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مقر السفارة اإليطالية:
قصة مرشوع طموح
كيتي مالياتشو

1

 .أوائــل املقــار املؤقتــة للتمثيــل اإليطــايل يف
القاهــرة ()1930-1884

مدخل من حديقة املقر.

مــن بــن املبــاين التــي شـ َّيدها اإليطاليــون ،يظهــر املقــر الحــايل
للســفارة اإليطاليــة يف القاهــرة كأحــد أكــر مبــاين جــاردن ســيتي،
والــراث العقــاري التابــع لــدول أجنبيــة ،أصليــة.
لقــد أســهم إرصار ودأب املتخصصــن اإليطاليــن ،بدعــم مــن
البعثــة الدبلوماســية ،يف غــرس جــذور الجاليــة يف القاهــرة ،تلــك
الجاليــة التــي رأت يف ذلــك املبنــى قيــم االنتــاء.
ويبــدو تاريــخ املقــار الســابقة التــي ترجــع إىل مــا بــن أواخــر
القــرن التاســع عــر وعرشينيــات القــرن العرشيــن معقــدا ً إىل حـ ٍّد مــا،
لكنــه مثــر لالهتــام كذلــك بدرجــة كبــرة.
اســتضاف املفوضيــة اإليطاليــة ،يف الفــرة مــا بــن عامــي 1884
و ،1908مقــر فخــم ذو طــراز رشقــي ،صممــه املعــاري الفرنــي
٢
أمــرواز بــاودرى ،)1906 – 1838( ١وهــو شــقيق بــاول بــاودرى
الشــهري ( ،)1886 – 1828الفنــان ذائــع الصيــت .شُ ــيد املبنــى الراقــي يف
القاهــرة عــام  1872يف حــي اإلســاعيلية 3املتميــز  ،الــذي كان يدخل يف
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إطــار برنامــج التخطيــط العمـراين
ذي الطابــع الهوســاين 4الــذي
تبنــاه إســاعيل باشــا– 1830( 5
.)1895
أقــام فيــه ،يف البدايــة،
متعهــد بنائــه ،البــارون ألفونــس
مــاري ليوبولــد ديلــور دي
جليــون ،6وهــو مهنــدس
أرســتقراطي ،وجامــع شــغوف
لقطــع الفــن العــريب ،وصــل إىل
القاهــرة يف عــام  1869إلدارة
أنشــطة عمــه ،أحــد رجــال
فيــا ديلــور دى جليــون ،واجهــة تطــل عــى شــارع املنــاخ .مجموعــة فوتوغرافيــة تتكــون مــن األعــال األثريــاء ،وظــل فيهــا
واحــدة وســتني صــورة لإلنشــاءات التــي أقيمــت يف مدينــة القاهــرة الجديــدة تحــت حكــم حتــى عــام  .1883كان اختيــار
إســاعيل باشــا  /إميــل بيشــار ،أ .لينيجــر ،1874 ،صــورة 03
هــذا املقــر ،7الــذي يتألــف يف
مظاهــر تأثيثــه الشــكلية من ذوق
عــريب ،وآثــار مملوكيــة وعثامنيــة (أطــر منقوشــة ،كتابــات بخــط كــويف ،مصندقــات ،فخاريــات ،مرشبيــات ،قبــاب
بيضاويــة) ،كمركــز للمفوضيــة اإليطاليــة مبنزلــة تأكيــد للحيويــة الفكريــة التــي تتمتــع بهــا الهيئــة الدبلوماســية
اإليطاليــة ،حيويــة قــادرة عــى التقــاط املحفـزات الصــادرة عــن الحـراك الثقــايف الــذي يــري يف املدينــة العامليــة
التــي كان متعهــد البنــاء قــد تأثــر بهــا .كان القــر العــريب  ،Palais arabeيف أثنــاء إقامــة البــارون ديلــور دي
جليــون بــه ،مق ـرا ً لجلســات فكريــة رفيعــة املســتوى تــدور حــول موضــوع الســكن ،والدراســة (ترويــج الفــن
اإلســامي والحفــاظ عليــه) ،وتالقــح الــذوق العــريب الــذي كان يُعتــر حديثـاً .ولقــد اعتــر الجنــاح امللحــق باملنــزل،
الــذي أمــر ديلــور دي جليــون ببنائــه ليكــون دار ضيافــة للفنانــن الرحالــة املغرمــن بالــذوق الغريــب ،حــول عــام
 ،1883فيــا دي ميدتــي القاهــرة ،قياس ـاً باألكادمييــة الفرنســية يف رومــا .كان مقــر إقامــة البعثــة الدبلوماســية
اإليطاليــة اختيــارا ً إســراتيجياً ذا أهميــة كبــرة يف انعكاســات الصــورة التــي تلــت ذلــك.
يف نهايــة القــرن التاســع عــر ،كان ذلــك املــكان يتمتــع بســات مميــزة أســهمت يف تيســر انتقــال الثقافــة،
وتنظيــم العالقــات عــى مســتوى دويل ،وأخ ـرا ً وليــس آخ ـرا ً يف عقــد الصــات مــع الحكومــة املحليــة .مــن بــن
املســاكن التــي صممهــا املعــاري الفرنــي الشــهري ،8كان هــذا أول مقــر يســتقبل مفوضيــة أجنبيــة .9ســارت عــى
نفــس الــدرب املفوضيــة البلجيكيــة التــي شــغلت املقــر الــذي بنــاه املعــاري لنفســه ،10ثــم املفوضيــة الفرنســية
التــي ســكنت املبنــى الــذي يخــص جاســتون دي ســانت موريــس ( ،11)1905 – 1831وهــو أحد نبالء بالط إســاعيل

باشــا .كان لوجــود املحف ـزات الجامليــة-
الثقافيــة يف املبــاين التــي أسســها بــاودرى
نتائــج مختلفــ ًة .بالنســبة لفرنســا ،كان
مقــر الكونــت جاســتون دي ســانت
موريــس ،12والــذي انتقــل فيــا بعــد إىل
ملكيــة وزارة الخارجيــة الفرنســية 13يف
عــام  ،1886عام ـاً مه ـاً يف إقامــة صلــة
مــع الــراث العــريب ،وإبــراز العالقــة
التبادليــة بــن الثقافــات املهيمنــة يف
البلــد املضيــف .ففــي داخلــه ،يف الواقــع،
14
كانــت توجــد مقتنيــات قاعــة  ،وهــي فيــا ديلــور دى جليــون ،واجهــة تطــل عــى الحديقــة .مجموعــة فوتوغرافيــة
غرفــة االســتقبال يف املنــازل القدميــة التــي تتكــون مــن واحــدة وســتني صــورة لإلنشــاءات التــي أقيمــت يف مدينــة القاهــرة
الجديــدة تحــت حكــم إســاعيل باشــا  /إميــل بيشــار ،أ .لينيجــر ،1874 ،صــورة .31
كان يسكنها علية القوم من املرصيني.
تــم حــل أجــزاء القاعــة بالكامــل مــن
أحــد املبــاين القدميــة ،ونقلهــا إىل املــكان الــذي يضــم مســكن
الكونــت دي ســانت موريــس .ولقــد انتقلــت تلــك األطــال إىل
مقــر الســفارة الفرنســية الجديــد ( )1938 – 1934يف الجيــزة،
و ُركبــت يف الداخــل عــى يــد مصمــم املبنــى جــورج بــارك.
بالنســبة إليطاليــا ،ببســاطة أكــر ،كان مســكن البــارون
ديلــور دي جليــون ميثــل فرصــة إلبــراز املشــاركة يف حيــاة
اجتامعيــة ذات أصــداء ،واالرتبــاط بثقافــة فنيــة  -جامليــة
مهيمنــة ،كانــت إيطاليــا داعمــة لهــا -بنســب نجــاح متفاوتــة
 مــن خــال متخصصــن إيطاليــن.15انتهــت اإلقامــة يف ذلــك املقــر يف العقــد األول مــن
القــرن العرشيــن ،وانتقلــت املفوضيــة اإليطاليــة إىل مقــار
مؤقتــة تاليــة.16
يف عــام  ،1920كان املقــر الدبلومــايس يف القاهــرة،
الــذي ُعهــد بــه إىل الوزيــر املفــوض التـزارو نيجروتّــو كامبيازو،
يقــع يف أحــد العقــارات اململوكــة للنبيــل أحمــد بــك شــفيق،
17
وذلــك حتــى عــام  . 1922ويف مــارس مــن عــام  ،1923وصــل تفاصيل خريطة بيري جراند بكsite.duke.edu ،1874 ،
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إىل القاهــرة الكونــت لويجــي ألدروفانــدي
ـكوت ( ،)1945 – 1876رئيــس ديــوان
ماريسـ ّ
وزارة الخارجيــة ( ،)1918 – 1914ونائــب
ســيدين ســونّي ّنو ،وزيــر الخارجيــة (– 1914
 ،)1919خلفــاً للامركيــز التــزارو نيجروت ّــو
كامبيــازو ( )1922 – 1916الــذي أدار املقــر
يف القاهــرة ملــا يزيــد عــى ســتة أعــوام
(.)1922 – 1916
كان املقــر وقــت وصــول
		
رئيــس البعثــة الجديــد خاويــاً متامــاً بعــد
عنــد وصولــه،
		
مغادرة سلفه.
فيــا حلبــة ســباق الخيــل (التــي أُعيــد تســميتها بالقنصليــة اإليطاليــة الح ًقــا)،
مجموعــة فوتوغرافيــة تتكــون مــن واحــدة وســتني صــورة لإلنشــاءات التــي اكتشــف ألدروفانــدي عــدم صالحيــة املقــر
أقيمــت يف مدينــة القاهــرة الجديــدة تحــت حكــم إســاعيل باشــا  /إميــل الدبلومــايس بســبب مســاحته املتواضعــة،
وتقســيم غرفــه الــذي ال ينــم عــن رســمية
بيشــار ،أ .لينيجــر ،1874 ،صــورة .39
مهــام التمثيــل الدبلومــايس الرفيــع .ويف مايو
مــن عــام  ،1923يف أحــد املـزادات ،18متكــن مــن اســتعادة جــزء مــن أثــاث مفوضيــة القاهــرة ،والــذي كان يخــص
املاركيــز نيجروتّــو كامبيــازو ،مقابــل مثــن زهيــد ،ذلــك األثــاث الــذي صنعــه اثنــن مــن املورديــن املحليــن املعروفني،
وهــا فورينــو 19وصيدنــاوي .20اعتــر ألدروفانــدي -راعــي مبــادرة رشاء مقــر للمفوضيــة -املقــر الــذي يســتضيف
البعثــة اإليطاليــة غــر مالئــم ومتواضعـاً مقارنــة مبقــار القوى األخــرى .وبتصميم قــوي ،تجــاوز ألدروفانــدي الجمود
الــذي كان يفرضــه الســياق الســيايس يف عهــد ســلفه ،متكف ـاً بإيجــاد حــل نهــايئ .رأى الوزيــر املفــوض الجديــد

أنــه مــن الــروري أن يتواجــد مقــر البعثــة الدبلوماســية
يف القاهــرة يف مبنــى يالئــم مرتبــة الســلك الدبلومــايس،
ويتســق ومكانــة إيطاليــا ،يف ظــل منــاخ تنافــي مــن حيــث
الســمعة والعــزم اإلداري.
كان ألدروفانــدي ،يف األعــوام الســابقة عــى
		
مجيئــه إىل مــر ،قــد اســتطاع رصــد السياســة الدبلوماســية
مــن موقــع متميــز ،بحكــم منصبــه  -كــا ذكرنــا مــن قبــل-
داخــل ديــوان وزارة الخارجيــة التــي كان يرأســها ســيدىن
ســونّي ّنو ( ،)1924 – 1847وبوصفــه ســكرتريا ً عام ـاً ملؤمتــر
ماريســكوت يف
ّ
باريــس .اســتمر الكونــت ألدروفانــدي
متابعــة مســؤولياته الحكوميــة مــع الــدول أط ـراف الن ـزاع
بــن عامــي  1914و ،1919وأدرك رضورة وجــود سياســة
دعائيــة تهــدف إىل الحفــاظ عــى التوازنــات اإلس ـراتيجية
بغــرض كســب احــرام القــوى األخــرى.21
كانــت قــد أُطلقــت يف تلــك األثنــاء عمليــة تقـ ٍ
ـص
		
صــورة الســيناتور ومهنــدس شــبكات امليــاه لويجــي لوي ّجــي ،اقتصــادي تهــدف إىل تقديــر نفقــات إيجــار املقــر املؤقــت
املندمــج بقــوة مــع املجتمــع القاهــري آنــذاك.
الــذي َس ُيشــرى يف ضــوء انخفــاض أســعار الســوق العقــاري
يف القاهــرة ،22الحتــال رشاء مبنــى جديــد يف العاصمــة
يليــق باســتقبال املقــر الجديــد .لكــن ظــروف ميزانيــة الحكومــة اإليطاليــة ،التــي أطلقــت برنامجـاً طموحـاً لرتتيــب
إقامــة كامــل الشــبكة الدبلوماســية اإليطاليــة يف الخــارج ،مل تتــح أفاقـاً مشــجعة عــى الفــور .انتهى األمــر بالجوانب
املحاســبية التــي حددتهــا وزارة الخارجيــة بالتفاهــم مــع لجنــة تجهيــز وإعــداد املقــار يف الخــارج ويف قــر كيجــي
( - )C.A.S.Eوالتــي كان قــد تــم تشــكيلها منــذ وقــت وجيــز لدعــم التدخــات حــول امللكيــات العقاريــة خــارج
إيطاليــا -إىل تقييــد نتائــج البحــث .طالــب ألدروفانــدي -بهــدف تيســر املامرســات املتعلقــة برتتيــب املقــر ،طــوال
مــدة بقائــه الوجيــزة يف منصبــه ،والتــي انتهــت يف نفــس العــام ،بعــد انتقالــه إىل بيونــس أيــرس -باق ـراح تبــادل
العقــارات بــن مــر وإيطاليــا.
23
يف مايــو عــام  ،1923أُوكل االهتــام بذلــك الحــل للمهنــدس لويجــي لوي ّجــي ( ،)1931 – 1856والــذي
اشــتهر بتصميــم وبنــاء مدينــة بويرتــو بيلجرانــو ( )1902 – 1896الحربيــة الجديــدة يف األرجنتــن ،كــا ُعــرف أيضـاً
بكفاءتــه يف مجــال الشــبكات املائيــة (اصــاح وتصميــم منشــآت املوانــئ) ،وكان قــد أعــد ملــر أيضـاً مرشوعــات
توســعة موانــئ الســويس ( )1923واإلســكندرية ( .)24 – 1923كان املهنــدس ،وســيناتور اململكــة أيض ـاً ،داع ـاً
قويـاً لكفــاءة مقــر القاهــرة اإلداريــة يف الفــرة الحرجــة التــي شــهدت توتـرا ً سياســيا بــن مــر وإنجلـرا .24كانــت
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الســياقات الطارئــة التــي رفعــت قيمــة العملــة اإليطاليــة أمــام العملــة املرصيــة تبــدو مشــجعة عــى رشاء عقــارات
قيمــة .مل تســمح األزمــة العقاريــة الخطــرة التــي شــهدتها رومــا آنــذاك بإيجــاد مبــان جديــرة يف الســوق العقــاري
الرومــاين بأســعار مناســبة ،مبــددة بذلــك افرتاضيــة التبــادل.
ومل يثمــر املقــرح الــذي تقدمــت بــه حكومــة اململكــة بغــرض إثــارة اهتــام املؤسســات البنكيــة لتوقيــع
قــرض متنحــه وزارة املاليــة ملواجهــة املتطلبــات املاديــة الالزمــة لتأجــر ورشاء عقــارات الشــبكة الدبلوماســية.
توجــه الكونــت ألدروفانــدي ،الــذي مل يلمــح ق ـرارا ً فوري ـاً يف األفــق ،إىل بنــك رومــا لطلــب قــرض ،ولقــد ُرفــض
الطلــب عــى أيــة حــال لعــدم اتســاقه مــع الخطــط املاليــة للبنــك .بعــد ذلــك ،الحــت يف األفــق فكــرة التوجــه إىل
بنــك كريــدي فونســييه ايجيبســيان ،25وهــو مؤسســة بنكيــة كانــت تبــدي يف األغلــب اســتعدادها لتلقــي عــروض
ماليــة لتوفــر قــروض عقاريــة بخطــة ســداد تصــل إىل  35عامـاً ،وفائــدة ســداد مناســبة.
لهــذا الغــرض ،نشــط الكونــت يف البحــث عــن مبــانٍ راقيــة صغــرة ،واضع ـاً يف االعتبــار فرصــة رشاء مقــر
املفوضيــة األملانيــة القديــم ،أو املقــر الخــاص بالبعثــة الهولنديــة ،بقيمــة تعــادل ثالثــة ماليــن لــرة إيطاليــة .لكــن،
مل تنجــح مفاوضــات الــراء.26
ـيلفينجو ،وزيــر
يف فربايــر عــام  ،1924ســار عــى نفــس الخطــى الكونــت كارلــو كاتشــا دومينيــوين دي سـ ّ
مملكــة إيطاليــا ،الــذي خلــف الكونــت ألدروفانــدي ،مواص ـاً املــروع الــذي بــدأه ســلفه .متــت املوافقــة ســلفاً
عــى نفقــات رشاء األثــاث الــذي اعتــره الكونــت كاتشــا دومينيــوين رضوريـاً عنــد توليــه مهمتــه ،بنــاء عــى التحليل
الدقيــق الــذي قدمتــه وزارة الخارجيــة .تطلبــت االحتياجــات يف الواقــع رشاء أثــاث لتجهيــز غرفتــن ،ودورة ميــاه،
وقاعــة اســتقبال صغــرة ،وغرفــة طعــام ،ومطبــخ ،بتكلفــة تقــارب ثالمثئــة جنيــه إســرليني .كانــت احتياجــات
التمثيــل الدبلومــايس مهمــة بشــكل خــاص يف هــذه الظــروف الحرجــة الفريــدة عــى الصعيــد التاريخــي -الســيايس.
كان يجــب أن يتناســب مــع مركــز األنشــطة الدبلوماســية يف القاهــرة مقــر متثيــي أنيــق ،ومالئــم .تولــت الحكومــة،
بالرغــم مــن عــدم وجــود مقــر نهــايئ ،تكاليــف تأثيــث قاعــة الطعــام ،التــي رصح بهــا النائــب الربملــاين ،ووكيــل
وزارة الداخليــة فيــا بعــد دينــو جرانــدى ( .)1988 – 1895كان تكثيــف النشــاط االحتفــايل يتطلــب توفــر 24
مقعــدا ً عــى األقــل .بــدا األمــر معقــدا ً للغايــة يف الواقــع ،وتــم االنحيــاز لخيــار اإليجــار ،عندمــا ظهــر أن فكــرة
رشاء املقــر غــر ممكنــة عــى الفــور .ظلــت نــدرة العقــارات املالمئــة ماديـاً لإليجــار -ألســباب تتعلــق بامليزانيــة -يف
ســياقات عمرانيــة تناســب التوقعــات الدبلوماســية ،قضيــة مفتوحــة بالنســبة إليطاليــا التــي كانــت تنظــر بعــن
املقارنــة إىل املقــار الدبلوماســية الفرنســية ،واألمريكيــة ،واألملانيــة ،والهولنديــة ،واإلنجليزيــة.27
وأخــذا يف االعتبــار شــأن املقــر الثابــت ،كان الحــل األكــر فوريــة هــو إيجــار فيــا أنيقــة وصغــرة ،والئقــة
بشــكل ٍ
كاف .وقــع الكونــت كاتشــا دومينيــوين مــع الحكومــة املرصيــة ،ممثلــة يف مستشــار محكمــة االســتئناف
التابعــة للمحاكــم املختلطــة ،محمــود بــك الطيــار -أحــد أعيــان اإلســكندرية ،ومالــك العقــار رقــم  130يف شــارع
القــر العينــي ،28الكائــن يف حــي جــاردن ســيتي الراقــي يف القاهــرة -عقــد إيجــار مقــر مؤقــت جديــد؛ ألن ذلــك
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طقم أدوات مائدة مزين بشعار سافوي النبيل ،مالحة ،وحامل فلفل .نسخة هليوغرافية.

القديــم تــم تســليمه ملالكــه .كان املبنــى األنيــق ،املكــون مــن طابقــن ،واملؤثــث بفخامــة ،وامللحــق بحديقــة جميلة
لهــا ج ـراج ،يتألــف مــن جنــاح االســتقبال ،ومســكن الوزيــر املفــوض ،ومكاتــب املفوضيــة ،وشــقة الحــارس األول
(والذى كان -وفقاً لعادة قدمية  -يسكن يف مقر املفوضية) .كانت املساحات جيدة التقسيم والتهوية.
كانــت قيمــة اإليجــار تُقــدر بألــف وســتمئة وأربعــن جنيه ـاً مرصي ـاً ،والعقــد ميتــد لعامــن ،مــن 1924
حتــى  .1926كان املقــر املســتأجر يســمح بتخصيــص مــكان الئــق لســكنى رئيــس البعثــة ،وللمكاتــب الخاصــة
باملهــام الدبلوماســية -اإلداريــة ،يف انتظــار أن يُشــيد املقــر الجديــد .بــدأ مقــر إقامــة رئيــس البعثــة يف أداء نشــاطه
التمثيــي الكامــل منــذ أكتوبــر عــام  .1924ولهــذا الســبب طلــب الكونــت كاتشــا دومينيــوين إرســال مفروشــات-
خاصــة للامئــدة ،-وأدوات مائــدة فضيــة ،وكريســتالية ،وأوانٍ فخاريــة ألجــل املقــر.
أُجريــت كافــة اإلجـراءات الالزمــة للعقــد ،مبــا يف ذلــك إصــدار أمــر دفــع بقيمــة إيجــار آخــر ثالثــة أشــهر يف
املقــر القديــم ،وقــد ُســلم إىل حنــا بــك باخــوم ،29أحــد األعيــان املرصيــن ،وخبــر يف الفــن القبطــي .أقــرت الحكومــة
اإليطاليــة نفقــات اإليجــار الســنوي مبوجــب قـرار صــادر عــن ديــوان املحاســبة يف  20مــارس مــن عــام  .1925عنــد
انتهــاء مــدة التعاقــد ،يُلغــى عقــد اإليجــار الــذي كان ينــص عــى رضورة إخــاء العقــار يف حالــة البيــع .يف تلــك
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األثنــاء ،كان تنظيــم األوجــه املتعلقــة بتوظيــف املقــر املؤقــت توظيفــاً صحيحــاً
يســر بالتزامــن مــع مراحــل التمهيــد ألي مقرتحــات محتملــة حــول رشاء مبنــى أو
قطعــة أرض .فــإذا كان هنــاك حاجــة عاجلــة لتجهيــز املقــر املؤقــت مــن جانــب،
فمــن جانــب آخــر كان ينبغــي أيضـاً تنشــيط عمليــات اتخــاذ القـرار بشــأن القيــام
مبفاوضــات مناســبة بهــدف الـراء .كان تأجــر العقــار ميثــل ظرفـاً انتقاليـاً بالنســبة
للبعثــة الدبلوماســية ،ظــرف ال يعــر عــن هيبــة وقيمــة هويــة األمــة اإليطاليــة يف
العاصمــة املرصيــة .ومــع ذلــك ،مل يجــد التوقــع املتفائــل بــرك املقــر املؤقــت يف
وقــت وجيــز صــدى فوري ـاً.
يف تلــك األثنــاء ،بــدأت محادثــات مختلفــة مل تســتبعد حتــى تقييــم
		
مرشوعــات متويــل أو عطــاءات ميكنهــا مواجهــة االســتثامر الضخــم الــذي ســيؤدي
إىل تنفيــذ املقــر الجديــد .مل يكــن مــن اليســر التنبــؤ بإطــار زمنــي ألجــل أداء جميــع
اإلجــراءات الرضوريــة الالزمــة إلرضــاء مهمــة التمثيــل ،وضــان كفــاءة الجهــاز
اإلداري .يف تلــك األثنــاء ،تــم تأمــن وجــود رشوط تعاقديــة مرنــة ومريحــة مثــل
ضــان البقــاء يف املقــر املؤقــت دون أيــة تكاليــف إضافيــة .مــن بــن االفرتاضــات،
ُثنــت إمكانيــة رشاء الفيــا املؤجــرة التــي ميلكهــا الطيــار .أرغــم طــول اإلج ـراءات
البعثــة الدبلوماســية عــى اعتبــار تلــك الفرصــة األفضل من بــن االختيــارات املتاحة،
يف ضــوء أبحــاث الســوق .خــال عــام  ،1924تكثفــت جهــود عــدة تهــدف إىل إعــداد
خطــط بشــأن املقــر الدبلومــايس املزمــع إنشــاؤه ،ومتثلــت تلــك الجهود يف االســتعانة
مبتخصصــن كُلفــوا بالبحــث عــن عقــارات أو أراض صالحــة للبنــاء .يف الفــرة بــن
عامــي  1924و ،1925تــوىل الكونــت كاتشــا دومينيــوين تنشــيط العمليــات املعقــدة
الخــاص بتجهيــز املقــر النهــايئ .ذهــب إىل رومــا للقــاء أعضــاء لجنــة تجهيــز وإعــداد
صــورة فلورســتانو دي فاوســتو ،املقــار  C.A.S.Eومــن بينهــم املعــاري فلورســتانو دى فاوســتو ،مصمــم معظــم
مهنــدس وزارة الخارجيــة املقــار الدبلوماســية اإليطاليــة ،واملؤســس الرئيــي لصــورة عــارة املمتلــكات
املعــاري.
العقاريــة اإليطاليــة يف الخــارج .قــدم الكونــت دومينيــوين إىل فلورســتانو ،رئيــس
املكتــب الفنــي بــوزارة الخارجيــة ،طلب ـاً لتحديــد الخطــة بشــأن مقــر القاهــرة.
يف مذكــرة تحمــل تاريــخ  30أبريــل عــام  ،1924يتضــح أن الكونــت كاتشــا دومينيــوين قــد رتَّــب
		
زيــارة للمعــاري دي فاوســتو إىل القاهــرة ملتابعــة املرشوعــات املتفــق عليهــا يف رومــا ،وفــق توجيهــات اللجنــة
الســابق ذكرهــا .يُســتنتج أن االتصــاالت التــي متــت بــن الدبلومــايس واملكتــب الفنــي بالــوزارة ،قبــل تاريــخ مايــو
 ،1924قــد شــجعت الــركات املختلفــة ،املعتمــدة مــن قبــل الهيئــة الوزاريــة ،عــى تقديــم عــروض مواصفــات
إىل الوزيــر املفــوض الــذي عكــف عليهــا باجتهــاد كبــر .تأخــرت نتائــج تلــك املفاوضــات تأخـرا ً كبـرا ً ،عــى الرغــم

مــن رســائل كاتشــا دومينيــوين التحفيزيــة التــي أغدقــت باملســؤولية عــى املعــاري دي فاوســتو ،الــذي كان يتابــع
آنــذاك يف رودس تخطيــط املــروع املنظــم لجزيــرة دوديكانيــز ،عــى خطــى ماريــو الجــو حاكــم إيجــه .30يف
خطــاب موجــه إىل املعــاري دي فاوســتو ،يف  22يوليــو  ،1925حثــه الكونــت كاتشــا دومينيــوين ،مهنئـاً إيــاه بإمتــام
مــروع كنيســة فرســان رودس ،الــذي اكتمــل لتــوه ،والــذي انشــغل فيــه دي فاوســتو بصفتــه معــاري إيجــه ،عــى
إرســال املــروع ،والــروع يف اإلجـراءات الرســمية الرضوريــة يك يتثنــى «لألعــال يف مقــر القاهــرة أن تبــدأ قرابــة
نهايــة العــام» (منقــول) .بخــاف مــا هــو متوقــع ،مل يكــن الحــل فوريـاً ،وبــدا أن املــروع اإلنشــايئ ال يـزال غــر
مؤكــد.
يف عــام  ،1926دفعــت احتياجــات املفوضيــة املتناميــة املاركيــز جايتانــو باترينــو دي مانــي دي بيليتــي،
املبعــوث امللــي الجديــد يف القاهــرة إىل توقيــع عقــد إيجــار جديــد ،حتــى أكتوبــر عــام  ،1927لشــقة تقــع يف الــدور
األريض داخــل عقــار مبنطقــة جــاردن ســيتي ،رقــم  6شــارع الحــرس ،ميتلكهــا أبياميــور  ،بتكلفــة ســنوية ت ُقــدر مبئــة
ومثانــن جنيه ـاً مرصي ـاً.
تــم تعيــن الدبلومــايس باترينــو ،الــذي كان موفــدا ً إىل مؤمتــر الســام عــام  ،1919ألول مــرة يف القاهــرة
كوزيــر مفــوض مــن الدرجــة الثانيــة ،يف ينايــر عــام  ،1925ثــم ترقــى إىل رتبــة وزيــر إيطاليــا يف مايــو .1926
يف تلــك األثنــاء ،اســتطال أمــد محادثــات إنشــاء املقــر الجديــد للتمثيــل الدبلومــايس يف القاهــرة ،بالرغــم
مــن تواصلهــا بهمــة ،مــا أدى إىل النــص عــى مــد الحــق للعقــود اإليجاريــة .كان مــن الــروري تجديــد عقــد
إيجــار مقــر املفوضيــة املؤقــت يف شــارع القــر العينــي ،الــذي يطــل عــى ضفــاف النيــل ،يف املنطقــة املعروفــة
باســم فــم الخليــج.

 1أمــرواز بــاودرى ( )1906 – 1838معــاري فرنــي تعــاون يف
وضــع مخططــات مــروع دار األوبـرا يف باريــس مــع تشــارلز جارنيــه.
يف مــر ،قــام برتكيــب متثــال محمــد عــي املمتطــي جــواده يف
اإلســكندرية .أتاحــت لــه شــهرته املهنيــة نيــل تكليفــات عمــل خاصــة
مــن بــاط الخديــوي .يف الفــرة مــن عــام  1875إىل عــام  1877شــغل
منصــب كبــر املعامريــن يف قــر الجيــزة .بســبب ولعــه بدراســة آثــار
القاهــرة ،جمــع مجموعــة مــن املقتنيــات النفســية التــي آلــت فيــا
بعــد إىل متحــف اللوفــر يف عــام  .1898كثــرا مــا أدان املعــاري
عمليــات رسقــة اآلثــار عــى يــد أوروبيــن ،مــا دفعــه إىل تأييــد إنشــاء
لجنــة لحفــظ وحاميــة آثــار القاهــرة .أصبــح عضــوا ً يف لجنــة الحفــاظ

عــى آثــار الفــن العــريب التــي تــم إنشــاؤها يف عــام  1881وذلــك حتــى
عودتــه نهائيـاً إىل فرنســا عــام  .1886مكنــه االتقــان الــذي كان يوظــف
بــه عنــارص الـراث الفنــي مــن البنــاء ،بأســلوب عــريب ،لصالــح العديــد
مــن محبــي هــذا الط ـراز يف مــر ثــم يف فرنســا ،مبتك ـرا ً بذلــك نــوع
مــن االســترشاق التحليــي .مرســيدس فوليــت ،يف خصوصيــة األشــياء
واآلثــار :االســترشاق املعــاري مــن مــر ( ،)1910-1870يف نبيلــة
أولبصــر ،مرســيدس فوليــت ،االســترشاق املعــاري بــن الخيــال
واملعرفــة ،إنفيســو ،منشــورات معهــد التاريــخ الوطنــي للفــن،2009 ،
باريس ،ص.251-233 .
Cfr. Mercedes Volait, Dans l’intimité des objets et des

monuments: l’orientalisme architectural vu d’Égypte (-1870
1910), in Nabila Oulebsir, Mercedes Volait, L’Orientalisme
architectural entre imaginaires et savoirs, Invisu,
Publication de l’Institut national d’histoire de l’art, 2009,
Paris, p. 251-233.
 2كان بــول بــاودرى تلميــذا ً يف مدرســة الفنــون الجميلــة يف باريــس
يف عــام  .1845حصــل يف عــام  1850عــى جائــزة رومــا .خــال إقامتــه
يف إيطاليــا ،أتيحــت لــه فرصــة تــذوق الفــن اإليطــايل الــذي تأثــر بــه
كثـرا ً .مــن أبــرز أعاملــه الثمينــة ،تــرز زخرفــة قــر دار أوبـرا باريــس
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مــن تصميــم تشــارلز جارنيــه .دائــرة املعــارف الربيطانيــة ،املجلــد ،3
 ،1911باب :باودرى وبول جاك أميه ( ،)1886 – 1828ص.538 .
 3كان منــزل ديلــور يطــل عــى شــارع املنــاخ ،أو الشــواريب باشــا
بــاس فيــا بعــد .تغــر نشــاط املبنــى .كان يف البدايــة ســكناً خاص ـاً
للفنانــن القادمــن مــن فرنســا ،ثــم أصبــح بعــد ذلــك مقـرا ً دبلوماســيا،
ثــم مقـرا إلحــدى الجرائــد ،وىف النهايــة أصبــح مخزنـاً .فيــا ديلــور دي
جليــون (شــارع عبــد الخالــق ثــروت) يف مصنــع القاهــرة الحديثــة،
،2018
site.duke.edu.
Cfr. Villa Delort de Gléon (Rue ‘Abd al-Khaliq Tharwat),
in La fabrique du Caire moderne, 2018, site.duke.edu.
 4البــارون جــورج أوجــن هوســان ( ،)1891 – 1809عمــدة باريــس
ومهنــدس مــدين ،وهــو مــن وضــع مــروع تحديــث العاصمــة
الفرنســية يف أثنــاء اإلمرباطوريــة الثانيــة ،والــذي أدهــش إســاعيل
باشــا ( - )1895 – 1830الحاكــم الخامــس ،والخديــوي األول ملــر
خلفــا لســعيد  -مــا دفعــه للبــدء يف تطويــر القاهــرة بتأســيس أحيــاء
جديــدة اســتعدادا ً الحتفــاالت افتتــاح قنــاة الســويس ( .)1869جــان
لــوك أرنــو ،قاهــرة إســاعيل باشــا ،يف ضفــاف البحــر األبيض املتوســط،
رقم ، 2014 ، 47 .ص.58-45 .
Cfr. Jean-Luc Arnaud, De l’exposition à l’urbanisation. Le
Caire d’Isma’il pacha, in «Rives Méditerranéennes», n. ,47
2014, p. 58-45.
 5حصــل إســاعيل باشــا ،وايل مــر منــذ عــام  ،1863عــى لقــب
الخديــوي مــن البــاب العــايل يف عــام  .1867يف أثنــاء فــرة حكمــه تــم
االنتهــاء مــن إنجــاز عظيــم أال وهــو اســتكامل حفــر قنــاة الســويس.
تــم عزلــه يف عــام  1879بعــد خســائر ماديــة فادحــة لحقــت بــه إثــر
مشــاركته يف اســتثامرات كــرى .دائــرة املعــارف الربيطانيــة ،بــاب:
اسامعيل ص.1911 ،875 .
بــدأ النمــو العمـراين الحديــث يف القاهــرة يف ثالثينيــات القــرن التاســع
عــر ،ولكــن اكتمــل التحــول الجــذري للمدينــة يف عهــد إســاعيل
فقــط ( .)1879 – 1863أمــر إســاعيل ببنــاء مدينــة عــى الطــراز
األورويب ،إىل غــرب املركــز الــذي يعــود إىل العصــور الوســطى .ســيطرت
أســاليب التخطيــط العمــراين الفرنســية عــى تصميــم أحيــاء مثــل
األزبكيــة (وحديقتهــا الكبــرة) وحــي عابديــن ،واإلســاعيلية ،وهــى
كلهــا حاليــا أحيــاء مركزيــة يف القاهــرة املعــارصة .يف نهايــة القــرن
التاســع عــر ،كانــت هــذه املناطــق متقدمــة ،ولكــن مــع بدايــة
االحتــال الربيطــاين ملــر ،يف عــام  ،1882تحولــت إىل مســتعمرات
إنجليزيــة .ن ـزار الســيد ،دائــرة املعــارف الربيطانيــة ،بــاب :القاهــرة،
.2021
 6وصــل املهنــدس املــدين البــارون ألفونــس ديلــور دى جليــون
( )1899 – 1843إىل القاهــرة عــام  1869ملبــارشة االســتثامرات التــي
بدأهــا عمــه جــان أنطــوان كودييــه يف مجــال أعــال تحويــل وتطويــر
شــبكات امليــاه .كان يعمــل يف التمويــل ،وهــو عمــل مربــح للغايــة،
أنشــأ بفضلــه بنــكاً .كان أيض ـاً خب ـرا ً يف الفــن العــريب .قــام املعــاري
بجمــع قطــع مثينــة مــن الفــن اإلســامي واملــري ،ورثهــا عنــه متحــف
اللوفــر عــام  .1912كان ينتمــي إىل مجموعــة فريــدة مــن املفكريــن
والرحالــة الذيــن يجمعهــم الشــغف بالــذوق الغريــب ،ومــن جامعــي
الفــن اإلســامي .كان مــن بــن أصدقائــه أودون دى تولــوز لوتريــك،
وألــرت جوبيــل ،ابــن شــقيق الرســام جــان ليــون جــروم ،واملحافــظ

إرنســت دي بلينــر الــذي كان وزيــرا لألشــغال العامــة ،والكونــت
جاســتون دي ســان موريــس .يرتبــط اســم ديلــور دى جليــون قبــل كل
يشء ببنــاء شــارع القاهــرة يف معــرض باريــس الــدويل عــام .1889
مرســيدس فوليــت ،املهندســون املعامريــون يف مــر الحديثــة،
ميزونوف والروس ،باريس ،2005 ،ص.427 .
Cfr. Mercedes Volait, Architectes et Architectures de
l’Égypte moderne, Maisonneuve et Larose, Paris, 2005, p.
427.
 7مــن أوائــل املبــاين التــي تأسســت يف القاهــرة عــى الطــراز
الرشقــي يف عــام  .1872كان املنــزل عبــارة عــن مزيــج مــن العنــارص
الكالســيكية التــي تنتمــى إىل كنــوز الزخــارف اململوكيــة مثــل األقــواس
ذات الزوايــا املتعرجــة املرصعــة باملقرنصــات أو الصــدف ،ورواق كبــر
بــه ثالثــة أقــواس هالليــة الشــكل مــن الخشــب املنحــوت .كان توزيــع
الضــوء يف املبنــى يعتمــد عــى القاعــة الرئيســية املضــاءة مــن خــال
قبــة زجاجيــة ملونــة عىل غـرار قاعــات املســاكن اململوكيــة والعثامنية.
كانــت األســقف امللونــة محاطــة بكتابــات ،والجــدران تكســوها
الفسيفســاء الرخاميــة ،إضافــة إىل قطــع أصليــة مثــل :األبــواب،
واملرشبيــات ،وســواكف وأوانٍ فخاريــة كانــت توصــف بالفارســية
آنــذاك (وهــى يف الحقيقــة ذات أصــل ســوري) قــد دُمجــت يف البنــاء.
مرســيدس فوليــت ،يف خصوصيــة األشــياء واآلثــار :االســترشاق املعامري
مــن مــر ( ،)1910-1870يف نبيلــة أولبصــر ،مرســيدس فوليــت،
االســترشاق املعــاري بــن الخيــال واملعرفــة ،إنفيســو ،منشــورات
معهد التاريخ الوطني للفن ،2009 ،باريس ،ص.251-233 .
Cfr. Mercedes Volait, Dans l’intimité des objets et des
monuments: l’orientalisme architectural vu d’Égypte (-1870
1910), in Nabila Oulebsir, Mercedes Volait, L’Orientalisme
architectural entre imaginaires et savoirs, Invisu,
Publications de l’Institut national d’histoire de l’art, 2009,
Paris, p. 251-233.
 8صمــم املعــاري بــاودرى مــع اثنــن مــن زمالئــه الفرنســيني يف
الربــع األخــر مــن القــرن التاســع عــر مجموعــة أعــال دُمجــت فيهــا
عنــارص العــارة القاهريــة .أثــرت املنــازل الثالثــة ذات الطـراز العــريب
يف الــذوق املحــي بقــوة :منــزل جاســتون دى ســانت موريــس ،ومنــزل
البــارون ألفونــس ديلــور دي جليــون ،وفيــا بــاودرى .مرســيدس
فوليــت ،جــروم ديالتــور ،تومــاس كازينــر وأخــرون ،القاهــرة عــر
ّينيــى ( ،)1895 – 1875املعهــد الوطنــي لتاريــخ
صــور بنيامينــو فاك ّ
الفن.2017 ،
Cfr. Mercedes Volait, Jérôme Delatour, Thomas Cazentre,
et al., Le Caire sur le vif. Beniamino Facchinelli photografe
(1895-1875), Publications de l’Institut national d’histoire
de l’art, 2017.
 9كتب جوستاف جاستون ميجون يف القاهرة :النيل ومنف
Le Cairo: Le Nil et Menphis:
«M. de Saint-Maurice, grand écuyer des écuries khédiviales,
avait fait construire la belle demuere qui est devenue
depuis la Légation de France, et où se voit le plus esemble
de mosaïque de mambre que l’art arabe ait produites au
Caire. Un peu plus loin l’Agence d‘Italie a pris possesion de
la charmante maison qu’avait eue un banquier, m. Delort
de Gléon tandis que l’Agence de Belgique reprenait à m.

سفارة إيطاليا يف مرص
57
_______________________________________________________________________________________________________________________

Ambroise Baudry, l’architecte, la maison qu’il avait fait
édifier lui-même, et où pendant tant d’années, il avait su
réunir les plus beaux bois que la démolition de trois vielles
mosquées aviat fait tomber entre ses mains. […]».

 14لوريدانــا فيكاريـ ّـى  ،الفضــاء املنــزيل يف البحــر املتوســط ،بيــت
للقاهرة ،جانجيمى.2015 ،
Loredana Ficarelli, Lo spazio domestico mediterraneo. Una
casa per il Cairo, Gangemi, 2015.

 10أظهــرت أرشــيفات املعــاري بــاودرى أنــه كان ميلــك -بخــاف
مجموعتــه مــن الصــور واألشــياء -سلســلة مــن نســخ املنحوتــات
املأخــوذة مــن آثــار العــر اململــويك يف القاهــرة ،خاصــة مــن خــان
خليــج القيــت .ينتمــى املنــزل الــذي بنــاه املعــاري لنفســه يف القاهــرة
إىل تلــك املجموعــة ( .)1879 – 1875مرســيدس فوليــت ،يف خصوصيــة
األشــياء واآلثــار :االســترشاق املعــاري مــن مــر ( ،)1910-1870يف
نبيلــة أولبصــر ،مرســيدس فوليــت ،االســترشاق املعــاري بــن الخيــال
واملعرفــة ،إنفيســو ،منشــورات معهــد التاريــخ الوطنــي للفــن،2009 ،
باريس ،ص.251-233 .
Cfr. Mercedes Volait, Dans l’intimité des objets et des
monuments: l’orientalisme architectural vu d’Égypte (-1870
1910), in Nabila Oulebsir, Mercedes Volait, L’Orientalisme
architectural entre imaginaires et savoirs, Invisu,
Publications de l’Institut national d’histoire de l’art, 2009,
Paris, p. p. 251-233.

 15إتســيو جــودوىل ،مهندســون معامريــون ومقاولــون ومصممــو
ديكــور إيطاليــون ولجنــة الحفــاظ عــى آثــار الفــن العــريب ،يف الـراث
أرتشيجروسو.2017 ،
املعامري والفني اإليطايل يف مرص ،إيفيجى،
ّ
Ezio Godoli, Italian Architects, Contractors, Decorative
Artists and the Comité de Conservation des Monuments
de l‘Art arabe, in Italian Architectural and Artistic Heritage
in Egypt, Effigi, Arcigrosso (Gr), 2017.

 11أحــد معــاوين الخديــوي إســاعيل يف عــام  ،1868وكان شــخصية
معروفــة ،أحــد رجــال املجتمــع األرســتقراطي خــال اإلمرباطوريــة
الفرنســية الثانيــة .انظــر مرســيدس فوليــت ،مرجــع ســابق ،2005 ،ص.
.430
 12أدت نفــس العمليــة ،بعــد تنظيمهــا واســتخدامها عــى نطــاق
واســع ،إىل نشــأة القــر الفخــم الــذي شُ ــيد لجاســتون دي ســانت
موريــس ( )1881 – 1872عــى يــد املهندســن املعامريــن مارســيل
جــورون وتشــارلز جومبــارد .متتــزج يف ذلــك املبنــى أجـزاء مــن غــرف
مســاكن األعيــان العثامنيــن التــي حصــل عليهــا الكونــت ســانت
موريــس يف أثنــاء عمليــات الهــدم الجاريــة يف القاهــرة ،مــع ابداعــات
أصليــة (كالســقف املطــي الــذي نفــذه املصمــم اإليطــايل أوجوســتو
تشــيزاري) .ويُضــاف إىل ذلــك القــر ،قــر املســافر خانــة الــذي ولــد
فيــه الخديــوي إســاعيل .مرســيدس فوليــت ،يف خصوصيــة األشــياء
واآلثــار :االســترشاق املعــاري مــن مــر ( ،)1910-1870يف نبيلــة
أولبصــر ،مرســيدس فوليــت ،االســترشاق املعــاري بــن الخيــال
واملعرفــة ،إنفيســو ،منشــورات معهــد التاريــخ الوطنــي للفــن،2009 ،
باريس ،ص.251 -233 .
Cfr. Mercedes Volait, Dans l’intimité des objets et des
monuments: l’orientalisme architectural vu d’Égypte (-1870
1910), in Nabila Oulebsir, Mercedes Volait, L’Orientalisme
architectural entre imaginaires et savoirs, Invisu,
Publications de l’Institut national d’histoire de l’art, 2009,
Paris, p. 13 251-233.
 13مرســيدس فوليــت ،مرجــع ســابق ،2005 ،ص :193 .يتعلــق األمــر
بـ
Une architecture domestique soigneusement étudiée,
appropriée aux usages européens, mais conservant de
l’architecture arabe ce qu’elle avait su adapter aux conditions
climatiques […].

 16تجــرى حالي ـاً دراســات لســد الفجــوة الوثائقيــة .يشــر ســمري
رأفــت يف دراســاته حــول منطقــة جــاردن ســيتي إىل مبنــى كائــن يف
شــارع الحــرس باعتبــاره مقــر املفوضيــة اإليطاليــة ،دون تحديــد
التاريــخ .انظــر :جــاردن ســيتي ،منســيات ،الجــزء الثالــث 3 ،ســبتمرب
 .egy.com ،1998أبلــغ كارلــو كاتشــا دومينيــوين ،يف املراســلة الرســمية
لــوزارة الخارجيــة رقــم  585 – 108بتاريــخ  25فربايــر عــام ،1925
وزيــر الخارجيــة أن الفــارس كوتــش كان يســكن يف مقــر املفوضيــة
القديــم حتــى انتهــاء العقــد الوشــيك ،الــذي كان قــد تــم إبرامــه مــع
الســيدتني عزيــزة هانــم ومهــرة هانــم .مــن أرشــيف العاملــن،
السلسلة الثامنة ،القاهرة.
 17أرشــيف العاملــن ،السلســلة الثامنــة ،القاهــرة ،مراســلة رســمية
موجهــة إىل وزيــر الخارجيــة يف  10أكتوبــر  .1922كان أحمــد شــفيق
باشا رئيساً لديوان الخديوي.
 18جــرت العــادة أن يعــود األثــاث الــذي اشـراه رئيــس البعثــة إىل
املالــك الرشعــي ،ولكــن نظ ـرا ً ألن تكاليــف النقــل كانــت أعــى مــن
القيمــة األساســية للمنقــوالت ،ومبــا أن الــوزارة قــد رفضــت رشاءهــم،
تــم وضعهــم يف مــزاد علنــي .أرشــيف العاملــن ،السلســلة الثامنــة،
القاهــرة ،مراســلة بتوقيــع ألدروفانــدي موجهــة إىل وزيــر الخارجيــة1 ،
يونيو  ،1923رقم .192 /884
 19ســجل الخــراء ،العــام التاســع عــر ،فرانشيســكو فورينــو
( Francesco Furinoالقاهــرة  ،)1891التخــرج  ،1921العــارة
املدنية.1932 ،
 20أســهام يف تحفيــز تخصــص القطــاع الفنــي مــن خــال ورشــة تــم
إنشــاؤها يف بــوالق ،وأصبحــا مورديــن للطبقــة الوســطى وطبقــة
النبــاء ،متباهــن بكونهــا صانعــي أثــاث فنــدق شــرد بالقاهــرة.
انظــر لويجــي أنطونيــو بالبــوين ،اإليطاليــون يف الحضــارة املرصيــة،
 ،1906خاصــة الطبعــة الحديثــة لعــام  2010التــي صــدرت بدعــم مــن
الســفري اإليطــايل باولــو باتشــيفيكو .انظــر أرشــيف الســفارة اإليطاليــة
بالقاهــرة ،حافظــة رقــم  .151يظهــر اســم الرشكــة ضمــن قامئــة

املشــاركني يف املعــرض الــدويل للبحريــة يف جنــوه لعــام  ،1914يف قســم
الفنــون والحــرف ،برفقــة بارفيــس وجاكوفيــى ،املتخصصــن املحليــن
يف الحفر عىل الخشب.
ماريســكوت ،الحــرب الدبلوماســية .ذكريــات
ّ
 21ألدروفانــدي
ومقتطفات من مذكرات (.1936 ،)1919 -1914
L. Aldrovandi Marescotti, Guerra diplomatica. Ricordi e
frammenti di diario (1936 ,)1919-1914.
 22انظر مرسيدس فوليت ،مرجع سابق ،2005 ،ص.204 .
 23أرشــيف العاملــن السلســلة الثامنــة ،القاهــرة ،مراســلة موقعــة
بتاريــخ  21مايــو  ،1923وموجهــة إىل لوياكونــو .كتــب الســيناتور
لويجــى لوي ّجــى .أشــار الوزيــر إىل ذلــك االقــراح :ميكــن للحكومــة
اإليطاليــة أن تعــرض عــى نظريتهــا املرصيــة فيــا جميلــة أو قــرا ً
الســتخدامه يف املســتقبل كمقــر للمفوضيــة املرصيــة يف رومــا يف مقابــل
أن تقــدم أو تبنــى مــر للمفوضيــة اإليطاليــة يف القاهــرة مبنــى
مناســباً يلقــى قبــول حكومتنــا .وبهــذا تنتهــي املصاعــب التــي يتســبب
فيهــا عــدم وجــود مبنــى خــاص باملفوضيــة يف القاهــرة ،مــع تجنــب
تكلفــة البنــاء التــي ستشــكل عبئـاً ضخـاً عــى املــال العــام خاصــة يف
ظل انخفاض قيمة العملة الحايل.
 24كان صوتــاً مؤثــرا ً عندمــا انحــاز لصالــح حاميــة الســلطة
القنصليــة يف القاهــرة .عــر لويجــى لوي ّجــى ،ىف مايــو  ،1923عــن
معارضتــه العلنيــة إللغــاء القنصليــة املحليــة ،التــي كانــت تعــ ّد
رضوريــة لضــان حياديــة الجاليــة اإليطاليــة الكبــرة التــي تبلــغ
 18000شــخص ،مــا بــن الدلتــا وحــدود الســودان .أرشــيف العاملــن،
السلســلة الثامنــة ،القاهــرة ،رســالة موقعــة مــن لويجــى لوي ّجــى،
بتاريــخ  21مايــو  . ]…[ 1923اعتــر إيطاليــو القاهــرة أن اإلبقــاء عــى
نائــب القنصليــة اإليطاليــة يف القاهــرة أمـرا ً رضوريـاً للغايــة ســواء مــن
أجــل حاميتهــم أو للحفــاظ عــى مظهــر إيطاليــا أمــام الــدول األصغــر
منهــا ،املســتعدة لدفــع التكاليــف الالزمــة مبعــدل يتجــاوز مــا ســتنفقه
الحكومــة حــال إقصــاء نائــب القنصليــة وإحــال بديــل .كان األمــر يف
القاهــرة يتعلــق بخدمــات أمنيــة ،وقضائيــة ،وتنفيــذ عقوبــات جنائيــة،
وهــي خدمــات مرتبطــة باتفاقيــات االمتيــازات .لذلــك أزعــم أنــه
يجب دراسة اقرتاح اإليطاليني وتنفيذه إن أمكن( .منقول).
 25أرشــيف العاملــن ،السلســلة الثامنــة ،القاهــرة ،مراســلة موقعــة
مــن ألدروفانــدي موجهــة إىل وزيــر الخارجيــة يف  16نوفمــر ،1923
رقم. 402/2112
 26أرشــيف العاملــن ،السلســلة الثامنــة ،القاهــرة 27 ،نوفمــر
 .1923اختــار الجـرال لــوكا مونتــورى مقــر املفوضيــة األملانيــة كمقــر
دائــم يف القاهــرة .كان الجـرال قــد متيــز يف الحــرب اإليطاليــة الرتكيــة
عــام  1911لقيادتــه الحمــات العســكرية األكــر رشاســة أثنــاء الحــرب
العاملية األوىل.

أرشــيف العاملــن ،السلســلة الثامنــة ،مراســلة بتوقيــع
27
ألدروفانــدي إىل وزيــر الخارجيــة يف  19ابريــل عــام  ،1923رقــم \ 139
.642
 28أرشــيف العاملــن ،السلســلة الثامنــة ،بتاريــخ  8ســبتمرب ،1924
موقعة يف أسفلها.
 29باخوم أو باكوم .انظر:
Cfr. Julien Auber di Lapierre, Le Musèe corte du Caire, une
utopie architecturale, 2016 ,50; cfr. Gawdat Gabra, Gertrud,
J. M. van Loon, Stefan, C. Reif, The History and religious
Heritage of Old Cairo. Its Fortress, Churches, Synagogue,
and Mosque, The American University in Cairo Press,
2013.
هــو متخصــص يف الفــن القبطــي ،يظهــر اســمه بــن أعضــاء لجنــة
حفــظ اآلثــار بقـرار رقــم  106لعــام  1901بجانــب املعــاري اإليطــايل
ألفونســو مانيســكالكو ،وىف تقريــر القســم الفنــي ،رقــم  163لعــام
 ،1909ظهــر اســمه بجانــب املعــاري هــرز بــك وصابــر بــك صــري.
كانــت األجــواء التــي تحيــط باللجنــة تشــكل قنــاة تحمــل عــى تغلغــل
ثقــايف ذي طابــع دويل حــول الجــدال حــول تقنيــات الرتميــم الــذي
شــارك فيــه أنطونيــو باتيجيــى ،والــذي كان أول إيطــايل يتــم قبولــه
كعضــو فيهــا ( ،)1897ولحــق بــه ألفونســو مانيســكالكو يف عــام
( .)1901يف تلــك األثنــاءُ ،ســجلت ســتة أعــوام مــن الغيــاب اإليطــايل،
حتــى جــاءت مشــاركة أنطونيــو الشــاك والــذي ســيصبح عضــوا ً يف
اللجنــة بدايــة مــن يونيــو عــام  .1910خلفــه املعــاري أكيــي
باتريكولــو الــذي شــغل مهــام عــدة عــام  ،1906ويف الفــرة مــن ينايــر
 1915و .1922كانــت فــرة التواجــد اإليطــايل هــي األطــول يف عهــد
إرنســتو ف ّريوتــي ( .)1936 – 1918انظــر إتســيو جــودوىل ،مهندســون
معامريــون ومقاولــون ومصممــو ديكــور إيطاليــون ولجنــة الحفــاظ
عــى آثــار الفــن العــريب ،يف الــراث املعــاري والفنــي اإليطــايل يف
أرتشيجروسو .2017 ،ص.27-7 .
مرص ،إيفيجى،
ّ
Ezio Godoli, Italian Architects, Contractors, Decorative
Artists and the Comité de Conservation des Monuments
de l‘Art arabe, in Italian Architectural and Artistic Heritage
in Egypt, Effigi, Arcigrosso (Gr), 2017, p. 27-7.
األنشــطة املختلفــة ملمتلكاتنــا يف إيجــهIllustrazione ،
30
 ،3 ،15 ،colonialeمارس  ،1933ص.33- 32 .
 31عائلــة مــن كبــار التجــار وجامعــي التحــف ،وهــم أصحــاب
جالــري تحــف تاريخــي يرجــع إىل عــام  ،1888ويفــع بالقــرب مــن
قــر تيج ـران باشــا يف القاهــرة .انظــر جويــدو رويس ،باشرينياســيت،
الرحلة الطويلة لكاهن مرصي.2020 ،
Cfr. Guido Rossi, Pasherienaset il lungo viaggio di un
sacerdote egizio, 2020.
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 .رضورة وجود مقر يرقى إىل مكانة ودور إيطاليا

يف ضــوء توازنــات القــوى الجديــدة التــي أعقبــت انتهــاء الحــرب العامليــة األوىل ،كان أحــد أهــداف وزارة
الخارجيــة هــو تحديــد الخطــوط العريضــة لشــبكة دبلوماســية أكــر حداثـ ًة وفاعليـ ًة ،قــادرة عــى أن تعكــس -عــى
نطــاق واســع -تطلعــات أمــة خرجــت منتــرة مــن الـراع الــدويل .اضطــر هــذا الطمــوح املثــايل لالصطــدام بــا
هــوادة بقيــود املوازنــة الصارمــة ،وبعمليــة صنــع قـرار تتســم بتعقيــد كبــر إذا مــا تعلــق األمــر بخطــة عــى هــذا
القــدر مــن األهميــة .ومــع ذلــك ،مل يخـ ُـل إعــداد أي مــن املرشوعــات -التــي كانــت مبنزلــة فرصــة تجريــب إبداعــي
ذي حافــز كبــر -مــن قيمــة الحــدس .كانــت مهمــة وزارة الخارجيــة العمــل باجتهــاد للتغلــب عــى العقبــات
اإلداريــة ،وباألحــرى تحديــد املــوارد الالزمــة ،بالتفاهــم مــع الــوزارات املعنيــة األخــرى .1كان ملتطلبــات السياســة
الخارجيــة اإليطاليــة -التــي تبلــورت شــيئاً فشــيئاً يف فــرة مــا بــن الحربــن  -أثــر يف اإلرساع يف إمتــام مــروع
تحديــث املقــار الدبلوماســية .كان تخصيــص مقــر يف القاهــرة يتناســب والتطلعــات املســتقبلية اإليطاليــة ،هــو أحــد
أولويــات ذلــك املــروع .يــأىت ذلــك ىف ضــوء األهميــة التــي نُســبت إىل مــر يف املحافــل الدوليــة ،كإحــدى أهــم
نقــاط الرصــد الجغرافيــة  -السياســية 2يف الضفــة الجنوبيــة للبحــر املتوســط بفضــل موقعهــا اإلسـراتيجي الفريــد.
أثــارت احتياجــات البعثــة الدبلوماســية يف القاهــرة ،يف مشــهد ســيايس متحــرك ،يف أعقــاب إعــان اســتقالل
مــر عــام  ،1922جــدالً واســعاً داخــل لجنــة تجهيــز وإعــداد املقــار يف الخــارج ويف قــر كيجــي ( ،)C.A.S.Eالتــي
يرأســها جياكومــو باولوتــي دي كالبــويل بــاروين ( .٣)1961-1887تبــن املراســات الكثيفــة املتبادلــة بــن الوزيــر
املفــوض كارلــو كاتشــا دومينيــوين ،الــذي كان يديــر مقــر البعثــة الدبلوماســية يف العاصمــة املرصيــة منــذ عــام
 ،1924والجهــات املختصــة يف وزارة الخارجيــة ٤الحــرص الشــديد عــى املــي قدمـاً نحــو ذلــك الهــدف .منــذ فربايــر
 ،1924كان األمــر بالفعــل مح ـاً لدراســة خاصــة مــن أجــل إيجــاد مقــر لتمثيــل دبلومــايس عــى قــدر كبــر مــن
األهميــة يف القاهــرة .٥كانــت اللجنــة املعنيــة -التــي تأسســت قبــل بضعــة أشــهر (مبوجــب املرســوم امللــي رقــم
 2929بتاريــخ  2ديســمرب  ٦)1923واكتملــت مهامهــا عــى الفــور مبوجــب مرســوم خــاص بتاريــخ  18مــارس -1924
تعمــل عــى تحديــد الخطــوط العريضــة التــي ميكنهــا إرضــاء االحتياجــات ذات الطابــع العمــي والجــايل ،تلــك
االحتياجــات األساســية يف بنــاء وإعــادة تأهيــل العقــارات التابعــة للدولــة ،والتــي تخــدم التمثيــل الدبلومــايس.
ومــن بــن األهــداف األخــرى ،كانــت اللجنــة تســعى لرتويــج متيــز الفنــون والعــارة اإليطاليــة .تبنــت هــذه
العمليــة هيئــات أخــرى تدخــل ضمــن الجهــاز اإلداري للدولــة .كانــت الحكومــة اإليطاليــة برئاســة كريســبي قــد
أعلنــت يف مجلــس النــواب ،يف عــام  ،1888مســاندتها ملــروع «التنميــة الحضاريــة» اإليطــايل الــذي يهــدف إىل
تعزيــز قيمــة الفــن والصناعــة اإليطاليــة للحفــاظ عــى هيبــة الدولــة اإليطاليــة يف الخــارج ،موكلــن هــذه املهمــة
إىل لجنــة تتألــف مــن أفضــل العقــول اإليطاليــة يف املجــال الفنــي.٧
كان ينبغــي عــى لجنــة تجهيــز وإعــداد املقــار أن تخلــق نقــاط التقــاء بــن التطلعــات والنتائــج الواقعيــة
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التــي تراعــي املــوارد املاليــة املتاحــة يف موازنــة الدولــة.
إنــه مــن الشــيق مالحظــة كيــف يتداخــل تحديــد خطــة مــروع مقــر القاهــرة مــع الشــؤون ذات الطابــع
البريوقراطــي -اإلداري يف وزارة الخارجيــة .رشعــت الحكومــة اإليطاليــة ،وهــي مدركــة متامـاً لحجــم التكلفــة املاليــة
الضخمــة املطلوبــة ،يف إجـراء تقييــم دقيــق للمنافــع التــي تتيحهــا نفقــات اإليجــار أو تلــك الخاصــة -مــن جانــب
آخــر -ب ـراء مقــر فخــم ومـ ٍ
ـرض لالحتياجــات املهنيــة .مل ت ُســتبعد احتامليــة تقديــم طلــب للحصــول عــى قــرض
مــن وزارة املاليــة لصالــح وزارة الخارجيــةُ .وجهــت الدعــوة للبعثــة الدبلوماســية يف القاهــرة لتقديــم مقرتحــات
واضحــة ميكــن مــن خاللهــا تقييــم مــدى مناســبة عمليــة ال ـراء أو اإليجــار.
كان املعيــار الوحيــد الــذي ينبغــي القيــاس عليــه يف إعــداد املقــار الدبلوماســية امللكيــة بالخــارج -كــا
أقرتــه الهيئــات املعنيــة -هــو «األناقــة الالئقــة» ٨التــي تســتبعد جميــع مظاهــر الفخامــة املبالــغ فيهــا.٩
يف ضوء تلك املعطيات تتضح رضورة إيجاد مقر مناسب ودائم للتمثيل الدبلومايس املليك يف القاهرة.١٠
كانــت ت ُستشــعر ،يف الواقــع ،رضورة تأســيس مقــار وافيــة يف حجمهــا ،ميكنهــا ضــم كافــة املكاتــب الالزمــة
إلمتــام األعــال اإلداريــة ،وتســتطيع يف الوقــت ذاتــه إرضــاء احتياجــات الجانــب االحتفــايل واألنيــق .يف هــذا
الشــأن ،قــررت لجنــة تجهيــز وإعــداد املقــار بشــكل نهــايئ توزيــع املســاحات التــي يجــب أن تتســم بــه قاعــات
املقــار الدبلوماســية .مــن وجهــة النظــر الفنيــة -املتخصصــة ،تــم تحديــد متطلبــات املــروع ،والتــي أُقــرت بشــكل
عــام كركائــز أساســية فاعلــة يف تأســيس
أي مقــر دبلومــايس بالخــارج .كان مــن
املفــرض أن تتضمــن خطــط مقــر القاهــرة
شــقة لالحتفــاالت ،وأخــرى خاصــة برئيــس
البعثــة (مبــا فيهــا مــن ملحقــات وغــرف
الخــدم) ،واملفوضيــة الدبلوماســية ،وأخــرى
قنصليــة ،باإلضافــة إىل بعــض أماكــن إقامــة
املوظفــن.١١
كانــت املقارنــة بــن األدوات
		
الخاصــة بالتصميــم وآليــات تنفيــذه
الكليــة تخلــق املعطيــات الالزمــة لتحقيــق
طــراز معــارى خــاص .فمــن جانــب،
كانــت تُوضــع بعــض القيــود والــروط
جياكومــو باولوتــي دى كالبــويل بــاروىن يف زيــارة رســمية يف إيطاليــا ،يف معهــد الخاصــة بتوزيــع املســاحات ،ومــن جانــب
التصويــر الســيناميئ التعليمــي يف فراســكايت ،صــورة بصحبــة لوتشــيانو دي فيــو آخــر كان املجــال يتســع لإلبــداع والتجديــد
ولويــس لوميــر ،صــورة أرشــيفية ،1929 ،أرشــيف لوتــى.
املســتوحى مــن عنــارص املناظــر الطبيعيــة:
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جونّــار بريندســون ( ،)1895-1854عاملــة ،راقصــة مرصيــة ،صــورة أرشــيفيةُ .رســمت الراقصــة وهــي ترقــص داخــل قاعــة االســتقبال،
(قاعــة) «البيــت العــريب» الخاصــة بالبــارون ديلــور دى جليــون يف شــارع الشــوارىب (شــيده املعــاري أمــرواز بــاودرى عــام  ،)1872ثــم
أصبــح مقــر املفوضيــة اإليطاليــة ( .)1908- 1884كان الفنــان يحــل ضيف ـاً عــى البــارون يف أثنــاء فصــل الشــتاء .1883- 1882

كان األمــر مبنزلــة نســج حكايــة فضــاء مــادي جديــد وجــذاب يف حبكــة محــددة ســلفاً ،مبــا يجعــل مــن تلــك
الحكايــة عنــرا ً معامريــاً مركزيــاً ومتنوعــاً.
كان يشــارك يف لجنــة تجهيــز وإعــداد املقــار دبلوماســيون وشــخصيات بــارزة يف املجــال الفنــي .مــن بــن
تلــك الشــخصيات كان يــرز املعــاري فلورســتانو دي فاوســتو ،الــذي تــم تعيينــه مستشــارا ً للجنــة ،وكان يف الوقــت
ذاتــه مســؤوالً عــن املكتــب الفنــي لــوزارة الخارجيــة .١٢كان املكتــب الفنــي يرتبــط مــع لجنــة تجهيــز وإعــداد
املقــار يف الخــارج مــن خــال تنســيق وثيــق يراعــي بالــرورة النظــام املركــب واملتنــوع يف أكــر املناطــق الجغرافيــة
تباينـاً .تكشــف لنــا قامئــة طويلــة مــن األنشــطة ١٣كيــف نجحــت هــذه املاكينــة البريوقراطيــة العمالقــة -بالعمــل
عــى جبهــات مختلفــة -يف تلبيــة احتياجــات الســلك الدبلومــايس بــن أوروبــا ،وشــال إفريقيــا ،والــرق األوســط،
واألمريكتــن بالتــوازي ،مســتعينة عنــد الحاجــة أيضـاً بخـراء محليــن ملعاونــة النشــاط اإليطــايل ،وضــان الحفــاظ
عــى الــروح اإليطاليــة .بطبيعــة الحــال ،كان مبقــدور التعــاون بــن املكتــب الفنــي والخـراء القريبــن مــن الجاليــة
اإليطاليــة -واملحدديــن مــن قبــل الســفارة -أن يتيــح إنجــاز مرشوعــات معامريــة فعالــة ،انطالق ـاً مــن تحليــل
عميــق للســياقات.
وبشــكل أعــم ،كانــت الرؤيــة اإلســراتيجية الراميــة لتوســيع العالقــات السياســية ،وتعزيــز املكاســب
االقتصاديــة متثــل دفعــة رضوريــة نحــو تصميــم وإعــداد املقــار الدبلوماســية .كان الدبلوماســيون يف القاهــرة -كــا
هــو الحــال يف البــاد األخــرى -يثقــون يف قــدرة الفنــون والعــارة الكبــرة باعتبارهــا عنــر دعايــة واندمــاج ثقــايف:
ولقــد أصبــح مقــر التمثيــل الدبلومــايس عنوانـاً لهــذه القــدرة ودليـاً عليهــا .وبــدءا ً مــن مقــار املفوضيــة املؤقتــة يف
القاهــرة ،نجــد دليـاً عــى هــذه الرؤيــة ،كــا هــو الحــال يف مقــر البــارون ديلــور دي جليــون أو يف عقــار أحمــد
شــفيق باشــا ،رئيــس ديــوان الخديــوي ومديــر الديــوان العــام.١٤
كان الدبلوماســيون هــم َمــن شــاركوا يف حاميــة وتنشــيط املصالــح اإليطاليــة الحيويــة عــن طريــق قنــايت
الثقافــة والفــن أيضـاً ،مطبقــن مــا عــرف فيــا بعــد مبفهــوم «الدبلوماســية الناعمــة» .عــزز الــدور العابــر للثقافــات
الــذي تلعبــه األعــال الفنيــة الحــوار والتالقــي (عــر الفــن املعــاري أيضــاً) بــن العاملــن اإليطــايل واملــري.
وهكــذا كان الفــن ،والســحر والسياســة متتــزج يف إيحــاءات فــن معــاري متميــز.
ويف مــر ،انتــر يف األحيــاء الســكنية حديثــة اإلنشــاء االتجــاه الســتلهام النمــط املعــاري اإليطــايل
املســتوحى مــن طـراز عــر النهضــة أو النهجيــة املتأخــرة .ويف هــذا الصــدد ،يبــدو شــيقاً موقــف مــوا ٍز قامــت بــه
فرنســا ،التــي اضطــرت منــذ نهايــة القــرن التاســع عــر للتعامــل مــع رضورة اتخــاذ مقــر دبلومــايس خــاص بهــا.
ابتاعــت وزارة الخارجيــة الفرنســية يف البدايــة مقــر الكونــت ســانت موريــس ذي الط ـراز العــريب ،يف عــام ،1886
وفيــه يتناغــم عنــري الفضــاء املــادي ،واملوقــع الجغـرايف ،مــع اإلميــاء إىل «الوجــود االســتعاري» للقاعــة التقليديــة
التــي تشــر إىل مــكان الضيافــة .يف هــذا الصــدد ،عــر املمثــل الفرنــي آنــذاك عــن األمــر بتلــك الكلــات:
“C’est précisément parce que l’influence de la France en Égypte a subi des atteintes certaines
que des signes extérieurs sont nécessaires pour ne laisser de doute dans l’esprit de personne
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sur l’intention de la France de ne pas
renoncer”١٥.
وفيــا بعــد ،نُقــل هيــكل القاعــة
		
القدميــة ،بعــد أن تــم فكــه وإعــادة تركيبــه،
إىل املقــر الجديــد للبعثــة الدبلوماســية
الفرنســية يف الجيــزة ،والــذي صممــه
املهنــدس املعــاري جــورج بــارك يف عــام
 ،1937ملتزمـاً بذلــك التصميــم القديم الذي
مل يكــن ذا طبيعــة معامريــة فحســب .وإمنــا
اكتســب املــروع الجديــد قيمــة سياســية-
ثقافيــة ترتبــط باألطــاع االســتعامرية.
عــى مســتوى االتصــال البــري -املعــاري،
كانــت بالدنــا تتطلــع إىل تحقيــق اســتقاللية
أكــر يف طرقهــا التعبرييــة ،مدعومــة بروابــط
الصداقــة الشــخصية بــن العائلتــن املالكتــن
اإليطاليــة واملرصيــة ،والتــي كان يُعــر عنهــا
يف إمياءات «ترصيح متحفظ» فضفاض.
فيــا يخــص تخطيــط مــروع
		
بنيامينــو فاك ّ
ّينيــى ،ملحــة مــن قاعــة اســتقبال مقــر ســانت موريــس ،والــذي ســفارة إيطاليــا يف القاهــرة ،تــم التخيل عمدا ً
صممــه أمــرواز بــاودرى عــام .1884
عــا ميكــن أن ميثــل تأثـرا ً بالفن العــريب .كان
األمــر يتعلــق باختيــار واعٍ ،وليــس تظاهريـاً.
كشــف االختيــار عــن ترميــز واضــح لفــن معــاري يخلــو متامـاً مــن أيــة اشـراطات أو تبعيــة فنيــة خــارج النمــط
«اإليطاليقــي» .يف نفــس تلــك األعــوام ،كانــت إيطاليــا تشــيد مقارهــا الدبلوماســية ١٦يف تونــس ،١٧واملغــرب،١٨
والجزائــر ،وهــي بــاد يغلــب عليهــا التأثــر بالفــن املعــاري ذي الطابــع االســتعامري الفرنــي .كان الربنامــج
اإلنشــايئ واملــدين الــذي وضعــه املارشــال ليوطــي )1934 – 1854( ١٩يهــدف إىل اإلبقــاء عــى معــامل األماكــن املميــزة.
يف مــر ،عــى النقيــض ،اكتســب الجانــب الجــايل قيمــة واعيــة بالهويــة ،يلــوذ فيهــا األســلوب املعــاري -وفق ـاً
للــدرس الفيــرويف -بالــراث الكالســييك.
مل يُنظــر إىل املرشوعــات املعــارصة التــي كانــت إيطاليــا تنفذهــا يف شــال إفريقيــا يف أوائــل عرشينيــات
القــرن املــايض ،بــل ســاد اهتــام بالحلــول الشــكلية املســتمدة مــن اتجــاه كالســييك أســايس ،والتــي أعطــت نتائــج
تتســم بحداثــة أكــر ،كــا هــو الحــال يف بعــض مبــاين الدولــة يف رودس (قــر العدالــة) .باإلضافــة إىل ذلــك ،كانــت

الحكومــة اإليطاليــة ،يف عــام  ،1924تشــيد ســفارة جديــدة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،مــن تصميــم املعــاري
دي فاســتو ،والــذي كان يف ســبيله ليصبــح مرجعيــة جامليــة ومهنيــة .ميكننــا إذن أن نفــرض أن أول توجــه يف إعــداد
مــروع مقــر القاهــرة قــد تأثــر بتجربــة مقــر واشــنطن الرائــدة ،تحــت شــعار إظهــار هويــة قوميــة راســخة عــر
األســلوب املعــاري.

مقر املفوضية اإليطالية بواشنطن ،املكاتب الدبلوماسية ،صورة أرشيفية.

فلورستانو دى فاوستو ،واجهة املقر الدبلومايس اإليطايل يف واشنطن.1924 ،
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 ١يتضــح مــن األخبــار الــواردة يف منشــورات وزارة الخارجيــة
الرســمية -بغــض النظــر عــن بعــض الفجــوات الزمنيــة -أنــه يف عــام
 1920كان مكتــب التوريــدات والخزانــة يتــوىل أعــال صيانــة املبــاين.
بــدءا ً مــن الفــرة بــن العامــن  1922و ،1926تفــرع املكتــب اإلداري يف
الــوزارة إىل أقســام متعــددة ،وكان القســم الثالــث منهــا ،املعــادل
ملكتــب التوريــدات ،هــو املختــص باملنشــآت واملكاتــب التــي تدخــل يف
زمــام اإلدارة املركزيــة ،وبأعــال الصيانــة الدوريــة والطارئــة ،والتأمــن
والتأثيــث ،واألرشــفة ،والعوائــد ،والتخزيــن ،وصيانــة املنقــوالت
الخاصــة بــاإلدارة املركزيــة ،باإلضافــة إىل أعــال التدفئــة ،واإلضــاءة،
واملشــريات املختلفــة ،واالحتفــاالت ،وحفالت االســتقبال ،ومســتلزمات
املكاتــب الرســمية بالخــارج ،و»اللوحــات» .كان هــذا القســم إذن
يقــوم مبهــام مختلفــة ،واســتمر يف عملــه حتــى  15نوفمــر عــام .1923
يف  2ديســمرب عــام  ،1923صــدر املرســوم امللــي رقــم  2929بشــأن
العقــارات بالخــارج والــذي نــص عــى الترصيــح بــراء وإنشــاء
وتأثيــث املبــاين املقــرر اســتخدامها كمقــار للتمثيــل الدبلومــايس
بقيمــة تبلــغ أربعــة وســتون مليــون لــرة (يف نفــس املرســوم املنشــور
يف الجريــدة الرســمية ،عــدد  ،19بتاريــخ  23ينايــر عــام  1924تــم
اإلعــان عــن ترصيــح رشاء قطعــة أرض بغــرض بنــاء عقــار الســتخدامه
كمقــر للبعثــة الدبلوماســية امللكيــة يف بلجــراد وآخــر لــراء مقــر
للقنصليــة امللكيــة يف تســالونييك) .التحــول الجــذري للمدينــة يف عهــد
إسامعيل فقط (.)1879 – 1863
 ٢انظــر :نيكــول ال بانــكا ،دائــرة معارفــة تريـكّاين ،صــوت :الفاشــية
واإلعــداد للحــرب :فنيــون وساســة ]…[ .2013 ،كان مــن الواضــح أن
تطلعــات النظــام االســتعامرية والطامحــة لفــرض النفــوذ ،برغــم تلونهــا
جزئيــاً وفقــاً للموقــف الدبلومــايس الراهــن ،تفــوق قــوى إيطاليــا
آنــذاك :إحتــال كورســيكا مــن جانــب ،وألبانيــا مــن الجانــب اآلخــر،
فــرض الســيطرة ىف منطقــة البلقــان ،وأجـزاء كبــرة مــن حــوض البحــر
املتوســط ،إعــادة ترســيم الحــدود ىف ليبيــا ،االهتــام مبنطقــة الــرق
األوســط ،والتطلــع -بشــكل غــر محــدد ومقلــق -إىل املحيطــات:
املحيــط الهنــدي عــر طريــق إثيوبيــا والصومــال ،ورمبــا األطلنطــى
أيضـاً مــن خــال فــرض نــوع مــن التأثــر عــى املســتعمرات الفرنســية
يف شــال إفريقيــا .وكــا تــم تعريفــه :هــو «نظــام جديــد يف البحــر
املتوســط» حــول شــبه الجزيــرة اإليطاليــة؛ كان النظــام القائــم آنــذاك
يتســم بعــدم الوضــوح وبالعنــف بالقــدر ذاتــه .كانــت الجمهوريــة
الفرنســية الدميوقراطيــة -الواقعــة تحــت التهديــد مبــارشة -تعرقــل
جميــع أشــكال التوســع اإليطــايل .دافعــت اململكــة املتحــدة عــن
دورهــا يف البحــر املتوســط ،حاميـ ًة ملــر ،ولقنــاة الســويس ،وللطريــق
صــوب الهنــد ،وعــن دورهــا ،بشــكل عــام ،كقــوة عظمــى .قامــت
باريــس ولنــدن معــاً بحاميــة دول البلقــان الصغــرى ،والتــي كانــت
تدخــل يف دائــرة أطــاع رومــا بشــكل مبــارش .كان يف مقــدور الحــركات
القوميــة ،أو تلــك املناهضــة لالســتعامر يف الــدول العربيــة ،الركــون إىل
الضفــة الفاشــية يف بعــض األحيــان ،ولكنهــا مل تكــن تثــق يف مقاصــد
رومــا ،كــا أنهــا عارضــت السياســة االســتعامرية اإليطاليــة يف ليبيــا
أوال ،ثــم يف إثيوبيــا .ومــن بعيــد ،مل تكــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة
تنظــر بعــن الرضــا إىل اضطــراب األســواق األوروبيــة الــذي كان
التحرك العسكري اإليطايل سيتسبب فيه […].
تاســاين ،دبلومــايس مــا بــن حربــن .يل ليتّــري ،فلورنســا،
 ٣جيوفــاين ّ
.2012
Giovanni Tassani, Diplomatico tra due guerre. Vita di G. P.
d. C. B., Le Lettere, Firenze, 2012.

 ٤تأخــذ دراســتي بعــن االعتبــار التوثيــق الــري الــذي عــرت عليــه
يف املصــادر األرشــيفية التابعــة ألرشــيف وزارة الخارجيــة التاريخــي
والدبلومــايس يف رومــا ،والــذي سأشــر إليــه مــن اآلن فصاعــدا ً
باســتخدام االختصــار اآليت  ،ASDMAEوخاصــة املصــادر التاليــة:
مصــدر الســفارة اإليطاليــة يف القاهــرة ،ومصــدر ســفارة إيطاليــا يف
مــر ،ومصــدر ســفارة إيطاليــا يف ألبانيــا ،ومصــدر ســفارة إيطاليــا يف
املغــرب ،ومصــدر ســفارة إيطاليــا يف تونــس ،ومصــدر ســفارة إيطاليــا
يف تركيــا ،ومصــدر األرشــيف التجــاري ،ومصــدر الشــؤون السياســية
والتجاريــة ،ومصــدر الرســومات ،وأرشــيف العاملــن .تــم تحليــل
محتــوى الوثائــق بشــكل موجــه .تركــز هــدف الدراســة حــول مــدى
التعــاون بــن املهــام التنفيذيــة ،واملهنيــة ،والدبلوماســية مــن أجــل
خلــق مجمعــات إنشــائية ،وبنــى تحتيــة .يعــزز منهجــي ،بشــكل
خــاص ،قيمــة الجهــود الراميــة إىل نــر عبقريــة العقليــة اإليطاليــة يف
الخــارج ،مــع إبـراز تأثــر الجاليــات اإليطاليــة الواضــح يف املجتمعــات
األجنبية التي استقرت فيها.
 ٥أرشــيف العاملــن ،السلســلة الثامنــة ،القاهــرة ،رســالة بخــط اليــد،
موقعــة مــن جياكومــو باولوتــي دي كالبــويل بــاروين ،وموجهــة إىل
كارلو كاتشا دومينيوين بتاريخ  29فرباير .1924
 ٦أرشــيف مكتــب العاملــن ،مراســيم وزاريــة ،ب ،16 .بتاريــخ 8
إبريــل  .1924املرســوم امللــي رقــم  ،2929بتاريــخ  2ديســمرب ،1923
الــذي مبوجبــه ُصح بــراء ،وبنــاء ،وتأثيــث مقــار البعثــات
الدبلوماســية امللكيــة يف الخــارج مببلــغ يقــدر مبليــون وســتمئة
وأربعــن ألف ـاً .وباعتبــار فرصــة توافــر مخصــص مــايل كهــذا ،شُ ــكلت
لجنــة مــن موظفــن تابعــن لهــذه الــوزارة ،ويعاونهــم مجموعــة مــن
الخــراء .كُلفــت تلــك اللجنــة أيضــا بــكل مــا يتصــل بتهيئــة وتجهيــز
املقــار القامئــة بالفعــل باإلضافــة إىل قــر كيجــي .اختصــت مبــا يــي:
اختيــار األثــاث الــذي ينبغــي رشاؤه ،دراســة وتخطيــط املبــاين التــي
ستشــيد كمقــار للبعثــات الدبلوماســية امللكيــة يف الخــارج -تلــك
البعثــات التــي ال تقيــم يف عقــارات متلكهــا الدولــة اإليطاليــة ،-تجهيــز،
وتأثيــث املقــار الجديــدة ،وتلــك القامئــة بالفعــل يف مبــانٍ مملوكــة
للدولــة أو مؤجــرة ،باإلضافــة إىل قــر كيجــي .تتألــف تلــك الجنــة
عىل النحو التايل:
املاركيــز جياكومــو باولوتــي دي كالبــويل بــاروين ،رئيــس ديــوان وزارة
الخارجيــة -رئيســا؛ الكوماندتــور جيوزيبــى جواريليــا ،مستشــار
املفوضيــة -عضــوا ً؛ الكوماندتــور كويرينــو كريفيـ ّـاري ،القنصــل العــام-
عضــوا ً؛ الكوماندتــور جويــدو فيــوال ،مستشــار املفوضيــة -عضــوا ً؛
الفــارس الضابــط بيــرو دي ســتيفانو ،ســكرتري املفوضيــة األول -عضــوا ً؛
الفــارس الضابــط أندريــا جيســر تشــيليزيا فيلياســكو ،ســكرتري
املفوضيــة الثــاين -عضــوا ً؛ الكوماندتــور روبريتــو بابينــي ،مفتــش
الفنــون الجميلــة والخبــر الفنــي -عضــوا ً؛ املهنــدس فلورســتانو دي
فاوســتو ،مــن خــارج اإلدارة العامــة ،خبــر فنــي -عضــوا ً؛ الفــارس
الضابط أرماندو موريني ،نائب القنصل ،وسكرتريا ً للجنة.
كُلــف الفــارس أندريــا جيســر تشــيليزيا فيلياســكو بالقيــام باملعامــات
القانونيــة واإلداريــة التــي تختــص بهــا اللجنــة ،باســتثناء كل مــا يخــص
الجانــب الفنــي ،ويعاونــه الفــارس ليفيــو جارباتشــو ،امللحــق امللــي
للمفوضيــة .أُســندت املهــام التقنيــة إىل املكتــب الفنــي املؤلــف مــن
الفــارس الربوفيســور روبريتــو بابينــي ،واملهنــدس فلورســتانو دى
فاوســتو ،اللذيــن تحدثنــا عنهــا مــن قبــل .يســتبدل املرســوم الحــايل
املراســيم الســابقة الصــادرة يف  6و 10فربايــر ،وسيســجل يف ديــوان
املحاسبة يف روما بتاريخ  18مارس .1924

 ٧مصدر أرشيف كريسبي ،حافظة رقم  ،6عام .1888
 ٨بــدا توجــه الــوزارة متأث ـرا ً باألســاليب الكالســيكية ،التــي تنحــاز
لرؤيــة شــيرشون فيــا يتعلــق برفــض الفخامــة املبالــغ فيهــا والتكاليف
غري الرضورية.
 ٩أرشــيف العاملــن ،السلســلة الثامنــة ،القاهــرة ،املراســلة رقــم
 ،47 \ 110251بتاريــخ مايــو  .1923رئيــس الحكومــة يــرد عــى الوزيــر
املفــوض ألدروفانــدي قائـاً بأنــه عنــد التفكــر يف حلــول للمشــكلة ،ال
بــد أن تؤخــذ يف االعتبــار االحتياجــات املاليــة العامــة؛ ألن إنعــاش
البــاد هــو أســاس جميــع اإلصالحــات التــي تتوالهــا الحكومــة (نقــا
عن موسوليني).
 ١٠أرشــيف العاملــن ،السلســلة الثامنــة ،القاهــرة ،مراســلة رقــم
 ،47 \ 110251بتاريخ مايو .1923
 ١١يحتــوى كل عنــر مــن ذلــك النظــام املركــب عــى غــرف
متعــددة .تشــمل شــقة االحتفــاالت :ردهــة ،وحجــرة انتظــار ملحــق
بهــا غرفتــان لحفــظ املعاطــف ،وقاعــة رقــص ،وقاعــة طعــام تتســع لـــ
 48شــخصا عــى األقــل ،مــع ملحــق لتقديــم الخدمــة ،وقاعتــي
اســتقبال كبريتــن ،ومكتــب -مكتبــة ،وغرفــة للتدخــن .تضــم شــقة
رئيــس البعثــة :غرفــة نــوم الســفري ملحــق بهــا دورة ميــاه ،وغرفــة نــوم
حــرم الســفري ،وبهــا دورة ميــاه ،وأربــع غــرف نــوم رئيســية ملحقــة
بــدوريت ميــاه ،وغرفــة ملديــر املنــزل ،ومكتــب خــاص بالســفري ،وقاعــة
اســتقبال صغــرة خاصــة بحرمــه .تشــمل شــقة الخــدم :عــر غــرف
للخــدم ملحقــة بــدوريت ميــاه ،غرفــة لحفــظ املعاطــف وبهــا خزائــن،
غرفــة لــي املالبــس ،ومخــزن لــأدوات املنزليــة .تشــمل شــقة
الخدمــات :مطبــخ ملحــق بحجــرة مــؤن ،وغرفــة طعــام للخــدم،
ومرحــاض للخــدم ،وغرفــة غســيل وتجفيــف ،وقبــو لحفــظ النبيــذ،
وآخــر للحقائــب ،وآخــر لحفــظ الفحــم يطــل عــى الطريــق ،هــذا
باإلضافــة إىل قبــو لجهــاز التدفئــة ،وج ـراج يتســع لســيارتني ،وغرفــة
الســائق ،وبوابــة الحراســة (تشــتمل عــى غرفتــي نــوم ،ومطبــخ ،ودورة
ميــاه) .إذا كان املبنــى ملحقـاً بحديقــة ،كانــت ت ُخصــص غرفــة ألدوات
البســتنة .كان ينبغــي ملقــر املفوضيــة أن يشــتمل عــى غرفــة انتظــار،
ومكتــب للمستشــار ،وقاعــة جلــوس صغــرة ،ومكتــب خــاص بالســفري،
وآخــر خــاص بالســكرتري األول ،إىل جانــب مكتــب الثنــن مــن أف ـراد
الســكرتارية ،وغرفــة للموظفــن ،وأخــرى لآللــة الكاتبــة ،وغرفــة
أرشــيف مــزودة ببــاب مصفــح وخزانــة ،وغرفتــن للملحــق العســكري،
ومثلهــا للملحــق البحــري ،والتجــاري ،وغرفتــن مللحــق مكتــب
الهجــرة ،ومثلهــا ملســئول مكتــب الطــران ،باإلضافــة إىل غرفتــي
انتظــار للموظفــن .كان مــن املقــرر أن يشــمل مقــر القنصليــة :قاعــة
انتظــار ،وثالثــة مكاتــب ،وأرشــيف ،ودورة ميــاه .يشــمل مقــر إقامــة
املوظفــن املتزوجــن :غرفتــي نــوم رئيســيتني ،وغرفــة نــوم للضيــوف،
وغرفــة معيشــة ،وغرفــة طعــام ،ودورة ميــاه رئيســية ،وأخــرى خاصــة
بالخــدم ،ومطبــخ ،ومخــزن طعــام ،وملحــق للخدمــة ،وغرفــة خاويــة.
كان ينبغــي أن يســمح تصميــم مقــر اإلقامــة باســتيعاب اثنــن أو ثالثــة
من املوظفني األعزاب يف حال اقتضت الرضورة.
 ١٢تتطلــب إعــادة هيكلــة مهــام األقســام الوزاريــة أيض ـاً تجديــد
املكاتــب التــي ُعهــد إليهــا باألعــال الفنيــة ،ولقــد اســتحدث املكتــب
الثالث لهذا الغرض خصيصاً.
 ١٣كان يف انتظــار املكتــب الفنــي ،يف تلــك املراحــل األوىل ،مهــام
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خاصــة مبقــار دراس ،وســتنيي ،وفلــوره ،وإشــقودرة ،التــي كانــت
بحاجــة إىل تدخــل عاجــل للغايــة .كان مــن املنتظــر أن تتــم أعــال
إعــادة تهيئــة ىف لشــبونة ،بينــا كان مقــر كوبنهاجــن ينتظــر وضــع
اللمســات األخــرة ،وإعــداد تصميــات األســوار .فيــا يخــص مقــر
الهــاي ،كان مــن الــروري إمتــام أعــال التجهيــز والتنفيــذ املوكلــة إىل
أحــد املهندســن املحليــن ،بينــا كان مقــر باريــس يحتــاج إىل أعــال
صيانــة دوريــة عاجلــة .أمــا بالنســبة ملقــر مدينــة ســتوكهومل ،فــكان
األمــر يتعلــق بوضــع الشــعارات امللكيــة عــى الواجهــة فقــط .ويف
مدينــة القــدس كانــت تجــري مســاعي ،عــر استشــارات وآراء فنيــة،
لحيــازة ملكيــة إحــدى املناطــق اململوكــة للدولــة ،بينــا يف هيلســنيك
كان ينطلق مرشوع توسيع املقر.
 ١٤انظــر :أوراق عبــاس حلمــي الثــاين ،تقريــر باللغــة العربيــة
بتاريــخ  1908مــن أحمــد شــفيق إىل الخديــوي بشــأن أعــال تطويــر
قــر رأس التــن باإلســكندرية ،وقــر عابديــن ،واإلســاعيلية يف
القاهــرة ،تحــت إرشاف املهنــدس املعــاري أنطونيــو الشــاك
( ،)475-469,474-468/166/HILمكتبــة جامعــة درهــام ،مقــر
األرشــيف واملقتنيــات الخاصــة .يجــدر بنــا اإلشــارة أيضــا إىل أن
املهنــدس أنطونيــو الشــاك -أثنــاء فــرة خدمتــه كرئيــس معــاري
القصــور الخديويــة -قــد وطــد العالقــات مــع أحمــد شــفيق باشــا،
مالك املقر الذي قامت املفوضية اإليطالية بتأجريه.
 ١٥مرســيدس فوليــت ،املعامريــون والفــن املعــاري يف مــر
الحديثة ،ميزون نوىف إيت الروز ،2005 ،ص.193 .
Mercedes Volait, Architectes & Architectures de l’Égypte
moderne, Maison-neuve et Larose, 2005, p.193.

 ١٦نيكوال ال بانكا ،ما وراء البحر ،مولينو.2007 ،
Nicola La Banca, Oltremare, Il Mulino, 2007.
رصح املرســوم امللــي رقــم  ،3056الصــادر بتاريــخ  20ديســمرب ،1923
ب ـراء قطعــة أرض بغــرض إقامــة مقــر القنصليــة امللكيــة يف تونــس
العاصمــة ،وقــد نُــر يف الجريــدة الرســمية ،عــدد  ،24بتاريــخ 29
يناير عام .1924
 ١٧انظــر :املعامريــون اإليطاليــون يف تونــس ،إعــداد :ســيلفيا
فينزي ،سفارة إيطاليا يف تونس.2002 ،
Cfr. Architectures Italiennes de Tunisie, a cura di Silvia
Finzi, Ambasciata d’Italia a Tunisi, 2002.
 ١٨ماريــا كونشــيتّا ميلياتشــو ،الــدار البيضــاء -الربــاط :املقــار
القنصليــة يف املغــرب ،يف املهندســون املعامريــون اإليطاليــون يف
املغــرب منــذ بدايــة الحاميــة الفرنســية حتــى اليــوم ،إعــداد :ميلفــا
جياكوميـ ّـى ،وإتســيو جــودوىل ،وعبــد الرحيــم كاســو ،دار نــر بــويل
ستامبا ،فلورنسا ،2009 ،ص.67 -53 .
Maria Concetta Migliaccio, Casablanca-Rabat: le sedi
consolari in Marocco, in Architetti italiani in Marocco
dall’inizio del Protettorato francese ad oggi, a cura di Milva
Giacomelli, Ezio Godoli, Abderrahim Kassou, Edizioni
Polistampa, Firenze, 2009, pp. 67-53.
تأثــر مــروع إنشــاء الهيئــة القنصليــة اإليطاليــة يف الربــاط عــام 1923
بالســلطة والنفــوذ الــذي كانــت تتمتــع بهــا فرنســا ،وقــد كانــت تــويل
اهتاممـاً بالعنــارص املورفولوجيــة للمــكان .تدخــل دي فاوســتو بنفســه

لتعديــل النمــط األســلويب ،مضحيــا باللمحــة الكالســيكية ،يف مقابــل
إب ـراز ملســات تعكــس بحــذر تأث ـرا ً بال ـراث املعــاري العــريب .هــذا
هــو النهــج الــذى تــم اتباعــه أيضــا يف إنشــاء املــدارس اإليطاليــة يف
الــدار البيضــاء ،عــى يــد دي فاوســتو ،عــام  .1923كان مــروع دي
فاوســتو األكــر بســاطة هــو بيــت اإليطاليــن يف الــدار البيضــاء ،والــذي
اســتوحاه مــن طابــع البحــر املتوســط ،وتنــدر فيــه العنــارص
التصويريــة .أمــا عمليــات ترميــم املبــاىن اإليطاليــة يف صفاقــس
وسوســة فكانــت متيــل إىل إضفــاء املعــامل الكالســيكية .بينــا يحمــل
مرشوع القنصلية ،يف تونس العاصمة ،بصامت كالسيكية واضحة.
ملزيــد مــن التفاصيــل يرجــى الرجــوع إىل ماريــا كونشــيتا ميلياتشــو،
خطــط فلورســتانو دي فاوســتو لتونــس ،ومــر ،واملغــرب ،والجزائــر،
يف حضــور املعامريــن اإليطاليــن يف بلــدان البحــر املتوســط ،فاعليــات
املؤمتــر الــدوىل األول ،مكتبــة اإلســكندرية 16 – 15 ،نوفمــر ،2007
ماسكيتو للنرش ،فلورنسا ،2007 ،ص .37 -22
Maria Concetta Migliaccio, Florestano Di Fausto’s Plans for
Tunisia, Egypt, Morocco and Algeri, in The Presence of
Italian Architects in Mediterranean Countries, Proceedings
of the First International Conference, Bibliotheca
Alexandrina 15th - 16th november 2007, Maschietto
editore, Firenze, 2007, pp. 37-22.
 ١٩انظــر ،دائــرة معــارف تري ـكّاين ،بــاب :لــوي هوبــر جونزالــف
ليوطي.1934 ،
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٣

 .العامرة اإليطالية يف القاهرة وممثلوها الرئيسيون

شــارك املعامريــون اإليطاليــون يف مــر بشــكل حاســم وألكــر مــن قــرن ،بــدءا ً مــن النصــف األول مــن
القــرن التاســع عــر ،يف منــح وجــه حديــث للمــدن املرصيــة الرئيســية.
أثــرى كثــ ٌر مــن املفكريــن والحرفيــن ،عــى مــدى طويــل ،صفــوف الجاليــة اإليطاليــة التــي تشــكلت أيضــاً
بفعــل الهجــرة السياســية الهائلــة (يعاقبــة ،بونابرتيــون ،منفيــون ،فوضويــون ،كاربونــاري ،أتبــاع ماتســيني ،أتبــاع
جاريبالــدي ،وحدويــو إمرباطوريــة هابســبورغ ،مناهضــو الفاشــية) ،1وبســبب الوعــود التــي كان يقدمهــا هــذا
البلــد [مــر] مــن فــرص تنميــة متعــددة.
انتــر نشــاط املقاولــن ،والفنانــن ،واملعامريــن اإليطاليــن يف اإلســكندرية ،ويف العاصمــة املرصيــة ،كــا
هــو الحــال يف مــر كلهــا ،بســبب منــو قطــاع اإلنشــاءات املزدهــر الــذي كان يوفــر تكليفــات عمــل مهمــة .يف
القاهــرة ،جــذب توســع األحيــاء الجديــدة ،وال ُبنــى التحتيــة ،خاصــة يف أثنــاء عهــد الخديــوي إســاعيل باشــا ،اهتامم

فيــا زغيــب يف القاهــرة ،يف عــام  1904تقريبـاً ،تقــع يف نهايــة شــارع قــر النيــل .أعجوبــة معامريــة صغــرة عــى الطـراز العــريب اململــويك
يف القــرن التاســع عــر .كان مدخلهــا الرئيــي يفتــح عــى شــارع صغــر ُيســمى زغيــب .يشــغل املوقــع حاليـاً فنــدق ميرتوبــويل القديــم.
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العواصــم األجنبيــة مــا خلــق تنافسـاً قويـاً أمــام التغلغــل اإليطــايل .يف اإلســكندرية ،يف عــام  ،1882إثــر القصــف
اإلنجليــزي الــذي دمــر جــزءا ً كب ـرا ً مــن املدينــة ،كان الحصــول عــى تكليفــات األشــغال هــو محــل تنافــس بــن
املهنيــن األجانــب الذيــن كانــت تســودهم روح مبــادرة واضحــة ،تتحــد مــع مهارتهــم ،ومســاندة حكوماتهــم
لهم.
كانــت الجهــود التــي بذلتهــا الجاليــة اإليطاليــة يك تتمكــن مــن شــغل موقــع مميــز يف األجهــزة اإلداريــة،
وبالتحديــد يف القطاعــن اإلنشــايئ والفنــي ،قــد جــرت عــى أيــدي كثــر مــن الخــراء الذيــن اســتطاعوا ربــط
أســائهم بأعــال قيمــة .لقــد اســتفادوا مــن التحفيـزات املتاحــة ،ومــن التجــارب التأهيليــة األوىل املتعــددة .لعــب
املعامريــون اإليطاليــون -بعملهــم ،ومكانتهــم وليــدة النشــاط الدبلومــايس لبلدنــا أيض ـاً -دورا ً ال ميكــن إغفالــه يف
تحديــث مــر مــن خــال نيــل املناقصــات الخاصــة بالقصــور الخديويــة ،واملنشــآت املدنيــة والدينيــة .كان جيــل
املعامريــن الــذي ينتمــي إليــه األخويــن أنطونيــو ( )1898 – 1859وفرانشيســكو باتّيجيـ ّـي ( )1941 – 1861مــن
تريســتى ،وأنطونيــو الشــاك (جوريتســيا  – 1856القاهــرة  )1946قــادرا ً ،بفعــل املنشــأ والتكويــن ،عــى إدراك
ومتثيــل التيــار الفنــي الــذي اســتوحى إلهامــه مــن الطـراز العــريب ،باملشــاركة مــع إرنســتو ف ّريوتيش (فورتــى -1874
فورتــى  .)1945كان األمــر يتعلــق بســلوك ثقــايف انحــاز الســتعادة التقاليــد ،وأىب اللجــوء إىل النــاذج الغربيــة،
مفضـاً طـرازا ً «قوميـاً» مرصيـاً ،2مدعومـاً يف هــذا مــن ال ُنخــب السياســية املحليــة .قــدم أنطونيــو وفرانشيســكو
بات ّيجيـ ّـي ،بالغــي التقديــر بــن أفـراد الجاليــة ،3إســهاماتهام يف أعــال مهمــة لــدى الحكومــة املرصيــة ،مــن بينهــا
مــروع رضيــح الخديــوي إســاعيل باشــا يف مســجد الرفاعــي .ال ميكننــا أبــدا ً إغفــال الرابــط الوطيــد بــن األخويــن
باتّيجيـ ّـي واملهنــدس املعــاري واملرمــم املجــري ماكــس هــرز ( ،)1919 – 1856الــذي ينتمــي إىل النخبــة املرموقــة
التــي قامــت بــدور نشــط يف لجنــة الحفــاظ عــى آثــار الفــن العــريب .لقــد صممــوا مع ـاً يف القاهــرة ،يف أوائــل
القــرن ،فيــا القنصــل الدمنــاريك زغيــب املعروفــة .القــى االف ـراض النظــري الــذي تأسســت عليــه رؤيــة الط ـراز
اململــويك الجديــد ،املُتبنــى كحــل شــكيل يف مســكن زغيــب ،استحســان النقــد املعــاري اإليطــايل يف ذلــك الوقــت.4
ســمحت قــدرة بعــض املهنيــن اإليطاليــن الشــهرية ،والعليمــة بتخصــص الرتميــم التقنــي ،ومعرفــة عنــارص
الفــن العــريب األســلوبية ،بالدخــول بــدءا ً مــن عــام  ،1897إىل صالــة لجنــة الحفــاظ عــى آثــار الفــن العــريب التــي
تأسســت يف عــام  ،1881للحفــاظ عــى اآلثــار املرصيــة ،بعــد االنتدابــات األجنبيــة التــي كان لهــا الســبق عــى
حســاب إيطاليــا .5أدخلــت املشــاركة يف األعــال التــي حثــت عليهــا اللجنــة ،بطــرق متنوعــة ،كثـرا ً مــن املتخصصني
اإليطاليــن يف بيئــة فنيــة خصبــة للغايــة .أظهــر اندماجهــم يف هــذه البيئــة مزجـاً مثالياً بــن معــارف معامرية تطمح
إىل خلــق منــاذج مرجعيــة شــكلية ،ومعرفــة تقنيــة باألنظمــة اإلنشــائية ،وإيحــاءات قويــة مســتمدة مــن الســياق
البيئــي .أنطونيــو بات ّيجيـ ّـي ،ألفونســو مانيســكالكو ( - 1853؟) ،أنطونيــو الشــاك املشــار لــه ســلفا ،أكيـ ّـى باتريكولو،
ـيلفان ،إنريكــو نيســري (الــذي سـ ُيعهد لــه بزخرفــة املســاحات الداخليــة يف الســفارة اإليطاليــة
كارلــو فرجيليــو سـ ّ
الجديــدة بالقاهــرة) ،جاســتون رويس ،جيوزيبــى تافاريـ ّـي ،جيوزيبــى ونيكــوال ياكوفيـ ّـي ،املقــاول جاروتســو ،هــؤالء
هــم اإليطاليــون الذيــن تشــاركوا تلــك الخــرة املهمــة للغايــة التــي تطابقــت مــع االلتـزام املعــاري ،ودعــم األســس
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الجامليــة القامئــة عــى النظريــة ومامرســة الحرفــة .ظهــرت نتيجــة هــذا النشــاط يف املرشوعــات املعامريــة التــي
أُنجــزت يف العاصمــة املرصيــة ،يف عالقــة جدليــة مفتوحــة مــع الزمــاء األجانــب .خالطــت قامئــة طويلــة مــن
املتخصصــن ،متنوعــي املنشــأ ،الطـراز اإلســامي (العثــاين ،واململــويك ،وبنــى مرصيــة قدميــة) ،مجــردة إيــاه بشــكل
مبــديئ مــن رصامــة دقيقــة محــددة .لقــد خلقــوا رؤى تركيبيــةُ ،دمجــت يف منظــور الــذوق العــريب ،وجذبــت
أيض ـاً ،بــن عامــي  1870و ،1880أنظــار املعامريــن الفرنســيني (أمــرواز بــاودرى ومحيطــه) وبعــض املعامريــن
املرصيــن أمثــال حســن باشــا فهمــي ( )1891 – 1827وصابــر صــري ( .6)1915 – 1855تغــرت الدفــة صــوب
تلــك اإليحــاءات بالتزامــن مــع ترســيخ وعــي نقــدي أكــر ،يتســق مــع إنجــاز املجموعــات املتحفيــة األوىل ،ونــر
أعــال مطبوعــة متخصصــة ،وتأســيس لجنــة الحفــاظ عــى آثــار الفــن العــريب .مــن بــن هــواة الط ـراز العــريب
الــري -مــع ميــل أكــر نحــو التقاليــد اململوكيــة -املدمــج مــع األنظمــة اإلنشــائية الحديثــة ،ميكننــا أن نحــي
كثريا ً من املعامريني اإليطاليني الذين وضعوا بصامتهم عىل النشاط اإلنشايئ يف العاصمة املرصية.
اتســع األفــق القاهــري أمــام ســلوك فنــي مــزدوج
اتبعــه املتخصصــون اإليطاليــون البارعــون يف التقنيــات
الفنيــة واإلبــداع :متســك بأصــول التقاليــد املحليــة التــي
تعــر عنهــا تقنيــات البنــاء بطريقــة حديثــة مــن جانــب،
وتَصــدر طـراز إيطــايل يجــد مرجعيتــه يف الثقافــة عــر
النهضــة املعامريــة يف ذروتــه ،ثقافة تحتشــد بكالســيكية
البــاروك ،مــن جانــب آخــر.
مــع ذلــك ،كانــت هيمنــة النــاذج عــى العــارة
األوروبيــة يف مــر تشــكل جــزءا ً مــن بحــث دقيــق
يدفــع املتخصصــن اإليطاليــن إىل الســعي خلــف
أغــراض تشــكيلية تتأرجــح بــن التناســق والتناقــض
إرضــاء لتكليفــات العمــاء .مــن بــن النــاذج الغربيــة،
كان الــذوق الفرنــي واإليطــايل يتنازعان التفــوق الفني.
يف مدينــة كالقاهــرة ،مزدحمــة ومتأللئــة ،اجتمــع
التجريــب ،وعمليــات التهجــن مــع فــروع الثقافــة
املعامريــة يف املــايض (باألخــذ يف االعتبــار تحــوالت
الكالســيكية الباروكيــة الفرنســية املشــتقة مــن الفنــون
الجميلــة) ،التــي مارســها الزمــاء األجانــب ،يف مفاهيــم
معهــد املوســيقى العربيــة ،ينســب إىل إرنســتو فريوتــي ،القاهــرة ،نهجيــة متأخــرة ،ويف إرث الروكوكــوُ ،مد َمجــن يف العامرة
ُ
ّ
الباالديــة الراســخة (التــي ت ُشــتق مــن نهــج الباالديــة ذي
.1929
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إرنستو ف ّريوتيش ،القاعة البيزنطية يف قرص عابدين املليك.1922 ،
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الطـراز الربيطــاين) .طــاردت االقتباســات غــر األصليــة االتجاهــات األكادمييــة .قــدم ذوق الغرابــة ،الــذي تتقاســمه
اتجاهــات األرت ديكــو وصيــغ ف ّريوتــي القدميــة ،التــي تُ يــز بعــض منشــآت البــاط ،7بدي ـاً فعــاالً للتشــوهات
األســلوبية .يف إطــار إضفــاء ســمت الغربيــة عــى اإلنشــاءات الجديــدة ،متحــورت العــارة اإليطاليــة يف األحيــاء
الســكنية الجديــدة حــول هــذه األنســاق .يف هــذه النطاقــات تحديــدا ً بــرزت الشــخصية األكــر كفــاءة للمعامريــن
		
اإليطاليني الذين اختربوا ،يف مترسهم عىل توظيف الصيغ وعىل التقدم التقني ،أعامقها وتداعياتها.
كان مــن غــر املمكــن إغفــال املكانــة املرموقــة التــي منحهــا تعيــن أنطونيــو الشــاك وإرنســتو ف ّريوتــي
كمهندســن معامريــن للقصــور الخديويــة ،مــا أدى إىل توجيــه اتجاهــات الــذوق ،وليــس ألبنــاء وطنهــا فحســب.
كانــت البيئــة القاهريــة ،املركبــة والجدليــة ،التــي تتعايــش فيهــا قــوى متعــددة ،متنــع الجانــب الطليعــي مــن
االنغــاس يف االختيــارات املنهجيــة.
كانــت بعــض أعــال ف ّريوتــي ذات الطـراز العــريب محكومــة بفكــر إحيــاء البيزنطيــة الجديــدة .كان منهجه
املتعمــق يف تنــاول تـراث املــايض األســلويب يتشــكل أيضـاً مــن تحطيــم مــا لالتســاق الرتكيبــي ،الــذي يبيــح بعــض
االســتثناءات ،بحث ـاً عــن الجــذور التاريخيــة والقناعــات املجمعــة ،كتعبــر عــن األرسة الخديويــة.
يشــكل معهــد املوســيقى العربيــة بالقاهــرة ( )1929 - 1921الــذي ُعهــد بــه إىل إرنســتو ف ّريوتــي ،8وأعامله
األخــرى ،كاملدرســة اليونانيــة -األرثوذكســية ( )1915يف هليوبوليــس (منــوذج العــارة املدنيــة التــي وجــدت تعبـرا ً
عنهــا يف اتجــاه زخــريف معتــدل ،ال يخلــو مــن االقتباســات املحليــة ،كاللجــوء إىل منــوذج القبــاب األخدوديــة الــذي
مييــز آثــار القرافــة القاهريــة يف املدينــة القدميــة) ،أو تلــك اللمســات املســتوحاة مــن منــط عــر النهضــة الجديــد،
واملوجــودة عــى الواجهــة الجنوبيــة لقــر عابديــن (مبــا يف ذلــك الزخــارف ذات الــذوق املائــل للكالســيكية يف
داخــل القاعــة املؤديــة إىل الشــقق الخاصــة بامللــوك األجانــب يف قــر عابديــن) ،برهان ـاً فعــاالً عــى مخــزون
أســلويب ثــري.
التقــت اســتمرارية وصالبــة القيــم ،التــي كانــت تطمــح إليهــا نقــاوة اآلثــار املرصيــة ،يف األعــال ذات الطراز
العــريب الحديــث التــي حملــت توقيــع ف ّريوتــي .يف القاهــرة ،يدخــل مــروع الجامعــة املرصيــة الجديــدة مببانيهــا
( ،)1914وقاعــة العــرش ذات البصمــة الفاطميــة يف قــر عابديــن ( ،)1926ومقــرة فــؤاد ( )1919وامللكــة األم يف
مســجد الرفاعــي ،يف عمــق النــاذج التــي تكشــف عــن انتــاء إىل البنــى الشــكلية الخاصــة بالتقاليــد املعامريــة
املرصيــة .مل تطمــح هــذه املرشوعــات إىل تحويــل مظهــر املؤسســات ذاتهــا إىل آثــار ،لكنهــا قدمــت لألجيــال التاليــة
تعليـاً قــادرا ً عــى إطــاق اســتقالل ثقــايف و»عــزة» تاريخيــة .هيمــن الطـراز العــريب ،املرتكــز عــى إحيــاء اإللهــام
اململــويك ،عــى طابــع مبــاين القاهــرة العامــة ،كــا يتضــح يف مبنــى متحــف الفــن العــريب ،وفقـاً ملــروع املهنــدس
املعــاري اإليطــايل ألفونســو مانيســكالكو ( .)1903 – 1898بلغــت هــذه التجربــة ذات الســمت «القومــي» ذروتهــا
يف الرضيــح املُقــام للملــك فــؤاد يف عــام  ،1939وهــو عمــل كلــف بــه االبــن ،فــاروق ،ف ّريوتــي ،معــاري البــاط
الــذي كانــت تنظــر لــه القــوى األجنبيــة بعــن حاقــدة بســبب مهامــه اإلسـراتيجية -الدبلوماســية التــي غالبـاً مــا
كانــت تتجــاوز اختصاصاتهــا املحــددة .غــر النصــب التــذكاري ،املســتوحى يف فخامتــه مــن نظــره الخــاص بفيتّوريــو

إمانويــى يف رومــا (مــن أعــال املهنــدس املعــاري ســاكّوين) ،مــن اشــتقاقات الثقافــة العربيــة التــي دعمهــا
الحاكــم املــري طــوال مــدة واليتــه.9
مــن بــن االختيــارات األســلوبية األكــر شــيوعاً ،والتــي اكتســبت داللــة خاصــة ،مبوجــب التشــكيل الحــري
الجديــد لألحيــاء الســكنية والتصنيــف العقــاري ،ترســخ ســمت القــرن الســادس عــر الجديــد يف املبــاين والفيــات
الراقيــة .مل تتـ َن الجاليــة اإليطاليــة وحدهــا ،وهــي مــن بــن الجاليــات األغــزر عــددا ً يف القاهــرة ،هــذا الطـراز وإمنــا
تبنــاه األعيــان املرصيــون أيض ـاً.
اتجهــت قصــور النخبــة املرصيــة يف العاصمــة ،يف األعــوام التــي ســبقت الحــرب العامليــة األوىل ،إىل إعــادة
تأســيس جــذري للتقاليــد املعامريــة التــي اســتجابت إلغـراءات الــذوق األورويب .تعلقــت الظاهــرة بتطويــر الجدران
الســتائرية لنــوع القصــور املشــيدة عــى الطريقــة اإليطاليــة ،وفــق طـراز عــر النهضــة ،والتــي متيــزت مبســتوياتها
الثالثــة ،والقواعــد الحجريــة ،والجــدران مــن الطــوب املصقــول -مــع إدخــال أقــواس أو نوافــذ فينيســية ،-وأعمــدة
عمالقــة ترتفــع ألكــر مــن طابــق ،وقمــة محاطــة بأفاريــز أفقيــة ،وأعمــدة جداريــة رأســية ناتئــة .10خلــق الشــكل
الغــريب للواجهــة عالقــة جديــدة مــع تنظيــم املســاحات املســتوية األصــي واملميــز للمســاكن املرصيــة .تجــاوز
إســهام املهنــدس املعــاري أنطونيــو الشــاك مبهــارة التأرجــح بــن إبـراز الخصائــص الشــكلية التــي تنتمــي إىل عــر
النهضــة ،وقيــود التقاليــد .فقــد أكمــل ،خاصــة يف البيئــة الســكندرية ،حيــث نفذ أعــاالً إنشــائية إلعادة بنــاء املدينة
املضــارة يف القصــف ( ،)1882التجديــد املعــاري املتنبــأ بــه،
والــذي كان يرتكــز عــى جدليــة االتجاهــات املتعارضــة.
مثلــت وكالــة منشــة التــي صممهــا الشــاك يف عــام ،1883
باإلســكندرية يف مــر ،واملشــيدة وفــق األســاس التنظيمــي
لخــان القوافــل (وكالــة) ،نوعـاً مــن املبــاين متعــدد الوظائــف
(ســكني وتجــاري) .أخضــع املصمــم هيــكل التقاليــد النمطــي
لتجديــد يحمــل طابــع الكالســيكية الجديــدة التقليــدي.
لعــب الشــاك ،بصفتــه كبــر مهنــديس القصــور
الخديويــة منــذ  1907وحتــى حكــم عبــاس حلمــي (1874
–  ،)1944دورا ً رئيســياً يف ترســيخ األعــال ذات الطابــع
الســكني يف القاهــرة.
يف البدايــة ،اتبعــت نزعــة الشــاك -املعــاري الــذي
تعــود جــذوره إىل جوريتســيا -التــي تشــكلت يف منــاخ ثقــايف
ذي طابــع وســط أورويب ،مقاصــد أوروبيــة الهــوى بســبب
انتامئه إىل تجربة الحداثة التي كانت ترتسخ يف أوروبا.
أظهــر املعــاري الشــاك يف القاهــرة أنــه قد اســتوعب لوحة أنطونيو الشاك ،كبري معامري القصور الخديوية.

كيتي مالياتشو
72
_______________________________________________________________________________________________________________________

سفارة إيطاليا يف مرص
73
_______________________________________________________________________________________________________________________

درس الفــن الجديــد الــدويل (األرت نوفــو) ،الــذي عــر عنــه بحــرص خــاص واعتــدال ،جامع ـاً يف بصمــة شــخصية
تخصــه ،النتائــج األكــر نجاحـاً لهــذا الطـرازُ .11جربــت الصيــغ املعامريــة الجديــدة بشــكل مبكــر مقارنــة بالتجــارب
اإليطاليــة .12كان حجــم نشــاطه املعــاري ،الــذي عهــدت بــه إليــه األرســتقراطية املرصيــة يف القاهــرة ،مقارنــة
بالتجريــب الحــذر يف إيطاليــا التــي ابتعــدت بخطاهــا عــن االفتتــان الحــدايث ذي الطابــع املســتقل ،محــل تقديــر
النقــاد .13أكــدت عقــارات دائــرة جــال باشــا ،التــي نُفــذت بــن العامــن  1896و ،1900يف إطــار ذلــك البحــث
الحــدايث ،قــدرة املصمــم التخطيطيــة عــى تبنــي حلــول تقنيــة بالخرســانة املســلحة.
ويُنســب نشــاطه الواســع بــن عامــي  1895و -1900بفعــل الحلــول التكوينيــة والزخرفيــة -إىل االتجــاه
الحــدايث ،مثــل قــر كيدينــا مرييــه ( )1897 – 1896أو قــر الزعف ـران بالعباســية ( )1902 – 1901الــذي يظهــر
فيــه بوضــوح أكــر ســمت الروكوكــو الجديــد .ســار مــروع الشــاك التخطيطــي -بشــكل أعــم -يف طريــق الرتكيبيــة
واألكادمييــة الجديــدة فيــا يخــص مســاكن نخبــة رجــال البــاط الشــابة.
يضــم منــوذج الواجهــات [يف اإلظهــار املعــاري] ،الــذي طُــرح مجــددا ً يف قــر األمــر جميــل طوســون ( ،)1898أو
يف املبنــي الــذي اســتضاف نــادي الريزوتــو ( 1897تقريبـاً) ،تقســيامت األروقــة ،ونظريــات النوافــذ املقوســة ،وذات
الشــقني املفصولــن بعمــود.
أدت تجربــة املهنــدس املعــاري الشــاك -يف مرحلتــه الرومانيــة ( ،-)1897 – 1888الــذي انضــم إىل الجمعية
اإليطاليــة ملحبــي العــارة ،إىل دنــوه مــن كبــار ممثــي الجــدل املعــاري الوطنــي الذيــن اســتمد منهــم اإللهــام.
حمــل مــروع «مصنــع شــتاين الكبــر» ( )1904طابع ـاً أكــر اســتقاللية ،واســتهدف إرضــاء طموحــات أصحــاب
األعــال.
يدخــل الســاملك الــذي ُصمــم لعمــر ســلطان باشــا يف بــوالق عــام  1907يف مجموعة أعــال الطـراز العريب.
أظهــرت الحنكــة التــي مــارس بهــا املعــاري البعــد الفنــي ذا البصمــة العربيــة مــدى اطالعــه عــى مســتجدات
هــذه املوضوعــات ،خــال فــرة إقامتــه يف إيطاليــا .بعــد عــام  ،1910انضــم املعــاري الشــاك إىل لجنــة الحفــاظ
عــى آثــار الفــن العــريب ،وهــو الســياق الــذي أتــم فيــه معرفتــه بآثــار العــر الرشكــي -اململــويك (،)1517 – 1382
تلــك املعرفــة التــي بــدت بصامتهــا يف مبنــى تأمينــات تريســتي العامــة ( )1911يف قــر النيــل ،ويف مقــر بنــك
مــر ( .)1927 -1922دفــع ذلــك املــروع األخــر ،بســبب الرؤيــة الكاملــة التــي تنضــح بالثقافــة العربيــة ســواء يف
الواجهــات أو يف املســاحات الداخليــة ،باملعــاري إىل خضــم تيــار متثيــل العــارة املرصيــة ذات اإللهــام اإلســامي.
خالف ـاً لذلــك تأثــرت العــارة اإليطاليــة يف القاهــرة ،وبشــكل أكــر عموميــة يف مــر ،فيــا بخــص املؤسســات
املدرســية واملقــار العقاريــة اململوكــة للدولــة اإليطاليــة ،بالــذوق الســائد الــذي شــكلته البلــد األم ،والقائــم عــى
مالمــح تاريخيــة تتأرجــح بــن القوطيــة وإحيــاء ط ـراز عــر النهضــة.
أثــر ممثلــو العــارة القاهريــة الرئيســيون يف إلهــام أجيــال كاملــة مــن املعامريــن األكــر شــباباً الذيــن
تركــوا بصمتهــم عــى أحيــاء القاهــرة الجديــدة .مــن بــن هــؤالء نذكــر جيوزيبــى ماتســا ( - 1891؟) ،وجياكومــو
لوريــا ( ،)1937 – 1879وتولّيــو تيبورتســيو بارفيــس ،وماركــو أوليفيتّــي ( ،)1949 – 1881وباولــو كاتشــا دومينيــوين

( ،)1992 – 1896عــى ســبيل ذكــر بعــض األســاء
التــي ارتبطــت مبــروع إنشــاء املقــر الدبلومــايس
اإليطــايل بالقاهــرة ،أو تلــك التــي عملــت يف محيــط
جــاردن ســيتي ،الحــي الــذي يحيــط مبقــر الســفارة
اإليطاليــة يف القاهــرة.
يعـ ّد جيوزيبــى ماتســا هــو مصمــم الكثــر
		
مــن املبــاين الســكنية الواقعــة يف أحياء القاهــرة األكرث
متيـ ًزا مــن جــاردن ســيتي إىل الزمالــك ،وهليوبوليــس.
ارتبــط اســمه بشــكل أســايس مبــروع عــارة جــرويب
( ،)1925التــي تقــع يف ميــدان ســليامن باشــا ،وكانت
تعــ ّد يف ذلــك العــر جوهــرة العــارة الزخرفيــة
(الديكــو) ،ونفذتهــا رشكــة دي فــا ّرو .أمــا تولّيــو
تيبورتســيو بارفيــس فهــو مصمــم املدرســة اإليطاليــة
يف بــوالق ( .)1906أعطــى ابــن جيوزيبــي بارفيــس،
املتخصــص يف أشــغال األبنــوس وفنــان زخرفــة الفــن
العــريب ،وأحــد أكــر املتخصصــن شــهرة يف مــر،
نتائــج إيجابيــة يف تصميــم مرشوعــات الفيــات
ثالثــة مبــانٍ صممهــا ونفذهــا يف مــر باولــو كاتشــا دومينيــوين ،الصغــرة والفنــادق ،مثــل فنــدق ســمرياميس يف
املهنــدس املعــاري مــن مدينــة ميالنــو .وهــي جنــاح تعقيــم الجراحــة حــي قــر الدوبــارة .إضافــة إىل ذلــك ،قــام بتصميــم
يف مستشــفى أومبريتــو األول اإليطــايل بالقاهــرة ،ونــادي التنــس ،القطــار الكهربــايئ حلوان-هليوبوليــس -القاهــرة،
ومطبعــة جريــدة األهــرام (مــن «دومــوس».)1931 ،43 ،
ومحطــة لــه تحــت األرض يف شــارع املنــاخ ،وهــو
أحــد أكــر الشــوارع شــهرة يف القاهــرة ،حيــث كان
يقــع منــزل ديلــور دي جليــون ،وفيــات األوروبيــن الراقيــة بجــوار دار األوب ـرا ونــادي الخديــوي.
نفــذ املهنــدس واملقــاول املعــروف بأعاملــه اإلنشــائية العديــدة ،دومينيكــو ليمونجيـ ّـي ،أعــال ترميــم
الســفارة البابويــة ،وتــوىل شــأنها باســتمرار حتــى عــام  .1921كان قــد تــم االنتهــاء مــن مقــر الســفارة البابويــة
املرمــوق ،الــذي يقــع يف شــارع محمــد مظهــر يف جزيــرة الزمالــك ،وهــو الحــي الــذي أصبــح مرك ـزا ً للســفارات
األجنبيــة ،بالتعــاون مــع املهنــدس املعــاري التوســكاين ،جيوزيبــى كاســتيلّوتيش ( ،)1939 – 1863ووفــق ط ـراز
عــر النهضــة الفلورنــي.
كان باولــو كاتشــا دومينيــوين ،وهــو أحــد املمثلــن الرئيســيني للحرفيــة اإليطاليــة يف مــر ،مصمــم مدرســة
البنــات الفنيــة يف شــارع قــر النيــل (حــوايل عــام  ،)1930واملدرســة الفنيــة -التجارية يف شــارع شــامبليون (.)1931
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فيــا يخــص املقــار الســكنية ،قــام املهنــدس ،يف أواخــر عرشينيــات القــرن املــايض ،بتصميــم منــزل نــورث إنــد يف
الجزيــرة ( ،)1926ومنــزل جيوزيبــى ســانتي يف حدائــق القبــة ( ،)1927 – 1926ومنــزل هوجــو جــوث وكازينــو
التنــس يف شــارع توفيــق ( .14)1928وظــف مرشوعــه يف جنــاح الجراحــة التعقيميــة يف املستشــفى اإليطــايل
بالقاهــرة ( )1928تشــكيل حديــث للمســاحات ،التــي اســتجابت ملجمــل املهــام الوظيفيــة والرتكيبيــة ،البعيــدة
متام ـاً عــن أي عنــارص زخرفيــة.
جــرب هــؤالء املهندســون املعامريــون ،بطــرق ومناهــج مختلفــة ،تلــك االتجاهــات تحــت قاســم التقــدم
التقنــي املشــرك فيــا يخــص املــواد املســتخدمة يف اإلنشــاءات الجديــدة يف املناطــق الســكنية األكــر رقيــاً يف
القاهــرة.
حشــد مــن الفيــات كان يزدحــم يف جــاردن ســيتي ،ذلــك الحــي املُطــل عــى النيــل والــذي أقيــم فيــه
املقــر الدبلومــايس اإليطــايل .يعـ ّد مــا تبقــى مــن الفيــات حتــى اليــوم تعبـرا عــن الطــرز التــي تتنــوع بــن طـراز
القــرن الخامــس عــر الجديــد ،والباالديــة
الجديــدة ،والروكوكــو الجديــد ،بينــا البعــض
اآلخــر يقــدم ،يف واجهتــه ،إيحــاءات تتشــبه
بالقــرون الوســطي ،وال تخلــو مــن تأثــرات
مســتعربة أو رؤى زخرفيــة (ديكــو) ،مــن
عمــل أفضــل املعامريــن األوروبيــن .مــن
بــن هــؤالء املصممــن والحرفيــن ،يــرز
اإليطاليــون املذكــورون ســلفاً ،مثــل جيوزيبــى
ماتســا الــذي نفــذ قــر موســكات بــك يف 5
شــارع إبراهيــم نجيــب ،وفيــا منشــية مايــر،
ودومينيكــو ليمونجيـ ّـي مصمــم الفيــا التــي
تحمــل نفــس االســم ،وفيــا نجيــب باشــا
( ،)1922إىل جــوار عمــل أكــر املهندســن
املعامريــن شــهرة مثــل إرنســتو ف ّريوتــي،
مصمــم فيــا دي مارتينــو ( )1914وأنطونيــو
الشــاك ،مصمــم قــر رشيــف صــري .صمــم
الفلورنــي كارلــو برامبولينــي ( - 1871؟)
بالتعــاون مــع إوجينيــو فالتســانيا ،أحــد
أصدقــاء الشــاك ،قــر بايــريل ( ،)1908وفــق
إ .هانسلامنّ ،لوحة إلرنستو ف ّريوتيش (.)1927 -1926
طـراز القــرن الســادس عــر الجديــد لحســاب

املديــر املســاعد لبنــك كريــدي فونســييه إيجيبســيان .يُنســب إىل جياكومــو أليســاندرو لوريــا الــذي اشــرك يف
مســابقات معامريــة متنوعــة يف أوائــل العرشينيــات مــن القــرن املــايض ،العقــارات الثالثــة «ســموحة أديــس» يف
تقاطــع شــارع النباتــات وشــارع إســاعيل باشــا يف جــاردن ســيتي ،وعقــار الشــواريب يف تقاطــع شــارعي رمســيس و
 26يوليــو .15يف جــاردن ســيتي ،كــا يف بقيــة أنحــاء القاهــرة أيضـاً ،خلــق الحرفيــون اإليطاليــون ،الذيــن تصــدروا
املشــهد مــع املعامريــن األجانــب اآلخريــن ،أشــكاالً تعبرييــة جديــدة تكتنــز بحلــول تقنيــة طليعيــة ومبتكــرة،
ألجــل األرســتقراطية والربجوازيــة املحليــة الغنيــة ،ووفــق ط ـراز القــرن الســادس عــر املتأخــر .مل ينتــج تحــول
الــذوق نتائــج صارمــة ،يف أواخــر العرشينيــات وأوائــل الثالثينيــات مــن القــرن املــايض ،مــع األخــذ يف االعتبــار أن
أجيــال املعامريــن األكــر شــباباً ظلــت ،رغــم التغــر الســيايس ،تــدور يف فلــك التقاليــد ،باســتثناء منــوذج العــارة
املطبــق يف عــام  1931يف مــدارس الشــاطبي باإلســكندرية ،بتوقيــع كليمنتــي بوزيــري فيتــي،)1965 – 1887( 16
الــذي كان منوذجــاً للنقــاء اإلبداعــي.
ومــع ذلــك ،كان أساســياً ذلــك الحافــز الــذي اســتوىل عــى املعامريــن اإليطاليــن ســعياً الســتعادة قيــم

خريطة مساحية  /مائية لبعض األرايض يف شامل القاهرة ،مع حديقة وقرص عطلة جناب محمد عيل باشا ،وايل مرص.1826 ،
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التقاليــد املحليــة الجامليــة ،يف محاولــة للعــودة الصادقــة إىل الجــذور ،دع ـاً للســيطرة الشــكلية عــى الزحــف
العمــراين ،يف أطــراف املدينــة الحديثــة املرتاميــة.

 1إتســيو جــودويل ،املعامريــون مــن فرويــي جوليــا يف الهجــرة
السياســية اإليطاليــة إىل مــر ،منشــورات جامعــة تريســتى،2016 ،
ص.141 – 123 .
Ezio Godoli, Gli architetti friuliani e giuliani
nell’emigrazione politica italiana verso l’Egitto, Edizioni
Università di Trieste, 2016, pp.141-123.
 2انظر :إتسيو جودويل ،مرجع سابق ،2016 ،ص .125
تطــور يف العــارة املرصيــة اتجــاه يســتمد إلهامــه مــن العــارة ]«[...
اإلســامية ،وقــد وجــد يف ســتينيات (القــرن التاســع عــر) رواده،
األملانيــان كارل فــان ديبيتــش ويوليــوس فرانتــز ،واإليطــايل تشــرو
بانتانيــي ،ويف الســبعينيات ،وجهــه الفرنســيون أمــرواز بــاودرى،
ّ
ومارســيل جــورون بوفــرت ،وتشــارلز جيمبــارد ،نحــو نتائــج أكــر إثــارة
. [...]».لالهتامم ،يف استعادة العنارص الخاصة بتقاليد القاهرة
ّيجيــي يعــود فضــل التــرع ألجــل رشاء
 3إىل ســخاء األخويــن بات ّ
األرض املخصصــة لبنــاء املــدارس اإليطاليــة يف بــوالق ،يف عــام .1906
تنازلــت الحكومــة املرصيــة عــن ملكيــة األرض التــي تبلــغ مســاحتها
حــوايل  5457مـرا ً ،وتقــع يف شــارع بــوالق أبــو العــا (ظهــر الجــال)،
وقُــدرت بســعر  600مليــم للمــر ،وبيعــت بســعر  300مليــم للمــر.
كان املبلــغ اإلجــايل يُقــدر بـــ  1637جنيهـاً مرصيـاً .تــم توقيــع عقــد
البيــع يف يونيــو  ،1901بــرط االلتــزام بتوظيــف املدرســة ملرحلــة
الطفولــة .كانــت عمليــة البيــع مرشوطــة بســبب الســعر املناســب
املتفــق عليــه .مــول الفــارس باتّيجيـ ّـي العمــل كــا يذكــر تقريــر يونيــو
لعــام  ،1903رقــم  .223/1385راجــع مصــدر ســفارة مــر ،مظــروف
.75
 4جايتانــو موريتّــي ،فيــا زغيــب يف القاهــرة ،كلمتــان حــول فــن
العــارة الحديثــة يف مــر« ،البنــاء الحديــث» ،العــام الثــاين عــر،
املجلد األول ،يناير  ،1903ص .1
Gaetano Moretti, La villa Zogheb in Cairo. Due parole
sull’architettura moderna in Egitto, ‘’L’edilizia moderna’’,
XII, fasc. I, gennaio 1903, p.1.

خريطة القاهرة (مرص  -القاهرة) ،جزء من املدينة مع جزيرة الروضة ،فندق شربد.1895 ،

 5إتســيو جــودوىل ،مهندســون معامريــون ومقاولــون ومصممــو
ديكــور إيطاليــون ولجنــة الحفــاظ عــى آثــار الفــن العــريب ،يف الـراث
أرتشيجروســو،2017 ،
املعــاري والفنــي اإليطــايل يف مــر ،إيفيجــى،
ّ
ص.27 -7 .
Ezio Godoli, Italian Architects, Contractors, Decorative
Artists and the Comité de Conservation des Monuments

de l‘Art arabe, in Italian Architectural and Artistic Heritage
in Egypt, Effigi, Arcigrosso (Gr), 2017 , p. 27-7.
 6مرســيدس فوليــت ،يف خصوصيــة األشــياء واآلثــار :االســترشاق
املعــاري مــن مــر ( ،)1910-1870يف نبيلــة أولبصــر ،مرســيدس
فوليــت ،االســترشاق املعــاري بــن الخيــال واملعرفــة ،إنفيســو،
منشــورات معهــد التاريــخ الوطنــي للفــن ،2009 ،باريــس ،ص – 233
.251
Mercedes Volait, Dans l’intimité des objets et des
monuments: l’orientalisme architectural vu d’Égypte (-1870
1910), in Nabila Oulebsir et Mercedes Volait, L’Orientalisme
Architectural entre imaginaires et savoirs, p. 251-233.
 7إتســيو جــودويل ،أعــال إرنســتو ف ّريوتــي بــك ذات الطــراز
العــريب ،يف ‘’ ،’’Quasarعــدد رقــم  ،18يوليــو -ديســمرب ،18 ،1997
ص.58 – 31 .
Ezio Godoli, Le architetture in stile arabo moderno di
Ernesto Verrucci Bey, in ‘’Quasar’’. Quaderni di storia
dell’architettura e restauro, n. 18, luglio-dicembre 18 ,1997,
pp. 58-31.
ُ 8عهــد باملــروع إىل ف ّريوتــي ،لكنــه يُعــ ّد مثــرة التعــاون بــن
الحرفيــن .راجــع إتســيو جــودويل ،أعــال إرنســتو ف ّريوتــي بــك ذات
الطـراز العــريب ،يف ‘’ ،’’Quasarعــدد رقــم  ،18يوليــو -ديســمرب ،1997
 ،18ص.58 – 31 .
Ezio Godoli, Le architetture in stile arabo moderno di
Ernesto Verrucci Bey, in «Quasar-Quaderni di storia
dell’architettura e restauro», n. 18, luglio-dicembre 1997,
pp. 58-31.
 9إتســيو جــودويل ،أعــال إرنســتو ف ّريوتــي بــك ذات الطــراز
العــريب ،يف ‘’ ،’’Quasarعــدد رقــم  ،18يوليــو -ديســمرب ،18 ،1997
ص.58 – 31 .
Ezio Godoli, Le architetture in stile arabo moderno di
Ernesto Verrucci Bey, in ‘’Quasar’’. Quaderni di storia
dell’architettura e restauro, n. 18, luglio-dicembre 18 ,1997,
pp. 58-31.
 10مرسيدس فوليت ،2005 ،مرجع سابق.
 11إليونــورا بايــرايت ،دانيــى ريفــا ،الليــريت يف إيطاليــا ،التريســا،

باري.1997 ،
Eleonora Bairati, Daniele Riva, Il Liberty in Italia, Editori
Laterza, Bari, 1997.
 12إتســيو جــودويل ،املعامريــون مــن فرويــي جوليــا يف الهجــرة
السياســية اإليطاليــة إىل مــر ،منشــورات جامعــة تريســتى،2016 ،
ص.141 – 123 .
Ezio Godoli, Gli architetti friuliani e giuliani
nell’emigrazione politica italiana verso l’Egitto, Edizioni
Università di Trieste, 2016, pp.141-123.
 13انظــر قــر دائــرة جــال باشــا يف القاهــرة« ،البنــاء الحديــث»،
العــام التاســع ،املجلــد الســابع ،يوليــو  ،1900ص ،50 – 49 .الصــور 33
 ،35وفيــا دائــرة جــال باشــا الصغــرة يف القاهــرة ،نفــس املطبوعــة،العام العارش ،املجلد السابع ،يوليو .1901
Cfr. Palazzo Daira Djelal Pascià in Cairo, “L’Edilizia
Moderna”, IX, fasc. VII, luglio 1900, pp. 50-49, tavv. 35-33
e Il villino della Daira Djelal Pascià in Cairo, ivi, X, fasc.
VII, luglio 1901.
 14ســتة مبــانٍ صممهــا وشــيدها املهنــدس املعــاري باولــو كاتشــا
دومينيــوين يف مــر« ،دومــوس» ،العــام الرابــع ،العــدد  ،1931 ،43ص.
.69 – 65
Sei costruzioni progettate e costruite in Egitto dell’Arch.
Paolo Caccia Dominioni, «Domus», IV, n.1931 ,43, pp. -65
69.
 15ماريــا كونشــيتّا ميلياتشــو ،يف معامريــون ومهندســون إيطاليــون
مــن املــرق إىل املغــرب ،إعــداد إتســيو جــودويل و ميلفــا جياكوميـ ّـى،
دار نرش ماسكييتّو ،فلورنسا ،2005 ،ص .226
Maria Concetta Migliaccio, ad vocem, in Architetti e
Ingegneri italiani dal Levante al Magreb, a cura di Ezio
Godoli e Milva Giacomelli, Maschietto editore, Firenze,
2005, p. 226.
 16ميلفــا جياكوميـ ّـى ،يف معامريــون ومهندســون إيطاليــون مــن
املرشق إىل املغرب ،مرجع سابق ،ص.105 – 99 .
Milva Giacomelli, ad vocem, in Architetti e ingegneri
italiani da Levante a Magreb, op. cit., pp. 105-99.

كيتي مالياتشو
78
_______________________________________________________________________________________________________________________

سفارة إيطاليا يف مرص
79
_______________________________________________________________________________________________________________________

صــورة معــارصة ملنــزل البــارون ديلــور دي جليــون ،الــذي صممــه أمــرواز بــاودرى عــام  ،1874ومقــر مفوضيــة اإليطاليــة مــن عــام 1887
إىل عــام .1908

صورة معارصة ملنزل البارون ديلور دي جليون ،مقر مفوضية إيطاليا الدبلومايس من عام  1887إىل عام .1908

كيتي مالياتشو
80
_______________________________________________________________________________________________________________________

4

 .إرهاصات إنشاء املقر الدبلومايس اإليطايل بالقاهرة

ش ـكّلت نجاحــات املقاولــن اإليطاليــن ،مالــي الــركات التــي تطــرح مواصفــات مناقصــات بنــاء املقــر
الدبلومــايس الجديــد 1يف القاهــرة ،العنــر 2األكــر ديناميكيــة يف االقتصــاد املحــي ويف تكويــن الجاليــة اإليطاليــة
اإلنتاجــي .تُظهــر القامئــة الطويلــة مــن الحرفيــن واملقاولــن ،الذيــن رافقــوا تطــور واقعــة البنــاء املركبــة ،املهــارة
والعبقريــة اإليطاليــة يف صميــم مجمــل النظــام االجتامعــي املــري ،املــيء باملكائــد والخصومــات.
فرضــت إقامــة مقــر التمثيــل الدبلومــايس الجديــد رضورة تقييــم خيــارات مختلفــة تجســدت يف تطويــر
مرشوعــات جديــدة للمبنــىُ ،عهــد بهــا إىل املهندســن املعامريــن اإليطاليــن املُقدريــن ،واملقربــن مــن الجاليــة
لجدارتهــم وتعاونهــم .تــم تكليــف بعضهــم مبهمــة إيجــاد أرض البنــاء ،ودراســة املناطــق املناســبة لتشــييد املبنــى،
وكــذا تحليــل الســوق العقــاري ألجــل أي عمليــات رشاء فيــات محتملــة .ولهــذا الغــرضُ ،دعيــت للمشــاركة رشكات
متخصصــة وحرفيــن إيطاليــن يعملــون يف الســوق املــري ،وتحبذهــم وزارة الخارجيــة .مــن بــن أولئــك الذيــن تــم
اختيارهــم ،يوجــد أشــخاص متيــزوا باملوثوقيــة ،والخــرة طويلــة األمــد ،والقــدرة عــى فهــم إمكانــات بيئــة البنــاء
املحليــة.
استكشاف مسارات التصميم البديلة للمقر الجديد
مــن بــن رمــوز الجاليــة اإليطاليــة األكــر موثوقيــة وقــدرة عــى فهــم العوامــل املركبــة التــي تحــدد تحليــل
الســياقات الصحيــح ،يــرز املهنــدس دومينيكــو ليمونجيـ ّـي ،التقنــي املحنــك لــدى املحاكــم املختلطــة .كان -وهــو
املمثــل الحيــوي للجاليــة اإليطاليــة -خب ـرا ً ماه ـرا ً بالبيئــات املرصيــة نظ ـرا ً لنشــاطه املهنــي الــذي اتخــذ طابع ـاً
يجمــع بــن دوره كمهنــدس معــاري يصمــم املــروع أو يديــر موقــع البنــاء ،ودوره كمقــاول يســتفيد مــن قــدرة
مهنيــن آخريــن عــى تصميــم املرشوعــات .اســتدعي وزيــر املفوضيــة اإليطاليــة ،الكونــت كارلــو كاتشــا دومينيــوين،
ليمونجيـ ّـي يف  27مايــو  ،1924إلبــداء رأيــه حــول إمكانيــة إقامــة مبنــى أنيــق ملقــر التمثيــل الدبلومــايس اإليطــايل،
يف مــكان مل يُحــدد بعــد .كانــت املفاوضــات لـراء األرض ال تـزال يف مراحلهــا األوىل .ولقــد أبــدى رأيــه يف تكاليــف
اإلنشــاء الخاصــة باملبنــى الــذي ميتــد ملســاحة تبلــغ حــوايل  500مــر مربــع ،كــا اقرتحــت لجنــة تجهيــز وإعــداد
املقــار يف الخــارج ،والتــي درســت تطــور املســاحات الالزمــة للبنــاء الجديــد .كان ينبغــي أن يحتــوي املبنــي عــى
قاعتــن أو ثــاث قاعــات اســتقبال عــى األقــل ،وقاعــة طعــام تتســع لـــ  24شــخصاً ،وســت أو ســبع غــرف نــوم،
ملحــق بهــا ثــاث دورات ميــاه ،وســلم كبــر ،وســلم خدمــة ،وأربــع غــرف ملكاتــب املفوضيــة ،توجــد يف الطابــق
الســفيل املرتفــع ،ولهــا مدخــل مســتقل .كان الجــزء املخصــص للجـراج ،وســكن الخــدم العــرب الــذي يعلــوه ،وجناح
البوابــة يقعــون يف الحديقــة املحيطــة باملبنــي .كان املهنــدس ليمونجيـ ّـي ينصــح ألجــل حفــات االســتقبال يف الهــواء
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الطلــق توفــر أرض تبلــغ مســاحتها حــوايل ثالثــة آالف مــر مربــع ،لــي تضــم حديقــة لتنــاول الشــاي أيض ـاً .كان
ينبغــي أن يكــون املبنــي الجديــد أنيقـاً ،لكنــه بســيط وصــارم ،دون زخــارف متكلفــة أو حــى جصيــة ُمبالــغ فيهــا.
طُلــب مــن ليمونجيـ ّـي أن يكتــب تقريـرا ً عــن خصائــص الرتبــة املناســبة للبنــاء ،وفقـاً للمناطــق الحرضيــة
التــي توجــد فيهــا .فعــى مقــدار رطوبــة الرتبــة كان يعتمــد اســتقرار املبنــى الــذي يتكــون مــن قبــو ،وطابــق أريض،
وطابــق أول .لــذا ،كان عــى تقنيــات البنــاء التــي اقرتحهــا ليمونجيـ ّـي أن تشــتمل عــى دعامــات األســاس ،وعــوارض
مــن الخرســانة املســلحة ،وجــدران مــن الحجــر والطــوب ،وزوايــا جداريــة ،ومــاط إســمنتي ،وأعمــدة حاملــة،
وســواكف مــن الخرســانة املســلحة .كان ليمونجيـ ّـي يقــرح أيض ـاً للمســاحات الداخليــة تجهي ـزات عينيــة أنيقــة،
كل منهــا .اقـ ُـرح الرخــام ،وبــاط فاين ـزا ، 3والخشــب
متيــز بــن بيئــات الخدمــة وأماكــن التمثيــل ،وفق ـاً لوظيفــة ٍّ
الســويدي ،وخشــب البلــوط لكســاء األرضيــات .وا ُختــر التصيــر املصنــوع مــن الجــص األبيــض ،مــع ألــوان مــن
الغـراء ،لتشــطيبات األســطح .كانــت خــرة ليمونجيـ ّـي يف مجــال البنــاء ،ومترســه يف لوائــح البنــاء يف مختلــف أحيــاء
العاصمــة املرصيــة ،التــي كانــت تفــرض تدخــات دقيقــة وفــق تعليــات بلديــة القاهــرة ،مفيــدة للغايــة يف صياغــة
اإلرشــادات التقنيــة التــي يجــب ات ِّباعهــا مــن أجــل بنــاء املقــر الجديــد للمفوضيــة .لهــذا الســبب ،كان املهنــدس
هــو الحكــم يف مختلــف املفاوضــات ،ســواء تلــك الخاصــة بصياغــة الخطــط ،أو ب ـراء األرايض والعقــارات ،بنــا ًء
عــى تقييــات ثابتــة .كان يلــزم لتشــييد مبنــى وفــق املواصفــات التــي تــم ذكرهــا مــدة ت ـراوح مــا بــن عــرة
واثنــي عــر شــهرا ً مــن العمــل ،مبســاهمة عــال متخصصــن .كان املهنــدس ليمونجيـ ّـي قــد ا ُختــر يف منشــآت
عــدة يف جــاردن ســيتي ،حيــث بنــى فيــا صغــرة الســتخدامه الشــخيص :مبنــى ليمونجيـ ّـي ،الواقــع يف شــارع حــوض
اللبــان ،رقــم  .4وباعتبــار الخــرة التــي نضجــت أيض ـاً ،يف تلــك األعــوام ،يف رفقــة املهنــدس املعــاري التوســكاين
جيوزيبــي كاســتيلوتيش 4الــذي أرشكــه يف مهمــة بنــاء املقــر الدبلومــايس الرســويل ،5كان ليمونجيـ ّـي مييــل إىل تشــييد
مبــانٍ تحمــل البصمــة اإليطاليــة ،وتســتوحى مــن اإلحيــاء الكالســييكَ .عـ ّر َف ليمونجيـ ّـي مجــاالت الخــرة اإلنشــائية،
واتجــاه معــن للــذوق يظهــر يف فيــا نجيــب باشــا أيضـاً (هــي اليــوم مقــر الســفارة اإلندونيســية) ،التــي تُنســب
لــه وتقــع يف جــارد ســيتي ( .6)1922ويُضــاف إىل هذيــن املتخصصــن ،تولّيــو تيبورتســيو بارفيــس 7الــذي كُلــف
بتصميــم مقــر القنصليــة يف القاهــرة ،8والــذي رمبــا أُعيــدت تهيئتــه ليكــون مق ـرا ً للمفوضيــة .ولــد يف القاهــرة،
وتخــرج يف الهندســة املدنيــة مــن مدرســة فالنتينــو التطبيقيــة يف تورينــو ،وكان ابــن لفنــان :كان والــده ،جيوزيبــي
بارفيــس ،9األســتاذ بــا منــازع يف فــن نقــش األبنــوس والخشــب الثمــن يف مــر .10أعــد املهنــدس ،الــذي صمــم
مقــر القنصليــة يف بورســعيد ،وكرمتــه الحكومــة اإليطاليــة ألعاملــه الخرييــة ،مرشوعـاً ملقــر القنصليــة اإليطاليــة يف
القاهــرة .كان التصميــم الــذي يلتــزم بخطــوط ذوق مائــل للكالســيكية ،مــع ملســات روكوكــو تزيــد مــن ثـراء املبنــى
الزخــريف ،والــذي يرتفــع لثالثــة طوابــق ،مــع بهــو رســمي للغايــة ،قــد تــم تكييفــه يف األغلــب مــع احتياجــات املقــر
الجديــد للمفوضيــة اإليطاليــة يف القاهــرة.
يف يونيــو عــام  ،1924قــام املعــاري جيوزيبــي ماتســا ،متأثـرا ً بأصولــه اإليطاليــة ،بإعــداد مــروع إلنشــاء
مفوضيــة إيطاليــا .كان الخبــر الفنــي يقــدم خدماتــه ملكتــب إيســبار يف القاهــرة ،وهــو املكتــب الــذي يهتــم بشــكل
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أعــم بتخطيــط األرايض الزراعيــة .ولــد املهنــدس املحــرف يف اإلســكندرية يف مــر ،عــام  ،1891ألبويــن إيطاليــن
مــن أماتــو ،يف كاالبريــا .أهلــه تكوينــه العلمــي الــذي حصــل عليــه يف أكادمييــة الفنــون الجميلــة يف رومــا ،واختتــم
بتخرجــه يف عــام  ،1912للتمكــن مــن النمــط األســلويب الــري الــذي تــم تطبيقــه عــى املبــاين املشــيدة وفــق طلــب
العمــاء .أعــد املعــاري ،مســتعيناً باملخــزون الكالســييك ،تصميــم فيــا ذات ذوق أنيــق .اسـتُلهم تكويــن الواجهــة-
وهــو ذو ملســة أكادمييــة واضحــة -مــن توزيــع متناســق للعنــارص .وكان بــاب الدخــول الــذي تعلــوه مقصــورة
الــرف ،يرتاجــع قليـاً مقارنــة باألجنحــة الجانبيــة التــي يجمعهــا قاعــدة حجريــة خشــنة ،وزوايــا حجريــة ملســاء.
أعطــت الرشفــة املطلــة عــى الحديقــة ،وســلم الولــوج إىل املدخــل الجانبــي للمبنــى مزيــدا ً مــن الحيويــة
واألناقــة.

تولّيو تيبورتسيو بارفيس ،مرشوع املقر القنصيل بالقاهرة ،الواجهة الرئيسية (.)ASDMAE

جيوزيبي ماتسا ،فيال مقر املفوضية امللكية اإليطالية يف القاهرة ،يونيو .)ASDMAE( 1924

تولّيو تيبورتسيو بارفيس ،مرشوع املقر القنصيل بالقاهرة ،قطاع عريض.)ASDMAE( ،

بحثًا عن حل :أبحاث مع املقاولني العقاريني اإليطاليني يف مرص
تشــاور الوزيــر املفــوض الكونــت كاتشــا دومينيــوين مــع مجموعــة مــن الــركات املتخصصــة ،ورشكات
املقــاوالت ،التــي تــدور يف فلــك الجاليــة اإليطاليــة املحليــة ،والتــي اكتســبت مصداقيــة وأبــدت كفــاءة يف تطويــر
املرشوعــات الرئيســية يف املــدن املرصيــة.
مــن بــن الــركات اإليطاليــة ،توجــه دومينيــوين إىل رشكــة إدواردو أملاجيــا باإلســكندرية ،والتــي تعمــل
بشــكل رئيــي يف الشــبكات املائيــة يف اإلســكندرية ،وبورســعيد ،ولحســاب رشكــة قنــاة الســويس ،ويف طرابلــس.
حصلــت رشكــة أملاجيــا ،ذات الكفــاءة يف أعــال البنيــة التحتيــة الكــرى ،عــى عقــود مناقصــات يف مجــال إنشــاء
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جزء من بوابة دخول املتحف املرصي بالقاهرة ُيعرض يف وجود أبطال الحدث ،ومن بينهم يظهر جيوزيبى جاروتسو.

املبــاين الســكنية .مــن بــن هــذه اإلنشــاءات املدنيــة ،نذكــر مستشــفى بينيتــو موســوليني يف اإلســكندرية ،والــذي
تــم تنفيــذه بــن عامــي  1922و ،1923وفــق مــروع قدمــه املهنــدس املعــاري اإليطــايل جياكومــو لوريــا .كانــت
الرشكــة قــد تأسســت يف أنكونــا ،يف عــام  ،1868عــى يــد إدواردو أملاجيــا ( .)1921-1841تخصــص نشــاطها ،الــذي
ُوجــه يف البدايــة إىل قطــاع الســكك الحديديــة الــذي كان يجــذب كثـرا ً مــن طلبــات العمــل يف مناطــق جغرافيــة
مختلفــة ،يف أعــال هندســة املوانــئ .يف الواقــع ،مل يخـ ُـل األمــر مــن وجــود فــرص لبنــاء موانــئ يف الخــارج .بــدءا ً
مــن عــام  ،1899كانــت الرشكــة تعمــل يف تركيــا ،ورومانيــا ،ومــر ،ورودس .خلــف إدواردو ،يف عــام  ،1911ابنــه
روبرتــو ( ،)1947-1883الــذي تخــرج يف الهندســة مــن البوليتكنيــك يف تورينــو .يف عــام  ،1912تــم تنفيــذ أعــال
مينــاء طرابلــس .عايــن املهنــدس ،ثــم الســيناتور ،لويجــي لوي ّجــي ،11بصفتــه املفتــش األعــى لقطــاع الهندســة
املدنيــة ،أداء رشكــة أملاجيــا ،حــن توجــه إىل طرابلــس ،يف ديســمرب  ،1911ألجــل بنــاء املينــاء .كانــت مناســبة إعــداد
تخطيــط منطقــة مينــاء طرابلــس فرصــة ســانحة لتوطيــد عالقــة الثقــة مــع رشكــة أملاجيــا التــي نفــذت ،بعــد ذلــك
بأعــوام قليلــة ،مرشوعــات املهنــدس لويجــي لوي ّجــي يف مينــاء اإلســكندرية يف مــر .ويف مــر ،كان للرشكــة مقـ ٌر
يف اإلســكندرية والقاهــرة.
تركــزت مثــار هــذه التجربــة يف قطــاع املوانــئ يف العمــل لحســاب رشكــة قنــاة الســويس ،إلقامــة امتــداد

أبنــاء جيوزيبــى جاروتســو ،مقاولــون بالقاهــرة ،الغــاف الرئيــي ملــروع تصميــم مقــر املفوضيــة اإليطاليــة
بالقاهــرة املفــرض (.)ASDMAE
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الســد الغــريب ملينــاء بورســعيد ( ،)1915-1911واألعــال الالحقــة يف بــور إبراهيــم ( ،)1930-1928والســويس
( .12)1939-1935زاد حجــم أعــال رشكــة أملاجيــا يف مــر ،إضافــة إىل مســتوى الخــرة املكتســبة ،وتوفــر الوســائل
واملــوارد ،مــن موثوقيــة الرشكــة ،مــا ســهل مشــاركتها يف دراســة خطــط بنــاء مقــر البعثــة الدبلوماســية يف القاهــرة.
يف  21مايــو  ،1924طُلــب مــن الرشكــة تقديــم تقديــر تقريبــي لبنــاء فيــا تبلــغ مســاحتها حــوايل  500مــر مربــع
يف كل مســتوى ،وتتكــون مــن طابــق أريض مرتفــع ،وآخــر أريض ،وطابــق أول ،ورشفــة ،وطابــق أخــر بــه مغســلة
وغــرف خدمــات ،وجنــاح للبوابــة ،والجـراج ،والحديقــة ،والــرف الصحــي .قُــدر البنــاء بنحــو عــرة آالف جنيــه
مــري.
يف نفــس الشــهر ،طُلــب مــن مقــاول القاهــرة فرانشيســكو جاروتســو وأوالده إعــداد تقديــر مبــديئ لتكلفــة
مقــر املفوضيــة .كانــت رشكــة جاروتســو ،لصيقــة الصلــة بالبيئــة املرصيــة ،والتــي تكونــت يف قلــب ثقافــة البنــاء
الخاصــة بالبلــد املضيــف ،تفخــر بتقاليــد إنشــائية عريقــة ،مثــل رشكــة أملاجيــا ،إىل جانــب متيزهــا باحرتافيــة محليــة
أكــر رســوخاً .بــن رواد نشــاط املقــاوالت اإليطــايل يــرز مؤســس رشكــة جيوزيبــي جاروتســو ( ،)1309-1847الكتاين
األصــل ،الــذي هاجــر كرئيــس عــال بنــاء إىل اإلســكندرية يف مــر ،يف عــام  ،1862غــداة توحيــد إيطاليــا .وظفتــه
جمعيــة العــال اإليطاليــة املحليــة ،وعمــل يف مواقــع بنــاء قصــور ،واســطبالت إســاعيل باشــا (.)1879-1863
ويف عــام  ،1874أســس املقــاول الجــريء رشكــة إنشــاءات قامــت بإنجــاز العمــل يف قــر الجيــزة .تشــارك
جيوزيبــي جاروتســو مــع الحــريف اإليطــايل ،املعــاري النابوليتــاين ،نيكــوال مارشــيانو ،الــذي تخصــص يف نظــام
كل مــن اإلســكندرية
هينبيــك لتقنيــة الخرســانة املســلحة .أدت هــذه الرشاكــة إىل تــويل كثــر مــن املرشوعــات يف ٍّ
والقاهــرة ،وخاصــة يف قطــاع اإلنشــاءات الفندقيــة .يف عــام  ،1896دخــل إىل رشكــة جاروتســو فرانشيســكو زافّـراين،
خبــر شــبكات امليــاه .13فــازت رشكــة جاروتســو وزافّـراىن مبناقصــة بنــاء قبــة متحــف اآلثــار املرصيــة يف القاهــرة
( ،)1902-1897مــن تصميــم املعــاري الفرنــي مارســيل دورنــون ( .)1911-1858كانــت هــذه العمليــة فرصــة
إلبـراز االحرتافيــة اإليطاليــة ،التــي اســتبعدت مــن تصميــم املــروع .14منــذ عــام  ،1901انضــم االبنــان فرانشيســكو
وفيلي ّبــو جاروتســو ،اللذيــن كانــا يعمــان بالفعــل يف مجــال البنــاء ،إىل رشكــة الوالــد .ويف عــام  ،1903بوفــاة كبــر
العائلــة ،انتقلــت إدارة الرشكــة العائليــة إىل االبنــن ،وانضمــت إليهــا األجيــال الشــابة .كان فخــر هــذه الرشكــة،
التــي شــهدت عــى مــا يزيــد عــن نصــف قــرن مــن تاريــخ أعــال املقــاوالت اإليطاليــة يف مــر ،هــو مبنــى
مستشــفى أومبريتــو األول يف القاهــرة ( ،)1903-1901واملــدارس اإليطاليــة يف بــوالق ،مــن تصميــم تولّيــو تيبورتســيو
بارفيــس ( ،)1906ومقــر التأمينــات العامــة ،الــذي صممــه أنطونيــو الشــاك يف عــام  ،1911واملــدارس االبتدائيــة
«امللكــة إلينــا» يف بــوالق ،والتــي صممهــا باولــو كاتشــا دومينيــوين ( ،)1925وأخ ـرا ً مقــر البنــك الوطنــي ،مــن
تصميــم ماركــو أوليفيتّــي (.15)1927-1926
خلقــت فــرص العمــل عالقــات تعاقديــة بــن املهنيــن والــركات املحليــة ،مطــورة مــن املنافســة عــى بنــاء
املقــر الدبلومــايس يف القاهــرة ،وإن كان هــذا يف إطــار ســياق «حــايئ» ال يــكاد يغــادر إطــار الجاليــة اإليطاليــة
بالقاهــرة .يف  23مايــو عــام  ،1924أعــد فرانشيســكو جاروتســو الدراســات الالزمــة لبنــاء مقــر املفوضيــة امللــي

الجديــد.
تتكــون الفيــا املصممــة عــى ثالثــة مســتويات مــن قبــو مرتفــع ،ولــه مدخــل مســتقل خــاص مبكاتــب
العاملــن يف املفوضيــة ،وطابــق أريض يرتفــع لحــوايل مرتيــن ونصــف املــر فــوق مســتوى الحديقــة ،ويتكــون مــن
ثــاث قاعــات اســتقبال تبلــغ مســاحة كل منهــا  80م ـرا ً مربع ـاً ،وقاعــة طعــام تتســع لـــ  24شــخصاً ،وغرفتــن
تســتخدمان كمكتــب للوزيــر والســكرتري .كان تصميــم البنــاء يشــمل أيضــاً غرفــة للمدخنــن ،وقاعــة انتظــار،
وبهــو ،وســلم كبــر ،وغرفــة خدمــة ،وملحقــات إضافيــة للطابــق األريض املرتفــع .يف هــذا املســتوى ،كان ينبغــي أن
توجــد القاعــات األكــر اتســاعاً .أمــا الطابــق األعــى ،عــى النقيــض ،فــكان مخصص ـاً لشــقة الســفري ،وكان ينبغــي
أن يضــم الغــرف والخدمــات الرضوريــة لتلبيــة االحتياجــات الســكنية ألف ـراد الهيئــة الدبلوماســية .كان ينبغــي
تحديــد تكلفــة اإلنشــاء بالتناســق مــع الغــرض مــن املبنــى الــذي مل يكــن يتطلــب فخامــة يف الزخرفــة أو املــواد
املســتخدمة ،ولكــن كان يجــب أن يبــدو أني ًقــا ،وراقيـاً ،ومتناغـاً .اختــار املقــاول فرانشيســكو جاروتســو ،مــن بــن

ّ
موستاك.
مقاوالت جاروتسو ،فيال
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مــواد التشــطيب ،الرخــام وأرضيــات مــن الخشــب ،والتــي تُعـ ُّد ذات مظهــر جــايل جيــد ،ومــاط ذي جــودة عاليــة
لألســطح الخارجيــة .قُــدرت مســاحة قطعــة األرض الالزمــة بحــوايل ألفــي مــر مربــع ،وقُــدر الوقــت الــازم إلمتــام
العمــل بحــوايل مثانيــة أشــهر ،وهــي فــرة مــن شــأنها أن تضمــن كفــاءة مثاليــة يف التنفيــذ .وكانــت التكلفــة تُقــدر
بعرشيــن ألــف لــرة إيطاليــة.
تضمــن املــروع الــذي قدمــه جاروتســو مبنــى ذا طـراز تركيبــي ،يف محاولــة لاللتـزام بالــذوق الــذي كان
قــد وجــد أقــى تعبــر لــه يف نهايــة القــرن .إنــه منــط كان يواصــل فــرض تفوقــه الفنــي مــع إحيــاء طـراز القــرن
الســادس عــر يف مســاكن النخبــة املرصيــة .كان يبــدو أن تصميــم املبنــى املخصــص الســتضافة مقــر املفوضيــة
يتــاىش مــع نتائــج تصميــم فيــا موســتايك يف القاهــرة.
يف  9مايــو  ،1925بينــا كانــت الرشكــة تــؤدي التزامهــا ببنــاء املدرســة االبتدائيــة يف بــوالق ،أرســل جاروتســو
لفلورســتانو دي فاوســتو تحديثـاً ملواصفــات مناقصــة يــوم  9أبريــل  ،1925والــذي كان يحــدد األســعار الســارية يف
القاهــرة.
كان املعــاري ،الغريــب عــن الســياق القاهــري ،ولكنــه ليــس أقل درايــة لذلــك ،بحاجة إىل عنارص ملموســة
تؤهلــه إلعــداد عــرض تقديــري لتكلفــة أعــال تشــييد املبنــى الجديــد .تضمنــت قامئــة املواصفــات التــي وضعهــا
جاروتســو وصفـاً مميـزا ً لتقنيــات البنــاء ،مبــا يُظهــر معرفتــه مبامرســات البنــاء املحليــة ،تلــك املعرفــة وليــدة العالقــة
الوثيقــة مــع واقــع املقــاوالت املحليــة.
يف الواقــع ،اســتوعب املقاولــون اإليطاليــون أرسار حرفــة فــن البنــاء التــي انتقلــت عــر القــرون .كانــت
املامرســة العمليــة والتقنيــة الحديثــة هــا املجالــن اللذيــن أظهــروا فيهــا القــدرة عــى بلــوغ درجــة الرباعــة،
املرتبطــة بتقنيــات الخرســانة املســلحة الحديثــة ،يف تعــاون وثيــق مــع العاملــة املحليــة.
كان مــن بــن املواصفــات التــي وضعتهــا رشكــة جاروتســو ،لجــدران البنــاء وأساســاته ،الحجــر الجــري-
كاملســتخدم يف القاهــرة القدميــةُ -16مقطــع عــى مقــاس التالتــات ، 17وحفــر آبــار رصيــص وصــب طبقــة مــن
الخرســانة املســلحة( 18الحصــرة) يف األساســات .19ومــن أجــل عــزل أنظمــة البنــاء ،كانــت الرشكــة تلجــأ إىل
االســتخدام الخــاص للحجــر املجــزأ إىل قطــع حم ـراء صغــرة (الحمــرة) ،20باإلضافــة اىل املــاط الجــري والرمــي.
أصبحــت العــارة تجربــة منظمــة وواعيــة مبجمــل خصائــص البيئــة االجتامعيــة ،والثقافيــة التــي تعمــل
فيهــا .اتحــدت العوامــل الواقعيــة واألنرثوبولوجيــة يف اتجــاه نفعــي وا ٍع بتقنيــات البنــاء الجديــدة وبتطبيــق
عليــم لهــا .ميــزت مراقبــة املــواد الخــام ،والقــوى العاملــة الصحيحــة رشكــة جاروتســو .ظهــر تنافــس الــركات
األخــرى غــر اإليطاليــة ،واملقربــة مــن الــوزارة ،مــن خــال مواصفــات املناقصــة التــي قدمهــا ،يف أبريــل ،1925
املهنــدس النمســاوي مــن أصــل يهــودي والــر ســروس ( ،21)1937-1882والتــي أعــدت مبناســبة بنــاء عقــار لإليجــار
 immeuble de rapportعــى يــد إميــل ديفيــد أديــس .بتكليــف مــن التاجــر النافــذ ذي األصــل اليهودي الســوري،
كانــت العمليــة التمويليــة تُعـ ُّد بوضــوح آمنــة وتنافســية يف املشــهد العقــاري القاهــري ،حتــى إنهــا القــت تشــجيعاً
بغيــة تنميــة األصــول العقاريــة ألحــد األبطــال الحيويــن يف العمليــات االقتصاديــة يف العاصمــة املرصيــة ،بفضــل

تنــوع أعاملــه التــي كان يوكلهــا إىل كفــاءة املهنــدس املعــاري -ابــن مدينــة تورينــو -ذي األصــل اليهــودي ،ماركــو
أوليفيتــي .كانــت قامئــة التكاليــف املقــدرة لتشــييد املبنــى موضــع تقييــم دقيــق ،بنــا ًء عــى مالحظــة مبــارشة
لســوق البنــاء .يســهل ،يف تفصيــل مواصفــات مناقصــة هــذا البنــاء ،والتــي كتبهــا ســروس ،تتبــع إج ـراءات بنــاء
توحــي بأســلوب منهجــي صحيــح يف توظيــف املــواد والتكنولوجيــا ،ويدفــع للتفكــر يف مالءمتهــا اقتصاديـاً ملوقــع
بنــاء املقــر الدبلومــايس الجديــد .كان املهنــدس والــر ســروس صاحــب رشكــة إنشــاءات تعمــل يف مــر وفلســطني،
وقــد ُدشــنت يف بدايــة عملهــا يف دوائــر أعــال البنــاء يف اإلســكندرية ،بإنتاجهــا الصنــادل الخرســانية والحديديــة
املخصصــة لنقــل امللــح ،والتــي حصــل عــى بـراءة اخرتاعهــا فيــا بعــد .22يف عــام  ،1924تشــارك املهنــدس املعــاري
باولــو كاتشــا دومينيــوين مــع املهنــدس والــر ســروس يف رشكــة بنــاء23؛ وســيطول أمــد هــذه الرشاكــة يف تركيــا
أيضـاً ألجــل بنــاء مكتــب أنقــرة .يظهــر التخصــص التقنــي يف اســتخدام الخرســانة املســلحة يف مواصفــات املناقصــة،
وقــد كانــت تُســتخدم عــى نطــاق واســع يف هيــكل البنــاء والعنــارص الزخرفيــة ،كاإلطــار املحيــط بحافــة الرشفــة،
والســواكف ،والعــوارض الثانويــة ،واألرضيــات ،وهيــكل الســلم .تحيلنــا املــواد املســتخدمة إىل التقاليــد املحليــة:
أرضيــات مــن القرميــد الخرســاين األحمــر مــن نــوع بــاط املعــرة ،24وخرســانة حجريــة (حمــرة).
كان كســاء الواجهــة بالجــص -25تلــك الطبقــة الصناعيــة مــن الجــر الرطــب -مبــا يف ذلــك األفاريــز ،يحــل
محــل الكســاء بالحجــر الطبيعــي توفــرا ً لبعــض التكاليــف.
كان مــن الــروري ألجــل تشــييد املقــر الدبلومــايس اإليطــايل ،الــذي رمبــا تنبغــي إقامتــه عــى ضفــة النيــل،
اســتخدام نــوع مــن األساســات املناســبة لطبيعــة الرتبــة التــي تبــدو زلقــة وغــر متامســكة يف املواقــع املختــارة.
نــص املقــاول الــذي توجهــت إليــه الحكومــة اإليطاليــة ،جولــز ســوريا ،والــذي ال نعــرف عنــه معلومــات وافيــة،
عــى اســتخدام أعمــدة خرســانية خاصــة مــن نــوع شـراوس ،ودفــع األساســات إىل العمــق الــازم ،لتجنــب احتــال
		
هبوطها ،بفعل قوام الرتبة ،الرميل أكرث منه طيني ،وتجنب إمكانية تسلل رطوبة الرتبة إىل البناء.
وقــد اقــرح جولــز ســوريا ،يف  12يونيــو  ،1924نوعــن مــن املرشوعــات .مــروع ينــص عــى اســتخدام
الحجــر الجــري األعــى جــودة ،ومــاط األســمنت يف الحوامــل الرأســية ،وأعمــدة ،وكســاء مــن الطــوب األحمــر مــن
نــوع ســورناجا .26أمــا املــروع الثــاين ،الــذي أعــده ســوريا ،فــكان يعــرض لنــوع مــن البنــاء املختلــط :يُشــيد مــن
الحجــر الجــري يف الطابــق األريض ،ومــن الحجــر الجــري طــوب ســيليكون غــر املجصــص يف الطابــق األول ،وأضــاع
مــن الخرســانة املســلحة للحصــرة الخرســانية ،وعــوارض للنوافــذ ،وأعمــدة ،وســواكف ،وشــبكة مــن الصلــب .كان
يُنــص أيضـاً عــى وجــود أضــاع خرســانية مســلحة تحــت جميــع طبقــات اإلســمنت األفقيــة لربــط هيــكل املبنــى.
كانــت األســقف ستُشــيد عــى هيئــة مصندقــات .التــزم جولــز ســوريا برصامــة ،يف مواصفاتــه ،باشـراطات البلديــة،
ووضــع تقديـرا ً للتكلفــة يســاوي ســبعة عــر أل ًفــا ومئــة وتســعني جنيهـاً مرصيـاً.
حلــت روح تحــرر العــارة األوروبيــة مــكان الحلــول التــي كان يتبناهــا التقليــد العــريب الفاطمــي أو
اململــويك يف عــارة املنــازل ،تلــك الحلــول التــي كانــت ت ُهيمــن فيهــا املقرنصــات ،27واألســقف ذات املصندقــات
الخشــبية ،املرســومة بأشــكال مختلفــة ،عــى أجــواء مقــار التمثيــل الدبلومــايس .ولقــد تكيــف البنــاء الجديــد
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املقــرح ملقــر املفوضيــة اإليطاليــة يف القاهــرة مــع هــذه املعايــر وحطــم صلتــه بالتقاليــد.
بــدت مواصفــات املناقصــات التــي صاغهــا املقاولــون الذيــن توجهــت إليهــم الحكومــة اإليطاليــة مثــرة
لالهتــام للغايــة فيــا يتعلــق بــإدراك القــدرات التقنيــة املســتخدمة .فلقــد ســلطت الضــوء عــى أنشــطة الدراســة
والتحليــل التــي مت ِّكــن املكتــب الفنــي التابــع لــوزارة الخارجيــة مــن اســتخالصها مــن الســياق ،وهــي تعبــر عــن
عبقريــة املــكان الــذي يجــري العمــل فيــه .يف هــذه املنطقــة مــن القــارة األفريقية ،حيــث كانــت العــادات والتقاليد
تبــدو بعيــدة عــن تقاليــد البنــاء األوروبيــة ،بســبب الظــروف املناخيــة والجغرافيــة ،كان النمــوذج املعــاري الــذي
حددتــه وزارة الخارجيــة اإليطاليــة يظهــر كثمــرة اختيــارات واعيــة ومدروســةُ .جمــع بــن التجريــب والنفعيــة يف
عمليــة جدليــة واعيــة ،تُقيــم بشــكل مناســب جــودة املرشوعــات املقدمــة لبنــاء مبــانٍ مملوكــة للدولــة .واســتوعب
منهــا فلورســتانو دي فاوســتو ،املهنــدس ذو التأهيــل ،واملامرســة ،البعيديــن عــن مواقــع البنــاء يف البيئــة املرصيــة،
بســهولة الجوانــب املنهجيــة ،بالتعــاون مــع الفنيــن املحليني .كان هــو رشيــكاً يف مفاوضــات رشاء األرايض والعقارات
التــي كُلــف بهــا أفضــل املتخصصــن.
خطوات التفاوض األوىل الحتامل اختيار فيال أنيقة
أصبحــت املبــاين الراقيــة الواقعــة يف أماكــن ســكنية مرموقــة موضــع متحيــص مــن الخـراء اإليطاليــن ،بنــا ًء

مرشوع للمفوضية مل ُينفذ ،عقار كاسداىل ،مخطط الطابق األريض (.)ASDMAE

ليمونجيل ،فيال نجيب باشا (مقر السفارة اإلندونيسية الحالية يف القاهرة) يف جاردن سيتي ،صورة أرشيفية.
ّ
دومينيكو

عــى تفويــض مــن وزارة الخارجيــة .يف الواقــع ،بخــاف فرضيــات تشــييد بنــاء جديــد للمقــر القاهــري ،وضعــت
يف االعتبــار بعــض املبــاين التــي ميكــن رشاؤهــا ،وتقــع يف مناطــق ســكنية فاخــرة .كانــت الفيــا التــي شُ ــيدت عــام
 1922لنجيــب باشــا ،وفــق تصميــم املهنــدس ليمونجيـ ّـي ،يف جــاردن ســيتي ،رقــم  ،28151موضــع تفــاوضُ .عرضــت
الفيــا ،التــي تكلفــت يف البدايــة مــا يقــرب مــن ثالثــة وعرشيــن ألــف جنيــه مــري ،مبســاحة إجامليــة تُقــدر
بحــوايل  2630مــر مربــع ،منهــا  525مــر صالــح لالســتخدام ،إضافــة إىل الرشفــة ،بســعر ثالثــن ألــف جنيــه مــري،
مقابــل حجــم إجــايل يبلــغ  6500مــر مكعــب .كانــت النفقــات اإلضافيــة الالزمــة ألعــال تهيئــة العقــار وتوظيفــه
كمفوضيــة ،ورســوم الـراء ســرفع مــن قيمــة التكلفــة اإلجامليــة لتبلــغ حــوايل أربعــة ماليــن لــرة إيطاليــة .تبــن
أن ســعر املبنــى ليــس مجدي ـاً عــى نحــو اقتصــادي ،باألخــذ يف االعتبــار التكاليــف اإلضافيــة لبنــاء مبنــى خــاص
مبكاتــب املفوضيــة .كانــت واجهــة املبنــى ،التــي تنخفــض يف كســاء مــن الحجــر األملــس البــارز ،والدريئــة التــي
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فيال كاسداىل ،قرص الدوبارة بالقاهرة ،الواجهة الرئيسية ،مكتب كاتاوي وماتاسيك (.)ASDMAE
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تعلــو القــر ،واألعمــدة املزدوجــة التــي تحمــل الرشفــة يف الطابــق الرئيــي ،قــد ُصممــت -وهــي مــن عمــل
معــاري إيطــايل -عــى الطـراز الكالســييك .ومــع ذلــك ،مل يكــن مظهــر املبنــى هــذا يتيــح تعبـرا ً كامـاً عــن قيمــة
الهويــة التــي تطمــح إليهــا عــارة الدبلوماســية اإليطاليــة ،يف مدينــة ال تكــف عــن االتســاع ،واكتســاب مظهــر
عاصمــة مركبــة ،وغــر محــدودة.
اتُّخــذت القيمــة املنســوبة لفيــا نجيــب باشــا كعامــل مقارنــة لتحديــد ســعر البنــاء الجديــد ،بنــا ًء عــى
تكاليــف اإلنشــاءات الســارية يف عــام  ،1926والتــي حددتهــا رشكــة أملاجيــا ،بســعر رصف العملــة املرصيــة .29مــن
بــن الخيــارات املختلفــة املطروحــة أمــام الحكومــة اإليطاليــة ،كان هنــاك مفاوضــات عقاريــة أخــرى .يف أبريــل
عــام  ،1926تــم اق ـراح رشاء املبنــى الفخــم الــذي ميلكــه رجــل األعــال الــري إميانويــل كاســدايل ،يف حــي قــر
الدوبــارة .30كان تصميــم الفيــا ذات املظهــر الرائــع ،والتشــطيبات األنيقــة ،واملحاطــة بحديقــة كبــرة ،يعــود إىل
مكتــب كاتــاوي وماتســيك ،لصالــح عائلــة التجــار األثريــاء ذات األصــول الجورجيــة -القوقازيــة.
يرتفــع املبنــى ،الــذي شُ ــيد يف عــام  1910تقريبــاً ،لطابقــن ،يف املنطقــة الســكنية األنيقــة التــي ت ُقــام
فيهــا القصــور الخديويــة املهمــة .كانــت الواجهــة الرئيســية املــزودة بــرواق مركــزي ،يحــده جناحــان جانبيــان،
تعكــس منــط الروكوكــو الفرنــي .كانــت مســاحات املبنــى الداخليــة تتســم بالــرف ،كــا كانــت عنــارص قاعــات
االســتقبال الزخرفيــة ،مبــا يف ذلــك القاعــة البيزنطيــة القيمــة ،متنــح املبنــى مظه ـرا ً فخ ـاً للغايــة .31إضافــة إىل
ذلــك ،نُظمــت خدمــات املكاتــب اإلداريــة خــارج املقــر الســكني؛ كان مقرهــا يقــع يف جنــاح يخضــع لتصميــم
جديــد عــى يــد املهنــدس املعــاري ماركــو أوليفيتّــي ( ،)1949-1881الــذي ينتمــي إىل عائلــة ثريــة مــن املرصفيــن
اليهــود ،ويعمــل يف مكتــب كاتــاوي وماتاســيك .كان يُتوقــع أن تبلــغ تكلفــة بنــاء جنــاح املكاتــب اإلداريــة نحــو
مليــون وســتمئة وخمســن ألــف جنيــه مــري .اشــتملت تقنيــات البنــاء املشــار إليهــا يف املواصفــات عىل اســتخدام
الخرســانة لألساســات ،والخرســانة املســلحة للعــوارض ،والحجــر والطــوب للجــدران .مل تــر عمليــة الـراء بشــكل
جيــد بالنســبة للحكومــة اإليطاليــة .ويف وقــت الحــق ،اســتضاف املبنــى الســفارة األمريكيــة.
كفرضيــة رشاء أوىل ،قــورن مــا بــن تقييــم فيــا كاســدايل والقيمــة املُقــدرة للفيــا الراقيــة التــي اســتأجرتها
املفوضيــة يف القــر العينــي ،واململوكــة للطيــار ،والتــي أُحصيــت معلــات ســطحها ،وحجــم طوابقهــا.
كان التحليــل التقديــري رضوريــاً لتحديــد مــدى املالءمــة املحتملــة إلقامــة بنــاء جديــد «مــن الصفــر» للمقــر
الدبلومــايس ،وقــد قُــدر لــه حجــم يســاوي اثنــى عــر ألــف مــر مكعــب ،وهــو مــا يزيــد عــن املقــر املعــارص
املصمــم لواشــنطن .كان حســاب تكاليــف املــروع األويل ملقــر املفوضيــة اإليطاليــة بالقاهــرة ،يف ضــوء أبحــاث
الســوق الدقيقــة ،يُقــدر بحــوايل أربعــة ماليــن أو خمســة ماليــن لــرة إيطاليــة ،لحجــم إجــايل يُقــدر بـــ 12000
مــر مكعــب ،ملســاحة تبلــغ  2250مــر مربــع.
توصــل فلورســتانو دي فاوســتو إىل اســتنتاج أن البديــل املناســب إلقامــة بنــاء «مــن الصفــر» لــن يتحقــق
إال مــن خــال رشاء الفيــا املذكــورة ســلفاً ،والتــي تعــود ملكيتهــا إىل نجيــب باشــا ،أو فيــا ســيف اللــه باشــا يــري
الواقعــة يف دار النيابــة .32كان الســعر املقــدر لــكال العقاريــن متكافئـاً ،عــى الرغــم مــن وجــود مفاوضــات مناســبة-

فيــا يخــص فيــا يــري باشــا -يقودهــا املهنــدس شــوماخر ،القائــم بأعــال شــقيق املالــك يــري بــك.33
قرار اختيار تشييد مقر ومشكلة رشاء أفضل قطعة أرض مناسبة للبناء
امتــد تدخــل فلورســتانو دي فاوســتو يف القاهــرة ليشــمل ،بدقــة شــديدة ،افرتاضــات رشاء األرايض .أتــاح
التعــاون بــن املكتــب الفنــي واملتخصصــن القريبــن مــن الجاليــة اإليطاليــة ،واملكلفني من قبــل الهيئة الدبلوماســية،
أفضــل بحــث يف ســوق العقــارات ملعرفــة األماكــن .كان التقســيم الفرعــي ألرايض القاهــرة يف األحيــاء الجديــدة
التــي متــر بطــور التوســع ،بعيــدا ً عــن اهتاممــات املقــاوالت والتجديــدات الحرضيــة ،التــي كانــت لوائــح البلديــة
تؤثــر عليهــا بشــدة ،يرســم مشــهدا دائــم التغــر .كانــت العوامــل ذات الطابــع البيئــي ،كمــدى الصحيــة ،ومقيــاس
الرطوبــة ،والقــرب مــن ضفــاف النيــل ،باإلضافــة إىل العوامــل املتعلقــة بالبنيــة التحتيــة ،والتدفقــات االقتصاديــة،
تحــدد قيمــة األرض ،وتضمــن اســتقرار املبــاين
امل ـراد بناؤهــا.
ليمونجيــي لتلبيــة
ّ
ُدعــي املهنــدس
تلــك املطالــب ،وهــو الخبــر بآليــات عــامل
املقــاوالت ،والســوق العقــاري ،وقــد ميــز،
يف التقريــر املقــدم إىل الطــرف املشــري،
املناطــق املنخفضــة مــن القاهــرة ،واملعرضــة
لصعــود الرطوبــة مــن باطــن األرض .كانــت
منطقــة الجزيــرة -يف رأيــه ،-عــى النقيــض
مــن حــي اإلســاعيلية ،مبــا يف ذلــك قــر
الدوبــارة ،وجــاردن ســيتي ،مناســبة للغايــة،
يف حال كان يُراد استغالل األرض يف البناء.
كانــت التقييــات التــي قدمهــا
		
ليمونجيــي تعتمــد عــى مســح حصــص
ّ
ميــاه النيــل التــي يقيســها مقيــاس النيــل يف
الروضــة ،وهــو األمــر الــذي كان يتــم ســنوياً
حتــى عــام  .1923كان التــوازن املــايئ لنهــر
النيــل عنــرا ً حاســاً ،يف الواقــع ،الختبــار
جــودة األرض ،والقيمــة التجاريــة النســبية
خريطــة القاهــرة ،أشــغال عامــة .1902 ،ملحــة مــن جزيــرة الروضــة .املســح للمناطــق الصالحــة للبنــاء .كان اســتقرار قــاع
يبــن املوقــف قبــل خطــة تطويــر جــاردن ســيتي.
مجــرى النهــر محــل مراقبــة مســتمرة مــن
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الحكومــة املرصيــة ،التــي كانــت تســتأنف أعــال جــرف الرمــال عــى طــول ضفــاف النهــر.
ويف أغســطس عــام  ،1924كُلــف دومينيكــو ليمونجيـ ّـي بإعــداد تقييــم  -لصالــح وزارة الخارجيــة -ل ـراء
قطعــة أرض تقــع بالقــرب مــن جــر اإلنجليــز يف الجيــزة ،عــى الضفــة اليــرى مــن نهــر النيــل ،بالقــرب مــن البحر
األعمــى ،وميلكهــا الكوماندتــور املحامــي فاتيــكا .كانــت قطعــة األرض تدخــل يف تقســيم عــام ألر ٍ
اض تقــع رشق ســد
النيــل .كانــت الحكومــة املرصيــة قــد طرحــت يف مـزاد علنــي ،بســعر خمســة وثالثــن جنيهـاً للمــر املربــع ،كامــل
امتــداد األرض بــن جــر اإلنجليــز وحتــى ســواقي الجيــزة .وضــع التقييــم يف االعتبــار تفاصيــل وصفيــة متعمقــة
كشــفت عــن تناســق البيانــات ،والتحليــل الدقيــق لحالــة األماكــن ،مــن أجــل التنبــؤ بــأي انزالقــات ناتجــة عــن
حركــة النيــل .كان املهنــدس ،الــذي اســتفاد مــن خرباتــه املرتاكمــة يف مواقــع البنــاء ،قــد اكتســب معرفــة عمليــة
بنوعيــة الرتبــة التــي تشــهد توســعات عمرانيــة جديــدة ،وخاصــة تلــك القريبــة مــن ضفــاف النهــر .عــاوة عــى
ذلــك ،كان اتصالــه بدوائــر املقاولــن ،وتأهلــه ملامرســة املهنــة -بصفتــه خبـرا ً -يزودانــه بــاألدوات املناســبة للتأكــد
من حقوق امللكية ،ورشعية أصل العقارات لضامن التمتع الكامل مبصدر الربح ،يف حالة الرشاء.
كانــت هــذه األرايض الخاضعــة للتقييــم ،تــأيت  -كــا تــم توثيقهــا -مــن تقســيم مســاحات كبــرة إىل قطــع
صغــرة ،يطرحهــا املشــرون اإلقطاعيــون للبيــع .خــال مضاربــات عامــي  1906و ،1907بلــغ ســعر األرايض ،التــي
بلغــت ذروة مبيعاتهــا ،34لزيــادة القيمــة الســوقية ،خمســمئة أو ســتمئة جنيــه للمــر املربــع .مــا إن انتهــت األزمــة،
واســتقر الوضــع مجــددا ً ،عــاد الســوق أيضـاً إىل طبيعتــه .كانــت قطعــة األرض موضــع البحــث تحمــل رقــم اثنــن،
وهــي جــزء مــن تقســيم رشكــة كاتــاوي وأوالده ورشكاه ،كبــار مــر يف مــرُ .35عرضــت األرض عــى املفوضيــة
اإليطاليــة ،نظ ـرا ً لخصوصيــة املوقــع ،الــذي يقــع ضمــن املنطقــة التــي تتميــز بتخطيــط البنيــة التحتيــة التــي
حــددت تقاطــع الطــرق ،أمــام جــر اإلنجليــز األنيــق الــذي يربــط جزيــرة «الجزيــرة» بالضفــة.
ِ
تســتوف متطلبــات األرض يف العباســية،
مل تكــن املنطقــة معرضــة للتعريــة أو االنجــراف ،حتــى وإن مل
الرتفــاع الرتبــة وجفافهــا .تغاضــت الحكومــة اإليطاليــة عــن أمــر الـراء ،رغــم أن الــروط كانــت مناســبة بالنظــر
إىل مقــدار االرتفــاع فــوق مســتوى النيــل ،واشـراطات الصحــة ،والتنميــة العمرانيــة ،وكان الســعر ،الــذي قُــدر بنحــو
مئــة وخمســن جنيهـاً مرصيـاً للمــر املربــع ،مشــجعاً .تركــزت املناطــق الصالحــة للبنــاء يف القاهــرة ،والتــي كانــت
موضــع اهتــام الحكومــة ،بشــكل خــاص ،يف الجيــزة ،لكونهــا أكــر صحيــة مــن تلــك املوجــودة يف منطقــة الجزيــرة،
وأفضــل مــن حيــث اإلتاحــة نســبة إىل تلــك املوجــودة يف جــاردن ســيتي ،بســبب التشــديدات االقتصاديــة التــي
جعلــت املنطقــة األخــرة أكــر تنافســية .كان ليمونجيـ ّـي نفســه قــد حــدد ،واقــرح قطعــة أرض يف جــاردن ســيتي
رقــم  ،32وتبلــغ مســاحتها حــوايل ثالثــة آالف مــر مربــع ،وهــي تابعــة ملنطقــة دائــرة القاهــرة لألمــر أحمــد ســيف
الديــن ،والتــي كان ناظرهــا هــو محمــد ســعيد باشــا ( ،)1928-1863وزيــر التعليــم املــري آنــذاك (.)1914-1910
يف وقــت الحــق ،خصصــت الدائــرة األرض لتنفيــذ ثالثــة مــن أشــهر املبــاين الســكنية يف الحــي ،واملعروفــة باســم
مبــاين ســيف الديــن.36
بنــا ًء عــى عمليــات التفتيــش التــي قــام بهــا املهنــدس باالتســو ،37املســاعد املــرف لــدى املكتــب الفنــي

بــوزارة الخارجيــة ،وبعــد تقييــم البيانــات املقدمــة ،أخــذ املهنــدس فلورســتانو دي فاوســتو ،الــذي كان يــرف
بدقــة عــى اتفاقــات البيــع والــراء ،بعــن االعتبــار الفرصــة االقتصاديــة يف رشاء أر ٍ
اض مبناطــق مختلفــة يف
الجيــزة ،والجزيــرة ،وجــاردن ســيتي .كانــت منطقــة جــاردن ســيتي موضــع مفاوضــات عديــدة مــن جانــب الهيئــة
الدبلوماســية اإليطاليــة ،ابتــدا ًء مــن عــام  .1924اس ـتُصلحت املنطقــة ،يف عهــد محمــد عــي ،إلزالــة املســتنقعات
مــن مســاحات ممتــدة مــن األرايض التــي كانــت بســاتني خصبــة .وأصبحــت املمتلــكات امللكيــة يف القــر العــايل،
التــي كان يرتفــع فيهــا قــر والــدة الخديــوي إســاعيل ،ومبنيــن آخريــن قدميــن ميتلكهــا إبراهيــم باشــا ،موضــع
مضاربــات ماليــة مــن جانــب مجموعــات أجنبيــة .طالــب أفـراد العائلــة املالكــة ،الذيــن مارســوا حــق الشــفعة،38
بإنهــاء خالفــة األصــول املمتلكــة .اســتعاد األمــر أحمــد كــال رفعــت ( )1907-1875ســليل األرسة العلويــة مــن
جهــة األب ،وايل مــر ،ملكيــة مــا يقــرب مــن  28هكتــارا ً مــن األرايض .39رفــع تعزيــز قيمــة املوقــع ،بفعــل إنشــاء
جســور جديــدة عــر النيــل ،مــن القيمــة التــي جلبــت للاملــك ربحـاً كبـرا ً .عــى املســتوى العمـراين ،خلــق تقســيم
أرايض جــاردن ســيتي ،الــذي قامــت بــه رشكــة النيــل لــأرايض والزراعــة ،40حيـاً ســكنياً فريــدا ً مــن نوعــه لخصوصيــة
كتــا تحدهــا خطــوط مقوســة .كان األمــر يتعلــق بخطــة
تصميمــه املســتوحى مــن أشــكال عضويــة أنتجــت ً
سيفريان (فورما أوربيس) نباتية غري مسبوقة ،تتكون من كثبان خرضاء أُنقذت من منطقة املستنقعات.
لــو كان دومينيكــو ليمونجيـ ّـي قــد اقــرح قطعــة األرض التــي تخــص دائــرة ســيف الديــن ،فــإن
		
دي فاوســتو نفســه ،بنــا ًء عــى توصيــة وســطاء محليــن ،قــد وضــع يف حســبانه منطقــة جــاردن ســيتي ،التــي
فُضلــت عــى منطقتــي الجيــزة والجزيــرة .خضعــت للتقييــم دقيــق قطعــة األرض رقــم  ،201التــي تقــع يف جــاردن
ســيتي ،وتُقــدر بخمســة عــر ألــف جنيــه مــري ،مــع حــق الخيــار يف  10يونيــو  ،1925وأخــرى تحمــل رقــم
 ،159وتبلــغ مســاحتها حــواىل  1600مــر مربــع ،وتُقــدر بحــوايل ســتة جنيهــات مرصيــة ونصــف للمــر املكعــب
الواحــد ،مــع حــق الخيــار يف مايــو  ،1925مــن خــال الوكيــل املســمى هــري موهلــو ،بصفتــه مديــر رشكــة النيــل
لــأرايض والزراعــة .مــن بــن األرايض التــي خضعــت للفحــص ،كان هنــاك رقــا  26و ،27اللــذان قُــدرا بخمســة
عــر ألــف جنيــه مــري ،وكانــا غــر مقيديــن بحــق الخيــار .كانــت مســاحتهام تبلــغ  2400مــر مربــع ،بتكلفــة
تبلــغ حــوايل ســتمئة وخمســة وعرشيــن قرشـاً للمــر املكعــب .كان يقــود عمليــة وســاطة رشاء القطعتــن  75و،76
اللتــن تبلغــان حــوايل  1650مـرا ً مربعـاً ،وقُدرتــا مبئتــن وخمســن جنيهـاً مرصيـاً ،بحــري بــك ،41والفــارس كــوريس.
امتــد البحــث يف عمليــات رشاء األرايض يف جــاردن ســيتي إىل القطعتــن رقــم  174و ،160إضافــة إىل امللحــق رقــم
 ،161والــايت كان املــاك يعتزمــون فتــح مفاوضــات بشــأنهام للرتويــج ملضاربــات عقاريــة ،بنــاء عــى مبــادرة خاصــة
بهــم ،مســتبعدين أي اقـراح رشاء مقــدم مــن الحكومــة اإليطاليــة .وأخـرا ً ،حــدث التفــاوض عــى األرض رقــم 201
يف شــارع القــر العــايل.
يف مايــو عــام  ،1925تــم تكليــف املهنــدس املعــاري جياكومــو لوريــا بإجـراء مســح لقطعــة األرض املقــررة
إلقامــة مبنــى املفوضيــة الجديــد ،لحســاب الحكومــة اإليطاليــة .كان املهنــدس املعــاري ،الــذي ولــد يف املنصــورة
عــام  ،1879مــن عائلــة إرسائيليــة تعــود أصولهــا إىل ليفورنــو ،وجــاءت إىل مــر يف عهــد محمــد عــي ،قــد عمــل
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رســاماً يف بلديــة اإلســكندرية .بعــد أن تخـ ّرج لوريــا مــن مدرســة املهندســن التطبيقيــة يف تورينــو ،رســخ مكانتــه
بــن أفـراد الجاليــة كمهنــي حــر ،مجتــازا ً املســابقة املعامريــة ،التــي أُعلــن عنهــا يف عــام  ،1913ملــروع املستشــفى
اإليطايل يف الحرضة (اإلسكندرية يف مرص) ، 42وكان من بني أعضاء لجنة التحكيم املعامري أنطونيو الشاك.
بــدأ بنــاء مجمــع املستشــفى ،الــذي ُعهــد بــه إىل رشكــة أملاجيــا ،تحــت إرشاف لوريــا ،يف مايــو .1922
حظــت النتيجــة املرضيــة ألعــال التشــييد ،التــي اكتملــت يف عــام  ،1925بصــدى واســع يف الجاليــة اإليطاليــة،
وحصــدت رضــا الســلطات الحكوميــة اإليطاليــة.
بعــد أن أصبــح متحدثـاً يتمتــع بثقــة الحكومــة اإليطاليــة ،كُلــف املعــاري ،يف عــام  ،1925مبهمــة متابعــة
املفاوضــات مــع املقاولــن املحليــن مــن أجــل تخصيــص مناقصــة مقــر مفوضيــة القاهــرة .واجــه الدبلومــايس
كارلــو كاتشــا دومينيــوين صعوبــات يف إدارة ‹مامرســة› املقــر الجديــد للمفوضيــة ،مؤكــدا ً أنــه قــد قــام بــكل مــا
ينبغــي فعلــه مــن الناحيــة االقتصاديــة عــى الرغــم مــن الصعوبــات الهائلــة واملكائــد التــي نُصبــت أمامــه .كان
عــى الحكومــة اإليطاليــة أن تديــر شــؤونها وســط خليــط معقــد مــن أنشــطة املضاربــة املاكــرة ،حيــث ميكــن أن
تصبــح «صفقــة» رشاء األرايض أو العقــارات بســهولة مجــرد عمليــة احتيــال .وبصفتــه مســاعدا ً دامئ ـاً لألعــال،
رافــق جياكومــو لوريــا املهنــدس باالتســو الــذي أرســلته الــوزارة إىل القاهــرة ،يف مهمــة مراقبــة األنشــطة املتعلقــة

بــروط الدفــع ،ولتقديــم تقريــر عــن ســر األعــال إىل مكتــب لجنــة تجهيــز وإعــداد املقــار يف الخــارج ،والقيــام
أيضــا يف املنصــورة ،حيــث ت ُشــيد مــدارس البنــن ( ،)1928وهــو مــروع ُعهــد بــه إىل فلورســتانو
بعمليــات تفتيــش ً
دي فاوســتو .ويف وقــت الحــق ،تــوىل املهنــدس املعــاري باولــو كاتشــا دومينيــوين املســؤولية مــن جياكومــو لوريــا.
باختصــار ،ميكننــا القــول إن الدبلوماســية قــادت األبحــاث ألجــل إعــداد مقــر القاهــرة بأقــى قــدر مــن
االلت ـزام والحــذر ،للحفــاظ عــى مكانــة إيطاليــا عاليــة .اتجــه الســعي إليجــاد عقــارات ،مــن بــن تلــك املتاحــة،
إىل مناطــق النخبــة القاهريــة األكــر تأهي ـاً .وعــى الرغــم مــن ضعــف اإلمكانــات ،دارت عمليــات البحــث عــن
األرايض يف أرقــى األحيــاء الســكنية .اســتندت املرشوعــات التــي أعدهــا أفضــل ممثــي الخــرة اإليطاليــة إىل منــاذج
إنشــائية مؤهلــة ،ومرتبطــة بــذوق واســع االنتشــار يف العاصمــة املرصيــة ،كان يتصــل بفنــون العــارة الرتكيبيــة ،أو
تلــك ذات الطابــع األكادميــي .كان مســار الحــدث املعــاري اإليطــايل الخــاص باملقــر الجديــد يف القاهــرة يتشــابك
بنفــس التناســق املنهجــي ،ليتــم جهــد تنظيــم خطــة ال تختــص بالنشــاط اإلنشــايئ وحــده.

جوزيــه المبــا ،مــروع تقســيم جــاردن ســيتي بالقاهــرة( 1905 ،يف ســمري رأفــت ،جــاردن ســيتي ،منســيات ،الجــزء األول 6 ،اغســطس
.www.egy.com ،)1998

خريطــة للقاهــرة ،ملحــة مــن جــاردن ســيتي ،أمــام جزيــرة الروضــة ،مــع تحديــد للمنطقــة التــي تــم رشاؤهــا إلقامــة املقــر اإليطــايل فيهــا.
يبــن املســح العمـران الجــاري يف الحــي ،وجــزءا ً مــن مبانيــه.

كيتي مالياتشو
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 1اســتفادت عمليــة االســتقصاء التــي أخرجــت هــذه الدراســة
بشــكل دال مــن حملــة تصويــر فوتوغ ـرايف منهجيــة (،)2006-2002
ومــن التحقــق مــن املصــادر األرشــيفية املحفوظــة يف األرشــيف
الدبلومــايس التاريخــي لــوزارة الخارجيــة .صبــت الدراســات يف بحــث
دكتــوراه يف تاريــخ العــارة والتخطيــط العم ـراين ،الــدورة السادســة
عــرة ،املســجل يف قســم تاريــخ العــارة والتخطيــط العمـراين بكليــة
الهندســة املعامريــة بجامعــة فلورنســا للدراســات ،حــول موضــوع:
فلورســتانو دي فاوســتو ،معــاري وزارة الخارجيــة .مصــدر تصميــات
األرشــيف التاريخــي الدبلومــايس التابــع لــوزارة الخارجيــة ،الــذي متــت
مناقشــته يف عــام ( 2006املــرف إتســيو جــودويل) ،ويف إصــدارات
أخــرى الحقــة .ســتُنرش نتائــج هــذه األبحــاث يف دراســة تاليــة
مصحوبــة بالصــور ،مــن تحريــر الســفري كورتيــزى ،ضمــن سلســلة
مطبوعاتــه (الصــادرة عــن دار نــر كولومبــو يف رومــا) ،حــول تعزيــز
قيمــة ال ـراث املعــاري والفنــي ملقــار التمثيــل الدبلومــايس اإليطــايل
يف الخارج.
 2ل .أ .بالبــوين ،اإليطاليــون يف الحضــارة املرصيــة القدميــة يف القــرن
الثــاين عــر .1906 ،انظــر النســخة التــي طبعهــا الســفري باتشــيفيكو،
يف عام .2010
L. A. Balboni, Gli italiani nella civiltà egizia del XII secolo,
1906.
 3أويص بالرشكــة املصنعــة لطــوب جيــاردي (مــن مدينــة بريجامــو)
املقــاوم للــاء ألجــل أرضيــات مــن الصلصــال ،أو الخرســانة ،أو بــاط
الفسيفساء.
 4ش .ســانجوينيتي ،بطاقــة عــن جيوزيبــي كاســتيلوتيش ،يف دليــل
محفوظــات املعامريــن واملهندســن يف القــرن العرشيــن يف توســكانا،
جيــي ،إيديفــر ،فلورنســا،2007 ،
إعــداد :إليزابيتّــا إينســاباتو ،وشّ .
ص.119-113.
C. Sanguineti, Scheda su Giuseppe Castellucci, in Guida
agli archivi di architetti e ingegneri del Novecento in
Toscana, a cura di Elisabetta Insabato, C. Ghelli, Edifir,
Firenze, 2007, pp. 119-113.
 5ماركــو كابّــوين ،القـرار الســيايس والدينــي :مقــر إقامــة املندوبــن
الرســوليني الجديــد يف القاهــرة مــن تصميــم املعــاري جيوزيبــي
كاســتيلوتيش ( ،)1927-1923يف الـراث املعــاري والفنــي اإليطــايل يف
مــر ،إعــداد ميلفــا جياكوميـ ّـى ،إتســيو جــودوىل ،أوليــى ترامونتــي،
أرتشيجروسو ،2017 ،ص.198-183 .
إيفيجى،
ّ
Marco Capponi, A political and Reliogious Decision: the
new Apostolic Delegates’ Residence in Cairo by the
architect Giuseppe Castellucci (1927-1923), in Italian
Architectural and Artistic Heritage in Egypt, a cura di
Milva Giacomelli, Ezio Godoli e Ulisse Tramonti, Effigi,
Arcigrosso (Gr), 2017, pp. 198-183.
ُ 6عينــت قطعــة األرض التــي تــم بنــاء املبنــى عليهــا برقــم 151
(بالقــرب مــن املنطقــة الوحيــدة املقــرر لهــا أن تكــون مســاحة خـراء
عامة).
 7ماريــا كونشــيتّا ميلياتشــو ،يف معامريــون ومهندســون إيطاليــون
مــن املــرق إىل املغــرب ،إعــداد إتســيو جــودويل وميلفــا جياكوميـ ّـى،

دار نرش ماسكييتّو ،فلورنسا ،2005 ،ص .268
Maria Concetta Migliaccio, ad vocem, in Architetti e
Ingegneri italiani dal Levante al Magreb, a cura di Ezio
Godoli e Milva Giacomelli, Maschietto editore, Firenze,
2005, p. 268.
 8أســباب املــروع غــر واضحــة .مــن املحتمــل أن يكــون هــذا
مرشو ًعــا تــم إعــداده للمكتــب القنصــي يف القاهــرة ،نظ ـرا ً لــرورة
توفــر مقــر مالئــم للجاليــة اإليطاليــة ،وتــم تقدميــه الحقـاً الســتضافة
املفوضية اإليطالية الجديدة يف القاهرة.
 9انظــر :باتريتســيا بياتشــينتيني ،جيوزيبــي بارفيــس «ملــك نجــاري
األبنــوس ونجــار أبنــوس امللــوك» :عائلــة مــن «املصممــن» اإليطاليــن
الناجحني يف مرص.2017 ،
Cfr. Patrizia Piacentini, Giuseppe Parvis “il re degli
”ebanisti, l’ebanista dei Re’: una famiglia di “designers
italiani di successo in Egitto, 2017.
 10بــاوال ريكّــو ،الفنــون التطبيقيــة وريــادة األعــال .قصــة
جيوزيبــي بارفيــس ،ص ،47-31 .يف الـراث املعــاري والفنــي اإليطــايل
جياكوميــى ،إتســيو جــودوىل ،أوليــى
ّ
يف مــر ،إعــداد ميلفــا
أرتشيجروسو.2017 ،
ترامونتي ،إيفيجى،
ّ
Paola Ricco, Applied Arts and Enterpreneurship. The Story
of Giuseppe Parvis, pp. 47 -31, in Italian Architectural and
Artistic Heritage in Egypt, a cura di Ezio Godoli, Milva
Giacomelli, Ulisse Tramonti, Effegi, Arcidosso (Gr), 2017.
 11ميلفــا جياكوميـ ّـى ،مرشوعــات لويجــي لوي ّجــي يف طرابلــس ،يف
إتســيو جــودويل ،أ .ســعداوي ،معامريــون ،ومهندســون ومقاولــون،
وفنانــو ديكــور إيطاليــون يف املغــرب ،دار إتــس ،بيـزا ،2019 ،ص-250 .
.267
Milva Giacomelli, Luigi Luiggi’s projects for Tripoli, in E.
Godoli – A. Saadaoui, Architectes, ingénieurs,
entrepreneurs et artistes décorateurs italiens au Magreb/
Italian architects, engineers, contractors and decorating
artists in the Maghreb, ETS, Pisa 2019, pp. 267-250.

القاهــرة .أعطــى االختيــار الــذي أبــدى متييــزا ً بحــق املنافســن
اإليطاليني ،األفضلية للمصممني الفرنسيني.

وينتمــي إىل عائلــة مــن التجــار ذوي األصــول التشــيكية ،ولهــم متاجــر
يف اإلسكندرية والقاهرة.

 15البناء ما وراء البحر األبيض املتوسط ،مرجع سابق.

22
عوامــات الخرســانة املســلحة (Schwimmkörper aus
 ،)Eisenbetonبرلني.1911 ،

 16هــو إمــداد الصخــور الرســوبية اآليت مــن املنطقــة املقابلــة
للفســطاط ،وهــي املركــز الحــري البــدايئ يف العــر الفاطمــي ،الــذي
وصفــه الرحالــة يف نهايــة القــرن التاســع عــر بأنهــا مــكان جــاف،
يتكــون مــن أكــوام مــن الــراب والكثبــان الرمليــة (انظــرLucien :
 .)26 .p ,1890 ,Trotignon, En Égypte: notes de voyageكان
اســتخدام الطــوب املصنــوع مــن الحجــر الجــري الســيليكون يضمــن
اســتقرار املبنــى ،حيــث كان يوضــع يف الزوايــا البــارزة واملنخفضــة
وأكتــاف ( حوامــل رأســية) الفتحــات ،املتصلــة مبــاط الجــر والرمــل،
بنســبة ثلــث مــن الجــر وثلثــن مــن الرمــل ،مــع إضافــة مــاط رطــب،
وأسمنت عايل الجودة.
 17يشــر مصطلــح تالتــات ،وهــو مــن أصــل عــريب ،إىل كتلــة مــن
الحجــر الرمــي يبلــغ حجمهــا حــوايل ثالثــة أشــبار :وهــي مســاوية
للــذراع املــري يف الطــول ونحــو نصــف ذراع يف العــرض والعمــق ،أي
مــا يعــادل  22 × 25 × 50ســم .انظــر :أرنولــد ديــر ،موســوعة
املرصيــن القدمــاء ،إ .ب.توريــس .2003 ،هــو تقليــد البنــاء القديــم
للغايــة الــذي يعــود تاريخــه إىل األرسة الثامنــة يف مــر ،يف زمــن
أخناتــون ،وكان يُســتخدم لبنــاء مدينــة تــل العامرنــة التــي ُعــر عليهــا
يف الحفريــات األثريــة .انظــر :آنّــا ك .هودجينســون ،التقنيــة والعمـران
يف أواخــر العــر الربونــزي يف مــر ،أوكســفورد ،مطبوعــات جامعــة
أوكسفورد.2018 ،
Cfr. Anna K. Hodgkinson, Technology and Urbanism in
Late Bronze Age Egypt, Oxford, Oxford University Press,
2018.
 18القامــوس العاملــي الجديــد يف التكنولوجيــا أو الفنــون والحــرف
أنطونيــي،
ّ
اليدويــة ،املجلــد الثالــث عــر ،دار نــر جيوزيبــي
فينيسيا.1834 ،
 19كان الضغــط امليكانيــي عــى الرتبــة يضمــن تدعي ـاً خرســانياً
متيناً لألساسات يف الرتبة الطينية.

 12البنــاء مــا وراء البحــر األبيــض املتوســط ،تحــت إرشاف كلوديــن
بياتــون ،إتســيو جــودويل ،ديفيــد بيســريه ،تقديــم مرســيدس فوليــت،
منشــورات معهــد تاريــخ الفــن الوطنــي ،إصــدارات أونوريــه كلــر،
.2012
Construire au-delà de la Mediterranée, sous la direction de
Claudine Piaton, Ezio Godoli et David Peyceré,
introduction par Mercedes Volait, Publications de l’Institut
national d’histoire de l’art, Editions Honoré Clair, 2012.

 20كانــت املعالجــة الخاصــة للحجــر تحولــه إىل قطــع حجريــة
صغــرة حمــراء تُســمى حمــرة ،وهــي تنتــج أيضــاً مــن تكســر
الســراميك إىل مركــب تـرايب .تتفــق هــذه التقنيــة مــع تقليــد ســامٍ كان
يُســتخدم منــذ العصــور القدميــة يف إنتــاج الصهاريــج واألوعيــة :ال تـزال
عمليــة إعــداده الريفيــة تعيــد إنتــاج نفــس املشــهد البســيط
واملدهــش الخــاص باألزمنــة البعيــدة ،والــذي تبلــور مبــرور الوقــت.
انظــر :ج .نيــل ،ب .أ ،.تعليــق مصــور عــى الكتــاب املقــدس ،املجلــد
 ،3تحرير جوزيف إكسيل.1849 ،
Cfr. J. Neil, B. A., Biblical Illustrator Comentary, Isaiah
Malachi, volume 3, edited by Joseph S. Exell, 1849.

 14مبناســبة املســابقة الخاصــة مبــروع متحــف اآلثــار املرصيــة،
واملعلــن عنهــا يف عــام  ،1894تقــرر أن ُيثــل إرنســتو بازيــى (-1857
 ،)1932أبــرز مهنــديس مدينــة بالريمــو ،وممثــل فــن الديكــو ،إيطاليــا
بــن أعضــاء لجنــة التحكيــم .صــدر القـرار النهــايئ عــى عجــل شــديد،
يف ثــاث جلســات فقــط ،يف غيــاب بازيــي الــذي وصــل متأخ ـرا ً إىل

 21انظر:
Cfr.: Österreichisches Biographisches Lexikon ÖBL -1815
1950, Bd. 13 (Lfg. 2010 ,62), S. 424 f.
والــر ســروس (ولــد يف بــاين دي لــوكّا ،إيطاليــا ،يف  5ســبتمرب ،1882
وتــويف يف ليبيــا ،يف  27مــن أغســطس  )1937؛ ابــن أدولــف ســروس،

 13نفس املرجع السابق.
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 23كريســتينا بالّينــي ،أرمانــدو ســكاراموتيس ،عمــل باولــو كاتشــا
دومينيــوين لصالــح ســفارة إيطاليــا يف أنقــرة ،يف العــارة مــا وراء أوربــا،
العدد .2017 ،12
Cristina Pallini, Armando Scaramuzzi, Paolo Caccia
Dominioni’s work for the Italian embassy at Ankara in
‘Architecture beyond Europe’, n. 2017 ,12.
 24مــكان عــى ضفــة نهــر النيــل ،يقــع يف الضاحيــة الجنوبيــة
للقاهرة يف حلوان ،وله نشاط تقليدي يف إنتاج املالط األسمنتي.
 25انظــر مصــدر ســفارة إيطاليــا ،مظــروف  ،232عــام  .1928كان
االســتخدام الصحيــح للجــص يف «الســواكف الخارجيــة للنوافــذ
واألبــواب ،واألفاريــز ،واألطــر يف مــر ،بتكلفــة زهيــدة ونتيجــة
مرضيــة» قــد حــدث عــى يــد املهنــدس باولــو كاتشــا دومينيــوين ،يف
أثناء تشييد املدارس وبيت إيطاليا يف السويس ،يف أكتوبر .1928
 26بلغــت صناعــة ســورناجا مســتويات عاليــة مــن التخصــص يف
معالجــة الرخــام وبــاط الســراميك ،وكانــت توظــف أكــر مــن ألــف
عامــل يف عــام  1930وحــده .عــاوة عــى ذلــك ،اســتخدمها املهنــدس
روس ( ،)1961-1897مســاعد إرنســتو ف ّريوتــي،
الرومــاين ماريــو ّ
الــذي وصــل إىل القاهــرة يف عــام  ،1921وتــوىل منصــب كبــر
املهندســن يف وزارة األوقــاف يف عــام  ،1929وكان قامئــاً عــى ترميــم
وإنشاء املساجد ،يف زخرفة املساحات الداخلية.
 27عنــارص زخرفيــة وتركيبيــة تتكــون مــن كــوات صغــرة ،توجــد يف
القبــاب ،واألقبيــة ،أو البوابــات املزخرفــة عــى هيئــة متدليــات
هابطــة ،أو خاليــا نحــل .انظــر :لوريدانــا فيكاريـ ّـى  ،الفضــاء املنــزيل يف
البحر املتوسط ،بيت للقاهرة ،جانجيمى.2015 ،
Loredana Ficarelli, Lo spazio domestico mediterraneo. Una
casa per il Cairo, Gangemi, 2015.
 28تقــع قطعــة األرض رقــم  151يف املنطقــة الداخليــة مــن جــاردن
ســيتي التــي تأخــذ شــكل أقــواس متقاطعــة يف طرفــن بأعــى وأســفل
(لوزيــة الشــكل) ،إىل جانــب املنطقــة الوحيــدة املقــررة كحديقــة

عامة.
 29يف عــام  ،1926كان الجنيــه املــري يعــادل  123.30لــرة
إيطالية.
 30ســمري رأفــت ،القاهــرة ســنوات املجــد .2003 ،انظــر :ســمري
رأفــت ،الســفارة األمريكيــة الســابقة يف مــر ،فيــا كاســدايل 2 ،مــن
فرباير .1997
Samir Raafat, Cairo the glory years, 2003, Harpocraters.
Cfr: Samir Raafat, The former American Embassy in Egypt
- Villa Casdagli, Egyptian Mail, February 1997 ,2.
 31صالــح ملعــي ،ترميــم فيــا كاســدايل يف القاهــرة ،مــر ،مجلــة
آثــار رشق املتوســط ودراســات الـراث ،املجلــد األول ،رقــم ،)2013( 4
ص  ،312-292مطبوعات جامعة بنسلفانيا.2013 ،
Saleh Lamei, The Restoration of the Villa Casdagli in
Cairo, Egypt, Journal of Eastern Mediterranean
Archaeology & Heritage Studies, Vol. 1, No. 2013( 4), pp.
312-292, Published by: Penn State University Press, 2013.
 32ال ميكــن التعــرف عــى ملكيــة العقــار بســهولة .كان ســيف اللــه
يــري (أو يــري) باشــا ( )1949-1870مــن أوائــل الدبلوماســيني
املرصيــن الذيــن ســافروا إىل الخــارج ،وفــق املرســوم امللــي الصــادر يف
 24ســبتمرب  .1923تــم تعيــن يــري أوال يف برلــن ،ثــم شــغل فيــا
بعــد منصــب وزيــر مفــوض يف واشــنطن ،حيــث قــدم أوراق اعتــاده
يف  22يناير  .1924انظر:
«L’Egypte contemporaine-Revue de la Société khedivale
[puis de la Société Royale] d’économie politique, statistique,
et de Législation», 1924.
 33يف طبعــة عــام  1924مــن مجلــة مــر املعــارصة « “L’Égypte
contemporaineظهــر ضمــن قامئــة األعضــاء الداعمــن اســم ســليامن
يرسي بك ،بصفته وزيرا ً للعدل.
 34مرســيدس فوليــت ،املعامريــون والفــن املعــاري يف مــر
الحديثة ،ميزون نويف إيت الروز ،2005 ،ص.204 .
Mercedes Volait, Architectes & Architectures de l’Égypte
moderne, Maison-neuve et Larose, 2005, p.204.
 35تــم رشاء األرض يف عــام  1912بـــمئة وخمســة وســبعني جنيهـاً

للمــر املربــع مــن قبــل الســيدة عديلــة هانــم ،ابنــة حيــدر باشــا،
وزيــر املاليــة يف عــام  ،1879زوجــة معــايل صالــح باشــا يكــن ،وبعــد
بضعــة أيــام بيعــت للمحامــي فاتيــكا ،خــال التنــازل عــن ملكيــة
عقــار يقــع يف القاهــرة ،ويطــل عــى شــارع الســاحة .كان يحــد األرض
من الجنوب ممتلكات جيوزيبي بك موسريي.
 36ســمري رأفــت ،منســيات ،الجــزء الخامــس 1 ،أكتوبــر،1998 ،
.www.egy.com
 37تشــيزارى باالتســو (بونتيســتورا .)1887 -11 -20 ،مهنــدس
مقيــد يف الســجل يف عــام  .1933انظــر ســجل املهنيــن  -الســنة
التاسعة عرشة.
 38ســمري رأفــت ،منســيات ،الجــزء الخامــس 1 ،أكتوبــر،1998 ،
.www.egy.com
 39مرســيدس فوليــت ،املعامريــون والفــن املعــاري يف مــر
الحديثة ،ميزون نوىف إيت الروز ،2005 ،ص.204 .
Mercedes Volait, Architectes & Architectures de l’Égypte
moderne, Maison-neuve et Larose, 2005, p.204.
 40كانــت متلكهــا مجموعــة مــن املســتثمرين الرسيانيــن الرشقيــن،
ومــن بينهــم تشــارلز باكــوس ،وجــورج مقصــود (وكيــل تغيــر العمــات
يف البورصــة املرصيــة) ،وفرانتــز صوفيــو الــذي عهــد إىل المبــا بتصميــم
تقسيم جاردن سيتي ،القاهرة.
 41كان املــريف عزيــز بحــري ميتلــك قطعــة أرض يف جــاردن ســيتي،
ولقد بيعت يف عام .1916
 42يف غضــون ذلــك ،بــدأت الحكومــة اإليطاليــة ،بنــاء عــى توصيــة
مــن مجلــس الــوزراء ،املفاوضــات لبنــاء املستشــفى اإليطــايل يف
القاهــرة ،وحــددت بعــض األرايض التــي ســتبنى عليهــا ،مبــا يف ذلــك
واحــدة تقــع شــال جزيــرة روضــة .وفيــا بعــد ،تقــرر تشــييد
املستشــفى يف العباســية عــى طريــق مــر الجديــدة .انظــر :كريســتينا
بالّينــي ،جياكومــو أليســاندرو لوريــا ،يف الــراث املعــاري والفنــي
اإليطايل يف مرص ،إيفيجى.2017 ،
Cfr. Cristina Pallini, An Eclectict Architetct at Work:
Giacomo Alessandro Loria, in Italian Architectural and
Artistic Heritage in Egypt, Effigi, (Gr), 2017.
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5

 .املقر النهايئ:
فيال كورنيش النيل

 1 .5من الفكرة إىل التنفيذ :التوافق بني املصمم فلورستانو دي فاوستو واللجنة الوزارية
كان تحليــل الســوق العقــاري الشــامل ،والتقييــم االقتصــادي ،إضافــة إىل الحاجــة إىل تطويــر مــروع
متكامــل ملقــر التمثيــل الدبلومــايس اإليطــايل يف القاهــرة ،تشــكل تلــك العوامــل التــي أســهمت يف إنجــاز عمــل
معــاري جديــد يف منطقــة جــاردن ســيتي .كان البحــث عــن بديــل الفرتاضــات رشاء فيــا كاســدايل ،وفيــا نجيــب
باشــا ،أو العقــار اململــوك للطيــار ،يتجســد يف رشاء قطعــة أرض
يف منطقــة جــاردن ســيتي املطلــة عــى النيــل .مــن بــن الكثــر
مــن املواقــع محــل التقييــم ،وقــع االختيــار عــى قطعــة أرض
تقــع يف مواجهــة جزيــرة الروضــة مثلثــة الشــكل تقريب ـاً.
كانــت مســاحة األرض تبلــغ تقريبــاً  2750مــرا ً مربعــاً،
ويحيــط بهــا ســياج ميتد لـــ 160مـرا ً طولياً .ســاد الحــدس مبكرا ً
بــأن املــروع الجديــد ســيكون بنــا ًء قــادرا ً عــى القيــام بــدور
مؤســي وســيايس مالئــم .كان أي جهــد سـ ُيبذل يف اتجــاه آخــر،
ســيع ُّد سـرا ً يف خــط ال يتســق مــع أهــداف وزارة الخارجيــة .مل
تكــن أي مــن الفيــات موضــع االختيــار تتســق مــع احتياجــات
مقــر البعثــة الدبلوماســية ،واملكاتــب اإلداريــة مع ـاً .كان مقــر
البعثــة الدبلوماســية اإليطاليــة يف القاهــرة كائن ـاً ،حتــى عــام
 ،1930يف عقــار يف القــر العينــي ،أنيــق يف شــكله الخارجــي،
ومنفصــل عــن القنصليــة التابعــة لــه ،والتــي كانــت تقــع يف
شــارع الحــرس ،وذلــك لعــدم توافــر املســاحة املناســبة .مل تكــن
تلــك العقــارات ضمــن ممتلــكات الدولــة اإليطاليــة .مل يعــد
البنــاء الراقــي ،وأناقتــه الخارجيــة ،واتســاع مســاحاته الداخليــة
معيــار البحــث .حــل محلــه املــروع الدائــم الــذي يفتتــح
خريطــة جزيــرة الروضــة ومحيطهــا ،فريدريــك لودفيــج عالقــة جديــدة بــن املبنــى والرتكيــب العمـراين ،وبــن عضويــة
نــوردن ( ،)1742 -1708رحــات إىل مــر والنوبــة ،لنــدن ،التكويــن ،والقــدرة عــى التشــكيل .كان ينبغــي أن يدخــل مقــر

.1757
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التمثيــل الدبلومــايس ،ومكاتبــه اإلداريــة ،ضمــن مــروع موحــد يؤكــد عــى وحــدة الهيئتــن الهيكليــة :كان مــن
الــروري أن تكــون كل هيئــة -منوطــة مبهمــة محــددة -غــر منفصلــة أو مســتقلة عــن الكيــان الشــامل الــذي
يقــدم مهــا َّم مختلفــة.
كان املــروع الجديــد ميثــل فرصــة لخلــق عــارة تســتجيب -مــن حيــث النمــط -الحتياجــات البيئــة
املحيطــة ،وتالئــم مهمــة التمثيــل الدبلومــايس .عــى مســتوى الصــورة ،أدى برنامــج اإلنشــاءات ،عــى النقيــض ،إىل
إلغــاء أي صلــة باألســلوب املعــاري الــذي كان يطــرح مســارات تـراوح بــن التوجهــات الرتكيبيــة ،وأخــرى شــخصية

منظــر ملدينــة الجيــزة فــوق منــف مــع األهرامــات الثالثــة ،ومنظــر ملقيــاس النيــل مــن خــارج طــرف جزيــرة روضــة ،فريدريــك لودفيــج
نــوردن ( ،)1742 -1708رحــات إىل مــر والنوبــة ،لنــدن.1757 ،

متثــل إحيــا ًء لطـراز عــر النهضــة الجديــد ،ويتميــز بهــا مجمــع الحــي الســكني .كان ينبغــي ،يف البدايــة ،تطويــر
فــن معــاري يتحــرر مــن النمطيــة ،وينــر قي ـاً مؤكــدة مرتبطــة بالهويــة اإليطاليــة .عــى مســتوى عم ـراين،
خلــق نشــاط البنــاء الجديــد عالقــة جدليــة مــع الحركــة الســابقة لــه ،ومــع الطبيعــة االنســيابية للمــكان املــيء
باإليحــاءات .عــى مســتوى إنتاجــي ،كان املــروع ســيؤدي إىل تشــجيع اقتصــاد الجاليــة اإليطاليــة ،وتعزيــز العالقــة
بــن الفــن والحــرف اليدويــة مــع الوطــن األم أيض ـاً.
مل مينــع الشــكل غــر املنتظــم ألرض البنــاء مــن االســتفادة عــى النحــو األفضــل مــن مقوماتهــا يف ظــل
قيــود التخطيــط العمـراين .لعــب الشــكل الخارجــي لقطعــة األرض دورا ً أساســياً أســهم يف تحويــل املبنــى إىل جزيــرة
محاطــة بالطــرق مــن كل جانــب .فيــا بعــد ،ســتقبل الجــزء األقــل حج ـاّ مــن األرض ،يف ناحيــة الشــال ،مقــر
املكاتــب اإلداريــة ،ولهــا مدخــل مســتقل .كانــت صياغــة املــروع تدخــل ضمــن نيــات لجنــة تجهيــز وإعــداد
املقــار يف الخــارج ،التــي عزمــت عــى الحصــول عــى أرض تدخــل يف نطــاق أمــاك الدولــة ،وميكــن للعــارة أن
تصبــح فيهــا أداة متاحــة لتأكيــد املصالــح اإليطاليــة عــى أرض مرصيــة .وســيخرج مــن بــن عنــارص الـراث الزخــريف،
بشــكل أوضــح ،الجهــد املكتمــل ،واملســتوحى مــن معايــر الجــودة ،وقيــم الهويــةَ .عـ ّر َف «الفــن الرتكيبــي» البــادي
يف اختيــار توحيــد األحجــام الخارجيــة مفهــوم «املــكان» ،كرمــز اســتقرار جاليتنــا .ســبق هــذا الربنامــج اإلنشــايئ
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متكامــل املهــام مــرو ٌع مامثـ ٌـل ،وهــو مقــر البعثــة الدبلوماســية اإليطاليــة يف واشــنطن ( ،)1924حيــث فــرض
انتظــام قطعــة األرض األكــر بــذل جهــد أقــل يف إمتــام عمليــة التخطيــط .يتجــى بعــد نظــر الدبلوماســية يف إعــداد
مبنــى مخصــص ألغـراض التمثيــل :قاعــدة لوجيســتية ،ومتعــددة املهــام ،ومؤهلــة لالحتفــاالت الرســمية واألعــال
اإلداريــة للدولــة .مل يكــن التغــايض عــن البعــد الســكني الحــري ألي مبنــى ســكني راق ،أو إعــادة توظيفــه،
ســيعطي ذلــك الطابــع الخــاص الــذي يتميــز بــه املقــر الحــايل للبعثــة الدبلوماســية يف القاهــرة ،والــذي مــا زال قادرا ً
عــى القيــام بــدوره وفــق املعايــر التــي تقرهــا تقاليــد التمثيــل الدبلومــايس العليــا .أُســند املــروع إىل املعــاري
فلورســتانو دي فاوســتو ،الــذي بــدأ العمــل منــذ  1919مــع الهيئــة الوزاريــة -يف مقاصــد مختلفــة -وحتــى وضــع
خطــط املقــر الجديــد لســفارة طوكيــو  ،11920تلــك املهمــة التــي أدخلتــه بشــكل حاســم يف الدوائــر الدبلوماســية.
قدر دي فاوستو التكاليف التي كان عىل وزارة الخارجية تحملها بنحو أربعة/خمسة ماليني لرية إيطالية.
كانــت تلبيــة احتياجــات الســلك الدبلومــايس الدقيقــة -والتــي عــر عنهــا مجمــوع املتخصصــن الذيــن
شــكلوا لجنــة تجهيــز وإعــداد املقــار يف الخــارج -متتــد يف كل مــرة لتشــمل مالحظــة وتقييــم الخــرة اإلنشــائية
بأكملهــا .بعيــدا ً عــن تأثـرات الفــن العــريب -الســائدة يف شــال إفريقيــا -وعــن النمــط الرتكيبــي إلرنســتو فريوتــي

الــذي ســيطر آنــذاك عــى القصــور الخديويــة يف رأس التــن ،واملنتــزه باإلســكندرية ،وقــر عابديــن 2يف القاهــرة،
حافــظ دي فاوســتو عــى اللمســات اإليطاليــة .أراد املعــاري -موامئـاً مقرتحاتــه مــع رغبــات لجنــة تجهيــز وإعــداد
املقــار -إبـراز التقاليــد الكالســيكية ،مســتعيناً بالعنــارص املعامريــة ذات الطابــع الرومــاين التــي م َّيــزت عــر النهضة
املتأخــر ،دون إغفــال رؤيــة عرصيــة .كانــت اعتبــارات أعضــاء اللجنــة تســاند فكــر واســتلهام ال ـراث املعــاري
اإليطــايل .متيــز تطــور املــروع بالتناغــم الكامــل ،كــا يتضــح مــن األحــرف األوىل التــي وضعهــا جياكومــو باولوتــي
دي كالبــويل بــاروين عــى التصميــات ،التــي كانــت تحصــل عــى املوافقــة ،شــيئاً فشــيئاً .أقــرت اللجنــة بشــكل
خــاص الرؤيــة العامــة ،واإليحــاء الشــكيل الــذي ظهــر يف الكتــل املوحــدة املتامســكة ،متالحمــة األجـزاء ،والقــادرة
عــى أداء املهــام املختلفــة فيــا بينهــا .كان تكويــن املســاحات الصــارم ،وترابــط توزيعهــا ،يخضــع للتدقيــق ،كــا
هــو الحــال فيــا يخــص تبنــي الســات الزخرفيــة املســتوحاة مــن املــوروث الكالســييك .كانــت تظهــر يف تلــك
الســات املميــزة جــذور امتــداد تاريخــي مطمــن ،كــا أنهــا كانــت تســتوعب الــرؤى املختلفــة وتجعلهــا تتوافــق
مــع الط ـراز اإليطــايل.

جان باسكال سيباه ( ،)1947-1872القاهرة القدمية وجزيرة الروضة ،أوائل القرن العرشين.

 2 .5العطــاءات الخاصــة بإقامــة مقــر البعثــة
الدبلوماســية امللكيــة بالقاهــرة
تتلخــص املراحــل التمهيدية لتنفيــذ املرشوع،
يف يونيــو عــام  ،1928يف قامئــة مــن األنشــطة ميكــن
إدراجهــا تحــت بنــود تعاقديــة مختلفــة :تتنــوع تلــك
البنــود بــن التعهــد ،مقابــل قيمــة ثابتــة ،بتســليم
العمــل بــدون تشــطيب ،أو بالتشــطيب ،مــع مراعــاة
أنــواع أساســات البنــاء .يف  9يوليــو عــام  ،1928تــم
تكليــف أحــد الخــراء بإنجــاز اإلجــراءات اإلداريــة
الالزمــة إلعــداد الوثائــق ،ولتنفيــذ الخطــوات
املبدئيــة املتعلقــة باملناقصــة الخاصــة بإســناد أعــال
بنــاء مقــر البعثــة الدبلوماســية امللكيــة اإليطاليــة يف
القاهــرة .مبجــرد االنتهــاء مــن القامئــة التقديريــة،
وقامئــة مواصفــات املناقصــة ،وســداد الرســوم
املرتبطــة بتصميــات عمليــة التنفيــذُ ،دعيــت
الــركات «الوطنيــة» املقربــة مــن الــوزارة إىل تقديــم
عروضهــا بشــأن البنــاء .تقدمــت الــركات اإليطاليــة لوحــة للوزيــر املفــوض جايتانــو باترينــو دي مانــي دي بيليتــي
(.)1949-1879
العاملــة يف القاهــرة بالعــروض مرتبــة كالتــايل:
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تــأيت أوالً الرشكــة املمثلــة يف املهنــدس ليمونجيـ ّـي ،وتليهــا الرشكــة التــي يرأســها املهنــدس جاروتســو ،وتحــل ثالثــة
يف الرتتيــب الرشكــة التــي ميثلهــا الســيد دي فــا ّرو ،وبعدهــا تــأيت رشكــة املهنــدس كارنيفــايل .أتيحــت األوراق الخاصة
باملناقصــة أمــام املتقدمــن يف الفــرة مــا بــن  30يونيــو و 1يوليــو لعــام  ،1928بينــا كان تقديــم عــروض الــركات
ســارياً حتــى  15يوليــو ،يف مقــر البعثــة الدبلوماســية امللكيــة؛ بعــد انتهــاء موعــد التقــدم ،وضعــت األوراق يف
مظاريــف مغلقــة ،ومختومــة ثــم أُرســلت إىل وزارة الخارجيــة يف رومــا للفحــص واتخــاذ القـرار .مل تشــتمل املناقصــة
عــى أعــال الزخرفــة يف قاعــات االســتقبال الرســمية ،كــا أنهــا مل تتضمــن أيض ـاً تشــطيبات القاعــة الرخاميــة
الكبــرة ،وكــذا أشــغال الحديــد أيض ـاً ،وشــعارات النبالــة الكبــرة الخاصــة بواجهــة املبنــى ،والنافــورة ،واملرافــق
الصحية .حددت الوزارة الفرتة حتى  31من أغسطس التايل إلعالن قرارها حول التكليف بالعمل.
تــم إدراج بنــد ،ضمــن بنــود التعاقــد ،ينــص عــى أن الــوزارة لــن تكــون ملزمــة باختيــار العطــاء
		
األدىن قيمــة ،وال بتنفيــذ املناقصــة .كان هــذا البنــد يعفــي الهيئــة التــي طرحــت املناقصــة مــن التزامــات التعاقــد،
ويكفــل لهــا حريــة التــرف متامـاً .فيــا يتعلــق بــاإلرشاف الفنــي عــى التنفيــذ ،تــم إســناد األمــر إىل أحــد الخـراء

صورتــان للمهنــدس باولــو كاتشــا دومينيــوين دي سـ ّ
ـيلفينجو ،الكولونيــل يف ســاح املهــات ،والقائــد الســابق للكتيبــة الحاديــة والثالثــن
يف شــال إفريقيــا يف معركــة العلمــن  -مديــر شــؤون املفوضيــة امللكيــة اإليطاليــة بالقاهــرة (.)1931-1928

اإليطاليــن املقيمــن يف القاهــرة .وقــع االختيــار عــى املهنــدس باولــو كاتشــا دومينيــوين ،)1992 – 1896( 3الــذي
خلــف جياكومــو لوريــا ،ولقــد وافــق عــى تــويل املهمــة ،مــع االســتمرار يف تقــايض أجــر شــهري رمــزي يبلــغ عرشيــن
جنيهـاً مرصيـاً .4تــوىل الوزيــر املفــوض جايتانــو باترينــو دي مانــي دي بيليتــي ( )1949 – 1879مســؤولية توفــر
بيانــات الــركات املشــاركة يف املناقصــة ،ونقلهــا إىل وزارة الخارجيــة يف رومــا.

عســكريون مرصيــون يح ّيــون أمــر إقليــم بيمونتــى يف زيارتــه إىل القاهــرة ( ،)1928بحضــور الوزيــر املفــوض جايتانــو باترينــو دي مانــي
دي بيليتــي ،أرشــيف لوتــي.

 3 .5رشكة البناء
كانــت الرشكــة التــي آل إليهــا املــروع تتمتــع بســمعة ممتــازة .إنهــا رشكــة املقــاوالت التي أسســها إرنســتو
دي فــا ّرو ( .)1941 – 1875تعــود أصــول املقــاول إىل إقليــم بيمونتــي ،وهــو يهــودي الديانــة .عــى الرغــم مــن
أصولــه املتواضعــة ،نجــح يف الوصــول إىل مكانــة اجتامعيــة وماديــة أهلتــه ليصبــح أحــد أفضــل املقاولــن اإليطاليــن
مــن حيــث املصداقيــة ،والرســوخ االقتصــادي ،حتــى إنــه تــم تكرميــه بلقــب كوماندتــور التــاج امللــي مببــادرة منــه
يف عــام  ،1923ثــم نــال وســام العمــل برتبــة فــارس فيــا بعــد .كان إرنســتو دي فــا ّرو ،الــذي وصــل إىل القاهــرة يف
عــام  ،1898قــد أثقــل مهاراتــه بالعمــل يف وزارة األشــغال العامــة ( ،)1900 – 1898ثــم أصبــح فيــا بعــد مســاعد
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املهنــدس املســؤول عــن أعــال بنــاء ســد أســوان
( .)1904 – 1901تأسســت رشكــة دي فــا ّرو يف عــام
 ،1905وامتزجــت فيهــا خـرات إرنســتو مــع خـرات
عمــه أوجــو ،الــذي كان يعمــل يف مجــال اإلنشــاءات،
متخصص ـاً يف أعــال النجــارة املعدنيــة ،واألســمنت
املســلح .يف أثنــاء الحــرب العامليــة األوىل ،كان املقاول
قــد عمــل يف مواقــع البنــاء يف فلســطني ،يف مجــال
أشــغال الطــرق ،بعــد انتهــاء الحملــة اإلنجليزيــة.
أتــم يف تلــك الفــرة -وبرسعــة مذهلــة -أحــد املبــاين
املهمــة ،التــي اختــرت لتصبــح مقــر معهــد دراســات
				
الكتاب املقدس بالقدس.
اكتســبت رشكــة دي فــا ّرو خرباتهــا املتخصصــة
يف أعــال الهندســة املدنيــة والهيدروليكيــة ،مــا
مكنهــا مــن إجـراء تجريــب إنشــايئ (تثبيــت األرايض
بقــوة الضغــط وفقـاً لتقنيــة ضغــط الهــواء) وضمــن
لهــا التفــوق عــى منافســن كبــار يف مــر .مــن
القــر امللــي يف املنتــزه (جريــدة  Il Messaggero Egiziano dellaبــن املنشــآت الحكوميــة املهمــة التــي ُعهــد بهــا
إىل رشكــة دي فــا ّرو تــرز أعــال التوســع يف القــر
 17 Domenicaيونيــو .)1928
امللــي بــرأس التــن ( ،)1925- 1920وبنــاء قــر
املنتــزه ( )1928 – 1923يف اإلســكندرية ،مــن تصميــم إرنســتو ف ّريوتــي .أعطــت تلــك الظــروف تفوقــاً كبــرا ً
لرشكــة دي فــا ّرو عــى رشكات أخــرى .خلقــت أنشــطة العمــل املشــركة عالقــة ثقــة بــن رشكــة دي فــا ّرو واملعــاري
ف ّريوتــي الــذي كان يعــ ُّد كلمــة الــر 5يف الوقائــع السياســية اإليطاليــة عــى أرض مرصيــة.
أظهــر دي فــا ّرو مبكـرا ً للغايــة روح التضامــن تجــاه وطنــه ،حيــث أســس منــزالً ألرامــل العســكريني (روكّا
دي بابــا) ،وتجــاه الجاليــة اإليطاليــة .احتفــت صحيفــة « ،»Messaggero Egiziano della Domenicaيف عددهــا
الصــادر يــوم األحــد  17يونيــو  ،1928بنجاحــه يف مجــال املقــاوالت ،حيــث نــرت كث ـرا ً مــن الصــور الخاصــة
باألعــال التــي أنجزهــا الفــارس دي فــا ّرو ،والفــارس فيــورى (أحــد املســاهمني يف الرشكــة ،ومديــر مواقــع عمــل
بنــاء القصــور امللكيــة يف اإلســكندرية) ،ومــن بينهــا قــر رأس التــن ،وقــر املنتــزه ،اللذيــن تــم بناؤهــا تحــت
رايــة البعثــة الدبلوماســية اإليطاليــة.
أدار املهنــدس كاتشــا دومينيــوين األعــال بــدأب يف الفــرة مــن عــام  1928إىل عــام  ،1931حتــى تــم تســليم
املوقــع إىل املفوضيــة اإليطاليــة يف القاهــرة .تابــع دومينيــوين تطــور مراحــل العمــل التــي نفذتهــا رشكــة اإلنشــاءات،
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أمري بيمونتى يف أثناء زيارته للقاهرة ( )1928يلتقي مدير مصلحة اآلثار املرصية بيري الكاو (أرشيف لوتىش).

ورتــب كل تعديــات املــروع املنصــوص عليهــا لتحديــث قياســات مبنــى مقــر القاهــرة ،والتــي نُفــذت بــن مايــو
وأغســطس عــام  ،1929واالســتكامالت الالحقــة .اتضــح أن إســناد مهمــة إدارة املــروع إىل باولــو كاتشــا دومينيــوين
كان حـاً موفقـاً :أعطــت الرشاكــة مــع فلورســتانو دي فاوســتو نتائــج إيجابيــة يف كثــر مــن مواقــع البنــاء يف مــر،
ويف أنقــرة فيــا بعــد ( .)1935ظهــر التعــاون الوثيــق بــن الخبرييــن مــن خــال املراســات الكثيفــة بينهــا والتــي
أظهــرت االنتبــاه الشــديد ملوقــع بنــاء املفوضيــة يف القاهــرة .كتــب باولــو كاتشــا دومينيــوين رســالة ،بتاريــخ 3
ينايــر  ،1930إىل دي فاوســتو يطلعــه فيهــا عــى مراحــل تطــور العمــل ،ويدعــوه لزيــارة القاهــرة إلجـراء املعاينــة
الالزمــة .كان يشــكو فيهــا أيضــاً مــن تباطــؤ العمــل يف الطابــق األريض مــن املقــر الدبلومــايس ،وذلــك بســبب
تأخــر إرســال األســقف الجاهــزة مــن إيطاليــا .اســتمر العمــل يف موقــع البنــاء دون توقــف ،يف الطوابــق األخــرى
مــن املبنــى الجــاري تشــييده .أبلــغ كاتشــا دومينيــوين ،يف املذكــرة ،أن مــروع دي فاوســتو قــد خضــع لبعــض
التعديــات بســبب قواعــد البلديــة التــي مل توافــق عــى تصميــم األســوار ،حيــث طلبــت ســياجاً حديديـاً ال يعلــوه
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بطاقة عمل من رشكة دي فا ّرو إىل فلورستانو دى فاوستو.

ويل العهــد يتحــدث مــع الوزيــر املفــوض جايتانــو باترينــو دي مانــي دي بيليتــي عــى مــن ســفينة ســان جيورجيــو يف فربايــر 1928؛ يف
الخلفيــة ميكننــا التعــرف عــى قــر رأس التــن يف اإلســكندرية ،مــر (أرشــيف لوتــى).

غــاف الكتــاب الخــاص بامللــك فــؤاد بقلــم روبرتــو
كانتالوبــو ( ،)1975-1891الوزيــر املفــوض يف مــر مــن
عــام  1930إىل عــام  .1932نُــر الكتــاب عــام .1940

صــورة للضابــط الكبــر إرنســتو دي فــا ّرو صاحــب الرشكــة
التــي تحمــل نفــس االســم ،واملكلفــة ببنــاء القصــور امللكيــة
بــرأس التــن واملنتــزه ،مأخــوذة مــن جريــدة Messaggero
 17 ،Egiziano della Domenicaيونيــو .1928

أوليــج فولكــوف ،رضيــح الفراعنــة ،الواجهــة الرئيســية ،رشكــة رشكــة إنشــاءات دي فــا ّرو ،نــوع مــن املنــازل االقتصاديــة ،القاهــرة،
إنشــاءات إرنســتو دي فــا ّرو ورشكاه ،يف صــور ملبــانٍ مختلفــة ،صــورة مــن أرشــيف ديــل فيكّيــو مــن جريــدة Messaggero Egiziano
مــر ،وزارة األشــغال العامــة ،إدارة مبــاين الدولــة.
 17 ،della Domenicaيونيــه .1928
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أومبريتــو دوريــس ،قاعــة طعــام جاللــة امللكــة بقــر التــن باإلســكندرية ،مــر ،تصميــم إرنســتو ف ّريوتــي ،مــن جريــدة Messaggero
 17 ،Egiziano della Domenicaيونيــه .1928

أومبريتــو دوريــس ،قاعــة العــرش عــى طـراز األرابيســك يف قــر رأس التــن مــع قواعــد وأعمــدة مــن الرخــام اإليطايل امللــون ،اإلســكندرية،
مــر ،تصميــم إرنســتو ف ّريوتــي ،مــن جريــدة  17 ،Messaggero Egiziano della Domenicaيونيه .1928
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يشء يف آخــره ،بينــا كان دي فاوســتو قــد صممهــا ،يف جزئهــا العلــوي ،مــزودة بإطــار خرســاين ســميك .كانــت هنــاك
تعديــات أخــرى تتعلــق بالجـراج .كان مديــر موقــع البنــاء يقــدم أقــى دعــم يك يجنــب املصمــم أي «مضايقــات»،
مطــورا ً مــن العمــل ،حيــث إنهــا قــد تقاســا بعــض أنشــطة العمــل مع ـاً يف تونــس القريبــة أيض ـاً .بعيــدا ً عــن
التعليــات التقنيــة ،اندمــج باولــو كاتشــا دومينيــوين يف مظاهــر الحيــاة املرصيــة ،فكتــب مــا يــأيت ]…[« :ســتجد
هنــا بيئــة مختلفــة متامـاً عــن تلــك التــي تعرفهــا :تشــهد الحيــاة يف مــر تغـرا ً يف معاملهــا ،الفقــر والبطالــة يف كل
مــكان.
أرى يف مكتبــي جحافــل مــن البــر تبحــث عــن
عمــل ،وهــذا يعنــى أن حــال األعــال ســيئ أيض ـاً ،فهنــاك
عــدد قليــل مــن اإلنشــاءات الجديــدة 6باإلضافــة إىل انخفاض
قيمــة املنشــآت املُشــيدة ،مبــا يف ذلــك ،لألســف الشــديد،
منــزيل الــذي ال أســتطيع بيعــه .»7عــى الرغــم مــن تلــك
الظــروف الحرجــة التزمــت رشكــة دي فــا ّرو بالعقــد فقدمــت
عمــاً يليــق مبســتوى طبيعــة املهمــة.

ردهــة قــر املنتــزه يف اإلســكندرية مبــر تصميــم إرنســتو ف ّريوتــي ،إنشــاءات دي فــا ّرو ،صــورة مــن أرشــيف جريــدة
 17 ،Messaggero Egiziano della Domenicaيونيــه .1928

 4 .5رمز معامري بني الفن واملناظر الطبيعية
الواجهات
يشــكل الحاجــز الطبيعــي لنهــر النيــل ،وجزيــرة
الروضــة ،واملســاحة الخــراء الكثيفــة التــي مت ّيــز حــي
جــاردن ســيتي الســكني بالقاهــرة ،خلفيــة مشــهد مبنــى
ســفارة إيطاليــا امللكيــة الــذي صممــه فلورســتانو دي
فاوســتو .كان ذلــك املــكان املبهــج قــد غــازل بالفعــل خيــال
الرحالــة األوروبيــن الجمعــي ،وقــد صــار موضوعــاً روائيــاً
مفض ـاً بفعــل قــوة إيحــاء املنظــر الطبيعــي الــذي يشــكل
جــزءا ً مــن مســارات زيــارة املدينــة املرصيــة .يف عــام  ،1857قطــاع مــن مقيــاس النيــل عــى طــرف جزيــرة روضــة ،يف
وصفــه جوســتني تايلــور ،)1879-1789( 8الكاتــب والرحالــة ،القاهــرة القدميــة ،يف فريدريــك لودفيــج نــوردن (-1708
 ،)1742رحــات إىل مــر والنوبــة ،لنــدن.1757 ،
عــى النحــو اآليت:
“[…] L’île de Roudah (dont le nome signifie
jardin), située en face du Kaire, est un délicieuse oasis couverte d’ombrages et semé de ruines
monumentales. Elle est jointe au Vieux-Caire par un pont de bateaux établi vis-àvis d’un des
bastions de l’ouvrage à cornes d’Ibrahim Bey […]. Duex belles routes ont été tracées dans l’île par
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le Français […] ils y ont aussi construit un moulin à vent à six ailes situé à la pointe septentrionale
de l’île. Vers l’autre extrémité se trouve le célèbre Nilomètre ou Mekyas […]. Sa destination était
de mesurer officiellement la hauteur de la crue du Nil […]9”.
يف عــام  ،1880كان الرســام الفرنــي شــارل جابرييــل ليمونييــه 10يصــف األلــوان التــي تصبــغ املشــهد
الطبيعــي بنفــس رقــة اللمســات الفنيــة التــي متيــز لوحاتــه:
“[…] L’ île de Rodah, brillante de fleurs et de verdure, et les riantes campagnes de Gizèh se
prolongent jusqu’au désert libique, tout rose au lever du jour, mais d’un rose tendre et diaphane,
avec des demi-teintes bleuâtres11”.
خــط عــامل املرصيــات آرثــر روين )1910-1836( 12بإيجــاز مالمــح ذلــك املــكان يف بدايــة القــرن العرشيــن،
بعــد إمتــام املخطــط العم ـراين الــذي نُفــذ عــى الضفــة املقابلــة لجــاردن ســيتي .لقــد عـ َّـر عــن القيمــة البيئيــة
للســياق املحيــط:

بنيامينــو فاكّينيـ ّـى ( ،)1895 -1839جزيــرة الروضــة ( .)1895 -1873يف لقطاتــه الشــغوفة ،يصــور فاكّينيـ ّـى مشــاهد مــن الحيــاة اليوميــة
مغمــورة يف الضــوء الســاطع للمشــهد النيــي.

بنيامينــو فاكّينيـ ّـى ( ،)1895-1839يف جزيــرة الروضــة ،مجموعــة مــن الصــور التــي التقطهــا املصــور اإليطــايل ،بــن عامــي  1873و،1895
وهــو صاحــب حملــة تصويــر فوتوغـرايف مثــرة لالهتــام آلثــار القاهــرة قبــل أعــال الرتميــم التــي كلفــت بهــا لجنــة الحفــاظ عــى اآلثــار
والفــن العــريب.

“le petit bras du Nil, souvent tari, qui se glisse entre le rivage et la grande île de Rauda s’enlevant
d’un vert vigoureux sur l’horizon de la plaine de Gizèh […]13”.
نظ ـرا ً العتبــاره أحــد أكــر األماكــن املحببــة للحاملــن ،كان ميكــن فيــه تأمــل «أوقــات الغــروب اإلفريقيــة
الســاحرة ،كثــرة الضبــاب ،ورهيفــة الظــال» ،وفق ـاً ملــا نُــر يف عــام  .141932كان النظــر يضيــع يف جانــب بــن
«الحدائــق والفيــات التــي تحيــط بالروضــة كطــوق مزخــرف وناعــم ،ميتــد حتــى كوبــرى عبــاس الثــاين املقابــل،
عــى الخلفيــة النائيــة والســاكنة ألهرامــات الجيــزة» .ويف الجانــب اآلخــر ،كان يُلمــح «بــن الخــرة الكثيفــة
الطــرف الجنــويب لجزيــرة (الجزيــرة) الكبــرة» ،وبــن الجزيرتــن ،كان يُــرى «أكــر وأعظــم جــزء مــن النيــل» مــيء
بالقــوارب ،بينــا ترســم صــواري املراكــب العربيــة يف األفــق ،وبــا نهايــة ،هيئــة وزخــم الســيوف.»15
كان املعــاري عــى درايــة كاملــة بإطاللــة املوقــع املشــهدية ،وقــد قبــل ذلــك التحــدي املغــري للغايــة
بإدمــاج املبنــى فيــه .كان ينبغــي لهيئــة املقــر أن تــرز عــى تلــك الخلفيــة العبقــة بالتاريــخ ،وأال تظــل هامش ـاً
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ّينيل ( ،)1895 -1839قوارب عىل صفحة النيل (.)1895 -1873
بنيامينو فاك ّ

لهــا .وعــى تلــك الخلفيــة الخالبــة قــدم املصمــم بالفعــل اســتعراضاً رصينـاً وأنيقـاً للطـراز اإليطــايل الحديــث .ظــل
عنـرا املشــهد -يتجســد األول يف مســاحة محــددة ،بينــا يضيــع اآلخــر يف أفــق ال نهــايئ -منفصلــن عــن بعضهــا
البعــض ،ومتعارضــن .كانــت فكــرة التصميــم تتجــى يف اســتدعاء متجيــد الفراعنــة والقيــارصة عــى مســتوى التمثيل
البــري.
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يعيــد مبنــى املفوضيــة اإليطاليــة الــذي ميتــد بطــول
كورنيــش النيــل إنتــاج انطبــاع مشــهدي ثــري ،يــرز مــن
تصميــم املعــاري دي فاوســتو .يبــدو أن التصميــم األويل،
والــذي يرجــع إىل ديســمرب  ،1925يجســد كــا يتضــح
مــن الصــور ،الواجهــة املقابلــة للطــرف الشــايل لجزيــرة
الروضــة؛ ويف الخلفيــة تظهــر مالمــح املبــاين التــي تفصلهــا
فلورســتانو دى فاوســتو ،دراســة قيــاس املســاحات املســتوية عــن بعضهــا البعــض أشــجار مورقــة .يعطــي ذلــك املنظــر
للمنطقــة اململوكــة للدولــة اإليطاليــة مــع موقــع البنــاء.
ملحــة عــن طبيعــة البيئــة يف جــاردن ســيتي ،أجمــل أحيــاء
القاهــرة الحديثــة ،بســبب تشــكيل أراضيــه التــي تخرتقهــا
طــرق غــر مســتقيمة ،وتحيــط بهــا مســاحات خ ـراء ،مــا يخلــق مناظــر غــر مألوفــة.16
عــى هــذا النســيج املشــهدي ،تبلــورت فكــرة املــروع ،الــذي قدمــه دي فاوســتو إىل لجنــة تجهيــز وإعــداد
املقــار يف الخــارج ،يف إطــار تفاهــات مســتمرة بينهــا .يتمتــع املبنــى بإطاللتــن مميزتــن :إحداهــا عــى النيــل
واألخــرى باتجــاه املدينــة.
اتســق البنــاء مــع هيئــة قطعــة األرض ذات الشــكل املثلــث ،شــبه متســاوي الســاقني :يواجــه الضلــع األكــر
ضفــة النيــل ،أمــام جزيــرة الروضــة ،ويف إحــدى الزوايــا يقــع مدخــل املفوضيــة ،بينــا تقــع الحديقــة يف الزاويــة
األخــرى.
تتكــون الواجهــة التــي متتــد عــى طــول مجــرى النيــل مــن مجموعــة مــن األحجــام املســتقرة عــى مجمــل
القاعــدة الرئيســية للمضلــع الــذي يحــد قطعــة األرض .كان املبنــى يبــدو هكــذا ،مــن ناحيــة النيــل ،ككتلــة مهيبــة.
بينــا قلــل إيقــاع األحجــام املتقــن ،يف ارتفاعهــا وانخفاضهــا ،مــن وقــع تأثريهــا البــري؛ ال يتســم هــذا العامــل

فلورســتانو دى فاوســتو،مفوضية إيطاليــا امللكيــة يف القاهــرة ،مشــهد بطــول مجــرى النيــل (نســخة توضــح الــرواق الخارجــي والســور مــع
املدخلــن الكبرييــن).

فلورســتانو دى فاوســتو،املفوضية امللكيــة اإليطاليــة بالقاهــرة ،واجهــة مطلــة عــى مجــرى النيــل ،مشــهد مواجــه لجزيــرة الروضــة بتاريــخ
.1925/12/8

الــذي مييــل إىل تقليــص كتلــة حجــم املبــاين بأهميــة ضئيلــة ،فلقــد قاطعــت االرتفاعــات املتدرجــة يف االنخفــاض
رتابــة خلفيــة منظــور واســع االمتــداد.
كان تجمــع األحجــام املصطفــة يعـ ُّد إحــدى نقــاط قــوة التصميــم ،الــذي خــرج مــن إطــار كونــه فيــا راقيــة
إىل كونــه مبنــى ذا وظائــف متعــددة .كان هــذا النمــوذج الــذي يتوســط طرفــن ،مــا بــن فيــا أرســتقراطية وقلعــة
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بســيطة -مثــل بعــض املبــاين يف وادى برينتــا ،والتــي اســتمد منهــا املصمــم اإللهــام بوضــوح ،-والــذي يعـ ُّد معــزوالً
بشــكل جــزيئ داخــل أســواره ،يرمــز إىل عــارة متخصصــة ومبتكــرة .صــار النمــط الســكني كائنـاً حيـاً ،يف تعبــر عــن
املؤسســة التــي تخــدم املجمــوع.
قدمــت النســخة األوىل مــن املــروع ،والتــي تعــود إىل ديســمرب لعــام  1925لنظــام متناغــم مــن العنــارص
املعامريــة .تُقــدم الواجهــة عــى طــول مجــرى النيــل أربعــة أبنيــة تســبقها نافــورة .يقســم تــوايل األحجــام ،ومييزهــا،
كتلــة أوىل متامســكة ،تُخفــي ردهــة املفوضيــة ،والــرواق الصغــر املرتفــع (الــذي يتصــل بالخــارج) ذا األقــواس
الثالثــة .مــن القــوس املتوســط ،ميكننــا أن نلمــح نافــورة ،بينــا يُحيــط باآلخريــن درابزيــن .بعــد ذلــك ،يوجــد رواق
خارجــي مــن الحجــر الناتــئ ،يــؤدي إىل بهــو املبنــى الرئيــي ،ومقــر التمثيــل يف الــدور األريض ،وشــقة رئيــس
البعثــة يف الطابــق العلــوي.
يف جــدار الســور ،يفتــح مدخــان :أحدهــا قريــب مــن املقــر ،واآلخــر أكــر ضخامــة ،ولــه طابــع نهجــي

الجبهة الشاملية الحالية مع الطابق العلوي.
مقــر املفوضيــة ،موقــع البنــاء عــى طــول مجــرى النيــل ،صــورة أرشــيفية،
القاهــرة عــام .1929

جزء من الرواق الصغري قيد اإلنشاء عىل مجرى نهر النيل ،صورة أرشيفية.

فلورســتانو دى فاوستو،النســخة األوىل مــن مدخــل
املفوضيــة (الوجهــة الشــالية) ،القاهــرة عــام .1925

فلورســتانو دى فاوســتو ،النســخة النهائيــة ملدخــل املفوضيــة
(الوجهــة الشــالية).

حــذر ،ويقــع يف طــرف قطعــة األرض .زُود كالهــا بــزوج
مــن املســات .كان لتفــاوت ارتفاعــات هــذا املجمــع
اإلنشــايئ أثــر ملمــوس يف تراصــف مســاقط الظــال الــذي
يرتكهــا كل جــزء مــن املبنــى عــى اآلخــر.
أرادت فرضية املرشوع األوىل ربط املبنى بالســياق
		
العمـراين ،دون فصلــه عــن املدينــة .كان هــذا البنــاء الــذي
يجمــع بــن مكاتــب املفوضيــة ،ومقــر التمثيــل الدبلومــايس
تفصيل معامري زخريف (الوجهة الشاملية).
مع ـاً ،والــذي يقــع مبــارشة عــى حافــة الطريــق ،محاط ـاً
بالســور مــن ناحيــة الحديقــة فقــط.
كانــت املفوضيــة تفتــح مبــارشة عــى باحــة بهــا حــوض ،يُســتعمل كنافــورة ،ويســهم يف إب ـراز الــذوق
املــدين .يتفــق موقــع النافــورة واحـرام التقاليــد املحليــة التــي انتــرت يف العــر اململــويك .كانــت النافــورة العامــة
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(الســبيل) تع ـ ُّد هبــة للجامعــة ،17يقدمهــا فاعــل خــر ،مــن خــال وقــف (هبــة) .يف القاهــرة القدميــة ،كانــت
توجــد أمثلــة عــدة عــى ذلــك العمــل القيــم للغايــة ،وميثــل بعضهــا عامــل جــذب حقيقــي لعابــري الســبيل .كانــت
النافــورة التــي ُصممــت يف هــذه النســخة مــن مــروع دي فاوســتو ،تعـ ُّد عالمــة بــارزة يف املنطقــة الواقعــة أمــام
مبنــى املفوضيــة ،وتــؤدي دورا ً جاملي ـاً ،وعمراني ـاً ،بــل وأخالقي ـاً أيض ـاً؛ ألنهــا ت ُشــجع عــى االغتســال ،واســتعادة
القــوى .كانــت تكليفــات األعــال تشــجع نوعـاً مــن العــارة املشــركة ،التــي ترنــو ضمنيـاً إىل تحقيــق حــوار بــن
الثقافــات املختلفــة .مل تنــص قواعــد التخطيــط العمـراين التــي تبنتهــا بلديــة القاهــرة يف حــي جــاردن ســيتي 18عــى
إقامتهــا .كان جــزء املفوضيــة املمتــد بطــول مجــرى النيــل يقــدم ،عــى كســائه الجــداري ،ملحق ـاً ضخ ـاً للنقــش
عليــه .وكان الــرواق الصغــر ،الــذي تتصــل بــه مكاتــب املفوضيــة ،يتخــذ موقعـاً أعــى قليـاً .وعــر أقواســه ،التــي
تفصــل بينهــا أعمــدة إتروســكانية ،تظهــر منطقــة مكشــوفة ،تــؤدي إىل فنــاء داخــي بــه نافــورة مركزيــة .كان الفنــاء
يجلــب الضــوء والهــواء لغــرف املفوضيــة املوزعــة بالداخــل ،ويحيلنــا يف هــذا إىل التقاليــد الكالســيكية واملتوســطية.
أمــا الــرواق الصغــر فــكان مبنزلــة حلقــة وصــل منوذجيــة بــن املقــر اإلداري وبهــو التمثيــل .ووراء األقــواس ،ميتــد

عــى حافــة الطريــق القاهــري ،بقصــد توســيع مــدى رؤيــة البهــو الرئيــي ،تعتمــد عــى بعــض الحلــول املســتوحاة
مــن طــرز املعــاري فينيــوال ،واملســتخدمة يف قــر فارنيــزى مبدينــة كاب ـراروال.

فلورستانو دى فاوستو ،مسقط للبناء من جهة املدينة.

خضعــت الواجهــة املطلــة عــى النيــل لبعــض التعديــات يف الفــرة مــا بــن أعــوام  1926و 1927و .1928اهتمــت
إحــدى النســخ برتاصــف االرتفاعــات بــن مبنــى املفوضيــة املتــوج بدريئــة ،والــرواق امللحــق مبســلة ذات قاعــدة
فلورستانو دى فاوستو ،دراسة قياس املساحات املستوية.

مدخــل املفوضيــة الضخــم واملتــن.
يف اتســاق مــع املدخــل الرئيــي املــؤدي لقاعــات االســتقبال ،كان البهــو ميتــد إىل الخــارج ،مــع رواق خارجــي ،مبــا
يجعلــه بــارزا ً نســبة إىل ســطح البنــاء .كانــت األقــواس الثالثــة العاليــة ،نصــف الدائريــة ،واملكســوة بالحجــر الناتــئ،
تحــدد هيئــة الــرواق املقعــر ،الــذي يتبايــن مــع شــكل الطريــق املســتوي؛ مل يظهــر هــذا التبايــن ســوى يف املدخــل
فقــط ،يك يخلــق فســحة أمامــه.
يــأيت هــذا الحــل مبنزلــة دعــوة لعبــور املبنــىُ ،محيــاً إىل الصيــغ كالســيكية الطــراز التــي كانــت متيــز أفنيــة
وســاحات املبــاين التاريخيــة ،التــي تتداخــل يف رؤيــة مشــهدية .يبــدو أن الرغبــة يف إطالــة مدخــل املبنــى ،املطــل

ملحــة مــن املفوضيــة عنــد تقاطــع كورنيــش النيــل وشــارع عبــد
الرحمــن فهمــي.

مشــهد للمفوضيــة الدبلوماســية عــى طــول مجــرى نهــر النيــل
(صــورة مــن أرشــيف مــا بعــد .)1948
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جــزء مــن املدخــل
مــع
الرئيــي
الطابــق العلــوي
مــن
(صــورة
أرشــيف مــا بعــد
. )1 9 4 8

زخرفيــة( 19اعتمدتهــا لجنــة تجهيــز وإعــداد املقــار).
كان هــذا يخلــق خــط إنهــاء بــري فــوق املفوضيــة .اســتوعب تصميــم املــروع ،الــذي يشــف أيضـاً عــن
مقرتحــات باولوتــي دي كالبــويل بــاروىن فيــا يخــص إدمــاج املســات ،بعــض التنويعــات الكالســيكية ،الظاهــرة
تــارة ،والضمنيــة تــارة أخــرى ،بحثـاً عــن بُعــد تاريخــي يرتبــط مبــايض يعكــس عــى املســتقبل يقينـاً وقيــم هويــة
راســخة .20هنــا تصبــح الرصانــة ردا ً حــذرا ً عــى املبالغــات ،ومنهجـاً متناســقاً يجــد رشعيتــه يف بحــث جــايل ،ميجــد-
باألســاس -صيغ ـاً بســيطة وأنيقــة ،يُنظــر إليهــا كنمــوذج معــارص للجــال.
كان املنظــر مــن مدخــل املفوضيــة ميثــل إســقاطاً للمبنــى باتجــاه املدينــة .كانــت الواجهــة تبــدو ،ملــن
يالحــظ املبنــى مــن بعيــد ،ذات أحجــام متدرجــة .فُقــد هــذا التأثــر البــري بســبب اإلضافــات التــي لحقــت
باملبنــى يف أعــوام تاليــة.
اختــص التعديــل الجوهــري مبدخــل بهــو التمثيــل ،الــذي اســتبدل الــرواق الخارجــي ببوابــة ضخمــة ذات

جــزء مــن املدخــل
الرئيــي (صــورة
مــن أرشــيف مــا
بعــد .)1948

فلورســتانو دى فاوســتو ،تفصيــل معــاري لبوابــة الدخــول إىل املفوضيــة أمــام مجــرى نهــر النيــل -رســم بالقلــم الرصــاص ،ترتفــع فيــه
الحشــوة العلويــة للقــوس مبقــدار حجــر بــارز واحــد.

فلورســتانو دي فاوســتو ،اللوحــة  ،11مفوضيــة إيطاليــا امللكيــة بالقاهــرة ،تفصيــل معــاري للمدخــل الرئيــي عــى الجهــة املقابلــة ملجــرى
النيل.
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الطابــق العلــوي ،الــذى مل يكــن جــزءا ً مــن التصميــم املبــديئ.
تقطــع األحجــار البــارزة تكويــن البوابــة األفقــي املســتوي ،يف إميــاءة تذكرنــا مبدخــل فيــا جوليــا ديــل
فينيــوال .وتعلوهــا ثــاث نوافــذ مربعــة الشــكل ،تتوســط الشــعارين النبيلــن .تتصــدر بوابــة مــن الحديــد 22املطروق
املدخــل.

صورة حالية لبوابة الدخول الرئيسية مع ُسقيفة أنيقة.

فلورســتانو دى فاوســتو ،بوابــة الدخــول
الرئيســية مــن الحديــد املطــروق.

قــوس نصــف دائــري محفــور بــن أعمــدة إتروســكانية .يكتســب موقــع املدخــل الرئيــي البــارز نســبة لكتلــة بنــاء
املفوضيــة املكعبــة قيمــة عمرانيــة ومعامريــة« .إنــه يعنــي منــح املبنــى كلــه نقطــة مرجعيــة مركزيــة .»21كان

فلورســتانو دي فاوســتو ،اللوحــة  ،10مفوضيــة إيطاليــا امللكيــة بالقاهــرة ،مشــهد بطــول مجــرى النيــل (نســخة نهائيــة تتضمــن الــرواق
الصغــر بارتفــاع أقــل مــن حجــم املفوضيــة ،واملدخــل الرئيــي .ينتهــي طــرف مبنــى التمثيــل الدبلومــايس اإليطــايل بنافــذة قوســية).

اختــص تعديــل آخــر بواجهــة مقــر التمثيــل الدبلومــايس ،التــي تطــل منهــا ســبع نوافــذ يف الطابــق العلــوي:
إنهــا نــوع مــن نوافــذ اإلضــاءة العلويــة التــي تســمح بنفــاذ الضــوء الطبيعــي إىل داخــل املبنــى .يتضــح هنــا
االقتبــاس مــن حــل النوافــذ املقوســة (عــى هيئــة طبلــة األذن) الخــاص بالطـراز النهجــي .23لكــن يبــدو أن اإللهــام
األكرث تجلياً يُعيدنا إىل األعامل املعامرية يف دولة رودس ،24ملا ترتكه من أثر دال يف النسيج الحرضي.

فلورســتانو دى فاوســتو ،مفوضيــة إيطاليــا امللكيــة بالقاهــرة ،مشــهد بطــول مجــرى النيــل (نســخة تبــن تراصــف ارتفاعــات املفوضيــة،
والــرواق الصغــر ،وعمــود املســلة املزيــن يف نهايتــه مبنحوتــات ،وترتيــب التامثيــل يف الفنــاء مســور).

األمــر يتعلــق بإعــادة قـراءة للمبنــى عــى الطريقــة اإليطاليــة ،يف مفهومهــا
الكالســييك ،حيــث يوجــد املدخــل الرئيــي يف محــاذاة الواجهــة ،وال يشــذ
عنهــا .يــرز تحــول مســتوى الرؤيــة ،الــذي يرتكــز عــى حجــم املدخــل،
املعــزول مجازيـاً عــن املبنــى الــذي يتصــل بــه ،مهمتــه التنظيميــة باعتباره
رابطاً بني قطبي مقر املفوضية اإلداري ،ومقر التمثيل الدبلومايس.
ميثــل ذلــك الحــل تجربــة فريــدة ت َعمــد إىل تفكيــك املســاحات ،فلورســتانو دي فاوســتو ،قــر العدالــة يف
لتعيــد تركيبهــا بطريقــة أصيلــة متامـا ً .تضــاءل وقــع ذلــك التأثــر مــع بنــاء رودس.1924 ،

صــورة لإلســطرالب الشــميس عــى واجهــة املفوضيــة (مــن ناحيــة نهــر
النيــل).

ملحــة مــن مدخــل املفوضيــة ،وامللحــق الكبــر
املطــل عــى مجــرى النيــل .صــورة مــن أرشــيف
 1948بالقاهــرة.
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تســهم النوافــذ املقوســة أو البوابــات يف قــر
العدالــة يف رودس ،عــى وجــه الخصــوص ،يف خلــق
الصــورة القويــة التــي تســتمد تكوينهــا مــن العنــارص
املعامريــة الكالســيكية.
يبــدو النمــوذج املرجعــي يف الوطــن األم مســتلهامً
مــن النوافــذ املقوســة الكائنــة يف الطابــق الثــاين يف
قــر فارنيــزى يف رومــا (يف النظــام اإليــوين يُفضــل
اســتخدام الســواكف ،واإلفريــز ،واإلطــار الــدوريس ،مــع
ضــوء نصــف دائــري) .كان يُفــرض أن يضــم محيــط
فلورســتانو دى فاوســتو ،منظــر جانبــي باتجــاه جزيــرة الروضــة الســور متاثيــل تتخــذ هيئـ ًة تشــكيلية ،تشــبهاً بالتامثيل
(تحديــث نســخة .)1925/12/8
الرومانيــة يف الفيــات األرســتقراطية يف القرن الســادس
عــر اإليطــايل .ميثــل اقـراح وضــع التامثيــل يف محيط
الســور ،أو إدمــاج املســات يف املدخــل ،خــط إنهــاء
بــري يتســق مــع برنامــج تخطيــط عمـراين واقعــي.25
يف نســخة أخــرى ،كان هيــكل بنــاء املفوضيــة
املطــل عــى مجــرى النيــل ،والــذي يرتفــع لطابــق
بغــرض اســتيعاب مكاتــب العمــل ،يحمــل يف واجهتــه
ثــاث نوافــذ دائريــة ،يحيــط بهــا إطــار متنــوع الشــكل
الهنــديس .أســفل تلــك النوافــذ الثالثــة ،املغطــاة
بشــبكة حديديــةُ ،وضــع ملحــق مســتطيل الشــكل
فلورســتانو دى فاوســتو ،منظــر جانبــي باتجــاه جزيــرة الروضــة .ومؤطــر ،يتــاءم مــع مخطــط زخــريف ،رسعــان مــا
(نســخة باألقــواس الزجاجيــة يف الطابــق األريض).
ســيجد إســطرالب شــميس موقعــاً مؤثــرا ً فيــه.26
يف هــذه النســخة ،التــي ســيتم تبنيهــا ،يبــدو
الــرواق أكــر انخفاضـاً ،مبــا يؤكــد دوره كحلقــة وصــل بــن هيــكيل البنــاء املجاوريــن .كان عنــر التجديــد يف تلــك
النســخة مــن املــروع يتمثــل يف إدخــال فســحة دائريــة الشــكل تهــدف إىل توســيع مســاحة قاعــة االحتفــاالت
باتجــاه الحديقــة .كان املبنــى ينتهــي مــن طرفــه ،يف اتجــاه جزيــرة الروضــة ،باســتطالة للمســاحة الداخليــة يف
شــكل نصــف دائــري ،تُدعــى -طبقـاً ملصطلحــات دي فاوســتو -بالبهــو الصغــر .كان تصميــم تلــك املســاحة ،الــذي
يعــود إىل عــام  1928تقريبــا ،يطــرح كونهــا حديقــة شــتوية ،مؤكــدا عــى االتصــال مــع الطبيعــة.
متــأ الواجهــة الرئيســة التــي تطــل عــى مجــرى النيــل هــذا املقــر الدبلومــايس بالســحر .يف هــذا املــكان،
الــذي يحيطــه بشــكل فريــد ســحر ينبعــث مــن كل املظاهــر املحيطــة ،يجمــع التصميــم مــا بــن البنــاء والبيئــة يف

عالقــة متوازنــة ومتناغمــة .مينــح اللــون الداكــن الــذي يســم الواجهــة والخطــوط الواضحــة ،املبنــى طابعـاً خاصـاً
بــه متام ـاً ،يســهل تعرفــه يف عــن َمــن اعتــاد التجــول يف تلــك األنحــاء ،مقارنــة باألبنيــة الشــامخة املصطفــة عــى
30
طــول ضفــة النهــر .27عالــج دي فاوســتو ،الــذي كان يطــور يف جــزر إيجــه 28رؤيتــه املتوســطية ،29فكــرة التأقلــم
بكفــاءة .ميكننــا أن نتعــرف يف تلــك التجربــة القاهريــة عــى الجهــد الــذي بذلــه املعــاري يف إعــادة تصميــم
املــكان ،مــرزا ً العالقــات بــن البنــاء والبيئــة .جمــع إطــار واحــد بــن العــارة والطبيعــةُ .وضــع التصــور املعــاري
وفــق معايــر الوضــوح التــي تعتــد بجوهــر اإلنشــاءات يف منطقــة البحــر املتوســط ،وبقواعــد التوافــق بــن الشــكل
واملهمــة املطلوبــة .ويكفينــا اإلشــارة إىل الرؤيــة الهندســية الفراغيــة للمبنــى الــذي يقــدم أحجامـاً مرتاصــة بشــكل
ثــايث األبعــاد ،وفــق محــور واحــد .يعــود فضــل اإلشــارة إىل الهندســة البحتــة إىل حداثــة الفكــر املعــاري يف منطقــة
البحــر األبيــض املتوســط .ت ُطــرح دراســة وتنظيــم األحجــام املرتفعــة واملنخفضــة ،املحتشــدة بطــول ضفــة النهــر،
يف مســار منوذجــي ، 31ميتــد تحــت شــمس مــر
املبهــرة.
وإذا كانــت رؤيــة املشــهد النيــي الــذي
يســيطر عــى الواجهــة الرئيســية املطلــة عــى
النهــر ،تهيمــن بقــوة ،فــإن الواجهــة األخــرى،
املقابلــة لجزيــرة الروضــة ،واملطلــة عــى الحديقــة
تقــدم بعــدا ً أكــر خصوصيــة وحميميــة .نصــت

فلورســتانو دى فاوســتو ،منظــر تجــاه جزيــرة الروضة (نســخة
تُظهــر رشفــة الطابــق األول ،واملدخــل إىل الحديقــة ،والــدرج
املوصــل للطابــق األريض).

فلورســتانو دى فاوســتو ،اللوحــة  ،34مخطــط مدخــل الحديقــة مــن
قاعــة االحتفــاالت  -منظــر وجــزء مــن مخطــط قطــاع دائــري مــن
قاعــة االحتفــاالت (عــام  1928بالقاهــرة).
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العلــوي.
حــددت دراســتان مختلفتــان كيفيــة تصميــم واجهــة املبنــى الخلفيــة .يف النســخة األوىل كانــت الواجهــة
تتكــون مــن حجمــن مختلفــي االرتفــاع :األطــول يخــص املقــر التمثيــي ،وبينــا يضم الثــاين مقــر املفوضيــة اإلداري.
يف الطابــق الســفيل ،وباســتثناء فتحــة زجاجيــة جانبيــة مدمجــة بــن عموديــن إتروســكانيني ،تراصــت سلســلة مــن

النافــذة نصــف الدائريــة كــا تظهــر مــن حديقــة مبنــى
التمثيــل الدبلومــايس.

ملحة من الحديقة من جانب كورنيش النيل.

إحــدى النســخ األوىل التــي تعــود إىل عــام 1925
عــى وجــود رواق زجاجــي يف الطابق األريض يؤدي
إىل الحديقــة .تــم تحديــث الواجهــة املطلــة عــى
الحديقــة فيــا بعــد .كان تكوينهــا يحافــظ عــى
االمتــداد املوضوعــي الخــاص بالواجهــة الرئيســية.
زودت الواجهــة الجانبيــة ،املقابلــة لجزيــرة روضة،
برشفــة تطــل عــى الحديقــة .كان ميكــن الوصــول
إىل الحديقــة مبــارشة عــر االمتــداد نصــف الدائري
الزجاجــي (والــذي يُعرفــه دي فاوســتو بأنــه بهــو
صغــر) ،الخــاص بقاعــة االحتفــاالت ،مــن خــال جانــب الحديقــة مــن ســفارة إيطاليــا الحاليــة عــى كورنيــش النيــل (قــر
ســلم نصــف دائــري.
العــايل ســابقاً) .ســمري رأفــت ،جــاردن ســيتي ،منســيات ،الجــزء الرابــع،
كان الهــدف هــو زيــادة الضــوء الطبيعــي .www.egy.com
يف املســاحات الداخليــة ،وخلــق حــوار مبــارش مــع
الطبيعــة .وهنــا تســتمر عنــارص الطـراز الكالســييك يف الظهــور :قاعــدة محاطــة بأحجــار ناتئــة ،نافذتــان مســتطيلتان
عاليتــان ،نافذتــان مقوســتان ،نوافــذ مســتديرة تــراص عنــد أطــراف النوافــذ الثالثــة املربعــة.
وكأحــد أكــر املظاهــر حداثــة ،متيــزت الواجهــة بوجــود النافــذة دائريــة الشــكل الكبــرة ،التــي كانــت تكمل
التصميــم الداخــي لقاعــة االحتفــاالت ،وتشــق النباتــات الكثيفــة مبصاريعهــا الزجاجيــة املربعــة الكبــرة ذات الهيئة
الحــادة واملتوازيــة .تتدخــل الهندســة املعامريــة يف طبيعــة املوقــع الطاغيــة ،باســتطالة القاعــة الداخليــة تلــك،
خالقــة حديقــة شــتوية ســاحرة .يف وقتنــا الحــايل ،ترتفــع نافــذة دائريــة ذات أعمــدة مــن الطابــق األريض إىل ذلــك

فلورستانو دى فاوستو ،الواجهة الخلفية.

فلورستانو دى فاوستو ،الواجهة الخلفية.

النوافــذ املســتطيلة عــى طــول الواجهــة بالكامــل .كانــت األطــر املســتطيلة املغطــاة بحواجــز شــبكية ،واملوزعــة
بشــكل يتطابــق متام ـاً مــع نوافــذ الواجهــة ،تحــدد اســتمرارية املخطــط التشــكييل .ويف الطابــق العلــوي ،ظهــر
الســعي لتحقيــق التامثــل .يف طــرف أقــى ،تجــاور نافذتــان تعلوهــا قــورصة مرتكــزة عــى أرفــف ثــاث نوافــذ
مســتطيلة الشــكل ،ويف الطــرف اآلخــر ،تتجــاور نافذتــان عاليتــان مســتطيلتان ،وتالمســان يف ارتفاعهــا الطابــق
الثــاين ،ويفصــل أطرهــا الزجاجيــة رشيــط مزيــن بنقــوش دائريــة غائــرة .وإذا كان الطابــق الثــاين يف الواجهــة
الرئيســية املطلــة عــى النيــل مصمتـاً ،فــإن نوافــذه ،عــى النقيــض ،كانــت تُــرى يف الواجهــة الخلفيــة ،حيــث كانــت
		
تسبق ثالث فتحات دائرية ثالث فتحات أخرى شبه دائرية (مقوسة) .يف الكتلة املجاورة ،األقل حجامً،
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ملحة من الواجهة الخلفية.

كانت توجد نافذة كبرية مقوسة بني فتحتني مستطيلتني ،مام يذكرنا بطراز النوافذ الفينيسية إىل حد ما.
يف التصــور الخــاص بتصميــم الواجهــة الخلفيــة ،تظهــر مجموعــة متنوعــة مــن النوافــذ منهــا املقوســة ،والدائريــة ،أو
املقــورصة ،أو نصــف الدائريــة .كان التصميــم يبــدو غــر دقيــق ،وغــر مؤكــد ،عــى الرغــم مــن أن الســعي لتحقيــق
التــوازن التامثــي كان اش ـراط الط ـراز الكالســييك األســايس .كانــت الحلــول األوليــة املختلفــة تؤكــد بجــاء مــدى
االتصــال بالتقاليــد القدميــة واملتوســطية؛ يكفــي أن نذكــر العنــارص املعامريــة الدائريــة املســتوحاة مــن العــارة
الرومانيــة 32أو مــن الجســور النهريــة.
كانــت النســخة املعدلــة مــن تصميــم الواجهــة الخلفيــة تنــص عــى وجــود ثــاث بنايــات متفاوتــة االرتفــاع
تهــدف إىل إعــادة التــوازن إىل املعايــر الجداريــة لتحقيــق التناظــر ،والتوزيــع املتناغــم للفتحــات .كان هيــكل املبنى
الخــاص باملقــر اإلداري للمفوضيــة يســتطيل ،محقق ـاً تأث ـرا ً برصي ـاً أكــر تركي ـزا ً .كان الكســاء الحجــري الخارجــي
يتنــاوب الظهــور مــع تكســية باأللــواح تحيــط بهــا أطــر متعــددة األشــكال الهندســية ،وتوجــد بهــا نوافذ مســتطيلة،
يفصلهــا عــن بعضهــا البعــض رشيــط زخــريف .يف كتلــة البنــاء املركزيــة ،التــي تتفــق وردهــة االنتظــار ،تــم تعديــل
طـراز النافــذة الفينيســية الكبــرة لتتخــذ منطـاً إتروســكانياً .أمــا املبنــى املقــرر للتمثيــل الدبلومــايس فأظهــر ،عــى
النقيــض ،توازنـاً تركيبيـاً واضحـاً ،وقــد احتــوى عــى نوافــذ مقــورصة وأخــرى مســتطيلة تعلوهــا ســواكف يف الطابــق

فلورستانو دي فاوستو ،بهو املدخل من ناحية الواجهة املطلة عىل النيل.

األول .أمــا يف املســتوى األعــى ،فت ـراص الفتحــات بطريقــة تجعــل النوافــذ نصــف الدائريــة تتوســط أزواج ـاً مــن
تلــك الدائريــة .ويف الــدور األريض ،اخرتقــت النافــذة الزجاجيــة الكبــرة نظريــة نوافــذ املبنــى املســتطيلة .تنتهــي
الواجهــة بالبهــو الصغــر البــادي خلــف تلــك النافــذة النــص الدائريــة الكبــرة.
ال يع ـ ُّد البحــث يف أنــواع الفتحــات التــي تظهــر عــى الواجهــة الخلفيــة أم ـرا ً ثانوي ـاً ،ســواء يف عالقتــه
بالســياق ،أو بتجديــدات العــارة الحديثــة .يحتــاج املبنــى ،الــذي ميتــد بشــكل طــويل ،إىل تنــوع يف الفتحــات
التــي تتخلــل نســيجه الجــداري ،لكــر رتابــة الشــكل املســطح .عــى الرغــم مــن األحجــام املختلفــة التــي يتكــون
منهــا املبنــى بأكملــه ،والتــي تتفــاوت يف ارتفاعاتهــا ،وتتداخــل يف مســتوياتها ،كان ينبغــي أن يُحــدث تأثــر مــرأى
هــذا الجنــاح نوع ـاً مــن التفاعــل اإلدرايك .بخــاف ذلــك ،حــال عــدم وجــود رشفــات بــارزة دون وجــود تأث ـرات
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الضــوء والظــال .وجــدت الحاجــة إىل ديناميكيــة متعــددة األوجــه تعب ـرا ً يف حلــول تــم تبنيهــا يف تأطــر النوافــذ
متعــددة األشــكال ،ذات الخطــوط الحــادة أو املقــورصة :وهــي تصميــات 33توضــح العالقــة الوثيقــة بــن العنــارص
الرتكيبيــة األساســية والبنيــة املعامريــة .كان مظهــر الجــدار يتســم بحداثــة أكــر بفعــل حيويــة تفاصيلــه .مل يتــم
تعديــل األشــكال وفــق دليــل أســلويب بعينــه :ميكننــا إدراك محاولــة خلــق إشــارات جديــدة لضبــط التصميــم
املعــاري املســتوحى مــن التقاليــد .34يف أعــال دي فاوســتو ،ال توجــد أعــال تجريبيــة ميكــن مقارنتهــا مببنــى
القاهــرة .ميكننــا فقــط أن نفــرض وجــود تأثــر لبعــض األعــال املعامريــة يف الوطــن األم ،والتــي متتــزج بهــا
حلــول تنبــئ بالحداثــة ،35قــد يتأثــر بهــا هــذا املبنــى ،مــع بقائــه مرتبطـاً بالقوالــب املائلــة للكالســيكية ،وبرصامــة
الهندســة الفراغيــة .لكــن ،مفهــوم الحداثــة عنــد دي فاوســتو كان بعيــدا ً عــا يقرتحــه بعــض املهندســن املعامريــن
اإليطاليــن الذيــن حاولــوا ،يف أوائــل عرشينيــات القــرن املــايض ،36ترجمــة الطابــع الكالســييك أو الكالســييك الجديــد
بشــكل يُضفــي عليــه صبغــة رمزيــة مجــردة .37يف هــذا الشــأن ،ال ينــوى دي فاوســتو تحويــل الرتســانة الكالســيكية
إىل تصميــم منطــي للصيــغ مبــا يخفــف مــن حــدة الرصامــة التــي متيزهــا .مــن املؤكــد أنــه يســعى بحــذر ،وقــد
تأثــر مبعطيــات الحداثــة ،واقتنــع بــذوق بياتشــينتيني 38يف مرحلتــه النهجيــة األوىل ،لتلمــس تجديــدات القــرن
العرشيــن.39
تعتمــد معالجــة التشــكيل املعــاري الخــاص بــدي فاوســتو عــى املخــزون الكالســييك ،عاقــدة يف هــذا
اتصــاالً مســتمرا ً بتاريــخ العــارة اإليطاليــة ،ليــس ألجــل أن تقتبــس منــه صيغـاً بقصــد تاريخــي ،بــل لــي تســتقي
منــه إرثـاً روحيـاً .يســتخدم دي فاوســتو يف هــذا التصميــم العنــارص الكالســيكية كمرجعيــة أساســية .يقــدم أســلوبه
املصــاغ «عــى الطريقــة اإليطاليــة» ،والــذي ال يرتجــم يف إطــار انتــاء لطــراز القــرن العرشيــن ،تأمــاً دقيقــاً
ومحســوباً حــول العنــارص الجامليــة التــي تحمــل طابــع التقاليــد الفيرتوفيــة الثقافيــة ،واشــتقاقاتها النهجيــة .تعــر
البنيــة املعامريــة 40عــن بحــث شــخيص ،أكــر مــا تعــر عــن الت ـزام منطــي.
املساحات الداخلية
ردهــة ضخمــة تنفتــح عــى ســلم ذي مدخلــن بــه درابزيــن مــن الرخــام الفاخــر املعــرق .ميهــد زوجــان
مــن األعمــدة اإلتروســكانية مــن الرخــام الصناعــي 41هــذه املفاجــأة .تجعــل عظمــة املــواد املــكان مهيبـاً .تكتســب
األحجــام الجافــة ،واألطــر مربعــة الشــكل ،مظهـرا ً لينـاً تحــت الضــوء الطبيعــي واالصطناعــي .يف البدايــة ،مل يكــن
مــن املقــرر أن يُصنــع درابزيــن الســلم مــن الرخــام ،بــل مــن الحديــد املطــروق .42يكشــف التصميــم الفنــي
الجميــل ،الــذي يعــود إىل مايــو  ،1929عــن نوايــا املصمــم الــذي أدخــل إضافــات مــن الحديــد املزخــرف يف أشــكال
حرشــفية ،وهــي زخــارف مســتوحاة مــن ال ـراث الكالســييك.
يتسم املدخل بأنه جيد التهوية ،ويؤدي إىل رواق معمد ذي أرضية رخامية.43
يُ َغطــى الــرواق بســقف مقبــب أســطواين ،بــه مصندقــات بيضــاء .يبــدو أن زخرفــة الســقف ،التــي تتميــز
بهندســتها الواضحــة والبســيطة ،تتفــق مــع زخرفــة أحجــار البــاب الناتئــة ،طبق ـاً لتصميــم دي فاوســتو .يــؤدي

منظر للدرج الكبري من مسرتاح الطابق األول الذي يؤدي إىل شقة السفري الخاصة.
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جزء من السور الرخامي ملنزل السلم الكبري بالتقابل مع مدخل شقة السفري الخاصة.
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السلم الكبري املؤدي إىل شقة السفري الخاصة.
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فلورستانو دى فاوستو ،رسم فني لتفاصيل السلم الرخامي (مايو  ،)1929بإضافات زخرفية تزدان بالحديد املطروق.

الــرواق األنيــق مبــارشة إىل قاعــات االســتقبال.
تنســج مســاحات املقــر الدبلومــايس الداخليــة نســيجاً متنوعـاً وموحيـاً :األســقف املزدانــة بزخــارف جصيــة
هندســية ،واملدافــئ ،والفواصــل الداخليــة ،كل هــذا درســه دي فاوســتو تفصيليـاً .يتضــح أيضـاً اهتــام املعــاري
بتفاصيــل التأثيــث التكميليــة .يف تصميامتــه الخاصــة بالســفارات اإليطاليــة ،يتســلل حــس معــاري زخــريف متســق.
ومــع ذلــك ال يغــزو دي فاوســتو ذلــك الجــزء مــن التصميــم والــذى يُدعــى ديزايــن ،والــذى يظــل مجــرد مجــال
مستكشــف.
هنــا نجــد تكامــا اســتثنائيا يف االختيــارات الزخرفيــة .كانــت عــارة املســاحات الداخليــة ،وتنظيــم الغــرف
تصنــع إطــارا مالمئــا لقاعــات االســتقبال .وبالرغــم مــن أن لــكل مســاحة مهمــة أُعــدت لهــا ،إال أن مســار الدخــول
إىل القاعــات يتســم بالسالســة ،والوضــوح والحيويــة .تتشــكل هيئــة املســاحات يف الطابــق األريض تبع ـاً للضــوء،
وتكشــف النظــرة الفاحصــة لهــا عــن حداثــة مل تتبــدل .قاعــة االحتفــاالت (الرئيســية) مريحــة وأنيقــة .القاعــة
فســيحة ،وجيــدة التهويــة؛ ال يوجــد بهــا يشء عشــوايئ .تتســم جاملياتهــا بالرصانــة .ال توجــد آثــار لألبهــة :كل يشء

رواق معمد يؤدي إىل قاعات االستقبال.

كيتي مالياتشو
144
_______________________________________________________________________________________________________________________

امتداد نصف دائري (نافذة قوسية) لقاعة االستقبال املطلة عىل الحديقة من زوايا مختلفة.
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محســوب بدقــة وفــق الضــوء الــذي يتســلل مــن الخــارج.
مييــز هــذه القاعــة امتدادهــا نحــو الحديقــة بهيــكل نصــف
دائــري يشــبه املــدرج ( .)Bow Windowوصفــت صحــف
ذلــك العــر تلــك القاعــة بكونهــا قاعــة اســتقبال واســعة تنتهــي
مبــدرج ،يقــع يف مســاحة كبــرة ميكــن توظيفهــا ،تبعـاً للحاجة ،يف
الحفــات الراقصــة الرســمية ،واملطالعــة ،واملؤمت ـرات ،وجلســات
اســتامع املوســيقى .تتزيــن هــذه القاعــة الفخمــة ،التــي تتســم
بطابــع جــريء ،بعــدة أعمــدة يف جوانبهــا األربعــة ،مــا يذكرنــا-
ولــو يف إميــاءة بعيــدة ،-بغرفــة كهنوتيــة ،بســبب تقســيم الحجــم
الداخــي ،الــذي يأخــذ شــكل مــدرج مقــوس أقــرب إىل هيئــة
فلورســتانو دى فاوســتو ،جــزء مــن أعمــدة الــرواق الرخاميــة القريبــة مــن بهــو
االســتقبال الصغــر .يتوافــق النظــام املعــاري مــع الط ـراز اإلتروســكاين ،وفق ـاً
لتفســر أندريــا ّ
بالديــو كــا ورد يف الكتــاب األول ،الفصــل الرابــع عــر ،كتــب
الهندســة املعامريــة األربعــة.1570 ،

قاعة الجلوس الحمراء.

قاعة الجلوس الحمراء.
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قاعة الجلوس الحمراء.
قاعة الجلوس الحمراء.
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حنيــة الكنيســة ،منقــول عــن إحــدى الصحــف.44
تســتضيف هــذه املســاحة اليــوم اللقــاءات ،وهــي مريحــة للغايــة ،ومؤثثــة بآرائــك ومقاعــد مرتبــة بنظــام
شــديد يف الفســحة بــن النوافــذ ،التــي يدخــل منهــا الضــوء وجــال الطبيعــة .متيــل هــذه العنــارص ،يف توليــف
مثــايل ،إىل إلغــاء املســافة بــن الفراغــات املمتلئــة
والفارغــة .تخلــق زخــارف الســقف تناقضــاً برصيــاً
حيوي ـاً مــع تــايش الحيــز الــذي ينتــج عــن شــفافية
النوافــذ ،التــي يلتقــي بهــا يف شــكل هنــديس متناغــم،
يــرزه الضــوء األبيــض واأللــوان التــي تناقضــه .مــا
بــن املمتلــئ والفــارغ ،والضــوء واأللــوان ،تصــر هــذه
الحديقــة الشــتوية فريــدة مــن نوعهــا.
تتصل القاعة الرئيسية بالبهو نصف الدائري

قاعة الطعام من زوايا مختلفة.
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عرب زوج متامثل من األعمدة من الرخام الصناعي ،بلون الحجر الزاهي ،من النوع اإلتروسكاين ،مثبت عىل قاعدة
رمادية .تحتفظ األعمدة واملدافئ املتامثلة ،التي صممها دي فاوستو ( ،)1929بذوق العرص املميز بدون تغيري.
أُطلق عىل قاعة الجلوس الحمراء ،التي تضم مدفأة مامثلة لتلك املقابلة يف القاعة الرئيسية ،هذا االسم بسبب لون

تصميم املدفأة بقاعة أونجاري ّتي.

مشهد لقاعة أونجاري ّتي.

متثــال جيوزيبــى أونجاري ّتــي النصفــي
(اإلســكندرية املرصيــة  - 1888ميالنــو )1970
– جــزء مــن البــاب مــن تصميــم دي فاوســتو.

ستائرها وبسطها :إنها لوحة ألوان محكمة .تبدو هذه القاعة كرضبة فرشاة
سلسة وناعمة عىل خلفية القاعة الرئيسية الكبرية .تؤطر الغرفة أعمدة ونقوش
يف السقف ،تشبه العوارض الطولية .تعكس األبواب ذات املرصعني ،التي صممها
دي فاوستو ،هذا الطيف اللوين.
تكســو جــدران قاعــة الطعــام ألــواح مــن خشــب الجــوز الثمــن.
تـراص خزائــن العــرض التــي توضــع فيهــا املقتنيــات الثمينــة ،وأطقــم األطبــاق
املخصصــة لوجبــات الغــداء الرســمية ،بالتبــادل مــع األلــواح الخشــبية التــي
تكســو الجــدران .يف الجــدار املواجــه ،متنــح املدفــأة الرخاميــة املتناغمــة بلونهــا
األحمــر -البنــي املعــرق ،مــن نــوع رخــام ليفانتــو األحمــر ،القاعــة طابعهــا
القــوي الــذي يؤســس لحــوار مــع املــايض :إنهــا عالمــة مطمئنــة حــول تاريــخ
املــروع والكفــاءات التــي شــاركت يف تنفيــذه .يتكــرر طـراز املدفــأة الخاصــة
بقاعــة الطعــام يف قاعــة أونجاريتــي.

مدفــأة مصممــة لقاعــة الطعــام
(مكــررة يف قاعــة أونجاري ّتــي).
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وصفــت صحــف ذلــك العــر القاعــة
عــى النحــو اآليت« :كانــت قاعــة الطعــام هــي
األكــر رصامــة ،بفضــل كســوتها الخشــبية،
وطابــع األلــوان الحــاد األنيــق ،واملقتنيــات
األخــرى أيضــاً (مقاعــد ،طاولــة ،وحــدات
إضــاءة) والزخــارف.»45
يف غرفــة العمــل ،التــي تُســمى قاعــة
أونجاريتــي ،توجــد مدفــأة كبــرة مــن الرخــام
األبيــض املائــل للزرقــة ،صممهــا دي فاوســتو
فلورستانو دى فاوستو ،منط أبواب الطابق األول.
لقاعــة الطعــام ،وتذكرنــا بطريقــة مبســطة
للغايــة مبثيالتهــا التــي تعــود إىل القــرن الســادس عــر (التــي توصــف يف كونهــا مــزودة بســواكف ،وأكتــاف،
وأحجــار ناتئــة خشــنة ،وعرفهــا سيباســتيانو
ســرليو يف عملــه بأنهــا عمــل دوريس .)46وهــي
تعــ ُّد جــزءا ً أصيــاً مــن التقاليــد اإليطاليــة.
ال تعـ ُّد كالســيكية األشــكال ،ووضــوح الخطــوط،
واألســقف املزينــة باألشــكال الهندســية الجصيــة،
التــي صممهــا دي فاوســتو ،مجــرد أســلوب،
ولكنهــا انعــكاس شــديد للعالقــة بــن الخــارج
والداخــل ،بــن الفضــاء املعــاري والفضــاء
الحيــوي .حــددت تجربــة التصميــم زخــارف
املســاحات الداخليــة ،ســاعية بشــكل أســايس
إىل ترويــج التميــز التصنيعــي ،ونــر الجــال
اإليطــايل .كانــت الرتكيبــات املعقــدة إىل حــد
مــا ،املصنوعــة مــن الجــص أو الخشــب ،تتشــكل
مــن أمنــاط ،وأطــر ،وزخــارف ،وتعــر عــن طــرح
حديــث للرتســانة الكالســيكية ،مبــا يعكــس
الــذوق اإليطــايل.47
كانــت الصناعــات الحرفيــة اإليطاليــة بنيامينــو فاكّينيـ ّـى ( ،)1895 -1839جــزء مــن ســقف يظهــر فيــه مشــغوالت
مميــزة .فُصلــت األعــال املتعلقــة بزخرفــة نحــت الفــن العــريب الرثيــة ،موجــود يف قاعــة االســتقبال الرئيســية يف منــزل
املبنــى عــن مواصفــات عقــد مناقصــة البنــاء ،جاســتون دي ســان موريــس.
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فلورســتانو دي فاوســتو ،مســاقط ألســقف غــرف مقــر التمثيــل الدبلومــايس .1928 ،نســخة ملجمــل الزخــارف،
واألشــكال الهندســية.

فلورســتانو دى فاوســتو ،رســم ألســقف قاعــات مقــر التمثيــل الدبلومــايس (الردهــة /الــرواق املعمــد /قاعــة
االســتقبال /قاعــة الطعــام /قاعــة الرقــص) .نســخة ملجمــل الزخــارف واألشــكال النباتيــة (أكاليــل /فســاطني/
زخــارف بيضاويــة) مســتوحاة مــن أســقف غــرف القصــور اإليطاليــة يف القــرن الســادس عــر ،وخاصــة قاعــة
ســكارالت يف قــر دوقيــة فينيســيا.
ّ
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و ُعهــد بهــا إىل رشكات متخصصــة تعمــل
يف إيطاليــا .قامــت الــركات اإليطاليــة
التــي كُلفــت بالعمــل بإحضــار املصنوعــات
الخاصــة بالســلم الداخــي الكبــر ،واألشــغال
48
والتجهيـزات املتعلقــة بالتشــطيب ،وزخرفــة
البهــو ،وقاعات االســتقبال ،مبــا يف ذلك املدخل،
والــرواق املغطــى ،والنافــورة ،واألســقف،
واملدافــئ يف قاعتــي الطعــام واالحتفــاالت.
وصــل األثــاث وجــزء مــن الزخــارف مــن
جــزء مــن قاعــة سـ ّ
ـكارالت يف قــر دوقيــة فينيســيا (تنفيــذ بياجيــو وبيــرو دا إيطاليــا .كان األثــاث املرســل ألجــل مقــر
فاينســا.)1501 ،
القاهــرة متثــل فرصــة إلثبــات عظمــة الحرفيــة
اإليطاليــة .مل تتغيــب عــن اســتعدادات
التأثيــث زوجــة الوزيــر روبريتــو كانتالوبــو ( .)1975-1891طُلــب األثــاث مــن ميلكيــو ّرى بيجــا ،49وهــو مهنــدس
معــاري مــن أصــول تنحــدر مــن مقاطعــة إمييليــا ،كــا أنــه مالــك الرشكــة التــي تحمــل االســم نفســه ،ولقــد
تعــاون مــع دي فاوســتو يف كثــر مــن مقــار الســفارات اإليطاليــة يف الخــارج .50نجــح املصمــم يف تنفيــذ أثــاث جديد

للمقــر ،متبنيـاً حلــوالً مغريــة ومبتكــرة ،كان قدمهــا أيضـاً يف القطــاع البحــري .مل يكــن األثــاث يحمــل طابعـاً غريبـاً
وغــر متوافــق مــع الطـراز املعــاري .يبــدو األثــاث وكأنــه نتــاج تطــور طبيعــي للــذوق الــذي مييــل إىل الحداثــة،
تلــك التــي ال ت ُفســد مبــدأ الوحــدة بــن العــارة والديكــور ،بــن الوعــاء واملحتــوى ،ولكنهــا تحافــظ عــى «نســبة»
مــن اإلبــداع التصميمــي .51مــن صحافــة ذلــك العــر نقــرأ :يتوافــق طابــع األثــاث ،يف كل ركــن ،مــع الــذوق الــذي
ُصممــت وفقـاً لــه كل قاعــة :ومــع ذلــك ،كــا الحظنــا فيــا يتعلــق بالعــارة الخارجيــة ،تســود رغبــة يف الجمــع
بــن الحداثــة والتقاليــد  -مــع هيمنــة مــررة لتلــك األخــرة ،-بالتناغــم مــع االســتخدامات الخاصــة بــكل قاعــة،
وتقاليدهــا .يتميــز األثــاث واملفروشــات ،يف كل ركــن ،بإيقــاع خــاص ،ويثــرون ،وفقـاً للحــال ،انطباعـاً مــن البهجــة،
أو الرصامــة ،أو املــرح .يظهــر قــدر كبــر مــن االهتــام بالزخرفــة الداخليــة مــن خــال رســومات الســقف .نالحــظ،
بشــكل خــاص ،القــدرة عــى الجمــع بــن العنــارص الهندســية ،مبــا
يف ذلــك شــعارات النبالــة ذات الشــكل املعــن ،واملصندقــات،
أو الزخــارف الكثيفــة متعــددة األضــاع ،التــي حددهــا بالفعــل
دي فاوســتو ،الــذي وقــع عــى تصميــات التفاصيــل ،منــذ مايــو
 .1928تــم تفضيــل الزخــارف الهندســية عــى تلــك النباتيــة،52
التــي كانــت توحــي مبخطــط اســتعاري مســتلهم مــن طــراز
ـكارالت يف قــر دوكايل مبدينــة فينيســيا ،أو مــن ط ـراز
قاعــة سـ ّ
شــقق الفاتيــكان.
بالنســبة لقاعــة الرقــص ،كان التصميــم ينــص عــى وجود

فلورستانو دى فاوستو ،تصميم مدافئ قاعة االستقبال األوىل ،وقاعة الطعام ،وقاعة الرقص.

كانديــدو بورتينــاي ( ،)1962-1903طاقــم بورســلني جينــوري بطــراز
لوحــة دونّــا صوفيــا كانتالوبــو ،مــري عــى منــط طاقــم ُصنــع
زوجــة الوزيــر املفــوض الــذي أســهم خصيصــاً للخديــوي إســاعيل.
يف تأثيــث املفوضيــة اإليطاليــة يف
القاهــرة بــن عامــي  1931و.1932

كتــاب الهندســة املعامريــة الســابع لسيباســتيانو
ســرليو (مــن بولونيــا) .وفيــه يتنــاول كثــرا ً مــن
الحــوادث التــي قــد تحــدث للمعــاري ،يف أماكــن
مختلفــة ،ويف مواقــع عمــل شــتى.
Sebastiani Serlij Bononiensis Architecturae
liber septimus. ... Ex musaeo Iac. de Strada
... ex officina typographica Andreae Wecheli,
1575, Capitolo XXVIII.
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مدفأتــن متامثلتــن تعلوهــا ســواكف دورســية ،وقمــة هرميــة الشــكل مكشــوفة ،ومتيزهــم الكتابــة الالتينيــة nec
( prope, nec proculال هــو قريــب وال بعيــد) .احتفظــت املدفأتــان ،بعــد تنفيذهــا ،باملالمــح املحــددة يف
التصميــات ،ولكــن بُنيــت القمــة الهرميــة مســترتة داخــل
الجــدار.
فيــا يتعلــق باملدافــئ الخاصــة بقاعــة الرقــص ،املــكان
الــذي يجــذب األنظار بشــكل أكــر يف املقر ،فضل دي فاوســتو
اســتخدام الرخــام اإلفريقــي .53ميكننــا تلمــس أســباب ذلــك
االختيــار يف التقديــر الواضــح للموقــع ،وللتقليــد الرومــاين
يف نحــت التامثيــل القدميــة مــن حجــر الجرانيــت القــادم
مــن مقاطعــات اإلمرباطوريــة ،يف جنــوب البحــر األبيــض
املتوســط .54تــم االنتهــاء مــن مبنــى التمثيــل بالقاهــرة عــام
 .1931منــذ بدايــة التخطيــط للمبنــى ،احتفــظ بالهــدف

فلورستانو دى فاوستو ،مدافئ قاعة الرقص.

فلورستانو دى فاوستو ،رسم للقضبان الحديدية لنوافذ الطابق األريض املرتفع ،والجانبية عند املدخل.

واحدة من املدافئ املوجودة يف قاعة االستقبال الرئيسية من الرخام الرمادي الزاهي.
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الطمــوح الــذي يســعى لنــر ،ونقــل أفضــل التقاليــد املعامريــة اإليطاليــة ،التــي تتحــاور مــع القديــم ،والطبيعــة،
والبيئــة املحيطــة .ال ميكننــا تعريــف املرحلــة االستكشــافية التــي انطلــق منهــا املــروع باعتبارهــا عمليــة تحديــث
فنــي وتقنــي معــاري فقــط ،ولكنــه عمليــة تؤســس لحركــة ثقافيــة تقتحــم حقــل الفنــون الزخرفيــة وصقــل
الــذوق.
مــن هــذا التحليــل ،نــدرك أن فكــرة تأثيــث 55املقــر الجديــد للمفوضيــة مل تخضــع ملظاهــر التعريــب ،أو
االعتــاد عــى االتجاهــات املتحفيــة ،التــي تزيــن الســفارات باألثــاث القــادم مــن القصــور امللكيــة للوطــن األم أو
مــن العقــارات اململوكــة للدولــة .يتجــدد مفهــوم التمثيــل عــر أناقــة الزخــارف ووظيفيتهــا .وفيــا يخــص تأثيــث
امللحقــات ،حــدث تطــور حــذر يف الــذوق :يفســح القديــم املــكان ملــا هــو طليعــي .اتســمت مالمــح األثــاث
بالرشــاقة .يفتــح التجريــب يف مقــر القاهــرة البــاب أمــام تجــارب تشــاركية جديــدة .إن الطابــع الــذي يفرضــه
األثــاث عــى املســاحات يتفــق مــع عمليــة تحــول املجتمــع ،وبشــكل غــر مبــارش مــع إرشــادات الــوزارة التــي
أطلقــت ،يف تلــك األعــوام ،عمليــة إعــادة هيكلــة الرتــب الدبلوماســية .56يــرز هنــا ،وفــق عقليــة حديثــة ،مــا ميكــن
أن ندعــوه «صقــل الــذوق» ،ويــأيت تعب ـرا ً عــن القيــم املتأصلــة يف ثقافــة العصــور القدميــة ،ويف النبــوغ الحــريف
الــذي يتميــز دوم ـاً بكونــه نقطــة تخصــص الصناعــات التحويليــة ،والعبقريــة الفنيــة اإليطاليــة .يتامهــى مفهــوم
التمثيــل الدبلومــايس الجديــد ،الــذي افتتــح مــع مقــر القاهــرة ،مــع فكــرة الضيافــة ،مــن خــال إقامــة مســاحات
واســعة ،مريحــة وعرصيــة ،حيــث يلــوح الجــال يف استشــعار عبــق الصناعــة اإليطاليــة .كانــت الهيئــة الدبلوماســية
قــد أدركــت بوضــوح مــن خــال ذلــك الســياق أنهــا متتلــك مرشوع ـاً كب ـرا ً يعتمــد عــى مفهــوم العيــش الجيــد،
والعمــل الجيــد ،مبــا يعنــي مطابقــة الحــدس الفنــي واملعــاري بالحــدس الســيايس .يف أوائــل العرشينيــات مــن
القرن املايض ،تغريت الظروف السياسية ،وأصبح املقر الجديد يلعب دورا ً يهدف إىل تعزيز قيم الحداثة.
كان الشــعور بالتجديــد ،وفــق معايــر جديــدة ،وحــس يهتــم باســتيعاب الــدرر الفنيــة اإليطاليــة ،يعيــد
ربــط الجوانــب الثقافيــة واالحتفاليــة مبفهــوم االســتمرارية التاريخيــة .اتضــح أن االهتــام بصــورة إيطاليــا ال يخــص
الطبيعــة املعامريــة وحدهــا ،بــل ميتــد إىل مجــال فــن الضيافــة ،الــذي تطــور ليصبــح منهجـاً ثقافيـاً يُطبــق أســلوب
الحيــاة «اإليطاليــة» .ويف هــذا الشــأن مل يتنافــس أفضــل املهنيــن فحســب ،بــل أفضــل الصانعــن والحرفيــن أيضـاً،
مــن فريتّــا للتجهي ـزات إىل جينــوري ،57تحــت إدارة جيــو بونتــي  ،الــذي زود املفوضيــة بالكامليــات مــا جعلهــا
تبــدو عرصيــة ورصينــة ،يجتمــع فيهــا الحــارض واملــايض ،لــي يرســا خطــى املســتقبل الواعــد الــذي تعلــق عليــه
الجاليــة اإليطاليــة  -عــر العمــل الدبلومــايس -تطلعاتهــا املرشوعــة.

« 9جزيــرة الروضــة (وتعنــي الحديقــة) تقــع أمــام مدينــة القاهــرة،
وهــي واحــة مبهجــة تغطيهــا الظــال ،وتتناثــر بهــا األطــال األثريــة.
يربطهــا بالقاهــرة جــر مــن القــوارب ،يســتقر أمــام أحــد حصــون
إبراهيــم بــك[ُ .]...مهــدت طرق ـاً كثــرة جميلــة يف الجزيــرة عــى يــد
الفرنســيني[ ،]...وقــد شــيدوا أيض ـاً طاحونــة هــواء لهــا ســتة أذرع يف
طــرف الجزيــرة الشــايل .يف الطــرف اآلخــر كان يوجــد مقيــاس النيــل
الشــهري [ .]...كان الهــدف منــه قيــاس ارتفــاع فيضــان النيــل رســمياً
[.»]...

 1ماريــا كونشــيتّا ميلياتشــو ،يف معامريــون ومهندســون إيطاليــون
مــن املــرق إىل املغــرب ،إعــداد إتســيو جــودويل وميلفــا جياكوميـ ّـى،
دار نرش ماسكييتّو ،فلورنسا ،2005 ،ص .174 -143
Maria Concetta Migliaccio, ad vocem, in Architetti e
Ingegneri italiani dal Levante al Magreb, a cura di Ezio
Godoli e Milva Giacomelli, Maschietto editore, Firenze,
2005, p. 174 -143.
 2اهتــم املهنــدس املعــاري إرنســتو فريوتــي ،يف قــر عابديــن،
بــن عامــي  1919و ،1936بأعــال التوســعة ،وتجديــد طــرز املســاحات
الداخليــة ،منوعــاً بــن طــراز عــر النهضــة ،والــذوق العــريب-
البيزنطــي :تحويــل ســلم الــرف إىل طــراز لويــس الســادس عــر،
وصالــة البليــاردو إىل ط ـراز عــر النهضــة ،والشــقق امللكيــة ،وقاعــة
العــرش إىل الطـراز العــريب ،وشــقق الــزوار امللكيــن األجانــب ،والردهــة
إىل طــراز عــر النهضــة ،واملــرح عــى النمــط اإليطــايل .انظــر:
إتســيو جــودويل ،أعــال إرنســتو ف ّريوتــي بــك ذات الطـراز العــريب ،يف
‘’ ،’’Quasarعدد رقم  ،18يوليو -ديسمرب  ،18 ،1997ص.58 – 31 .
Ezio Godoli, Le architetture in stile arabo moderno di
Ernesto Verrucci Bey, in ‘’Quasar’’. Quaderni di storia
dell’architettura e restauro, n. 18, luglio-dicembre 18 ,1997,
pp. 58-31.
 3كريســتينا بالّينــي ،أعــال املهنــدس باولــو كاتشــا دومينيــوين
املعامريــة قبــل العلمــن ( ،)1938 -1924يف الـراث املعــاري والفنــي
جياكوميــى،
ّ
اإليطــايل يف مــر ،إعــداد :إتســيو جــودويل ،ميلفــا
أرتشيجروســو ،ص .217 -199 .انظــر :ماريــا كونشــيتّا
إيفيجــى،
ّ
ميلياتشــو ،يف معامريــون ومهندســون إيطاليــون مــن املــرق إىل
جياكوميــى ،دار نــر
ّ
املغــرب ،إعــداد إتســيو جــودويل و ميلفــا
ماسكييتّو ،فلورنسا ،2005 ،ص .113 -109
Cristina Pallini, Architecture of Engineers Paolo Caccia
Dominioni before El Alamaein (1938-1924), in Italian
Architectural and Artistic Heritage in Egypt, a cura di Ezio
Godoli, Milva Giacomelli e Ulisse Tramonti, Effigi, p. -199
217. Cfr. Maria Concetta Migliaccio, ad vocem, in
Architetti e ingegneri italiani dal Levante al Magreb,
Maschietto editore, Firenze, 2005, p. 113 -109.
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 5عقــدت إيطاليــا ومــر يف عرشينيــات القــرن املــايض عالقــات
سياســية وطيــدة .ويُذكــر يف هــذا الشــأن تقريــر وزارة الخارجيــة الــذي
أعــده الكونــت كاتشــا دومينيــوين مبناســبة تقديــم أوراق اعتــاده إىل
فــؤاد ،وقــد ُســمح لــه بإلقــاء حديثــه باللغــة اإليطاليــة .وبالرغــم مــن
أن بعــض الهيئــات الصحفيــة كـ»األهــرام» ،ذات التوجــه القومــي،
كانــت قــد عارضــت اســتخدام اللغــة اإليطاليــة كلغــة دبلوماســية،
وأنكــرت ذلــك عــى ســلفه الكونــت ألدروفانــدي ،إال أنــه يف ينايــر مــن
عــام  1923جــرت األمــور عــى نفــس النحــو الســابق يف مناســبة
تقديــم أوراق االعتــاد .ويف التقريــر ،يُذكــر أن فــؤاد قــد اســتبقى
الكونــت كاتشــا دومينيــوين مبــودة كبــرة ،معــرا عــن تقديــره العميــق
للبعثــة الدبلوماســية اإليطاليــة يف مــر .ويف تقريــره املوجــه إىل وزارة
الخارجيــة ،عــر الكونــت عــن مشــاعر املــودة العميقــة التــي توجــه
نحو إيطاليا.
عقــد الكونــت كاتشــا دومينيــوين عالقــات اح ـرام مــع زغلــول باشــا،

رئيــس الــوزراء املــري ( 26ينايــر  24 -1924نوفمــر  ،)1924مــن
خــال زيــارات متبادلــة ،وقــد أقــر الكونــت أن األجــواء املرحبــة
بالحكومــة امللكيــة اإليطاليــة قــد خُلقــت عــى يــد القائــم باألعــال
الســابق أرمانــدو كوتــش ،ووفــق سياســة توافــق .انظــر :أرشــيف
العاملــن ،السلســلة الثامنــة ،القاهــرة ،تقريــر  10أبريــل  .1924يف
هــذه البيئــة السياســية املرحبــة تشــكلت شــخصية إرنســتو ف ّريوتــي
الــذي اســتطاع ،بصفتــه معــاري القصــور الخديويــة ،عقــد شــبكة مــن
العالقــات املتفــردة بــن الحكومتــن .كان اعتــاد ف ّريوتــي يف أوســاط
البــاط امللــي ميثــل منــوا ً متواصـاً ،مدعومـاً بتشــابه األذواق ،وبتشــارك
األفــكار املاســونية ،التــي كانــت تجمعــه بامللــك فــؤاد ،الشــغوف
بإيطاليــا ،واملقــدر لهــا؛ ألنــه أتــم فيهــا دراســاته العســكرية يف مرحلــة
الشــباب .كان املعــاري ،ابــن إقليــم مــاريك ،امل ُجيــد لعــدة لغــات
واملحــب ملباهــج الحيــاة املدنيــة ،رفيقــاً مختــارا ً ،ومستشــارا ً لبقــاً،
ومتحدثـاً مقربـاً يف الرحــات املؤسســية التــي كان فــؤاد يقــوم بهــا يف
أرجــاء أوروبــا .ورسعــان مــا أفــاد هــذا التقــارب إيطاليــا ،والجاليــة
اإليطاليــة يف مــر .بــدا يف ن ـرات كلامتــه الــودودة التــي وجههــا إىل
مستشــاره املؤمتــن ف ّريوتــي ،كــا يظهــر يف خطــاب خــاص للغايــة
وصــل يف عــام  1932إىل وازرة الخارجيــة ،أن فــؤاد يأمــل يف تعليــم
إيطــايل لــويل عهــده الشــاب فــاروق ،متمني ـاً لــه أن يحظــى بتكويــن
فكــري وخلقــي ذي طابــع ملــي إيطــايل .كان يرغــب يف أن يقيــم ولــده
يف إيطاليــا لفــرة طويلــة ،وأن يرافقــه عنــد عودتــه جــرال إيطــايل
ميتلــك ثقافــة واســعة ،وأفــكار سياســية واضحــة (مــن املحتمــل أنــه
كان يُلمــح إىل الجــرال الشــهري فيتّوريــو أزينــاري دي برينيتســو،
مســاعد ملــك إيطاليــا ،والــذي أبــدى متيــزا ً واضحــاً يف معركــة
كوســتوزا) ،وقــد علقــت يف ذهنــه ذكــرى تكوينــه العســكري يف
أكادمييــة تورينــو العســكرية .تســبب ولــع فــؤاد بإيطاليــا ،خاصــة يف
أوىل ســنوات حكمــه ،يف اضطرابــات عــدة للقــوى األجنبيــة األخــرى،
ولربيطانيــا .انظــر :مصــدر ســفارة مــر ،مظــروف  ،254خطــاب  6مــن
أبريل .1932
 6بالرغــم مــن أن تلــك الفــرة مل تكــن مشــجعة لالســتثامرات
العقاريــة ،كانــت الحكومــة اإليطاليــة متتلــك خطة طموحة لإلنشــاءات
اريل ،األثــري ورئيــس
املدرســية ،وخاصــة يف مــر .كان إرنســتو ســكيابّ ّ
الجمعيــة اإليطاليــة للبعثــات الخارجيــة ( ،)ANSMIوالكوماندتــور
بــرو بارينــي ،الشــخصية البــارزة التــي تــرأس إدارة املــدارس اإليطاليــة
بالخــارج ( ،)DIESيقفــان وراء هــذه الخطــة .كان تشــجيع العمليــة
التعليميــة بــن أبنــاء الجاليــة يتــم بدافــع حاميــة اللغــة والثقافــة
اإليطاليــة ،وخاصــة يف املناطــق النائيــة التــي يقطنهــا ســكان ينخرطــون
يف أنشــطة عامليــة ،مثــل موقــع املناجــم يف القصــر .كان املهنيــون
يتقاســمون موقــع العمــل يف كنيســة بورســعيد .اتســعت الرشاكــة بــن
املتخصصــن لتشــمل أيضـاً مــروع مقــر أنقــرة ،يف عــام  ،1935والــذي
مل يكتمــل إال بــدءا ً مــن عــام  ،1937عنــد عــودة كاتشــا دومينيــوين مــن
الحملة يف إفريقيا الرشقية.
 7انظر :مصدر سفارة مرص ،مظروف .232
 8إيزيــدور جوســتني ســيفريين تايلــور ،ســوريا ومــر ،فلســطني
ويهودا ،باريس .1857
Isidore Justin Séverine Taylor, La Syrie L’Égypte, La
Palestine et la Judée: Considérées sous leur aspect
,historique, archéologique, descriptif et pittoresque, Paris
.1857

10
Cinque mois au Caire et dans la Basse Égypte par Gabriel
Charmes, 1880.
« 11جزيــرة الروضــة التــي تزدهــر بالزهــور والنباتــات ،وريــف
الجيــزة الســعيد ،ميتــدان حتــى الصحـراء الليبيــة ،التــي تكتــي بضــوء
وردي يف الفجــر ،ضــوء وردي خفيــف وشــفاف ،مــع ملســات ســاوية
اللون».
12
Arthur Rhoné, L’Égypte à petite journées: Le Caire
d’autrefois, 1910.
 13رافــد النيــل الصغــر ،الــذي غالبــا مــا يجــف ،يتعــرج بــن الضفــة
وجزيــرة الروضــة الكبــرة ،صاعــدا ً بــن خــرة زاهيــة يف آفــاق ســهل
الجيزة.
 14صحيفــة « ،»L’Avvenire di Tripoliاملقــر الجديــد للمفوضيــة
اإليطالية.1932 /5/8 ،124 ،5 ،
 15نفس املرجع السابق.
ُ 16صمــم جــاردن ســيتي ،الــذي يُع ـ ّد أجمــل أحيــاء القاهــرة ،يف
عــام  ،1905عــى يــد املهنــدس وعــامل النباتــات ،جوزيــه المبــا ،وفــق
فكــر حــر ،ورؤيــوي ،ومجــدد .بــن التشــكيل الفريــد لقطــع األرض
التــي تحيــط بهــا الطــرق ،وتحدهــا خطــوط مقوســة ،يتميــز -يف موقــع
متناســق وفــق املجمــوع العمـراين الكامــل -املظهــر الخارجــي لقطعــة
أرض تقــع بــن قوســن يتقطعــان بطريقــة تشــبه ســمكة الشــبوط.
انظــر ســمري رأفــت ،منســيات ،الجــزء األول 6 ،أغســطس .1998 ،يبــدو
شــكلها ،وكأنــه يشــبه – أكــر مــن نبــع مــاء عــذب -مظهــر عــن (وقــد
يــدور بالخلــد هنــا ســؤال حــول مــدى عالقــة هــذا الرمــز املاســوين
بالروحيــات املرصيــة القدميــة) .كانــت قطعــة األرض موضــع الحديــث
تســتضيف يف طــرف منهــا املســاحة العامــة الخــراء الوحيــدة يف
الحي .كانت قطع األرض األخرى تحيط بها األسوار.
جوزيــه المبــا (؟ )1914 -التحــق باملدرســة الوطنيــة للبســتنة يف
فرســاي ،والتــي تأسســت يف عــام  ،1874عــى يــد بيــر جوينــاو،
لتكويــن زارعــي بســاتني متمكنــن .كان مهنــدس املناظــر الطبيعيــة
الفرنــي قــد أتــم معرفتــه بعلــم النباتــات ،وحصــل عــى تكرميــات
عــدة بــن عامــي  1898و ،1900مــن لجــان تحكيــم مســابقات كــرى.
أراد التخصــص يف تنظيــم الحدائــق مدفوع ـاً بتنظيــم حدائــق رشكــة
دي بــان دي مــر يف إمــارة موناكــو .كانــت زراعــة النباتــات الغريبــة
املخصصــة إلفريقيــا الصغــرة ،أكــر أقســام حدائــق موناكــو إيحــا ًء،
مــن تصميــم إدوارد أندريــه (مســاعد البــارون هاوســانّ) يف عــام
 ،1893ميثــل حـاً ناجحـاً يف غــرس أنــواع عشــبية يف أرض جافــة ،وجــو
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بعــد أن نُقلــت املســات يف العهــد اإلمرباطــوري ،عندمــا دخلــت رومــا
يف اتصــال مــع حضــارة الفراعنــة ،اســتوعبهم اإلدراك العــام كعنــارص
ســتوضع يف املعابــد الرومانيــة ألجــل عبــادة اآللهــة املرصيــة القدميــة.
وحــول الوقائــع التاريخيــة ،واألســطورة ،تــرد عــى الذهــن -بعــد
متحيــص -اإلشــارة إىل رضيــح أغســطس يف القــرن األول قبــل امليــاد ،مع
املســلتني مــن الجرانيــت (توجــدا اآلن يف ميــداين الكويرينــاىل
وإيســكويلينو) ،اللتــن نُقلتــا مــن مــر ،ووضعتــا يف مدخــل األثــر
الجنائــزي الــذي يحتفــي مبوقعــة أتســيو يف  31قبــل امليــاد ،وهزميــة
أنطونيــوس وكليوباتــرا .تبــث العنــارص املعامريــة -التــي ترتبــط يف
عالقــات متناغمــة ،وتحيلنــا إىل رؤى برازينــي -هنــا رســالة ذات مغــزى
مجازي.

اإليطــايل ،الــذي ينبغــي ترويجــه يف الخــارج .كان التجديــد الــذي أضافه
دي فاوســتو ،أو باألحــرى ،أعضــاء اللجنــة الدامئــة لتأثيــث املقــار
الخارجيــة ،والتــي كان روبريتــو بانينــي عضــوا ً بهــا أيضـاً ،رضوريـاً مــن
أجــل بلــوغ الحداثــة .يف ديســمرب عــام  ،1925وردت إىل القاهــرة
مذكــرة ،بنــاء عــى توصيــة مــن جويــدو مارانجــوين ،وفيهــا دعــوة إىل
االهتــام مبعــرض مونــزا« ،الــذي كانــت تــزداد أهميتــه يف الحيــاة
الفنيــة اإليطاليــة» .كان مارانجــوين يطــرح عــى روبريتــو بابينــي،
املفتــش آنــذاك يف أكادمييــة الفنــون الجميلــة ،وعضــو لجنــة تجهيــز
وإعــداد املقــار يف الخــارج ويف قــر كيجــي ،لــدى وزارة الخارجيــة،
رغبــة اللجنــة املنظمــة ملعــارض بينــايل مون ـزا يف حضــور متثيــل للفــن
مانجياجــال (،)1928 -1850
ّ
الزخــريف املــري .كان الرئيــس لويجــي
ســيناتور اململكــة ،وعمــدة ميالنــو ،قــد وجــه دعــوة رســمية إىل وزارة
التعليــم العــام يف الحكومــة املرصيــة (مصــدر ســفارة القاهــرة،
مظــروف رقــم  .)206ومــن خــال روبريتــو بانينــي ،اهتــم الكونــت
كاتشــا دومينيــوين ،الدبلومــايس يف القاهــرة ،بتشــجيع التبــادالت
الثقافيــة ،وتنشــيط حركــة الفنــون الزخرفيــة .إنهــا أعــوام مــن الحــاس
لنــر الــذوق اإليطــايل الــذي كان يســعى لرتســيخ نفســه بحــزم يف
الســاحة الدوليــة ،وإليجــاد موطــئ قــدم بــن كــرى شــخصيات ذلــك
العــر .ســيتوىل مارانجــوين ،بعــد ذلــك بعــدة أعــوام ،منصــب مديــر
مجلة « ،»La Casa bellaيف عام .1928

صيفــي حــار .انظــر 7 ،»Journal de Monaco« :مايــو  ،1901العــام
 ،44عدد .2235
يف عــام  ،1904أجــرى جوزيــه المبــا ،لصالــح إدارة العقــارات اململوكــة
للدولــة ،اســتطالعات عــن نظــم رصف األرايض الزراعيــة املرصيــة ،يف
«L’Egypt contemporaine. Revue de la Société Khediviale
][puis de la société sultanieh, de la Société Royale
.1915 ،»d’economie politique, de statistique et de législation
ويف عــام  ،1912كان لــدى املهنــدس الزراعــي ،الخبــر لــدى املحاكــم
املختلطــة ،مق ـرا ً يف شــارع رشيــف ،رقــم  ،6ويف ميــدان اإلســاعيلية،
رقــم  ،5يف القاهــرة .كان هــو كاتــب التقريــر الــذي يحمــل عنــوان:
L’Avenir de la culture du Coton dans l’Afrique du Nord
 ،)(Tunisie, Algérie, Marocواملنشــور يف «Bulletin/Association
 ،»cotonnière colonialeباريــس  .1912وألجــل إعــداد التقريــر ،قــام
المبــا برحلــة دراســية وســياحية يف املغــرب ،يف الفــرة مــن  15مــن
ســبتمرب إىل  15مــن نوفمــر مــن عــام  ،1912مــر فيهــا مبدينــة وجــدة،
وبإقليــم األطلــي األوســط ،كــا يظهــر يف امللحــق الخــاص بعــدد
« ،»Touring club di France, Revue mensuelleالعــام  ،22يونيــو
 .1912تــويف المبــا يف ســن مبكــرة يف حــادث ســر يف منطقــة
هليوبوليــس .أمــا ابنتــه جاكلــن ،التــي فقــدت والدهــا وهــي صغــرة
يف العمــر ،فتزوجــت مــن أندريــه بريتــون ،وانضمــت إىل الحركــة
السرييالية.
 ١٧مرســيدس فوليــت ،املعامريــون والفــن املعــاري يف مــر
الحديثة ،ميزون نوىف إيت الروز ،2005 ،ص.177 .
Mercedes Volait, Architecte e Architectures de l’Égypte
moderne, Maisonneuve et Larose, Paris, 2005, p.177.
 ١٨راجع..Servitudes in The Nile Land & Agricultural Cy :
أصــدرت بلديــة القاهــرة الئحــة التوســع العمــراين لحــي جــاردن
ســيتي ،ووفقــاً لهــا كان ينبغــي تطبيــق القواعــد برصامــة لصالــح
الحفــاظ عــى الصحــة ،واملنظــر الطبيعــي .رسعــان مــا اكتســبت
املنطقــة املالصقــة لضفــة النهــر مظهــر حــي ســكني راق ،ووجــب
إقـرار الئحــة للتوســع العمـراين بهــا ،ت ُنظــم امتيــازات البنــاء ،وخاصــة
العقــارات ذات الغــرض الســكني ،كالفيــات الراقيــة ،أو املبــاين األنيقــة
ذات الوحــدات الســكنية املؤجــرة .وعــى النقيــض مــن ذلــك ،كانــت
ت ُســتثنى منشــآت املنفعــة العامــة ،أو تلــك املخصصــة إلقامــة املقاهــي،
واملطاعــم ،واملحــال .مل يكــن يُســمح بــأن يتجــاوز االرتفــاع مثانيــة
عــر م ـرا ً فــوق مســتوى الحديقــة ،إال لزخرفــة الواجهــات األماميــة
فقــط :كان هــذا الــرط رضوريـاً لضــان اإلطاللــة البانوراميــة .وللحــد
مــن التأثــر البيئــي ،كان ال بــد مــن أن يقــوم البنــاء عــى ثلثــي مســاحة
األرض فقــط .وال ميكــن للبنــاء أن يتــم مبحــاذاة الطريــق ،بــل يجــب أن
يرتاجــع إىل مــا وراء الســياج مبرتيــن عــى األقــل .وكان بنــد التســييج
ينــص عــى ســياج حديــدي ،يرتفــع ملرتيــن ونصــف املــر فــوق قاعــدة
خرســانية يــراوح طولهــا بــن  30و 60ســنتيمرتا ً ،وينتهــي الســياج
بحديــد مشــغول .كان يحمــي االشــراطات الصحيــة بالحــي وجــود
خزانــات للــرف الصحــي ،يف غيــاب شــبكة رصف صحــي تابعــة
للبلدية.
 ١٩ال تعتــر هامشــية هنــا اإلشــارة للتفســر الشــعبي ألهــل فينيســيا
الذيــن كانــوا يــرون يف املســات ،عندمــا ال ت ُعتــر مداخــن ،إشــارة
مميــزة ملبــاين قباطنــة «البحــر» .انظــر :ماريــو نــاين موتشــينيجو،
تاريــخ البحريــة يف فينيســيا :مــن ليبانتــو إىل ســقوط الجمهوريــة،
روما.1935 ،

Cfr. Mario Nani Mocenigo, Storia della marina veneziana:
da Lepanto alla caduta della Repubblica, Roma, Tipo lit.
Ministero della Marina, Uff. Gabinetto, 1935.
راجع أيضاً الدراسات اآلتية:
Elena Bassi, Giannantonio Selva, Architetto veneziano,
Cedam, 1936: Giulio Lupo, La forma “all’antica” del
comignolo veneziano: l’obelisco, ArcHistor III (2016) n. 5.
يوضــح بنــاء بعــض األهرامــات يف بلديــة أورىب ،التــي تعــود إىل القــرن
األول قبــل امليــاد ،كهــرم سيســتيوس ،وهــرم رومولــوس (التــي اختفــت
اآلن) التامس ،والتبادل بني الثقافتني املرصية والرومانية.
 ٢٠كان هــذا القصــد يتجــاوز نتائــج برازينــي ذات الصيــت الرنــان،
والتــي كانــت العــارة الرومانيــة تعيــد عربهــا إنتــاج أجــواء املــايض
البــارويك وذوق برينينــي .كانــت واقعــة خطــة تــران التنظيميــة
املعــارصة ،والتــي ُعهــد بهــا يف البدايــة للمعــاري أرمانــدو برازينــي
( ،)1965 -1879بــن عامــي  1924و ،1925تعـ ُّد تجربــة دالــة ،عــززت
مــن قيمــة برنامــج الدبلوماســية اإليطاليــة اإلنشــايئ .كان التخــي عــن
منــط املبالغــة ،الــذي يحمــل توقيــع برازينــي ،يعنــي بالنســبة
للدبلوماســية اإليطاليــة توفــرا ً يف النفقــات .مل يكــن مــن محــض
الصدفــة أن يحمــل مخطــط إعــداد العاصمــة األلبانيــة ،الــذي تــم
تبســيطه يف رصامــة األشــكال ،والتنفيــذ ،توقيــع دي فاوســتو ،بنــاء عــى
تكليــف مــن وزارة الخارجيــة اإليطاليــة .انظــر :ماريــا كونشــيتّا
ميلياتشــو ،الهويــة والفــن املعــاري يف تجربــة فلورســتانو دي فاوســتو
األلبانيــة ،يف معامريــون ومهندســون إيطاليــون يف ألبانيــا ،إعــداد ميلفــا
جياكوميل وأرماند فوكيش ،إيديفري ،فلورنسا.2012 ،
ّ
Cfr. Maria Concetta Migliaccio, Identità e architettura
nell’esperienza albanese di Florestano Di Fausto, in
Architetti e Ingegneri italiani in Albania, a cura di Milva
Giacomelli e Armand Vokshi, Edifir, Firenze, 2012.
 ٢١صحيفة « ،»L’Avvenire di Tripoliمرجع سابق.
 ٢٢أعيــد طــرح التصميــم يف املقــر الدبلومــايس اإليطــايل يف بونيــس
أيرس.
 ٢٣انتــرت النوافــذ املقوســة يف منطقــة توســكانا .كان منوذجهــا
يوجــد يف قــر ميديتــي ريــكاردي ،وفــق تصميــم مايــكل أنجلــو .كان
الحــل التقليــدي يف الحركــة النهجيــة يقــدم نافــذة عــى هيئــة طبلــة
األذن ،ذات مســاند (أرفــف) لتحمــل العتبــة .تــؤدي بنــا أمثلــة أخــرى
إىل بارتولوميــو أ ّمانــايت ،يف قــر بيتّــي ،وإىل معامريــن آخريــن ينتمــون
إىل النهجية املتأخرة.
 ٢٤يف رودس ،تــرز أعــال فلورســتانو دي فاوســتو مثــل قــر
الربيــد ( ،)1928 -1927وقــر العدالــة ( ،)1924واملــدارس امللكيــة
للبنني ،بالتعاون مع كارلو بوسكاليوىن (.)1925 -1924
 ٢٥يف إحــدى نســخ املــروع كانــت ت ـراص عــى الجــدار الــذي
يحيــط بالبنــاء مســات لهــا قيــاس ذو اتســاق إدرايك مبتكــر .مل تكــن
املســات القدميــة يف رومــا يف عــر ســيكتوس الخامــس متثــل داللــة
النفــوذ فحســب ،ولكــن كان تعيــن موقعهــم يحــدد أســاس منظــور
مــروع إعــادة تصميــم املدينــة الطمــوح .تحفــز هــذه الوظيفــة
التفاعليــة ،التــي تجمــع بــن املســلة واملوقــع العمـراين ،نيــة التواصــل
التــي تســتدعي للذاكــرة مســات رومــا الوافــدة مــن مــر القدميــة.

 ٢٦تثــر فكــرة وضــع أداة لقيــاس الوقــت يف امللحــق الجــداري ملقــر
املفوضيــة الدهشــة بقــدر مــا تثــر الفضــول ،ســواء بســبب األبعــاد أو
بســبب العالمــة املميــزة التــي رسعــان مــا تصبــح نقطــة محوريــة
تجــذب األنظــار .يف الواقــع ،تفخــر التقاليــد اإليطاليــة بكثــر مــن
منــاذج اإلســطرالب ،والســاعات الشمســية ،املوضوعــة عــى الواجهــات،
كعنــر جــايل ،ووظيفــي ،وجــذاب ،مينــح مكانــة للمبنــى .يشــر
اإلســطرالب مجازيــاً إىل تقســيم الوقــت «اإليطاليقــي» .إن حســاب
الوقــت ،الــذي يحــدده العقــرب الضخــم الــذي يُلقــي بظلــه أســفل
الشــمس ،يقــوم حتــاً مبهمــة تكريــم الحضــارة املرصيــة القدميــة،
التــي كنــت مــن أوىل الحضــارات التــي قامــت بحســاب الوقــت (أقــدم
أداة مستخدمة كانت تعود إىل  3.500قبل امليالد).
 ٢٧صحيفة « ،»L’Avvenire di Tripoliمرجع سابق.
 ٢٨ميكيــى بيانــكاىل ،فلورســتانو دي فاوســتو ،مطبوعــات األرشــيف
الدويل.1932 ،
Michele Biancale, Florestano di Fausto, Editions Les
Archives Internationales, 1932
 ٢٩فلورستانو دي فاوستو ،رؤية فن العامرة املتوسطية.1937 ،
Florestano Di Fausto, Visione mediterranea
dell’Architettura, 1937.
 ٣٠إتســيو جــودويل ،ســبيل متوســطية أعــال فلورســتانو دي
فاوســتو املعامريــة يف جــزر إيجــه ،يف عــارة الحداثــة األخــرى ،أعــال
املؤمتــر الســادس والعرشيــن لدراســات فــن العــارة ،جانجيمــى ،رومــا،
.2007
Ezio Godoli, La via della mediterraneità delle architetture
di Florestano Di Fausto per le isole dell’Egeo, in
L’architettura dell’altra modernità, Atti del XXVI Congresso
di studi di Architettura, Gangemi, Roma, 2007.
 ٣١هنــا يتجــذر ،بشــكل فطــري ،مســار دي فاوســتو املتوســطي،
الــذي تــا إعــداد مفهومــه عــن العــارة التطبيقيــة يف أرايض مــا وراء
البحــار ،مــن إيجــه إىل الضفــة الجنوبيــة للبحــر املتوســط ،وصــوال إىل
الصحـراء الليبيــة .ينعكــس جهــده اإلبداعــي يف إيجــه يف نقــاوة صيــغ
منوذجية.
 ٣٢أحــد النــاذج هــو رضيــح يوريســاكس الخبــاز ( 30قبــل
امليــاد) ،يف رومــا ،يف بورتــا مادجيــورى .ال يخلــو األمــر مــن اإلشــارة إىل
الفتحــات املســاة بعــن الثــور  oeil-de-boeufالخاصــة بعــارة

القصــور املرصيــة يف القــرن التاســع عــر ،يف رأس التني ،يف اإلســكندرية
مبــر :قــر الحريــم الخــاص مبحمــد عــي ،والــذي شُ ــيد يف عــام
 ،1828واســتوحي مــن الطـراز الــريك ،الــذي تــرز فيــه إســهامات بيــرو
أفوسكاين (ليفورنو  ،)1891 -1816ثم إرنستو ف ّريوتيش.
 ٣٣تحيلنــا أنــواع الفتحــات املختلفــة املوجــودة هنــا إىل منــاذج
كتــاب ســرليو األصليــة ،وباألخــص إىل الفصــل الثالــث والعرشيــن مــن
الكتاب السابع:
Sebastiano Serlio, Delle finestre nelli tetti, Capitolo
XXXIII, libro VII, in I sette libri dell’Architettura, 1575.
 ٣٤سيباســتيانو ســرليو ،الكتــاب الرابــع ،فينيســيا ،فرانشيســكو
ماركوليني دي فوريل.1537 ،
Sebastiano Serlio, Quarto libro, Regole generali di
architetura sopra le cinque maniere de gli edifici: cioe,
thoscano, dorico, ionico, corinthio, et composito, con gli
essempi dell’antiquita, che per la magior parte concordano
con la dottrina di Vitruuio. In Venetia: per Francesco
Marcolini Da Forli, 1537.
 ٣٥تظهــر حداثــة املبنــى يف الحلــول التقنيــة أيضــاً .يتطلــب
التكييــف الحــراري للمســاحات الداخليــة دراســة مالمئــة إلطــارات
الفتحــات ،كــا يبــدو يف الرســم الــذي يشــمل األلــواح املصممــة
لضامن تنفيذ الفتحات بشكل صحيح ،خالل مرحلة البناء.
 ٣٦أ .بونــا ،املدينــة والعــارة يف ميالنــو مــن القــرن العرشيــن إىل
العقالنيــة ،33 -1921 :يف تاريــخ العــارة اإليطاليــة .النصــف األول مــن
القرن العرشين ،إعداد ج .تشوتيش ،ج .موراتوري ،ميالنو.2004 ،
Bona, Città e architettura a Milano da Novecento al
razionalismo: 33-1921, in Storia dell’architettura italiana. Il
primo Novecento, a cura di G. Ciucci – G. Muratore,
Milano, 2004.
 ٣٧فولفيو إيراتىش ،كا بروتّا ،أوفيتشينا ،روما.1982 ،
Fulvio Irace, Cà brutta, Officina, Roma, 1982.
 ٣٨ماريــو لوبانــو ،مارتشــيلّو بياتشــينتيني ،التــرزا ،رومــا -بــاري،
.1991
Mario Lupano, Marcello Piacentini, Editori Laterza, RomaBari 1991.
 ٣٩باولــو نيكولــوزو ،معامريــو موســوليني ،فرانكــو أنجيــي ،ميالنــو،
.1999
Paolo Nicoloso, Gli architetti di Mussolini, Franco Angeli,
Milano, 1999.
 ٤٠تنتمــي التصميــات التــي تحمــل توقيــع دي فاوســتو ،واملصــور
ة هنــا ،إىل مصــدر تصميــات األرشــيف التاريخــي الدبلومــايس يف
وزارة الخارجيــة ،وقــد نُســخت يف حملــة تصويــر فوتوغ ـرايف قادتهــا
مؤلفــة هــذه الدراســة ،يف إطــار بحــث الدكتــوراه الــذي ناقشــته يف
عام .2006
 ٤١تُظهــر األعمــدة املكســوة بالرخــام الصناعــي ،ألســباب اقتصاديــة

واضحــة ،املهــارة يف قطــاع مــن الحرفيــة الفنيــة التطبيقيــة يف
اإلنشــاءات .بــدءا ً مــن منتصــف القــرن التاســع عــر ،يف رومــا ،حفــز
ظهــور املنشــآت الصناعيــة الخاصــة بأعــال الرخــام الصناعــي انتشــار
هــذه املامرســة التــي أضافــت مســتوى جديــدا ً مــن الشــهرة املميــزة،
ـيل ،الصناعــات
وصــارت إحــدى تطبيقــات البنــاء .انظــر :مارينــا مارتشـ ّ
الرومانية من االحتالل الفرنيس وحتى مجيء الفاشية.2014 ،
Cfr. Marina Marcelli, Le industrie romane dall’occupazione
francese all’avvento del Fascismo, 2014.
 ٤٢كان فــن زخرفــة الحديــد املطــروق أحــد مجــاالت التجريــب
الناجحــة التــي خاضهــا الحرفيــون اإليطاليــون يف مــر .نذكــر
ماتســاكوتيل ( ،)1938 -1865الحــداد وحــريف الحديــد
ّ
أليســاندرو
املطــروق ،والدائــرة املحيطــة بــه والتــي كان ينتمــي إليهــا ســانتى
مينجاتــي ( )1922 -1867الــذي نفــذ املظــات الخارجيــة الخاصــة
مبــرح اإلســكندرية يف مــر ،وأومبريتــو بيلّوتّــو ( )1940 -1882الــذي
تعــاون مــع إرنســتو ف ّريوتــي يف قــر رأس التــن ،الــذي يقــع يف نفــس
املدينــة .تــدل الرســوم التــي تخــص الدرابزيــن ،والبوابــات ،واملصابيــح
املعلقــة ،ومصابيــح الحائــط ،مــن الحديــد املطــروق ،يف مقــر القاهــرة،
والتــي تحمــل توقيــع دي فاوســتو ،عــى مهــارة جديــرة بالتقديــر يف
مجــال التصميــم ،وإعــداد الزخــارف الهندســية ،والرتكيبــات املنحوتــة
املفرغــة ،أو املرســومة عــى هيئــة عنــارص زخرفيــة نباتيــة .وإذا قــورن
املــروع القاهــري بتلــك املرشوعــات املعــارصة لــه ،والخاصــة باملقــار
اململوكــة للدولــة يف تونــس ،واملوكلــة إىل دي فاوســتو ،يتبــن اللجــوء
إىل معاونــة املصمــم اإليطــايل العامــل يف تونــس ،املعــاري فيتــو
ماريــو جيليــو (تونــس ،)1882 ،املشــهور بتصميــم الزخــارف بالحديــد
املطــروق .كان هــذا األخــر قــد اكتســب مهــارة كبــرة يف مجــال
أشــغال الحديــد الفنيــة مــن أجــواء الجاليــة الفرنســية املزدهــرة .يف
تلــك الحالــة ،كان يجــاور دي فاوســتو حــريف محــي ،مــا أفســد
وحدويــة األســلوب .وعــى النقيــض ،يدعــم مــروع مقــر القاهــرة
استقاللية يف تصميم وتنفيذ زخرفة الحديد.
ُ ٤٣عهــد بأعــال الرخــام إىل رشكــة ميدتــي اإليطاليــة املرموقــة.
بريشــيل جارتســيويل ،ميدتــي ،حرفيــو الرخــام الرومانيــون،
ّ
انظــر:
مدينة الفاتيكان ،مطبعة الفاتيكان.1994 ،
Cfr. Priscilla Grazioli, Medici Marmorari romani, Città del
Vaticano, Tipografia Poliglotta Vaticana, 1994.
 ٤٤صحيفة « ،»L’Avvenire di Tripoliمرجع سابق.
 ٤٥صحيفة « ،»L’Avvenire di Tripoliمرجع سابق.
 ٤٦سريليو ،الكتاب الرابع.
Serlio, Libro IV; cfr. Libro VII, De camini & camere al
costume d’Italia, in Tutte l’opere di architettura di
Sebastiano Serlio bolognese; dove si trattano in disegno,
quelle cose, che sono più necessarie all’architetto; … con
l’aggiunta del settimo libro, 1618.
 ٤٧يجــدر بنــا تذكــر األهميــة التــي أعطتهــا حلــول تأثيــث نســخ
مختلفــة مــن معــارض مونــزا ،يف العرشينيــات مــن القــرن املــايض،
والتــي ينبغــي إدراكهــا يف إطــار كونهــا مــادة منوذجيــة لتصميــم
املســاحات الداخليــة التــي كُلــف بهــا مهندســون معامريــون متميزون.
تشــر معروضــات تلــك املعــارض ،بــدون شــك ،إىل التوجــه الفنــي

 ٤٨بــن الــركات التــي أوكلــت إليهــا األعــال الحرفيــة ،نذكــر رشكــة
نيســري إخــوان ألعــال الديكــور Nistri Brothers Decoration
 Companyالتــي أسســها إنريكــو نيســري ( ،)1922 -1871الــذي ولــد
يف بيـزا ،وجــاء إىل القاهــرة يف عــام  ،1901وامتلــك ،مــع شــقيقه ،رشكــة
أثــاث مهمــة ،ومتخصصــة يف أعــال الديكــور ،كانــت تــي رشكــة
بارفيس.
 ٤٩جيوزيبــى ميانــو ،فلورســتانو دي فاوســتو وميلكيــو ّرى بيجــا
ومفوضيــة إيطاليــا امللكيــة يف القاهــرة ،يف مرســيدس فوليــت ،القاهــرة
واإلســكندرية ،العــارة األوروبيــة ،1950 -1850 ،القاهــرة ،معــد اآلثــار
الرشقية الفرنيس ،2001 ،ص.63 -57 .
Giuseppe Miano, Florestano Di Fausto, Melchiorre Bega et
la Regia Legazione d’Italia au Caire, in Mercedes Volait, Le
,1950-1850 ,Caire-Alexandrie, architectures europèennes
.pp ,2001 ,Cairo, Institut Français d’Archéologie Orientale
.63-57
 - ٥٠إذا كان موضــوع الســكن قــد صــار مظهـرا ً حاسـاً يف املعــارض
املختلفــة ،فــإن الحاجــة إىل تطويــر معيــار أســلويب يف تأثيــث مقــار
البعثــات الدبلوماســية مل تكــن أقــل أهميــة .دخــل الــذوق الــذي كان
ينبغــي تعيينــه ألجــل أثــاث املقــار التمثيليــة يف خضــم النقــاش
الوطنــي .أُرشكــت يف ذلــك النقــاش أكــر العقــول رقيـاً يف ذلــك العــر،
مــن أجــل التوصــل إىل حــل معتــر ،ووصــل األمــر إىل حــد طــرح إعــان
مســابقة .بالتــوازي مــع تصميــم املبنــى ،اقــرح الســفري ذاتــه جياكومــو
باولوتــي دي كالبــويل بــاروىن إشــعار املســابقة ألجــل تأثيــث مقــر
الســفارة اإليطاليــة يف الخــارج ،والــذي نُــر عــى صفحــات املجلــة
املصــورة « »Popolo d’Italiaيف ينايــر مــن عــام  .1926وعــى صفحات
تلــك املجلــة ،نقــرأ أن الهــدف هــو «تزويــد املقــر بقطــع أثــاث حديثــة
وجامليــة تحــل محــل الــذوق القديــم ،الزائــف يف أغلبــه» .كان
املوضــوع املختــار ،برغــم اســتلهامه مــن رضورة عمليــة بحتــة ،يُتيــح
للفنانــن حريــة كبــرة يف الصياغــة ،بــرط أن يأخــذوا يف اعتبارهــم أنــه
يُــراد ،يف هــذا املجــال أيضــاً ،ترســيخ طــراز أثــاث إيطــايل حديــث،
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يتــاءم مــع االســتخدام اليومــي لشــقة آهلــة ،ويتناغــم مــع ســمت
النبالــة ،والــذوق املتــوازن اللذيــن تفتخــر بهــا التقاليــد اإليطاليــة.
ســيكون كل مــروع فخــ ًرا للفنانــن اإليطاليــن ،الذيــن يجــب أال
ٍ
مجــد ،ولكــن
تقــاس عبقرياتهــم وفــق غرابــات خيــال مرتبــك غــر
وفــق معرفتهــم لكيفيــة الجمــع بــن الجــال ورضورة منــح إيطاليــا
ســبيال لتقديــم نفســها بالخــارج ،بالجــدارة التــي تســتحقها ،حتــى يف
تصميــم مقرهــا املؤثــث بشــكل عــري .يــرف املقــر الدبلومــايس يف
الخــارج بتمثيــل جاللــة الوطــن ،وامللــك ،يف أرض أجنبيــة ،لذلــك يجــب
أن يجمــع ،يف نفــس اآلن ،بــن منــزل عائلــة الســفري ،وشــقة املمثليــة،
واالســتقبال ،وميكــن مقارنتــه عندئــذ بتلــك الشــقق التــي عــاش فيهــا،
عــى ســبيل املثــال ،ســادة عــر النهضــة العظــاء ،أولئــك الذيــن
صنعــت لهــم ،عــى يــد فنانــن ،عجائــب األثــاث اإليطــايل القديــم ،مــن
الخزائــن إىل الصناديــق ،ومــن الطــاوالت إىل الكـرايس ،ومــن الخزانــات
إىل األرسة ،ومــن الرفــوف إىل الرثيــات .كانــت توجهــات إعــان
املســابقة العامــة تدعــو ،يف غيــاب برنامــج جــايل محــدد ،إىل تبنــي
طابــع إيطــايل حديــث .كان اإلعــان يســتدعي طـرازا ً قوميـاً ال تشــوبه
آثــار املوضــات الوافــدة مــن بلــدان شــال أوربــا أو البلــدان األجنبيــة،
والتــي كانــت تنتــر عــى نطــاق واســع يف املعــارض .تألفــت اللجنــة
مــن جيالزيــو جايتــاين ،الســفري الــريف لجاللــة امللــك ،واملهنــدس
وعضــو لجنــة تجهيــز وإعــداد املقــار يف الخــارج ،واملاركيــز جياكومــو
باولوتــي دي كالبــويل بــاروىن ،مستشــار املفوضيــة لجاللــة امللــك،
ورئيــس مكتــب بينيتــو موســوليني ،والكوماندتــور روبريتــو بابينــي،
ـارفات (-1880
مفتــش الفنــون الجميلــة ،ودونّــا مارجريتــا جر ّاســيني سـ ّ
 ،)1961الناقــد الفنــي يف مجلــة « ،»Popolo d’Italiaومعامريــن ذوي
شــان مثــل ألبريتــو كالتســا بينــي ،وجوســتافو جيوفانّــوين ،ومارتشــيلّو
بياتشــينتيني .يف عــام  ،1927أعلنــت أســاء الفائزيــن .يف قطــاع
األثــاث ،اختــر مثانيــة متنافســن فقــط ،واســتبعد منهــم أربعــة لعــدم
التزامهــم مبوضــوع املســابقة .فــاز يف املســابقة تو ّمــازو بوتــي ،وجيــو
بونتي.
«La Rivista Illustrata Il Popolo d’Italia», 1926, Anno IV,
n.1, Gennaio 1926, p.7.
 51مــن الواضــح أن دي فاوســتو يتحــرك يف مجــال التصميــم
كمعــاري مينــح قيمــة لعنــارص التكويــن الفرديــة ،يف تنســيق مســتمر
مــع املكتــب الفنــي ،ووفــق اإلرشــادات التــي أوىص بهــا روبريتــو
بابينــي نفســه (انظــرRoberto Papini, «Emporium», maggio :
 ،)vol. LVII ,1923والتــي تدعــو إىل التناغــم بــن داخــل وخــارج
األعــال املعامريــة .كانــت رؤيــة دي فاوســتو تشــمل كل تفاصيــل
أعامل الزخرفة الدقيقة وصوالً إىل األبواب املنقوشة.
 52يبــدو أن أعــال النقــش تتنافــس عــن قصــد مــع مجمــل
الزخــارف الرثيــة املســتخلصة مــن تقاليــد األســقف يف الفــن العــريب.
أوحــت أســقف قصــور القــرن الســادس عــر الثمينــة يف فينيســيا،
كقــر دوكاىل ،أو تلــك القصــور الرومانيــة ،كقــر فارنيــزى -وقــد
اســتعريت منهــا األناقــة والحرفيــة -بإحــدى نســخ منــاذج زخرفــة
األسقف يف قاعات التمثيل يف املقر الدبلومايس.

 53نُفــذت مدافــئ قاعــة االســتقبال الرئيســية مــن الرخــام اإلفريقــي
الرمــادي الزاهــي ،عــى خلفيــة رماديــة ذات عــروق بيضــاء وورديــة.
أُوكلت أعامل الرخام إىل رشكة ميدتيش اإليطالية املرموقة.
 54الرخــام امللــون يف رومــا اإلمرباطوريــة ،كتالــوج املعــرض مــن
إعداد م .دي نوتشيو ،ل .أونجارو ،دار نرش مارسيليو.2002 ،
I marmi colorati della Roma imperiale, catalogo della
mostra a cura di M. De Nuccio, L. Ungaro, Marsilio
editore, 2002.
 55إذا حللنــا املســألة املتعلقــة بتأثيــث مســاحات مقــر التمثيــل،
والتــي تتســم بأحــداث متناوبــة ترتبــط بشــكل أســايس بوجــود الــوزراء
املفوضــن املتعاقبــن يف غيــاب مقــر حاســم ،ســنجد أن األفضليــة تتجــه
نحــو طلــب أثــاث «الئــق» .ويتضــح مــن املراســات ،أن األثــاث الــذي
طلبــه نيجروت ّــو كامبيــازو ،قــد تــم رشاؤه محليــاً مــن فورينــو
وصيدنــاوي (انظــر :أرشــيف العاملــن ،السلســلة الثامنــة ،القاهــرة،
تقريــر  12مــارس  .)1923اســتعاد ألدروفانــدي جــزءا ً مــن أثــاث
ســلفه؛ وابتــاع الكونــت كاتشــا دومينيــوين قطــع أثــاث أخــرى ،ومــن
بينهــا بســاط رشقــي ضخــم .مــن بــن األثــاث الفاخــر ،ال يظهــر ســوى
أريكــة ومقعديــن وثرييــن مــن الجلــد (تــم رشاء مثيــل لهــم يف العــام
الســابق ألجــل مكتــب الســناتور كونتارينــي) .انضمــت إىل قطــع أثــاث
املقــر غــر النهــايئ خزينــة ،وخزانــة زجاجيــة ،صنعتهــا بطريقــة بالغــة
ياكوفيــي (انظــر :أرشــيف العاملــن،
ّ
البســاطة ،وبفنيــة ،رشكــة
السلسلة الثامنة ،تقرير رقم  11 – 225 /207يونيو .)1924
 56لويجــي فيتّوريــو ف ّرياريــس ،إدارة وزارة الخارجيــة اإليطاليــة
املركزيــة يف تطورهــا مــا بــن 1848و  ،1954مكتبــة «مجلــة الدراســات
السياسية الدولية» ،فلورنسا.1955 ،
Luigi Vittorio Ferraris, L’amministrazione centrale del
Ministero degli Esteri italiano nel suo sviluppo – 1848
1954, Biblioteca della “Rivista di Studi Politici
Internazionali”, Firenze, 1955.
 ٥٧تعــود العالقــات بــن رشكــة جينــوري يف فلورنســا ،والبيئــة
املرصيــة إىل العــر املزدهــر الــذي طلــب فيــه إســاعيل باشــا (والــذي
لُقــب أيضـاً بإســاعيل العظيــم ،خديــوي مــر مــا بــن  18مــن ينايــر
 1863و 8مــن أغســطس  )1879طقــم مائــدة مثــن للغايــة ،يف عــام
 ،1872: Gli studi diمــن أجــل افتتــاح قنــاة الســويس (انظــر
Patrizia Piacentini, in particolare, L’Egitto di Gaetano Lodi
e il servizio del Khedive in porcellana Ginori, Polistampa,
Firenze, 2011).
رســم التصميــات املســتوحاة مــن التقليــد العــريب املصمــم جايتانــو
لــودي ،الــذي ولــد يف كريفالكــوري .كان الفنــان املوهــوب معتمــدا يف
مــر ،يف الدائــرة املحيطــة باملعــاري أمــرواز بــاودري ،املندمــج يف
البيئــة القاهريــة .أتيحــت الفرصــة أمــام جايتانــو لــودي لالش ـراك يف
زخرفــة البهــو الكبــر يف دار األوبــرا يف باريــس ،خلفــاً للمعــاري

تشــارلز جارنييــه .يف القاهــرة ،اشــرك الفنــان اإليطــايل يف زخرفــة
قاعــات الحريــم والســاملك يف قــر الجيــزة .أضافــت هــذه
اإلســهامات الدالــة الكثــر إىل عمليــة انتشــار الفــن اإليطــايل يف مــر.
يف ذلــك العــر ،لعــب جيوزيبــى دي مارتينــو ،القنــص اإليطــايل ،دور
وســاطة مهــم .نذكــر أيضـاً أن املقــر املؤقــت للمفوضيــة اإليطاليــة كان
يقــع يف القــر العــريب الرائــع الــذي شــيده أمــرواز بــاودرى ،وكان
يخــص ديلــور دي جليــون .كان جنــاح الحديقــة ،قبــل أن يؤجــر القــر
للمفوضيــة اإليطاليــة ،يســتضيف فنانــن أجانــب ذوي شــهرة كبــرة،
مــا جعلــه بــؤرة للثقافــة والفــن العاملــي .أمــا الوقائــع املرتبطــة
بطاقــم املائــدة ذي التصميــم املــري فتتخــذ طابعـاً مغامراتيـاً خاصــة
بعــد إقالــة إســاعيل .يقــال إن إســاعيل قــد أهــدى أدوات املائــدة
إىل أمــر ويلــز الــذي جــاء لزيــارة مــر ،أوالً يف عــام  ،1875ثــم يف عــام
 ،1876وهــو يف طريــق عودتــه مــن رحلتــه إىل الهنــد .كــا اضطــر
إســاعيل بعــد نفيــه إىل نابــويل إىل ســداد دينــه إىل رشكــة جينــوري.
بعــد ذلــك بعــرة أعــوام ،حدثــت مجــددا ً محاولــة اخـراق اقتصــادي
للقاهــرة مــن قبــل الرشكــة .يف مــارس  ،1892بــدأت مفاوضــات خاصــة
نصــت عــى إرســال طاقــم أطبــاق مائــدة وغرفــة فاخــرة إىل مــر،
مببــادرة مــن الوكيــل التجــاري ،نيقــوال صبــاغ ،الــذي يقيــم يف
اإلســكندرية مبــر ،والــذي عــرف بخطــة تجديــد جنــاح يف قــر
الخديــوي (يُحتمــل أن األمــر كان يتعلــق برتميــم وتجديــد قــري
القبــة وعابديــن ،قيــد التنفيــذ يف تلــك األعــوام) ،وإحــدى قاعــات
الطعــام .ظــن صبــاغ أن أدوات املائــدة الرســمية يف بــاط الخديــوي
عبــاس حلمــي ،الــذي تــوىل العــرش لتــوه ،ســيتم تجديدهــا أيضــاً،
واختــص رشكــة جينــوري تلــك الصفقــة املحتملــة .أشــكر متحــف
دوتشــيا جينــوري عــى تعاونــه ،كــا أشــكر د .ليفيــا فريســكوبالدي
عــى إمدادهــا يل باملعلومــات حــول هــذا املوضــوع .وملزيــد مــن
املعلومــات ،أحيــل إىل الدراســات الحديثــة املتعلقــة بإنتــاج خــزف
ـيل ،جيــو بونتــي.
جينــوري .انظــر :م .ترييـزا جيوفانّينــي ،أوليفــا روتشـ ّ
مجموعــة متحــف ريتشــارد جينــوري ،مصنــع دوتشــيا ،دار ماريتــي،
2015.
Cfr. M. Teresa Giovannini, Oliva Rucellai, Gio Ponti. La
collezione del Museo Richard-Ginori della manifattura di
Doccia, Maretti Editore, 2015.
أتوجــه بالشــكر أيضــاً إىل الدكاتــرة ســتيفانيا روجــري ،وفيدريــكا
أونيـ ّـي ،وبــاوال بوســونريو مــن األرشــيف التاريخــي الدبلومــايس التابــع
لــوزارة الخارجيــة ،والــايت أبديــن دامئــاً اســتعدادا ً كبــرا ً ،ووجهــن
مبهنيــة واهتــام كبــر األبحــاث التــي جــرت ألجــل هــذه الدراســة.
جياكوميــي ،وأ.د.
ّ
أشــكر أيضــاً أ.د .إتســيو جــودويل وميلفــا
فرانشيسكو بريفيتّي لتعاونهم.
كاســيدورو ،جيــو بونتــي ،العــرض والتصميــم ،نهــج
 ٥٨ســيلفيا ّ
واحد ،إيديبوس ،فيتشينزا.2016 ،
Silvia Cassiodoro, Gio Ponti. Scena e design, un unico
modo, in Edibus, Vicenza, 2016.
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تاريخ الجالية اإليطالية
يف القاهرة
أنطونيو فريدي وماركو كاردوين
البدايات

إبّوليتو ّ
كاف ،مسجد السلطان حسن بالقاهرة  .1844األرشيف الفوتوغرايف .مؤسسة متاحف فينيسيا املدنية.

طاملــا ش ـ َّجع القــرب الجغ ـرايف بــن شــبه الجزيــرة اإليطاليــة
ومــر االتصــال بــن شــعبيهام ،وإن كان ذلــك بنســب متفاوتــة وفــق
الحقــب التاريخيــة املختلفــة .يُالحــظ ،بــن أوىل الجاليــات التــي وصلــت
يف العــر الحديــث ،ذلــك التدفــق الكبــر الــذي كــون نواتــه شــتات
اليهــود اإليطاليــن الذيــن تركــوا توســكانا ،وخاصــة ليفورنــو ،وجــاءوا إىل
بلــدان جنــوب ورشق البحــر األبيــض املتوســط يف القــرن الثامــن عــر.
يف العهــد العثــاين ،عــى وجــه الخصــوص ،أســهمت «االمتيــازات» (أي
االتفاقيــات التــي ُمنــح وفقـاً لهــا الســاط ُني امتيــازات للــدول األوروبيــة)
بشــكل أســايس يف تكثيــف العالقــات التجاريــة بــن ضفتي البحــر األبيض
املتوســط ،وخاصــة مــع تجــار جنــوا وبيـزا .واعتُــرت املغامــرة النابليونية
حافـزا ً إضافيـاً لتنامــي االهتــام األورويب مبــر ،والعكــس صحيــح أيضـاً.
بعــد أن عــادت مــر إىل الحكــم الــريك ،أدرك محمــد عــي -الــذي
ســيتوىل منصــب الــوايل يف عــام  ،1815حامــاً لقــب الباشــا الــورايث-
دور العلــوم والتقنيــة األوروبيــة يف األغ ـراض العســكرية أيض ـاً ،حتــى
إنــه قــرر أن يحيــط نفســه بعــدد متزايــد باســتمرار مــن «املستشــارين»
األجانــب الخ ـراء يف شــتى القطاعــات ،والذيــن ســيلعبون دورا ً أساســياً
يف العبــور بالبــاد نحــو العــر الجديــد.
روســيتّي حالــة دالــة بذاتهــا .ولــد يف عــام 1736
يع ـ ّد كارلــو ّ
يف فينيســيا ،وهاجــر إىل مــر ،وأقــام فيهــا أنشــطة تجاريــة مزدهــرة.
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متكــن ،بفضــل مهاراتــه العمليــة ،مــن إقامــة عالقــات قويــة مــع كثــر مــن حــكام املامليــك ،وخاصــة عــي بــك،
ومحمــد عــي .جعــل منــه هــذا األخــر ،الــذي أُعجــب بالكفــاءة التــي أظهرهــا اإليطاليــون يف تعزيــز قيمــة املــوارد
روســيتّي مصــدر إلهــام كثــر مــن اإلصالحــات يف
املعدنيــة املرصيــة ،أحــد أكــر مستشــاريه املوثــوق بهــم .كان ّ
املجالــن االقتصــادي والثقــايف .قــام ،عــى ســبيل املثــال ،بتنظيــم رحلــة إىل إيطاليــا للــاروين نيقــوال مســابيك ،الــذي
تعلــم هنــاك فــن الطباعــة ،وصــار الحقـاً مديــر مطبعــة بــوالق .هنــا ،بحــر وورق قادمــن مــن ليفورنــو ،طُبــع أول
قامــوس عــريب -إيطــايل ،يف عــام .1822
كــا عقــد املستكشــف وجامــع اآلثــار املرصيــة برناردينــو دروفيتّــي ،خــال رحالتــه الكثــرة إىل مــر ،صلــة
مــع محمــد عــي ،مثبتـاً قدرتــه عــى إثــارة إعجــاب الباشــا ،واالنضــام إىل زمــرة مستشــاريه ،خاصــة فيــا يتعلــق
بالنقــاش حــول اإلصالحــات اإلداريــة التــي كانــت تع ـ ّد رضوريــة ملــر.

ويجــدر بنــا أن نذكــر النــواة الضخمــة التــي تشــكلت مــن املنفيــن السياســيني ،والوطنيــن ،والجمهوريــن،
واملاســونيني الذيــن يعتــرون نتــاج االنتفاضــات الثوريــة األوروبيــة الفاشــلة بــن عامــي  1820و .1821كان األمــر
يختــص بأشــخاص وجــدوا مــاذا ً يف اإلمرباطوريــة العثامنيــة ،التــي كانــت مــر جــزءا ً منهــا آنــذاك ،هرب ـاً مــن
االضطهــاد يف بالدهــم .مــن بــن هــؤالء ،كان بيــرو أفوســكاين ،مــن ليفورنــو (املصمــم املســتقبيل لــدار األوب ـرا
املرصيــة) ،هــو أول فنــان متكــن مــن عقــد صلــة بشــخصيات البالط املــري .من بــن اإليطاليــن اآلخريــن املعروفني
يف مــر بنشــاطهم الســيايس ،يــرز فرانشيســكو مانشــيني ،الــذي نفــاه البابــا بســبب اتجاهاتــه البونابرتيــة ،ثــم،
تشــرو بانتانيـ ّـي ،الــذي جــاء إىل مــر مــع والــده ،وكان قــد نُفــي ألســباب سياســية.
جلبــت الهجـرات الجامعيــة يف أواخــر القــرن التاســع عــر مجموعــة أخــرى متجانســة مــن اإليطاليــن إىل
مــر .كان يوجــد مــن بينهــم مهندســون ،ومعامريــون ،وأســاتذة ،وأطبــاء ،ومحاميــون ،وفنانــون ،وحرفيــون ،وتجار،
وفنيــون ،جذبتهــم الفــرص الهائلــة التــي كانــت توفرهــا عمليــة تحديــث البــاد رسيعــة الوتــرة ،مــا بــن أشــغال
كــرى (الســكك الحديديــة بــن القاهــرة واإلســكندرية والتــي اكتملــت يف عــام  ،1856وحفــر قنــاة الســويس ،بــدءا ً
مــن عــام  ،1859وأعــال شــبكات امليــاه والــري) وإقامــة بنيــة تحتيــة مدنيــة أكــر تعقيــدا ً (مستشــفيات ،ومــدارس،
وجامعــات ،ومحاكــم ،إلــخ)ِ .
حظــي الجميــع بالتســامح يف املجــاالت الثقافيــة ،والدينيــة ،وبامتيــازات قانونيــة،
واقتصاديــة.

راقصون ومغنون يف األقرص عام  .1880تصوير أنطونيو بياتو (مجموعة فرانسيس أمني).

الهجرة العظيمة
يف هــذا الســياق بــدأ الوجــود اإليطــايل يف مــر يف التزايــد تدريجيـاً .بفضــل مهاراتهــم ،رسعــان مــا شــغل
اإليطاليــون مناصــب مرموقــة ،وقــد عملــوا يف األغلــب كمستشــارين للنخبــة يف ذلــك العــر ،مســهمني بشــكل
حاســم يف تشــكيل تطــور مــر الحديثــة.
وبعيــدا ً عــن األف ـراد الذيــن أتيحــت لهــم فرصــة التأثــر بشــكل مبــارش عــى النخبــة السياســية يف ذلــك الوقــت،
ينبغــي تســليط الضــوء عــى كيــف بــدأ الوجــود اإليطــايل -تدريجيـاً -يف االمتــداد إىل قطاعــات أخــرى مختلفــة يف
املجتمــع املــري ،مســهامً بشــكل حاســم يف تحفيــز تقدمــه.
كان أشــخاص بــارزون ،وقانونيــون ،وعلــاء يتواجــدون عــى ســبيل املثــال كأعضــاء يف لجنــة الديــن العــام
املهمــة ،ويف الــوزارات ،واملحاكــم .ويف الجيــش أيضـاً ،والقــوات البحريــة ،واألمــن العــام املــري ،كان إســهام ضباطنــا
ذا أهميــة كبــرة .وابتكــر كثـ ٌر مــن اإليطاليــن بعــض أكــر الخدمــات األساســية أهميــة يف الدولــة املرصية :تأسســت
خدمــة التعــداد يف عــام  1876عــى يــد فيديريكــو أميتــي ،الــذي ولــد يف بولونيــا .أنشــا لورينــزو مــازي (مــن
ليفورنــو) ،مــع إيطاليــن آخريــن ،أول مكتــب تســجيل عقــاري ،بينــا تــم افتتــاح أول مكتــب بريــد يف اإلســكندرية
عــى يــد كارلــو م ـر ّات .وإىل لويجــي نيجريـ ّـي ،ذي األصــل اإليطــايل هــو اآلخــر ،يعــود تصميــم املــروع ()1847
الــذي تبنــاه دي ليســيبس الحقـاً مــن أجــل حفــر قنــاة الســويس.
مــع توطــد أركان الجاليــة اإليطاليــة يف مــر (مــن حيــث العــدد ،والتأثــر الثقــايف أيضــا) ،بــدأت أوائــل
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الصحــف ،واملعاهــد الثقافيــة ،والتعليميــة يف التطــور .ويف إميــاءة تقديــر الفتــة للثقافــة اإليطاليــة ،كلــف خديــوي
مــر ،إســاعيل باشــا ،جيوزيبــي فــردي بتأليــف عمــل أصــى ،مســتلهم مــن مــر ،مــن أجــل افتتــاح قنــاة
بوســيتو ،عايــدة ،التــي قُدمــت ألول مــرة يف
الســويس يف عــام  .1869وكانــت واحــدة مــن أعظــم روائــع املايســرو ّ
ديســمرب عــام  1871عــى مــرح األوب ـرا املرصيــة .ولألســفُ ،دمــر ذلــك املبنــى ،الــذي شــيده بيــرو أفوســكاين-
قبــل عامــن فقــط -عــى طـراز مــرح الســكاال يف ميالنــو ،بســبب حريــق شــب بعــد قــرن مــن ذلــك التاريــخ ،يف
عــام ( 1971ثــم أعيــد بنــاؤه يف مــكان آخــر ،وفــق ط ـراز مختلــف).

كانــت اإلســكندرية هــي الوجهــة الرئيســية ،واملطمــح األكــر أمــام املهاجريــن الذيــن يتوافــدون عليهــا مــن
جميــع أنحــاء العــامل بحثًــا عــن النجــاح ،لكــن كثــر منهــم اســتقر يف القاهــرة أيض ـاً ،حيــث إن أنشــطة املدينتــن
الرئيســية كانــت مختلفــة إىل ح ـ ٍّد مــا .تركــزت الحــرف التقليديــة يف العاصمــة :صيادلــة ،ومصــورون ،وصانعــو
ســاعات ،وصاغــة ذهــب ،ونجــارون ،وحرفيــو أبنــوس ،ودباغــون ،وخياطــون ،بينــا اســتقرت يف اإلســكندرية
الــركات العاملــة يف مجــال القطــن (مكابــس ،مغــازل صناعيــة) ،والصناعــة (مســابك ،ورش) ،والقطــاع البحــري،
واملنتجــات الجديــدة (مبــا يف ذلــك ،عــى ســبيل املثــال ،أعــواد الثقــاب والســجائر).

مرسح دار األوبرا املرصية يف صورة من عام  ،1869أرشيف املهندس بريو أفوسكاين ،مأخوذة من:
https://www.wikiwand.com/en/Khedivial_Opera_House

ش ـكَّل التشــجيع املــري القــوي عــى تطويــر العالقــات مــع الــدول األجنبيــة يف تلــك األعــوام عام ـاً حاس ـاً يف
توطيــد الحضــور اإليطــايل رفيــع املســتوى بشــكل متزايــد .يف العقــود األوىل مــن القــرن التاســع عــر ،ويف ســياق
محــي متنــوع األعـراق والجنســيات ،تنامــت الجاليــة بشــكل ملحــوظ حتــى تجــاوزت الســتني ألــف نســمة عشــية
الحــرب العامليــة الثانيــة ،مــا جعــل مــن اإليطاليــن ثــاين أكــر مجموعــة أجنبيــة يف البــاد (مــا يزيــد عــى خمــس
إجــايل عــدد األجانــب املقيمــن) ،بعــد اليونانيــن مبــارشة.

التوطيد والتطور الثقايف
وف ًقــا لبعــض التقديـرات ،بلــغ عــدد أفـراد الجاليــة اإليطاليــة يف القاهــرة ،يف نهايــة القــرن التاســع عــر،
حــوايل  18000شــخص ،وأصبحــت بصمــة اإليطاليــن يف الحيــاة االجتامعيــة ،واالقتصاديــة ،والصحيــة ،والفنيــة يف
العاصمــة املرصيــة ضخمــة يف تلــك األعــوام .كانــت اإليطاليــة هــي لغــة النظــام الربيــدي الوطنــي الجديــد (الــذي
أنشــأه إيطــايل) ،حتــى عــام  1876عــى األقــل ،كــا كانــت هــي أيض ـاً اللغــة املســتخدمة بشــكل شــائع يف إدارة
الدولــة املرصيــة.
يُالحــظ بــدءا ً مــن عــام 1882عــى وجــه الخصــوص ،وهــو العــام الــذي شــهد قصــف اإلســكندرية وبدايــة
االحتــال اإلنجليــزي ملــر ،بعــض الرتاجــع يف التأثــر اإليطــايل يف البــاد .عوض وصــول العاملــة املاهــرة واملتخصصة،
ألجــل املشــاركة يف األشــغال العامــة (مثــل الســد األول يف أســوان ،وســد الدلتــا ،والجســور الحديديــة الكبــرة
عــى نهــر النيــل) فقــدان املواقــع املميــزة داخــل الجهــاز اإلداري .حتــى وإن اختلفــت األدوار واملواقــع ،واصــل
اإليطاليــون ،وقــد اجتذبتهــم الظــروف االقتصاديــة املواتيــة ،صياغــة املجتمــع املــري يف األعــوام التاليــة أيضـاً ،مــا
أوجــد جاليــات مزدهــرة متتلــك مؤسســاتها الثقافيــة ،والتعليميــة ،والصحيــة.
يشــهد عــى عمــق التأثــر اإليطــايل يف مــر انتشــار اللغــة التــي ،كــا ذكرنــا آنفـاً ،اسـتُخدمت لفــرة طويلة
يف املجــاالت التجاريــة ،والقانونيــة ،واإلداريــة ،وكــذا يف الحيــاة اليوميــة .وحتــى يومنــا هــذا ،يف الواقــع ،تشــتمل
اللهجــة املرصيــة عــى كثــر مــن املصطلحــات ذات األصــل اإليطــايل ،مثــل «موضــة» ،و»فاتــورة» ،و»جوانتــي»،
و»روبابيكيــا» ،و»جمــري» ،وغريهــا ،والتــي يســهل التعــرف عليهــا ،عــى الرغــم مــن االختالفــات يف النــرة والنطــق.
إنــه إرث يرجــع ،مــن بــن عوامــل أخــرى ،إىل إنشــاء كثــر مــن املــدارس اإليطاليــة عــى مــر األعــوام .ولقــد لعبــت
دورا ً مه ـاً للغايــة كأداة للدبلوماســية الثقافيــة.
يعــود إنشــاء أول مدرســة إيطاليــة يف مــر إىل عــام  1732مــع تأســيس املدرســة الفرنسيســكانية (يبــدو أن
مبــري ذلــك النظــام قــد بــدأوا بعــض األنشــطة التعليميــة يف صعيــد مــر يف العــر اململــويك بالفعــل) ،وظلــت
املعاهــد الدينيــة تضمــن التعليــم األســايس لوقــت طويــل .إنــه تقليــد مزدهــر يســتمر حتــى اليــوم بفضــل معهــد
دون بوســكو الســاليزيان الــذي يقــوم بتخريــج خـراء ميكانيكيــن وكهربائيــن ،وله مقـران يف القاهرة واإلســكندرية،
وتُقــدم دروســه باللغــة اإليطاليــة .تــم إنشــاء أول مؤسســة تعليميــة مجانيــة ،وعلامنيــة ،يف عــام  ،1860عــى يــد
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الجامعــة املاســونية «نــور الــرق» .افتتحــت مــدارس إيطاليــة أخــرى
بعــد ذلــك ،خاصــة يف العقــود األوىل مــن القــرن العرشيــن ،مــن املرحلــة
االبتدائيــة وحتــى الثانويــة ،مبــا يف ذلــك التعليــم الفنــي واملهنــي.
يف عــام  ،1901قامــت الدولــة اإليطاليــة نفســها بــراء أرض
يف القاهــرة ،والتزمــت بتخصيصهــا لبنــاء مجمــع تعليمــي .هنــا ،ووفقـاً
ملــروع املهنــدس املعــاري بارفيــس ،أنشــئ املبنــي الــذي ُســمي فيــا
بعــد ببــوالق (وهــو اســم املنطقــة التــي شُ ــيد فيهــا) ،وأُعــد الســتقبال
حضانــة «األمــرة ماريــا» ،واملدرســة االبتدائيــة للبنــن «ج .جاريبالــدي»
ومدرســة البنات «أومبريتو األول» ،ودورات األشــغال النســوية ،واملدرســة
الليليــة املهنيــة «ليونــاردو دافنــي» ،واملعهــد امللــي الثانــوي الريــايض
الفنــي «فيتّوريــو إمانويــى الثــاين».
اســتخدم هــذا البنــاء الحقـاً أيضـاً كمعســكر اعتقــال للمدنيــن
اإليطاليــن خــال الحــرب العامليــة الثانيــة ،ثــم عــاد ،بعــد نهايــة الرصاع،
ليســتضيف املدرســة اإليطاليــة« ،ليونــاردو دافنــي» ،وجمعيــة دانتــي
أليجيــري الوطنيــة ،والجمعيــة الخرييــة اإليطاليــة ،والنــادي الرتفيهــي
اإليطــايل .كانــت بــوالق أيض ـاً مق ـرا ً تاريخي ـاً لقنصليــة ســفارة إيطاليــا،
حتــى عــام .2015
امتــد النشــاط الثقــايف ،الــذي كان إيطاليــو مــر هــم أبطالــه
الرئيســيون ،إىل كافــة املجــاالت ،مبــا يف ذلــك الســينام ،التــي كان
اإليطاليــون يف طليعــة صانعيهــا.

إبّوليتــو ّ
كاف ،اســراحة إحــدى القوافــل  .1844األرشــيف الفوتوغــرايف .مؤسســة
متاحــف فينيســيا املدنيــة.

تاريخ الجالية اإليطالية يف القاهرة
176
_______________________________________________________________________________________________________________________

سفارة إيطاليا يف مرص
177
_______________________________________________________________________________________________________________________

يرجــع إىل اإليطــايل إنريكــو ديلّــو ســرولوجو الفضــل يف عــرض أول فيلــم يف البــاد (عــام  ،1896يف
اإلســكندرية) ،كــا يعــود فضــل أول عــرض يصحبــه تســجيل صــويت عــى أســطوانة إىل اإليطاليــن عزيــز بنــدريل
وأومبريتــو ماالفــازي دوريــس ،بينــا أضــاف إيطــايل آخــر ،وهــو ليوبولــدو فيوريلّــو ،يف عــام  ،1912إىل األفــام

قطع أثاث صنعها املهندس املعامري جيوزيبي بارفيس (مجموعة فرانسيس أمني).

املهنــدس املعــاري جيوزيبــي بارفيــس (مــن تورينــو) ،صديــق الخديــوي إســاعيل ،يف مصنعــه ،يف صــورة مــن عــام  .1885جلــب بارفيــس،
الــذي اعتــر أكــر صانــع لألثــاث يف ذلــك الوقــت ،وخاصــة يف طـراز األرابيســك ،ملــر امليداليــة الذهبيــة يف املعــرض العاملــي يف باريــس
عــام  .1867ويؤثــث كثــر مــن إنتاجــه املقـرات امللكيــة املرصيــة حتــى اآلن (مجموعــة فرانســيس أمــن).

ترجمــة نصيــة باللغــة العربيــة .بعــد نجــاح األفــام األجنبيــة األوىل ،انطلــق نشــاط اإلنتــاج املحــي املهــم ،وغالبـاً
مــا كان يُعهــد بــه إىل األجانــبُ .صنــع أول فيلــم يف مــر يف عــام  ،1919بعنــوان «مــدام لوريتّــا» ،وتبعــه يف عــام
 1920فيلــم «العمــة األمريكانيــة» ،ويف عــام ُ 1923عــرض فيلــم «خاتــم ســليامن» ،وقــام بإخ ـراج األفــام الثالثــة
مخرجــون إيطاليــون .بشــكل عــام ،بــن عامــي  1929و ،1945قــدم املخرجــون اإليطاليــون أكــر مــن أربعــن فيلـاً،
كانــت تنتمــي جميعهــا تقريب ـاً إىل النــوع امليلودرامــي.
بــرز للغايــة أيض ـاً نشــاط بعــض املصوريــن ،مثــل أنطونيــو بياتــو ولويجــي فيوريلّــو ،اللذيــن نقــا إلينــا
بفنهــا صــور ال ـراث األثــري املــري املؤثــرة (والــذي رسعــان مــا حــاز شــهرة عامليــة) ،كتوثيــق عظيــم القيمــة
ألقــل زوايــا املــدن الكــرى شــهرة ،وأكــر مناطــق مــر نأيــاً.
بــدت البصمــة اإليطاليــة واضحــة أيض ـاً يف بنــاء العاصمــة املرصيــة نفســها ،بفضــل كثــر مــن األعــال
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املعامريــة التــي ال يـزال مبقدورنــا تأملهــا يف وســط املدينــة .مــن بــن هــذه املبــاين ،نذكــر بشــكل خــاص قــر األمــر
كــال الديــن حســن ،الــذي أنشــأه معــاري جوريتســيا الكبــر ،أنطونيــو الشــاك ،يف عــام  ،1906ونــادي املوســيقى
الرشقيــة (املعــروف اآلن باســم معهــد املوســيقى العربيــة) إلرنســتو ف ّريوتــي ،والــذي افتتــح عــام  .1922وألجــل
هــذا الغــرض ،عمــل يف مــر كثــر مــن رشكات املقــاوالت اإليطاليــة مثــل رشكــة إدواردو أملاجيــا ،وســافيليانو،
وبـراكاىل ،ودي فــا ّرو ،ودينتامــارو كارتاريجيــا .شُ ــيد املتحــف املــري ذاتــه ،والــذي افتُتــح يف عــام  ،1902عــى يــد
اإليطاليــن جيوزيبــي جاروتســو وفرانشيســكو زافّ ـراين (وفــق تصميــم فرنــي) ،وهــا مــن أكــر مقــاويل ذلــك
العــر.
وأخــرا ً ،يجــدر بنــا ذكــر شــخصيتني مهمتــن للغايــة أســهمتا بشــكل حاســم يف شــهرة األدب اإليطــايل
الحديــث ،وقــد ولــد كالهــا يف مــر (يف اإلســكندرية) ،وتك َّونــا يف فــرة شــبابهام األوىل :فيلي ّبــو تومــازو مارينيتــي،
ـام عمــل لحســاب رشكــة قنــاة الســويس أيضـاً) ،وجيوزيبــى أونجاريتّــي ،الــذي
الــذي ولــد يف عــام ( 1876ابــن ملحـ ٍ
ولــد يف عــام ( 1888ابــن لعامــل ُوظــف يف حفــر قنــاة الســويس ،وتــويف بشــكل مأســاوي بســبب حــادث يف أثنــاء
العمــل).

بــدءا ً مــن أواخــر القــرن التاســع عــر أيضـاً ،بــدأت بعــض البنــوك االيطاليــة يف فتــح مكاتــب لهــا يف مــر،
مثــل البنــك التجــاري ،وبنــك رومــا ،وبنــك االئتــان اإليطــايل .مل يكــن األمــر يتعلــق مبكاتــب متثيــل فحســب ،بــل
بــركات مرصفيــة تعمــل مبوجــب القانــون املــري .فعــى ســبيل املثــال ،توســع بنــك رومــا ،املوجــود يف مــر منــذ
عــام  ،1905يف أنحــاء مختلفــة مبتاعـاً مكاتــب مؤسســات مرصفيــة أخــرى كانــت توجــد يف القاهــرة ،واإلســكندرية،
وإحــدى عــرة مدينــة مرصيــة .وأســس البنــك التجــاري مــا يســمى بالبنــك التجــاري اإليطــايل يف مــر ،وكانــت
لــه فــروع يف القاهــرة واإلســكندرية ،ومــدن أخــرى مثــل املنصــورة ،واملنيــا ،وطنطــا ،والفيــوم .اليــوم ،يُعـ ّد التواجــد
املــريف اإليطــايل األهــم يف مــر هــو مجموعــة إنتيـزا ســان باولــو ،املســاهم األكــر يف بنــك اإلســكندرية.
الطباعة والنرش
كــا ذكرنــا ،ازدهــرت يف قطــاع النــر ،يف تلــك األعــوام ،الصحــف والدوريــات الصــادرة باللغــة اإليطاليــة.
وال تــزال مجموعــة مــن أهــم مطبوعــات ذلــك العــر محفوظــة يف املركــز األثــري اإليطــايل بالقاهــرة.
يف أبريــل مــن عــام  1930تأسســت جريــدة الــرق  ،Il Giornale d’Orienteالتــي ولــدت مــن اندمــاج صحيفتــن
كانتــا تصــدران مــن قبــل ،وهــا  Il Messaggero Egizianoو  L’Imparzialeاللتــان تأسســتا يف عامــي 1876
و 1892عــى التــوايل .اعتــرت «جريــدة الــرق» واحــدة مــن أفضــل الصحــف يف مــر والــرق األوســط ،وقــد

األنشطة االجتامعية ،والجمعيات ،واملؤسسات املالية
بــدءا ً مــن منتصــف القــرن التاســع عــر ،أدت روح التضامــن التــي كانــت تجمــع بــن ممثــي الجاليــة
اإليطاليــة إىل تأســيس كيانــات مركزيــة عملــت عــى تقـ ُّدم املجتمــع املــري بــأرسه .مــن بــن جمعيــات الرعايــة
االجتامعيــة ،نذكــر الجمعيــة الخرييــة اإليطاليــة ،التــي تأسســت يف اإلســكندرية عــام  ،1850ثــم يف القاهــرة أيضـاً
عــام  ،1868وجمعيــة املعونــة املتبادلــة بــن العــال اإليطاليــن ،التــي تأسســت عــام  1865يف القاهــرة ،والتــي
عينــت ،يف الئحتهــا التأسيســية ،جيوزيبــى جاريبالــدي رئيســاً فخريــاً لهــا.
عملــت الجمعيــة الخرييــة اإليطاليــة يف القاهــرة ،بــدءا ً مــن  14ديســمرب  ،1900وتحــت رئاســة القنصــل
أودواردو توســكاين ،عــى بنــاء املستشــفى اإليطــايل أومبريتــو األول .لعــب هــذا املستشــفى ،الــذي بــدأ العمــل يف
 20ديســمرب  ،1903دورا ً مهـاً للغايــة عــى مــر األعــوام ،ســواء بالنســبة للجاليــة اإليطاليــة أو للمرصيــن ومواطنــي
الــدول األخــرى ،وال يـزال نشــيطاً وفعــاالً حتــى اليــوم ،وهــو ميثــل نقطــة متيــز يف مشــهد الرعايــة الصحيــة املحليــة.
نظ ـرا ً لطــول مــدة عمــل املستشــفى ،ومكانتــه املعــرف بهــا ،والــدور البــارز للغايــة الــذي توكلــه لــه الجمعيــة
الخرييــة اإليطاليــة ،فقــد حصــل مؤخـرا ً -بنــاء عــى مبــادرة مــن الســفري اإليطــايل جيامباولــو كانتينــي -عــى حــق
االنتفــاع مبنشــآت القنصليــة اإليطاليــة الســابقة يف بورســعيد ،مــن أجــل إنشــاء قســم منفصــل مــن «أومبريتــو
األول».
تأسســت بفضــل مبــادرة اإليطاليــن أيضــاً جمعيــات مختلفــة تهــدف إىل التجــارة والثقافــة ،كالغرفــة
التجاريــة اإليطاليــة التــي افتتحــت يف عــام  ،1885والنــادي اإليطــايل يف عــام  ،1888والقســم املحــي لجمعيــة
دانتــي أليجيــري الوطنيــة يف عــام .1898

تذكرة يانصيب من عام  1956لدعم املستشفى اإليطايل يف اإلسكندرية.
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ل .فيوريلّــو  .1895قــر طوســون ونعمــة اللــه ،ميــدان إســاعيل (التحريــر حاليــا) ،مــن أعــال أنطونيــو الشــاك
(مجموعــة فرانســيس امــن).

املعهــد الفرانسيســكاين يف الجيــزة عــام  .1938أعــال املهنــدس ب .مـ ّ
ـول .صــار معســكر اعتقــال لإليطاليــن خــال
الحــرب العامليــة الثانيــة (مجموعــة فرانســيس أمــن).

مقر الرابطة الوطنية للبلديات اإليطالية يف القاهرة (مجموعة فرانسيس أمني).
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انصــب اهتاممهــا عــى السياســة الدوليــة ،واألخبــار املرصيــة ،واملحليــة ،واإليطاليــة ،وكــذا عــى الرياضــة ،واملوضــة،
والرتفيــه .ولقــد ســاندت بحيويــة سياســات موســوليني خــال العقديــن الفاشــيني .تراجعــت شــهرة وانتشــار
«جريــدة الــرق» خــال الحــرب ،كــا واجهــت أيضـاً فــرة إغــاق بســبب الســلطات األنجلــو مرصيــة ،ثــم اختفــت
متامــا يف خمســينات القــرن املــايض.
مــن بــن الصحــف األخــرى الجديــرة باإلشــارة ،نذكــر صحيفــة  ،Lo Spettatore Egizianoالتــي أنشــئت يف
اإلســكندرية عــام  ،1845والتــي كانــت بالتأكيــد مــن بــن أطــول الصحــف عمـرا ً ،حيــث اســتمرت يف الصــدور حتــى
النصــف الثــاين مــن خمســينيات القــرن العرشيــن.

بعــد انتهــاء الحــرب ،يف نوفمــر  ،1918قــرر جــزء مــن إيطاليــي مــر الذيــن شــاركوا يف املجهــود الحــريب
عــدم العــودة إىل هنــا ،مفضلــن الرجــوع إىل إيطاليــا ،أو االنتقــال إىل دول أوروبيــة أخــرى .ومــن بــن هــؤالء ،نذكــر
جيوزيبــى أونجاريتّــي ،الــذي مل يعــد إىل مســقط رأســه قــط ،والــذي سيســتقر يف باريــس فيــا بعــد.

الحرب العظيمة
شــكلت بدايــة الحــرب العامليــة األوىل ،يف عــام  ،1914لحظــة مربكــة لإليطاليــن يف مــر ،الذيــن تــم
اســتدعاؤهم للقتــال ،عندمــا دخلــت مملكــة إيطاليــا الحــرب يف  24مايــو  1915إىل جانــب الحلفــاء .كان إجــايل
عــدد املجنديــن واملتطوعــن يصــل إىل حــوايل  5000شــخص ،اتجــه معظمهــم إىل الجبهــة اإليطاليــة يف فرنســا
وألبانيــا .أُرســل آخــرون إىل فلســطني لتعزيــز جبهــة الحلفــاء يف املــرق.

الصفحة األوىل من جريدة  L’imparzialeيف  24مايو .1915

الصفحة األوىل من جريدة .Il Giornale d’Oriente

ما بني الحربني
اهتــم كثــر مــن جمعيــات املحاربــن والضبــاط القدامــى بإعــادة دمــج الناجــن يف املجتمــع املــري .كان
عــدد ضحايــا الـراع الذيــن ينتمــون إىل الجاليــة يتجــاوز بقليــل املئتــن وخمســن شــخصاً ،ولكــن عــدد املعوقــن
واملشــوهني كان ضخـاً .منــى النشــاط االجتامعــي ،املزدهــر بالفعــل يف املجــاالت الرياضيــة ،والثقافيــة ،والتعاونيــة،
بفضــل جمعيــات مشــوهي وجرحــى وأيتــام الحــرب املختلفــة ،وجمعيــات املحاربــن القدامــى والضبــاط التــي
كانــت يف ازديــاد .ولتكريــم الضحايــا ،تــم نقــش أســائهم عــى شــواهد ضخمــة ُوضعــت يف القنصليــات اإليطاليــة
باإلســكندرية ،والقاهــرة ،وبورســعيد ،ومدرســة بــوالق اإليطاليــة ،وعــى النصــب التــذكاري لضحايــا الحــرب يف
املقابــر الالتينيــة يف القاهــرة.
عقــب نهايــة الحــرب ،كان حــوايل  20.000إيطــايل يقيمــون بشــكل دائــم آنــذاك يف القاهــرة ،وكان وضعهــم
االقتصــادي واالجتامعــي ،مثلهــم كمثــل الجاليــة الكبــرة يف اإلســكندرية ،ومنطقــة قنــاة الســويس ،واملناطــق األصغر
حج ـاً ،جيــدا ً للغايــة.
أحــاط امللــك فــؤاد ،الــذي تــوىل العــرش يف عــام  ،1917وكان صديق ـاً عزي ـزا ً للملــك فيتّوريــو إمانويــى
الثالــث (ألنــه قــى شــبابه يف إيطاليــا ،بعــد أن وصــل إليهــا عقــب نفــي والــده إســاعيل ،ودرس يف األكادمييــة
العســكرية يف تورينــو ملــدة ثــاث ســنوات) ،نفســه بكثــر مــن املستشــارين اإليطاليــن ،مبــا يف ذلــك مهنــدس
القصــور امللكيــة إرنســتو ف ّريوتــي.
بســبب الكســاد الكبــر ،وبــدءا ً مــن عــام  ،1930تغــر املشــهد برسعــة ،وبحلــول عــام  ،1939كان أكــر مــن
 10000إيطــايل قــد غــادروا البــاد بحث ـاً عــن فــرص عمــل جديــدة يف إيطاليــا ،واملســتعمرة اإلثيوبيــة الواعــدة.
كان امللــك فــاروق ،الــذي اعتــى العــرش عــام  1936بعــد وفــاة والــده فــؤاد ،يُكــن مــودة كبــرة إليطاليــا .كان
يتحــدث اإليطاليــة ،ويضــم إىل خدمتــه كث ـرا ً مــن اإليطاليــن (مصفــف شــعر ،مصــور ،فنــان بورتريــه ،رســامني،
اســتدعي امللــك لخدمتــه املعــاري ف ّريوتــي (الــذي كان الســفري اإلنجليــزي مايلــز المبســون قــد أبعــده قبــل فــرة
وجيــزة العتبــاره جاسوس ـاً فاشــياً) ،يف منصــب كبــر مهنــديس القصــور امللكيــة الــريف.
لكــن ،عــى الرغــم مــن انحيــاز امللــك الكبــر إليطاليــا ،كانــت مــر تبــدي آنــذاك تصمي ـاً كب ـرا ً عــى
تحقيــق اســتقالل اقتصــادي وتنظيمــي أكــر ،مدفوعــة باملعاهــدة األنجلو-مرصيــة لعــام  ،1936التــي أقــرت
باســتقاللها الرســمي ،ونهايــة نظــام «االمتيــازات» (يف أعقــاب اتفاقيــة مونــرو لعــام  .)1937أصــدرت مــر شــيئاً
فشــيئاً قوانــن تحمــي بشــكل متزايــد العاملــة املحليــة ،األمــر الــذي رسعــان مــا أدى إىل ترسيــح غــر املرصيــن
الذيــن ال يزالــون يعملــون يف اإلدارات املختلفــة ،وإىل أزمــة كثــر مــن الــركات األجنبيــة الصغــرة ،ومتوســطة
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الحجــم ،التــي مل تعــد تتمتــع بحاميــة نظــام االلتزامــات.
تفاقمــت الصعوبــات االقتصاديــة أيض ـاً بفعــل إصــدار إيطاليــا للقوانــن العنرصيــة يف عــام  .1938ورغــم
أن تلــك القوانــن مل ت ُطبــق مبــارشة يف مــر ،إال أنهــا خلقــت توت ـرات داخــل الجاليــة ،التــي كانــت يف ســبيلها
للتحــول إىل الفاشــية بخطــى رسيعــة ،وكان اليهــود ميثلــون الجانــب األكــر نفــوذا وث ـراء فيهــا  .خفــض اليهــود
عندئــذ بشــكل جــذري اإلعانــات املاليــة املخصصــة للمؤسســات اإليطاليــة ،مقاطعــن أنشــطة الرعايــة االجتامعيــة،
واملــدارس ،واألعــال التجاريــة ،والتمويــل ،إىل حــن تقييــم إمكانيــة التجنــس بجنســية البلــد املضيــف.
خــال الحقبــة الفاشــيةُ ،وجهــت كثــر مــن املبــادرات اإليطاليــة يف مــر إىل بنــاء منشــآت رياضيــة .يف
ذلــك املجــال ،يجــدر بنــا ذكــر إســتاد ليتّوريــو بالجيــزة ،وهــو بنــاء يضــم مرافــق رياضيــة حديثــة ،ومناســبة ألهــم
املنافســات .تــم متويلــه بالكامــل مــن خــال التربعــات -التــي مل تكــن تطوعيــة دامئ ـاً -واملســاهامت العينيــة مــن
الجاليــة اإليطاليــة يف القاهــرة .يف مجــال الرياضــة أيض ـاً ،نذكــر الرابطــة الوطنيــة للمقاتلــن ،التــي كان يُــرف
عليهــا النظــام وتقــع يف نفــس مبنــى الرابطــة الفاشــية بالقاهــرة .يف جزيــرة الزمالــك ،كانــت إحــدى الســفن الراســية
عــى ضفــة نهــر النيــل تســتضيف نــادي فينيســيا البحــري ،وهــو مــكان تُقــام بــه األنشــطة الرياضيــة واملناســبات
االجتامعيــة.
تســتحق اإلشــارة هنــا ،وإن مل تكــن تتمتــع بــذات القــدر مــن األهميــة ،منشــآت التســلية املختلفــة التــي

شــيدتها منظمــة الرتفيــه الوطنيــة ،والتــي انتــرت يف مــر كــا يف إيطاليــا ،وأســهمت يف حشــد أعضــاء الجاليــة
اإليطاليــة.
وبعيــدا ً عــن املؤسســات ذات االتجــاه الفــايش ،اســتمرت هيئــات دينيــة مختلفــة يف العمــل عــى األرايض
املرصيــة طــوال تلــك األعــوام ،وقــد أظهــرت التزام ـاً كب ـرا ً يف قطاعــي املــدارس واملستشــفيات ،ويف إدارة املقابــر
وبعــض دور األيتــام .وقــد حافظــت بعــض هــذه املؤسســات عــى وجودهــا لفــرة طويلــة للغايــة ،مثــل ســاليزيان
الــدون بوســكو ،واألخــوة ماريســتى ،وآبــاء وأمهــات الرحمــة للســود ( ُعــدل االســم الحقـاً إىل راهبــات كومبــوين بدءا ً
مــن عــام  .)1962ومــع ذلــك ،كانــت الدعايــة الفاشــية قــد أثبتــت فاعليتهــا الكبــرة بــن أفـراد الجاليــة اإليطاليــة،
وانتهــى األمــر بالحــزب الوطنــي الفــايش للتامهــي بشــكل كامــل تقريبـاً مــع الشــعور بالهويــة الوطنيــة اإليطاليــة،
حتــى مــن جانــب أولئــك الذيــن كانــوا يبــدون المبــاالة بالنظــام بشــكل جوهــري .شــكلت الحــرب يف إثيوبيــا رابطًــا
أيديولوجيـاً مهـاً ،لكنهــا أثــارت قلقـاً شــديدا ً لــدى الســلطات الربيطانيــة التــي كانــت تســتمر يف لعــب دور حاســم
يف إدارة الســلطة يف مــر ،وكانــت تخــى أن ميثــل إيطاليــو
املســتعمرات تهديــدا ً يف حالــة نشــوب رصاع خط ـ ًرا (باألخــذ
يف االعتبــار عالقــة التواصــل القامئــة بــن الفاشــيني ،والقمصــان
الخـراء يف الحــزب القومــي املــري).
الحرب العاملية الثانية
أعــد الربيطانيــون مبكــرا ً خططــاً ملواجهــة حالــة
الطــوارئ املحتملــة ،يف حــن أن االيطاليــن املقيمــن -وقــد
ضللتهــم إعالنــات النظــام الرســمية -فوجئــوا بإعــان الحــرب
يف  10يونيــو عــام  .1940احتجــزوا جميعهــا يف مــر تقريب ـا ً إعــان مــن جريــدة  Corriere d’Italiaعــن إطــاق
ُ
االكتتــاب لصالــح أرسى الحــرب.
(باســتثناء أعضــاء الرابطــة الفاشــية البارزيــن الذيــن نجــوا
بأنفســهم مبكـرا ً) ،واعتُقــل كثــر منهــم عــى يــد الربيطانيــن.
ومــع ذلــك ،ظــل الجــزء األعظــم مــن الجاليــة ،وفــق شــواهد ذلــك العــر ،واثق ـاً يف نهايــة منتــرة ملــا كانــوا
يعتقدونــه «حرب ـاً خاطفــة» ،ومــن أنهــم رسعــان مــا ســيعودون إىل الوضــع الطبيعــي .وعــى النقيــض ،مل يُطلــق
رساح الثامنيــة آالف معتقــل إال يف عــام  ،1947بعــد أن أُبعــدوا ألعــوام عــن عائالتهــم ،التــي عاشــت يف تلــك األثنــاء
دون وســائل إعاشــة ،أو عمــل.

نــادي املوســيقى الرشقيــة ( ُيطلــق عليــه اآلن اســم معهــد املوســيقى العربيــة) إلرنســتو فريّوتــي  -تصويــر شــفيق زقلمــة (مجموعــة
فرانســيس أمــن).

من أعوام ما بعد الحرب حتى عام 1956
بعــد عقــد اتفاقيــات الســام ،اضطــرت إيطاليــا ألن تدفــع ملــر مقابــل أرضار الحــرب الجســيمة ،لكنهــا
حصلــت عــى حــق إعــادة أمــاك اإليطاليــن التــي أُخــذت منهــم يف أثنــاء الـراع .متيــزت األعــوام التــي تلــت ذلــك
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بنمــو اقتصــادي قــوي ،وكان اإليطاليــون املقيمــون يف مــر قادريــن عــى االســتفادة منــه .ولكــن كان مــن املقــدر
لذلــك املوقــف أن يتغــر رسيع ـاً ،يف خــال ســبعة أعــوام فقــط .يف عــام  ،1952رســم «الضبــاط األح ـرار» نقطــة
تحــول يف التاريــخ املــري مــع االنقــاب الــذي أطــاح بامللكيــة .تــرك تغيــر النظــام تداعيــات فوريــة عــى الجاليــات
األجنبيــة املقيمــة هنــا أيضـاً .يف أعقــاب موجــة التأميــم التــي تلــت ذلــكُ ،منعــت الــركات العامــة والخاصــة مــن
توظيــف األوروبيــن.
بعــد اإلعــان عــن تأميــم قنــاة الســويس ،يف يوليــو  ،1956عــى وجــه الخصــوص ،انتــر بــن أفـراد الجاليــة
اإليطاليــة الخــوف مــن حــرب محتملــة ،واســعة النطــاق ،يكــون مركزهــا مــر .رحــل الكثــر مــن النســاء واألطفــال
يف ذلــك الوقــت بقصــد االبتعــاد مؤقتًــا عــن البــاد ،حتــى يســتقر الوضــع وميكنهــم العــودة يف أمــان .مــن ناحيــة
أخــرى ،مكــث األزواج واآلبــاء يف األرايض املرصيــة لفــرة أطــول يك ال يفقــدوا (أو عــى أمــل اســتعادة) وظائفهــم.
يف البدايــة ،تــم إيــواء اإليطاليــن العائديــن إىل الوطــن يف مركــز الهجــرة يف نابــويل ،والذي أنشــئ يف الواقع الســتضافة
أولئــك الذيــن كانــوا عــى وشــك املغــادرة لالســتقرار يف بلــدان املهجــر األخــرى (خاصــة أمريــكا وأسـراليا) .أوضحــت
بدايــة حــرب الســويس ،يف نوفمــر ،أن الكثرييــن لــن يعــودوا إىل مــر أبــدا ً .جعــل تدهــور األوضــاع االجتامعيــة،
واالقتصاديــة ،يف البــاد البحــث عــن فرصــة عمــل صعبـاً ،كــا أدى انــدالع الحــرب العربيــة -اإلرسائيليــة إىل تقويــض
منــاخ األمــان الــذي كانــت توصــف بــه مــر حتــى تلــك اللحظــة .وأضيــف إىل كل ذلــك مشــكلة أخــرى تتعلــق
بشــكل أســايس باإليطاليــن ذوي األصــول اليهوديــة ،الذيــن عانــوا مــن عواقــب الترشيــع املــري الجديــد ،واألشــد
رصامــة ،والــذي حظــر عليهــم أي صلــة بدولــة إرسائيــل .يف إيطاليــا ،خلــق وصــول الالجئــن قضيــة سياســية مل يكــن
مــن الســهل إيجــاد حــل لهــا ،بســبب الصعوبــات التــي تفرضهــا محــاوالت إعــادة دمــج جاليــة اســتقرت يف الخــارج
ألعــوام عــدة ،وانتهــى بهــا األمــر ،مــن نــوا ٍح عــدة ،إىل الشــعور بأنهــا «غريبــة» عــى أرض الوطــن األم .كان ال بــد
مــن منــح تســهيالت لالجئــن أيضـاً؛ ألن معظمهــم فقــد جميــع أمالكــه يف مــر.
يف مــر الجديــدة ،أدت سياســة التأميــم التــي نفذهــا عبــد النــارص إىل جعــل البــاد أقــل ترحيبـاً بالضيــوف
بشــكل مســتمر ،وازداد العــداء تجــاه األجانــب ،ذلــك العــداء الــذي مل يســت ِنث إيطاليــا متامــاً ،رغــم اســتهدافه
بريطانيــا وفرنســا بشــكل مبــارش ،وهــي الــدول التــي خرجــت مهزومــة مــن حــرب الســويس.
ومــع ذلــك ،اســتطاعت الجاليــة التــي قــررت رغــم كل يشء البقــاء يف مــر ،بــإرصار كبــر ،الحفــاظ عــى ثقافتهــا
وهويتهــا املميــزة ،متمســكة بتقاليدهــا ،وباســتخدام اللغــة اإليطاليــة حتــى يومنــا هــذا.

تــرز ظاهــرة ازدواج الجنســية بشــكل متزايــد ،وخاصــة بعــد الحصــول عــى الجنســية اإليطاليــة مبوجــب الــزواج.
ومبقارنــة البيانــات املقيــدة يف ســجل اإليطاليــن املقيمــن بالخــارج ،نالحــظ زيــادة ثابتــة ومســتمرة يف
العــدد بــدءا ً مــن  ،2013وهــو العــام الــذي بلــغ فيــه عــدد اإليطاليــن املقيمــن  ،3.163حتــى عــام ( 2020آخــر
البيانــات املتاحــة) ،ووصــل فيــه العــدد إىل  5.517إيطــايل مقيــم (الجــدول أ) .يعـ ّد هــذا الرقــم داالً للغايــة ،مقارنــة
انعكاســا ملحوظًــا لالتجــاه الــذي كان ســائدا ً يف العقــد األول
بالجاليــات األجنبيــة األخــرى أيضـاً .متثــل هــذه الزيــادة
ً
مــن القــرن الحــادي والعرشيــن ،كــا يتضــح مــن الجــدول ب.
الجــدول أ – أعــداد املقيديــن يف ســجل اإليطاليــن املقيمــن بالخــارج يف العقــد األخــر يف الدائــرة القنصليــة
بالقاهــرة.
الجدول ب – أعداد اإليطاليني املقيمني يف الخارج يف جميع أنحاء مرص يف العقد األول من عام .2000

الجالية اإليطالية يف القاهرة اليوم
يف األعــوام األخــرة ،أظهــر القــوام العــددي للجاليــة اإليطاليــة يف مــر ،عــى الرغــم مــن أنــه ال يُقــارن بفــرة
مــا قبــل الحــرب ،بــوادر منــو جديــدة ،ويرجــع ذلــك باألســاس إىل موظفــي الــركات اإليطاليــة العاملــة يف البــاد،
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أتّيليــو سـ ّرا ،مفــوض وقنصــل عــام يف مــر عنــد انــدالع الحــرب العظيمــة (مجموعــة فرانســيس
أمــن).

رسالة من معتقل إيطايل (مجموعة فرانسيس أمني).

مجموعة فرانسيس أمني
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«الجاليــة التاريخيــة» ،التــي تحدثنــا عنهــا ،والتــي هاجــرت إىل مــر بــن نهايــة القــرن التاســع عــر وبدايــة القــرن
العرشيــن ،وقــد وصلــوا اآلن يف كثــر مــن الحــاالت ،إىل الجيــل الثالــث أو الرابــع أو الخامــس .حافــظ اإليطاليــون يف
مــر عــى الخصائــص القوميــة الثقافيــة ،واالجتامعيــة ،واللغويــة للوطــن األم ،رغــم اندماجهــم الكامــل يف املجتمــع
املحــى .إنهــم يشــكلون مكون ـاً صغ ـرا ً ،ولكنــه منظــم للغايــة عــى مســتوى اجتامعــي ،وال ي ـزال يشــكل العمــود
الفقــري للجمعيــات الخرييــة اإليطاليــة الرئيســية املوجــودة يف مــر.
مقارنـ ًة بالقــرن املــايض ،مل يتغــر تركيــب اإليطاليــن املقيمــن بشــكل جــذري فحســب ،بــل تغــر توزيعهــم الجغرايف
أيضـاً .كانــت اإلســكندرية ،املدينــة التــي اســتقبلت منــذ البدايــة واســتوعبت املجتمــع اإليطــايل الناشــئ ،هــي األكرث
تــررا ً مــن الهجــرة املضــادة بعــد حــرب الســويس .كــا أن املناطــق التــي ارتبطــت بإنشــاء القنــاة ،مثــل بورســعيد،
والتــي كانــت عامــرة باملــدارس والجمعيــات اإليطاليــة ،ال تحتفــظ اليــوم إال بذكــرى هزيلــة لذلــك الحضور.
وللقاهــرة حديــث مختلــف يف هــذا
الشــأن .يوجــد يف العاصمــة كثـ ٌر مــن مؤسســات
النظــام اإليطــايل التــي متثــل نقطــة مرجعيــة
مهمــة ألفـراد الجالية ،مثــل الســفارة ،والقنصلية،
واملعهــد الثقــايف ،ومعهــد التجــارة الخارجيــة،
ووكالــة التعــاون مــن أجــل التنميــة ،باإلضافــة
إىل الغرفــة التجاريــة اإليطاليــة املرصيــة.
كــا ال يــزال نشــيطاً ،ويف توســع مســتمر،
مستشــفى أومبريتــو األول الــذي تديــره
الجمعيــة الخرييــة اإليطاليــة .إنــه ميثــل نقطــة
مرجعيــة للجاليــة كلهــا ،ويتحــدث جــزء كبــر
مــن العاملــن بــه اإليطاليــة بطالقــة.
أخــرا ً ،ترتكــز يف القاهــرة غالبيــة
املؤسســات التــي تقــدم أنشــطة تعليميــة باللغــة
اإليطاليــة يف القاهــرة .يكفينــا أن نذكــر أنــه
مــن أصــل ســبع جامعــات تقــدم برامــج باللغــة
اإليطاليــة ،توجــد أربعــة منهــا يف القاهــرة :
جامعــة عــن شــمس ( كليــة األلســن وكليــة
الجواهريــان بيــرو وراؤول بايــويك يف عــام  2010أمــام محلهــا (يف شــارع
اآلداب) ،جامعــة القاهرة (كليــة اآلداب) ،جامعة عبــد الخالــق ثــروت) الــذي تأســس يف القاهــرة عــام  .1900تعـ ّد هــذه هــي
األزهــر (كليــة اللغــات والرتجمــة) ،جامعــة مــر أقــدم رشكــة إيطاليــة تعمــل حتــى اآلن يف مــر والــرق األوســط بأكملــه.
للعلــوم والتكنولوجيــا (كليــة اللغــات والرتجمة)( .صــورة مأخــوذة مــن ) www.greategypt.org

يظهــر مــن املســح األخــر الــذي أجرتــه وزارة الخارجيــة والتعــاون الــدويل 1أن عــدد الذيــن درســوا اللغــة اإليطاليــة
عــى األرايض املرصيــة ،يف العــام الــدرايس  ،2018-2017يف مســتويات وســياقات التعلــم املختلفــة ،قــد بلــغ 120364
شــخصاً ،مــا يضــع مــر يف املركــز الخامــس عــى مســتوى العــامل بعــد أس ـراليا ،وأملانيــا ،وفرنســا ،والواليــات
املتحــدة.
يتضــح مــن هــذا إذن كيــف أن الـراث اللغــوي والثقــايف الــذي خلفتــه الجاليــة اإليطاليــة يف القــرن التاســع
عــر يف القاهــرة ،والــذي كانــت متثلــه املــدارس املختلفــة ،والجمعيــات ،واملؤسســات ،قــد حافــظ عــى مكانــة
اللغــة اإليطاليــة حتــى يومنــا هــذا ،وأنــه ال يــزال يلعــب دورا ً مهــاً للغايــة يف املشــهد املــري.
يف الخامتــة ،تظــل الجاليــة اإليطاليــة يف مــر مكونـاً حيـاً مــن مكونــات النســيج االجتامعــي ،واالقتصــادي،
والثقــايف املحــي .يــزداد قوامهــا العــددي ،ويتميــز بوجــود عــدد كبــر مــن أصحــاب األعــال الناجحــن .يُعــ ُّد
اإليطاليــون ،املرتبطــون بأصولهــم ارتباطًــا وثيقًــا ،واملندمجــون متا ًمــا يف املجتمــع يف اآلن نفســه ،موطنــاً للقيــم
اإليجابيــة ،ويحظــون باإلعجــاب بســبب ميزاتهــم «كســفراء لشــعار صنــع يف إيطاليــا « ،مــن اللغــة حتــى الثقافــة،
ومــن العلــم حتــى فنــون الوطــن األم.
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مالحظات تاريخية حول الجاليتني
اإليطاليتني يف اإلسكندرية
وبورسعيد
ساول
كاميلّو جيورجي وكيارا ّ
لعبــت مدينــة اإلســكندرية عــر الزمــن دو ًرا مركزي ـاً يف البحــر
األبيــض املتوســط ،ليــس كحــارس للمعرفــة القدميــة مــن خــال مكتبتهــا
العظيمــة فحســب ،ولكــن كمركــز حيــوي لســبل التجــارة بــن أوروبــا
وإفريقيــا أيضـاً ،وعــر الطــرق التــي كانــت تنطلــق مــن البحــر األحمــر،
وتــؤدي إىل الهنــد ،والــرق .متيــزت اإلســكندرية إذن بكونهــا مدين ـ ًة
عامليــة وتجاريــة ،ونقطــة التقــاء بــن شــعوب وثقافــات مختلفــة ،قــادرة
عــى إثــارة اإلعجــاب بــن األمــم مبواطــن جاملهــا ،ومــن بينهــا الفنــار
التاريخــي ،والوهــج الثقــايف الحيــوي الــذي يــري فيهــا.
ُســجل بالفعــل حضــور واضــح لإليطاليــن يف مــر منــذ عــر
الجمهوريــات البحريــة ،بعــد مــا أطلــق عليــه اتفاقيــات االمتيــازات التي
منحهــا الســلطان تدريجيـاً .لكــن بــدءا ً مــن القــرن التاســع عــر فقــط
زاد عــدد اإليطاليــن بشــكل كبــر ،وخاصــة بفعــل سياســة تحديــث
مــر التــي نفذهــا الباشــا الجديــد ،محمــد عــي .جــذب تنفيــذ أعــال
البنيــة التحتيــة الكــرى ،ويف مقدمتهــا قنــاة الســويس ،الكثــر مــن
أصحــاب املهــن الحــرة ،والت ّجــار ،والحرفيــن ،والعــال.1
إلعطــاء فكــرة أكــر دقــة عــن القــوام العــددي للوجــود اإليطايل
يف مــر ،والجاليتــن الرئيســيتني يف القاهــرة واإلســكندرية ،نعــرض فيــا
يــي البيانــات اإلحصائيــة الدالــة للفــرة بــن عامــي  1871و: 1937
اإلسكندرية ،قرص املنتزه املليك ( ،)1928-1923املهندس املعامري إرنستو ف ّريوتيش.
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الجــدول  :1إحصائيــة عــن اإليطاليــن يف مــر بــن عامــي  1871و  .21937وف ًقــا لبعــض التقدي ـرات ،رمبــا
يكــون القــوام العــددي الفعــي يف األعــوام قيــد البحــث أكــر بكثــر ألنــه كان يحــدث ،وباألخــص قبــل
الثالثينيــات مــن القــرن املــايض ،أال يقيــد الكثــرون أنفســهم يف الســجالت الرســمية.

يف عــام ُ ،1927ســجل وجــود  472إيطاليًــا يف بورســعيد ،و 1273يف الســويس ،و 1767يف دلتــا مــر ،و1108
يف صعيــد مــر .يتضــح أن نصــف هــؤالء تقريبـاً قــد ولــدوا يف مــر .أمــا األقاليــم اإليطاليــة الرئيســية التــي وفــدوا
منهــا فهــي  -وفــق الغلبــة العدديــة :-صقليــة ،بوليــا ،كامبانيــا ،فينيتــو ،كاالبريــا وتوســكانا .طبقـاً لدارســن عــدة،
يقــل تعــداد عــام  1927عــن الحقيقــة .وللحصــول عــى رقــم أكــر واقعيــة ،ينبغــي أن يزيــد عــدد اإليطاليــن
اإلجــايل بحــوايل عــرة آالف نســمة.3
مــن بــن أبنــاء الجاليــة اإليطالية األكرث الشــهرة يف اإلســكندرية ،نذكر جيوزيبــي أونجاريتّــي ()1970 - 1888
وفيلي ّبــو تومــازو مارينيتــي ( .)1944 - 1876كان والــد أونجاريتّــي ،وهــو
مــن مقاطعــة لــوكّا ،يعمــل يف حفــر قنــاة الســويس .ويتضــح ،بالعــودة
اىل الســجالت التاريخيــة ،أن جيوزيبــي أونجاريتّــي قــد حصــل ،يف العــام
الــدرايس  ،1901-1900عــى الشــهادة االبتدائيــة بعــد أن تــردد ،قبــل
ذلــك لعامــن عــى األقــل ،عــى مــدارس الســاليزيان باإلســكندرية.4
يف النصــف الثــاين مــن القــرن التاســع عــر ،بــدأ نشــاط املدارس
الحكوميــة اإليطاليــة األوىل يف مــر .يف اإلســكندرية ،يف عــام ،1862
بــدأت مدرســة البنــن عملهــا بــدورة دراســية ابتدائيــة املســتوى ،وحوايل
 200تلميــذ ،بينــا بــدأت مدرســة البنــات نشــاطها يف عــام  .1879تضــم
الجــداول التاليــة بيــان باملــدارس الحكوميــة اإليطاليــة امللكيــة العاملــة
يف اإلســكندرية وبورســعيد يف أوائــل القــرن العرشيــن ،واملســجلني فيهــا.5
شهادة معمودية جيوزيبى أونجاري ّتي.

1906-1905
1905-1904
1904-1903
1903-1902
1902-1901
			
______________________________________________________________________________________________
املدرسة الفنية التجارية مع
83
72
72
84
97
دورة تدريب بدين ملحقة بها
______________________________________________________________________________________________
532
507
577
558
650
املدرسة االبتدائية للبنني
______________________________________________________________________________________________
املدرسة املسائية للكبار
208
150
153
90
120
______________________________________________________________________________________________
مدرسة البنات
450
456
528
510
520
______________________________________________________________________________________________
رياض االطفال
181
150
165
190
165
______________________________________________________________________________________________

مدارس الحكومة اإليطالية امللكية يف بورسعيد
1906-1905
1905-1904
1904-1903
1903-1902
1902-1901
			
______________________________________________________________________________________________
66
70
60
65
60
املدرسة االبتدائية للبنني
______________________________________________________________________________________________
78
70
60
70
67
املدرسة املسائية للكبار
______________________________________________________________________________________________
مدرسة البنات
168
231
222
200
182
______________________________________________________________________________________________

فيــا يتعلــق باملؤسســات الخاصــة ،بــدأت ،يف عــام  ،1883مــدارس البنــات التابعــة للتبشــريات
الفرنسيســكانية يف العمــل ،ووصــل عــدد الطالبــات املقيــدات بهــا يف عــام  1904إىل  286طالبــة ،مــن بينهــا 167
طالبــة إيطاليــة ،و 119طالبــة أجنبيــة .ويف عــام  ،1892افتتــح املعهــد النســوي «ســافوي» ،والــذي كان يخاطــب

ّ
كازيــي ولوريــس باجانــو،
مشــهد إجــايل ملجمــع دون بوســكو يف اإلســكندرية ( )1937-1902مــن مــروع املهندســن كريشــينتينو
املصــدر :محمــد عــوض« ،إيطاليــا يف اإلســكندرية  -املؤثـرات يف البيئــة املعامريــة» ،لجنــة الحفــاظ عــى تـراث اإلســكندرية ،2008 ،صفحــة
.177

مالحظات تاريخية حول الجاليتني اإليطاليتني يف اإلسكندرية وبورسعيد
198
_______________________________________________________________________________________________________________________

سفارة إيطاليا يف مرص
199
_______________________________________________________________________________________________________________________

الرشيحــة األكــر ثـرا ًء مــن الســكان ،وقــد ســجل يف نفــس عــام  1904عــدد  133طالبــة مقيــدة بــه ،مــن بينهــا 99
طالبــة إيطاليــة و 34طالبــة أجنبيــة.
يف عــام  ،1897وهــو العــام الــذي يــي وصــول الســاليزيان إىل اإلســكندرية ،جــاء دور مــدارس الــدون
بوســكو ،التــي ال تـزال تعمــل حتــى اليــوم يف مــر بصفتهــا مــدارس إيطاليــة معادلــة لتلــك الحكوميــة يف قطــاع
التعليــم الفنــي واملهنــي.6

مــن عــرض فيل ـاً يف مــر ،يف اإلســكندرية ،يف نوفمــر مــن عــام  .1896ويف الفــرة مــا بــن عامــي  1929و،1945
صــدر أكــر مــن  40فيلـاً عــى يــد مخرجــن إيطاليــن .وقــام لورينزو مــازي -املولــود يف ليفورنــو -بتنظيم التســجيل
العقــاري املــري ،بينــا أنشــأ مواطنــه ميكيــى مـر ّات (الــذي يشــر إليــه الكثــرون باســم كارلــو) يف اإلســكندرية،
بــن عامــي  1824و ،1828مكتــب بريــد خــاص أطلــق عليــه فيــا بعــد اســم «الربيــد األورويب» .وظــل الربيــد يف
أيــدي اإليطاليــن حتــى عــام  ،1865عندمــا اشــرته الحكومــة وأصبــح الربيــد املــري .7أســس فيديريكــو أميتــي،
وهــو مــن بولونيــا ،خدمــة التعــداد ،8يف عــام  ،1876بينــا صمــم لويجــي نيجريـ ّـي -املولــود يف ترنتينــو -املــروع
الــذي تــم تبنيــه لشــق بــرزخ
الســويس (كان قــد اقرتحــه بالفعــل
يف عــام .9)1847
ومــع هــذا ،يعــ ُّد اإلســهام
ذو اآلثــار األكــر وضوحــاً هــو
ذلــك الــذي قدمــه املعامريــون،
واملهندســون والبنــاؤون اإليطاليــون
يف تشــييد كثــر مــن املبــاين العامــة
والخاصــة ،ويف اســتعادة الــراث
التاريخــي واألثــري .مــن بــن الكثــر
ممــن عملــوا يف اإلســكندرية ،صــورة مــن عــام  1932لــدار مســنني في ّتوريــو إمانويــى الثالــث ،ألبــوم صــور اســتوديو
وخاصــة يف قطــاع اإلنشــاءات التــي موريــت ،اإلســكندرية ،املصــدر:
http://casadialessandria.blogspot.com/11/2007/le-origine.html
تخــدم الجاليــة اإليطاليــة املقيمــة،
نذكــر إرنســتو ف ّريوتــي ،املولــود
يف مــارىك ( ،)1945-1874والــذي
شــغل ،بــن عامــي  1919و،1936
منصــب كبــر مهنــديس القصــور
امللكيــة ،وصمــم -مــن بــن أعاملــه
األخــرى الكثــرة -القــر امللــي
الكبــر يف املنتــزه ()1928 -1923
ودار املســنني التــي تحمــل اســم
فيتّوريــو إمانويــى الثالــث ،والتــي
أقامتهــا الرشكــة اإليطاليــة دي دار مســنني في ّتوريــو إمانويــى الثالــث يف اإلســكندرية عــام  ،1997يالحــظ إضافــة الطابــق
: http://www.aaha.ch/األخــر التــي حدثــت يف نهايــة األربعينيــات ،املصــدر
فــا ّرو (اكتمــل بناؤهــا عــى األرض

بعض اإليطاليني الذين متيزوا يف نشاط تحديث مرص
تعــد اإلســهامات التــي قدمهــا اإليطاليــون يف تطويــر وتنظيــم الدولــة املرصيــة يف أكــر القطاعــات تنوع ـاً
إســهامات بــارزة .كان إنريكــو ديلّــو ســرولوجو ،بعــد أن حصــل عــى االمتيــاز الحــري مــن عائلــة لوميــر ،هــو أول

تصميــم الواجهــة الرئيســية يف مــروع دار مســنني في ّتوريــو إمانويــى الثالــث يف اإلســكندرية عــام ( 1927املهنــدس املعــاري إرنســتو
فريّوتــي) ،املصــدر:
http://casadialessandria.blogspot.com/11/2007/il-luogo.html
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املمنوحــة مــن الحكومــة املرصيــة يف  29ســبتمرب عــام  ،1929ملــدة  99عامــاً).
عمــل املهنــدس املعــاري إ ّريكــو بوفيــو ،بصفتــه كبــر مهنــديس األشــغال العامــة ،املنتــدب لــدى وزارة
الخارجيــة ،عــى تصميــم كثــر مــن املقــار اإليطاليــة اململوكــة للدولــة يف الخــارج .نذكــر مــن بــن إنجازاتــه ،خــال
فــرة نشــاطه يف مــر فيــا حــول عــام  ،1910القنصليــة اإليطاليــة يف اإلســكندرية (مــع رشكــة البنــاء اإليطاليــة
النــاري) ،واملــدارس امللكيــة اإليطاليــة يف اإلســكندرية ،والقنصليــة اإليطاليــة يف بورســعيد.10
خدمــت كلتــا القنصليتــن جاليــة إيطاليــة كبــرة ومتنوعــة لعــدة عقــود .منــذ نهايــة الحــرب العامليــة
الثانيــة ،بــدأ عــدد املهاجريــن اإليطاليــن إىل مــر يف االنخفــاض تدريجيـاً .أُغلقــت قنصليــة إيطاليــا يف بورســعيد
يف األعــوام األوىل مــن القــرن الحــايل ،عــى الرغــم مــن أن املبنــى ظــل مملــوكاً للدولــة اإليطاليــة .ويف عــام ،2020
تــم توقيــع عقــد حــق اســتغالل بــن الســفارة والجمعيــة الخرييــة اإليطاليــة بهــدف إعــادة تأهيــل املبــاين القامئــة،
وإنشــاء فــرع مســتقل للمستشــفى اإليطــايل يف القاهــرة بهــا .اســتمرت القنصليــة اإليطاليــة يف اإلســكندرية يف
تقديــم خدماتهــا حتــى عــام  .2014وهــي اليــوم تســتضيف يف الطابــق األريض منهــا مقــر القنصليــة الفخريــة التــي
تخــدم جاليــة تتألــف مــن حــوايل  1000إيطــايل مقيــم ،بينــا تســتخدم الطوابــق العليــا كمقــر لبنــك اإلســكندرية
مــن مجموعــة بنــوك انتي ـزا ســان باولــو ،وفــق عقــد يقــي بحــق االســتغالل.
عمــل املهنــدس املعــاري كليمنتــي بوزيــري فيتــي ( -)1965-1887وهــو مــن رومــا -يف مــر يف ثالثينيات

القنصلية اإليطالية يف اإلسكندرية ،املهندس املعامري إ ّريكو بوفيو ،1917تصوير أوليفري جوينارد عام  ،2006املصدر:
http://www.aaha.ch/photos/consulat-it.htm
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القنصليــة اإليطاليــة يف بورســعيد ،املهنــدس املعــاري إ ّريكــو بوفيــو ،صــورة مــن أوائــل القــرن العرشيــن .يف عــام  ،1936بلــغ عــدد أفـراد
الجاليــة اإليطاليــة التابعــة للقنصليــة اإليطاليــة يف بورســعيد حــوايل  6000نســمة .
/1876964122455698/664841023668020.photos/a/664834270335362/https://www.facebook.com

القــرن املــايض ،وقــد متيَّــز بالتجديــد يف الط ـراز املعــاري يف اتجــاه عقــاين .قــام ،بتكليــف مــن اإلدارة العامــة
للمــدارس بالخــارج ،بتصميــم املــدارس الفاشــية باإلســكندرية يف منطقــة الشــاطبي ،والتــي تــم افتتاحهــا يف  9مــارس
عــام  .1933بعــد ذلــك ،تــوىل أعــال تصميــم بيــت إيطاليــا يف بورســعيد ،والــذي تــم بنــاؤه يف الفــرة بــن عامــي
 1935و .1939لعــب املبنــى دور املركــز الثقــايف يف
حيــاة الجاليــة اإليطاليــة املحليــة .كان يوجــد يف
داخلــه مــرح أيض ـاً ،ومكتبــة كبــرة وســينام.11
متتعــت بأهميــة خاصــة أيضــاً شــخصية
املهنــدس باولــو كاتشــا دومينيــوين (،)1992-1896
الــذي كان يعمــل يف مــر منــذ عــام  1923مصمـاً
ومديــرا ً لإلنشــاءات (مــن بــن أعاملــه املفوضيــة
اإليطاليــة يف القاهــرة) .يف أعــوام مــا بعــد الحــرب،
وبنــاء عــى طلــب مــن الحكومــة اإليطاليــة ،أرشف بيــت إيطاليــا يف بورســعيد  ،1939-1935املهنــدس املعــاري كليمنتــي
دومينيــوين عــى تصميــم وبنــاء رضيــح إيطــايل بوزيــري فيتــى ،رســم منظــور هنــديس.
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مبدينــة العاملــن مــا بــن عامــي  1954و .1958وقــد اعتمــد ،يف تنفيــذه لتلــك املهمــة ،عــى تجربتــه الســابقة كرجــل
عســكري حــارب عــى جبهــة العلمــن عــام  ،1942وعــى التكليــف الســابق الــذي أوكل إليــه منــذ عــام ،1948
الســتعادة الجثــث التــي ال تـزال مفقــودة ،وإعــادة تنظيــم املقــرة التــي بناهــا الربيطانيــون يف املنطقــة املســاة بـــ
«.»12Q33
تتميــز دراســات وإســهامات اإليطاليــن يف قطــاع العــارة الدينيــة بأهميــة كبــرة .نذكــر مــن بينهــم
أليســاندرو لوريــا
روس ( ،13)1961-1897إوجينيــو فالزانيــا ( ،)1930-1880وجياكومــو ّ
املهندســن املعامريــن ماريــو ّ
( ،)1937-1879الذيــن قدمــوا إســهامات مهمــة يف تصميــم وبنــاء كثــر مــن املســاجد ،ومنهــا عــى وجــه الخصــوص
مســجد «املــريس أبــو العبــاس» يف اإلســكندرية .فــاز املهنــدس املعــاري لوريــا ،يف عــام  ،1913مبســابقة تصميــم
مستشــفى اإلســكندرية الجديــد (تلــك املســابقة املخصصــة للمهندســن املعامريــن اإليطاليــن املقيمــن يف مــر).
اكتمــل البنــاء ،الــذي بــدأ العمــل فيــه عــام  ،1920يف عــام .1923
بــرز اإليطاليــون يف تاريــخ مــر الحديثــة أيضـاً يف مجــال الصحــة .اعتمــد محمــد عــي منــذ بدايــة عهــده
عــى األطبــاء اإليطاليــن يف القطاعــن املــدين والعســكري .مــن بــن األســاء األكــر شــهرة ،نذكــر عــى وجــه
الخصــوص لودوفيكــو كولوتــي -وهــو مــن بوليــا -الــذي وصــل إىل مــر عــام  ،1804وكان طبيــب البــاط امللــي،
ثــم صــار الحق ـاً أحــد مؤســي املستشــفى اإليطــايل يف اإلســكندرية .14ويف املجــال العســكري ،يجــدر ذكــر اســم
الطبيــب فرانشيســكو ج ـر ّاس -وهــو مــن بســتويا -الــذي كان مدي ـرا ً ملستشــفى البحريــة ،وعــامل أوبئــة شــهري،

بيت إيطاليا يف بورسعيد  ، 1939-1935املهندس املعامري كليمنتي بوزيري فيتىش ،صور من بطاقة بريدية يف ذلك الزمن.

صورة حديثة ملدخل النصب التذكاري العسكري اإليطايل يف العلمني ،املهندس باولو كاتشيا دومينيوين ،املصدر:
https://classicisminmodernity.tumblr.com/post/152349282586/sacrario-militare-italiano-di-el-alamein-paolo
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واملســؤول عــن وضــع تدابــر الحجــر الصحــي الفعالــة ضــد انتشــار الطاعــون يف النصــف األول مــن القــرن التاســع
عــر .ولقــد حصــل أنطونيــو ،نجــل لودوفيكــو كولوتــي ،عــى لقــب باشــا مــن الخديــوي إســاعيل يف عــام .1873
وأصبــح فيــا بعــد رئيسـاً لهيئــة الصحــة يف اإلســكندرية ،وتــوىل ترشــيد اإلجـراءات الصحيــة الوقائيــة مــن الطاعــون
والكول ـرا.
بالقــرب مــن نهايــة القــرن
التاســع عــر ،ويف اإلســكندرية
أيضــاً ،أنشــئت مؤسســتان
مركزيتــان ،وهــا مؤسســة
( FAIPAEاتحــاد الجمعيــات
الدوليــة للمســاعدة العامــة يف
مــر) بــن عامــي  1865و،1870
ومؤسســة ( SIBالجمعيــة الخرييــة
اإليطاليــة) ،يف عــام  .1868كانــت
األوىل متثــل مبــادرة تضامــن
قــام بهــا متطوعــون إيطاليــون
(ممرضــات مدربــات وتالهــن
أطبــاء متطوعــون) ملســاعدة
العائــات اإليطاليــة؛ مؤسســة
حقيقيــة تخصصــت يف حــاالت
الطــوارئ .أمــا الجمعيــة الخرييــة
اإليطاليــة ،التــي ال تــزال متــارس
نشــاطها يف القاهــرة واإلســكندرية،
فتقــدم -تحــت رايــة القنصليــة-
املســاعدة للمواطنــن اإليطاليــن
املعوزيــن أو املــرىض .تديــر
مؤسســة  SIBحاليــاً دار املســنني
فيتّوريــو إمانويــى الثالــث ،التــي
تســتقبل كبــار الســن اإليطاليــن النصــب التــذكاري اإليطــايل العســكري يف العلمــن ( ،)1958-1954املهنــدس باولــو كاتشــيا
واألجانــب.
دومينيــوين ،املصــدر:
http://www.ehabweb.net/italian-military-shrine/
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شكر
نشــكر مكتبــات املعهــد الثقــايف اإليطــايل واملركــز
الفرنسيســكاين للدراســات الرشقيــة املســيحية بالقاهــرة
عــى إتاحــة الكتــب واملجــات حــول وجــود اإليطاليــن
يف مــر ،كــا نشــكر كالً مــن :د .فرانســيس أمــن
ملشــاركتنا املعلومــات ،واملــواد الوثائقيــة ،وصــور العرص،
واألب رينــزو ليوناردوتــي ألجــل التوثيــق ،واألخبــار
عــن مــدارس الســاليزيان باإلســكندرية ،ونديــم قنــوايت
ألجــل الصــور ،والفيديوهــات والوثائــق ،وأخـرا ً فرانكــو
صــورة حديثــة للكنيســة امللحقــة بــدار مســنني في ّتوريــو إمانويــى جريكــو ألجــل النصائــح الثمينــة ،واإلرشــادات املهمــة.
الثالــث يف اإلســكندرية.
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املعهد الثقايف اإليطايل
دافيدى سكاملاين
يقــع املعهــد الثقــايف اإليطــايل بالقاهــرة يف مبنــى بالزمالك ،وهو
حــي يقــوم عــى الجزيــرة (وهكــذا ت ُســمى باللغــة املرصيــة العربيــة)،
التــي تقســم مجــرى النيــل عنــد حــي بــوالق .أنشــئ املبنى ،الــذي ُصمم
باألســاس ليكــون فيــا ســكنية ،يف الفــرة مــا بــن الحربــن العامليتــن،
عــى أر ٍ
اض قســمتها األرسة املالكــة املرصيــة قبــل وقــت وجيــز .كان
امللــك قــد قــرر يف تلــك األعــوام ،مدفوعـاً مبقتضيــات الــرورة املاديــة،
التخــي عــن أر ٍ
اض وعقــارات خاصــة تنتمــي إىل إرثــه الشــخيص .ففــي
الزمالــك ،عــى ســبيل املثــال ،تــم تحويــل قــر الجزيــرة املهيــب (حاليـاً
فنــدق ماريــوت بالقــرب مــن املعهــد) الــذي شــيده الخديوي إســاعيل
يف عــام  1869مبناســبة افتتــاح قنــاة الســويس ،إىل فنــدق .وبيعــت
األرايض املحيطــة بقــر الجزيــرة ،يف عرشينيــات وثالثينيــات القــرن
املــايض ،إىل أجانــب شــيدوا فيهــا مســاكن عائليــة فاخــرة .أغــرت تلــك
الفرصــة باألخــص بعــض أعضــاء الجاليــة الربيطانيــة األثريــاء ،الذيــن
اســتغلوها لــي يســتقروا يف أحــد أكــر األماكــن متيـزا ً يف املدينــة ،حيــث
يوجــد أيضـاً نــادي الجزيــرة ،وهــو مركــز ريــايض مرمــوق كانــت تــدور
حولــه حيــاة الجاليــة اإلنجليزيــة االجتامعيــة .وكــذا كان مقــر معهدنــا،
بهيكلــه املعــاري الرصــن واألنيــق ،والــذي يقــع يف  3شــارع الشــيخ
املرصفــي ،يف بدايتــه فيــا خاصــة ،شُ ــيدت وفــق الــذوق األورويب عــى
إحــدى قطــع األرايض املقســمة .بعــد ذلــك ،وقبــل الحــرب العامليــة
الثانيــة ،اســتضافت الفيــا الســفارة البولنديــة .وبعــد الحــرب ،اشــرتها
إيطاليــا أخـرا ً لتجعــل منهــا مقـرا ً للمعهــد الثقــايف اإليطــايل يف القاهــرة.
يرتفــع املبنــى األنيــق الصغــر ،الــذي تجــاوره مبــانٍ أخــرى أُنشــئت
الحق ـاً ،لثالثــة طوابــق ،ويضــم حديقــة صغــرة تطــل عــى الطريــق.
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يضــم مقــر املعهــد اليــوم قاعــة مــرح (تســع حــوايل  150مقعــدا ً) ،ومكتبــة تحــوي حــوايل  34000كتــاب،
وقاعــة للمعــارض ،وقاعــات لــدورات اللغــة والثقافــة اإليطاليــة ،ومكاتــب املوظفــن.
ميــارس املعهــد ،الــذي افتتــح يف عــام  1959خــال زيــارة قــام بها رئيــس الــوزراء ووزيــر الخارجيــة أمينتورى
فانفــاين ،نشــاطه منــذ ذلــك الحــن يف التنشــيط الثقــايف يف مختلــف املجــاالت التــي يتخصــص فيهــا .أرادت املهمــة
املؤسســية ،التــي متــت وفق ـاً ملبــادئ العالقــات الثقافيــة ،أن تتميــز يف األســاس بكونهــا قامئ ـ ًة عــى بنــاء فــرص

مبثاليــة خــط اتصــال مــع الحضور
الثقــايف اإليطــايل يف مــر الــذي
يعــود تاريخــه إىل النصــف
األول مــن القــرن ذاتــه .وعــى
وجــه الخصــوص ،كانــت الصلــة
ت ُعقــد مــن جديــد مــع نهــج
كارلــو ألفونســو نالّينــو ،أكــر
مســتعرب إيطــايل ومتخصــص يف
الدراســات اإلســامية ،ومؤســس
معهــد الدراســات الرشقيــة ،ومــع
مدخل مرسح املعهد.
األســاتذة اإليطاليــن اآلخريــن
الذيــن اســتدعاهم األمــر فــؤاد
لإلســهام يف تطويــر جامعــة القاهــرة التــي كانــت قــد تأسســت حديثــاً.
جــاء ميــاد املعهــد إذن تحــت رايــة االســترشاق اإليطــايل بهــدف القيــام بــدور الجرس بــن الثقافــة اإليطالية
والعربيــة .يف البدايــة ،مــال الهــدف يف األغلــب نحــو تعزيــز قيمــة ال ـراث العــريب يف إيطاليــا وأوروبــا ،مــع إيــاء
اهتــام خــاص لرتجمــة األعــال األدبيــة مــن العربيــة ،وملوضــوع الحــوار بــن األديــان .كانــت الحاجــة ملح ـ ًة
يف ذلــك الوقــت أيض ـاً إىل اكتشــاف خارطــة الواقــع املحــي املركــب ،وهــي عمليــة متهــد لبنــاء شــبكة العالقــات
الرضوريــة مــع املؤسســات الثقافيــة املرصيــة.
حــول هــذه الخطــوط الرئيســية ســارت األعــوام
األوىل مــن حيــاة املعهــد ،وفيهــا غالب ـاً مــا كان يُعهــد
بالنشــاط الرتويجــي إىل معلمــن وخــراء محليــن
كانــوا يعقــدون نــدوات حــول موضوعــات ورمــوز
التاريــخ الثقــايف اإليطــايل .وتعــاون ســتة ملحقــن
ثقافيــن إيطاليــن ،وهــم أســاتذة كانــوا يوفــدون مــن
وزارة التعليــم العــام ،مــع املديــر منظمــن فعاليــات
وخدمــات املعهــد :دورات اللغــة والثقافــة اإليطاليــة،
واملكتبــة ،ومجموعــة الصحــف ،و»الديســكو» أو
عــروض اســتامع مجموعــة تســجيالت املوســيقى
الكالســيكية ،واألوبــرا الخاصــة باملعهــد ،واملفتوحــة
مجلة ( Egypt Travelعدد  ،54فرباير .)1959
للجمهــور ،وهــو حــدث مميــز يف نشــاط االســتمتاع

مكتبة املعهد.

الحــوار مــع النظـراء املرصيــن ،وعــى تعميــق التفاهــم املتبــادل ،وتحديــد أوجــه التعــاون واملرشوعــات املشــركة.
منــذ بدايــة نشــاط املعهــد ،لعبــت املبــادرات التــي تســعى إىل إب ـراز أهــم جوانــب الوجــود اإليطــايل يف مــر
دورا ً مه ـاً .كانــت نقطــة البدايــة ،التــي ُوظفــت عــى نطــاق واســع يف األعــوام األوىل ،هــي االنتــاء املشــرك إىل
البحــر األبيــض املتوســط ،إىل جانــب التبــادالت والعالقــات بــن الثقافتــن اللتــن متتــدان بجذورهــا إىل مـ ٍ
ـاض بعيــد
للغايــة .وبصــورة أعــم ،ميكننــا أن نؤكــد أن املنظــور طويــل املــدى ،وإب ـراز نقــاط االتصــال بــن الحضارتــن كانــا
مبنزلــة مصبــاح هــا ٍد أمــام املقرتحــات الثقافيــة الرئيســية .فليــس مــن قبيــل املصادفــة أن يُســتدعى إلدارة املعهد ،يف
وقــت افتتاحــه الرســمي ،املســتعرب وأســتاذ الدراســات اإلســامية أومبريتــو ريتســيتانو ،الــذي ولــد يف اإلســكندرية
مبــر ،والــذي رسعــان مــا ســيصبح أســتاذا ً للغــة العربيــة وآدابهــا يف بالريمــو .بتعيــن الربوفيســور ريتســيتانوُ ،رســم
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الجامعــي باملوســيقى يف تلــك الفــرة.
منــذ النصــف الثــاين مــن الســتينيات،
ودون إغفــال تطــور الحــوار مــع الواقــع
املحــي ،بــدأ املعهــد يف تقديــم بعــض
مظاهــر إنتــاج بلدنــا الثقــايف املعــارص األكــر
أهميــة للجمهــور املــري .يف الواقــع ،كان
قــد ازداد يف تلــك األعــوام اإلدراك العــام بــأن
التنشــيط الثقــايف ميثــل عنــرا ً أساســياً يف
التصــور الشــامل لبلدنــا ودينامياتــه .حققــت
اتجاهــات السياســة الثقافيــة الجديــدة تلــك
يف مــر تطــورات أصيلــة حملــت املديريــن
إىل إعــداد برامــج متثــل بشــكل أفضــل دامئـاً
السلم الخشبي الذي يربط بني املكاتب والقاعات.
تطــورات إيطاليــا يف ذلــك العــر .منــذ ذلك
الحــن م َّيــز االنفتــاح والحيويــة الفكريــة
معهدنــا الــذي رسعــان مــا أصبــح أحــد أكــر مراكــز العاصمــة الثقافيــة متي ـزا ً.
يف تلــك األعــوام ،كان املضمــون الربامجــي يبــدو موجهــاً لتقديــم صــورة متجــددة للمجتمــع اإليطــايل
وقيمــه الثقافيــة .تزايــدت املبــادرات التــي تــدور حــول األعــال والفنانــن اإليطاليــن املعارصيــن؛ يف مجــال الفنــون
البرصيــة ،بشــكل خــاص ،تــم تقديــم بعــض نجــوم املشــهد اإليطــايل األكــر فاعليــة وشــهرة ،مثــل إنريكــو بــاج،
إمييليــو ســكانافينو ،إينياتســيو مونــكادا ،وجوليــو توركاتــو .كــا أُثــري ترويــج التصويــر الفوتوغـرايف اإليطــايل مــن
خــال تقديــم معــارض نظمهــا موظفــو املعهــد ،وارتبطــت يف اآلونــة األخــرة بفــن التصميــم.
منــذ ســبعينيات القــرن املــايض ،تطــور -بنجــاح متزايــد -نشــاط ترويــج الســينام اإليطاليــة بالتعــاون مــع
املهرجانــات املرصيــة .وباملناســبة ،تجــدر اإلشــارة هنــا إىل أن نجــاح الســينام اإليطاليــة العاملــي بعــد الحــرب
العامليــة الثانيــة لــه جــذور خاصــة يف مــر؛ ألن الســينام وردت إليهــا عــى يــد رجــال أعــال إيطاليــن نفــذوا
عروضـاً رائــدة يف اإلســكندرية باالتفــاق مــع األخويــن لوميــر ،وأسســوا أول دار إنتــاج مرصيــة ،وافتتحــوا أول دار
عــرض ســيناميئ .ويســلط املعهــد ،مبــرور الوقــت ،الضــوء عــى بانورامــا واســعة مــن األعــال الســينامئية ،تتنــوع
مــن ســينام املؤلــف إىل الكوميديــا ،ومــن األفــام السياســية إىل األعــال التلفزيونيــة (راي) ،وحتــى أفضــل األفــام
الوثائقيــة .وهكــذا متكــن الجمهــور املــري مــن التعــرف عــى أعــال فيســكونتي ،وروســيلّيني ،وفيلّينــي ،وبيــري،
وبولونينــي ،والكثــر مــن أبطــال تاريــخ الســينام اإليطاليــة اآلخريــن.
يف برامــج املعهــد املتعلقــة بالعــروض الحيــة ،يحــر املــرح مبؤلفــن كبريانديلّــو وإدواردو دي فيلي ّبــو،
وبالتكريــم لرمــوز املشــهد اإليطــايل العظــام ،لكــن املوســيقى ،وخاصــة عــروض األوبـرا الغنائيــة ،تحتــل موقعـاً ذا

سفارة إيطاليا يف مرص
211
_______________________________________________________________________________________________________________________

املقر يف صورة أرشيفية باملعهد.

أهميــة خاصــة .إن الحضــور اإليطــايل يف مــر يف مجــال املوســيقي يشــكل تاريخـاً يف حــد ذاتــه .منــذ القرن التاســع
عــر ،قــدم موســيقيون ،وقائــدو أوركس ـرا ،ومعلمــو موســيقى إيطاليــون إســهاماً أساســياً يف تطــور املوســيقى
الغربيــة يف مــر .يف القاهــرة واإلســكندرية ،أعــدت املعاهــد واملــدارس املوســيقية التــي أسســها اإليطاليــون أجيــاالً
مــن املرصيــن الكتشــاف حضارتنــا املوســيقية.
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مرسح األوبرا الذي دمره حريق عام .1971

مبادرات املعهد الثقافية (.)1973 ،1971 ،1967

أمــا الحــدث األكــر داللــة عــى تأثــر املوســيقى اإليطاليــة فــكان الدعــوة التــي وجههــا الخديــوي إســاعيل
إىل جيوزيبــي فــردي .كُلــف يف الواقــع مؤلــف املوســيقى اإليطــايل العظيــم بكتابــة أوبـرا لالحتفــال بافتتــاح قنــاة
الســويس .كانــت هــذه هــي املناســبة التــي ولــدت بفضلهــا عايــدة ،التــي قُــدر لهــا النجــاح يف جميــع أنحــاء العــامل،
ويقدمهــا اليــوم املرصيــون أنفســهم الذيــن يعتربونهــا تعب ـرا ً أصي ـاً عــن هويتهــم الوطنيــة .وكــا هــو معــروف،

قُدمــت عايــدة ألول مــرة يف  24ديســمرب  ،1871يف القاهــرة ،بتأخــر عامــن عــن افتتــاح القنــاة بســبب الحــرب
الفرنســية الربوســية وحصــار باريــس ،اللذيــن أعاقــا إرســال األزيــاء املصنوعــة يف دور الحياكــة الفرنســية .وعــى
النقيــض ،احتُفــل بافتتــاح قنــاة الســويس بتقديــم عــرض فخــم ألوب ـرا ريجوليتّــو ،يف  1نوفمــر  .1869ولتأكيــد
التأثــر اإليطــايل املهيمــن يف هــذا املجــال ،ينبغــي أن نذكــر أن املهنــدس املعــاري الــذي صمــم دار األوبـرا املرصيــة
أيضــا ،وهــو بيــرو أفوســكاين ،املولــود يف ليفورنــو ،والــذي هاجــر إىل مــر يف عــام  ،1837واســتلهم
كان إيطالي ـاً ً
تصميمــه مــن مــروع مــرح ال ســكاال يف ميالنــو ،مــن إعــداد بيــر مارينــى.
مل يكــن ميكــن ملثــل هــذا املــايض املجيــد إال أن يحفــز املؤسســات اإليطاليــة عــى الحفــاظ عــى مكانــة
مميــزة يف املجــال املوســيقي .كانــت برامــج مــرح األوبـرا ت ُعــد مــن خــال «املواســم الغنائيــة» املكرســة للعــروض
األوروبيــة الوطنيــة .وكان املوســم اإليطــايل هــو الحــدث األكــر حضــورا ً يف جــدول عــروض األوب ـرا ،التــي كانــت
تجــذب انتبــاه جمهــور مــري وعاملــي كبــر .وهكــذا تشــكل ،عــن طريــق االتصــال الوثيــق مــع املوســيقى والفنانني
اإليطاليــن ،ذوق جمهــور كان يشــعر بقربــه مــن الثقافــة األوروبيــة ،ويقدر تقاليدها املوســيقية ،ويســعد باالســتامع
إىل مقدميهــا املشــهورين ،ويشــارك بــرور يف مناســبات اللقــاءات والحيــاة االجتامعيــة التــي كانــت نتيجــة طبيعيــة
لتلــك العــروض.
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أحــد مجــاالت التأثــر اإليطــايل
الواســع األخــرى ،ومحــط اهتــام نشــاط
املعهــد الرئيــي حتــى يومنــا هــذا ،هــو
الهندســة املعامريــة .لقــد تطلَّــب تحديث
مــر الــذي بــادر إليــه الخديــوي إســهام
مخططــي املــدن واملعامريــن األوروبيــن.
ومــن بــن هــؤالء ،بــرع كثــ ٌر مــن
اإليطاليــن الذيــن صممــوا أكــر املبــاين
شــهرة يف العاصمــة واإلســكندرية .كانــت
الســمة املميــزة ملعامريــن مثــل أنطونيــو
الشــاك ،وإرنســتو ف ّريوتــي ،ودومينيكــو
روس ،هــي القــدرة
ليمونجيـ ّـي ،وماريــو ّ
عــى اســتيعاب أســاليب وأمنــاط مختلفــة
انطالقــاً مــن جــودة تصميــم راســخة
متتــزج مــع حريــة موفقــة يف توظيــف
اإليحــاءات املحليــة .وقــد نتــج عــن
ذلــك أســلوب تركيبــي كانــت تتحــد
فيــه عنــارص رشقيــة مــع االتجــاه إىل
التناســق والزخرفــة املتناغمــة .ثــم أدخــل
كتيب تقديم املوسم الغنايئ اإليطايل يف مرسح األوبرا (.)1950
جيــل جديــد مــن املصممــن اإليطاليــن
الفاعلــن يف أعــوام الثالثينيــات ،األســلوب املســتوحى مــن التيــار العقــاين الذائــع يف إيطاليــا يف تلــك الفــرة.
ولقــد بــرز مــن بــن هــؤالء املصممــن ،باولــو كاتشــا دومينيــوين ،بأســلوب يقــدم دمجـاً بــن الحداثــة والعقالنيــة،
وأيض ـاً كليمنتــي بوزيــري فيتــي الــذي كان ،عــى النقيــض ،متأث ـرا ً بتيــار املســتقبلية .إن املعامريــن واملهندســن
اإليطاليــن الذيــن كانــوا يعملــون يف مــر ،ويالقــون تقديـرا ً عظيـاً مــن عمــاء ذلــك العــر ،يُدرســون باهتــام،
ويعــاد اكتشــافهم  -بعــد فــرة مــن التجاهــل -بفضــل نشــاط املعهــد أيضـاً ،كنمــوذج لنمــط البنــاء اإليطــايل القابــل
لالمتــزاج بغــره ،واألصيــل يف نتائجــه.
إن الســمة الخاصــة التــي متيــز معهــد القاهــرة عــن غــره مــن املعاهــد الثقافيــة اإليطاليــة األخــرى ،هــي
وجــود مركــز اآلثــار اإليطــايل ،كجــزء مــن املعهــد يقــع يف وســط املدينــة .إن املركــز ،الــذي ســعت لــه بقــوة املديــرة
كارال ماريــا بــو ّري ،دارســة علــم املرصيــات والبطلــة االســتثنائية ملشــهد العالقــات الثقافيــة الثنائيــة ألعــوام عــدة،
يقــدم خدماتــه للبعثــات األثريــة اإليطاليــة الكثــرة العاملــة يف مــر ،والتــي تنخــرط يف أعــال البحــث والدراســة

التــي تُجــرى يف قطــاع مهــم مــن قطاعــات العالقــات
الثقافيــة ،يتســم بتشــابك الروابــط بــن مــر والبلــدان
الغربيــة.
وعــى الرغــم مــن أن هــذا ال يبــدو ذائعــاً،
إال أنــه يف مــر توجــد فــرص الفتــة النتشــار اللغــة
اإليطاليــة ،تتمثــل يف عــدد الطــاب ،الــذي يبلــغ
مــا يقــرب مــن  120.000شــاب يتعلمــون لغتنــا يف
املــدارس والجامعــات ،أو يف نوعيــة الدوافــع التــي
تكمــن وراء اختيــار دراســة اللغــة اإليطاليــة عــى حــد
ســواء .ويف مواجهــة هــذا الطلــب املهــم عــى اللغــة
اإليطاليــة ،ينظــم املعهــد ،باإلضافــة إىل دورات اللغــة
والثقافــة التــي تتفــق مــع اإلطــار املرجعــي األورويب
املشــرك ،مبــادرات لتأهيــل معلمــي اللغــة اإليطاليــة،
تهــدف إىل تحســن العــرض التعليمــي ،وتدعيــم الصلــة
بــن البحــث والتدريــس.
ال ميكننــا أن نُغفــل ،يف هــذا العــرض املوجــز
حــول املعهــد ،الرتويــج للكتــب والكُتــاب اإليطاليــن ،من أرشيف املعهد (.)1975
الــذي يتــم بالتعــاون مــع أقســام اللغــة اإليطاليــة
وعــامل النــر املــري .وهنــا أيض ـاً تفــرض املقدمــات التاريخيــة نفســها ،وتتحــدث عــن الســبق الــذي حققــه
اإليطاليــون يف مــر .تأسســت أول مطبعــة عــى أيــدي إيطاليــن ،وكان مــن بــن أوائــل الكتــب املطبوعــة فيهــا
قامــوس إيطايل-عــريب ،والرتجمــة العربيــة لكتــاب األمــر لنيكّولــو مكيافيـ ّـي .ولقــد أصــدرت الجاليــة اإليطاليــة،
التــي ازدهــرت يف مــر بــن القرنــن التاســع عــر والعرشيــن ،إنتاج ـاً غزي ـرا ً مــن الصحــف واملجــات ،وال ي ـزال
جــزء منــه محفوظـاً يف مجموعــة املعهــد التاريخيــة .ويف الدوريــات واملطبوعــات املحليــة ،خطــا اثنــان مــن أبطــال
القــرن العرشيــن األديب اإليطــايل خطواتهــا األوىل ،وهــي مثــرة غــر عاديــة لل ـراث األديب اإليطــايل الــذي يتصــل
مجــددا ً مبــر .عــى هــذه األرض ولــد جيوزيبــي أونجاريتّــي وفيليبّــو تو ّمــازو مارينيتــي ،الذيــن قُــدر لهــم التحقــق
يف إيطاليــا ويف العــامل مبالمــح تختلــف بجــاء فيــا بينهــا ،ولكــن بهويــة أدبيــة خاصــة تجمعهــا ،هويــة إيطاليــة
ومتوســطية ،أوروبيــة وعامليــة يف آن ،متــد جذورهــا يف إســكندرية ذلــك العــر .إن وجــود الكتــاب اإليطاليــن،
واالتصــاالت األدبيــة بــن إيطاليــا ومــر ،ال تتوقــف عنــد األديبــن املذكوريــن ،بــل إن فاوســتا تشــالينتى ،وإنريكــو
بيــا ،وليــدا رافانيـ ّـي ميثلــون أصواتـاً أخــرى تنتمــي إىل جاليــة فكريــة كانــت تحتــل مشــهد الصــدارة يف التحديــث
األديب واملــدين يف البلديــن .واليــوم ،يهتــم املعهــد بالتعريــف بالكُتــاب اإليطاليــن املعارصيــن ،وباملؤسســات التــي
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واجهة املعهد يف رسم لفرانشيسكو بانيني .

تــروج ألنشــطتهم ،مثــل جائــزة ســريجا ،وإشــعارات مســاهامت دعــم الرتجمــة ،كــا يهتــم بجــذب أنظــار عــامل
النــر املــري إىل اإلصــدارات اإليطاليــة الجيــدة.
اســتكامالً للخطــوط العريضــة املحــددة بأعــى ،تــأيت مرشوعــات املعهــد الثقافيــة اليــوم .فــن ،موســيقى،
تصميــم ،موضــة ،تصويــر فوتوغـرايف ،ســينام ،لغــة إيطاليــة ،أدب ومــرح ،علــوم إنســانية واجتامعيــة ،آثــار ،حاميــة
تـراث ثقــايف وتعزيــزه ،فــن طهــو ،منــط حيــاة إيطــايل ،وســياحة ثقافيــة ،كل هــذا يشــكل اليــوم جــزءا ً مــن أنشــطة
املعهــد الرتويجيــة الكثــرة .منــذ عــدة أعــوام ،توجــد بــن املحــاور الرتويجيــة التــي ط َّورتهــا شــبكة املعاهــد الثقافيــة
مبــادرات «التنشــيط املتكامــل» ،والتــي يُـراد بهــا عــرض صــورة شــاملة عــن بلدنــا .ولقــد ُدعيــت الثقافــة ،والبحــث
العلمــي ،واإلنتــاج الصناعــي ،ومبــادرات االتصــال للمشــاركة يف إس ـراتيجية مرتابطــة يجمــع بــن أطرافهــا قاســم
«ط ـراز الحيــاة اإليطــايل» املشــرك ،والــذي اقـ ُـرح كرســالة موحــدة .يف قلــب هــذه اإلس ـراتيجية ،يظهــر التفكــر
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الجديــد يف قيمــة الثقافــة االقتصاديــة ،ودور الصناعــات الثقافيــة واملؤسســات اإلبداعيــة املتنامــي ،كمحــرك للنمــو
االقتصــادي واالجتامعــي.
ويظهــر بوضــوح يف الدراســات الحديثــة حــول االقتصــاد الثقــايف أن إعــادة إطــاق الصناعــات والــركات
الثقافيــة ينطلــق مــن األنشــطة األساســية ،وهــي :الفــن ،واملتاحــف ،والحفاظ عىل الـراث الثقــايف ،والعنايــة باملناظر
الطبيعيــة ،والبيئــة ،وكلهــا قطاعــات مهمــة للغايــة يف مــر أيضــاً .يف هــذه املجــاالت ،ميكــن أن يتــم الرتويــج
إليطاليــا بفاعليــة متجــددة ،وفــق منــوذج مــن السياســة الثقافيــة تتداخــل فيــه القيــم غــر امللموســة للتقليــد
اإلنســاين والشــامل مــع األنشــطة التــي تســتهدف ســوق الســلع والخدمــات الثقافيــة .يف مــر ،يوجــد طلــب قــوي
عــى الثقافــة باعتبارهــا مظه ـرا ً تعليمي ـاً كلي ـاً لألف ـراد واملجتمــع ،ودافع ـاً إلث ـراء رأس املــال البــري ،وأدا ًة للنمــو
املــدين ،ومحف ـزا ً عــى التغيــر .ولهــذا يرتبــط عملنــا التنشــيطي بالنظــام اإليكولوجــي اإلبداعــي اإليطــايل ،والــذي
ينبغــي أن يُقــدم يف تنوعــه وخصوصيتــه.
يقــدم املعهــد نفســه بوصفــه مســاحة ثقافيــة مفتوحــة أمــام املجتمــع املــري ،ومكان ـاً للتواصــل بــن
ممتهنــي الثقافــة ،ورشكات إبداعيــة إيطاليــة ونظرياتهــا املرصيــة يف نفــس اآلن .ت ُطــرح هنــا فــرص للتواصــل
ومناســبات ملرشوعــات جديــدة ،وت ُبنــى أيضـاً منــاذج جديــدة للحــوار عــى أســاس العالقــة بــن املــايض والحــارض،
بــن الثقافــة واالقتصــاد واألرض .تتجــه الخطــوط الربامجيــة الجديــدة إىل اتجاهــات مختلفــة بفضــل التعــاون أيضـاً
مــع الــركاء األوروبيــن ومجموعــة أونيــك (معاهــد االتحــاد األورويب الوطنيــة للثقافــة) :تفكــر حــول العالقــة
بــن التاريــخ والحــوار بــن الثقافــات؛ بنــاء القــدرات يف مجــاالت االقتصــاد الثقــايف واملهــن الجديــدة املرتبطــة
بــإدارة وتعزيــز الــراث الثقــايف؛ متكــن وإتاحــة الثقافــة أمــام الشــباب والنســاء يف املناطــق الهامشــية؛ أمنــاط
تجربــة االســتهالك الثقــايف والتنميــة املســتدامة؛ هــذه هــي بعــض مجــاالت تطــور عمــل املعهــد الثقــايف يف األعــوام
القادمــة.
لقــد بدأنــا رحلــة حديثنــا حــول املعهــد بوصــف مقــر الزمالــك وافتتاحــه منــذ أكــر مــن  60عامـاً .ونختتمها
اآلن بفكــرة وأمنيــة يف نفــس اآلن .تعمــل القنــوات الرتويجيــة الجديــدة عــى تغيــر أماكــن إنتــاج وتوزيــع الثقافــة.
لقــد أنتجــت اآلليــات الناجمــة عــن عمليــات التفاعــل والتواصــل عــر اإلنرتنــت ،عامل ـاً يتطــور بشــكل معقــد،
ويصعــب التنبــؤ بــه يف بعــض األحيــان .اليــوم يــزور قنــوات تواصــل معهدنــا االجتامعيــة ،ومقارنّــا االفرتاضيــة
 لــو جــاز لنــا القــول ،-آالف مــن األشــخاص الذيــن يســتعلمون ،ويتعلمــون ،ويتســلون يف العــامل الرقمــي .لقــدأدى الوبــاء الحــايل إىل ترسيــع عمليــة كانــت جاري ـ ًة بالفعــل ،ودفعنــا نحــن أيض ـاً نحــو رقمنــة العــرض الثقــايف
التدريجيــة .نظمنــا دورات اللغــة اإليطاليــة الجديــدة أوناليــن ،وصممنــا وأنتجنــا أنواعـاً جديــدة مــن األحــداث مــن
خــال االســتخدام الرقمــي .إنهــا دالئــل يقدرهــا جمهــور ينمــو يف تزايــد مســتمر ،جمهــور يعــر عــن طلــب جديــد
للثقافــة اإليطاليــة .يف هــذا الســياق ،اســتمر معهدنــا يف مامرســة مهمتــه غــر مبتعــد عــن تلــك املبــادئ التــي قــام
عليهــا .واألمنيــة هــي إذن أن يســهم التجديــد الــروري لألنشــطة الرتويجيــة يف توســيع وتعميــق ذلــك الحــوار بــن
الشــعوب والثقافــات الــذي ش ـكَّل «خيــط القــدر األحمــر» يف تاريخنــا هــذا.
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مركز اآلثار اإليطايل بالقاهرة
كابريوت فيتّوتيس
ّ
جوزي ّبينا
يعـ ُّد مركــز اآلثــار اإليطــايل جــزءا ً مــن املعهــد الثقــايف اإليطــايل
بالقاهــرة ،ويقــع يف مبنــى جميــل يف  14ب شــارع شــامبليون بوســط
املدينــة ،وهــو ليــس بعيــدا ً عــن ميــدان التحريــر وال عــن املتحــف
املــري.
ال تتوافــر حاليــاً أخبــار دقيقــة بشــأن عمليــة بنــاء وافتتــاح
املبنــى .اســتُخدم يف البدايــة كمقــر للقنصليــة اإليطاليــة بالقاهــرة،
ويحتمــل أنــه كان يُعامــل كملكيــة عامــة ،ثــم ُســلم إىل مــر تعويضـاً
عــن أرضار الحــرب .تــم منــح حــق االنتفــاع بالعقــار ،اململــوك اآلن
لرشكــة مــر إلدارة األصــول العقاريــة ،للدولــة اإليطاليــة.
يحتــل مركــز اآلثــار الزاويــة بــن شــارعي شــامبليون ومحمــود
بســيوين ،يف منطقــة مهمــة بوســط املدينــة ،ويقــع يف كتلــة عقاريــة
تحمــل بصمــة إيطاليــة قويــة بســبب وجــود مبــانٍ تخــص مدرســة
الراهبــات الفرنسيســكانيات التبشــريات مبــر ،والتــي تطــل عــى
فنائهــا مكتبــة مركــز اآلثــارُ :صممــت تلــك املبــاين التــي شُ ــيدت بــن
نهايــة العرشينيــات وبدايــة الثالثينيــات مــن القــرن العرشيــن عــى يــد
أهــم املهندســن املعامريــن اإليطاليــن الذيــن عاشــوا يف القاهــرة مثــل
باولــو كاتشــا دومينيــوين ،ودومينيكــو ليمونجيـ ّـي ،وأدولفــو برانــداين.1
مــن املرجــح أن تاريــخ إنشــاء املبنــي الــذي يســتضيف مركــز اآلثــار
يعــود إىل ثالثينيــات القــرن املــايض بفعــل الطـراز الــذي يُذكرنــا بجــاء
بفــن العــارة اإليطاليــة يف تلــك األعــوام ،ذلــك الفــن ذو الحضــور
البــارز يف القاهــرة ،يف تلــك املبــاين التــي تُنســب إليــه بوضــوح .إنــه
مبنــى مكــون مــن مثانيــة طوابــق ،يضــم الطابــق األول منــه مركــز اآلثار
اإليطــايل بينــا تضــم باقــي الطوابــق وحــدات ســكنية.
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يطــل املدخــل الجميــل الخــاص بالجــزء الســكني مــن املبنــي عــى
زاويــة ميتــاز أعالهــا بوجــود شــعارين نبيلــن ململكــة إيطاليــا (يف تنويــع
إمرباطــوري ،)2وهــا يحيطــان برشفــة مكتــب القنصــل الســابق .تجــذب
الطوابــق العليــا أنظــار املــارة بســبب الخطــوط غــر الحــادة وامللتفــة حول
الرشفــات الخرســانية الطويلــة ،وهــي رمــز حقيقــي للعــارة اإليطاليــة يف
تلــك الحقبــة.
كــا هــو معــروف ،مثلــت مــر بيئــة ازدهــار خصبــة للعــارة
اإليطاليــة الوظيفيــة والعقالنيــة ،والتــي يُســلط بيــر ماريــا بــاردي الضــوء
فيهــا عــى روح البحــر املتوســط ،تلــك الــروح التــي طاملــا م َّيــزت البحــث
املعــاري اإليطــايل عــا مياثلــه يف دول أوروبيــة أخــرى .كان أدولفــو
برانــداين ،املهنــدس املعــاري اإليطايل-املــري النشــيط جــدا ً يف ثالثينيــات
القــرن العرشيــن ،يركــز عــى كيــف أدت صحــوة األمنــاط املعامريــة
األجنبيــة يف مــر إىل محــو تقاليــد «الجــدران البيضــاء» املحليــة ،واللجــوء
إىل منــاذج أوروبيــة ال تناســب كث ـرا ً طقــس مــر وطبيعــة الضــوء بهــا.
وعــى النقيــض ،كان االتجــاه الوظيفــي اإليطــايل ،بخطوطــه البســيطة واملســتديرة ،والرشفــات الخرســانية بالكامــل،
ميثــل جـرا ً بــن التقاليــد والتجديــد اســتجابة ملتطلبــات املنــاخ والثقافــة املحليــة .3متثــل بنايــة شــارع شــامبليون
إذن تلــك النــاذج املعامريــة اإليطاليــة يف مــر جيــدا ً :تســتدعي مهابــة واجهــة الزاويــة ،التــي تربزهــا أُطــر
الرشفــات املمتــدة فاتحــة اللــون ،بــكل دقــة منشــآت قاهريــة أخــرى تعــود باألخــص إىل تلــك األعــوام ،خاصــة
البنــاء الســكني ذي الثامنيــة طوابــق ،الــذي أنشــئ عــام  1934يف شــارع األنتيكخانــة ،وصممــه ج .أ .فالــورين،
والــذي يُقــدم بوصفــه «منــزل حديــث للغايــة» ،وإن كان يحمــل دالئــل فنــون عــارة البحــر املتوســط.4
يحتــل مركــز اآلثــار (كــا كانــت تفعــل القنصليــة يف الســابق) -الــذي يتمتــع مبدخــل منفصــل يطــل عــى
شــارع شــامبليون -الــدور األول بالكامــل مــن البنايــة .يضيــف الســلم الداخــي الجميــل إىل خطوطــه املنحنيــة
ث ـرا ًء بإضافــة عقــد ســافوي األنيقــة .يوجــد يف البهــو الواســع واملــيء لوحــة تذكاريــة تخلــد القتــى اإليطاليــن-
املرصيــن يف الحربــن العامليتــن .يشــتمل التنظيــم الداخــي ملركــز اآلثــار عــى غرفــة مكتــب رئيســية ،ملحــق بهــا
ســكرتارية ،ومكتبــة ،وقاعــة مؤمت ـرات فســيحة .إضافــة إىل ذلــك ،تصطــف بعــض القاعــات بشــكل منظــم عــى
جانــب ممــر طويــل ،وتُســتخدم حالي ـاً يف عقــد دورات اللغــة اإليطاليــة التــي ينظمهــا املعهــد الثقــايف اإليطــايل
بالقاهــرة.
يلعــب مركــز اآلثــار اإليطــايل املنبثــق مــن املعهــد الثقــايف اإليطــايل بالقاهــرة دورا ً أساســياً يف معاونــة
البعثــات األثريــة أو الباحثــن األف ـراد ،ومجموعــات البحــث عــى مســتويات متنوعــة (كــا توجــد بــن الطابقــن
األريض واألول غرفــة تســتضيف معــدات البعثــات األثريــة ،تلــك البعثــات التــي غالبـاً مــا تــرك هنــا بعــض حقائــب
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األمتعــة املكســوة بالغبــار عنــد عودتهــا مــن حمــات التنقيــب) ،ال ســيام يف تيســر االتصــاالت مــع وزارة الســياحة
واآلثــار بجمهوريــة مــر العربيــة ،وخاصــة فيــا يتعلــق بتقديــم طلبــات التخصيــص ،والتصاريــح ،ويف الحصــول
عليهــا .إضافــة إىل ذلــك ،ينشــط مركــز اآلثــار يف تعزيــز صــورة البعثــات األثريــة اإليطاليــة والصــات بــن الباحثــن
اإليطاليــن ونظرائهــم املرصيــن أو األجانــب العاملــن يف مــر .ويوجــه جهــدا ً بــارزا ً أيضــاً إىل تعزيــز وجــود
وصــورة مؤسســات إيطاليــة تختــص بالحفــاظ عــى ال ـراث الثقــايف ،كاملتاحــف عــى ســبيل املثــال ،وخرباتهــا يف
تعزيــز القيمــة والرتميــم وإتاحــة الخدمــات .ينظــم مركــز اآلثــار مؤمتـرات يف مقــره ،خاصــة لتقديــم نتائــج عمليــات
التنقيــب األثريــة اإليطاليــة أو الرتميــات الجاريــة .تُنظــم أيضـاً مؤمتـرات ومعــارض ونــدوات خــارج املقــر ،بهــدف
إب ـراز النشــاط اإليطــايل بشــكل أفضــل ،وتعزيــز صيــغ مــن الرشاكــة.
يقــوم املركــز بتحريــر مطبوعــات متخصصــة أو مبســطة بغــرض نــر النتائــج .بــدءا ً مــن عــام  2004تحديدا ً
تصــدر مجموعــة مــن املقــاالت العلميــة وتقاريــر التنقيــب يف سلســلة ( R.I.S.Eأبحــاث إيطاليــة وحفائــر يف مــر)
التــي أصبحــت متاحــة عــى شــبكة اإلنرتنــت منــذ عــام  ،2008عــى املوقــع الرســمي للمعهــد الثقــايف اإليطــايل
بالقاهــرة .يف األعــوام األخــرة ،واســتجابة ملــا أبــداه وزيــر الســياحة واآلثــار نفســهُ ،حــررت أيضــاً مطبوعــات
تســتهدف جمهــورا ً مــن األطفــال والشــباب الصغــار ،باللغتــن اإليطاليــة والعربيــة ،بغــرض خلــق درايــة أفضــل
بال ـراث الثقــايف.
اســتمرت مكتبــة مركــز اآلثــار ،بعــد املقتنيــات األويل الكبــرة التــي يعــود الفضــل فيهــا إىل مبــادرات كارال
ماريــا بــورى ،يف النمــو بفعــل التبــادالت مــع مؤسســات أخــرى ،وإهــداءات البعثــات األثريــة اإليطاليــة ،والباحثــن
األفــراد .أثــرت املجلــدات التــي أرســلها مجلــس األبحــاث الوطنــي ،مبناســبة افتتــاح املركــز عــام  ،2008الجــزء
الخــاص بآثــار الشــعوب اإليطاليقيــة ،وتلــك الفينيقيــة – البونيقيــة .تقــدم املكتبــة  -إذن -فرصــة مثينــة إلث ـراء
موضوعــات أثريــة مــن خــال مــواد ببليوجرافيــة نــادرة أو باألحــرى فريــدة مــن نوعهــا يف املشــهد املــري.
عــاوة عــى ذلــك ،يتعلــق أحــد املصــادر األكــر نــدرة بتوثيــق ال ميــس الجانــب األثــري بشــكل لصيــق :إنهــا
مجموعــة الصحــف اإليطاليــة التــي نُــرت يف مــر بــن نهايــة القــرن التاســع عــر وبدايــات القــرن العرشيــن،
وهــي مصــدر مثــن ملعرفــة تاريــخ الجاليــة اإليطاليــة يف مــر الحافــل والحيــوي ،وشــاهد حــي عــى حضــور ثقــايف
يع ـ ُّد مبنــى شــارع شــامبليون نفســه رم ـزا ً مه ـاً لــه حتــى اليــوم.

جريــدة  20 L’imparzialeمــارس  ،1928و Il Giornale
1
 15 d’Orienteمايــو  .1931أشــكر الربوفيســور إتســيو جــودويل
إلرشاداته القيمة.
 2يف الحقيقــة ميثــل التــاج الــذي يعتــى شــعار ســافوي النبيــل يف
النقــوش البــارزة عــى املبنــى منــط تــاج إمرباطــور إثيوبيــا القيــري-
البابــوي ،كــا بـ ّـن املديــر باولــو ســاباتيني الــذي نشــكره عــى هــذا
التوضيح.

 3حــول هــذه املوضوعــات ،راجــع م .جاكوميـ ّـي ،كليمنتــى بوزيــري
فيتــي والوجــه املجــدد للفــن املعــاري اإليطــايل يف مــر يف
جاكوميــي ،معامريــون
ّ
الثالثينيــات ،يف إتســيو جــودويل – م.
ومهندســون إيطاليــون يف مــر يف الثالثينيــات ،فلورنســا  ،2008ص.
.183-161
M. Giacomelli, Clemente Busiri Vici e il rinnovato volto
dell’architettura italiana in Egitto negli anni Trenta, in E.
Godoli – M. Giacomelli, Architetti e ingegneri italiani in

Egitto dal diciannovesimo al ventunesimo secolo, Firenze
2008, pp. 183-161.
 4مجلــة  ،Rassegna di architetturaمجلــة شــهرية للعــارة
والديكور  ،1934ص:28-27 .
http://www.casadellarchitettura.eu/fascicolo/data/-04-2012
2435_446_27.pdf.
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كارال ماريا بو ّري

فيلــة االســتثنائية ،والتــي فــازت فيهــا الرشكــة املؤلفــة مــن كونــدوىت دي أكــوا وماتــي إيســتريو
باملناقصــة الدوليــة لنقــل املعابــد ،وهــو مــا تــم يف الســبعينيات .يف هــذه املناســبة ،قــررت مــر
منــح الــدول املســاهمة يف عمليــة اإلنقــاذ بعــض معابــد النوبــة التــي أُزيلــت مــن ذلــك املــكان
الــذي كان ســيصبح حــوض بحــرة نــارص الضخمــةُ .منحــت إيطاليــا أقــدم املعابــد ،معبــد إليســيا
الصغــر ،الــذي يوجــد اليــوم داخــل املتحــف املــري يف تورينــو .كانــت كارال ماريــا بــو ّري هــي
َمــن تابــع كافــة مراحــل نقــل األثــر املهــم خــارج وطنــه ،وهــو معبــد صخــري يعــود لعــر امللــك
تحتمــس الثالــث ،وقــد أُقيــم مــن صخــور النوبــة ،حيــث ُحفــر ونُحــت بعــد منتصــف األلفيــة
الثانيــة قبــل امليــاد بقليــل .يف تلــك األعــوام نفســها ،بــدأت كارال ماريــا بــو ّري مــروع ترميــم
الســمع خانــة ،ذلــك املــرح الخشــبي الرائــع الخــاص بالدراويــش الذاكريــن ،والــذى كان يف حالــة
انهيــار تــام؛ مل يُعــد املــروع ،الــذي أداره جيوزيبــي فانفــوين ،تأهيــل املبنــي الق ّيــم فحســب ،بــل
جعــل منــه أيض ـاً مق ـرا ً لــدورات تدريبــة عمليــة تأهــل بفضلهــا كثــر مــن املرممــن املرصيــن.
يف أثنــاء نشــاطها االســتثنايئ ،احتفظــت كارال ماريــا بــو ّري يف تلــك األعــوام باملقــر داخــل
املعهــد الثقــايف اإليطــايل ،حيــث كانــت تعمــل عــى تكويــن مكتبــة واســعة متخصصــة لخدمــة
علــم اآلثــار اإليطــايل يف مــر ،ولتعزيــزه عــى نطــاق دويل.
بعــد عــام  ،1981عملــت كارال ماريــا بــو ّرى يف مقــار أوروبيــة أخــرى ،لتعــود بعــد ذلــك
إىل مــر عــام  1993بوصفهــا مدي ـرا ً للمعهــد الثقــايف اإليطــايل بالقاهــرة ،حيــث ســتظل حتــى
عــام  .1999كانــت هــي َمــن عملــت يف ذلــك الوقــت مــن أجــل إتاحــة فرصــة مهمــة لعلــم آلثــار
اإليطــايل يف مــر مجــددا ً :مقــر تتناســب فيــه املســاحات مــع أنشــطة البعثــات التــي تتضاعــف،
ومــع املكتبــة الكبــرة .تولــت ،باالتفــاق مــع الســفارة ،ترميــم مــا كان مق ـرا ً لقنصليــة إيطاليــا يف
 14ب شــارع شــامبليون ،وجعلــت منــه مق ـرا ً للقســم األثــري.
ت ُوفيــت كارال ماريــا بــو ّري ،التــي منحتهــا الحكومــة اإليطاليــة عــام  2008وســام نجمــة
إيطاليــا برتبــة كوماندتــور ،يف كرميــا يف  15نوفمــر .2009

كابريوت فيتّوتيس
ّ
جوزي ّبينا
يف معــرض تقدمينــا ملركــز اآلثــار اإليطــايل ،ال ميكننــا أن نغفــل الحديــث عــن شــخصية كارال
ماريــا بــو ّري ،التــي يعــود إليهــا الفضــل يف إقامــة بنيــان داعــم لعلــم اآلثــار اإليطــايل يف مــر.
وصلــت كارال ماريــا بــو ّري ،التــي تخرجــت يف جامعــة ميالنــو ببحــث يف علــم الربديــات ،وهــي
تلميــذة ســرجيو دونــادوين ،إىل مــر يف أعقــاب مســابقة للتدريــس بالخــارج ،ثــم ُعينــت ملحقـاً
ثقافيـاً لــدى املعهــد الثقــايف اإليطــايل بالقاهــرة يف عــام  ،1964وشــغلت هــذا املنصــب حتــى عــام
 .1981كان شــاغلها األول
هــو إنشــاء قســم أثــري
لــدى املعهــد الثقــايف
اإليطــايل بالقاهــرة ،ومنــذ
البدايــة ظهــرت شــخصيتها
الحاســمة واملتحمســة يف
إقامــة شــبكة متينــة لدعم
علــم اآلثــار اإليطــايل يف
مــر .كان عــام 1970
قطعـاً عامـاً مهامً :يف شــهر
صورة :جاكومو لوفريا .إهداء كريم من جمعية كارال ماريا بو ّري.
مايــو ،قــام وزيــر الخارجيــة
ألــدو مــورو 1بزيــارة إىل مــر ،ثــم أصبــح القســم األثــري  -كــا تذكــر كارال ماريــا بــو ّري نفســها
فيــا بعــد« -قســم اآلثــار والدراســات العربيــة» ذي امليزانيــة املســتقلة ،مبوجــب املرســوم الــوزاري
الــذي كان ألــدو مــورو 2نفســه داعــاً لــه بقــوة .كانــت أعــوام حافلــة بنشــاط اســتثنايئ.
وفــرت كارال ماريــا بــو ّري دعـاً قويـاً للنشــاط اإليطــايل يف مــر ،بدءا ً مــن حملة اليونســكو
للحفــاظ عــى آثــار النوبــة ،التــي أُطلقــت يف عــام  1960بعــد ق ـرار إنشــاء ســد أســوان العــايل
الــذي كان سـ ُيغرق تلــك اآلثــار بالكامــل .يف إطــار هــذه الحملــة ،تــأيت مبــادرة إنقــاذ آثــار جزيــرة
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 2كارال ماريا بو ّري ،تاريخ القسم األثري يف املعهد الثقايف اإليطايل بالقاهرة ،يف م .كازيني (إعداد) ،مئة عام يف مرص .مسارات علم اآلثار اإليطايل ،ميالنو  ،2001ص.241-240 .
C.M. Burri, Storia della Sezione Archeologica dell’Istituto Italiano di Cultura al Cairo, in M. Casini (a cura di), Cento anni in Egitto. Percorsi dell’archeologia italiana, Milano
201, pp. 241-240.
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معبــد إليســيا .حجــر رمــي .الدولــة الحديثــة ،مملكــة تحتمــس الثالــث
(حــوايل  1425-1479قبــل امليــاد) .إهــداء مــن الحكومــة املرصيــة إىل إيطاليــا
(.)1966
صورة مستنسخة مهداة من املتحف املرصي يف تورينو.

