنة« وطلب منى الزملء اإلقاء 
حما�سرة عن مكتبة الإ�سكندرية، واملرة الثانية عندما كنت بجامعة بريوت ودعانى 
الدكتور �سم�ص الدين الوكيل، رئي�ص اجلامعة �سنة 1968 لإلقاء حما�سرة، وفعًل 
قابلنى مو�سى  املحا�سرة  وبعد  القدمية،  الإ�سكندرية  األقيت حما�سرة عن مكتبة 
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واأبدى اهتماما باملحا�سرة وطلب منى  الوقت)23(،  ال�سيعة فى ذلك  اإمام  ال�سدر 
ن�سخة منها عندما يتم طبعها، وبالفعل اأر�سلت له ن�سخة عندما طبعتها.

لإلقاء  الوقت  ذلك  فى  ُدعيت  ال�سبعينيات  فى  الإ�سكندرية  اإىل  عودتى  بعد 
املحا�سرة  نهاية  نوفمرب 1972، وفى  التدري�ص فى  اأع�ساء هيئة  بنادى  حما�سرة 

انتهزت الفر�سة وقلت:
»اإذا كانت جامعة الإ�شكندرية احلديثة تريد اأن تنتمى لرتاث هذه 
العاملية  العلمية  احلركة  فى  امل�شاهمة  من  وتتمكن  القدمي  املدينة 
اقتفاًء بتجربة الإ�شكندرية القدمية التى قادت احلركة العلمية فى 
ع�شرها، فعلينا اأن ن�شتفيد من احلركة العلمية القدمية واأنها قامت 
اأ�شا�س جتميع اأكرب مكتبة عاملية اإىل جانب الهتمام باملعامل  على 
وذلك  العلوم  اأبواب  من  غريها  وفى  الطب  وفى  الفلك  فى  العلمية 
باإنفاق �شخى من امللوك البطاملة، ومما يروى عن املكتبة القدمية ومدى 
اهتمام امللك بها اأن بطلميو�س الأول زار املكتبة فى يوم من الأيام و�شاأل 
دمييرتيو�س الفالريى هل لزال هناك كتب بلغات اأخرى ذات قيمة 
لي�شت فى الإ�شكندرية؟ فقال له نعم لزال هناك كثري وكان رد امللك اأن 
ي�شر لدمييرتيو�س ما �شاء من املال لقتناء الكتب ذات القيمة باأى لغة 
وكانوا يقومون برتجمتها لليونانية. اإذا ما قارنا هذا املوقف بظروفنا 
احلالية فى م�شر فاأنا اأعرف متامًا اأن الدولة ل ت�شتطيع فى ظروفها 

احلالية اأن تنفق على مثل هذه املكتبة العاملية«. 
ولذلك دعوت امل�سئولني اإىل خماطبة دول العامل امل�ستنري ملد يد العون لنا فى 
�سبيل حتقيق هذا امل�سروع وهو م�ساعدتنا على اإن�ساء وتكوين مكتبة عاملية مل�ساندة 

)23(  الإمام مو�سى ال�سدر، ولد فى مدينة »ُقم« الإيرانية عام 1928، تعلم فيها ثم انتقل اإىل مدينة 
النجف ثم اإىل �سور اللبنانية فى عام 1960. من اأهم اأعماله، اإىل جانب الكثري من الأعمال= 
=واملن�ساآت اخلريية، تاأ�سي�ص جماعة املقاومة املعروفة »بحركة اأمل«. ورغم اأنه كان �سيعيا فى 
مذهبه اإل اأنه كان مناه�سا للخلف املذهبى فناأى بنف�سه عن احلرب الأهلية اللبنانية، وظل 
يدعو اإىل توحيد �سف اللبنانيني ونبذ العنف، واإنهاء الفتنة املذهبية. فى عام 1978 �سافر الإمام 
 Abbas William Samii, 1997: .ال�سدر اإىل ليبيا وهناك اختفى ول اأحد يعلم عنه �سيئا
 The Shah's Lebanon Policy: The Role of SAVAK, Middle Eastern Studies

                                                                                                                                .33. 1, 66–91



88

النه�سة العلمية احلديثة. كان من ح�سن احلظ اأن ح�سر رئي�ص اجلامعة الدكتور 
لطفى دويدار رحمه اهلل املحا�سرة وا�ستمع اإليها باهتمام �سديد وبعدها دعانى اإىل 
اجتماع فى مكتبه فى اليوم التايل كما دعا الدكتور حممد فوؤاد حلمى نائب رئي�ص 
اجلامعة واآخرين، ودعانا للتفكري فى كيفية تنفيذ مثل هذا القرتاح. وهكذا تبنت 
جامعة الإ�سكندرية فكرة تاأ�سي�ص مكتبة عاملية لتكون مكتبة للجامعة وذلك مبعاونة 
من ي�ساء من الدول الأجنبية. ومت تكوين جلنة م�سغرة �سمت الدكتور دويدار نف�سه، 

والدكتور حممد فوؤاد حلمى، و�سخ�سى ال�سعيف، واآخرين. 
ولكن الأمور مل ت�سر فى خط م�ستقيم وذلك لأن الدكتور لطفى دويدار اأحيل 
اإىل املعا�ص �سنة 1977، وتوىل رئا�سة اجلامعة �سخ�سيات جديدة مل حتر�ص على 
ال�ستمرار فى الهتمام بفكرة اإحياء مكتبة الإ�سكندرية القدمية على اأ�س�ص جديدة 
حتى اأن رئي�ص اجلامعة فى �سنة 1980 غري م�سروع املكتبة اإىل م�سروع ح�سارى يتبع 
اإقامة م�سرح ونحو ذلك. فى �سنة 1980 ُدعيت  اإىل جانب  اجلامعة ي�سم مكتبة 
لإلقاء �سل�سلة حما�سرات فى الوليات املتحدة وكان ذلك متعلقًا باهتمامى مب�سروع 
الثقافى الأمريكى فى الإ�سكندرية. ومن  مكتبة الإ�سكندرية ومن خلل امل�ست�سار 
�سمن برنامج الزيارة اإىل جانب اإلقاء حما�سرات فى كربى اجلامعات الأمريكية 
فى نيويورك، هارفارد، يال، وجامعة �سمال كارولينا، �ستانفورد، برين�ستون، و�سان 
ي�سمل  �سهر فرباير هذا  وكان  كامل  �سهر  فران�سي�سكو وغريها، وذلك على مدى 
زيارة املكتبات الكربى وعلى راأ�سها مكتبة الكوجنر�ص التى قابلت رئي�سها دانيال 
للتاريخ  اأ�ستاذا  املن�سب  يتوىل هذا  اأن  قبل  وكان   Daniel Boorstin بور�ستني)24( 
ن�سرته عن مكتبة  قد  كتيبا �سغريا كنت  الأمريكي احلديث. ووجدت على مكتبه 
الإ�سكندرية القدمية باللغة العربية، ف�ساألته اإن كان يعرف العربية فقال ىل ل ولكنه 
كلف جلنة من ثلثة، ومنهم جورج عطية رئي�ص ق�سم الكتب العربية، باأن تلخ�ص له 
الكتاب، واأخربنى اأنه يفكر فى عمل منوذج ملكتبة الإ�سكندرية القدمية ي�سعه فى 
مدخل مكتبة الكوجنر�ص باعتبارها املكتبة الكربى التى متثل الإ�سكندرية القدمية، 
وعلقت على ذلك باأننا ل نعرف على وجه الدقة ت�سميم بناء املكتبة القدمية. و�ساألنى 

)24(  دانيال بور�ستني )1914-2004( هو املدير الع�سرين ملكتبة الكوجنر�ص )1975-1987(، كان 
موؤرخا مهتما بالق�سايا ال�سيا�سية فى تاريخ الوليات املتحدة الأمريكية، وكان يوؤمن باأنه لي�ص 

للفكر حدود اأو قيود.
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عن الأموال اللزمة لإن�ساء املكتبة فقلت باأننا �سنطلب من دول العامل م�ساعدتنا، 
وهنا �ساألنى عمن �سيكون م�سئوًل عن ال�سوؤون املالية فقلت له اأننى م�سئول عن الكتب 
اأما �سوؤون الإدارة واملال فا�ساأل رئي�ص اجلمهورية ولكن اإذا �سئلت عن راأيى فاأقرتح اأن 
الدول التى تتقدم مببالغ اأكرث يكون من حقها اأن تكون ع�سوًا فى تلك اللجنة، وهنا 
عقب بقوله اإذا �سمنت ىل اأن تكون اإ�سرائيل ع�سوا فى اللجنة فاأنا ميكننى اأن اأقدم 
لك كافة امل�ساريف املطلوبة، اأمام هذا التعليق اأجبته باأن هذه اأمور تبحثها مع رئي�ص 

اجلمهورية، وانتهت املقابلة عند هذا احلد. 
بعد عودتى اإىل م�سر انُتِدبت اإىل جامعة بريوت العربية �سنة 1980، كما اأن 
الدكتور حممد فوؤاد حلمى اأعري اإىل اجلامعة نف�سها. حتى اإذا كان عام 1984 انتهت 
اإعارتى اإىل جامعة بريوت وعدت اإىل الإ�سكندرية، و�سادف اأن ُعنينِّ رئي�ص جامعة 
 ،)1987-1984 الإ�سكندرية  جامعة  )رئي�ص  م�سطفى  فريد  الدكتور  هو  جديد 
وفى منا�سبة اجتماعية ُدِعيت لها قابلت الدكتور فريد م�سطفى فوجدته ي�ساألنى 
عن مكتبة الإ�سكندرية وفكرة اإحيائها، فقلت له اإن امل�سروع قد انتهى بتحويله اإىل 
مركز ح�سارى فقال ىل: »ل نحن حري�سون على ال�سري فى م�سروع اإحياء مكتبة 
كمال  م�سطفى  الدكتور  الوقت  ذلك  فى  التعليم  وزير  اأن  ىل  واأكد  الإ�سكندرية« 
حلمى �سقيق الدكتور حممد فوؤاد حلمى اأكد له اأنه حري�ص على فكرة اإحياء مكتبة 
الإ�سكندرية، وقال ىل اإنه ت�سله خطابات من دول اأجنبية وت�ساأل عن م�سري م�سروع 
اإىل مقابلته فى  ا�سمى ودعانى  واأنهم يذكرون  القدمية  الإ�سكندرية  اإحياء مكتبة 
مكتبه فى اليوم التاىل، وفى املقابلة اأكد ىل الرغبة فى اإحياء هذه الفكرة واأن الوزير 
نف�سه مهتم بها، وطلب منى تكوين جلنة تكون م�سئوليتها ال�ستمرار فى فكرة اإحياء 
مكتبة الإ�سكندرية، واقرتحت عليه اأن يكون هو رئي�ص اللجنة، لكنه اعتذر باإ�سرار 
وقال اإن لديه من امل�سئوليات ما ي�سغله، وانتهى احلوار بتكوين جلنة يراأ�سها الدكتور 
لطفى دويدار، والدكتور حم�سن زهران باعتباره مهند�سًا معماريًا لأن الدكتور حممد 
فوؤاد حلمى كان قد توفى، و�سخ�سى ال�سعيف. وقال ىل الدكتور فريد م�سطفى اإن 
اأع�ساء اللجنة ل ينبغى اأن يزيدوا على ثلثة، لأنها اإن زادت عن ثلثة ل تنجز. 
وهكذا ا�ستاأنفنا العمل وكانت اأوىل امل�ساكل التى فكرنا فيها هى اأن اجلامعة يجب 
اأن تقدم اأر�سًا، واختلفت الآراء، اأر�ص كوتة واأر�ص مع�سكر م�سطفى كامل والأر�ص 
الف�ساء املجاورة مل�ست�سفى الأطفال، وكان العرتا�ص على اأر�ص م�سطفى كامل لأنها 
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ملك للجي�ص، واأن اأر�ص كوتة كانت تعرت�سها م�ساكل قانونية، ولكن اجلامعة متتلك 
الأر�ص املجاورة مل�ست�سفى ال�ساطبي، واأخربنا الدكتور حم�سن زهران اأن م�ساحتها 
ت�سل اإىل اأربعني األف مرت مربع فى حني اأن اأر�ص كوتة كانت ع�سرة اآلف، وهكذا مت 
التفاق على هذا املوقع املجاور للم�ست�سفى. اخلطوة التالية هى جتميع املال اللزم، 
وكنا ندرك اأن الدولة فى ظروفها اآنئذ ل ميكنها الإنفاق على م�سروع عملق بهذا 
ال�سكل، واقرتحت عليهم جتنب طلب امل�ساعدة املالية من دولة بعنيها. واتفقنا على 
اأن  ن�ستطيع كهيئة جامعية  اليون�سكو ل  اليون�سكو. ح�سب نظام  نتجه ملخاطبة  اأن 
نخاطب اليون�سكو مبا�سرة، ولكن لبد من �سخ�ص ميثل الدولة، فكتبت مذكرة ت�سرح 
فكرة م�سروع اإحياء مكتبة الإ�سكندرية القدمية، وحدث اأن املو�سوع تعرث فى جمل�ص 
الوزراء، وكانت هناك اعرتا�سات، فقابلت وزير التعليم دكتور م�سطفى كمال حلمى 
ب�سبب تعرث املو�سوع فى جمل�ص الوزراء، واأ�سررت اأن ُير�سل املذكرة التى كتبناها 
فى الإ�سكندرية اإىل اليون�سكو، وننتظر الرد، وكانت املفاجاأة اأن اليون�سكو -وكان 
يراأ�سه اأحمدو خمتار اإمبو )مدير عام اليون�سكو لفرتتني1974-1987( وكان ميثل 
اإحدى الدول الإفريقية وهى ال�سنغال-، اهتم بالأمر وقرر اأن تتوجه جلنة من خرباء 
املكتبات اإىل الإ�سكندرية ملقابلة اللجنة املخت�سة. بطبيعة احلال كان الرد م�سجعًا 
وفعًل ح�سرت جلنة من ثلثة وطلبوا تقريرا عن حالة املكتبات الكربى فى م�سر. 
وقمت اأنا بهذه املهمة وقابلت امل�سئولني فى دار الكتب بالقاهرة واملكتبة املركزية 
جلامعة القاهرة، وكذلك امل�سئول عن مكتبة البلدية فى الإ�سكندرية. وللدللة على 
حالة املكتبات فى ذلك الوقت يكفى اأن اأذكر اأننى حني وجهت بيانا ب�سيا�سة اقتناء 
الكتب  اقتناء  تتعلق مبيزانية  وكانت  القاهرة  املركزية جلامعة  املكتبة  فى  الكتب 
�سنويًا، وال�سيا�سة املتبعة يف توزيع هذه امليزانية بالن�سبة للدوريات العلمية العاملية 
ون�سبة اقتناء الكتب الأجنبية واأنواعها بالن�سبة للكتب العربية، كان رد امل�سئول عن 
املكتبة اأن وجه ىل �سوؤاًل اإن كنت اأعي�ص داخل م�سر اأم خارجها واأكدت له اأننى اأقيم 
فى م�سر، ولكن اليون�سكو طلب بيانًا عن حالة املكتبات فى م�سر، وقال ىل حتى 
نخت�سر احلديث اأفيدك اأننا فى ظروف حرب م�ستمرة مع اإ�سرائيل واأن ميزانية 
املكتبة ل تت�سمن بندًا م�ستقًل باقتناء كتب جديدة من اخلارج، وذلك على �سبيل 
الكتاب،  معر�ص  من  ميكن  ما  �سراء  على  عام  كل  اجلامعة  وتقت�سر  القت�ساد، 

و�سجلت كل هذه الأخبار فى املذكرة التى اأر�سلناها اإىل اليون�سكو. 
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وفى �سهر مار�ص �سنة 1986 اأخربتنا وزارة التعليم باأن مدير عام اليون�سكو 
اأحمدو خمتار اإمبو �سيقوم بزيارة الإ�سكندرية ومقابلة امل�سئولني، وفعًل متت هذه 
املقابلة فى �سهر مار�ص �سنة 1986، وحني ح�سر ُدعى ملقابلته اأع�ساء اللجنة الثلثية 
اللقاء حتدث رئي�ص  وم�سئولون عن اجلامعة مبا فيهم رئي�ص اجلامعة، وفى هذا 
مب�سروع  �سخ�سيًا  اهتمامه  بجدية  و�سعرنا  اليون�سكو  مدير  عليه  وعقب  اجلامعة 
اإحياء مكتبة الإ�سكندرية القدمية، و�سعرنا كاأنه معنا فى اللجنة، ومن طريف ما 
ذكره فى كلمته قوله: »اأنا لي�ص ىل قوة وميزانية اليون�سكو قليلة ب�سبب ان�سحاب كل 
من الوليات املتحدة وبريطانيا، وهذا اأثر �سلبيًا على حالة اليون�سكو املالية، ولي�ص 
لدى �سلطة، لكنى �سوف اأدعم هذا امل�سروع بكل ما اأ�ستطيع«، ولكنه �سوف يقف فى 
دعم هذا امل�سروع لأنه يعتقد اأن اإحياء مكتبة الإ�سكندرية القدمية مب�ستوى تطور 
احلركة العلمية احلديثة رمبا يغري اخلريطة الثقافية واملعرفية فى املنطقة باأ�سرها. 
بعد ذلك فى خلل �سهر يونية �سنة 1986 اجتمع املجل�ص التنفيذى باليون�سكو، 
وُعر�ص عليه م�سروع اإحياء مكتبة الإ�سكندرية وكانت املفاجاأة ال�سارة اأن املجل�ص 
اأفريقيا )قبل  اإ�سرائيل وجنوب  باأغلبية 49 دولة �سد دولتني هما  التنفيذى وافق 

 .)Nilson Mandella مانديّل
فى �سنة 1988 اأقيم احتفال فى الإ�سكندرية مبنا�سبة و�سع حجر الأ�سا�ص لإن�ساء 
املكتبة اجلديدة فى املوقع الذى اأقيمت به فى ال�ساطبى بح�سور رئي�ص اجلمهورية 
ومدير اليون�سكو اجلديد فيديريكو مايور )Federico Mayor Saragoza مدير عام 
اليون�سكو من 1987-1999( الذى خلف بعد انتهاء مدة اأحمدو خمتار اإمبو، والذى 
مل يكن اأقل حما�سًا فى دعم امل�سروع، وكذلك مدير امل�سروعات اجلديدة الأرمنى 
جاك توكاتليان )Jack Tocatlian()25(، وتوطدت العلقة بيننا. وفى هذه املنا�سبة 

طلب منى اليون�سكو اأن اأقوم بكتابة كتاب عن مكتبة الإ�سكندرية القدمية)26( .

)25(  عن جاك توكاتليان يقول الدكتور م�سطفى العبادى، فى حديث اآخر م�سجل �سوتا و�سورة، 
اإنه كان �ساعرا ومثقفا وكان متحم�سا جدا مل�سروع املكتبة الذى اعتربه رد جميل وتعبريا عن حبه 

للإ�سكندرية التى كتب اأ�سعاره عنها. 
)26(   فى مو�سع اآخر يتحدث الدكتور م�سطفى العبادي عن هذا الكتاب واأنه اتفق مع اليون�سكو 
اأن يقوم هو بكتابة  والفرن�سية، على  والعربية  لغات الإجنليزية  الكتاب بثلث  اأن يكون  على 
الن�سختني العربية والإجنليزية ويتولون هم ترجمة الكتاب للفرن�سية. وفى عام 1990 �سدرت= 
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فى �سنة 1989 عقد اليون�سكو فى باري�ص ندوة عن املكتبة وم�سروعها اجلديد 
من�سورات  �سمن  ن�سرها  ومت  الندوة،  هذه  اأعمال  ن�سر  على  م�سرفًا  اختيارى  ومت 

اليون�سكو.)27( 

لكنه رحل عّنا

 The Life and Fate of the Ancient« :الطبعة الأوىل من الكتاب بالإجنليزية حتت عنوان=
ال�سنة الأوىل من �سدورها، و�سدرت الطبعة  Library of Alexandria« ونفدت متاما فى 
الثانية الإجنليزية عام 1992- 2000، كذلك �سدرت ن�سخة عربية بعنوان »مكتبة الإ�سكندرية 
القدمية: �سريتها وم�سريها«، باري�ص، 1993؛ وترجمة فرن�سية 1993، كما �سدرت اأي�سا طبعة 
حتت  برتغالية  ترجمة  وهناك  يونانية 1998-2006؛   ،1994 اإ�سبانية  طوكيو1991؛  يابانية، 

الطبع 2005. 
)27(  اإىل هنا توقف الدكتور م�سطفى عن الإملء، ونقل بعدها اإىل العناية الفائقة باإحدى م�ست�سفيات 
الإ�سكندرية حيث وافته املنية فى 13 فرباير 2017. لكن اأحاديث الدكتور العبادي امل�سجلة وروايته 
لق�سة اإحياء مكتبة الإ�سكندرية كثرية وتكاد تكمل لنا ال�سورة التى مل ي�سعفه القدر باإكمالها فى 
هذه املذكرات. يقول الدكتور العبادى: »فى 12 فرباير 1990 عقد اجتماع اأ�سوان ال�سهري الذى 
اأ�سفر عن اإعلن اأ�سوان ويت�سمن الدعوة لإحياء مكتبة الإ�سكندرية وم�ساركة العامل كله فى هذا 
امل�سروع احل�سارى املهم. ح�سر هذا الجتماع ملوك وروؤ�ساء من خمتلف دول العامل ف�سًل عن 
مدير اليون�سكو وقتها فيديريكو مايور. ثم جاءت حرب العراق 1990 وكانت الأو�ساع فى املنطقة 
غري م�ستقرة، فمرت ال�سنوات ثم بداأت اللجنة عملها بجدية من جديد وتوىل د. حم�سن زهران 
اإدارة املكتبة فى 2001، وهو  اإ�سماعيل �سراج الدين ليتوىل  اإدارة امل�سروع حتى جاء الدكتور 
اإن�سان مثقف ويتمتع بقبول دوىل كبري، وله �سعبية فى اخلارج وات�سالت قوية، وا�ستطاع �سراج 

الدين اأن يعطى واجهة براقة للمكتبة.


