
تحيا مجلة البيت اليوم فى عالم مختلف تماًما عن العالم الذى 
ولدت فيه قبل عشرين عاًما. عقدان من الزمان تغير فيهما 
العالم بوتيرة متسارعة ربما هى األسرع فى قرن على كل 
األصعدة من السياسة إلى التقنية، وقد ترك ذلك التغير أثره 
على أسلوب حياتنا كبشر، وهو صلب ما تعنى به مجلة البيت.

مواكبة التطور الرهيب لم يكن خياًرا أمام مجلة ربطت فلسفتها 
بفلسفة الحياة التى نعيشها، فلم تكن يوًما مطبوعة جامدة أو 
مقاومة للتغيير، فهى كائن حى ينمو مع الناس ويكبر معهم 

ويتطور فهمه للعالم ويتغير بتغيره.
وضعت رئيس تحرير مجلة البيت، سوسن مراد عز العرب، فى 
حوار مفتوح إلنتاج هذا النص، الذى يتأمل فى دور المجلة عبر 
أعوامها العشرين والطريق إلى المستقبل، الركائز األساسية 
التى اعتمدت عليها المجلة وكيف تطورت لتشمل محاور جديدة 
وتعدل وتطور من أدوارها وأدواتها وتمتد إلى مناطق غير 

مأهولة فى الصحافة المتخصصة بمصر.

المحور المصرى
أول تلك المحاور كان المحور المصرى، والذى امتد إلى الجذور 
المصرية، الستكشاف ما لدينا من كنوز مخفية ليس فى مجال 
اآلثار فحسب بل فى مجال البشر. تطلب ذلك إعادة تعريف 
مفهوم المبدع، ليضم إلى جانب الكاتب والفنان التشكيلى والمعمارى، 
كل من هو مبدع فى مجال عمله، حرفًيا كان أو صانًعا، إذ رأت 
المجلة أن العالم قد تطور ولم يعد ممكًنا أن نغلق كل من هو 
ليس بكاتب أو فنان تشكيلى خارج تلك الدائرة، فأخذنا على 
عاتقنا توسيعها لتضم فئات أخرى نتج عنها استكشاف مئات 
الحرفيين والصناع اليدويين المهرة على صفحات مجلة البيت. 

ترجمات معاصرة للهوية
فى سعيها إلبراز الهوية المصرية بأشكالها المختلفة، رامت مجلة 
البيت ترجمات معاصرة لهذا التراث، لتقديم مصر الكوزموبوليتانية 
عبر فتح حوار بين األشكال المختلفة للهوية المصرية والثقافات 
المتعددة التى شكلتها عبر تاريخها وتجلت فى فنونها وحرفها، 
وفعلت ذلك بوعى بأن ما هو معاصر هو معاصر لوقته، وأن 
للمعاصرة مفهوًما ديناميكًيا يتغير باستمرار. تلك المعاصرة عنت 
أحيانًا الحفاظ على القديم وفى أحيان أخرى تحويل القديم ومزجه 

مع الحديث لتكوين رؤية جديدة مختلفة تشكل تأوياًل معاصًرا 
لإلبداعات القديمة بعين جديدة لديها فرصة أفضل فى فهم 

العالم بفضل التقنية التى باتت تربط العالم.
وسط كم المعلومات الهائل الذى يتوفر اليوم كان البد ألحد 
أن يتابع ويحلل ويجمع شتات تلك المعلومات، فرأت البيت أن 
دورها يكمن فى فتح المجال للمبدعين أن يشاركوا أفكارهم 
وإبداعاتهم مًعا عبر منصتها إليجاد فرصة لتقديم وبلورة تلك 
األفكار ومنحها فرصة للنضج. قدمت البيت نفسها كأرضية 
مشتركة للمبدعين ليلتقوا عبرها فى فعاليات وأحداث تحتفى 
بالمبدعين وتجمع بين مساراتهم التى غالًبا ال تتالقى فجاءت 
فكرة صالون البيت الثقافى الذى شكل مجاالً للتقابل الفكرى 
والفنى بين االتجاهات اإلبداعية المختلفة، أمر لطالما أثبت 
لنا تاريخنا الفنى أنه ينتج أعماالً استثنائية، إال أن ذلك نفسه 
كان أمًرا استثنائًيا فال يحدث فى كثير من األحيان أن تجتمع 

عقول مصرية مبدعة عظيمة مًعا من تلقاء نفسها.

المحور العربى واإلفريقى والعالمى
كان المحور العالمى جزًءا أساسًيا من مجلة البيت 
منذ بدايتها ونال المحور العربى جزًءا أقل من 

االهتمام ولكن هذا تغير اليوم مع حدوث طفرة 
فى المشهد الفنى العربى، فاستحوذ المحور 
العربى على جزء أكبر من تفكيرنا وتغطياتنا 
لمواكبة ما يحدث فى مشهد فنى بات غنًيا 
ويستحق االحترام واإلعجاب، ومن ثم كان 
يجب البدء فى خلق مساحات تعاون وتجاوب 

فكرى مع هذا المجتمع الفنى الجديد.
مع التركيز على البعد العربى أضفنا فى 

السنوات الثالث األخيرة أيًضا البعد اإلفريقى، 
الذى كنا واعين بأهميته وحاولنا مواكبة تطوراته وجلب 

أخبار فنانيه ومبدعيه للقارئ والفنان والمبدع المصرى، فكنا 
بمثابة عين على إفريقيا، تنقل ما يدور فى المشهد الفنى 

اإلفريقى.
صحيح أن المحور العالمى ليس جديًدا على المجلة لكن المعالجة 
اختلفت، فالجانب العالمى هو األكثر سرعة ونمًوا وكان دور مجلة 
البيت أن تمثل المبدع المصرى فى الفعاليات العالمية عبر كونها 

منصة إعالمية فنية وكذلك تقريب وجهات النظر العالمية للمصريين. 
أردنا أن نكون عيًنا تنقل كيف يفكر العالم وكيف يبدع وكيف يطور 
العمارة ويتعامل مع قضايا البيئة المتطورة والمناخ والخامات 
الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة وكيف يحافظ العالم على استمرار 
أجياله الفنية بفتح المجال أمام األجيال الجديدة، فالمعرفة ال 

تموت والبد لها من أن تحيا عبر تلك األجيال.

ورقى فى عصر الرقمى
كمطبوعة ورقية واجهت مجلة البيت نفس التحدى الذى واجه 
الصحافة الورقية مع دخولنا عصر اإلنترنت والديجيتال ميديا، 
وهو ما فرض على المجلة مواكبة التغيير إذا ما كانت تريد أن 
تحتفظ بنفس السحر والقوة والتواجد. عكفت المجلة على 
فعل ذلك عبر شقين األول تطوير المحتوى المكتوب والبصرى، 
والشق الثانى التواجد عبر منصات مواقع التواصل االجتماعى 
والفيديو لتصبح مع القارئ أينما كان، وهو ما حقق لها 
تواجًدا أكبر ربما بأكثر من أى وقت مضى. المستقبل 
ال يمكن يكون للمطبوعة الورقية بدون تواجد 

رقمى. 
التواجد الرقمى، لم يغن أبًدا عن التواجد الورقى، 
ألن المتعة أحد األركان المهمة فى هذا النوع 
من المطبوعات، ولنا فى مطبوعات عالمية 
يتم توزيعها وطبعها عبر أرجاء العالم كله 
أسوة، فلديها أقوى المنصات البصرية 
والرقمية لكن القارئ ال يزال يفضل اقتناءها 
لما تتمتع به من جمال إخراجى وبصرى، 
ومحتوى ال يوجد خارجها، لذا كان التحدى 
أيًضا لدى مجلة البيت أن تظل مطبوعة ممتعة 

بصرًيا وفكرًيا أى فى الشكل والمضمون.
التواجد الرقمى كان يعنى أن نكون مع القارئ أينما 
كان ونلبى احتياجات أسلوب حياته بأكثر من طريقة سواء كان 
راغًبا فى إعادة تصميم منزله أو يبحث عن أفكار بسيطة 
لترتيب غرفة أو العثور على بالتة ألوان مالئمة أو تحضير 
وليمة مبتكرة. نحن حريصون على التواجد بجانب جمهورنا، 
عبر منصاتنا المختلفة، فال ننتظر القارئ أن يأتى باحًثا عنا، 

فنحن حوله فى كل مكان وهو ما لم يكن متاًحا من قبل.

اإلثارة عنصر أساسى فى الصحافة المتخصصة لكن مفهومنا 
عن اإلثارة يختلف عن كثير من المطبوعات، فاإلثارة تعنى أن 
يكون لدينا طول الوقت شىء مثير يحدث، فنحن كدار سينما 
تقدم شيًئا مثيًرا لجذب القراء كحدث مثل استضافة صالون 
ثقافى، أو زيارة لبيت أو حديث مع شخص أو اكتشاف قصر 
قديم، فنحن فى حاجة طول الوقت لتقديم نوع من اإلثارة 
اإليجابية التى ترفع من المعنويات، إثارة ال تأخذ من أعصاب 

القارئ وطاقته بل تضيف لها شيًئا إيجابًيا.
سعينا من كل هذا يهدف إلى أن تكون مجلة البيت ومنصاتها 
المالذ اآلمن الذى يمكن الوصول إليه بضغط زر متى أردت 
حتى لو اختلفت معنا، فخالفنا لن يكون أبًدا خالًفا يستدعى 

الخصام بل اختالف ميول وأذواق.

مبادئ البيت
وْعُدنا للقراء دوًما هو الحيادية، فنحن منصة حيادية ال تنتمى 
لجنس وال لنوع وال قوة وال جنسية وال اتجاه، لدينا ما نرفضه 
ولكننا ال نتحيز لشىء ضد شىء سوى القيم اإلنسانية وحرية 
الرأى والتعبير، فنرفض التمييز والتطرف وأفكار العنف، ونشجع 
الموهبة والحرية الفكرية والفنية واالبتكار فى كل شىء سواء 

كان صناعة أو فًنا أو فكرة، فعهدنا أننا سنشجع كل ابتكار.

الفصل بين اإلعالن والتحرير
سيجد القارئ لدينا مواد تعرض لتجارب أشخاص ومصانع 
ومؤسسات وإعالنات جذابة، لكن المحتوى اإلعالنى ال 
يؤثر بأى شكل من األشكال على المحتوى التحريرى، فنحن 
نطبق الفصل التام بين اإلدارة واإلعالن والتحرير. أحد 
الرئيسية للمجلة أن أى مكاسب مالية ال تؤثر  المبادئ 
إطالًقا على التحرير، فمصادر تمويلنا حرة وتتيح لنا الحرية 
كوننا فى األساس مطبوعة تصدر عن مؤسسة قومية يملكها 
البيت  الشعب وليست شركة خاصة. هذه عقيدة مجلة 

وقيادتها.
تدعم مجلة البيت اإلبداع فى كل التخصصات، فالدور الحقيقى 
الذى تقوم به المجلة هو أنها منصة لدعم اإلبداع ولكننا نعالج 
فكرة التخصص بعيًدا عن الشكل األكاديمى، فنحن مجلة 

تخاطب كل الناس.
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على سطح أحد العقارات القديمة 
المطلة على شارع 26 يوليو بالزمالك، 
أقيم صالون البيت الثامن تحت عنوان 
»حى الزمالك بين الماضى والحاضر«، 
لمناقشة التغيرات التى طرأت على 
حى الزمالك وغيرت معالمه وشوه 
بعضها من طبيعة الجزيرة التى كان 
يجب أن تكون رئة ثقافية ومعمارية 

للقاهرة.
 عقد الصالون بصالة عرض  »إناليتن«، 
ضمن سلسلة من الحوارات التى 
أطلقتها مجلة البيت فى صالونها 
والتى تعنى بمناقشة التغيرات التى 
طرأت على وجه القاهرة وهى تتم 
عامها الخمسين بعد األلف، إذ تمت 
تلك التغيرات بوتيرة متسارعة كان 
لها أكبر األثر على وجه القاهرة 

التاريخية.
وقالت سوسن مراد عز العرب، رئيس 
تحرير مجلة البيت إن مناقشة التغيرات 
التى طرأت على حى الزمالك أحد 
األحياء التى نحبها جميًعا تأتى ضمن 
توجه مجلة البيت منذ إطالقها مبادرة 
القاهرة 18 العام الماضى، ناحية 
طرح قضايا تهم كل المصريين. 
وشددت على أن أول ما أرادت المجلة 
فعله هو فتح الباب للحوار بين نخبة 
مثقفى ومبدعى البلد، ومنحهم فرصة 
للنقاش والتعرف على أفكار بعضهم 

البعض.

تغير كبير
ورأت أن حى الزمالك يمر بمرحلة 
تغير كبير، يوافق عليه البعض ويرفضه 
آخرون، وأن رؤية مجلة البيت عبر 

صالوناتها أن االستثمار فى البيوت 
القديمة والتراثية هو الحل للحفاظ 

عليها ووقف تدهورها.
وقالت إن اختيار مجلة البيت لمقر  
»إناليتن«، الذى يقع فى شقة قديمة 
فى إحدى عمارات الزمالك القديمة 
لم يأت من فراغ، فالشقة القديمة 
تم تجديدها بالكامل بشكل راعى 
التفاصيل المعمارية القديمة، وتحول 
من شقة قديمة مغلقة فى حاجة 
لعملية ترميم شاقة إلى جاليرى فخم 

يحمل عنوان الذوق والجمال. 

كوبرى ١٥ مايو
واعتبر الكاتب الصحفى جمال زايدة، 
أن كوبرى 1٥ مايو أكبر تشويه حدث 
لجزيرة الزمالك، مضيًفا أن الزمالك 
جزيرة يفترض أن تكون رئة للقاهرة 
ويجب التعامل معها كجزيرة للفنون 
أيًا كانت التكلفة، فهى تحوى األوبرا 
ومتاحف  فهمى،  عائشة  وقصر 
وجاليريهات فنية، وكنوًزا فنية ومعمارية 
تحتاج اهتماًما على المستوى القومى. 
عزيزة  األقمشة  خبيرة  وانتقدت 
الطنانى، العشوائية التى اجتاحت 
حى الزمالك والذى تحول بالكامل 
مما كان عليه وقت طفولتها، وقالت 
لمرحلة عشوائية أصبح  »وصلنا 
المشى معها فى الزمالك صعًبا، 
الكافيهات أغلقت الشوارع و26 يوليو 
مخطط أن يفتتح فيه مجمع مطاعم 
سيكون كارثة لوجيستية للزمالك«. 
وقالت إنه يجب أن يعاد النظر فى 
كوبرى 1٥ مايو، وأنه كان يجب أن 

يكون نفًقا.

تحت سقف قاعة البانوراما بمؤسسة 
األهرام، كرمت مجلة البيت المعمارى الفذ 
وليد عرفة مصمم مسجد قرية باصونة 
بالمراغة بسوهاج والذى كرمه الرئيس 
السيسى فى ملتقى الشباب العربى واإلفريقى 
بأسوان مارس 2٠1٩، ويعد مسجده نموذًجا 
مثالًيا على استلهام التراث بصيغة معمارية 
معاصرة نجحت فى إيجاد معادلة جديدة 
تفتح الطريق أمام الحفاظ على التراث 
المعمارى القائم وإيجاد صيغ معمارية 
لمباٍن حديثة تتماشى مع المبانى القائمة.

التكريم كان جزءًا من مناقشة أوسع فتحتها 
مجلة البيت لمناقشةالتدهور العمرانى الذى 
تعرضت له القاهرة ومصر بشكل عام خالل 
الخمسين عاًما الماضية وسبل استلهام التراث 
المعمارى المصرى الغنى والمتنوع فى الحفاظ 
على عمارة القاهرة عبر صيغ وأشكال معاصرة 

تحمل روح التراث دون تقليده. 

قضايا ملحة
وقالت سوسن مراد عز العرب، رئيس تحرير 
مجلة البيت ومؤسسة مبادرة القاهرة 18 
التى تعنى بالحفاظ على التراث المعمارى 
والثقافى بالقاهرة إن إقامة الصالون تحت 
هذا العنوان تأتى لطرح قضايا ملحة تحتاج 
لفتح نقاش حولها مع احتفال القاهرة بعامها 
الخمسين بعد األلف هذا العام. وأوضحت 
أن الخمسين عاًما الماضية أحدثت فرًقا 
هائاًل على الصعيد المعمارى بالعاصمة 
كما أنها شهدت تدهوًرا كبيًرا على الصعيد 

نفسه رغم قصر تلك الفترة نسبًيا. 
وقال المعمارى وليد عرفة إن مشروعه 
مسجد آل أبوستيت بقرية باصونة بالمراغة 
بمحافظة سوهاج، كان مسجًدا قديًما 
عمره ٧٠ سنة وحصل فيه تدهور إنشائى 
بسبب سيل. وطلب أهل القرية من الشيخ 
أسامة األزهرى المساعدة فى إعادة بناء 
المسجد مرة أخرى فلجأ إليه الشيخ 
أسامة وكان وقتها يقيم فى لندن للمساعدة 

فى ترميم المسجد.
وقال »ذهبت للمسجد ووجدت أنه باإلضافة 
للمشكالت اإلنشائية فإن المبنى كان لحظة 
انحطاط فى عمارة القرية، إذ لم يكن 

طرازه مالئًما وال على مستوى مبانى القرية 
النى يعود بعضها لـ2٠٠ و٣٠٠ عام فكان 
الفرق الضخم فى اإلتقان للمعمارى واضًحا«. 
وأضاف »توصيتى كانت إزالة المسجد 

المتهدم وبناء مسجد جديد«.
وقال إن تصميم المسجد كان بمثابة تحد 
بالنسبة له؛ فهو لم يرد أن يصمم شيًئا 
غريًبا على القرية وطرازها وأيًضا لم 

يرد أن يقلد الطراز التراثى بها.
كان الحل هو االستعانة بحلول تراثية لم 
تستنفد صالحيتها ويمكن استخدامها 
وال يكون ذلك تقليًدا ألنها أشياء أساسية؛ 

واستخدام تصميم ومواد عصرية. 

عمارات وسط البلد
على جانب آخر تحدث كريم شافعى رئيس 
مجلس إدارة شركة اإلسماعيلية للتطوير 
العقارى والمالكة لعدد من عقارات وسط 
البلد؛ عن تجربة شركته فى شراء وتطوير 
عقارات وسط البلد والتشكك الذى قوبل 
به المشروع فى البداية من سكان العقارات 

والمحالت المجاورة لها. 
وقال »حين بدأنا نعمل فى 2٠٠8 كانوا يقولون 
مين يشترى عمارة فى وسط البلد ومشاكل 
وسط البلد. 6٠-٧٠٪ من العمارات اللى 
اشتريناها كانت مغلقة وفاضية وكانت الناس 
قلقة مما سنفعل. النَّاس الموجودة بوسط 
البلد كانوا متشككين والناس اللى بره وسط 

البلد كانوا بيسألوا إحنا جايين نعمل إيه«.
وقال: ما تفعله اإلسماعيلية هو االستثمار فى 
جذب المؤسسات والعروض الفنية وعمل 
أشياء لها عالقة بالفن والثقافة. وجاءت أحداث 
2٠11 وساعدتنا جًدا حيث إنها جذبت الكثير 
من الناس لوسط البلد؛ والمحالت التى قلقت 
منا أصبحت ترى اليوم االزدهار فى األعمال. 
عمارة ال فينواز التى طورناها فيها اليوم ٣٠٠ 
موظف ونحاول جذب ٤٠٠٠-٥٠٠٠ مستأجر 
جديد وهناك 6٠ ألف زائر لوسط البلد فى 

مهرجان دى كاف؛ الذى ندعمه. 
وأوضح »شركة اإلسماعيلية فكرتها هى 
كيف نحافظ على التراث المعمارى وإعادة 
بناء النسيج العمرانى لوسط البلد بشكل 
يبرر كلفة الحفاظ على العمارات القديمة«. 

من قلب شارع المعز لدين اهلل الفاطمى، 
احتفت مجلة البيت، بالذكرى الرابعة 
لرحيل األديب المصرى الكبير، جمال 
الغيطانى، فى صالونها السابع الذى أقيم 
فى أكتوبر الماضى تحت عنوان »إحياء 
بيوت مصر التراثية« فى فندق الرياض 
بشارع المعز على بعد خطوات من الشارع 
الذى يحمل اسم كاتب الزينى بركات، 
بحضور زوجته الكاتبة الصحفية ماجدة 
الجندى، ومصممة الحلى الشهيرة عزة 
فهمى، التى أهدت أحد تصميماتها الجديدة 

السم الراحل.

أخبار األدب
وطبعت المجلة أول عدد من أخبار األدب 
الذى صدر برئاسة تحرير جمال الغيطانى 
بتاريخ 18 يوليو 1٩٩٣ وآخر عدد صدر 
برئاسته فى 16 يناير 2٠11، ويحوى العدد 
األول رسالة بخط يد نجيب محفوظ يرحب 

فيها بالمولود الجديد »أخبار األدب«.
واختارت المجلة االحتفاء بالغيطانى من 
داخل قلب القاهرة الفاطمية لالحتفاء بمرور 
1٠٥٠ عاًما على تأسيس القاهرة، ومناقشة 
ما جرى من تغّيرات على المدينة خالل 
السنوات الـ٥٠ الماضية، بما فيها من إيجابيات 
وسلبيات، لمحاولة طرح أفكار جديدة للحفاظ 
على واستغالل المبانى التراثية بما يحقق 
أقصى استفادة وأمثل طريقة للحفاظ على 

تلك المبانى التى تشكل هويتها.
حضر الصالون، طارق الطاهر رئيس 

تحرير أخبار األدب، محمد أبوسعدة 
رئيس جهاز التنسيق الحضارى، المعمارى 
طارق نجا، أحمد حلمى، مدير مصنع 
موبل الشرق، دكتور طارق توفيق المشرف 
العام السابق على المتحف المصرى 
الكبير؛ الفنان أحمد العسقالنى، الكاتب 
محمد أمين، رئيس مجلس أمناء صحيفة 
المصرى اليوم، والمصمم شريف عبدالهادى، 
وإيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى 

لألثاث.

هدية مملوكية
وأهدت مصممة الحلى الشهيرة عزة 
فهمى، قطعة حلى خاصة السم جمال 
الغيطانى، نقش بداخلها اقتباس من كتاب 
التجليات للغيطانى، نقشت بالخط المملوكى، 
ويقول االقتباس »فلم يكن رحيلى إال بحثا 
عنى ولم تكن هجرتى إال منى وفى وإلّى«.

وقالت  األستاذة ماجدة الجندى إن الغيطانى 
كان مهموًما بتسجيل وتوثيق مبانى العمارة 
المملوكية، وحزن للغاية حين احترقت 
المسافرخانة وقضى أسبوًعا كاماًل يكتب 
فى وصفها، وهكذا نحتفظ بمالمحها 
حتى اآلن، وكشفت عن أن هناك مجموعة 
كتابات عن األسبلة ومفردات الكتابة لم 
تنشر من قبل وأن األسرة تسعى إلخراج 
هذه الكتابات للنور، إذ أن هذه المنطقة 
)الجمالية( كانت مرتكزه ومالذه، حتى 
بعد أن غادرها وأنه كان حريًصا على 

القدوم إليها باستمرار.

صالون البيت أعلى سطح فندق فينواز بوسط البلد 

صالون البيت بفندق الرياض بشارع المعز حيث تم تكريم الروائى الراحل جمال الغيطاني

سوسن مراد تتوسط كال من المفكر السياسى مصطفى حجازى ونهى محسن ومحمد عفيفى

سوسن مراد عز العرب تكرم المعمارى وليد عرفة



صناع مصر وحرفييها عمارتها 
ونيلها، هم أساس قوة مصر، هم 
أصل االبتكار واإلبداع فى هذا البلد 
فعلى مدار عشرين عاًما عملت 
مجلة البيت لتقديم الموهوبين فى 
مجاالت الديكور والعمارة والفنون 

وإبراز أعمالهم.
عقدين حافلين تغير فيهما وجه 
مصر والعالم وأخذتنا التكنولوجيا 
إلى عالم جديد مختلف فى آلياته 
وتغيرت فيه خرائط سياسة وثقافية 
وفنية، شهدتهما مجلة البيت وتابعت 
على  الفنية  المجاالت  تحوالت 
اختالفها، كتحول مجال الديكور 
دخله  جديد  إبداعى  حقل  إلى 
مصممون جدد وضعوا أسًسا جديدة 
للتصميم مستفيدين من كل الخبرات 
المتاحة حولهم وإضفاء رؤيتهم 
الخاصة التى انطلق بهم إلى آفاق 
كبيرة تنافس عالميا فى اإلضاءة 
والتصميم الداخلى واألثاث وغيرها 
وصوال الى الفرع األحدث وهو 

تصميم المنتجات.
فتحت المجلة بابها واسعا لتوثيق 
مجال التصميم بكل ما فيه فمع 
اهتمامها بما يجرى فى العمارة 
والفنون كنت المجلة واعية بندرة 
ما يكتب فى مجال التصميم فأولته 
اهتماما خاًصا أثمر عن مئات 
القصص الخبرية والتقارير والحوارات 
التى تتوج قريًبا بموسوعة مصر 

اإلبداعية التى تخطط المجلة لها 
منذ أكثر من عام وأوشكت على 
الصدور لتكون مرجًعا فنًيا هاًما 
لمبدعى مصر فى كافة المجاالت.
فى مجال العمارة اهتمت المجلة 
بعمارتنا التى باتت تحتاج إلى اهتمام 
واضح وسط تغول غابات األسمنت 
عليها وتعرض كثير من مبانينا 
التراثية للهدم. من ناحية أخرى 
تابعت المجلة شيوخ المهنة وإنجازاتهم 
الكبيرة والتى من ضمنها تالميذهم 
الذين أصبحوا عماد العمارة المصرية 
المعاصرة يخططون لما يجب أن 
يكون برؤية عصرية تتجلى فى 
منشآت مبهرة تستلهم روح وهوية 
مصر عبر آالف السنين عير صيغ 
معاصرة تضع فى حسبانها متطلبات 

العصر والحياة الحديثة.
فنيًا قدمت المجلة فنانين كبار وشباب 
تابعت نموهم وتطورهم عبر مقاالت 
فنية ونقدية تناولت أعمالهم بكثير 

من التحليل والمناقشة والنقد.
اهتمت المجلة بأسطوات مصر 
وحرفها اليدوية فبحثت عنهم فى 
شوارع وأزقة المحروسة وكتبت 
القراء  لجمهور  وقدمتهم  عنهم 
وحفظت ووثقت طريقة عملهم 
وقصصهم وكيف عملوا قديما وكيف 
أثر الزمن والتقنية على أعمالهم.
صناع مصر ومصانعها الحديثة 
التى أحيت حرفها اليدوية وأخذتها 

لمستوى صناعى كان لهم نصيب 
وافر فى مجلة البيت بقصص مبدعة 
ّعن حكايات نجاح مصرية صميمة 
أسرار  وطنوا  مصريون  بدأها 
صناعاتهم فى مصر ووفروا فرصة 

حقيقة للصناع اليدويين أن لالزدهار 
على مستوى صناعى ينقلهم من 
المحلية للعالمية بنفس الجودة، 
األخشاب  مجاالت  فى  صناع 
والكريستال واأللومينيوم واألثاث 

أبرزت المجلة قصصهم بالكلمة 
والصورة.

كل هؤالء هم أبطال هذا اإلصدار 
الخاص الذى يحتفى بهم وبإبداعنا 

القديم والحديث.

٢٠

رئي�س جمل�س الإدارة

عبداملح�سن �سالمة
رئي�س التحرير

�سو�سن مراد عز العرب

عام 2000، زى النهارده من عشرين سنة، كان يرن بآذاننا ليل 
نهار نشيد "مصر جديدة سنة 2000"، كان منسوًجا ومغزوالً 
ليصف لنا صوت محمد ثروت ما يشف عنه عنوان األوبريت، 
ويؤكد بأننا "هنشوف صورة غير الصورة"، وأن القادم مختلف 

بال ريب! وكم كان حديثه صائًبا!
سأستعيد أجواء ذلك العام، حينها كانت ذروة نظام العولمة، 
ونشوة التعرف على اإلنترنت للمرة األولى، كانتا عالمتين فارقتين 
آنذاك، والكل يتحدث عن جيل األلفية، وحفل جان ميشيل جار 
غير المسبوق عند سفح األهرامات، السينمات مدججة لمشاهدة 
فيلمين أصبحا من أيقونات السينما الحديثة، "اآلخر" ليوسف 
شاهين و"الناظر" لعالء ولى الدين، وجميع أجهزة الكاسيت 

تغنى "يا غزالى" للدويتو حميد الشاعرى ومصطفى قمر!
لم يبق من تلك األحداث أو األسماء أو األجواء ما يثير اآلن، 
بل تبدو مندثرة وبعيدة، وكأنما حدثت منذ دهر طويل، أكثر 
بعًدا من الرقم عشرين بكثير! فاليوم تغيرت المفردات وتحول 
الحال آلخر، تحققت النبوءة وأصبحنا نعيش فى مصر جديدة 

بمعنى الكلمة.
لم تكن الرحلة سهلة، فقد عشنا الكثير، مظاهرات وثورات 
وقلًقا، ثم أتى التحرر والبناء، مع السنوات حققنا تطوًرا وتحديثًا 
ورقمنة.. انفتاح على العالم، وانطالق لسقف الطموحات، 
أسلوب حياتنا تغير، بيوتنا مظهرها اختلف، إيقاع الحياة الذى 
كان يوصف بعصر السرعة حينها يتغير اليوم بمعدل الجزء 
من الثانية، فمع كثافة تبادل المعلومات والتواصل غير المحدود 
فى أى وقت وكل مكان، تحولنا إلى عصر "السوبر إكسبريس"، 
وأصبحنا نسعى إلى كل شىء "سوبر"، بداية من سرعة اإلنترنت 

وحتى حجم الساندويتش!
مع بداية ألفية جديدة، كنا فى عمر الشباب، وكنا نتصور أنه 
فى عام 2020 سنعيش فى عالم أقرب ما يكون ألفالم "حرب 
الكواكب" الشهيرة! لندرك اليوم الفارق بين الخيال والواقع، 
لذا فهى سنوات تستحق التأمل دون شك، بخاصة التحوالت 

بالمشهد اإلبداعى.
كم تغيرت آليات اإلبداع فى مصر عبر األعوام العشرين 
الماضية؟ أال يزال ما يطلبه المشاهدون والمستمعون يشغل 
بال صناع الفن؟ أم أصبح اعتباًرا قديًما و"راحت عليه" لتتحكم 
جهة اإلنتاج وآليات السوق أوالً؟ شهدنا ازدياد أعداد المعارض 
والمهرجانات الفنية حتى أصبح "العدد فى الليمون"، ترى 
كانت لصالح الفن أم ضده؟ وهل أصبح عدد الاليكات المتحكم 
الرئيسى فى كل شىء؟ أم فقدت مصداقيتها لدى جمهور 

يزداد خبرة وذكاء وثقافة فيما يخص التعامل الرقمى.
وماذا عن ثروتنا القومية، الفنانين المصريين، من تشكيليين 
وسينمائيين ومطربين وصناع مهرة، هل كسبوا أرضية أم فقدوها 
عبر السنوات العشرين؟ ما الذى نسعى إليه: ثورة فنية أم ثروة 
فنية؟ وألن االبتكار هو لغة المستقبل، فمتى إذن يحين وقت 
اكتمال الدائرة المأمولة منذ عهود بين الحرفى والمصمم ورجل 
األعمال؟ وحين نتحدث عن البناء، هل كسبت ثقافة الكومباوند 
المعركة أم خسرتها لصالح استعادة رونق المدن الكبرى؟ واليوم، 
كيف يمكن وصف البيت النموذجى العصرى للطبقة المتوسطة 
فى رأيك؟ ليعود التساؤل األبدى: هل تطور الذوق؟ هل حافظنا 
على قيم الجمال؟ وهل أدركت األجيال الشابة أن الخلط بين 

الدين وأى قيمة حياتية أخرى يفسد كليهما؟!
كنا حينها نتصور أن المستقبل يحمل هيمنة أكيدة لإلبداع 
المصرى الذى يحظى بنهضة عظيمة وتاريخ طويل ومواهب 
كبيرة، حلمنا باالكتساح، على األقل عربًيا، لكن الواقع اليوم 
يؤكد حقيقة واحدة، لن يكون هناك اكتساح وال هيمنة، ال لنا 
وال لغيرنا، بل سينجح فقط القادر على اإلبهار وسط زحام 

شرس ومنافسة ال ترحم.

توثيق واكتشاف
أحد األدوار التقليدية التى نفخر بها هو التوثيق واالكتشاف، 
توثيق القديم وفتح فضاء لكل ما هو جديد، فكان ذلك 
أحد أهم محطاتنا الشاغلة التى ستستمر معنا فى المستقبل، 
طوال 2٠ عاًما كان دورنا توثيق لمبدعين ظهروا وهم شباب 
وهم اليوم نجوم واختفى بعضهم، لكن أعمالهم ال تزال 
محفوظة على صفحات مجلة البيت التى رأت نفسها دوًما 
كمنصة لتوثيق اإلبداع والمبدعين وتوثيق األماكن وشكل 
الحياة وتفاصيلها، وكل ما يجرى اليوم ليراه الناس غًدا.

الدور الثانى هو االكتشاف، فحرصنا طوال مسيرتنا على اكتشاف 
األماكن والمواهب واألشخاص واألفكار والحرف والمحالت، 
فتجد فى ملفاتنا عن وسط البلد، محالت توجد فى شوارع ألفتها 

وربما تمر عليها بشكل يومى لكنك لم تلحظها.

المستقبل إلى أين؟
هل يمكن أن تتغير المجلة فى المستقبل؟ المجلة تغيرت بالفعل 
ولو كانت ثابتة على ما هى عليه، ما كانت لتبقى بنضارتها حتى 
اليوم. تغيرت المجلة مرة واثنتين وأكثر حين تغيرت الحياة من 

حولها وتغيرت آليات التواصل وكان عليها مواكبة ذلك.
تغيرت مهمتها مع تغير شكلها ومحتواها، دخلت فكرة التوثيق 
لإلبداع المصرى قديمه وحديثه، ورأينا أن ذلك يثرى المشهد 
ككل، وأصبح أحد أدوارنا الضرورية والرئيسية. حين بدأنا مجلة 
ديكور مع بعض المواد المكملة، لكن فى الطريق اكتشفنا واستكشفنا 
أشياء جديدة وأضفنا الفن وأسلوب الحياة وأعدنا تعريف ما هو 
فن، وأضفنا فن األكل وتنسيق الزهور، وفتحنا قضايا ناقشناها 
وعرضنا وجهات نظر مجتمع الفنون والمثقفين للقراء. دورنا لم 
يكن يوًما تقديم الحلول للقضايا لكن فتح باب النقاش إليجاد 

الحلول وهو ما لم يكن متاًحا قبل ثالث سنوات.
اختصاًرا.. المجلة تطورت وستظل تتطور وتتغير باستمرار، لكن 
مبادئها ووعدها للقارئ لم يتغير. المعادلة التى نسعى لتحقيقها هنا 
ليست من اختراعنا ولكن إضافتنا الحقيقة تكمن فى تنفيذ تلك 
المعادلة فى مصر بآليات مصرية وكان هذا هو تحدى مجلة البيت.
حين بدأنا كان ما لدينا هو طاقم تحرير وإدارة، واليوم أصبحت  
»البيت« رمًزا يعبر عن مجتمع من المصممين والمعماريين 
والمفكرين والفنانين التشكيليين، مجتمع ال يلتئم إال تحت مظلة 
مجلة البيت ولديه ذكريات ارتبطت باسمها ينضم إليه أعضاء 
جدد كل يوم تقديًرا لمنصتنا التى تتمتع بجودة ال تتنازل عنها، 
وحيادية وأمان وثقة واحترام للمبدع، وأصبحت بمثابة خازن 
أسرار اإلبداع واألحالم المستقبلية فى مصر، وهذا أحد أهم 
اإلنجازات التى حققتها المجلة خالل 2٠ عاًما وتعاظمت خالل 

السنوات الثالث الماضية بآليات جديدة.

صفحة 1
متابعة 

تصدر مجلة البيت كتابها األول »المبدعون قوة مصر«، 
فى ٥٠٠ صفحة فى الثلث األخير من العام الجاري، 
وهو موسوعة للمبدعين  المصريين تضم 1٠٠ مبدًعا 

من المصممين والمعماريين والمصنعين.
الموسوعة تم إعدادها على مدار أكثر من عام، وتضم 
سيرة ذاتية لمجموعة المصممين وخبراتهم الشخصية 
والعملية فى مجاالتهم ومجموعة من الصور التى 

تظهر أعمالهم وتبرزها.
كجزء من اإلعداد للموسوعة عقدت المجلة جلسات 
تصوير المصممين فى أجمل العمارات بوسط البلد 
وأشهرها منها عمارة الشوربجى وعمارة تمارا وبنايات 
أخرى بشوارع عماد الدين واأللفى وطلعت حرب 
بالتعاون مع شركة اإلسماعيلية لالستثمار العقاري، 

التى وفرت أماكن التصوير.
وسيصاحب الكتاب مجموعة من مقاطع الفيديو لهؤالء 
المصممين يعرضون فيها توجهاتهم الفنية. وإلبراز 
جمال وسط البلد وعماراتها التى تم ترميمها تم 

تصوير شوارع وسط البلد عبر لقطات جوية.
الموسوعة هى أول إصدار خاص عن مجلة البيت، 
وتخطط المجلة إلصدار مجموعة كتب أخرى عن 
بيوت مصر، والقصور المصرية األثرية والقديمة، 
وكتاب عن وصفات الطعام المصرية توثيًقا للمطبخ 

المصرى.
وتأتى الموسوعة لتستكمل مسيرة توثيق المبدعين 
المصريين وأعمالهم بعد انقطاع حوالى ثالثة عقود 
غاب فيها توثيق المبدعين المعاصرين ما يهدد تراثنا 
اإلبداعى المعاصر باالندثار، ويصعب مهمة الباحثين 
فى الصناعة والحرف المصرية مع ندرة المواد 
المكتوبة فى هذه المجاالت. بالتوازى مع ذلك يعد 
الكتاب رسالة إجالل وتقدير لعمارة وسط البلد 

وشوارعها التى تحتل متن وهوامش الكتاب من الغالف 
للغالف، إذ تضع المجلة وسط البلد فى قلب مبادرتها 
القاهرة 18 التى تهدف إلعادة إحياء الدور التاريخى 
والثقافى للقاهرة وتحويلها لمركز ثقافى إبداعى 

محلى وإقليمى وعالمى.
عبر إبراز عمارتها البديعة مع كل تلك الوجوه المبدعة 
يحقق الكتاب أحد أهداف المجلة بربط وسط المدينة 

باإلبداع مرة أخرى.
وتعرض الصور الجوية الملتقطة لعمارات وسط البلد 
منظورًا جديًدا لوسط المدينة بعين الطائر لم ير من قبل.
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وعقدت المجلة صالونها للمرة الثانية منذ بدء 
أزمة فيروس كورونا عبر اإلنترنت، بمشاركة الفنان 
فاروق حسنى، وزير الثقافة األسبق، فى أول ظهور 
له عبر الفيديو على مواقع التواصل االجتماعى، 
وكذا النحات عصام درويش، والمعمارى أكرم 
المجدوب. وأدارت اللقاء األستاذة سوسن مراد 
عز العرب، رئيس تحرير مجلة البيت، التى أكدت 
اهتمام المجلة على مدار تاريخها بمرافقة الفنان 

آدم حنين فى مراحله الفنية المختلفة. 
وفى بداية حديثه أشار الفنان فاروق حسنى إلى 
عالقته الممتدة بآدم حنين منذ سبعينيات القرن 
الماضى، ولقاءاتهما فى باريس حيث كان يعمل 
ملحًقا ثقافًيا، ثم روما حيث كان وكياًل ألكاديمية 
الفنون ثم مديًرا لها، وروى قصص »تسكعهما فى 
باريس وروما«، وجوالتهما الفنية وتعاونهما فى 
معارض مشتركة، ثم استعانته به فى فترة توليه 
وزارة الثقافة، لترميم تمثال أبو الهول، فى التسعينيات، 
وإزالة آثار الترميم الخاطئ الذى تعرض له التمثال، 
موضًحا كيف أن نحاًتا فى حجم آدم حنين ذاته 
كان متردًدا فى القيام بمهمة كان يرى أنه ال يقدم 

عليها إال »مجنون«.
وتذكر الفنان فاروق حسنى أول مرة رأى فيها الفنان 
آم حنين خالل رحلة نيلية جامعية إلى معبد أبوسمبل. 
ثم التقاه بعد ذلك فى باريس، وقت أن كان هو 
الملحق الثقافى، بينما وصل حنين للمشاركة فى 
معرض لفن الرسم الحديث، ومنذ هذا الوقت بدأ 
فى التعرف عليه عن قرب، فأمضى معه فترة فى 
باريس، بيع له خاللها تمثال »الرجل والسمكة« 

وكان ذلك فى حدود العام 1٩٧٤ - 1٩٧٥.
»عشت معه فترات متغيرة وعظيمة فى باريس على 
وجه الخصوص وعشنا قيم الجمال مًعا إلى أن 
أتى إلى روما. واستضفته فى األكاديمية«. يكمل 
حسنى مضيًفا »أقمت له أول معرض له فى باريس، 
وكان معرض رسم على ورق برشمان. ونجح المعرض 
جًدا بين الفرنسيين، وقد ساعده ذلك مادًيا على 
اإلقامة فى باريس. بعد ذلك انتقل من الرسم على 
ورق البرشمان إلى ورق البردى، وكان يأتى له جمهور 
فرنسى كبير«. »كنا بنصيع سوا، نتطور فى حياتنا 

الفنية لكن الصياعة كانت حاجة أساسية«.

وتحدث حسنى عن زوجة الفنان آدم حنين، السيدة 
عفاف الديب، وحكى كيف تعرف حنين عليها فى 
القاهرة ألول مرة بعد عودتها من إنجلترا ووقوعها 
فى غرامه. وقال إنها كانت تساعده مساعدة عظيمة 
فى ترتيب حياته، حيث كان هو مشغواًل بالفن 
وكانت هى مشغولة بالعالقات العامة وترتيب األمور 
الفنية الخاصة به، وبه هو أيًضا، مؤكًدا أنها كانت 
ذات شخصية قوية يستشيرها آدم حنين ويسألها 
رأيها ونقدها ألعماله الفنية، فكانت »مهندسة 
حياته وكانت سنًدا كبيًرا له«. وأشار إلى أن آدم 

حنين خلدها فى بورتريه فى متحفه.
وقال فاروق حسنى »آدم حنين كان يخرج عن الواقع 
ويعمل حاجات من خياله الخاص بنسب فنية 
محسوبة للغاية«. موضًحا أن فكرة سمبوزيوم أسوان 
جاءت له بعد أن حكى له آدم حنين بعد عودته 
لباريس من يوغوسالفيا حيث شارك فى سمبوزيوم 
النحت، وكان لديه وقتها إحساس بأن آدم هو زاد 
ووقود لحياة كبيرة، وأنه هو -فاروق حسنى- سيكون 
مسئوالً فى يوم ما عن الفنون فى مصر مسئولية 
مباشرة، ومن هنا اتفقا على إيجاد صيغة إلقامة 
سمبوزيوم للنحت فى مصر بعد عودتهما إليها. 

مضيًفا »توافقنا إلى أبعد حدود«.
ولدى انتقاله إلى روما، بدأ حسنى فى استضافة 
فنانين كبار وأسماء ذات ثقل إلى األكاديمية، مثل 
آدم حنين، وشادى عبدالسالم، وإنجى أفالطون، 
وجاذبية سرى، وحامد ندا. وهناك عمل آدم حنين 
تمثاالً ضخًما على هيئة طائر فى مدخل األكاديمية، 

ليكون عنواًنا للنحت والتشكيل المصرى. 
وعن تمثال آدم حنين الشهير ألم كلثوم قال فاروق 
حسنى »كل يوم جمعة كنا نلتقى فى األتيليه الخاص 
بى ولدّى فيه مكتبة موسيقية ضخمة تضم كل ما 
غنت أم كلثوم منذ بداياتها، وآدم كان يطلب تشغيل 
أم كلثوم، فنشغل األغانى القديمة التى كان صوت 
أم كلثوم فيها صافًيا. وفى أحد األيام طلب منى 
أن أذهب معه ألرى تمثاالً يعمل عليه وكان تمثال 

أم كلثوم. وانبهرت به للغاية«.
روى بعد ذلك الفنان فاروق حسنى قصة ترميم 
تمثال أبوالهول فقال »حين توليت الوزارة وجدت 
أن اآلثار ترمم بشكل خاطئ، حيث تم ترميم تمثال 

أبوالهول أكثر من مرة ووضعوا أحجاًرا جديدة ال 
تماثل األحجار التى بنى بها ما تسبب فى ضرر 
للشكل الجمالى للتمثال، وفقدت ذراع أبوالهول 
تفاصيلها، فتيقنت أن هذا التمثال كان يحتاج مّثاالً 
من طراز خاص، فلجأت آلدم حنين وطلبت منه 
ترميم أبوالهول، فقال »وهو أنا مجنون؟ حد يقدر 
يرمم أبوالهول؟ مجنون من يمد يده فى أبوالهول«، 
ولكن حين أخذته للتمثال غضب جًدا من الترميم 
الذى حدث من قبل ورأى أنها جناية تستوجب 
المحاكمة. مضيًفا أن حنين اشترط توفير كل 
رسومات أبوالهول وصوره الفوتوغرافية المتوفرة 
منذ بداية القرن، وحصلنا عليها من مكتبة الكونجرس 
األمريكى، وعمل معه النحات محمود مبروك. وانتهيا 
من الترميم بشكل جيد، ويوم االفتتاح منحهما 
الرئيس أوسمة العلوم والفنون، وهذه كانت »الخبطة« 
التى أقنعته فيها بالعودة للقاهرة، إذ سألته ما الذى 
ستضيفه باريس إليه، وأقنعته أن وجوده هنا طريقه 
للوصول للعالمية. وحين طلب منى متحف المتروبوليتان 
بنيويورك عمل معرض، طلبت منهم عمل معرض 

مشترك مع آدم حنين كشرط لقبولى.
وفى مداخلته روى المعمارى أكرم المجدوب بداية 
عالقته بآدم حنين كنحات مصرى كبير يعيش فى 
باريس »كنا نسمع عنه فى األهرام«. وحين بدأ 
مشروع ترميم أبوالهول، بدأت األخبار تتواتر عن 
أول زيارة آلدم حنين مع الوزير فاروق حسنى لتمثال 

أبوالهول حين جاء اإلعالن عن ترميم التمثال. لكنه 
أشار إلى أن التعارف الحقيقى بدأ فى روما »أنا 
قاعد شغال دخل عليا األتيليه فى روما، وجدته 
يدخل غرفتى من البلكونة المشتركة التى تجمع 
غرف اإلقامة كلها، كان متواضًعا بشكل يدفعك 
للدهشة. قال ورينى شغلك، بعدها طلب منى التوجه 
لغرفته حيث كان يعمل فى نحت على ألواح مسطحة 
وكان ذلك أمًرا جديًدا للنحت وبدأ يأخذ رأيى، 

ومن هنا بدأت الصداقة«.
وأضاف المجدوب أنه منذ عام 1٩٩6 بدأ يستقر 
فى مصر، »كنا نتزاور وكان السمبوزيوم قد بدأ 
فبدأت أتابع معه. لم تكن لى عالقة بالسمبوزيوم 
إال كزائر حتى عام 2٠٠٧ حين طلب منى عمل 
نحت فى الفراغ هناك. وفى 2٠٠8 عملنا تجربة 

ثانية وتشكيل الجبل والطبيعة«.
أما النحات المعروف عصام درويش فقال إن الفنان 
فاروق حسنى كان السبب فى عودة آدم حنين لمصر 
بعد 2٠ سنة فى فرنسا. ومضيًفا أن حنين شّكل 
٤ أجيال فى النحت المصرى ستظل مستمرة ومؤثرة 
إلى وقت طويل. وعن تجربته فى المشاركة بسمبوزيوم 
أسوان للنحت قال »الكل بال استثناء كان ينتظر 
مرور آدم حنين صباًحا على أعمالهم فى السمبوزيوم 
ليسمعوا منه تعليقه على أعمالهم والذى كان مقتضًبا 
للغاية ولكنه كان مهًما للغاية أيًضا«. مضيًفا »تعلمت 
منه الفن وكيف أدرس، كالم قليل وبسيط ومختلف 
ويكّبر صاحب التجربة فى تجربته الشخصية، 

فهو ال ينسب العمل لنفسه بل لصاحبه«. 
وأشار درويش إلى أنه شخصًيا كان مهتًما بالنحت 
المصرى القديم، وكان لديه يقين بأن النحت 
المصرى القديم ال يجوز النحت بعده، وعن ذلك 
قال »كنت متشدًدا فى هذا الصدد ألقصى حد«. 
وهو ما علق عليه فاروق حسنى بالتأكيد، ولكن 
درويش قال إن ذلك تغير حين التقى آدم حنين، 
»تحدث معى الفنان آدم حنين فى المرة األولى 
التى التقيته فيها، وطلب منى زيارته فى االستوديو 
الخاص به، وسببت هذه الزيارة صدمة كبيرة ال 
يضاهيها سوى صدمتى حين زرت المتحف المصرى، 
وحينها أحسست بأن هناك ما يمكن تقديمه فى 
النحت. وبدأت بعد ذلك التواصل معه فى سمبوزيوم 
أسوان«. مضيًفا أن حنين كان متواضًعا وعفوًيا 
للغاية فكان »يسألنى عن رأيى فى تماثيله وأقول 
له رأيى على استحياء وكان يأخذ بما أقول«، وهو 
ما كان مستغرًبا ولكن ملهًما إلى أقصى حد. »هو 
شخصية ملهمة كفنان وكمعلم، وهو سيستمر فى 
هذين الدورين بعد وفاته. كان يفكر فى الحياة 
نفس تفكيره كفنان. حلوله الحياتية كانت مبدعة. 
كانت أعماله تتسم بالبساطة والتلخيص واالنتقاالت 
الناعمة. وكذلك كانت رؤيته فى حياته. آدم حنين 
شخص جذاب يحبه الناس بشكل كبير، ظاهرة 

بكل ما للكلمة من معنى«.

بالتأكيد بيوتنا تغيرت.. وتغيرت أيًضا بيوت 
اآلخرين فى العشرين السنة الماضية. نظرة 
متأملة وفاحصة لبيوتنا سوف تكشف مالمح 
هذا التغيير الذى عشناه ونعيشه. ومجلة 
»البيت« منذ بدايتها عاشت وعايشت ما 
حدث وما تغير فى حياتنا وفى بيوتنا وأيًضا 
عايشت معنا ما سعينا نحن أن نختاره حسب 
أذواقنا واحتياجاتنا وأن نستقبله ونرحب 
به فى بيوتنا وأثاثها ومفروشاتها وديكوراتها..

وألننا نحن أيًضا تغيرنا أو تغيرت مفاهيمنا 
ومطالبنا فيما يخص البيت وما نحب أن 
نعيش فيه وبه.. فإننا صرنا وصار من هم 
وهن معنا فى هذا البيت نعيش مًعا الواقع 
الجديد. أحيانًا نحتمى بالذاكرة التى نشعر 
بالحنين إليها وأحيانًا أخرى ننطلق بالخيال 
الذى يطاردنا ونحن نطارده أيًضا لنبحث 

ونجد آفاًقا جديدة بين جدران بيتنا.
إن البيت بالنسبة لى هو بداية الحدوتة مع 
بدء نهارنا أو يومنا الجديد.. وأيًضا نهاية 
الحدوتة.. ويومنا فى انتظار يوم آخر يسمى 
الغد. إن البيت أو المسكن هو األلفة والراحة 
والونس والدفء اإلنسانى. وتقول المعمارية 
العراقية الشهيرة زها حديد بأنها ال تعتقد 
بأن البيت يعد فقط مأوى لك.. بل هو أيًضا 
مالذ لك قادر على إثارة اهتمامك وأن يهدئ 
من روعك وقلقك وأن يدفعك لكى تفكر 

وتتأمل وتحلّق بعيًدا. 
وال شك أن ما فعله وسوف يفعله كورونا 
فى حياتنا وفى دنيانا زلزل فهمنا ومفهومنا 
للبيت والمسكن والشارع والمدينة. و»خليك 
فى البيت« كنصيحة أو حكمة للعزلة 
)اضطراًرا أو اختياًرا( شكلت حياتنا برمتها 
وأيًضا رؤيتنا للبيت وما فيه. إنه تحد آخر 
لمجلة »البيت« وللقائمين بتحريرها وإصدارها 
من أجل تقديم ما يمكن أن يساعد القارئ 

على التعايش فى هذا الزمن الصعب.. 
وبيتك بالمناسبة يضم بصمة تحمل هويتك 
وهواك وحلمك وخيالك وأيًضا اختيارك لراحة 
بالك.. وأيًضا لما تريد انتقاءه وإنعاشه من 
ذكرياتك. وأنا هنا كعادتى ال أطالب أن نعيش 
الماضى ولكن أال ننسى بأن لنا ماضًيا جمياًل 
يجب أن نحافظ عليه وأن نعتز ونسعد به. 
هذه المجلة من حقها ومن واجبها أن تولى 
اهتماًما للحفاظ على قاهرية القاهرة وحماية 
خصوصية اإلسكندرية والتمسك بمصرية 

البيت.. وعبق المكان على امتداد مصر!
ويبقى السؤال األهم هل مجلة »البيت« 
بصورها وكتاباتها قادرة على أن تعطيك 
هذا اإلحساس بأنك فى بيتك؟!.. البيت 
الذى تعيشه أو البيت الذى تريد أن تعيش 
فيه؟!. مهمة المجلة أن تعطيك أبعاًدا 
جديدة فى حياتك.. فى تفكيرك وفى 
رؤيتك لما حولك داخل البيت وخارجه.. 

فـ »البيت« بيتك.. ودنياك!

ولد آدم حنين، )٣1 مارس 1٩2٩ - 22 مايو 2٠2٠(، فى القاهرة ألسرة أسيوطية، 
والتحق بمدرسة الفنون الجميلة عام 1٩٤٩ وقضى مدة فى مرسمه باألقصر بعد 
تخرجه فى 1٩٥٣ قبل أن يتوجه إلى ألمانيا ليكمل دراسته فى مرسم أنطونى هيل 
فى ميونيخ عام 1٩٥٧ بعد أن أنهى دراسة حرة للفنون على يد المصور الرائد أحمد 
صبرى. والتقى حنين هناك زوجته السيدة عفاف الديب عام 1٩6٠، والتى لعبت 
دوًرا محورًيا فى حياته وتولت إدارة أعماله وهى شقيقة األديب عالء الديب. ومنذ 
العام 1٩٧1 عاش حنين كفنان محترف وكان ضمن طليعة أدبية وفنية تمثل جيل 
الستينيات، وسافر إلى باريس حيث امتدت إقامته خمسة وعشرين عاًما حتى عام 
1٩٩6، وفى منتصف التسعينيات عاد لمصر لإلشراف على ترميم تمثال أبوالهول، 
وبعدها بدأ العمل على تجربة تأسيس سمبوزيوم النحت فى أسوان، الذى يعد أهم 

وأعرق فعاليات النحت بالعالم العربى.
فى العام 2٠1٤ افتتح آدم حنين متحفه فى بيته الذى أقامه بالحرانية بعد 1٩6٧ 
على مساحة تقارب ألفى متر، خصص منها حوالى ٧٠٠ متر مربع لعرض أعماله 
بطريقة فريدة وتنسيق جمالى تابعه مصمم الديكور المصرى البارز أنسى أبوسيف، 

الذى استكمل ما كان يقوم به الفنان الراحل صالح مرعى.
ومن أهم أعمال المتحف، الذى يتكون من ثالثة طوابق، تمثال »حارس األفق« ومركب 
ضخم من الجرانيت يطلق عليه البعض اسم سفينة نوح، باإلضافة إلى تمثال من 

البرونز ألم كلثوم، بجانب حوالى ٤٠٠٠ عمل فنى من األعمال النحتية الضخمة.

ى 
ا�ئ �ن �ث صالون اس�ت

�ين دم ح�ن
آ
ا اء �ب �ن اح�ت

الثقافى  صالونها  البيت  مجلة  خصصت 
لالحتفاء  الماضى،  الشهر  نظمته  الذى 
المصرى  النحات  وأعمال  حياة  بسيرة 
فى  عالمنا  غادر  والذى  حنين،  آدم  الراحل 
22 مايو الماضى، بعد مسيرة حافلة وضعته 

على قمة هرم النحت المصرى الحديث.
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رئي�س جمل�س الإدارة
عبداملح�سن �سالمة

رئي�س التحرير

حترير

الإعداد التحريري

الإخراج الفني
الإ�شراف الفني: ح�شني ال�شحات

الإعداد الفنى

�سو�سن مراد عز العرب

حممد �سعد

ب�سام عبداللطيف ـ كرمي رفعت

نادر حبيب

 طارق يحيى ـ م�صطفى �أنور

مع بدء تشكل مالمح العاصمة اإلدارية 
الجديدة واإلعالن عن اقتراب موعد نقل 
الوزارات والمبانى اإلدارية من القاهرة التى 
ضجت بالزحام وضغطه على رئتيها ومفاصلها، 
سارعت مجلة البيت بإطالق مبادرة القاهرة 
18 لجمع أفكار نخبة من المفكرين والفنانين 
والمصممين المهتمين بالشأن العام لوضع 
رؤية لمستقبل القاهرة وإعادة إحياء ثروة 
المدينة المعمارية، واستغاللها لخلق حاضر 
أكثر شموالً، ومستقبل مستدام. من هنا، 

من قلب العاصمة.
القاهرة 18 هى مبادرة حضرية غير ربحية، 
تهدف لتجسير الفجوة بين القطاعين الخاص 
والعام، إذ أن التحول فى طريقة النظر إلى 
مناطق وسط البلد وكذلك استغاللها، ال 
يجب أن يكون بقرارات بل عبر حركة متكاملة، 
فتشمل مبادرتنا المجتمعات المتأثرة بأى 
تطوير أو إعادة تخيل لها، وتضعها فى القلب 

من أى تصور أو تطوير مستقبلى.
وألن أى مجهود ألى تحول حقيقى فى أى 
مكان يجب أن يكون مستداًما، فإنه يجب 
أن يشمل أوالً المجتمعات الموجودة، ويمنحها 
حق امتالك حاضرها، وأن يحفز فيهم شعوًرا 
بالفخر بتراثهم الحضارى والمعمارى، وأن 
يخلق مساحات مشتركة للتعاون والنمو مع 

الكيانات الجديدة بمجتمعهم.
تهدف المبادرة كلها، لخلق وإحداث تغيير 
يتسرب إلى ما وراء البعدين الجمالى والعملى، 
وهذا يعنى أن عملنا فى القاهرة 18 يمتد 
إلى ما هو أبعد من الترميم المعمارى 

المتمحور حول اإلنسان.
ترى المبادرة أن ترسيخ مكانة القاهرة كمركز 

لإلبداع والفنون والثقافة سيتطلب أكثر من 
طالء واجهات المبانى. فعبر خلق شراكات 
مع مؤسسات إبداعية وكيانات حكومية، 
والمنظمات غير الربحية األخرى، نركز فى 
القاهرة 18 على ما نسميه بـ»الترميم الواعى«، 
وكذلك الترويج للمدينة كمركز جذب رئيسى 

لإلبداع فى المنطقة.
المبادرة هى حركة تهدف إلعادة إحياء 
تقاليدنا وتراثنا الغنى. فال تهدف المبادرة 
إلى البحث الطائش عن حلول فى الخارج، 
بل عبر النظر إلى تاريخنا الفريد الذى 
منح إلينا. إن جهود الحفاظ على هذا 
التراث ستذهب هباًء إذا لم تواكبها أجندة 
ثقافية تضارعها. علينا أن ندعم المبدعين 
ونشتبك معهم للعمل ألجل مستقبل أكثر 

شمواًل.
أقامت المبادرة عدة اجتماعات كان أولها 
فى المتحف المصرى الكبير فى أكتوبر 
2٠18 فى اجتماع موسع بدعوة من األستاذة 
سوسن مراد عز العرب رئيس تحرير مجلة 
البيت لكل من الدكتور طارق توفيق المشرف 
العام على المتحف المصرى الكبير سابًقا، 
والكاتب الصحفى محمد أمين رئيس مجلس 
أمناء المصرى اليوم، وتاتيانا فيليجاس 
مديرة البرنامج الثقافى باليونسكو؛ ومحمد 
أبوسعدة رئيس جهاز التنسيق الحضارى، 
ومصممة الحلى عزة فهمى، وأحمد حلمى 
رئيس غرفة صناعة األثاث، والمصممين 
عمرو حلمى ومحمد فارس ورنده فهمى 
وخبير التخطيط االستراتيجى عمر هيكل؛ 
وأدهم نديم رئيس مجلس إدارة مجموعة 
نديم ومحمد الطاهر العضو المنتدب لشركة 

اإلسماعيلية.
تال ذلك إقامة صالون البيت الثقافى الذى 
سعى على مدار جلساته خالل عام ونيف 

لبلورة أفكار المبادرة وتوسيع نطاقها.

ال أخفى سعادتى حين تدعونى الصديقة 
العزيزة سوسن مراد للكتابة فى أى مناسبة 
تخص مجلة البيت.. وتتضاعف هذه السعادة 
حين تكون الكتابة فى العدد التذكارى بمناسبة 
مرور 20 عاًما على إصدار المجلة.. والكتابة 
عن مجلة البيت فى عيدها العشرين نوع 
من الحنين إلى كتابة الشعر، فأنت أمام 
فتاة عشرينية، استكملت كل أدوات الجمال 
وأصبحت لها تجربة حياة أو تجربة مهنية 

تحكى!
وتخيل نفسك حين تقرأ المجلة وتحضر 
ندوة وتصاحب مصممين وتعاشر فنانين، 
وترتبط معهم بقضايا الجمال والفن والتنسيق 
الحضارى، وتحب الحياة وتنظر بعين المحب 
لكل ألوان الجمال وتتابع الذوق العام والعمارات 
التراثية والتاريخية والخديوية.. وتجد نفسك 
فجأة من »أسرة البيت«، إنها متعة أن تكون 
فى مود يسمح لك بتذوق الجمال والفن 
وتعيد  واألجمل،  فيتغير مودك لألرقى 

اكتشاف نفسك من جديد!
وبالتأكيد أنت أفضل حين تكتب فى قضايا 
الثقافة والفن والجمال.. ألنها أقرب إلى 
نفسك من كل كتاباتك عن السياسة واالقتصاد، 
والحروب والمؤامرات.. وبالتأكيد تعود بقدر 
ما إلى أيامك األولى فى الصحافة، حين 
كان الدافع للعمل الصحفى هو كتابة بعض 
القصص األدبية وبعض الشعر فى محاسن 
محبوبتك.. وهذه مناسبة لتعود إلى نفسك 
من جديد، فتنظر فى داخلك وتكتب عن 
نفسك قبل أن تكتب عن المجلة.. وقد 
نجحت المجلة لتقدم لنا مواصفات بيت 
عصرى ال يتجاهل الروح الشرقية والروح 

المصرية أبًدا!
والذى يتصفح أعداد المجلة سوف يعرف 
أنها قفزت قفزات سريعة منذ كان العدد 
األول حتى اآلن.. وسوف تعرف أن »سوسن« 
استطاعت أن تنقلها مع فريق العمل نقلة 
نوعية كبرى.. ونجحت فى أن تجعلها مجلة 
تنبض بالحياة وتشتبك مع الواقع فى محاولة 
لتغييره فى منطقة وسط البلد وتدافع عن 
القاهرة التاريخية وتحافظ على التنسيق 
الحضارى، وتتواصل مع أجهزة الدولة 
المصرية بإصرار وعزم على دخول مناطق 
أثرية وتراثية، ونقل الصورة إلى القراء، 
كأنها تغزل صورة تحبها وتحب أن يراها 

جمهور المجلة األنيقة!
وكم استضافت »البيت« فنانين تشكيليين 
ومصممين وكتاًبا وأثريين فى ندوات تقدم 
أفكاًرا للقارئ وتقدم حلوالً للمشكالت التى 
تؤرقنا فى المجتمع.. ولكن يبدو أن المجلة 
قد ضاقت عن إمكاناتها وطاقاتها فراحت 
تستخدم اإلنترنت فى زمن الكورونا لتقدم 
ندوات »أون الين« وتحتفى بالعظيم آدم حنين 
وغيره فتحقق طفرة فى هذا المجال أيًضا.. 
إنها الكتيبة المحبة للجمال والحياة، التى 
تجعلك تكتشف نفسك من جديد، وأنت تشاركهم 

متعة القراءة فكيف لو كنت واحًدا منهم؟!
إنها حارسة القاهرة سوسن مراد.. وهذه 
مجلة البيت واحدة من حراس الجمال فى 

مصر!

تزامًنا مع بدء أزمة كورونا أطلقت مجلة 
البيت حملة )خليك فى البيت( لدعوة الناس 
لتقبل فكرة التباعد االجتماعى لكبح جماح 
انتشار فيروس كورونا، كما أعلنت إتاحة 
عدد مارس إلكترونًيا بشكل مجانى ترفيًها 
عن القراء بتوفير مادة صحفية ممتعة 

لهم فى منازلهم.
وغّيرت مجلة البيت الشعار الخاص بها 
فى عدد شهر إبريل ليصيح »خليك فى 
البيت« ومذياًل بهاشتاج #احمي_نفسك_

احمي_بلدك تأكيًدا على القيم اإلنسانية 
المشتركة التى تتبلور فى ضوء مختلف 
وتجمع بين الناس فى قارات العالم المختلفة 
وعلى رأسها الحس التضامنى ووحدة 

اإلنسانية فى مواجهة الوباء.
وقالت سوسن مراد عز العرب؛ رئيس 
تحرير المجلة إن الحملة تهدف للحفاظ 
على القيم اإلنسانية ودعوة الناس للبقاء 
فى منازلهم انطالًقا من مسئوليتهم الفردية. 
وأضافت أن مشاركة المجلة فى الحملة 
جاءت انطالًقا من مسئولية الصحافة 

القومية التى يجب أن تلعب دوًرا مهًما فى 
األوقات الحاسمة، وأطلقت المجلة هاشتاجين 
هما StandForHumanity# و#اإلنسانية_

مسئولية تأكيًدا على تلك المعانى. 
وأكدت ضرورة الحفاظ على القيم اإلنسانية 
فى تلك المحنة لنخرج منها أقوى، فالحل 
ليس أن نكتئب، الحل هو أن نحافظ على 

قيمنا لنخرج أقوى. 
تصميم الغالف جاء مزدوًجا حيث جاء 
الغالف الخارجى باللون األحمر والداخلى 
يحتوى على صور مجموعة كبيرة من 
الفنانين والمصممين الذين شاركوا فى 
حملة مجلة البيت بمقاطع فيديو قصيرة 
ال تتعدى الـ2٠ ثانية لدعوة الناس للبقاء 
فى منازلهم والقيم اإلنسانية التى يجب 

الحفاظ عليها.
ويأتى تغيير المجلة لغالفها وتصميم اللوجو 
كمؤشر على األهمية الكبيرة للحملة وضرورة 
البقاء فى المنازل، إذ يندر أن تغير مجلة 
أو مطبوعة صحفية غالفها وشعارها إال 

فى األحداث الكبيرة والمفصلية.
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# S T A N D U P F O R H U M A N I T Y

#اإلنسانية_مسؤليتك
#احمى _نفسك_احمى_بلدك

مبادرة القاهرة ١٨ تهدف للحفاظ على تراثنا المعمارى 

غالف مجلة البيت 
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وسط حر الم�ت طرا�ن عروس ال�ب ئ
ل�ب وا هدد �ت �ت �ت وح�ث  الم�ت

ا�ت العمار�ت ا�ب �ن
تذخر اإلسكندرية بنوادر وروائع 
العمارة العربية واألوروبية لكن 
أغلبه ال يتم تسجيله كتراث معمارى 
قومى، وهذا جزء من تاريخ الغبن 
للمدينة والذى يشعر به الزائر 
العاشق لعروس البحر المتوسط، 
فهى المدينة التى غمرتها البحار 
فى األزمنة القديمة، وهى التى 
تركها عمرو بن العاص ليفضل 
عليها الفسطاط عاصمة لمصر، 
واليوم هى المدينة التى ال تحظى 
بلمسات التطوير وإعادة التأهيل 
الذى تشهده القاهرة الخديوية، 
فيما تمتد غابات العمارة المتوحشة 
فى قلب المدينة وعلى أطرافها 
بدون أى ضابط على عكس ما 

كان مستقًرا فى أصول وضوابط 
العمارة منذ عهد محمد على.

بالمدينة  اإلسكندرية  ُعرفت 
الكوزموبوليتانية حيث مرت عليها 
جاليات مختلفة واستقرت بها 
وتأثرت وأثرت فيها وفى عمرانها، 
كما تلّونت بالحضارات التى مرت 
عليها؛ الفرعونية واليونانية والعربية 
اإلسالمية وشهدت نهضتها الكبرى 
فى القرن التاسع عشر فى عصر 
محمد على باشا، بعد قرون من 
الضعف تحت الحكم العثمانى.

يا مصراوية
وعبر عنها أحمد فؤاد نجم قائاًل 
»يا إسكندرية يا مصراوية/ على 

سن باسم/ على ضحكة هلَّة/ 
البحر شباك ومشربية/ وانتى 
األميرة/ ع الدنيا طلة«، كواحد 
من آالف األدباء والشعراء والزعماء 
من أنحاء العالم كافة ذابوا فيها 
عشًقا وكانت ملهمتهم األولى، 
منذ اإلسكندر األكبر الذى حملت 
المدينة اسمه وحتى يومنا هذا.

وعلى امتداد التأثيرات التى بثتها 
كل مرحلة كان بحر اإلسكندرية 
المنفتح على ثقافات المتوسط 
كفياًل بصهر أى تباين وتحويله 
إلى كنوز وثروات تنعم بها المدينة 
التاريخية؛ فهناك المدينة التركية 
فى حى الجمرك وبحرى والتى 
تمتد إلى كرموز وتضم بيوت التجار 
والعمال والصيادين، فضاًل عن 
منطقة قبارى التى بناها محمد 
على ليسكنها العمال والصانعون 
أثناء بناء الميناء الغربى والترسانة 
البحرية ويغلب عليها الطابع العربى 
تأتى  ثم  األندلسى،  والمعمار 
المدينة األوروبية بداية من ميدان 
المنشية فى اتجاه الشرق والتى 
تحمل روح ثقافة الجاليات التى 
عاشتها مثل األرمن واليونانيين 
واإليطاليين، كما هو الحال فى 
العديد من المقاهى المطلة على 
الكورنيش أو الحانات ذات الطابع 
اليونانى أو اإليطالى، ويضاف 
إليها عدة مباٍن جلب لها محمد 
على باشا المعماريين األوروبيين 
ليصمموا عمارة شبيهة بالعمارة 
األوروبية فى القرن التاسع عشر، 

مثل قصر محمد على أو قصر 
رأس التين، وقصور أثرياء ذلك 
الزمن فى منطقة الرمل والمندرة، 
مثل قصر وحدائق أنطونيادس، 
فضاًل عن مبانى شارع فؤاد التى 
تتميز بالطراز اليونانى الممزوج 
بالفن اإليطالى المعمارى الفلورنسى، 
وال يزال بعضها شاهًدا على 
الفخامة المعمارية، أما البعض 
اآلخر فيعانى اإلهمال وآثار الزمن.

دار األوبرا
اإلسكندرية  معالم  أهم  ومن 
المعمارية دار األوبرا التى بناها 
المهندس الفرنسى جورج بارك. 
كما تزين دور السينما التاريخية 
شارع فؤاد ومن أشهرها بالزا 
ورويال واللتان شيدهما آل قرداحى 
اللبنانيون، وأمير وريو المبنيتان 
على الطراز األوروبى. كما يعد 
بمنطقة  المجوهرات  متحف 
زيزينيا تحفة من المعمار األوروبى 
وهو الذى يضم مجوهرات أسرة 
محمد على. وال ننسى وسط 
هذه العمارة متنوعة الطرز مكتبة 
اإلسكندرية ممثلة مصر الحديثة؛ 
فإن كانت المكتبة القديمة من 
عجائب الدنيا السبع القديمة، 
معمارية  تحفة  اليوم  فمكتبة 

عصرية.
بقى القول إن اإلسكندرية مدينة 
جديرة باهتمام الدولة اليوم أكثر 
من أى وقت مضى، كما أنها 

جديرة بالمحبة فى كل وقت.

من اإلسكندرية شمااًل إلى 
نقادة بصعيد مصر جنوبًا وانتهاء 
بقرية النوبة األصلية يرزح تراثنا 
المعمارى تحت سطو محو الزمن 
وتغول الهدم والبناء العشوائى. 
محو تراثنا المعمارى هو محو 
لذاكرتنا الجمعية وتهديد لجزء 
أصيل من تاريخنا الذى تشهد 
عليه تلك المبانى وما تحمله من 
قصص إنسانية وجمالية. نعرض 
هنا لنموذجين من تراثنا المعمارى 
الغنى الذى يبقى فى حاجة ماسة 

إلى االهتمام.

اللغة القبطية
 ترسل الشمس أشعتها على 
نقادة،  فى  والنخيل  األشجار 
تمسها مثل عصا سحرية فتزداد 
األوراق خضرة ونضارة، وتتدرج 
زرقة السماء وينعكس ذلك كله 
على واجهات البيوت أو تنكسر 
أشعتها فوق أسطح الديار مكونة 
زوايا ظليلة جديرة بفرشاة فنان.
األلوان  نقادة  فى  تجد  لن 
الصارخة التى قد تقابلها فى 
بعض القرى التى يتوق سكانها 
للتميز بكل ما هو غريب، أو لبناء 
بيوت تطمح ألن تكون قصوًرا 
ذات موتيفات وزخارف أوروبية، 
فتكون النتيجة مسًخا ال طعم 
له؛ بل ألوان هادئة طبيعية مثل 
لون األرض أو السماء، وخطوط 
انسيابية بسيطة، ترتفع فيها 

األسقف والجدران بنسب تريح 
العين وتنم عن أجساد طويلة 
ممشوقة سليلة الفراعنة فال 
تزال تحتفظ بالعمارة البكر التى 
لم تطلها يد التطور العمرانى 

المتوحش.
تأتى خصوصية العمارة فى 
قرية نقادة بمحافظة قنا من عدم 
وجود طراز محدد يحكمها أو 
يسيطر على مخيلة ساكنيها، وال 
يعنى ذلك عدم تمتع القرية الجنوبية 
بشخصية قوية تستحوذ على كل 
من زارها، بل تبدو »نجادة« الفرعونية  
كما ينطق أهلها االسم كما لو 
كانت قد حباها اهلل بتضافر 
عناصر الطبيعة مجتمعة لتصنع 

منها هذا الفضاء الفريد.

بين قنا واألقصر
مدينة نقادة الصعيدية يشار إليها 
بالبنان كمنطقة شهدت حضارات 
من زمن ما قبل التاريخ وتوجت 
هذه الحضارات بتكوين الوحدة 
بين شمال مصر وجنوبها مع بدء 
حكم األسرة الفرعونية األولى، 
العصر  فى  عرفت  أنها  كما 
المسيحى بالمدينة المقدسة، 
وظلت نقادة تتحدث اللغة القبطية 
حتى القرن الثامن عشر الميالدى. 
واليوم تتبع مدينة نقادة محافظة 
قنا، متوسطة المسافة بين مدينتى 
قنا واألقصر بالبر الغربى للنيل، 
للحرف  بها أصداء  تزال  وال 

القديمة التى انقرضت تدريجًيا 
مع الزمن والتى اشتهرت بها 
قديًما مثل الفخار والحصير 
والفركة، وهى نوع من المنسوجات 
اليدوية تشغلها السيدات على 
األنوال. ويُحكى أن بيوت نقادة 
كان بها 1٠٠٠ نول ولم يبق منها 
اليوم إال ٤٠ فقط، وهناك مساٍع 
من الجمعيات األهلية إلحياء 
هذه الحرف اليدوية التاريخية.

فال عجب إذن أن تكون نقادة 
مختبًرا للفنون بالسليقة، وأن 
ينعكس ذلك كله فى أماكن سكن 
بدون  »العمارة  إنها  أهلها، 
معمارى«، وهى العمارة التى 
تراعى المناخ والجغرافيا والمواد 
البيئية فى اإلنشاء، أى أن لكل 
بيت تفرده ولكن هناك خًطا ما 
متكرًرا يجمع فيما بينها، ويأتى 
التفرد من مزاج وذوق صاحب 
البيت الذى يعمل جنًبا إلى جنب 
مع عامل البناء، واضًعا فى ذهنه 
النموذج البسيط الذى توارثه 
عن آبائه، ويكون االعتماد فى 
البناء على المواد الطبيعية من 
الطين  مثل  المحيطة  البيئة 

والخشب والجريد... إلخ.

الصحن
بيوت نقادة مثلها مثل العديد 
من البيوت العربية فى المنطقة 
التى تتجمع فيها الحجرات حول 
حوش أو فناء داخلى، يسمى 

»الصحن« فى مصر، و»الديار« 
فى سوريا، و»الباثيو« فى البيت 
األندلسى، وهو النموذج الذى 
يتماشى مع الطقس الحار بحيث 
يسمح البناء بالجلوس فى ظالل 
وطراوة الفناء الداخلى بعد انكسار 
شمس العصارى، وفى النهار 
يكون هذا الصحن هو مسرح 
األحداث واألنشطة فى الهواء 
الطلق من خبيز وتربية الطيور 
وطحن الذرة وتخزين الغالل 

والقيام بأعمال البيت. 

جمال فطرى
أما الشكل المعمارى الذى يقرره 
صاحب البيت فيتحدد بشكل 
مباشر طبًقا الحتياجات المزارع 
مثل مساحة للفرن الذى يصنعه 
بيده، أو إفساح مكان للحيوانات 
البوابة  واختيار  الدار،  داخل 
المناسبة لألعمال اليومية. أى 
تكاد تقارب هذه العمارة الفن 
الوظيفى، لوال لمسات الجمال 
والذوق الفطرى الذى يتجلى فى 
األبواب الخشبية من »حشوات 
المنجور« أو البلكونات المصنوعة 
من خشب األركيت المجمع الذى 
يسمح  الذى  الدانتيل  يشبه 
باالعتزال عن عيون المارة، وفى 
الوقت نفسه عمل فتحات وحدات 
زخرفية فى الخشب تسمح بمرور 
الهواء أو بعض النسمات التى 

تهون قيظ حرارة الصعيد.

وح�ث ى الم�ت
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الدر�ت
المجالت واإلصدارات، كائنات حية، تنطبع 
فى مراحلها بأنفاس المساهمين فى خروجها 
إلى القارئ.. واستوقفنى قبل فترة انفتاح إصدار 
»البيت« على الوطن باعتباره بيتنا الكبير، سواء 
وهى تفتش عن عناصر الجمال فيه، أو وهى 
تأخذ بزمام مبادر، وتنفتح على الفضاء العام 
بدور يتجاوز فكرة اإلصدار المطبوع، إلى 
المساهمة فيما يخدم »البيت الكبير«، كالطاعون 
للحفاظ على ما تبقى من إرث تاريخى، كمبادرة 
القاهرة ١٨، أو القاهرة الخديوية.. توسيع الحيز 
واكتساب مساحات إضافية أضاف »للبيت«، 
فلم يعد مجرد نافذة يطل منها المتلقى على 
الجمال، حتى لو كان مبهًرا، إنما حاول اإلصدار 
أن يأخذ بقارئه إلى مهمة أكبر وهى استكشاف 
بيته الكبير أو بلده وعناصر ثرائه من جانبه 
المعمارى والتشكيلى وحتى ما تنتجه األنامل 
الذهبية من حرف تقليدية، وما يراه غزالً دقيًقا 

لعناصر الهوية... اجتهاد إصدار البيت.
الكتساب مساحات إلضاءة الوعى، فى فترة 
صعبة، تتهدد فيها الفكرة من جوانب شتى، 
ويحتاج الناس خاللها إلى إدراك قيمة ما بين 
أيديهم، بأسلوب سلس يتسلل ويستقر ويكون 
عنصًرا للبناء فوق البناء.. دبت أقدام اإلصدار 
فى أحياء القاهرة القديمة، دخلت إلى حيث 
مكمن الثراء الذى يتهدده زحف غير واع لما 
يجرفه.. جاءت بالقارئ قدر ما تستطيع إلى 
مواطن صنع الجمال فى البيت الكبير من قطعة 
األرابيسك إلى منسوجة يدوية ومن النحاس 
المطروق إلى الزجاج.. ربما يكون القارئ قد 
تعامل مع »المنتج«، أو رآه، لكن الولوج أو الدخول 
بالقارئ إلى حيث يعمل الفنان، يكون له تأثير 
مغاير، من حيث االلتفات إلى عناصر الدقة 
والجمال التى ظلت تنتقل عبر الزمن وصرنا 
مهددين لفقدها.. وفى نفس الوقت يدرك 
المتلقى أن عناصر بيئته المحيطة تحوى جماالً 
يستحق أن يراه ويتعامل معه بل ويستخدمه.. 
الناس فى الدنيا تحب أوطانها، وكأنها بيوت 
أوسع.. يعنى البيت وطن صغير والوطن بيت 
كبير، وهذا الحب درجات، منه ما هو »فطرى«، 
وهناك ما يتعداه درجة أو أكثر، لما يدرك 
الواحد منا قيمة ما يحب أو من يحب.. هذا 
ما تعلمته ووعيته عبر مشوار العمر.. الحب 
بالمعرفة.. تعرف قيمة المحبوب، فيتحول 
اعتزازك به والحفاظ عليه من مجرد انفعال 
إلى وعى إنك تملك قيمة ال تعوض.. هذه 
المساحة التى يسعى »البيت« ويجتهد فيها ومن 
خاللها، أتمنى أن تدفعه أكثر باتجاه »الجمال 
الممكن« وتلك حكاية لطيفة أعود بها إلى حيث 
بدأت مشوارى المهنى قبل ما يقرب من نصف 
قرن بيتى الصحفى األول »مجلة صباح الخير«، 
وقبل تشرفى بانتسابى إلى البيت الصحفى 
الكبير »األهرام«.. أسس أستاذنا إحسان 
عبدالقدوس مساحة غير كبيرة أسبوعًيا فى 
مجلة صباح الخير، كل هدفها أن تؤكد أنك ال 
تحتاج إلى أن تكون »ثرًيا«، لتعيش فى بيت 
جميل.. لم تكن المساحة مجرد كالم موجه، 
ال، كانت مساحة عملية، بأفكار يمكن تنفيذها 
بتكاليف بسيطة وفى المتناول... ولعل نظرة 
إلى ما يحيط بنا معماريًا من مكونات قد تشير 
إلى أنه فى أحيان كثيرة ال تضمن التكلفة وجود 
جمال، وأنه أحياًنا أخرى، يمكن لعين مدربة 
واعية أن توجد الجمال بأقل تكلفة... الجمال 

غير مشروط بالكلفة أو التكلفة.
وهى رسالة نحن أحوج ما نكون لها.. أن نأخذ 
بيد الناس باتجاه الجمال والجميل، قدر ما 
نستطيع... الجمال حق للجميع من »البيت« 

الصغير إلى »البيت الكبير«.

ر  �ي �ت الك�ب �ي ال�ب
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تعرف مؤسسة األهرام باحتضانها األفكار الجريئة واستكشاف مناطق صحفية جديدة لم 
يجرؤ آخرون على التقدم إليها، لذا حين عرضت فكرة مجلة متخصصة بالكامل فى العمارة 
والديكور والفنون، لم يحتج األهرام لفرصة للتفكير، وقدم فوًرا الدعم بالخبرات والتمويل 
والتقنية والكادر البشرى الذى تكون من صحفيين أكفاء إدارة وتحريًرا، ووفر إمكانات 
استثنائية لتخرج المجلة بأبهى صورة تضاهى المجالت العالمية من حيث المحتوى 
الصحفى والبصرى الذى يشكل عنصًرا أساسًيا فى صناعة المجالت المعنية بالذوق 

وثقافة الجمال.
على مدار سنواتها العشرين عاصرت المجلة أوقاًتا مختلفة مر بعضها صعًبا على الصحافة 
المطبوعة وخاصة صحافة المجالت، واضطرت بعض المجالت للتوقف عن الصدور، لكن 

األهرام لم يتوان عن دعم »البيت« ذراعه الناعمة التى باتت تشكل جزًءا من هويته.
فى هذا الملف ننشر المقاالت األولى، لرؤساء تحرير المجلة الثالث الالتى تولين مسئولية 
قيادتها خالل رحلة أعوامها العشرين منذ صدورها عام 2٠٠٠، سيلفيا النقادى، عزة 

الحسينى، سوسن مراد عز العرب.

ال أستطيع أن أعبر عن فرحتى، وأنا أكتب هذه السطور ألقدم من خاللها 
العدد األول من مجلة »البيت«.. التى طالما اشتقت أن أراها فى يوم من 
األيام تتوسط المطبوعات األخرى فى أكشاك الصحف والمكتبات. وها هو 
الحلم يتحقق على أيدى مؤسستنا العريقة »األهرام« التى اعتادت أن تكون 

دائًما الرائدة والسباقة فى كل مجال.
واليوم تعيش هذه األسرة الراسخة القوية فرحة مولودها الجديد، الذى يقف 
متواضًعا أمام أشقائه الكبار، ساعًيا لتحقيق هدف كبير من خالل مالمح 
شخصيته المتفردة، الجريئة، الحديثة، والمتطلعة. وهو مولود ال ينسى أنه 
خرج إلى الحياة وفى »فمه ملعقة من ذهب«.. فوالده »األهرام« يعيش أزهى 
التى  وإمكاناته  بكل طاقاته  الصغير  مولوده  يدلل  أن  من  مانع  وال  أوقاته، 

أرساها على مدى مائة وثالثين عاًما بثوب جديد يتفاخر به أمام الجميع.
يختار  أن  ألهمته  خاصة،  وصفات  بذكاء  يتمتع  الجديد  مولودنا  أن  ويبدو 
الوقت المناسب لخروجه إلى الحياة، بل ويختار المكان الصحيح له ويختار 
أيًضا األسلوب األمثل شكاًل وموضوًعا.. فكل ما حوله من جمال وفن وذوق 
وطنه،  أرض  أفرزتهم  ومتخصصين  وفنانين  وحرفيين  وسوق  وصناعة 

يفسحون له مكاًنا حتى تكتمل هذه المنظومة الفنية الجميلة والمتكاملة.
الصغيرتين  كتفيه  على  يحمل  أنه  يعرف  اسًما  له  اخترناه  الذى  و»البيت« 
رسالة كبيرة أساسها مبنى على فلسفة تؤمن بأن الجمال ال يحتاج بالضرورة 
إلى ثروة، ولكن إلى »إحساس« وأن العين كلما رأت وتشبعت به ارتقت بذوقها 
وباختياراتها وبنظرتها العامة للحياة.. إن هذه االختيارات تعتمد فى المقام 
األول على أسلوب الحياة الذى يريد أن يتبعه كل واحد منا حسب ظروفه 
وإمكاناته واحتياجاته فى مكان ليس بالضرورة أن يكون فخًما، بل يكفى أن 
السر  هو  وهذا  أصحابه،  ذوق  تعكس  متفردة  وشخصية  طابع  له  يكون 
الحقيقى وراء الجمال الذى يتحلى به أى مكان مهما كان حجمه ومهما كان 

ما يحتويه من أثاث ومكونات.
منها  يتكون  التى  المكونات  كل  تعبيًرا عن  »البيت«  تسمية  كانت  هنا  ومن 
المكان الذى نقضى فيه أطول فترة من حياتنا.. لذا حرص مولودنا على أن 
تشمل أبواب المجلة كل هذه المفردات، »فالديكور« ليس فقط »أثاًثا« وإنما 
عناصر كثيرة تتفاعل وتتحد وتنسجم لتخرج لنا فى النهاية قيمة جمالية 

وثقافية من الدرجة األولى. وفى 
النهاية ال يفوتنى أن أقدم شكرى 
ومعلمى  أستاذى  إلى  وتقديرى 
نافع  إبراهيم  األستاذ  الفاضل 
كبير أسرة »األهرام« الذى وقف 
الفكرة  لهذه  وداعًما  مسانًدا 
أوجه  كما  المميزة،  والخدمة 
من  طويلة  قائمة  إلى  شكرى 
األساتذة والزمالء الذين ساعدوا 
على خروج هذه المجلة إلى النور 
بهذا الشكل المميز الذى يتناسب 
مع اسم هذه المؤسسة العريقة..

واهلل ولى التوفيق..

اختيارى  عن  اإلعالن  فور  الكثيرين  لسان  على  جاءت  مبروك«  »ألف 
من  جاءت  عندما  ولكنها  البيت،  مجلة  تحرير  رئاسة  مسئولية  لتولى 
غالب  فال  اهلل  ينصركم  »إن  الكريمة  باآلية  مشفوعة  عزيزة  صديقة 
لكم« كان لها وقع مختلف، فقد تدافعت بعدها إلى ذهنى العديد من 
أن  وقت   ..1٩٧٩ عام  وبالتحديد  مضت،  وسنوات  أليام  الذكريات 
خطوت أولى خطواتى فى بالط صاحبة الجاللة وكلى حماس وطموح 
رائد  رئاسة  تحت  ملل،  وال  فيه  كلل  ال  دؤوب  عمل  إلى  ترجمتهما 
الصحافه العلمية الراحل، القدير األستاذ صالح جالل.. سنوات طويلة 
الرياح ال  العمر. وألن  أمتع سنوات  كانت من  ولكنها  نعم..  ومرهقة.. 
تأتى دائًما بما تشتهى السفن، حدث خالف بينى وبين أحد القيادات 
النافذة فى مؤسسة األهرام وكان القرار »الشفهى« بوقفى عن العمل، 
أو بمعنى أدق وقفى عن العمل الصحفى، فإثبات الحضور واالنصراف 
من العمل هو كل المطلوب.. قرار استمر عشر سنوات كاملة.. قرار 
أوقف حياتى تماًما،  فبُعد الصحفى عن عمله معناه »الموت«.. قرار 
ُظلم  من  لكل  الحق  ووعده  اهلل  فى  ليقينى  إال  عليه  أصبر  لم  ظالم 
»وعزتى وجاللى ألنصرنك ولو بعد حين« يقين كان يدهش كثيًرا من 
األصدقاء، فطوال السنوات العشر لم يحدث أى مؤشر ألى تغيير لى.. 
الثقة كانت فى اهلل وحده.. وجاء  الثقة؟!..  أى شىء.. فمن أين هذه 

التغيير وعدت مرة أخرى إلى العمل الذى أعشقه..
لم أكتب هذه الكلمات إال ألقول لكل من ظلم: قل »حسبى اهلل ونعم 
الوكيل« بقلبك ال بلسانك، قلها وأنت مؤمن تماًما أن ربك لن يخذلك.. 
قلها واصبر وانتظر وال تتعجل وال تيأس إذا تأخرت اإلجابة فكل شىء 

عنده بميعاد.. وموعده هو األفضل واألنسب واألصلح.
ومع بداية مشروع جديد علىَّ تماًما برئاسة تحرير مجلة البيت، آمل 
أن أستطيع أن أسهم ولو بقدر يسير فى استمرار نجاح هذه المطبوعة 
»الرائعة« التى يقف وراء تألقها نخبة متميزة من الزميالت والزمالء 

الذين ال يضنون بجهدهم ووقتهم ليظهر »البيت« فى أبهى صورة.

وأطلقت  ثقتها،  البيت  أهدتنى  وقد  أكون،  ال  وكيف  سعيدة،  أنا  نعم 
خطوط  سنرسم  عمرها  من  سنوات  ثالث  العنان،  وأفكارى  ليدى 
وحينها  عشر،  السابع  عامها  تتم  اليوم  هى  مًعا،  وخططها  مستقبلها 

ستكون فى العشرين!
كم نضجت وكبرت واختلفت وتنوعت.. واألهم أنها لم تفقد شخصيتها 
كمدرسة  بها  لحقت  مجالت  تتبعتها  حتى  مشوارها  مدار  على  أبًدا 
للصحافة المتخصصة، وبينما هى تتطلع إلى فضاء أكثر رحابة، يزداد 

إصرارها على أن تكون متصدرة، متفردة، ومستقلة.
منذ  وسادتى  جوار  إلى  موقعها  وجدت  البيت  بأن  أعترف،  أن  البد 
عامها األول وحتى اآلن، هى البد أن تكون بالقرب منى دائًما، وكأنها 
أتأمل  ويشغلنى مستقبله،  تفاصيل حياته  وأفكر فى  به  أعتنى  مولود 
النوم  نّيرة ولدت بسببها لتطير  العادة اآلن وأتذكر كم من فكرة  تلك 

من عينى وتستقر هى مكانه! ولكن كله يهون من أجلها.
ما  وصف  فى  األدق  وأجدها  الجملة  تلك  أحببت  الحياة«،  »صحافة 
تمثله البيت التى لم تكن أبًدا مجرد مجلة لالطالع والتصفح، بل سعت 
عبر السنوات لتكوين عالقة شخصية جًدا معك، ولتكون ركنك السرى 
المقربة،  رفيقتك  هى  وكأنما  بالجمال،  لالستمتاع  يدعوك  الذى 
أو  المزدحم،  يومك  من  والروقان  الراحة  لحظات  فى  مًعا  تتقابالن 
فتنتظرك  وخيالك،  وأفكارك  فضولك  تثير  التى  المناكفة  صديقتك 

بشوق لتحكى لك عن مغامراتها واكتشافاتها مع بداية كل شهر.
اليوم، أعدك بأن تكون كما عهدتها دائًما، بهية، نضرة، مليئة بالطاقة 
اإليجابية، ومتفائلة.. هذا التفاؤل هو أكثر ما نحتاج إليه لنرى الجمال 
صعوًدا  األحداث  عاصرت  فقد  جيًدا،  ذلك  تعلم  هى  به،  ونشعر 
وهبوًطا، وتدرك كم تغير العالم فى سنوات قليلة، بينما لم ولن تتخلى 
عن دورها فى إمتاعك وفى دعم الفنانين والمصممين، فهى الرحالة 
المكتشف للكنوز المدفونة وسط الزحام من أمكنة وبشر حول العالم، 
التى  وعائلتها  وأصحابها  أهلها  فهم  المصريون  ومبدعوها  أما مصر 

تتسع عاًما بعد عام.
أنظر إلى األمام، وأرى الكثير 
من العمل فى انتظارنا لتخطو 
جديدة،  آفاق  نحو  البيت 
ومنبًرا  عربية  أيقونة  لتكون 
عن  ومعبًرا  مؤثًرا  واعًيا 
والذوق  والثقافة  الجمال 
أن  تستحق  فهكذا  الراقى.. 
تكون، لك أنت قارئها العزيز.

قســـم  اآلداب  كليـــة  فـــى  تخرجـــت   
اللغة اإلنجليزية.

 التحقـــت للعمـــل بجريـــدة األهرام 
الســيـــاســــــة  بـــقــــســـــــم  كصـــحـــــفـــــية 
الخارجيـــة ومنـــه إلـــى قســـم المـــرأة، 
ثم كلفت بمســـئولية متابعة نشـــاط 

األمم المتحدة بالجريدة.
تحريـــر  رئيـــس  منصـــب  تولـــت   
تنفيـــذى ثم كرئيـــس تحرير لمجلة 
فـــى  عاًمـــا   ١3 قاربـــت  لمـــدة  البيـــت 
وحتـــى   2٠٠٠ يوليـــو  مـــن  الفتـــرة 

إبريل 2٠١3.
علـــى  حالًيـــا  النقـــادى  تشـــرف   
صفحـــــــــــــات »أيقــــونـــــــــــة« التى تصدر 

أســــــبوعًيا بجريدة المصرى اليوم.

العلـــوم  كليـــة  فـــى  تخرجـــت   
جامعة القاهرة.

قســـم  فـــى  للعمـــل  التحقـــت   
بجريـــدة  العلميـــة  الصحافـــة 
بـــه  واســـتمرت  عـــام ١٩7٩  األهـــرام 
حتـــى انتقلـــت إلـــى مكتـــب األهـــرام 

بمطار القاهرة عام ١٩٩7.
 فـــى يونيـــو 2٠١١ كلفـــت برئاســـة 

قسم المرأة بجريدة األهرام.
تحريـــر  رئيـــس  منصـــب  تولـــت   
مـــن  الفتـــرة  فـــى  البيـــت  مجلـــة 
أغسطس 2٠١4 وحتى يونيو 2٠١7.

الجميلة  الفنون  كلية  فى  تخرجت   
قسم العمارة الداخلية.

بمجلة  كصحفية  للعمل  التحقت   
البيت فى عام 2٠٠٠.

تنفيذى  تحرير  كرئيس  كلفت    
لمجلة البيت فى إبريل 2٠١3.

للصحافة  الوطنية  الهيئة  أصدرت   
بتكليفها كرئيس تحرير لمجلة  قراًرا 

البيت فى يونيو 2٠١7 حتى اآلن.
التى  المبادرات  من  للعديد  أسست   
تهدف إلى الحفاظ على الهوية ودعم 
الصناعة المصرية منها »القاهرة ١٨« 

و»أسطوات مصر« و»حارس النيل«.
 أسست لـ»صالون البيت« الذى انطلق 
كبار  ليجمع   2٠١٨ ديسمبر  فى 
القضايا  بحث  بهدف  المفكرين 
المتعلقة باإلبداع والصناعة والثقافة.

ى سطور
ى سطور�ن

ى سطور�ن
�ن
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فى فلك نهر النيل تدور طقوس الحياة اليومية 
المصرية وشهدت ضفافه حكايات لن تحكيها 
أبًدا، ولكنها ستظل محفورة فى ذاكرة النهر 

الخالد.. إلى األبد.
 هو جزء ال يتجزأ من يوم كل مصرى، يلتقيان 
ولو بنظرة سريعة خالل تحركاته من مكان 
آلخر، أو عندما يرتوى بمياهه العذبة ذات 

الطعم المميز والتأثير السحرى، نعم فهو نهر يسحر من يشرب منه 
ليعود إليه مرة أخرى. فقد ربط المصرى تفاصيل حياته كلها بالنيل، 
»استكانة« شاى فى الصيف، و»شوب حلبسة« فى الشتاء، ويمكن أن 
يدلل نفسه كل حين بجلسة فى كازينو تقترب من صفحة النيل كثيًرا.. 

مجرد وجوده فى أفق المشهد مبعث للطمأنينة واألمان.
 النيل أيًضا هو الملهم األساسى والقاسم المشترك بين كافة فنون 
اإلبداع المصرى كاألغانى واألفالم والكتب والروايات، دائًما هو 
حاضر فى ذهن الفنان وذاكرة المشاهد، وكأنما هو حجر الزاوية 
الذى ال تكتمل بدونه أحداث الرواية أو أركان اللوحة، وال يمكن 
أن ننسى اللون »النيلى« المسمى به والذى ال يتشابه فى درجته 

مع غيره أبًدا.
 وكم شهد كورنيش النيل على فرحة العشاق ودموعهم وآهاتهم واعترافاتهم 

وهفواتهم، لكنه كان كاتم األسرار األمين منـذ قديم األزل.
 حماية النيل هى القضية التى يجتمع عليها المصريون اآلن بكل 
توجهاتهم، وقد تكون اللحظة مناسبة لنعيد النظر فى اهتمامنا 
بالنيل بشكل يليق به وبقيمته وفضله وأن نغير طرقنا وأساليبنا 

فى التعامل معه.
كنت أخرج مع أصدقاء المراهقة من مدينتى بمحافظة الغربية 
إلى كفر الزيات حيث النيل، نخطط على شاطئه ملعًبا لكرة القدم، 
ونلعب عدة ساعات ثم نجلس على الكورنيش نحكى قصًصا وحواديت 
حتى وقت متأخر من الليل، ومرت السنوات وعرفت أن ارتباطى 
هو ارتباط كثير من المصريين، شعراء وكتاب وأدباء ومطربين 

حتى أصبح لكل منا.. نيل خاص به.
»النيل ألهمنا حب الفنون والشعور بالجمال واالستمتاع به«.

محمد على خير
اإلعالمى والكاتب الصحفى

ل �ي اء ال�ن �ن �ب
أ
ا ا كل�ن

النيل جزء ال يتجزأ من هويتنا المصرية وجذورنا الفرعونية.
ببساطة، قال المصريون قديًما إن من يشرب من مياه النيل ال 
بد وأن يعود إليه يوًما ما، كتعبير عن التأثير القوى الذى تحدثه 
مصر فى وجدان كل من يمر عليها، سواء طالت زيارته أو 

قصرت، وكأن فى نيلها سحًرا أزلًيا. 
فالنيل واألهرامات هما أول ما يأتى على 
البال حين يذكر اسم مصر، وتحضر 
صورهما دوًما فى المخيلة مقرونين 
بالوطن. وكل مصرى هو ابن للنيل بالضرورة 
فإن لم ينشأ على ضفافه فقد أكل من 
خيره، وحلم باالقتراب منه والسكن بجواره، 
غنًيا كان أو فقيًرا، ولو لم يستطع الكتفى 

بالتنزه وتمضية بعض الوقت فى حضرته.
ونهر النيل ليس فقط شريان الحياة بالنسبة لألرض ولإلنسان 
المصرى، بل هو أيًضا الملهم لكل أنواع الفنون، التشكيلية 
والمعمارية واألدبية، هدية ربانية حبانا بها اهلل، ولكنها لألسف 
لم تلق دائًما منا االهتمام الواجب، فلو علمنا حًقا قدر نهر 
النيل وأهميته بالنسبة لنا على كل المستويات سواء اقتصادًيا 
أو اجتماعًيا أو فنًيا، لكنا أعدنا حساباتنا فى كيفية التعامل 
معه بما يليق به. وإن كان ذلك ال ينفى وجود حراك قد بدأ منذ 
فترة الستعادة النيل جماله وهيبته عن طريق مشروع ضخم 
مهتم بالممشى المطل على ضفاف النيل، وتجميله، والتخلص 
من أى شىء كان يمنع المواطنين من االستمتاع به. وأكثر ما 
أتمناه هو المزيد من االهتمام بامتداد الكورنيش فى العمق 
المصرى كله. ويظل أقرب مشهدين للنيل فى نفسى، هما 
مشهده فى حى الزمالك بالقاهرة وأنا صغيرة، ومشهده الذى 
رأيته فى مدينة أسوان، فهذا هو النيل الذى مرت سنوات عمرى 

كلها من أمامه.
»النيل هو أعظم هدية منحها اهلل لمصر«.

جاسمين طه
إعالمية ومقدمة برامج

دس هر.. م�ق ال�ن
قّدس المصرى القديم النيل وجعل من 

تلويثه خطيئة ال تغتفر.
»لم ألوث مياه النهر« اعتراف كان البد 
للمصرى أن يقّر به تجنًبا التهامه بارتكاب 
جريمة والوقوع فى خطيئة كان يحرص 
دائًما على عدم القيام بها. ولم ال وقد 
اعتمد المصريون على حركة النهر فى 
تحديد مواقيتهم وتواريخهم ومواسمهم، 

كما كان دائًما ملهًما لهم على مر العصور. و»سى شات« أول 
معمارية فى التاريخ كانت إلهة مسئولة عن منسوب النيل، وإن 
كانت مصر قد سطرت السطر األول فى كتاب التاريخ فذلك 
بفضل نهر النيل. ولهذا قّدس السلف الصالح، أو المصرى 
القديم النهر وجعل له إلًها وأقام له المعابد الخاصة ويتوسل 

إليه بـ»حنانيك يا ربى« ليفيض عليه النهر بخيره.
وقد منح النيل ثقافة التعاون للمصريين ألنه علمهم الزراعة، 
وال زراعة دون تعاون بين كل أفراد المجتمع، كما منحهم االستقرار 
واالطمئنان، وسيطر هذا الشعور على المصريين جياًل بعد 
جيل، فتوارثوا معاملة النيل بقدسية شديدة واحترام وعرفان 
بالجميل على مر السنين، بل إن من يبتعد عنه يشعر بالوحدة 

ويسعى للعودة إليه سريًعا.
»وجود نهر النيل جعل شعوًرا باالطمئنان يسيطر على المصريين 

جياًل بعد جيل«.

فاطمة ناعوت
الشاعرة والكاتبة

اإلعالم والمناهج التعليمية وتنفيذ 
القوانين هى أهم أدوات حماية النيل 
وإعادة هيبته وجماله الذى تضرر على 

مر السنين.
منع البناء على ضفاف النيل قرار البد 
أن يصدر فوًرا بدون أى تأخير. فحجب 
رؤية النهر عن المواطنين هو جريمة 
فى حق سكان المدينة التى تحيا فى 
األساس بفضل وجوده. فيكفى ما عاناه 
النيل على مدى عدة عقود من استغالل، 
اليوم لدينا فرصة لتنفيذ قوانين حماية 
النيل وإعادة تنظيم العالقة معه بشكل 
اشتراطات محددة  وتحديد  جديد 
وصارمة لبناء أى منشأة على ضفاف 

النيل منها أن تكون مفرغة وال تعيق 
رؤية المياه. كما يجب محاربة التلوث 
والصرف  الصناعى  الصرف  ومنع 
الصحى فى النيل وفرض عقوبات رادعة 
على المخالفين. واألهم هو العمل على 
تغيير سلوك المواطنين تجاه نهرهم 
عن طريق حمالت توعية يتبناها اإلعالم 
المدارس  فى  التعليمية  والمناهج 
والجامعات لتوعية الشباب بقيمة النيل 
وكيفية حمايته وحراسته من أى ضرر.
»أتمنى البدء فوًرا فى إنقاذ النيل«.

سمير غريب
الكاتب والناقد الفنى

�ين ل ملهم المصر�ي �ي ال�ن
نهر بقيمة وجمال النيل يجب أن يكون محاًطا 
بكل صور الجمال واإلبداع على هيئة أعمال 

فنية متنوعة وقيمة.
إقامة أنشطة ثقافية وفنية وترفيهية على 
ضفاف النيل بما يتناسب مع احتياجات 
سكان المدينة. وربط النيل بالجمال كما كان 
دائًما عن طريق وجود خيال وإبداع فى 
تصميمات المناطق المحيطة به واالهتمام 
باألعمال الفنية مثل برج الجزيرة وتماثيل 
قصر النيل وكذلك إزالة الحواجز البصرية 
ومنع الممارسات البيئية الخاطئة وتوسيع 
المساحات الخضراء وخلق حدائق عامة 
جديدة واستلهام تجارب مدن أخرى، مثل 
العالقة بين مدينة باريس ونهر السين بفرنسا، 
أو مدينة كوانزو والنهر األصفر بالصين. 
فالنهر لديه الكثير ليقدمه لنا باإلضافة 
لمياهه التى تتمحور حياتنا حولها، فهو مصدر 
اإللهام ومحور الهوية لذلك فإن واجبنا حمايته 
واالحتفاء بوجوده وتأكيد مكانته وقيمته 

لألجيال القادمة.
»النيل عصب مصر والشريان الرئيسى لها«

محمد طلعت
 فنان تشكيلى ومنظم معارض

تاريخ عمران مدينة القاهرة مرتبط ارتباًطا 
وثيًقا بضفتى النيل وسيظل فى المستقبل هو 

الكنز الحقيقى وملهم العمارة والمعماريين.
النيل هو أساس تكوين شكل القاهرة العمرانى 
والثقافى منذ قديم األزل. فالقاهرة التى نعرفها 
اليوم هى نتاج لحركة مياه النهر وتشكيله 
للضفتين الشرقية والغربية، والكثير من األحياء 
تكونت كجزر مثل حى الزمالك، أو كبرك مثل 
الفيل واألزبكية. ومنذ أن استقر شكل األرض 
وبدأت أسرة محمد على فى بناء القصور 
والمنشآت والكبارى على ضفافه وهو ال يزال 
حتى يومنا هذا مؤثًرا قوًيا على حالة العمران 
فى المدينة. كما تأثرت طباع وأسلوب حياة 
المصريين بالنهر فأصبحوا يهتمون بمواسم 
الفيضان وأصبح مكاًنا للتنزه والسكن والعمل، 
وعلى الرغم من وجود سلبيات فإن العالقة 
وطيدة لم تتأثر حتى مع وجود الكثير من 
التعديات. ولذا يجب اآلن إخالء جميع المعوقات 
البصرية من على ضفتيه واستكمال مشاريع 
تطوير الكورنيش التى بدأت ولم تكتمل وعمل 
صيانة للجزء المنتهى منها. كذلك يجب إزالة 
النوادى الفئوية وكل ما يمنع السكان من االستمتاع 
بالنيل خاصة من ال يسكن بجواره. كما علينا 
االهتمام بالكبارى التى تعتبر من المعالم البصرية 

التى تكّون صورة المدينة.
»النيل حياة ونعمة من النعم التى أنعم اهلل 

بها علينا«

سهير حواس
 معمارية وعضو المجلس األعلى 

للتخطيط والتنمية العمرانية

النيل يشرح قلوب المصريين، تم إهمال النهر والتعدى 
عليه لسنوات طويلة ويجب إعادة االعتبار له فوًرا بإزالة 

كل التعديات وإحياء قيمته لدى القاهريين.
طالما كان النظر إلى النيل يشرح القلب، أما اآلن فالنيل 
يقع عليه عدوان صارخ تبلغ ذروته فى مدينة القاهرة التى 
يمتد فيها شاطئ النيل من الجيزة وحتى القناطر. ولكى 
نستطيع استعادة هذا الشعور، يجب فوًرا البدء فى إزالة 
العدوان الذى وقع على ضفاف النيل على مدى سنوات 
متمثاًل فى البنايات الشاهقة والنوادى التخصصية 
والكازينوهات والمطاعم. كما يجب إعادة االعتبار لهذا 
النهر العظيم أدبًيا ومعنويًا وإعادة إحياء قيمته لدى سكان 
المدينة خاصة الشباب عن طريق نشر الوعى بأهميته 
وبجماله فى المدارس والجامعات وكذلك التمسك باالحتفال 
الذى كان يقام لعيد وفاء النيل ويشارك فيه جميع السكان 
وكذلك االهتمام بصناعة أفالم تظهر جمال النهر وتدور 
حوله كما كان يحدث فى الستينيات من هذا القرن عندما 
شاهدنا النيل فى أروع صورة فى أفالم ال تغادر الذاكرة 

أبًدا مثل »صراع فى النيل« على سبيل المثال.
»كساكن من سكان القاهرة، وجب منى االعتذار للنيل«

 يوسف القعيد 
 الروائى وعضو البرلمان المصرى

ل �ي ار لل�ن �ن اع�ت

هر �ة ال�ن ا حما�ي �ن �ب وا�ب

دى �ن �ن
أ
ملهم �لمصرى �

ومن أهم معالم 
اإلسكندرية المعمارية دار 

األوبرا التى  عدسة  نيللى الشرقاوى
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ار�ة حارس الح�ض
النيل ملك لكل فرد فى الوطن.

ليس غريًبا أن يشعر المصريون بانتماء كبير لنهرهم، لذا فمن الطبيعى 
أن يحتشدوا ويشحذوا هممهم كلما شعروا بالقلق على نهرهم الغالى، 
وكما جمعهم النهر باألشقاء على طول رحلته فإنه أوصاهم بأال 
يفرطوا فى حقهم التاريخى فيه. فهناك العديد من األنهار فى العالم 
ولكن لم تقم حضارات حول كل األنهار، ولم تقم حضارة حول نهر 
تماثل الحضارة المصرية فى رقيها وتقدمها وإنسانيتها، قادت العالم 
كله وشّكلت التاريخ، لذلك فمصر كانت دائًما تنعم بالحياة اآلمنة 
المستقرة بفضل سريان هذا النهر عبر أراضيها وهو الذى منعها من 
أن تكون دولة صحراوية، فلم يتقاتل سكانها على بئر ماء ولم يشعروا 

أبًدا بعدم األمان، وكل ذلك بفضل وجود النهر الخالد.
أما أقرب األماكن لقلبى المرتبطة بالنيل فهى منطقة تالقى مياه 
النهر بلونها الغامق المحمل بالخير، مع مياه البحر فى مدينة رأس 
البر، فهو مشهد إعجازى يضيف جماالً إضافًيا على عظمة نهرنا.

»لم تقم حضارة حول نهر تماثل الحضارة المصرية«.

د. درية شرف الدين
وزيرة اإلعالم سابًقا

ود �ة و�ج �ي
�ض �ة

ال نستطيع أبًدا التفريط فى حق حماية نهر النيل ألنه هو 
الحياة بالنسبة لمصر.

يقول المفكر المصرى الكبير جمال حمدان فى كتابه األهم 
النيل  النيل، بل مالكة  »شخصية مصر«: »أنت مصر سيدة 
الوحيدة. اآلن فقط انتهى هذا إلى األبد، وأصبحت شريكة 
وغير  وثابت  المائى محدود  ورصيدها  ومحاسبة  محسودة 
قابل للزيادة، إن لم يكن للنقص«، أى أنه تنبأ منذ زمن باألزمة 
التى ستواجهها مصر مائًيا، فرغم أن هناك تسع دول يمر بها 
نهر النيل، لكن مصر هى الوحيدة التى ألهمت هيرودوت ليقول 
جملته الشهيرة »مصر هبة النيل«، وهذا يعكس خصوصية 
هو  للمصريين  بالنسبة  فالنيل  ونهرها،  مصر  بين  العالقة 
مسألة وجود كما أكدت القيادة السياسية مؤخًرا. فحق مصر 
فى النيل هو حق تاريخى من الحقوق التى ال يمكن التنازل 
عنها أو التفريط فيها أو المساس بها، وال يوجد بديل عنه. 
وألن مصر هى قلب إفريقيا فمن أولوياتها الحفاظ على عالقات 
طيبة مع الجميع وخصوًصا مع دول الجوار، لذا فتوحيد الرؤية 

بين الجميع أمر مهم للغاية.
ونهر النيل يؤثر على كل مناحى الحياة فى مصر، وهذا ال 
يعنى فقط الزراعة والصناعة ولكنه حاضر ومشارك لنا فى 
به عاطفًيا ووجدانًيا بمشاعر  نرتبط  اليومية،  كل طقوسنا 
فطرية وتلقائية. وبشكل شخصى، فأنا ككل مصرى مرتبط 
بالنيل ارتباًطا وثيًقا ألنه يسرى فى دمائى، وقد كبرت فى 
قلب المزارع والحقول بجوار النيل الذى يمنح الحياة والخير 

لكل ما حوله.
»النيل شريك أساسى فى جميع جوانب حياتنا ومرتبطون به 

وجدانًيا بشدة«.

عبدالمحسن سالمة
رئيس مجلس إدارة مؤسسة األهرام الصحفية

اء الوادى �ن �ب
أ
 ا

لم يرتبط شعب فى العالم بنهر يمر ببلدهم مثلما ارتبط المصريون 
بنهر النيل.

النيل هو باختصار حياة مصر والمصريين، فأى تهديد للنهر يعتبر 
تهديًدا لكل أشكال الحياة فى بلدنا، وذلك ليس حكًرا علينا فحسب، 
فقضية المياه هى قضية العصر الحقيقية، والعالم كله متأهب 
ألزمة المياه العذبة التى بدأت فى دق ناقوس الخطر منذ سنوات، 
وبدأنا نحن أيًضا كمصريين التعامل معها بشكل عملى وواع، فهذه 
القضية وحدتنا وجعلتنا نقف صًفا واحًدا دون فزع أو خوف أو 
ارتباك مجتمعى عام ال داعى له، حتى ال تأتى بنتائج عكسية. لذا 
 البد وأن نثق فى القيادة السياسية وندعم صناع القرار لكى يعملوا 
فى هدوء وحكمة للوصول ألفضل اتفاق للتعاون مع الدول الشقيقة 
التى تشترك معنا فى نهر النيل؛ بحيث يحقق العدالة المائية للجميع 
دون ضرر ألحد وبما يحفظ حقوقنا التاريخية فى مياه النهر العظيم. 
ليس فقط ألهمية المياه للشرب والزراعة وغيرهما، ولكن ألننا 
إذا نظرنا إلى الخريطة الديموغرافية والجغرافية لمصر لوجدنا 
أن 90% من الكتلة السكانية بمصر تعيش لصيقة بوادى النيل وعلى 
طول ضفافه، وهذا أبلغ تعبير عن أن الناس تحيا حول النهر الذى 
يمثل على مدار أجيال وحضارات ممتدة عبر أزمنة مختلفة منبع 

األمل والحياة والخير.
» وتد الخريطة المصرية الممتد عبر التاريخ«.

خالد عكاشة
مدير المركز المصرى للفكر والدراسات االستراتيجية

ل �ي ال�ن ا �ب ح�ي
 �ت

اهر�ت ال�ت
ال فصل بين القاهرة والنيل، هى ثقافة يجب نشرها وتعميقها بكل 
الطرق لدى سكان المدينة لحمايته من أى هجوم غير شرعى على 

هويتهم وأفكارهم.
القاهرة تعيش على النيل وبفضله، هذه الحقيقة الواقعية التى يجب 
أن تكون جزًءا من الثقافة العامة لسكان المدينة. »فالتربية النيلية« 
البد أن تدرس فى المناهج منذ الصغر فى فصول رياض األطفال 
لكى تنشأ أجيال واعية بأهمية هذا النهر وبأنه هو أساس الحياة 
فيها، فكل ما هو قريب من النيل ويطل عليه يرتفع ثمنه وترتفع 
قيمته لمجرد اقترابه جغرافًيا من النيل. اكتساب هذه الثقافة سوف 
يحمى النيل من االستفاده غير الشرعية التى يتعرض لها منذ فترة. 
عن طريق بعض المستغلين الذين يفرضون قانونهم الخاص عن 
طريق بناء منشآت عشوائية أو التحكم فى منطقة معينة وفرض 
إتاوات على مرتاديها وغيرها من األساليب التى حرمت جزًءا كبيًرا 
من سكان المدينة من رؤية نيلهم واالستمتاع به. فإذا أردنا استعادة 
هيبة هذا النهر والحفاظ عليه وإبراز جماله وجعله متاًحا ليستمتع 
به الجميع، يجب ردع الذين يجورون على حرمة النيل دون استثناء.

»النيل هبة من هبات اهلل لمصر«.

صالح منتصر 
الكاتب الصحفى

هر رام حرم ال�ن اح�ت
تعتبر القاهرة بالكامل حرًما لنهر النيل لذلك تأثر النهر بكل ما طرأ على 

المدينة من تغيير.
ال يمكن أن نذكر القاهرة بدون أن نذكر النيل، فهو ما منح للعاصمة تفردها 
وشخصيتها التى تميزها عن باقى عواصم العالم. وإذا كانت القاهرة تتميز 
بسلسلة من الحضارات المتنوعة، فإن مرور نهر النيل بها هو الراعى الرئيسى 
الذى مهد لقيام جميع هذه الحضارات. وتعتبر مدينة القاهرة اليوم بكل 
أحيائها وتراثها حرًما لهذا النهر العظيم يمتد على ضفتيه شرًقا وغرًبا. لذا 
يجب احترام هذا الحرم والحفاظ عليه بالكامل وهذا ما ال يحدث خاصة 
مع يد اإلهمال التى طالت القاهرة بدًءا من كورنيش النيل وحتى آخر حدود 
ضواحيها. فقد أصابت القاهرة ونيلها حالة من الشيخوخة بدأت منذ حوالى 
ثالثين أو أربعين عاًما والسبب الرئيسى فيها هو الزيادة السكانية الرهيبة 
وغياب تنفيذ القوانين. وتجلى ذلك فى أكوام القمامة التى تمأل الشوارع بدون 
تمييز والبناء العشوائى الذى حجب رؤية النيل إال على قلة قليلة من السكان 
وحرم سكان القاهرة من االستمتاع بجمال نيلهم بسبب التلوث والعشوائية. 
فنهر النيل ليس مجرد مصدر لمياه الشرب بالنسبة لسكان القاهرة، بل مصدر 
للجمال والترفيه ورئة من المفروض أن يطلوا عليها. وأعتقد أن الوقت قد 

حان اآلن للنظر بعين االعتبار إلى النيل وحرمه 
والبدء فى إزالة آثار اإلهمال السابقة والعمل 
على استعادة رونقه وتصحيح مسار العالقة بين 
النيل وبين سكان القاهرة. والفرصة اآلن متاحة 
لذلك خاصة مع بدء الدولة مشروًعا لتطوير 
القاهرة والنيل جزء من هذا التطوير بالطبع. 
فعلى سبيل المثال الجزر النيلية يمكن أن يتم 
إعادة تخطيطها لتتحول مثل مدينة منهاتن 
األمريكية وأفكار أخرى كثيرة تجعل من النيل 
قبلة للقاهريين وللمصريين جميًعا كما كان دوًما.
»لطالما كان النيل مقدًسا ويجب أن يستعيد 

مكانته المقدسة مرة أخرى«
د. عبد المنعم سعيد 

 الكاتب الصحفى

د لم�ج
ع ا

صا�ن
النیل ارتبط دائًما عندنا نحن المصریین 

بالحب والعطاء واألمن واالستقرار.
المصریون هم أبناء النیل، جملة قد تبدو 
مجازیة ولكنها حقیقیة تماًما، فكل طبائعهم 
وسلوكیاتهم وأسلوب حیاتهم استمدوها من 
صفات النیل، فكأن النهر الذى یسرى من 
أدنى مصر ألقصاها ال یسرى على األرض 
فقط وإنما فى وجدانهم ودمائهم. وما الخیر 
والعطاء والسماحة والوداعة والتعایش السلمى، 
إال صفات مكتسبة من الحیاة على ضفاف 
النهر الكریم الخالد، بجانب الشعور باالستقرار 
واألمان والراحة التى تنعكس على سلوك 
المصریین بعكس بعض المجتمعات الصحراویة 
التى ربما یتصارع أهلها على بئر ماء لشعورهم 
الدائم بعدم األمان وبعدم االستقرار بسبب 

ترحالهم المستمر بحثًا عن نبع جدید.
وقد ارتبط النیل دائًما عند المصریین بالحب، 
وأجمل قصائد الحب التى كتبها حافظ إبراهیم 
وبیرم التونسى وأحمد شوقى امتزجت فیها 
صفات النهر بالحبیبة فكأنهم كتبوا قصص 
الهوى على صفحات المیاه. كما سجل النیل 
مع أهله الكثیر من قصص الكفاح المشترك 
لترویض ذلك النهر الجامح، ولعل أبرزها 
تحدى بناء السد العالى. لذلك ال نجد شعًبا 

خلد نهره ومجده كما فعل المصریون.
وبحكم نشأتى بأحد مراكز أسیوط فى 
صعید مصر، فقد نشأ وعیى على رؤیة 
النیل فى إحدى أجمل محطاته التى یمر 
بها فى رحلته الطویلة داخل مصر. وال 
یغادر ذاكرتى أبًدا مشهد حیث كنا نمضى 
الوقت أنا وأفراد عائلتى وأصدقائى فى 
مكان على ضفته، ونتنزه وسط غابات من 
الخضرة الكثیفة والحدائق المزروعة بأشجار 
التوت المتنوعة والموز والبامبوزیا. فیالها 
من ذكرى غالیة أستحضرها دائًما بحنین 

وشوق لجزء جمیل من حیاتى.
»أجمل ذكریات المصریین غالًبا ما یكون 

النیل حاضًرا فیها«.

كرم جبر
رئيس المجلس األعلى لإلعالم
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تنوع األنشطة الفنية على كورنيش 
النيل وإطالق مبادرات مجتمعية 
لتطويره والحفاظ عليه، ليكون مشهًدا 
بانورامًيا ليس له مثيل فى العالم كله.

أتمنى وضع مخطط عام يحدد كيفية 
التعامل مع النيل واالهتمام بنشر 
الوعى وتنمية ثقافة التعامل مع هذا 
النهر العظيم أوالً كمصدر للمياه ثم 
كمرسى أو متنزه. فعندما بنى محمد 

على قديًما القناطر الخيرية، لم تكن 
فقط مجرد مبنى لعملية تنظيم المياه 
بل بناء حضارى مصمم بشكل جميل. 
ثم تبعها بمجموعة من القصور الرائعة 
بدًءا من منطقة شبرا وحتى قصر 
الخديو توفيق وركن فاروق بحلوان 
وكلها تطل على النيل وأصبحت هذه 
الثقافة موروًثا تحول فى وقتنا هذا 
إلى عبء عندما سيطرت التعديات 

وساد اإلهمال. ولكى يسترجع النيل 
جماله البد من إصدار مجموعة من 
المبادرات المجتمعية تقوم بمنع 
الصرف الصحى المتعلق بالبواخر 
وتحويل إطاللته لمشهد بانورامى 
من أول كوبرى الساحل بشبرا وحتى 
حلوان تمتد فيها المتنزهات والمراسى 
وهذا يقتضى دخول القطاع الخاص 
بشكل مباشر فى عملية النقل النهرى 

كوسيلة بسيطة وعملية وغير مكلفة. 
وكذلك التنوع فى األنشطة كأن يكون 
الكورنيش صباًحا مخصًصا أللعاب 
الباتيناج ومساء لسينما مفتوحة 

وألعاب الليزر على سبيل المثال.
»مشهد النيل هو روح مصر«

شريف عارف
الكاتب الصحفى

لطالما شهدت ضفاف النيل على 
أحالم المصريين وفرحتهم وحتى 

أحزانهم.
ال يمكن تلخيص أهمية نهر النيل 
بالنسبة لمصر والمصريين فى 
كلمات مهما بلغ عددها ومهما كانت 
بالغتها، فإن قلنا إنه مصدر الخير 
الذى ال ينضب، فهذا عادى، وإن 
حياتنا  استقرار  عماد  إنه  قلنا 
وحمايتنا ضد المجاعات والصراعات 
وغيرها من األخطار فهذا أبسط 
ما يقدمه لنا، ناهيك عن أنه المتنفس 
الدائم الذى يحتوى الجميع ويلهمهم 
الراحة والمتعة. فعديدة هى األدوار 
التى لعبها ويلعبها النيل فى حياتنا 
على مدى تاريخه. ففى العصر 
الكتل  الحديث ووسط كل هذه 

الخرسانية التى نحيا فى قلبها، 
ووسط جنون المبانى والمعمار 
الذى يصدم أعيننا أينما اتجهت، 
نجد نهر النيل هو النقطة المضيئة 
الوحيدة التى تنتظرنا لنهرب إلى 
أحضانها لنتمتع بجمال منظره 
ونستنشق هواءه المنعش ونستريح 
مع رؤية انسياب مياهه. ولذا ليس 
غريًبا أن يكون الذهاب إلى النيل 
هو وسيلة التنزه الوحيدة بالنسبة 
للكثيرين فى القاهرة وخارجها 
وعلى طول النهر من أسوان إلى 
مصبه فى دمياط ورشيد، بل إن 
التصوير معه جزء من التعبير عن 
الفرحة فى كل المناسبات واألعياد.
ومن أكثر األماكن التى تعبر عن 
جمال النيل فى رأيى منطقة جزيرة 

المنيل حيث يوجد مقياس النيل، 
فالنيل يمر فيها فى وسط مباٍن 
غير مرتفعة تطل على مياهه، وتوجد 
العديد من األشجار والنباتات بشكل 
كثيف فيبدو المشهد مختلًفا عما 
نراه بشكل عام للنيل فى مناطق 
أخرى. هذه الصورة تحمل مالمح 
رومانسية ونوستالجيا ستظل محفورة 

بوجداننا وذاكرتنا جميًعا.
يمثل النيل واحة للسكينة فى قلب 

صخب القاهرة.

كريم الشافعى
رئيس مجلس إدارة شركة 
اإلسماعيلية لالستثمار 

العقارى

اهر�ة �ين ال�ة �ب  على �ب
ر�ة

�غ

هل مصر �ة ل�أ داع�ي �ب �ة واإ �ي �ن ادرا�ة �ن م�ب

هر وحد مع ال�ن ال�ت

ا�ت ا�ف �ت ر ال�ث من.. عا�ب ر الرف عا�ب

حابى إله النيل بمعنى السعيد أو 
جالب السعادة.. هكذا كانت مكانة 

النيل وستظل مهما طال الزمن.
النهر الملهم.. هكذا هو النيل فى 
عيون المصريين الذى يبادلونه إحساًسا 
باالمتنان والعرفان، فهو السبب فى 
كل ما تعلموه وعلموه للبشرية، من 
الهندسة والتخطيط للزراعة والفلك، 
ومن الفنون للعلوم، فدائًما ما يحمل 
النهر مظهًرا من مظاهر الحياة، وهذا 
ما صورته جميع أنواع الفنون، كمشهد 
المراكب التى كانت تسير فيه قادمة 
من الجنوب محملة بالعسل والحبوب 
كالعدس والحلبة وغيرها، وملحمة 

زراعة القطن، ومشهد تهادى قلوع 
المراكب، وأسطورة صناعة الورق 
من نبات البردى المزروع على ضفافه، 
وفن تشكيل األوانى الفخارية، وعمارة 
البناء بالطوب، ومغامرات الفجرية 
لصيد السمك النيلى. كل ذلك تعلمناه 
من النهر، كما تعلمنا منه الحب والشعر 
والغناء. فبدون النيل يتوقف النبض، 
وهذا ما نشعر به حقيقة كلما اتسعت 

المسافة بيننا وبينه.
ومن أكثر األماكن التى أفضل التواجد 
بها هى مرسمى الذى أقمته فى جزيرة 
القرصاية وسط النيل، فأنا أراه وأشعر 
به عن قرب، سواء أثناء تواجدى فى 

المرسم، أو خالل رحلتْى الذهاب 
والعودة بالمركب. ولذا فأنا أستطيع 
دون  المدينة  فى  طوياًل  المكوث 
االقتراب من النيل، فسرعان ما أعود 
إليه. وهذا هو حال كل مصرى البد 
أن يشعر بحنين لالقتراب من النيل 
قبله  الذى مده ومد أسالفه من 

بالحياة.
»تعلمنا الحب والشعر والغناء والرسم 

من النيل«.

محمد عبلة
فنان تشكيلى

ل �ي ا�ة و�ن حك ولع�ب وح�ي
�ن

أحلم بتطوير منطقة الكورنيش 
وتحويله لملتقى ثقافى وفنى 
واجتماعى فى أجواء تجمع بين 

التاريخ والمعاصرة.
هذا النهر العظيم هو شريان 
الحياة للمصريين والبد أن 
يعبر عن هويتنا وشخصيتنا 
لذا البد من العمل على تطوير 
منطقة كورنيش النيل بشكل 
يليق بتاريخنا. ومراعاة المعايير 
الجمالية هى أهم قاعدة يجب 
مراعاتها عند البدء فى هذا 
العمل. فكورنيش النيل من 
الممكن أن يتحول لملتقى فنى 

يجمع  واجتماعى  وثقافى 
اليدوية  الحرف  أصحاب 
والمثقفين والفنانين فى أجواء 
طبيعية يتم فيها استخدام 
مواد مالئمة لطبيعة المكان 
مثل األلباستر وتصنع منه 
مقاعد »بانكيت« بطول الممر 
المالصق للنيل ويكون تصميم 
هذه المقاعد بعدة أشكال كل 
مجموعة منها تصمم بحسب 
حضارة معينة مما تضمها 
القاهرة. فيكون هناك الركن 
اإلسالمى على سبيل المثال 
والركن  الفرعونى  والركن 

المعاصر وهكذا سوف يصبح 
لدينا حوالى خمسة وعشرين 
ركنًا متنوًعا. وليكتمل المشهد 
البد من تحويل جميع المراكب 
التى تسير فى النيل إلى مراكب 
شراعية وإلغاء المراكب التى 
تعمل بالموتور لتجنب جميع 
أنواع التلوث الصادرة عنها.

»إذا ذهب النيل سوف تذهب 
مصر والقاهرة جزء من مصر«

ماهيناز المسيرى 
مصممة

التجاوزات العمرانية على ضفاف 
القاهرة من  النيل حرمت سكان 

التواصل معه والشعور به.
حدث نوع من أنواع الفصل بين النيل 
والبشر على مدى سنوات بسبب 
التجاوزات العمرانية مثل النوادى 
وغيرها التى حجبت الرؤية وسلوك 
بعض ممن سمحوا ألنفسهم باحتالل 
أجزاء على جوانب النيل والتحكم 
بها، مما أبعد النيل عن محبيه إال 
فئة قليلة منهم. ومن غير المعقول 
أن يظل سكان القاهرة بعيدين عن 
نيلهم، بل البد من البدء فوًرا فى 
التفكير فى حلول تسمح باستعادة 
التواصل بين النيل وأبنائه، فكل ما 
أماكن  توفير  هو  الناس  يحتاجه 

متوازنة، فال ضرورة ألن تكون بأسعار 
مبالغ فيها لكى تتسع للجميع لالستمتاع 
وممارسة األنشطة الثقافية والفنية. 
مع نشر المسارح العائمة تقام عليها 
للغناء  متنوعة  وعروض  حفالت 
والموسيقى، وتسيير المراكب النيلية 
وتوحيد أضوائها لياًل دون ضوضاء، 
هذه الخطوات ليست معقدة لكنها 
قادرة على أن تشيع جًوا من البهجة 
والمتعة على هذا المكان الساحر.

»أنقذوا النيل وافتحوا البر، فنهر 
النيل هو الحياة«

هانى راشد
فنان بصرى

عنوان كبير اعلى 

ع الحلول  �ب م�ن
�ة ار�ي الح�ن

يمكن لألتوبيسات النهرية أن تقدم 
لسكان القاهرة بدياًل ممتًعا وموفًرا 
لمشاكل وسائل المواصالت والطرق 

المزدحمة.
مشهد القاهرة والنيل يذكرنى فوًرا 
بتجربة مدينة مارسيليا الفرنسية 
التى تشتهر بازدحامها وكثرة عدد 
سكانها وكيف أنها تعتمد على وسائل 
المواصالت النهرية بشكل ناجح. 
وهذا ما يجب أن تكون عليه القاهرة، 
فتصبح المواصالت النهرية أساسية 
ويتم تنظيمها بشكل مدروس الستغالل 
النهر واالستمتاع به أيًضا. فمع مشكلة 
ازدحام الطرق، يمكن للنيل أن يقدم 
حاًل باستخدام أتوبيسات نهرية 
بأشكال جميلة وبعدد كاف وأسعار 
فى متناول الجميع. فيستطيع الراكب 
أن يصل إلى وجهته بشكل سريع 
ومبهج فى آن واحد. فعدة دقائق فى 
قلب الماء ووسط الهواء النقى، بالتأكيد 
سوف تجعل الراكب أكثر هدوًءا 
وسعادة. ونفس الحال بالنسبة لكبار 
السن والسياح الذين ستوفر لهم هذه 
المواصلة وسيلة للترفيه. وبالطبع 
يجب أن يكون هناك خدمات لتسهيل 
هذه الخدمة مثل محطات وقود 
وصيانة عائمة وتجهيز محطات انتظار 
على ضفاف النهر، وجراجات الستقبال 
سيارات الركاب. هذه المحطات يمكن 
أن تضم بعض الخدمات األخرى 
مثل الكافيهات والمنصات المجهزة 
لتقديم عروض فنية لجذب الشباب 
وتشجيعهم على تقديم الفن ومشاهدته 

واالستمتاع به.
»ال يمكن تخيل كم البهجة والمتعة 
عند استخدام وسائل مواصالت 

نهرية«

جيرمين وليد
مصممة العمارة الداخلية
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ا�ة هر.. ح�ي ال�ن
يجب إعادة تخطيط جوانب النهر وإعادة 
استغاللها بشكل يحافظ عليها ويسمح 
بفرص أكثر لالستمتاع بالنيل بأكثر من 

طريقة.
عالقة القاهرة بالنيل عالقة عمرانية 
بحتة ستستمر فى التفاعل والتطور إلى 
األبد، لذلك عند التفكير فى تطوير 
المناطق المجاورة للنيل لالستفادة بها 
واالستمتاع بأكبر قدر ممكن، علينا أن 
نعيد النظر فى حرم النهر وإعادة تخطيطه. 
وتخطيط حديقة عامة كبيرة مثل حديقة 
سنترال بارك بمدينة نيويورك بكل ما 
تحتويه من تحضر ومناظر طبيعية ونباتات 
وأشجار ومقاٍه ومطاعم، فيصبح حرم 
النيل متاًحا ومفتوًحا أمام الجميع ولكل 
سكان المدينة الحق فى االستمتاع به 
والتنزه على شاطئه. وكما تحولت بعض 
جزر النيل قديًما إلى أحياء سكنية مثل 
الزمالك والروضة، فيجب اآلن تحويل 
جزر أخرى مثل جزيرتى الدهب والوراق 
إلى محميات طبيعية يتم االستفادة منها 
وإتاحة فرصة أكبر لالستمتاع بالنيل مع 
الحفاظ عليه فكل مصرى هو »حارس 
للنيل« من أى تعٍد وتلك مسئولية مشتركة 

نتقاسمها جميًعا.
»البد أن يبقى النيل للجميع بدون تخصيص 

أماكن للبعض دون البعض اآلخر«

تامر الخرزاتى
أستاذ الهندسة 

بجامعة عين شمس

يحتاج نهر النيل إلى تفعيل القوانين التى 
تحميه من التعديات مع مراعاة المعايير 
الجمالية التى تحافظ على الهوية البصرية 

للمكان.
كان النيل حًرا قبل ثالثة أو أربعة قرون 
مضت، أما اآلن فهو مكبل بالمنشآت، 
ولكى يستعيد النهر حريته ويتنفس من 
جديد، البد من إعادة تقنين وتوحيد 
المعايير وتطبيق قوانين حماية النهر. 
كما يجب مراعاة البعد الجمالى فى 
السياج المحدد لكورنيش النيل واختيار 
شكل متفرد يليق بقيمة النهر وال يليق 
أن يحاط نهر النيل العظيم إال بسياج 
يحدد الهوية البصرية للمكان ويميزه. 
وإذا كان النيل هو من أعطى القاهرة 
جمالها، وإذا كان األفق العام للمدينة 
هو منظر النيل، فالبد أن يتم تقدير 
المعايير الجمالية على ضفتيه، بدون 
مباٍن عشوائية قريبة منه أو إشغاالت 
تحت أو فوق الكبارى المارة فوقه، أدعو 
لتوزيع القطع األثرية من حوله مثل المسلة 
المطلة على نهر التايمز بلندن. فالنيل 
واآلثار هم الشهود على تاريخ آالف 
السنين، فالجدل والحوار المستمر بين 
اإلنسان والنهر هو ما صنع الحضارة 
المصرية، وطالما كان هدفه صنع قيم 
للجمال فالبد أن يستمر الحوار فى 
المستقبل بين األجيال القادمة والنيل 

العظيم.
»الحضارة المصرية حوار بين اإلنسان 

والنيل«

محمود التميمى
الكاتب الصحفى

مجلة ظهرت تفتش عن »السكن« بكل ما 
تحتمله الكلمة من معان، مجلة تفتش عن 
األناقة وراحة القلب والبصر، تفتش عن 
بيت مريح وشرفات مبهجة، درجات إضاءة 
تسحب الكهرباء الزائدة وألوان ستائر 
ومفارش »تفتح النفس«، تفكك شفرة 
الجمال فى البيوت القديمة والجديدة، 
تعيد ترتيب البيوت الفقيرة وتلهم البيوت 

الثرية أن تتعلم من بساطتها.
مجلة رومانسية فى ظروف صعبة، ملخص 

التجربة.
قارن بين ما تفتش عنه المجلة والظرف 

الزمنى الذى تعيشه منذ صدرت.
مجلة لم تتوقف عن مد يد العون والتعليم 
للمهتمين، طوق نجاة يوثق آخر ما تبقى 
من ذوق يشبهنا كمصريين، بينما المكان 
يضج بما يفسد أى تجربة من هذا النوع.

فساد الذوق العام فى عز لياقته، حروب، 
انهيارات دول، ثورات، أوبئة، أزمات عالمية 
ومحلية مادية وسياسية وبيئية، القبح 
صوته هو األعلى، اإلنسانية محل سخرية، 
البديهيات أصبحت تحتاج لمن يشرحها 
ويوضحها »من أول وجديد«، يقولون العالم 
أصبح قرية صغيرة وهذا صحيح لكنه 
اآلن تنقصه أخالق القرية، أو كما قال 
الكاتب الخواجة: »أصبح اإلنسان قادرا 
على الوصول إلى القمر لكنه أصبح عاجزا 
عن عبور الطريق لالطمئنان على جاره«.

تحاول مجلة البيت منذ صدورها ومهما 
تعاقبت عليها القيادات أن تتسلل من بين 
هذه األجواء لتكلمك عن بيت تشعر فيه 

بالراحة والسكن والونس والجمال.
أتخيل محررى المجلة وهم فى طريقهم 
إلى مقر المجلة فى مؤسسة األهرام، 
أضع نفسى مكان كل واحد منهم وهو 
يسير فى شوارع القبح عنوانها فى كل 
شىء من أشكال المبانى وألوانها إلى 
ضجيج نشاز اللوحات اإلعالنية الضخمة، 
وعلى المحرر أن يبتلع كل ما مر به ليجلس 
على مكتبه بعدها محاوال أن يرشد شخًصا 

آخر إلى بعض الجمال.
شىء يشبه فقرة للمطربة اللبنانية ماجدة 
الرومى فى حفل يحييه مطربو المهرجانات.
تستحق مجلة البيت الدعم ألنها قادرة 
على المقاومة، ربما تبدو انتصاراتها 
صغيرة لكن استمرارها فى حد ذاته 

انتصار كبير.

مال ل�ب
ل هو كل ا �ي ال�ن

أجمل وأهم مالمح فى القاهرة هو النيل، 
فمجرد النظر إليه يعتبر قراءة فى تاريخ 
مصر والمصريين بكل ما مر عليهم من 

حضارات.
النيل يمثل كل شىء بالنسبة للقاهرة وسكانها، 
فأجمل ما فى القاهرة يتواجد حول النيل 
ولكن مع األسف مع غياب الثقافة الكافية، 
تحول لمكان ينتفع به البعض بأى صورة 
دون التفكير فى مدى تأثير ذلك على النهر 
نفسه وال على البشر من حوله. خاصة 
مع تعامل البعض معه على أنه شىء مضمون 
ال يكل من العطاء المستمر دون شكوى. 
فمن المفروض أن تكون المنطقة المحيطة 
بالنيل هى أجمل ما فى القاهرة كما هو 
الوضع فى جميع المدن المطلة على األنهار 
فى العالم. فعند النظر لهذه المنطقة نتذكر 
فوًرا ما قرأناه فى كتاب وصف مصر أو 
نتخيل تاريخ قدماء المصريين وكيف عاشوا. 
ولكن هذه الصورة أصبحت مشوشة بسبب 
اإلهمال والمخالفات. لذلك يجب أن يتم 
فوًرا النظر بجدية إلنهاء جميع صور التلوث 
سواء البصرى أو السمعى أو البيئى وتنفيذ 
القوانين التى تحمى النيل على الجميع 

دون استثناء وتنفيذ خطة مدروسة جيًدا 
بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتطوير 
المنطقة المحيطة بالنيل بشكل يسمح له 
باستعادة رونقه وجماله مرة أخرى بالتزامن 
مع خطة موازية لتطوير أحياء القاهرة 
القديمة فى مشروع متكامل يعيد للمدينة 

رونقها الذى تستحقه.
»النيل هو حياة وجمال وذوق وطبيعة ال 

يوجد أجمل منها«

عاليا الطنانى
مصممة العمارة الداخلية

»وجود نهر النيل جعل شعوراً باالطمئنان 
يسيطر على المصريين جيالً بعد جيل«.
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ل�ت صن اق م�ن ط�ب
ئ
د وال�لا�ت ا سى.. والكا�ب �ي رن مكون ر�ئ �ب

ال�ن
الكرم شيمة أساسية من شيم أهل أسوان، 
فهم معتادون على استقبال الضيوف فى 
مدينتهم طوال العام، ولدى دخولك أى منزل 
فى قرى أسوان أو حتى المرور أمامه ستستوقفك 
الرائحة المميزة للطعام. رائحة تبدو شهية 
لكنها غريبة وغير معتادة ألن سكان المدينة 
يتميزون بأكالتهم الخاصة التى تعد جزءًا 
من فلكلور المنطقة وتراثها الذى تحافظ 

عليه األجيال وتتوارثه جيالً بعد آخر.
بدون سؤال ستأتيك الدعوة للدخول ومشاركة 
الطعام فى مائدة من المؤكد أنها لن تخلو 
من الخبز، فهو العنصر الرئيسى والمشترك 
فى كل األكالت فى أسوان والتى هى فى 
الغالب من التراث النوبى والذى أضيف 
له عبر السنين بسبب تغيير التركيبة السكانية 
التى أصبحت تضم قبائل عديدة ووافدين 

من باقى محافظات الجنوب.
الخبز الشمسى هو أشهر أنواع الخبز وملك 
األطعمة كلها وتبدأ السيدات فى إعداده 
من دقيق القمح المضاف إلى الماء والخميرة 
ويجهز من الليلة السابقة للخبيز. تبدأ 
السيدات فى العجين الذى يستغرق ساعة 
تقريًبا ثم تبدأ مرحلة تقسيمه إلى أقراص 
صغيرة توضع على قواعد خشبية ويترك 
فى الشمس حتى يختمر ويتضاعف حجمه، 
ثم يتم رسم خط دائرى حول كل رغيف 
باستخدام جريد النخيل رمًزا لإلله رع رمز 
قرص الشمس، ثم يزج الخبز فى الفرن 

المبنى من الطوب اللبن فى فناء المنزل.
»السناسن« أيًضا من أنواع الخبز التى يفضلها 
أهل أسوان لسهولة إعداده ومذاقه المحبب 
وقله تكلفته. وهو مكون من خليط من الدقيق 
األبيض والدقيق الشامى مضاف إليه الماء 
والخميرة، وبعد تخميره جيًدا يتم تسويته 
على شكل رقائق رقيقة لمدة دقيقة تقريًبا 
على »الدوكة« وهى عبارة عن مسطح من 
الحديد أو الطين أو الصاج. وغالًبا ما يتم 
خبز كميات كبيرة من »السناسن« واالحتفاظ 
بها فى الثالجة لحين الحاجة، ويفضل 
تناولها مع الملوخية أو العدس أو الحساء.

»الكابد« كذلك من أنواع الخبز المفضلة 
لدى سكان أسوان، وهو عبارة عن عجينة 
سميكة تشبه القطائف، يتم تناوله أحياًنا 
مع الطعام المالح أو كتحلية بعد إضافة 

العسل األسود والسمن عليه.
ال تستغرب إذا لم تستطع منع نفسك من 
تناول جميع أنواع الخبز اللذيذ والتمتع 
بمذاقاته المختلفة، ولكن يجب أن تحاول 
التوقف ألن المائدة مازال بها العديد والعديد 
من المفاجآت. فقائمة الفتة طويلة تضم 
فتة الزبادى المكونة من الخبز الشمسى 
مضاًفا إليه الزبادى وهو يعتبر وجبة السحور 
الرئيسية فى شهر رمضان. والفتة المكونة 
من الخبز الشمسى وحساء اللحم أو الملوخية 
أو الكوارع يضاف إليها صلصة الطماطم 

والثوم المحمر بالسمن وتسوى بالفرن.

سوان ئ
ل ا �ي سماك �ن

ئ
هر ا �ث ئ

ار ا �ب لطى وسث ساموس و�ب
يخرج من بيته مع أول شعاع للشمس بمركبه 
الخشبى وشبكته المغزولة يدويا من خيوط 
الحرير، وال يعود إال مع الغروب أو العكس، 
فأحيانًا يخرج باحثًا عن رزقه وقت المغيب 
ويمضى ليله مبحًرا حتى بزوغ الشمس 
نهاًرا. »يا رب ارزقنا«، دعاء ال يكل الصياد 
من ترديده ألنه على يقين تام بأن رزقه 
على اهلل، فهو يعلم أنه إذا عاد اليوم بعشرات 
الكيلوجرامات من األسماك، ربما ال يمأل 
شباكه غًدا سوى ببضع سمكات ال تكفى 
إال كوجبة ألبنائه، وأحياًنا يعود خالى 
الوفاض تماًما، ولكنه فى كل األحوال 
يكون سعيًدا وراضًيا ألنه يعلم أن األمر 

ليس بيده، وما عليه إال االجتهاد.
ساموس وبلطى وشبار هى أشهر أنواع 
األسماك بنيل أسوان الذى يفيض بخيره 
على كل صياد مثابر، وبنظرة سريعة 
على وجوه الصيادين نالحظ تشابه لون 
السمرة والتضاريس المحفورة وعظمة 
األصل مع النهر الخالد الذى يتميز فى 
أسوان بجمال متميز وسحر خاص ال 

نراهما فى أى مكان آخر.
مستعينًا بمركبه الخشبى وشباكه والكثير 
من الصبر والبال الطويل والهدوء واالنتباه، 
ينجز الصياد مهمته التى تبدأ باختيار 
مكان للصيد ثم لفت انتباه السمك عن 
طريق إحداث ضوضاء بقرع جانب المركب 
بعصى خشبية تسمى »المرزايا« ثم رمى 
الشباك بعد ذلك ألبعد مدى ثم االنتظار 

وال شىء سوى االنتظار.
بعد مضى بعض الوقت يجذب الصياد 
شباكه ويفرغ ما فيها ثم يضرب بمجدافيه 
من جديد فى الماء متجها لمكان آخر 
فى النهر ليعيد الكرة مرة أخرى. فاذا 
كان »البحر« -كما يطلق الصيادون على 
النهر- عالًيا تلقى الشباك بالقرب من 
البر، ألن السمك يهرب إلى الحشائش 
المتواجدة على األجناب، أما إذا كان 
النهر ضحال، فتلقى الشباك فى الماء 
العميق. ويستمر الحال هكذا لمدة ساعات 
من اإلبحار بحًثا عن رزق ينتظر قدومه 

كل من على الشط من تجار األسماك 
والباحثين عن شراء وجبة طازجة بسعر 
أقل من السوق، وكذلك أفراد عائلة الصياد 
التى تعيش اليوم بيومه منتظرين أن يروا 
أول إطاللة لوجه رب المنزل العائد من 
رحلته بخير أحياًنا كثير وأحيانا شحيح.
يحمل قارب الصيد الصياد ومساعده 
الذى يتولى التجديف أثناء رمى الصياد 
للشبكة وجمعها، وتمر الساعات الطويلة 
فى الحديث والسمر وترديد أغانى الجنوب 
الفلكلورية وإعداد الطعام البسيط وأكواب 
الشاى باستخدام األدوات التى يصطحبونها 
معهم على القارب، وغالًبا ما تكون أشهى 
هذه الوجبات من السمك الذى يقفز من 
الشبكة ليجد فى انتظاره المقالة الساخنة 
ويتناولها الصياد وهى مازالت تحمل 

رائحة النهر ويعتبرها مكافأة لنفسه على 
مجهوده وصبره.

وعلى الرغم من انتشار أدوات الصيد 
الحديثة والشباك المصنعة التى تباع 
فى المتاجر فإن غالبية الصيادين هنا 
يفضلون استخدام الشباك التى يصنعونها 
بأنفسهم، كما يؤكد ذلك بحماس عم 
خميس »صنعة الشبك دى مزاج ومفيش 
أحسن من الشبك اللى أغزله على إيدى«. 
ولغزل شبكة جديدة يحتاج الصياد إلى 
رصاص وفل وزهر وخيوط غزل حريرية، 
وتكون الشبكة جاهزة بعد يوم واحد 
يقضيه الصياد فى تحريك أصابعه بدقة 
وحرفية بين الخيوط وال يشعر بالوقت 
وال بالتعب، بل بمتعة كبيرة منتظًرا الخير 

الذى سوف تأتى له به شبكته.

بنيت بيوت النوبة البسيطة فى األغلب 
بالطين الذى هو عبارة عن طمى النيل يتم 
خلطه بعصب زرع القمح بعد طحنه جيًدا، 
ثم يترك الخليط ليتخمر لمدة 2٠ يوًما على 
األقل ثم يتم عمل قوالب الطوب منه، ويتم 
رصها بطريقة معينة خبرها أبناء النوبة 
جيالً بعد جيل، بحيث ال تتأثر البيوت بماء 
األمطار التى تهطل شتاء، ثم يرتفع البناء 
شيئا فشيئا حتى إن اقترب من السقف يتم 
عمل القبة التى تشتهر بها بيوت النوبة، 
وفى القبة يتم إضافة جريد النخيل مع 
الطوب الطينى. وأحيانا يتم استخدام الحجر 

الجيرى والطوب األحمر مع الطين.
طريقة بناء بسيطة ولكنها عبقرية تحمى 
البيوت من حرارة الشمس الشديدة فى 
الصيف، والبرودة القاسية فى الشتاء، 
بجانب ضمان عدم التأثر باألمطار. وقبل 
البناء يتم تحديد مكان البيت واتجاهه بعد 
التعرف على اتجاه الرياح لضمان أفضل 
تهوية للمنزل، وأيًضا لمعرفة زوايا اإلضاءة 
الطبيعية التى ستنير البيت بأشعة الشمس 
حيث يتم عمل فتحات مخصوص للتهوية 
واإلضاءة، فداخل كل منزل هناك فتحات 
للتهوية فى األعلى توزع تيارات الهواء على 
البيت كله، ويتم غلقها فى الشتاء لمنع 
دخول الهواء، وتفتح صيًفا بالطبع ما يجعل 
أهالى النوبة ال يحتاجون إلى أجهزة مكيفة 
بتلك المنازل، بل كانوا قديًما ال يحتاجون 
أيًضا إلى ثالجات لحفظ الفاكهة والخضراوات 

الخاصة بهم، بل كانوا يعلقونها فى »معالقات« 
يصنعونها من أعصاب النخيل، وتحتفظ 

بالطعام ناضًجا وصحًيا لمدة طويلة.
البيت النوبى بشكل عام بسيط فى تصميمه، 
وغير مكلّف بالمرة، حيث يتم تصنيعه 
وبناؤه بأدوات ومواد من البيئة المحيطة، 
وال يحتاج حتى إلى عمال بناء وديكور 
وخالفه، فكل أبناء النوبة يبنون بيوتهم 
وأبناء  بأقاربهم  مستعينين  بأنفسهم 
عمومتهم، فهم أيًضا يعيشون متجاورين 
ما يتيح لهم التواجد قريبين من بعضهم 
ولكن بخصوصية  بحميمية،  البعض، 
مقدسة، فكل بيت له مساحته المستقلة، 
وهو واسع ومريح وغير مجروح من الجيران.

وعلى الرغم من التغيرات والتطورات التى 
شهدتها بيوت النوبة الجديدة بعد التهجير، 
فإن البيت النوبى ظل يحمل شكل البيت 
القديم نفسه وإن اختلفت األلوان قليال؛ 
حيث تقسم البيوت النوبية إلى ثالثة أجزاء 
رئيسية هى البهو أو المجلس الداخلى، 
والمجلس الخارجى أمام المنزل أو المضيفة، 

والغرف الرئيسية.
فلكل منزل صحن داخلى يتوسطه مدخل 
البيت، وتكون به مندرة مخصصة الستقبال 
الضيوف، ثم يوجد الفناء ويعرف هناك 
باسم »الحوش السماوى«، وتحيط به 
غرف النوم أو »القباوى«، ويجاورها فى 
أحد األركان »المخزن« الذى يضم »خزين« 
المنزل من الغالل، وهناك أيًضا المطبخ 
أو ما يسمونه هناك بـ»الديوك«، وبالطبع 

الحمام.
االستراحة أو المضيفة من األساسيات 
فى كل منزل نوبى، ويتم صناعة أعمدتها 
من جذوع النخيل، ويتم تسقيفها بالسعف 
والخوص، وتُصنع الطاوالت والكراسى 

كذلك من سعف النخيل.
النخيل، األسماك، التماسيح، النجمة، 
المثلثات، الهالل، النيل والمراكب.. كلها 
أشكال ورموز يستخدمها أبناء النوبة لتزيين 
بيوتهم، بعضها يتم رسمه وبعضها يتم وضعه 
بهيئته، كالتماسيح التى يتم تحنيطها وتعليقها 
فى مداخل بعض البيوت، وكاألطباق المتواجدة 
على جدران أغلب البيوت، سواء داخل وخارج 
المنزل، ولكل من هذه األشكال والرموز 
حكاية عند النوبيين، وكلها من باب التفاؤل 
والتشاؤم وبغرض درء السحر والحسد وطرد 
األرواح الشريرة، وبعضها تكون توثيًقا ألحداث 
مرت على أصحاب المنزل، كتسجيل رحلة 
الحج والعمرة، أو تصويًرا ألحد األفراح 
بألوان مبهجة تسر العيون وتشرح القلوب.

يقال إن أول منزل بناه اإلنسان بنفسه 
كان قبل نحو 100 ألف سنة، ليكون 
بديال للكهوف التى اعتاد أن يسكنها 
منذ بدأ يعى اختالفه عن الكائنات 
األخرى التى يعيش بينها، ويقال إن 
من  مجموعة  كانوا  بذلك  قام  من 
الصيادين فى جنوب أوروبا، وكان هذا 
البيت ال يختلف كثيرا عن الكهف سوى 
أنه يمكن بناؤه فى أى مكان بعيد عن 
الجبال، كان بسيطا جدا بال أى تفاصيل 
خاصة، مجرد جدران من حجارة تقى 
اإلنسان مطر الشتاء وشمس الصيف 
وهجمات الحيوانات البرية، أى تشعره 
بقدر من األمان، ولو بدرجة أكبر قليال 
مما يشعر به وهو داخل كهف فى حضن 

الجبل.
والمنزل فى المفهوم العام، بعد أن 
تطور اإلنسان ووضع تعريفا له، هو 
اإلنسان، ذو  مكان مصمم من قبل 
جدران وسقف وأرضية ليؤمن حماية 
العائلة من األخطار الجوية )رياح، 
عواصف، حر، برد( ومن هجوم الحيوانات 
فى القرى والغابات أو حتى من هجوم 
المجرمين واللصوص فى المدن الحديثة. 
أى أن الغاية من بناء المنزل هى طلب 
األمان سواء من أخطار بيئية أو حيوية. 
لذا فهو مثال أساسى للسكن والمأوى. 
ومن هنا يجيء تعريف البيت على أنه 
هو المكان الذى ينظر إليه اإلنسان 
كمأوى له وألفراد أسرته وجميع من 
يعيشون معه، المكان الذى يخلد فيه 

إلى الراحة فى كنف من يحبونه.
سنوات ستمر وسيتحّول البيت البسيط 
إلى بيت أكبر حجما وأكثر دقة فى 
بنائه، ثم سيؤسس اإلنسان الحساب 
والهندسة والعمارة فيحول البيت إلى 
قصر وعمارة متعددة األدوار وناطحة 
سحاب، ستتعدد األشكال إلى ما ال 
نهاية، وستختلف الطرز من بلد إلى 
آخر، ومن زمان إلى آخر، ولكن الشيء 
الوحيد الذى لن يتغير أبدا هو أن 
السبب الرئيسى فى وجود هذا البيت 

هو الرغبة فى الشعور باألمان.
وأعتقد أن كل ما سبق كان السبب 
الرئيسى الذى دفع مؤسسى مجلة 
»البيت« إلى اختيار هذا االسم العبقرى 
ليكون اسما لمجلة مؤسسة األهرام 
التى تقدم للقراء خدمة مساعدتهم 
فى تأسيس وتحديث وتجميل بيوتهم، 
لتصبح المجلة مع مرور السنوات اسما 
على مسمى، فما أن تفتح صفحاتها 
والدفء  باألمان  معها  تشعر  حتى 
والراحة فأنت اآلن حقا فى »البيت«.

منازل بسيطة بألوان مبهجة على ضفة النيل الخالد 
مزينة بأشكال للنخيل والتماسيح ونجوم ومثلثات، تقفز 
إلى الذهن مصحوبة بشعور ببهجة خالصة حين يأتى 
ذكر النوبة، كل ذلك الجمال حول تلك البيوت إلى متاحف 
مفتوحة فى الهواء تخطف أبصار وعقول كل من يمر بها 

أو حتى يرى صورها.

د ر�ي
اق �ن مدن ى �ب

�ن
 �ن

ن
� �ت  مط�ب �ي و�ب  ال�ن

د�ت الما�ئ
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 تقع أسوان فى مشهد طبيعى فريد يجمع بين النيل والخضرة والصحراء

 البيت النوبى ظل يحمل شكل البيت القديم نفسه

النيل مصدر رزق صيادى أسوان والنوبة يتميز البيت النوبى بوجود عتبة مرتفعة أو ساللم 

النخيل 
واألسماك 

والتماسيح 
واألطباق رموز 
نوبية يحرص 

أهل النوبة على 
رسمها على 

جدران منازلهم 
من باب التفاؤل 

والتشاؤم

تشتهر بيوت النوبة بالقباب التى يضاف لها جريد النخل والطوب الطيني بساطة وألوان البيوت النوبية تضفى على قراها سحًرا مضاعًفا.
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حضر األسطى فتحى ستينى 
العمر، من المنصورة إلى القاهرة 
بعد أن ترك الدراسة ليعمل مع 
خاله فى مهنة التنجيد، منذ ما 
يزيد على أربعة عقود، فى وقت 
كانت المهنة فيه تختلف تماًما 
عن اآلن، إذ لم يكن المنجد مجرد 
صنايعى تعهد إليه بتنجيد مرتبة 
أو لحاف فى جهاز العروس، بل 
كان جزًءا رئيسًيا من طقوس 
التجهيز، فهو نجم يوم التنجيد، 
الذى تفتخر فيه العائالت بأثاث 
وتنجيد بناتهم، وتغدق فيه على 
المنجد باألموال فى هيئة »نقطة«، 
وكلما كان المنجد مبدًعا حصل 

على »نقطة« أكثر.
يعتز األسطى فتحى بعالقاته 
االجتماعية التى كوّنها عبر عمله، 
فاألمر ليس مجرد عمل يتلقى 
عنه أجًرا، فهو عالقة محبة 

تدوم بينه وبين الزبون.
كانت أيام الجمع مخصصة لجهاز 

العروس، ويتذكر األسطى فتحى 
تلك األبام بشغف إذ كانت الجمع 
أكثر أيام عمله ازدحاًما ويقول 
»كان أكثر األيام ازدحاًما، أحياًنا 
كنا نجهز لثالث زيجات مرة واحدة، 
فكنا نعمل لساعات طويلة وكأننا 
وسط فرح، وكنت أفخر بنقوشى 
التى أرسمها بالغرز على األلحفة 
الساتان، والتى تتطلب مهارة ال 
يمتلكها كل منجد. وكانت العائالت 
تباهى بتلك النقوش ومهارة المنجد. 
وكلما استغرقت وقًتا أكبر فى 
صناعة اللحاف، منحونى أمواالً 
أكثر، لكن الزمن اختلف اآلن 
وأصبح يوم الجمعة يوم إجازتى«.

يراقب األسطى فتحى مساعده 
وهو ينهمك فى صناعة لحاف 
»فايبر« أصبح رائًجا بين زبائنه 
بعد اختفاء القطن مع اشتعال 
أسعاره وتضاعف تكاليف ألحفة 
القطن، بينما نجله الذى ال يزال 
يتشرب الصنعة من والده يعمل 

على مرتبة قطنية، زادت أسعارها 
هى األخرى، لكن بعض الزبائن 
مازال يطلبها، لكونها أكثر راحة 
وعملية من مراتب الفايبر الجاهزة، 
»األرخص ثمًنا واألسرع تلًفا«.

يقول األسطى فتحى، الذى ال 
يزال من المنجدين القالئل الذين 
يستعملون القوس فى نفض 
القطن، »إن الصنعة والمهارة 
تظهر فى األلحفة والمراتب 
القطنية، فهى تتطلب وقتًا أكبر 
ودقة فى صناعة الغرز التى يجب 
أن تكون ضيقة لتثبيت القطن 
داخل القماش، ولضمان أال 
يتحرك، لكن مع ارتفاع أسعار 
القطن، أصبح الزبون يطلب 
ألحفة الفايبر، التى ال يتطلب 
عملها أكثر من ساعة ونصف 
الساعة، وغرزها واسعة ال تتطلب 
مهارة، أما المراتب فتكاد تكون 
انتهت، مع اتجاه أغلب الناس 

لشراء الجاهز«.

ورث الحاج أحمد حرفة النقش على النحاس 
من والده وأجداده، وأخذ السلم من بدايته حتى 

أصبح شيًخا من شيوخ الصنعة يعرفه كل من 
مر بالقاهرة الفاطمية، ورآه محاًطا بالمباخر 
واألوانى والصوانى واألباريق النحاسية، التى 

يضوى بريقها فى كل مكان، وكلها من صنع يده.

يتأمل األسطى زكريا قطعة األثاث 
فى حضرته، ويبدأ تخيلها فى أفضل 
صورة يمكن أن تصبح عليها؛ فهو 
يدخل فى عالقة حب مع قطعة 
الخشب ليتمكن من إخراجها فى 
أفضل صورة فهو يحب كل قطعة 
خشب يعمل بها، ويشعر أنها تبادله 
ذلك الحب عندما ينتهى من عمله 
ويراها كما تخيلها. أما إذا كانت 
النتيجة غير مرضية فيفهم فوًرا 
أن الخشب حزين وهناك ما يؤرقه 

فلم يتواصل معه جيًدا.
»الخشب نبات حى يتنفس ويشعر 
ويتجاوب، وال بد لألستورجى الجيد 
أن يدرك ذلك لكى يحصل على 
أفضل نتائج فى عمله، وهذا لألسف 
لم يعد موجوًدا بين األجيال الجديدة 
من الحرفيين«، هذا هو أساس 
زكريا؛  األسطى  عند  الحرفة 
فاألستورجى ينتظر حتى ينتهى 
النجار واألويمجى من صناعة األثاث، 
ثم يأتى دوره فى إظهار تفاصيل 
قطعة  كل  جمال  وإبراز  عملهم 

بإعطائها اللون المناسب.
أدوات األسطى زكريا بسيطة فهو 
ال يحتاج إال إلى القطن وورق السنفرة 
وبعض الخامات الخاصة لصبغ 
الخشب كالسبرتو، والسللر، والخفاف. 
أما الجملكة، فهى قشور رقيقة 
بلون العسل، وتعتبر كلمة السر فى 
عمل أى أستورجى والتى غالًبا ما 
تترك بصماتها على أطراف أصابعه.

ومع كل خطوة فى العمل يبدأ جمال 
القطعة فى الظهور ولكن البد أن 
يكون األساس جيًدا كى تنجح جميع 

الخطوات التالية.
»الخشب له روح وشرايين ومسام 
تسمح له بامتصاص الغذاء، لذلك 
نبدأ عملنا بغلق هذه المسام مع 
مراعاة أن أنواع الخشب ليست كلها 
متطابقة، فكل نوع خشب له طبيعة 
خاصة؛ فاألرو على سبيل المثال 
والبلوط والسوكومور مسامهم واسعة، 
على عكس الجوز التركى والبلسندر 
والبوبنجا ذوى المسام الضيقة؛ 
فخدمة كل نوع خشب تكون حسب 

طبيعته«، هكذا يشرح األسطى زكريا 
أهم خطوة فى العمل، حيث تتم 
»خدمة« الخشب بعد ذلك بالتبادل 
ما بين التبطين والسنفرة حتى 
يصبح ناعما إلى أقصى درجة، ثم 
تأتى بعد ذلك مرحلة التلوين التى 
تكون أساًسا باستخدام الجملكة 
الحمراء أو البيضاء مع بعض عناصر 
طبيعية أخرى مثل الحصى جوز. 
ودرجة اللون المطلوبة هى ما يحدد 

المواد المستخدمة.
التعامل  زكريا  األسطى  يرفض 
بالمواد الحديثة مثل »الدوكو« و»البى 
فى سى« و»الالكيه«، ألنه يراها 
مواد بال روح تجعل الخشب أصم 
وتخفى جماله الطبيعى، كما أن 
استخدامها ال يحتاج إلى أستورجى 
فنان بل أى فنى يستطيع شراء 
األلوان ويمتلك مسدس رش ليفعل 
ذلك أما هو ففنان يعشق الخشب.

بدأ األسطى زكريا تعلم أسرار مهنة 
األثاث مبكًرا إذ أرسله والده فى سن 

ما دون العاشرة لتعلم أسرار مهنة 
صناعة األثاث، فغرق فى عشق 
األستر، وأصبح واحًدا من أكبر 

أسطوات هذه المهنة.

بدقة جراح يمسك خالد، أحد أشهر األويمجية بدمياط، بمطرقة 
من خشب البلوط تسمى الدقماق، يطرق بها على األزميل فى 
خطوات مدروسة جيًدا لنحت رسومات ونقوش على قطعة خشبية، 
ليحولها إلى تحفة فنية دقيقة التفاصيل تزين قطع األثاث الدمياطى 
وتمنحه تلك اللمسة اليدوية للحرفى القدير، ولذا يحرص خالد 

على تطويرها دائًما.
وراء كل نحت ألويمة محفورة أعلى كرسى خشبى، أو على أرجل منضدة، 
فنى محترف، خالد هو أحد هؤالء وهو ال يكاد يعرف فى حياته إال ثالثة 
أشياء هى »بنك األويما والدفر والدقماق«، أدواته التى ال غنى له عنها 

فى حرفته التى ال تتوقف عند حدود الصنعة وتتعداها للفن.
تبدأ رحلة صناعة األويمة من الورق، فبعد تحديد األسطى خالد للمقاسات 
المناسبة والطراز، يرسم الشكل النهائى لألويمة على الورق قبل أن 
ينقلها على قطعة خشبية ويثبتها عليها بـ»القمط والفتايل«، ليمنع تحركها 
على بنك األويمة الذى يؤدى عليه جميع أنواع الحفر، وهو يشبه طاولة 

النجار لكنه أكثر ارتفاًعا، ويتكون من قرصة لتنفيذ 
عمليات تشكيل األخشاب، باإلضافة إلى األزاميل 

المقوسة التى يستعملها للحفر.
تضفى أويمة خالد طابًعا مميًزا لألثاث تمنح 
األثاث الدمياطى ميزة تنافسية فى األسواق 

العالمية.

فى أحد الشوارع الجانبية بمنطقة عرب 
المعادى، يجلس األسطى فتحى، على 

األرض إلى جوار مساعده وبيده إبرة الغرز 
ولحاف مفروش فوق مالءة كبيرة ليمارس 

مهنته التى بدأها وهو فى الرابعة عشرة 
من عمره، وورثها عن خاله.

»هى حرفة تحتاج إلى رؤية وأنامل فنان 
وليس مجرد عامل يستخدم أدوات لمجرد 
النقش«. هكذا يردد الحاج أحمد الجملة 
المفتاح التى تعلمها من األجيال السابقة 
التى شهدت ازدهار المهنة حين كان النحاس 

يزّين المساجد والكنائس والمنازل.
»سواء نحاس أحمر أو أصفر، فطريقة 
العمل واحدة«، وإن كان عم أحمد يقر بأنه 
على الرغم من انتشار النحاس األصفر 
فإن النحاس األحمر هو األفضل واألعلى 
قيمة لقلة نسبة الشوائب به. ثم يشرح 
»يبدأ الفنان باختيار الشكل المطلوب 
إعداده كآنية مثال أو صينية ومساواة جميع 
أجزائها باستخدام المطرقة والسندان، 
ثم تحديد الشكل المراد نقشه وتنفيذه 
أوال بالقلم الرصاص قبل أن يبدأ الفنان 
بالنقر مستخدًما قلم النقش«. هكذا يتحدث 
الحاج أحمد عن مراحل تحويل قطعة 
النحاس الخام إلى عمل فنى بشغف وحماس 

واضحين يعكسان حًبا كبيًرا للحرفة.
يستخدم الحاج أحمد أيًضا أقالم الجوهارسة، 
الزنبة، الترمبل، وكلّها تستخدم للحفر أو 
النقش ولكن لكل منها استخدام مختلف 
حسب الحاجة، حيث يتم الطرق على القلم 
المستخدم باألزميل والشاكوش باحترافية 
ودقة شديدة تظهر براعة األيدى الممسكة 
باألدوات والمتحكمة تماًما فى أدق حركاتها.

أما إن أراد الحرفى تلوين القطع النحاسية 
فإنه يستخدم البرونز أو الفضة أو الذهب 
لطالء النحاس، ولكن لألسف يؤكد الحاج 
أحمد بحزن شديد أن »العمالة أصبحت 
قليلة فى حرفتنا وذلك بسبب إغراق األسواق 
بالقطع المصنعة بالخارج والتى تغزو األسواق 
والتى لألسف تجد رواًجا من التجار ومن 
بعض الزبائن«. مكمال أن »هذه البضائع 

تقليد لألعمال المصرية ولكن باستخدام 
خامات رديئة مثل األلومنيوم والقصدير 
لتبدو القطعة شبيهة بالنحاس ولكنها ال 
تمت للنحاس بصلة«. وما يهدد أيضا هذه 
المهنة بحسب ما يقوله الحاج أحمد هو 
ارتفاع أسعار النحاس الخام مما أدى إلى 
تغيير نشاط العديد من الورش وعدم إقبال 
الشباب على تعلم الحرفة الراقية لعدم 
إدراكهم ألهميتها وعدم صبرهم على العمل 
الدقيق؛ فأصبح البعض يستسهل استخدام 
الحفر الكيميائى مما يعطى نتائج مختلفة 
تماًما ال ترقى لمستوى العمل اليدوى األصيل.
 »ولكن ألن الفن الجميل ال تخطئه العين، 
فكل من يعرف قيمة النحاس المنقوش ويقدره 
يأتى للبحث عن الحرفى األصيل الذى يطوع 
سيد المعادن ويضيف جماالً إلى جماله وال 
يقبل عن ذلك بدياًل«. هكذا ينهى الحاج 
أحمد حديثه واثًقا وهو يمسك بفرشاة لتلميع 

إحدى قطعه الفنية الجميلة.

�ة س�ة عالم�ي
ا�ف ى م�ف

الد �ف م�ة �ف و�ي
أ
�

يعامل األسطى زكريا الخشب وكأنه حي

أويمة األسطى خالد وصلت بحرفته للعالمية

نشأ هؤالء األسطوات وترعرعوا فى كنف مهنهم وتشربوا الصنعة أًبا عن جد كما يقولون. حرفهم حرف يدوية 
تعتمد على المهارة والدقة لكن تلك المهارة ال تكرر نفس القطعة مرتين وهنا تكمن فرادتهم فى زمن أصبحت 
السيادة فيه لآللة والتقنية التى تسمح باإلنتاج الكثيف لقطع تشبه بعضها تماما ويبقى ذلك مصدر فخرها. 

هؤالء األسطوات وغيرهم أحفاد أسطوات كبار كانوا رواد زمانهم، وهم يرفعون اليوم شعار "البقاء لألجود 
واألجمل،" فى وجه اإلنتاج المعمم.
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سيبيل دى كارتيه.. 
سفيرة بلجيكا بالقاهرة:

يسعد سفارة بلجيكا بالقاهرة أن تكون 
جزءًا من رحلة مجلة البيت. فقد ساهمت 
المجلة فى تسليط الضوء على حماية 
التراث المصرى وإبراز ما تمتلكه مصر 
من كنوز ثمينة مع التركيز على تاريخها 
العريق ومشهدها الفنى. فقد أثبتت 
مجلة البيت، خالل السنوات العشرين 
الماضية، أنها كانت واحدة من ركائز 

الساحة اإلعالمية فى مصر.

أحمد حلمى:
ى

�ق �ي لح�ق
ا ا �ن صو�ق

فى عيد المجلة العشرين أتمنى لفريق »البيت« المزيد 
من النجاح على جميع المستويات، وفى رأيى أن أهم 
ما حققته مجلة البيت أننا صرنا نشعرـ  أنا وكثيرون 
غيرىـ  أننا ننتمى إلى فريقها. لقد أصبحت ببساطة 
انعكاًسا حقيقًيا لعملنا وتحدياتنا ونجاحاتنا. إنها بحق 
قناتنا االستثنائية للتحدث إلى مجتمعنا والعالم بأسره.

صارت »البيت« بفضل رئيسة تحريرها وفريق عملها 
المميز أكثر من مجرد مجلة تحوى مجرد كلمات 
وصور، بل إن ما تضمه من مقاالت ومقابالت هو 
صوتنا الحقيقى، فشكًرا لمنصة اإلبداع للتصميم 
والصناعة التى أعتقد حًقا أن عملها هذا سوف 

ينير مستقبل الصناعة فى مصرنا الحبيبة.

محمد على خير:

اس ر من ال�ن ك�ث أ
�ت ا ر�ب �ت ا�ت

كان بينى وبين مجلة البيت حاجز نفسى 
منذ صدورها األول، كنت أشعر أنها تصدر 
لطبقة تعد على أصابع اليد بسبب أسلوب 
الكتابة، والصور، وطبيعة الموضوعات، 
لكن منذ فترة بدأت أحرص على متابعتها. 
شىء ما تغير فيها، أينعم احتفظت بخصوصيتها 
لكنها اقتربت أكثر من الناس وبيوت الناس. 
وعندما سألت عرفت أن ذلك التغيير الكبير 
وراءه عقل اسمه سوسن مراد عز العرب.

واليوم بمناسبة العيد العشرينى للبيت أنقل 
تحياتى وتهنئتى لكتيبة البيت وللصديقة 
الموهوبة سوسن مراد.. وفى انتظار العدد 

الجديد من البيت.

محمد فارس

أنا أعمل فى التصميم تقريًبا من 20 سنة 
تماًما، وهذا معناه أننى منذ أن تخرجت فى 
الجامعة وأنا وعيت على مجلة البيت، التى 
كانت كذلك أول مجلة ينشر اسمى فيها 
وكنت وقتها شاًبا حديث التخرج فى 2002، 
حيث نشر موضوع عنى حول فكرتى وقتها 
»كيف نستطيع أن نجعل كل األسطح فى 
مصر جميلة«، وتم نشر هذا الموضوع بأن 
هناك شابًا يقترح تجميل أسطح مصر سواء 
بالزراعة أو بجعلها متنفًسا للناس من سكان 
هذه العمارات، وبالصدفة فى نفس العدد 
كان يوجد موضوع آخر عن كريم مختجيان، 
وكان قادًما للتو من فرنسا ولم أكن أعرفه 
وقتها، ثم قام أحد األصدقاء بتعريفى عليه 
بعدها بيومين وقال لى إنه يحتاج شخًصا 
معه وكنت قد عرفته فعاًل من نفس العدد 
الذى كنت أتواجد فيه، فقال لى إنه أيًضا 
تعرف علّى فى نفس العدد، وحتى اليوم 

نعمل مًعا منذ 18 عاًما.
ال يوجد إنسان فى مصر أو فى العالم 
العربى ال يعرف مجلة البيت، وأنا دائًما ما 
أشتريها، فهى المجلة الوحيدة التى أعرف 
فيها كل شىء عن العمارة والفنون والديكور 
وأحياًنا األكل، وتطورت كثيًرا من مجرد 
مجلة ديكور فقط إلى مجلة شاملة فى 
آخر ثالث أو أربع سنوات، وأصبحت تتبنى 
مبادرات تحرك مجتمع التصميم ومجتمع 
اإلبداع كله فى مصر، وبالتالى تحولت إلى 
منظومة أو منصة متكاملة، فاستحقت 
بالفعل أن تكون من أشهر وأقوى المجالت 

التى تتحدث بالعربية.

فاروق حسنى:

مجلة البيت هى مطبوعة فاصلة 
فى تاريخ اإلعالم المصرى عندما 
نتأمل طوال عقدين من الزمان 
كيف كانت المجلة فارقة، بكل 
نجدها  وموضوعاتها  توجهاتها 
تسجل وجدان المجتمع المصرى 
بكل إبداعاته سواء المعمارية أو 
إثراًء عظيًما  الفنية، فهذا كان 
للمجتمع وصورة حية لحقبة زمنية 

فى تاريخ الوطن.

�تأدهم نديم:  وان العالم�ي
ئ
ن ا

آ
ا

مجلة البيت وعلى مر عقدين من الزمان تمأل فراًغا 
فى الساحة الفنية والثقافية والصناعية المصرية. 
فبقدر أنها نافذة للمصريين على ما يحدث فى العالم 
فى مجال الفن والديكور والتصميم فهى أيًضا أصبحت 
اآلن نافذة يرى بها العالم ما وصلت إليه مصر من 
إبداع وتصميم وتحديث وفكر متطور. مع بداية عقدها 
الثالث أتمنى أن نرى البيت سفيًرا للصناعة المصرية 
فى إصدارات تخاطب العالم ورقًيا وإلكترونًيا. فلنا 
أن نفتخر بالمبادرات واللقاءات التى جمعت النخبة 

المصرية حولها. وقد آن أوان العالمية.

يان ثيسليف 
سفير السويد بالقاهرة: 

أود أن أشيد بالجهود الرائعة التى بُذلت على مدار العشرين عاًما الماضية فى إلهام 
القراء بالتصميمات الجميلة، فالتصميم ليس ترًفا، بل ضرورة، فهو يطور من حياة 
الناس ويجعلها أكثر استدامة. وأود أن أشيد برئيسة التحرير المدهشة األستاذة 
سوسن مراد، لرؤيتها المميزة التى استطاعت أن تضع مجلة البيت فى الصدارة 
فى مصر والشرق األوسط بأكمله، كما أتوجه أيًضا بالشكر الخاص إلى مؤسسة 

األهرام.
على مدار السنوات الماضية، عملت سفارة السويد فى القاهرة بشكل وثيق مع 
مجلة البيت فى عدة مناسبات، كما تم عرض السفارة ومقر إقامة السفير فى 
المجلة أكثر من مرة، وأنا متحمس ولدّى الكثير من التوقعات لإلصدار الخاص من 
المجلة حول التصميمات السويدية، وال أستطيع االنتظار حتى يتم إصداره فى 
سبتمبر المقبل. وأخيًرا أتمنى للمجلة سنوات عديدة مقبلة من اإلبداع والجمال 

وأتطلع لمواصلة المزيد من تعاوننا مًعا.

شريف عبد الهادى:

مجلة البيت بالنسبة لى تمثل مصدر موثوق لالتجاهات الدولية 
فى التصميم والديكور واألناقة. من الالفت بالنسبة لى كيف 
أنه خالل السنوات الثمانى الماضية الصعبة فى حياة المصريين، 
لم تعبر المجلة الظروف الصعبة فحسب، بل ازدهرت ووصلت 
إلى أن تكون مرساة للتصميم فى الشرق األوسط. يمكننى أن 
أتوقع الكثير من النجاح فى المرحلة القادمة.... حًظا سعيًدا.

كريم مختجيان:
اها �ي ا اإ �ن ��ت

ى م�ن
ا�ت ال�ت ل��ي ا ل �ب

�ن ��ت
�ن

الميالد واحد من أنبل التعبيرات فى حياتنا، لهذا 
السبب نحتفل به. ولكل مولود آماله ورغباته وأحالمه، 
وثروته الخاصة، و»البيت« بالتأكيد لديها كل هذا. وها 
نحن نحتفل بالحياة التى منحتنا إياها البيت خالل 
هذه السنوات العشرين. فى العشرين كل شىء ممكن، 

والمستقبل بالتأكيد واعد للغاية.

هانى سعد:

�ت  �ي �ن ا�ت ال�ن ع�ي ع المر�ب م�ت ئ
ا

على مدار األعوام ومنذ بداياتى فى مجال 
الديكور والعمارة، ومجلة البيت من أمتع 
وأفضل المرجعيات الفنية والثقافية. هى 
الفنانين  كل  تكوين  من  يتجزأ  ال  جزء 

والمصممين المصريين والعرب.
شكًرا مجلة البيت وشكًرا سوسن مراد 
على إظهار الحس الفنى واإلبداعى بداخلنا.

د. زاهى حواس: 

استطاعت مجلة البيت خالل السنوات القليلة 
الماضية أن تطل علينا بالمقاالت والصور 
الجميلة التى ترسم لنا حياة مليئة بالفن والعمارة 
والديكور.. أصبحت المجلة صديقة لكل األسر 
المصرية وتجمع بين سحر الماضى وإبداعه 
لترسم لنا مستقباًل سعيًدا ومبهًرا ورائًعا.. 

مبروك.

عمرو حلمى:

ى
�ت �ي لح�ت

ا هو الدور ا هدن
ما تقوم به مجلة البيت حالًيا من طرح 
مبادرات مهمة مثل القاهرة 18 وغيرها 
يعتبر هو الدور الحقيقى للمؤسسات 
العريقة مثل مجلة البيت ابنة المؤسسة 
العمالقة األهرام، لعمل حراك فى الماء 

الثقافى والفنى الراكد.

د. طارق توفيق: 
مر

لق م��ت ئ
ا دد و�ت �ب

�ت
عشرون عاًما مرت على مجلة البيت وهى فى تجدد وتألق مستمر 
تساهم فى االرتقاء بالذوق العام وتلقى الضوء على أحدث االتجاهات 
للمصممين المحليين والعالميين، ليجد الذوق الرفيع طريقه إلى البيوت 
المصرية الحديثة، فى الوقت ذاته الذى تغطى فيه المجلة برئيس 
تحريرها المتميزة وفريق العمل الشاب جوانب الحفاظ على التراث 
ومناقشة دور القاهرة بعد انتقال دواوين الحكومة إلى العاصمة اإلدارية 
الجديدة. تهنئة لمجلة البيت ببلوغ العشرين ودائًما بمشيئة اهلل مستمرون.

احتفى مبدعو ومثقفو ومفكرو وصناع مصر بمرور عشرين عاًما على إصدار مجلة البيت بمجموعة ضخمة من الرسائل 

التى حملت تقديًرا لدور المجلة التى باتوا جزًءا من تاريخها ومجتمعها الذى ابتكرته وأصبحت حلقة الربط بين أوصاله.

تنوعت الرسائل فى مضمونها إذ يحمل كل منها وجًها من وجوه مجلة البيت المختلفة، والتى تعكس احتفاءها بالتنوع 

واالختالف، وثراء محتواها الذى مكنها من أن تتحدث إلى كل مبدع بلغته الخاصة وأن تصبح جزًءا من وعيه وتشكيله 

قضايا   وتطرح  القراء  من  األوسع  المجتمع  وتهم  تهمهم  التى  القضايا  تشاركهم  وكذلك  األحيان،  بعض  فى  وذكرياته 

الحفاظ على الهوية وتطوير الذوق.
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عمرو عرنسة:

مشوار طويل تغير فيه المشهد اإلبداعى 
فى مصر وكانت دائًما مجلة البيت مواكبة 
لهذه التغيرات مما جعلها منبًرا للمبدعين 
المصريين من مصممين وأسطوات حرفيين 
ومصنعين. مجلة البيت كانت على طول 
المشوار وستظل نقطة التالقى للمبدعين 

المصريين.

رائف فهمى:
و��ت �ن �ت م�ت م�ي صم�ي ص�ت �ت م�ن

معرفتى بمجلة البيت بدأت كمجلة تخصصية 
للتصميم الداخلى، وقد رأيتها تنمو خالل 
السنوات إلى منصة تصميمية متنوعة لتشكل 
رباًطا وثيًقا بين القارئ والمتخصص، ولتغدو 
إحدى أهم المنصات لالنطالق فى رحلة 
استكشاف وسبر آفاق عالم التصميم كاماًل 

بجميع تنوعاته اللحنية.

هشام غراب:

د اد ورا�ئ دع وحب عمل م�ب
شكًرا مجلة البيت، عشرون عاًما مضت من 
العمل المبدع والجاد والرائد فى دعم وإبراز 
قيمة التصميم والفنون والثقافة فى مصر. وقد 
نجحتم فى جذب قاعدة عريضة من القراء 
من محبى الثقافة والفنون. لكم منى التهنئة 
والشكر على هذا العمل الرائع مع مزيد من 

النجاح واالزدهار.

أكرم المجدوب:

حتى عام 2٠٠٠ لم تكن تصدر فى مصر مجالت تهتم 
بالتصميم والفن، ولم نكن نجد إال المجالت األجنبية، 
حتى صدرت مجلة البيت متميزة منذ أول أعدادها، فى 
المحتوى واإلخراج والطباعة، وعاًما بعد عام تتطور وتزداد 
تألًقا وحرفية. اآلن وقد أتمت عامها العشرين نتطلع 

لمستقبل أنجح وأكثر جماالً وحرفية.

شهيرة فهمى: 
ا عً ا ومم�ت عً واًرا را�ئ كان م�ث

أود أن أعرب عن تقديرى لمجهودكم االستثنائى والمتميز 
دائًما. فعلى مدار 2٠ عاًما قمتم بدعمى فى جميع 
مشاريعى وأعمالى للديكور. وقد كان مشواًرا رائًعا وممتًعا 
معكم بسبب مساندتكم لى منذ بدايتى. أيًضا جلسات 

التصوير اإلبداعية التى كانت تبرز جمال أعمالى.
أهنئكم بمناسبة العيد السنوى العشرين، وأتمنى المزيد 

من النجاح.

محمد طلعت:
ل�ة لمصر م�ج

منذ تخرجت تقريًبا أو بعدها بقليل وأنا أتابع مجلة البيت. وكان يعجبنى 
جًدا فكرة أن المجلة تقترب من حياتك كلها، بكل تفاصيلها، تهتم بالذوق 
والفن وتحاول أن ترتقى بالذوق العام، فى وقت كان صعًبا جًدا أن أجد 
مجلة تهتم بالفن والذوق. ومجلة البيت ال تناقش فقط هذه القضايا على 
الورق وإنما رأيتها تنزل ألرض الواقع وتحتك بالفنانين والمثقفين والمصممين، 
وتقرب بينهم وبين بعضهم البعض، وتقرب بينهم وبين أنواع فنون مختلفة، 

وتقرب بينهم وبين الناس.
وجدت صالونات ثقافية، وجدت زيارات ميدانية لبلدنا الجميلة ومصانعنا 
العريقة، ومبانينا الجديدة كما التراثية. مجلة البيت لم تعد فقط للبيت، بل 
أصبحت لمصر كلها، تهتم بمصر وقضايا مصر وتاريخ مصر ومستقبل مصر.

نضال بدر:
�ت  �ي ا�ب ال�ب لى �ب اك اإ �ب من ال�ش

أحياًنا يكون اللقاء قبل المعرفة بسنين طويلة، 
هذا حالى مع مجلة البيت، حيث إنها كانت 
المرجع المحلى لنا فى سنوات الدراسة الجامعية 
لكل ما هو متعلق بالتصميم، باإلضافة إلى أنها 
كانت الدليل لمعرفة كبار المصممين المصريين، 
وأطلق على هذه المرحلة )شباك البيت(، حيث 
إننى كنت أتطلع إلى الدخول منبهًرا بالمحتوى. 
إلى أن شاءت األقدار أن أدخل من )باب البيت( 
وأصبح عضًوا فى هذا المكان الذى طالما 
كنت أتوق إليه. كل عام والبيت فى تطور والفريق 

فى ازدهار.

ُشّشة كمال:
ل �ي �ب الدور ال�ن

على مدار التاريخ كان ومازال الفن بكل 
أنواعه أنبل صناعة أتقنها البشر. وصناعة 
تدوين وتأريخ وتسجيل الفن ال تقل عن 
الفن نفسه نباًل وأهمية. من زمن الكتابة 
على جدران المعابد والتدوين على أوراق 
البردى، كان تأريخ الفن دائًما الشغل الشاغل 
للحضارات والشعوب. شكًرا لمجلة البيت 
ألنها بتقوم بدور نبيل، وألنها امتداد لصناعة 
الفن من غيرها يمكن أن يموت. شكًرا على 
كل حرف وصفحة وصورة أوصلتم بها للناس 
جمااًل ورقًيا وشاركتم بها فى إظهار أن 
بلدنا وعقولنا وأرواحنا تبقى أجمل وأحلى.

محمد سعيد:
المدرس�ت

كانت بداية تعرفى على مجلة البيت 
فى عام صدورها األول، وكانت 
شركتى فى عامها الثانى، فعاصرت 
تطور المجلة، والذى كان مواكًبا 
لتطور شركتى ومسيرتى أيًضا. 
مازلت أذكر أول جلسة تصوير لنا 
مًعا فى مقر الشركة السابق فى 
جاردن سيتى حيث كان أفضل ما 
استهلت به الشركة عهدها، ومنذ 

ذلك الحين أصبحنا أصدقاء.
واآلن تطورت مجلة البيت من مجرد 
إصدار إعالمى إلى لوبى يجمع 
كل المهتمين بالعمارة والتصميم 
والفن الرفيع، وفى يوم قريب ستصبح 
مدرسة -بل وحركة- تجمع كل 
هؤالء. فى عيد ميالد مجلة البيت 
العشرين أتقدم مخلًصا بأسمى 
التهانى واألمنيات بمزيد من النجاح 
والتطور، وأود أن أعبر عن سعادتى 
الشخصية واعتزازى بحسن الرفقة 

على مر السنوات.

نبيل غالى:

البيت هو األمان والراحة.. البيت هو أول مبنى فى تاريخ المعمار، بدأ بكهف وتطور إلى 
مختلف األشكال. وألن البيت له هذه المكانة فكان من الطبيعى أن تتعدد المجالت 
الصحفية فى االهتمام به. ولعل مجلة البيت هى إحدى أهم هذه المجالت، وعلى مدى 

عدة سنوات أثرتنا بما تعرضه لنا من مختلف النماذج والحلول واألذواق.
ولكن دعونا نتوقف ونقر أن مجلة البيت فى الفترة األخيرة خرجت عن أسلوبها فى 
مجرد العرض إلى الخوض فى مجال أكثر أهمية، فتبنت قضايا غاية فى األهمية؛ قضايا 
تتعلق بالمعمار، فكان االهتمام بالتراث والعمارات ذات الطابع األصيل من بيوت أثرية 
كبيت المعمار إلى عمارات وسط البلد إلى الكثير عن تبنى ونهج حقيقى للحفاظ على 

ما نملك من تراث عظيم.
ما أحكيه هو ما تم وشاركت فى بعضه، فكل التحية والتقدير لكل من شارك فى إتمام 

هذه األعمال، وكلى أمل فى مزيد من االزدهار والتفوق.

أيمن العزباوى:
وق المصرى  طور�ت الدن

»البيت« بالنسبة لى مشروع هوية وليست مجرد مجلة، فلها يد فى تطور الذوق 
المصرى واالحتفاء بالهوية المصرية، فهى ليست مجلة صالونات إنما هى مجلة 
لإلبداع المصرى، وبجانب إصرارها على مساندة المصمم المصرى أخذت دوًرا 
فى تثقيفه بنقل أحدث التصميمات على صفحاتها، وأخيًرا كان دخولها كفاعل 
فى المحافظة على أحياء القاهرة والنهوض بها والحفاظ على هويتها. فشكًرا 

لرئيس التحرير ومجلة »البيت«.

كريم الحيوان ونيهال لهيطة:
�ت ودعم واء وحر�ي اح�ت

مجلة البيت بمثابة بيتنا بكل ما يحمله مفهوم البيت من احتواء وحرية ودعم ومساحة 
للتفاعل والتقدير، بتنوع اهتماماتنا من تصميم لفنون وثقافة، نجد مجلة البيت دائًما 

الشريك والصديق األفضل دائًما. سنة جديدة سعيدة وملهمة لكم ولنا.
عزيزة الطنانى:

مر
عاون م��ت �ت

أود أن أهنئ مجلة البيت بعيد ميالدها 
العشرين، حيث بدأت الصداقة بيننا وبين 
مجلة البيت منذ إنشائها ومازال مستمًرا 
بنفس القوة؛ تعاون ميدانى وخالق من 
خالل تقديم أحدث التصميمات التى نشرتها 
مجلة البيت لقرائها، وبذلك ساهمت المجلة 
فى تعريف القراء والمتخصصين بما فى 

األسواق العالمية.
ومن أهم األحداث كانت دعوة المصممة 
العالمية »نينا كامبل« إللقاء محاضرة فى 
عشاء فاخر وعرض خاص ألحدث تقنيات 
الديكور الداخلى، وقمنا برعايته مع مجلة 
البيت بحضور يتعدى ٥٠٠ ضيف. وهذه 
الصداقة وهذا التعاون مازاال فى قمتهما 
ونتمنى النجاح المستمر وإلى أفضل وأفضل.

عالء محمود:
�ين ع للمصمم�ين المصر�ي

 الد�ن
و�ت

�ت
2٠ سنة من العبقرية فى توطيد العالقة بين المصمم 
والعميل. مجلة البيت أعطت قوة الدفع لمجموعة المصممين 
المصريين من أبناء جيل 2٠٠٠ الذين أتشرف باالنتماء 
لهم جميًعا، والذين ـ فى رأيي ـ أحدثوا ثورة فى مجال 
التصميم الداخلى والالندسكيب للبيوت المصرية المعاصرة، 
لم تكن تتحقق بدون دعم مؤسسة عريقة مثل األهرام أو 
مجلة عظيمة مثل مجلة البيت. فإلى مزيد من التقدم 

وعقبال 1٠٠ سنة.

هالة صالح:
رارن المهارا�ت  �ب ل�ت اإ م�ب

والمواه�ب
كانت مجلة البيت واحدة من أولى المجالت 
التى قدمت فكرة إبراز األماكن والمساحات 
الجمالية. وقد أولت اهتماًما باستغالل 
المساحات واالستفادة من الجدران وإبراز 
المهارات والمواهب التى عظمت من جماليات 
هذه الجدران. كانت دائًما لحظة مثيرة لى 
عندما أتلقى مكالمة من مجلة البيت إلرشادهم 
عبر مساحة أنشأناها مًعا. النقاش حول 
الفكرة الكامنة وراء بناء الفضاء العمرانى 
وصياغة المفهوم الكامن وراء الفضاء ثم 
تنفيذه واستكشاف األخطاء وإصالحها 
لتحقيق رؤية تنبض بالحياة وتأخذنا فى 

روح المشروع.
كانت لقاءاتى معكم دائًما تنتهى بابتسامة. 
وشكًرا لكم لتذكيرى بمدى نجاحكم وسعادتى 
لوجودى معكم. أنتم مجلة تقدر المواهب، 

وأهنئكم بمناسبة 2٠ سنة من النجاح.
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أمينة غالى:
ء من الرحل�ت رن حب

تلعب مجلة البيت دوًرا مهًما فى الهندسة 
المعمارية والفن والتصميم الداخلى فى 
مصر، ويسعدنى جًدا أن نكون جزًءا من 
هذه الرحلة ونحتفل بعيدها العشرين مًعا.

عزة فهمى:
ى الصدار�ت

ًما �ن
دا�ئ

2٠ سنة من الفن واالبتكار وتقديم 
المواهب، كنتم دائًما فى الصدارة. فشكًرا 

لكم.. أمتعتمونا.

كريم العسال:
ع ع�ت كمصدر ومر�ب ى الطل�ي

�ن
فى ظل ظهور واختفاء العديد من المجالت 
والمطبوعات خالل العقد المنصرم ظلت مجلة 
البيت محافظة على مكانتها وثباتها فى الطليعة 
كمصدر ومرجع للحركة التصميمية والفنية 
مواكبة لكل ما هو جديد فى العالم ناقلة الكثير 
من التجارب فى المجاالت المختلفة وراصدة 
لكل ما هو جديد ومميز محلًيا، مشتركة ومؤثرة 
فى هذا النسيج المحلى لتصنع دوًرا منفرًدا 
كمنصة قوية لكل مصمم ومصنع وفنان أو ذى 
حرفة ولتكون مرجًعا ال غنى عنه. شكًرا مجلة 

البيت وكل سنة وأنت طيبة.

رامى الجندى: 
�ة اع�ة المصر�ي م والص�ن صم�ي داعم�ة ال�ة

كانت مجلة البيت ومازالت المنصة األكثر انتشاًرا 
للمصممين والصناع المصريين على مدار سنوات، 
وعامود التواصل المقروء فى هذا المجال، 
وحافظت على هذه المكانة حتى فى عصر 
سيطرة وسائل التواصل االجتماعى. كل عام 
ومجلة البيت بخير ودامت تساند وتدعم التصميم 

والصناعة المصرية.

كريم الشافعى:

األول  الملتقى  أصبحت  البيت  مجلة 
والمتنفس اإلعالمى الرئيسى للصناعات 
بأشكالها  الفنية  والدوائر  اإلبداعية 
المختلفة.. أوجدت بيًتا حقيقًيا للفن 
التشكيلى واإلبداعى، وتقود مجلة البيت 
حركة غاية فى األهمية لتعريف المجتمع 
بكل ما هو جديد فى عالم التصميم والفن 
ولتشكيل الذوق المصرى المعاصر والذى 
يعكس الهوية المصرية والتى تؤثر وتتأثر 
بمجتمع إقليمى ودولى مفتوح بسبب 
العولمة. فتبنت مجلة البيت هذا الدور 
لخلق مساحة للتفاعل بين الالعبين فى 
المجاالت التصميمية واإلبداعية والذى 
للنهوض  عديدة  مبادرات  منه  انطلق 
بالمجتمع الفنى المصرى المعاصر. وقد 
تعاوّنا مع مجلة البيت فى عدة مشروعات 
فنية نعتز بها ونفخر بالدور الذى لعبته 
فى دعم القطاع الفنى وكلها القت نجاًحا 
رائًعا. كل سنة ومجلة البيت طيبة، وكل 
سنة وهى تجمع كل أصحاب الفنون 
والمصممين والمبدعين، وكل سنة وهى 

تأخذ من الذوق المصرى وتعطى له.

كوكا عزت:
�ت �يْ « هى ال�بَ �ت �ي »ال�ب

البَيْت هو »المكان الذى يعتاد 
اإلنسان أن يبيت فيه، أى يقضى 
الليل، سواء نام أو لم ينم. وال 
يشترط فيه أن يكون مبنًيا«. 
ولذا فأنا أحتفظ بأعداد كثيرة 
هذه  لكل  البيت  مجلة  من 

األسباب.

رندة فهمى:
�ت �ي ل�ت ال�ب م�ب ر �ب

حن
�ت

�ن �ن
نحن نفتخر بوجود مجلة البيت فى مصر، 
وخروجها فى هذا المظهر الفاخر الذى 
تنافس به المجالت األجنبية فى هذا 
المجال. والمجلة تلقى الضوء على مجاالت 
عدة ثقافية وفنية وأحداث قومية، باإلضافة 
إلى إلقاء الضوء على البيوت المصرية، 
من قديمة وحديثة ذات طابع خاص، حتى 
يستفيد منها القارئ، وتعرفه على الفنانين 
المجاالت  فى  المبدعين  المصريين 
المختلفة. ولقد سعدت بوجود مجلة البيت 
وأعدادها فى مكتبتى التى لها مكانة 
خاصة فى حياتى. شكًرا جزياًل على هذا 

المجهود الرائع.

راجية عبد الوهاب:

�ت العمل  �ت �ي �ت ور�ن �ت الصد�ي
كانت مجلة البيت بمثابة الصديق ورفيق 
العمل منذ صدور عددها األول، كانت 
بداياتنا، أنا وبناتى الثالث، فى معرض 
أثاث صغير فى منطقة هليوبوليس الجميلة، 
كان مخصًصا لعرض األنتيكات واألثاث 
الكالسيكى الذى كان الرائج فى مجال 
الديكور آنذاك، وأتذكر بكل الحب والعرفان 
مشاركتنا فى كل إصدار شهرى لمجلة 
البيت المتخصصة فى االرتقاء بالذوق 
العام، وعرض كل ما هو جديد فى مصر 
فى عالم الديكور، فضاًل عن وجودنا على 
غالف مجلة البيت فى أكثر من عدد. 
وعندما توسعنا كانت مجلة البيت السباقة 
فى عمل الريبورتاجات والمقاالت، وهو 
ما كان له أثر فعال فى اجتذاب قاعدة 

عريضة من العمالء.
وأود أن أخص بالذكر المصور المحترف 
نذير هاشم رحمه اهلل، وزوجته نينت، 
على عملهما الدؤوب واحترافيتهما وجلدهما 
أثناء جلسات التصوير الطويلة التى أسفرت 
عن دقة التفاصيل واالحترافية العالية.

ذكرياتنا مع مجلة البيت ستظل فى عقولنا 
وقلوبنا رغم أننا أغلقنا معارضنا منذ 
فترة ليست بالقريبة لتفرغ بناتى لالهتمام 
بمكتب الديكورات المتخصص. فتحياتى 
بالتوفيق دائًما لمجلة البيت العريقة فى 

عالم الديكور.

هالة خيرت:

مجله البيت ممثلة لمؤسسة األهرام 
بتاريخها العريق، من أكثر المجالت 
التى كانت ومازالت لها تأثير ودور كبير 
فى رحلتنا، حيث كانت نشأتها حريصة 
على التعامل معنا وعرض منتجاتنا 
على صفحاتها. وكانت دائًما وأبًدا 
لديها تمسك شديد بأن يكون فريقها 
مدعاة للفخر، ولن أنسى أبًدا أحلى 
وأجمل األوقات مع أدق وأروع وأقوى 
المصورين المبدعين نذير هاشم رحمه 

اهلل. 
وأجمل ما فى هذه المجلة هو حرصها 
الدائم على التنوع الذى يثير اإلبهار، 
وعمل ش«ء مختلف ومؤثر. ومن المشاريع 
الجميلة جًدا المبادرة التى بدأتها المجلة 
منذ فترة وتكمل مشوارها معها، وهى 
توثيق عمارة وعظمة بيوت مصر القديمة. 
وكانت مشاركتى فى مشروع وسط 
البلد مع المبدعين المعماريين ومصممى 
الديكور فى أجمل المبانى شيئا فى 
منتهى الروعة، وتجربة ال تنسى، وتبقى 

فى الذكريات الجميلة.

هادية خيرت: 

إنها البيت، األسرة، الدفء، األمان، كل 
هذا يمثل شريط ذكرياتى مع مجلة البيت.
رحلة طويلة منذ إصدار العدد األول من 
المجلة، وأتذكر انتظار كل عدد جديد بشغف 
شديد، وانتظار ردود أفعال القراء، حيث 
كنا من أوائل المشاركين فى تكوين أسرة 
»البيت« التى ومنذ البداية وهى تسعى دائًما 
للبحث عن ونقل كل ما هو جديد ومميز 

فى مجاالت شتى من ثقافة وفنون.
وفيما يخص عالمى »عالم الديكور وفنونه« 
كنا نسعى مًعا إلضافة وعرض كل ما هو 
جديد. فكبرنا مًعا ومرت بنا السنون لتصبح 
مجلة البيت متفردة فى عالم الفنون. وأتمنى 
أن نظل أسرة واحدة ندفع بعضنا البعض 
إلى األمام. فشكًرا لمجلة البيت لجعلى 

جزًءا من أسرتها المبدعة.

�ت السعاد�تمحمد الناصرى: �ي �ب
السعادة تسكن فى األشياء الصغيرة.. حوار شهى كحافة هاوية.. شهوة 
افتتاح الهدايا.. مراودة عطر للذاكرة.. أحضان بوابات تفضى إلى الدهشة.. 
صحوة من حلم عزيز.. أغنية لها تأثير األفيون.. بهاء القاهرة فى مرايا 
الذاكرة.. رائحة كتاب جديد.. فن يثير الحواس.. فى عيد ميالدك يا 
»بيت«، أقر بأنك استطعِت أن تختزلى كل ذلك، فى كثير من األحيان، بأناقة 

وبهاء ومحبة وإخالص شديدين على مدار عشرين عاًما.

ك�ت الرحل�تإيهاب مختار: ر�ي �ث
خالل رحلتى مع العمارة والتصميم 
فى السنوات الخمس والعشرين الماضية 
كانت مجلة البيت معى فى عشرين 
سنة منهم. كانت شريكة الرحلة، كانت 
المرايا التى أستطيع من خاللها أن 
أرى كل الجديد وكل ما يحدث سواء 
من مشاريع أو معارض، كانت دائًما 
مصدًرا للمعلومة التى لم تكن متاحة 

قبلها.
وحين تطورت الدنيا تطورت مجلة البيت 
هى أيًضا وأصبحت أكثر من مجرد مصدر 
للمعلومة، ففى السنوات األخيرة أصبحت 
ساحة للفكر وملتقى ألصحاب الرأى 
فى مجال التصميم على كل مستوياته. 
وذكرتنا بالصالونات الفكرية واألدبية 
التى لطالما أخرجت كبار األدباء والمفكرين، 
وهاهى »البيت« تقوم بدور كبير فى 

اكتشاف المواهب والكنوز فى مصر.

وليد عرفة:

ى مصر
هد �ن صدر الم�ث �ت �ت

عامها  اليوم  أتمت  البيت  مجلة 
المطبوعة  هى  ومازالت  العشرين 
التى  والعمارة  بالتصميم  المختصة 
البلد  مصر؛  فى  المشهد  تتصدر 
فى  اإلنسانية  رحلة  منه  بدأت  الذى 
مسئولية  وهذه  والعمارة.  التصميم 
رفيًعا.  شرًفا  تكون  أن  قبل  جسيمة 
فى  أسهم  من  لكل  ونبارك  نهنئ 
عمال  المجلة؛  هذا  استمرارية 
والمحررين  اإلنتاج  وفرق  المطابع 
والكّتاب واإلدارة وال أنسى صديقتى 
األستاذة  التحرير  رئيسة  العزيزة 
لهم  العرب. وندعو  سوسن مراد عز 
االرتقاء  فى  بالتوفيق  جميًعا 
على  المجلة  قدرة  وزيادة  بالمحتوى 
المنافسة القوية فى عصر السماوات 

والعوالم المفتوحة.
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كريم والى:

2٠ عاًما من اإلبداع ونشر الثقافة والذوق على 
صفحاتها. عرفتها عندما التحقت بكلية الفنون 
الجميلة عام 2٠٠2، وكانت بالنسبة لى مصدر إلهام 
ودليل لألحداث الفنية والثقافية فى مصر. كنت 
أنتظر صدور العدد كل شهر ألشتريه من مكتبة 
بجوار الكلية لتصبح مجلة البيت جزًءا أساسًيا من 
حياتى لفترات طويلة، وحتى بعدما أنهيت دراستى 
وبدأت حياتى العملية، مازلت حتى اآلن أحتفظ 
بأعداد من أوائل إصداراتها فى مكتبتى. ومع مرور 
السنين كان لى الشرف أن أصبحت أحد أفراد 
مجتمع التصميم فى مصر وأن أشارك أساتذتى 
وزمالئى من المبدعين والمصممين والمثقفين الذين 
تعرفت عليهم من خالل البيت فى االحتفال واالحتفاء 
واستعادة الذكريات التى تربطنى بصفحات المجلة 

على مدار 2٠ عاًما.
سعيد جًدا بمشاركتى مجلة البيت العديد من األحداث 
الفنية والثقافية فى مصر وأتمنى لكم مزيًدا من 

اإلبداع والتألق والنضج.

راجا قابيل:

كانت البيت دائًما المجلة المصرية الوحيدة التى تعكس حًقا 
المنازل المصرية والتراث المصرى والحرفى، وكذلك جميع 
الفنانين  داخــل  استيعابها  يتم  وكيف  العالمية  االتجاهات 
المصممين.  لجميع  موطن  بالتأكيد  فهى  لذلك  المصريين، 
وتوالت  مــرة،  أول  فيها  كنت  أن  منذ  سنة   18 مــرت  لقد 

األحداث بعدها، حتى أصبحت فعاًل بمثابة »البيت«.

أحمد فكري:

ل ��ي
لم��ت

عمل�ت ا
مجلة البيت عملت المستحيل وجمعت كل 
المصممين المصريين تحت مظلة واحدة، 
وهذا ما كنا نفتقده قبل وجود مجلة البيت، 
وقد كان لى الشرف أن أكون متواجدا معهم 
كمعمارى مصرى، كما كان حضورى صالون 
البيت يوما للتاريخ ال ينسى، وخصوصا 
مع نقاشنا حول الهوية المصرية وتأثرها 

مع السنين. كل سنة وأنتم طيبون.

أمير دوس:

ع  �ي �ب
�ث
�ت
�ت و �ي ا�ب �ب �ي �ت اإ طا�ت

د��ين للم�ب
من وقت تأسيس شركتنا فى 2٠٠٣ بدأنا 
فى التعرف على المجالت فى هذا السوق 
التى يمكن أن نعلن من خاللها، وكان هناك 
بعض األسماء ودائًما كانت تذكر مجلة 
البيت فى هذا الصدد، حتى كان أول احتكاك 
لى معها فى أواخر 2٠٠٣ والمفاجأة بالنسبة 
لى كانت أن المجلة مكتوبة بالعربى على 
العكس من كل المجالت األخرى التى كانت 
تنشر باإلنجليزية، وعندما قرأتها وجدت 
أن المعلومات بداخلها قيمة جًدا، ومليئة 
بالمعلومات ولها طابع خاص جًدا. واليوم 
بعد 1٧ عاًما من وجودى فى المجال، 
ووصول المجلة لسن العشرين، أعتقد أن 
مجلة البيت حافظت على العديد من األشياء 
طوال هذه الفترة، مثل المحتوى الداخلى 
للمجلة الذى يقدم طاقة إيجابية طول الوقت 
رغم تغير رئيسات التحرير، من سيلفيا 
النقادى إلى سوسن مراد، وطوال الوقت 
يهدف المحتوى إلى دفع السوق وتحريكه 
بسرعة وتشجيع المبدعين فى الفن والتصميم. 
وأمام ذلك ال أملك إال أن أرفع القبعة تحية 
لمجلة البيت، وأتمنى أن تستمر بنفس 
المجهود والمحتوى. ويا رب نقدر نلحقكم.

سعاد مردم بك:
ا�ت  كر�ي �ت الدن �ي �ب

�ين وال��ن
ارتبطت بمجلة البيت فى بداية 
إقامتى فى القاهرة، وكانت تجربة 
قصيرة ولكن ثرية، كونت خاللها 
صداقات وذكريات أحافظ عليها 
بمحبة وحنين أليام على البال، 
برفقة مبدعين فى كل المجاالت 
الصحفية والفنية والثقافية.. 

أتمنى لها النجاح الدائم.

نادين عبد الغفار:
ا اح�ن �ب

ا�ب �ن س�ب
ئ
هم ا ئ

من ا
شكًرا لمجلة »البيت« على عطائها الدائم 
المصممين  لكل  المستمر  ودعمها 
الداخليين فى مصر. إن ثمرة العمل 
المشترك بيننا من أهم أسباب نجاحنا، 
فلكم منا كل الحب والشكر والتقدير.

عماد عبد الهادى:

2٠ عاًما من النجاح المتواصل، 2٠ عاًما 
من اإلبداع، نجحت مجلة البيت وفريقها 
ـ وأنا واحد منهم  ـ فى ترك بصمة ثرية 
فى عالم الصحافة المتخصصة فى العالم 
العربى تضارع أعتى المجالت العالمية 
فى مجالها، وأضافت لى الكثير وأثرت 
خبرتى الفنية، وساهمت فى تطور مسيرتى، 
البيت بيتى منذ عشرين عاًما، وكم أنا 
فخور بها وبانضمامى إلى هذه المدرسة 
المميزة عروس مؤسسة األهرام العريقة، 

كل الشكر واالمتنان أنى معكم.

رامى عفت:

ال يكتمل مزيج المجتمع 
اإلبداعى إال بتواجد عناصر 
متنوعة وقوية، وعلى مدار 
2٠ عاًما تظل مجلة البيت 
عامالً محفًزا لجميع عناصر 
هذا المزيج بمصر، وكونها 
منصة قوية تسلط الضوء 
على المبدعين وإبداعاتهم، 
وقوتها فى توصيل ونشر 

الفكر الجمالى.

ه�تعاليا الطنانى: الوا�ب
  أتذكر حينما كانت مجلة البيت مجرد مشروع وفكرة  منذ 2٠ عاًما، ومنذ هذه 
اللحظة  بدأت  العالقة  بينى شخصًيا وبين شركتى والمجلة، حيث كنا منذ 
العدد األول على صفحاتها، وعن طريقها وصلنا إلى بيوت العالم العربى، 
وأصبح لنا كمصممين ومصنعين وموردين  مصريين واجهة  نبرز فيها مواهبنا، 

و عن طريقها نتعرف على بعض، هذه الواجهة هى مجلة البيت.

سامح إسماعيل:
م�ت الحطن م�ي

�ت
مجلة »البيت« اسم غال فى تاريخى الفنى كمصمم 
للحروفية وكفنان بصرى. وقد تشرفت بتصميمى 
لشعار المجلة سنة 2٠٠٠. ومنه انطلق اسمى كمصمم 
شعار بالعربية فى مصر. ولذا فأنا أعتز بشعار 
البيت وأعتبره تميمة حظى. تمنياتى بالتوفيق الدائم 
للمجلة المتميزة، وكل الشكر والتقدير لفريق اإلعداد 
الفنى والصحفى ولقيادات المجلة المتميزة فى 
مصر والعالم العربى منذ التأسيس وحتى اآلن. 

وكل سنة ونحن فى البيت الكبير.

حسام نبيل:
ع �ي وق ر�ن رن ودن م�ي

وى م�ت م��ت
فى عيدها الـ 2٠ أهنئ مجلة البيت والفريق القائم عليها على 
استمرارهم فى الريادة وتقديم محتوى متميز وذى قيمة وذوق رفيع 
ملم بالتطور العالمى فى مجال الديكور والعمارة، والبحث عما هو 
جديد، فهى أصبحت مرجعية فى هذا المجال للقارئ فى مصر 
والوطن العربى. وأود أن أشكر فريق العمل على مشاركتى معهم 
خالل هذه الرحلة المليئة باإلنجازات. نحن فخورون دائًما بما تقدمه 
مجلة البيت ونتمنى لها دومًا النجاح واالستمرار فى الدور الريادى.

عصام درويش:
ر ا�ي ل�ن ومعن �ت مودن�ب م�ن

�ن
البيت إضافة مضيئة لإلعالم والصحافة المصرية، 
بدأت رائدة بالجرأة فى خلق نموذج مختلف ومغاير، 
وأكثر جاذبية فى التفاعل والتواصل مع الجمهور.. 
كل التحية والتقدير للقائمين عليها، ومزيد من 

اإلبداع.

�تيحيى العاليلى: حصن الهو�ي
أبارك لمجلة »البيت« بمناسبة 
مرور 2٠ سنة على صدور عددها 
األول، فهى دائًما تحافظ على 
الهوية المصرية فى التصميم 
 والفنون والعمارة، وقد بدأنا 
وتابعنا هذه الرحلة مع مجلة 
البيت منذ سنين طويلة، وها 
نحن مستمرون معها فى توثيق 
وتصوير البيوت وتسليط الضوء 
على كل الفنون بما فيها فنون 

الطبخ.

داليا السعدنى:

مسمى
اسم �لى 

مجلة البيت أكبر وأعمق من مجرد مجلة 
لمسار  وداعم  الكيان مالزم  دورية، هذا 
والمصممين  المعماريين  كبار  من  كثير 
سنة  العشرين  مدار  على  والمبدعين 
الصحفيين  من  نحل  خلية  الماضية. 
كامل  عمل  وفريق  والمتخصصين 
لعقدين،  دائمة  بصورة  التواجد  استطاع 
مسانًدا وداعًما لإلبداع حتى أصبح هذا 
»بيت«.  مسمى...  على  اسًما  الكيان 
الكبيرة  القامات  المصممين من  فجميع 
العمل  فريق  إلى  الصاعد  الشباب  إلى 
أصبحوا عائلة واحدة ونسيًجا متكاماًل، 
ومنفردة  ومتجددة  دسمة  وجبة  لتقديم 
من تسليط الضوء على النجاح واإلبداع 
والفن والمبدعين. فإلى مزيد من النجاح 

والتقدم لعقود كاملة.
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نيروز أبوزيد:
اح�ث �ن  ع مهم لكل �ب مر�ب

�ت مك�ن مال الائ �ب
بعد مسيرة ناجحة على مدى عشرين عاًما 
أصبحت مجلة البيت إحدى عالمات الصحافة 
العربية المضيئة ومرجًعا مهًما لكل باحث 
عن جمال األمكنة، فمجلة البيت لم تعد 
مجرد مطبوعة دورية ترسم خيوط الجمال 
فى مساكننا وتؤصل فلسفة السكينة والهدوء 
التى أوشكنا أن ننساها ولكنها أصبحت 
مؤسسة لإلبداع الحضرى وأيقونة للتذوق 
الفنى الرفيع. ولقد سعدت كثيًرا بمشاركتى 
فى حملة »البيت« إلحياء تراث عاصمتنا 
العريقة القاهرة التى عم صداها ربوع البالد، 
وزاد من إحساسى بالفخر أن كوكبة من 
مشاهير المجتمع المصرى كانت ضمن 
تلك الحملة الفريدة إيمانًا منها بمنهج »البيت« 
فى التطوير الحضارى المعاصر وثقة منها 
فى األسلوب الواعى الرصين للقائمين على 
هذه المجلة الفريدة.. خالص التهانى بالعيد 
العشرين للبيت ومن فيه مع أطيب تمنياتى 

بمزيد من النجاح والتوفيق.

ڤيكتور سبكى: 
ون �ن واع ال�ن

�ن ئ
ع ا م�ي �ب

منذ 18 عاًما وفى نوڤمبر سنة 2٠٠2 كان أول مقال طويل عنى وعن شركتى 
الجديدة فى ذلك الحين فى مجلة البيت، كان هذا أول لقاء بينى وبين هذا الكيان 
الذى هو بالنسبة لى أكبر من مجلة شهرية مطبوعة، ولكن هو ومازال بمثابة البيت 
الكبير لكل المعماريين والمهندسين والفنانين المصريين على مدار عشرين عاًما، 

وتوالت بعد ذلك كثير من اللقاءات والمقاالت والتعاون بيننا.
فى هذه التهنئة والتى أتشرف بكتابتها لمجلة البيت ال تتسع ألن أسرد فيها ما 
أكنه لهذا الكيان الذى بدأ حلًما صغيًرا على يد مجموعة من شباب الصحفيين 
المصريين المثقفين حتى أصبح واقًعا كبيًرا وفيه وجدنا المالذ والمنبر لعرض 
أفكارنا وآمالنا وخبرتنا وأعمالنا. فقد اهتمت مجلة البيت بجميع أنواع الفنون 
المصرية وحتى العالمية، وكان وراء هذا التواجد والتنوع والعمل الشاق الناجح 
مجموعة من الشباب المصرى الحالم الذى حقق هذا الحلم وجعله حقيقة على 
مدار عشرين عاًما من العمل المضنى والموضوعى. تحية تقدير وامتنان لكل 
العاملين بهذا الصرح بدون استثناء على المجهود العظيم والفكر المختلف العصرى 
المستنير لتقديم كل ماهو جديد فى عالم العمارة والديكور والفن لمصرنا الجديدة. 

نحن معكم وبكم فى أى وقت ومكان.

�ت والمعاصر�تملك رشاد: العرا�ت
أجمل ما فى مجلة »البيت« أنها ليست 
فقط نافذتنا على كل ما يحدث فى 
الفن والعمارة والتصميم الداخلى فى 
العالم، بل تقدم كذلك كل ما هو له 
عالقة بثقافتنا العربية والمصرية سواء 
المعاصرة أو المتوارثة التى تعبر عن 
عراقتنا، فهذه بالفعل هى شخصية مجلة 
»البيت« الغنية بالعراقة والمعاصرة فى 

آن واحد.

أحمد فياض: 
ر �ي ا الك�ب �ن �ت �ي �ب

لم أستطع أبًدا أن أطلق على مجلة 
البيت لفظ »مجلة«، فهذا الكيان بشكل 
حقيقى أكبر بكثير من هذا المسمى. 
هذا بالنسبة لى وبالنسبة لنا كلنا بيت 
كبير، بيت العائلة، المكان الذى يلتم 
تحت سقفه كل الحبايب، مثقفين 
كلنا  وكّتاًبا ومصممين،  وموهوبين 
تصاحبنا هناك، وكلنا ُعرفنا من هناك، 

هذا هو بيتنا الكبير.

محمد بدر: 
ى ال�لو�ت 

�ن
�ت والصع�ب

كانت مجلة البيت دائًما 
معنا فى األيام الحلوة، 
وتدعمنا فى األيام الصعبة. 
ألجيال وراء أجيال وقفت 
معنا وقربتنا من بعضنا 
البعض. فى تطور مستمر 
على مدار الساعة، تجدد 
نشاطنا وتسعدنا. فمن 
البيت لمجلة البيت كل 

سنة وأنت طيبة.
نورا الفخرانى:

20 �اًما من العمل 
ى

ا�ئ �ن �ث الاس�ت
عشرون عاًما من العمل االستثنائى الذى 
حققته مجلة البيت، وما فعلته الرائدة 
سوسن مراد صاحبة الرؤية الصائبة فى 
ظهور هذا العمل الرائع مع فريق من 
المتميزين المتحمسين حتى أصبحت 
المنصة العربية األكبر فى مجال التصميم 
الداخلى واإلبداع فى الديكور وفى شتى 
مجاالت الفنون، وكما احتفت فى الذكرى 
التاسعة عشرة بأسطوات مصر، تحتفى 
هذا العام بمبدعى مصر. وكل عام والبيت 

فى نجاح وإبداع دائم.

نهى محسن:
ا لمصمم�ين معً

ما��ت ا ط �ب ر�ب �ت
دائًما ما تقدم مجلة البيت لنا محتوى 
غنًيا ومختلًفا فى مجال التصميم فى 
مصر، بل وتسعى إلى تطوير الصناعة 
كلها، عن طريق إعدادها للمواضيع 
الشكل  حيث  من  مختلف  بشكل 
والمضمون. كما تتميز البيت بأنها 
تربط جماعة المصممين مًعا، المصممون 
الكبار القدامى مع المصممين الجدد 
أن  على  تشجعهم  الذين  والصغار 
يصبحوا جزًءا من هذا المجتمع. وأنا 
سعيدة أن أشعر أننى شريكة من شركاء 
البيت، منذ 2٠ سنة حين بدأت مشروعى 
فى الوقت الذى بدأت فيه المجلة، 
وبدأنا مًعا تعاونًا فى مواضيع مختلفة.

دينا الخشاب:

ا� �ب
ى ال�ن

ركاء �ن �ث
من دواعى سرورى أن أكون عضًوا فى عائلتكم وجزًءا من 
هذا المجهود الكبير، لقد كنتم شعلة نشاط مما ترتب عليه 
أكبر األثر فى قبول واستيعاب أنشطة التصميم فى مصر، 
وكنتم داعًما كبيًرا لنا كمصممين وشركاء فى النجاح، وكان 
لدعمكم لنا كمصممين أن بات نشاطنا محل تقدير فى 

مصر. 
نتطلع إلى مواصلتكم المساهمة فى تقديم رؤيتكم وطرح 
بصيرتكم، ونرجو أن تستمر عائلة مجلتكم الموقرة فى 
النمو مع اعتزازنا المتواصل بأن نكون جزًءا منها، مع أطيب 
تمنياتى لكم بدوام التوفيق والنجاح خالل العشرينية الثانية 

لمجلتكم الموقرة.

شريف تميم:
�ت �ي ال�ب ا �ب

وطنً
�ت محطن ك�ن

بدأت مهنتى كمصور كمهنة جزئية إلى جانب عملى األصلى 
كمهندس معمارى فى 2٠٠2. وقتها كان سقف أحالمى 
الوصول للعمل مع مجلة البيت، وكنت محظوًظا أن أبدأ 
العمل معهم من بداية المشوار. قابلت كثيرين من خالل 
المجلة كانوا مصدر إلهام ورفعوا سقف أحالمى، حتى 
تحولت المجلة بثقتها التى ال تقدر بثمن إلى اإلسكتش 
اإلبداعى الخاص بى. أصبحت مثل بيتى الذى أجلس 
"أشخبط" فيه وأجرب أساليب إضاءة جديدة وزوايا جديدة. 
أشكركم على دعمكم وثقتكم إلى اآلن، أشكركم على مغامراتنا 
ورحالتنا السابقة والقادمة. وعقبال 1٠٠٠ سنة من اإلبداع.

ناريمان صادق:
! ع�ث �ن �ن �ت ما�ت �ث حاحب �ي

ما�ن
ناس.. فن.. إبداع.. عمل بجد.. تفاصيل.. انسجام.. 
كلها أشياء رأيتها وتعلمتها وأحببتها فى مجلة 
البيت. وأتذكر أن أول قاعدة سمعتها فى المجلة 

كانت: »مافيش حاجة ماتنفعش!«
أخذت حرية وثقة فى أن أبدع وأعمل ما أريده 
فى تصميم ديكور التصوير؛ قابلت أشخاًصا خالل 
فترة قصيرة علمونى أشياء كثيرة جًدا فى اتجاهات 
عديدة فى الحياة. إنه حًقا فريق عمل داخل وخارج 
المجلة يبدعون مًعا من أجل الفن فقط ولتقديم 
األحسن واألحدث دائًما. فكل سنة وأنتم طيبون.

هيثم عبد الغنى:

ا �ن و�ت �ي ��ب �ب
�ن �ن ا ك�ي �ن �لم�ت

النجاح يبدأ فى المنزل أوالً، ومجلة البيت وكل القائمين عليها علمتنا كيف نحب 
بيوتنا وكيف ننمق أركانها ـوكيف نطلى جدرانها بألوان دافئة تشعرنا بالحب 
والسعادة، فشكًرا لمجلة البيت التى أمثلها بطائر جميل يحلق عالًيا يرفرف نرى 

العالم من خالله جمياًل. ويمدنا باألفكار ويحمسنا فنجدد واقعنا.
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ياسين الحماقى:

ل سثكل
صن �ن

ئ
ا م �ب صم�ي ا��ت ال�ت ص�ن

أحب أن أشكر مجلة البيت وكل العاملين عليها 
على االنفراد واالستمرار لمدة عشرين عاًما 
من تحمل المسئولية المؤثرة فى وجدان وروح 
المجتمع المصرى، وهى الربط بين عالم 
التصميم والمصممين محلًيا وعالمًيا وبين 
النخبة من المجتمع المصرى والعربى وتقديم 

هذه الصناعة بأفضل شكل يليق بها. 
 دمتم مبدعين، متجددين ومؤثرين...

أحمد عبد العظيم:

دامى اء �ت صد�ت
ئ
ا

فى مطلع األلفية قبل وصول اإلنترنت لما 
هو عليه اليوم، كانت مجلة البيت بالنسبة 
لنا كطالب بكلية الفنون التطبيقية نافذة 
على كل ما يخص التصميم فى مصر. 
ومازلت أقتنى بعض تلك األعداد منذ فترة 

الدراسة، فنحن أصدقاء منذ عقدين.

�تعبد اهلل داوستاشى: در�ي سك�ن ا ح�ب الاإ مع�ن �ب
التراث السكندرى الزخم هو ما دفعنى 
للمشاركة بصورى فى أحد محاور مجلة 
البيت وذلك خالل فترة عملى بمركز 
دراسات اإلسكندرية وحضارة البحر 
األبيض المتوسط بمكتبة اإلسكندرية 
2٠٠٤-2٠1٥، حيث كان عملى كمصور 
فوتوغرافى القيام بتسجيل جميع مظاهر 
الحياة فى مدينة اإلسكندرية من مظاهر 
اجتماعية وحضارية ومعمارية وتغيرات 
جغرافية، والغوص فى تراثها العميق، 
وتسجيل كل ذلك من خالل عدستى الفنية 
العريقة  لمدينتى  لعشقى  واالستمتاع 

اإلسكندرية.

شريف هالل:
دهار دم والارن �ت �ت من ال�ت 20 س�ن

أهنئ مجلة البيت على مرور 2٠ سنة من التقدم 
واالزدهار والتواجد دائًما فى ظهر كل مصممى 
الديكور والفنانين، ونأمل فى تواجدها المستمر 
الراقى واستمرارها فى ذلك وتسليمها لجيل بعد 

جيل.. شكًرا مجلة البيت.

محمد عبده صقر:
ون �ن ل�ت ال�ن م�ب

إنه عامها العشرون، فتية الفن، 
من مصر البيت المصون، تهل 
والثقافة  بالمعارف  علينا 
والفنون. إنها البيت مجلة 

الفنون.

هيثم عبد الغفار:

احا�ت  �ن ها حب  ل�ي
كر�ت ال�ن

أهنئكم على النجاح المستمر الدءوب لذلك 
الفريق المبدع، وأشكركم على عشرين عاًما 
من المساهمة فى نجاح وتقدم أعمالنا 
كمصممين. وأنا فخور بكونى جزًءا من 
هذه المعزوفة الرائعة وأتطلع أن أكون دائًما 
معكم فى إنجازاتكم القادمة. "البيت فكرة 

والفكرة ليها جناحات".
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نادية شكرى:
ا ا كل�ن �ن �ت �ي �ب

مجلة البيت هى بيتنا كلنا، وفى صفحاتها 
كل ذكريات وخطوات ومساندة للمبدعين 

المصريين.

ليلى عمر الفاروق:
ق

و�ث
�ث و�ت

ا�ت �ن �ت
خالص التهنئة لمجلة البيت على مرور 2٠ 
عاًما على تأسيسها؛ فهى أهم مجلة فى مصر 
تناقش وتوثق مجاالت التصميم المختلفة للعمارة 

الداخلية والخارجية وكافة مجاالت الفنون.

نور الدين خالد:
20 �اًما 

وق  ���ين الدن
من �ت

العام
كل الشكر والتقدير لحرصكم لمدة 
2٠ عاًما على تحسين الذوق العام 
ونشر كل ما هو جميل ومبدع. مع 
تمنياتى لكم بمزيد من النجاح فى 
دوركم المجتمعى الثقافى المتميز.

احمد حسين
ا� �ب

رحل�ت �ن
اهنئ مجله البيت بمرور 2٠ عام على تأسيسها، 
رحله طويلة كلها نجاح ودعم وتشجيع لصناعة 
البيوت ولنا كمتخصصين، اشكركم على دعمكم  

واتمنى لكم مزيد من النجاح والتقدم.

شدوى أيمن:
 �  �بكل هدن

ور�ت
�ن
�ن

ى
�ت والر�ت �ي

را�ن الاح�ت
حين كنت فى الجامعة كنت أشترى 
مجلة البيت ألتعرف على التصميمات 
والمصممين، وكان من أحالمى أن 
يكون لى جزء صغير فيها، ولهذا أكون 
سعيدة وممنونة جًدا عندما يكلمنى 
يدعونى  أو  العمل  فريق  من  أحد 
للمشاركة، أنا فعاًل فخورة جًدا بوجود 
مجلة متخصصة فى مجالنا بكل هذه 
االحترافية والرقى. شكًرا مجلة البيت 
وشكًرا لفريق العمل.. كل سنة وأنتم 

طيبون ودائًما فى تقدم وانفراد.

أمجد شمعة:
مع م�تكامل

�ت م�ب
لى  و��ت اإ ل�ت مط�ب من م�ب

بحكم ظروف عملى ال أملك الكثير من الوقت لمتابعة كل مجالت الفنون 
والتصميم إال أن مجلة البيت جذبتنى بطبيعتها الخاصة وتفردها لمتابعتها منذ 
عددها األول، فقد نجحت فى أن تتحول من مجرد مجلة مطبوعة إلى مجتمع 
متكامل يضم المصممين والمبدعين من كل المجاالت عبر أحداث وفاعليات 
تثرى المجتمع التصميمى المصرى وتلقى الضوء على الجماليات وتطرح الحلول 
للمشكالت لتؤكد أن الفن والعمارة هما مرآة الشعوب ومقياس تحضرها، وهو 
ما يدفعنى أن أكون دائًما سعيًدا بالمشاركة فى كل المبادرات التى تطلقها من 
أجل دعم التصميم والمبدعين فى مصر والوطن العربى. عزيزتى جًدا مجلة 

البيت.. كل سنة وأنت دائًما مع المبدعين.

�تنورهان & ديانا كنجو: ّر�ن ص�ت م�ث م�ن
كل الشكر والتقدير لمجلة البيت على إسهاماتكم 
فى عالمّي التصميم والديكور. شكًرا على تحّمل 
المسئولية وعلى بناء هذه المنصة المشّرفة. 

عشرون عاًما من النجاح.
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تقف القاهرة على أعتاب مرحلة جديدة مع 
اقتراب انتقال المبانى اإلدارية والحكومية 
إلى العاصمة اإلدارية الجديدة، وبهذا االنتقال 
ستبدأ القاهرة فى التنفس من جديد وتتاح 
الفرصة إلعادة استغالل مبانيها التراثية 

خاصة تلك التى تتركز فى وسط البلد.
استشرافا لذلك للمستقبل القريب أطلقت 
المجلة مبادرة القاهرة 18 لتحريك المياه 
الراكدة بالتعاون مع المفكرين والمصممين 
المدنى لوضع رؤية  المجتمع  ومنظمات 
لذلك المستقبل، رؤية تضع نصب عينيها 
تحويل قلب المدينة إلى مركز ثقافى وفنى 
إقليمى ودولى يجذب إليه فعاليات عالمية 

ويحمل الفعاليات المحلية للعالمية.
تزامنا مع ذلك أطلقت الحكومة مشروعات 
طموحة إلحياء القاهرة التاريخية ومنطقة 
وسط البلد وكان آخرها تجميل وإعادة 
بمسلة  وتزيينه  التحرير  ميدان  تصميم 
تكلف  إضاءة  ومشروع  الكباش  تحيطها 
الماليين إلعادة الوجه الحضارى ألشهر 
ميادين مصر. سبق ذلك حملة أهلية خاصة 
إلعادة طالء واجهات عمارات وسط البلد 
إلعادتها لرونقها األصلى وخطة لجذب 

استثمارات محلية مصرية للمنطقة.
االهتمام بوسط البلد لم يعن لنا االهتمام 
بالمبانى دون القصص اإلنسانية التى تسكن 
تلك المبانى وشكلت تاريخ وهوية وسط 
البلد فهى ال تعد كنًزا عزيًزا لما تذخر به 
من عمارة التزال شاهدة على مشروع حضارى 
معمارى جبار فحسب؛ لكنها تعد كنًزا لما 
تذخر به من حكايات إنسانية لماليين البشر 
ممن عاشوا واستقروا فيها جيال بعد جيل 
وقصص العابرين عبر شوارعها الواسعة 
وممراتها الضيقة يوميا سعيا لقضاء حاجة 

أو التنزه أو حتى التسكع بين جنباتها. 
باإلنسان  ترتبط  الحقيقية  العمارة  ألن 
تمتلئ  البلد  وسط  مبانى  فإن  وبقصته 
بحكايات مصريين وأجانب ومهاجرين أسسوا 
أعمالهم وبدأوا قصصا من النجاح ترويها 
التى التزال تحتضن  البلد  مبانى وسط 
محالتهم وورشهم والفتات محالتهم المتواضعة 

حجما أحياًنا والكبيرة تأثيرا وعمًرا.
فى هذا الملف الذى يتخذ من تمثال طلعت 
باشا حرب أبو االقتصاد المصري؛ مفتتَحا 
ورمَزا وعنوانا نعرض ألعمال بدأها أصحابها 
منذ أكثر من قرن وال تزال قائمة تحكى 
قصة مدينة وسكانها والعابرين منها، وحرفى 
وصانع مصرى ماهر تربى على الجودة 

واإلتقان.  



22٢٠٢٠/7/1

يلحظ المتجول بين ممرات مبانى 
وسط البلد القديمة، كم الالفتات 

وواجهات المحالت التى يتنافر 
تصميمها مع معمار المبانى المعلقة 

عليها، لكن الفتة نحاسية قديمة 
تأخذك خارج هذا التنافر إلى محل 

بابل لألحذية إذ يلفت االنتباه 
التناغم بين واجهة المحل والمبنى 

الذى يضمه، فاإلطارات الخشبية 
العتيقة للفاترينات، تندمج كلها مع 

معمار المبنى الذى يعلوها.

تأسس فى الخمسينيات وال يزال يصارع تغيرات 
الزمن والموضة بنفس المهارة والجودة

فى ذلك الممر وبالتحديد فى شارع عدلى أمام 
زجاجية  فاترينة  تدعوك  اليهودى،  المعبد 
براقة، الكتشاف عالم »بابل« الذى تفوح أركانه 

بعبق الماضى.
فاترينة المحل مقسمة إلى قسمين يتوسط 
أحدهما باب قديم يحمل الفتة »ممنوع الدخول 
ما  دائًما  التى  العبارة  تلك  العاملين«،  لغير 
مكان  أى  كواليس  لمعرفة  الفضول  تستدعى 

والتى قادتنا لمعرفة حكاية »اإلسكافى«.
استقبلنا  القديم  الباب  لذلك  عبورنا  عند 
ورثة  أحد  وهو  عبدالتواب  محمود  المهندس 
الحاج عبدالتواب »اإلسكافى« صاحب ومؤسس 
أواخر  من  واحد  حكاية  لنا  ليروى  المكان، 
األماكن الباقية لصناعة األحذية يدوًيا، والذى 
فى  عدة  أماكن  بين  وتنقل   1٩٥2 عام  تأسس 
وسط البلد إلى أن استقر به الحال فى بداية 
الستينيات فى ذلك الموقع أمام المعبد اليهودى.
فى ذلك الوقت كان لألحذية اليدوية مكانة 
الطبقة  أبناء  غير  يرتديها  يكن  فلم  خاصة 
الراقية الباحثين عن التميز، إال أنه مع التقدم 

وانتشار العديد من الماركات العالمية تراجعت 
من  على  اآلن  قاصرة  لتصبح  المكانة  تلك 
األمر  خاصة،  بمواصفات  أحذية  عن  يبحثون 

الذى بات يهدد حرفة لها تاريخ باالنقراض.
المهندس محمود عبدالتواب،  أنهى  أن  بعد 
فى  لسنوات  المعمارية، عمل  الهندسة  دراسة 
المقاوالت  شركات  إحدى  لدى  التنفيذ  مجال 
إيطاليا  بين  أخرى  سنوات  وقضى  الكبرى، 
وألمانيا، إال أن ورشة والده كانت هى المستقر 
المعمارية  مهاراته  كل  ليوظف  إليه  عاد  الذى 
أوروبا فى تصميم  التى استقاها من  وخبراته 

أحذية عالية الجودة بمواصفات عالمية.
وكما تنقسم الفاترينة إلى جزأين فاإلنتاج أيًضا 
داخل الورشة طريقان األول هو تصميم وتنفيذ 
أحذية تقليدية بمقاسات مختلفة تناسب الجميع، 
والثانى هو تصميم وتنفيذ أحذية بأبعاد محددة 
اختالف  من  يعانون  ألشخاص  تفصيلها  يتم 

مقاساتهم عما هو تقليدى أو متوافر باألسواق.
تحديد  يتم  خاص  حذاء  أى  تفصيل  قبل 
يقوم  التى  العملية  بعناية وهى  القدم  مقاسات 

�ت �ي
�ن رم�ي

ئ
ع�ت ا مط�ب

لد ى وسط ال�ب
 �ن

تقع مطبعة فوسجيدار فى أحد شوارع وسط 
البلد العتيقة، وبالتحديد فى شارع األلفى. 
تأسست »فوسجيدار« أو »صحيفة الحروف 
الذهبية« عام 1٩1٤ فى شارع عماد الدين 
بإدارة »باركادونى« وخلفه »يريفانت ميسيرليان« 
ثم انتقلت إلى مقرها الحالى قبل أن يشتريها 
عام 1٩66 األرمينى »نوراير دولتيان«، فقد 
كانت الطباعة والزنكوغراف أحد أهم المجاالت 
التى أبدع فيها األرمن وتفردوا، ومازالت مطابع 
األرمن فى مصر خير شاهد ودليل على تاريخ 
بدأوه فى المطابع األميرية التى أسسها محمد 

على باشا وقطعوا فيه شوطا كبيرا.
تدير المكان اليوم »جاسيا دولتيان«، خلفا 
لوالدها »نوراير دولتيان، ولم يبق فى مصر 
اآلن سوى ثالث مطابع أرمينية هى: المطبعة 
اإلفريقية ومطبعة نوبار وفوسجيدار التى تعدى 
عمرها مائة عام وأغلقت أبوابها منذ بضع 

سنوات.

بها المهندس محمود بنفسه وبعدها يقوم بعمل 
يقوم  ثم  المقاسات،  لتلك  المناسب  القالب 
بتجهيز »الباترون« الخاص بالحذاء وهو عبارة 
عن تحويل التصميم المطلوب إلى قطع كرتونية 
من  »اسطمبة«  إلى  بعدها  تتحول  صغيرة 
الصاج، يسلمها إلى أول مراحل التصنيع الفعلى 
الجلد حسب شكل  »التفصيلجى« ليقص  وهو 
وتصميم الحذاء ويرسله إلى »المكنجى« لتبدأ 
المرحلة الثانية وهى تصنيع الوشوش وتركيب 
لتصبح  »التقفيل«  مرحلة  وإتمام  »األبزيمات« 
جاهزة »للجزمجى« وهى المرحلة الثالثة، ليقوم 
لتصبح  جاهزة  لتكون  القوالب  على  بتركيبها 
حذاًء، ويضاف إليها النعل بعد ذلك وتترك حتى 
يجف أى لصق بها وتنتقل فى النهاية لعملية نزع 

القالب منها ليكون الحذاء جاهًزا.
التى  مهنتهم  تفاصيل  العاملون فى  يفكر  ال 
يهاجمهم  بقدر ما  يومًيا  أن تجالسهم  اعتادوا 
بعد  خاصة  المهنة،  انقراض  هاجس  دائًما 
الصينية  والصناعات  المنتجات  انتشار 
على  األكبر  الخطر  يعتبرونها  والتى  والتركية، 
مهنتهم بعد اختفاء رغبة الشباب فى تعلمها. 
الشابة  الوجوه  منه  تختفى  »بابل«  عمل  فريق 
من  كانت  الحرفة  تلك  أن  من  الرغم  على 
الحرف التى تدر دخاًل كبيًرا على العاملين بها 
قبل تدهور حال الصناعات اليدوية لألحذية، 
بالرغم من اهتمامهم بأعمال الصناعة ال تخلو 
لتسليتهم  كلثوم  أم  صوت  من  الورشة  أروقة 
وتذكيرهم بزمن مجد صناعة األحذية اليدوية.

خطوة واحدة تخطوها إلى داخل محل ساعات 
إلى  الزمن  بوابة  عبر  بنقلك  كفيلة  »بابازيان« 
أجمل  من  القاهرة  كانت  أن  وقت  قرن مضى 
مدن العالم وكان ميدان العتبة يضم كل مجالس 

الباشوات وملوك مصر وطبقتها الراقية.
ميدان  فى  الصاخبة  الحياة  زخم  فوسط 
هنا  ارتفعت  التى  العشوائية  والبنايات  العتبة 
التاريخية  المنطقة  رونق  على  وطغت  وهناك 
يبقى محل ساعاتى »فرنسيس بابازيان« شاهدا 
على التاريخ منذ أكثر من قرن كامل، وتشهد كل 
تفصيلة داخله من مقتنيات أو معروضات وحتى 

األثاث على الزمن الذى أتت منه.
بدأت قصة المكان حين أتى الجد »فرنسيس 
بابازيان« عام 1٩٠٣ وكان ال يزال شاًبا إلى القاهرة 
ناجًيا من المذابح التى ارتكبتها الدولة العثمانية 
فى حق األرمن خالل الحرب بينها وبين روسيا فى 
ولكنه شأن جميع  التاسع عشر،  القرن  نهايات 
األرمن المصريين أبى إال أن يحقق نجاًحا ويحفر 
اسمه بحروف ذهبية فى الذاكرة المصرية ويصبح 
جزءًا أصيالً فى تاريخ الوطن، فبجانب مهارته 
ودقته العالية فى تجارة وإصالح الساعات فقد 
نجح فى توريث عشق المهنة إلى أبنائه وأحفاده 
دقات  تتوقف  لم  صامًدا  بابازيان  اسم  ليظل 

ساعاته طيلة قرن من الزمان.
انتقلت إدارة المحل زمنًيا من الجد المؤسس 
فرنسيس إلى أبنائه ثم أحفاده، حتى وصل اليوم 
إلى ملكية الحفيد أشود بابازيان والذى أصبح 
يقصده  مصر  فى  قديمة  ساعات  بائع  أشهر 
تصليح  بغرض  كافة  العالم  أرجاء  من  الناس 
ساعات قديمة ورثوها عن األجداد، وال يجدون 

قطع غيار مالئمة لها إال عنده، فجميع ساعات 
الحائط الموجودة بالمحل على سبيل المثال تعود 
إلى ما يقرب من مائة عام، وهو ما يجعله األقدر 
على تصليح أى ساعة مهما تكن قديمة، كما أنه 
يمتلك عدًدا كبيًرا جًدا من بقايا الساعات وقطع 
فى  أيًضا  يستخدمها  والتى  القديمة  الغيار 
عمليات اإلصالح، باإلضافة إلى ساعات الحائط 
الكبيرة،  الخشبية  والساعات  الضخمة، 
والساعات ذات البندول التى ارتبطت رؤيتها فى 
باألبيض  القديمة  المصرية  باألفالم  األذهان 

واألسود، حيث كانت تظهر فى قصور األثرياء.
ولن تتوقف عينا الزائر فى محل »بابازيان« 
عند تأمل الساعات القديمة فقط ولكن بكل 
الجدران  تلك  إلى  النظرة  ستمتد  تأكيد 
أيًضا  القديمة  الصور  من  بالعديد  المحملة 
التى يظهر فيها أصحاب المحل منذ عشرات 
السنين، إلى جانب إعالنات لـ»بابازيان« خالل 
عقد الثالثينيات عن ساعات ذهبية كانت تباع 
تساوى  والتى  األيام  تلك  فى  قليلة  بجنيهات 
الكثير، وبضمانات تصل إلى 1٥ سنة كساعات 
منذ  المحل  فيها  التى تخصص  )زون(  ماركة 
إنشائه واشتهر بها كإحدى العالمات التجارية 
اختفاء  ورغم  سنوات،  مدى  على  ميزته  التى 
تلك العالمة التجارية تقريبا فإن اسم بابازيان 
كل  من  األشهر  التجارية  العالمة  هو  ظل 
كعالمة  اسمه  ليسجل  العالمية  الماركات 

تجارية فارقة فى التاريخ.
يطلق زوار المحل على المكان لقب المتحف، 
مصر  تاريخ  على  شاهد  الواقع  فى  ولكنه 

الحديث نتمنى أن يستمر.

يحافظ عمال بابل على نفس درجة اإلتقان منذ الخمسينيات 

يدير المحل اآلن الجيل الثالث من عائلة بابازيان
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بيترو راؤول مدير محل مجوهرات بايوكي

فى شارع عبد الخالق ثروت بوسط البلد، يقع محل 
بايوكى للمجوهرات، شامًخا يتحدى سنوات مرت 
بقسوتها وجمالها وال يدرى أحد كيف صمد إال 
»بيترو راؤول« وهو من الجيل الرابع للعائلة وصاحب 
المكان حالًيا، الذى يقول »إنه الشغف واإليمان بما 
تسلمه من والده وجده، حلم »بايوكى« لصناعة 
المجوهرات كشاهد على تاريخ الجمال فى مصر، 
فالمحل بكل تفاصيله كما هو منذ تأسيسه فى العام 
1٩٠٠ بداية من واجهة المحل المحتفظة بلونها 
األسود الخشبى التى لم يمسها أى تغيير أو عبث 
كالذى حل بأغلب واجهات المحالت فى وسط البلد 
والستائر البيضاء الرقيقة خلف بعض قطع الذهب 
داخل »الفاترينة«، حتى الجرس الصغير الذى يسمح 
لك بدخول عالم بايوكى الخاص جًدا بتاريخه، وصوالً 
إلى تلك الخزينة السوداء الضخمة الموجودة التى 
تمتلئ بذكريات تاريخية يحتفظ بها »بيترو« فى 
وجدانه ليسردها البنه »راؤول بايوكى« الذى يمثل 

الجيل الخامس لتلك العائلة العريقة.
بدأت قصة »بايوكى« فى روما فى العام 18٣٩، 
عندما بدأ بايوكى الجد األكبر لتلك العائلة بالعمل 
كخبير فى العاج، حتى وصلت سمعته فى 18٤2 
إلى البابا جريجورى السادس عشر وأمراء روما، 
فأصبح واحًدا من أهم صانعى الحلى فى ذلك 
الوقت. ثم فى العام 18٧٤ فى عهد الخديو إسماعيل 
وصل إلى القاهرة ابنه باولو وكان صائًغا موهوًبا 

بدأ حياته العملية فى الموسكى، ولكن بعد األزمة 
المالية فى 18٧8 عاد إلى روما مرة أخرى وعمل 
مديًرا فنًيا وأستاًذا لصناعة الحلى فى أشهر جامعة 
للتصميم بروما. ثم عاد باولو إلى القاهرة فى 
العام 18٩2 أثناء حكم الخديو عباس حلمى الثانى، 
ويعتبر المؤرخون هذه الفترة العصر الذهبى لمصر 
والقاهرة على وجه الخصوص. وفى ظل هذه 
الظروف افتتح باولو »أتيليه« فى الموسكى. وفى 
1٩٠٠ أسس مع أبنائه الثالثة فوسكولو، بيترو، 
رومانو، »بايوكى« األصلى فى شارع »باب الحديد« 
شارع الجمهورية حالًيا بالقرب من فندق شبرد 
المشهور عالمًيا. وكان لدى »بايوكى« ورشة عمل 
خاصة بهم فى المنزل وأنتجوا فيها مجوهرات 

اشتهرت بالجمال االستثنائى والذوق الرفيع.
وبعد نمو أعمال العائلة فى مصر كان هناك ضرورة 
لتوسيع األعمال التجارية، لذلك افتتح فوسكولو 
وبيترو متجًرا جديًدا فى الموقع الحالى فى شارع 
عبد الخالق ثروت فى العام 1٩1٥، وكان فى ذلك 
الوقت المركز التجارى األنيق للمدينة، فهو على 
مقربة من دار األوبرا وفندق كونتننتال المرموق، 
وبجانب حديقة األزبكية. وتضمن المحل طابقين 
مازاال كما هما، أحدهما ورشة تعتمد على ضوء 

النهار الطبيعى 
ة  عد لمسا
أثناء  الحرفى 

تصميم المجوهرات.
وفى العام 1٩22 أصبح االبن »بيترو« المالك الوحيد 
للشركة وكان يساعده ابنه »جيدو«، ثم راؤول الحًقا. 
وال يمكن نسيان أنه بعد اكتشاف مقبرة توت عنخ 
آمون كان »بيترو بايوكى« هو األول فى مصر الذى 
قام بصناعة المجوهرات بأسلوب جديد على الطراز 
الفرعونى. كما ابتكر »الخرطوش« الذى يعتبر 
اليوم رمًزا للذهب المصرى، وأصبح رائًدا فى 

فترة »الكارت ديك« ثم عاد إلى إيطاليا.
الكيف وليس الكم بجانب النزاهة المهنية هما 
الهدفان األساسيان لـ»بيترو راؤول« والذى جعل 
اسم »بايوكى« يقف منذ 1٩٠٠ إلى اآلن، فهو المحل 
الوحيد كما يؤكد الحفيد الذى مازال يصنع يدوًيا 
المجوهرات بنفسه، وبينما تندثر أغلب الحرف 
التى كانت موجودة بالقاهرة الخديوية قديًما يظل 
هو أول وأقدم صانع مجوهرات فى مصر بل فى 
الشرق األوسط، ولقد كان لهم الذوق الخاص 
اإليطالى الذى اندمج بحرفية بالطابع المصرى 

واستطاع أن يخلد نفسه بينهما.
أما عن الجيل الخامس الذى يمثله »راؤول بيترو« 
فهو كما يقول انغمس فى ذلك العالم الفنى منذ 
الصغر، فلقد تربى بين رسومات للقطع ورأى والدة 
الحلى بين أيدى 
الحرفيين، حتى 
تصل إلى يد من 

يرتديها، فكان ال مفر له من أن يدرس ويتعمق فى 
فن صناعة الحلى على يد أشهر األساتذة فى جامعات 
إيطاليا، حتى أنه عمل كحرفى فى أحد بيوت الحلى 
ليتقن كل تفاصيل المهنة ويعود إلى القاهرة ليضيف 
الجانب الشبابى والتكنولوجيا الحديثة فى عالم 
»بايوكى«. ولقد استطاع »راؤول« أن يواكب السرعة 
المطلوبة والتكنولوجيا ويدمجها بسالسة وحرفنة 
متوارثة مع المجهود اليدوى ليُخرج خاتًما أو قرًطا 
يحمل نوستالجيا الماضى وأناقة الحاضر. ويحلم 
أن يساعد فى أن يكون لـ»بايوكى« اسم مصرى 
عالمى يناطح فى عالم المجوهرات األسماء والعالمات 

التجارية الشهيرة فى العالم.
من أبرز القطع التى أنتجها بايوكى خاتم من الزمرد 
زين يد إحدى األميرات أثناء االحتفال بافتتاح قناة 
السويس أيام الخديو إسماعيل، وعقد ارتدته أم 
كلثوم أثناء غنائها أمام الملك فاروق، وقرط تحلت 

به زوجة شاه إيران.
بيترو راؤول، رجل له أسلوبه الخاص فى سرد 
حواديت القاهرة القديمة وكيف كانت منذ قرن 
وكيف أصبحت اآلن، فهى تمثل له تماما مثل قطعة 
ماس خام يعرف أسرارها ويعرف كيف يشكل منها 
تحفة تخطف األنفاس وتأسر القلوب، ويثق أن فى 
قلب قاهرة المعز تاريخا من ذهب وحضارة تتألأل 
عبر القرون.. إنه »بايوكى« صاحب أقدم محل 

وصانع مجوهرات فى مصر والشرق األوسط.

لم يكن هناك مكان أفضل من وسط 
البلد لفتح أتيليه لتصميم األزياء، 
وفى وسط البلد ال يوجد أفضل 
من شارع الشريفين، وبالتحديد 
أمام اإلذاعة القديمة حيث يتردد 
الفنانون والسياسيون والدبلوماسيون 
وغيرهم من الوجهاء واألعيان ومحبى 
األناقة، فكان هذا هو المكان الذى 
اختاره الترزى وليم فى العام 1٩٥8 

لتأسيس األتيليه الخاص به.
أصبح األتيليه فى غضون سنوات 
قليلة واحًدا من أشهر أتيليهات 
القمصان فى مصر، حتى إنه أصبح 
الترزى الخاص بالزعيم الراحل 

جمال عبد الناصر.
فى األتيليه نشأ االبن مكرم وليم، 
ونمى فى قلبه عشق المهنة منذ 
سن التاسعة من عمره، حين بدأ 
والده ووالدته تلقينه خبايا المهنة 
وأصولها. وعن ذلك يقول مكرم: 
إن المهنة فن ال يعمل بها سوى 
من أحبها وأحب ما ينتج، لذا لم 
يبق الكثير من ممتهنيها. حيث 
يؤمن بأن المنتج يجب أن يعجبه 

هو قبل أن يعجب به العميل.

ليس غريًبا أن يرث مكرم مهنة 
صناعة القميص من والده الذى 
ورث بدوره من األرمن فى مصر، 
فأقدم قميص فى العالم اكتشفه 
العالم البريطانى فليندرز بيترى 
فى مقابر األسرة األولى التى حكمت 
مصر قبل ٣ آالف سنة وكان مصنوًعا 
من الكتان، ويتكون القميص المصرى 
من أكمام وكتفين مع مجال للسماح 
لمن يرتديها بالتحرك السهل، وتم 
تزيين العنق وتصميم فتحة فى 
الجانب. أما كلمة قميص نفسها 
فنقلتها أوروبا فى القرن السادس 
عشر الميالدى وبالتحديد فى سنة 
1٥6٣ حين كتب إيرل ويلتشاير 
اإلنجليزى بأنه يفضل الكلمة الشرق 
الكلمة  أوسطية »قميص« على 
اإلنجليزية القديمة »سكيرت«، 
فانتشرت بعدها بسرعة فى جميع 
أوساط المجتمع اإلنجليزى وأصبحت 

هى الكلمة الدارجة.
يبدأ مكرم وليم عمله بأخذ المقاسات، 
وبعدها ينطلق فى العمل الذى يعشقه 
حيث يقوم بتحديد الموديل ونوع 
القماش فى المرحلة التالية، ثم 

يبدأ فى رسم »الباترون« على الورق 
األبيض الخاص به. وبعد ذلك تأتى 
مرحلة قص القماش، ثم تفصيل 
»الياقة« و»األساور« واللذين كانا 
يحتاجان قديًما إلى الكثير من العمل، 
حيث يتم قص الحشو الخاص بالياقة 
المسمى »فان هاوزن« ويوضع مابين 
طبقتين من القماش المستخدم 
للقميص ثم يتم كبسها بماكينة خاصة 
وتوصيلها بباقى مفردات القميص. 
وأخيًرا يقوم بعمل العراوى وتركيب 

األزرار. وكل هذه الخطوات كانت 
تتم قديًما يدوًيا، كما يؤكد مكرم، 
أما فى الوقت الحالى فإن ٪6٠ 
فقط من القميص يُصنع يدوًيا 
والباقى عن طريق الماكينات التى 
استعان بها داخل ورشته الصغيرة.

يقول مكرم وليم إن األقمشة األساسية 
فى صناعة القميص هى األقطان 
والحراير والكتان، وقديًما كان اللينو 
المصرى وكان القميص المصنوع 
منه له شهرة عالمية. وحين دخل 

الحرير فى صناعة القميص كان 
»حرير اللوزى« المصرى أفضل أنواع 
الحراير مقارنة بالحرير اليابانى، 
أما اآلن فيأتى حرير حلوان وأخميم 
من ضمن أفضل أنواع الحراير التى 

يستخدمها ويفضلها عمالؤه.
وفى ظل انشغال بعض العمالء وعدم 
قدرتهم على الذهاب إليه يحتفظ 
مكرم بالباترون الخاص بكل عميل 
حتى يسهل عليه تنفيذ ما يطلب 
منه. بينما ال يكتفى بما وصل إليه 
من خبرة ويؤكد أنه يطلع على كل 
ما هو حديث من موديالت وتقنيات 
لصناعة القمصان حتى يتمكن من 
تنفيذ كل ما هو جديد، ولكن بيديه.

يقول مكرم إن شكل الياقة وارتفاعها 
وعرضها يحدده قياس رقبة الشخص 
وعرض الصدر. وكان قديًما يعمل 
للقميص أكثر من ياقة تثبت عن 
طريق أزرار داخلية، وذلك يرجع 
إلى أن خامة القماش قديًما كانت 
عالية الجودة ال تبلى سريًعا، ولكن 
الياقة تبلى أسرع مع االحتكاك، 
فيقوم صاحب القميص بتغييرها 

دون اللجوء للترزى.

أما اإلسورة فلها نسب أساسية 
وموديالت، فهناك اإلسورة المفردة 
»السينجل« ويوجد بها أزرار عادية، 
وهناك الـ»هاف دبل« والتى يتوافر 
لها مع األزرار العادية فتحات للزرار 
مانشيت«  و»الدبل  الخارجى، 
ويستخدم معها أزرار خارجية فقط. 
أما األلوان األساسية فى القميص 
الذى ينتجه مكرم فهى األبيض 
واألزرق بدرجاته الفاتحة والغامقة.

وعلى الرغم من هذا التاريخ العريق 
لم يعد الكثيرون يعملون فى هذه 
المهنة بسبب انتشار مصانع المالبس 
الجاهزة، ولكن كما يقول مكرم وليم 
من  للمهنة  عشاًقا  هناك  فإن 
الدبلوماسيين والمصريين المقيمين 
بالخارج واألجانب الذين يقدرون 
األناقة والذوق الراقى. وبالتالى ال 
يمكن له أن يتخلى عن مهنته لحبه 
الشديد لها، أو كما يقول »ال يمكن 
تبديد اآلثار«، فهو يعتبر تلك المهنة 
من آثار مصر التى يجب المحافظة 
عليها، لذا يقوم حالًيا بتعليمها البنه 
الذى يعمل معه هو وإخوته وقليل 
من العمال فى أتيليه وليم العريق.

ال وصًفا أدق من »أغلى من الذهب«، ليدل 
على محل »بايوكى« للمجوهرات، ليس ألنه 
أقدم مكان لصنع وبيع المجوهرات بمصر، 

بل لكونه متحفا لوصف مصر عبر أكثر من 
مائة عام، متحف لصناعة الجمال على 

شكل حلى ومجوهرات زينت المرأة 
المصرية منذ عقود طويلة.

لقد أدركت »مجلة البيت« منذ اللحظة 
األولى أن مفهوم البيت ال يقتصر على 
الجدران واألسقف والملمس المادى، بل 
هو يفوق ذلك بكثير، فهو يرمز إلى المحتوى 
وما تضمه هذه الجدران من عالقات 
 A house« :ومشاعر وفق القول المأثور
 is made of brick and stone,
 but a home is made of love
alone!” أى أن »المنزل« تشكله األحجار 
واللبنات، ولكن البيت »يكّونه الحب وحده«!.
»كم هو رائع أن يكون لك بيت«. البيت 
هو األقرب لقلب اإلنسان، فهو المالذ 
الذى يحتضننا فى لحظات الفرح ولحظات 
الحزن، لحظات القوة ولحظات الضعف. 
كل منا يحرص على أن يكون بيته هو 
األجمل، مهما ضعفت إمكانياته المادية. 
ومجلة البيت تجسد هذا كله، ليس فقط 
كما تطالعنا الترويسة بأنها المجلة العربية 
األولى للديكور والعمارة والفنون، بل هى 
صرح ثقافى رصين، ولدت قوية واشتد 
عودها، صاحبة رسالة ثقافية وإنسانية 
متكاملة تحتاجها اإلنسانية أشد االحتياج. 
نجحت مجلة البيت فى أن تحتضننا جميعا، 
وأن تساهم فى شعورنا بالتوازن اإلنسانى 
والهدوء والبساطة والجمال واألناقة وغزارة 
المعرفة وتمنحنا بهاء الصورة. تجوب بنا 
من بينالى فينيسيا إلى أسوان، تطوف 
العالم لتضعنا على قمة الجديد، وتغوص 
بنا فى أعماق عراقة القديم، وبرشاقة 
خالبة تحلل الرحلة الممتدة بينهما. تطوف 
محافظات مصر لتنقل لنا »البساطة والسالم« 
فى منزل مطل على بحيرة قارون بقرية 
تونس بالفيوم من تصميم معمارية مصرية 
اعتمادا على الخامات الطبيعية المحلية. 
وتتجه جنوبا إلى أسوان من أطرافها إلى 
قلب بيوتها للخروج بعدد خاص وصور 
عبقرية تجسد جمال أسوان وعمارة مصرية 

الهوية تحترم البيئة واإلنسان«.
احتفت ببيوت من مصر وأطلقت مبادرتها 
إلحياء البيوت التراثية، واحتفت بصناع 
مصر، وأسطوات وحرفيى ومصانع مصر، 
وتوجت هذا االهتمام بمبادرة القاهرة 
1٨ واالحتفاء بمرور 1050 عاًما على 
تأسيس القاهرة، ومناقشة ما جرى من 
تغيرات على مدينة عريقة تئن بالجراح 
وفى مسيس الحاجة لألفكار الخالقة 
والمخزون الثقافى واإلبداعى لمجلة 

البيت، إلعادتها إلى رونقها.. 
ومثلما احتفت مجلة البيت بالتراث، احتفت 
بالبشر صانعى التراث، بالفنانين المصريين، 
والمبدعات المصريات ودورهن فى إحياء 
التراث، وتعرفنا من خالل البيت على دالالت 
األلوان ومنها ألوان التفاهم والمساواة بين 
الولد والبنت، وليس فقط آخر أخبار الديكور 
والعمارة والتصميم واألحداث الثقافية، 
وأشهى وصفات األكالت البيتى. وكان من 
الطبيعى أن تقود حملة »خليك فى البيت« 
فى مواجهة جائحة ڤيروس كورونا المستجد.
الصالون الثقافى للبيت يمثل انطالقة 
رائعة وإضافة قيمة، لمسيرة ورسالة مجلة 
البيت. انطالقة تعمق دائرة التواصل 
اإلنسانى، وتلقى مزيدا من الضوء على 
قوة مصر الناعمة. تنقل بنا الصالون بين 
االحتفال بإبداعات آدم حنين، وجمال 
الغيطانى، وظروف عودة »بينالى القاهرة 
الدولى للفنون« بعد توقف دام ٨ سنوات، 

ومناقشة أوجاع حى الزمالك.
إن المسيرة الرائعة لمجلة البيت والتى 
بدأت قوية على يد مؤسستها الكاتبة 
القديرة سيلفيا النقادى، وانتعشت وشدت 
عودها على يد خير خلف لخير سلف 
الكاتبة المتميزة سوسن مراد عز العرب، 
تضاهى أرقى المؤسسات العالمية، وال 
عجب فهى ابنة مؤسسة االهرام العريقة. 
مؤسسة ثقافية راقية تجسد حضارة مصر 
وقوتها الناعمة، وتحتفى ببناتها وأبنائها، 
عصب وعقل وقلب هذه القوة الناعمة. 

تفتحت عينا مكرم وليم، على ألوان القماش وكان أول ما سمعت 
أذناه أصوات المقصات وماكينات التطريز، فورث عن أبيه 

األرمنى، وليم، حب المهنة وأتيليه يعد األشهر فى مصر قاطبة 
وقبلة الرؤساء والفنانين ودبلوماسيى العاصمة.

ورث مكرم وليم 
المهنة عن والده
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بدأت قصة مصنع نديم منذ أكثر من أربعين 
سنة عندما قرر نديم األب وزوجته إنشاء 
ورشة صغيرة للحفاظ على الحرف التراثية، 
بدأت فى بدروم أحد منازل العائلة وعمل 
بها أربعة أشخاص، وأخذ المشروع فى 
النمو واالنتقال من مكان آلخر حتى أصبح 
اليوم كياًنا كبيًرا يضم عدة أذرع ويعمل به 

أكثر من ألف عامل«.

يحول قطع الخشب الصماء
 لقطع فنية 

تتحول ألواح الخشب الصماء داخل مصنع 
نديم، إلى قطع فنية من أثاث أو أبواب 
ونوافذ وجداريات تنطق كلها بجمال من 
نوع خاص. جمال وتفرد ناتج عن كون 
الهدف من تصنيع هذه المنتجات ليس 
فقط إنتاج تصميمات ذات شكل جميل 
ولكن مع هذا الجمال فكرة ورسالة تحملها 
كل قطعة. فالمصنع هنا قائم فى األساس 
على حماية التراث والحفاظ على استمراره 

من خالل دمجه بهذه المنتجات.
يرى أدهم نديم أن نشأته فى ذلك الجو، 
جعل من الطبيعى أن يرتبط هو أيًضا بهذا 
المجال بحكم وجوده بين والدين لديهما 
كل هذا االهتمام بالتراث وبالحرف وبخاصة 
أن األب باحث فى تراث الحرف التراثية، 
واألم باحثة أنثروبولوجية، لذا اختار أدهم 

دراسة العمارة اإلسالمية.
»لم يكن اختيارى وليد الصدفة، بل عن 
حب واقتناع بأهمية هذا التراث وضرورة 
الحفاظ عليه. فالهوية لها شق معنوى وشق 

مادى وهذا التراث هو الشق المادى للهوية«. 
هذا هو المفهوم الذى يقوم عليه العمل 
فى مصنع النديم لألخشاب والذى يعتنقه 
ويؤمن به كل فرد يعمل فى الكيان؛ فالكل 
يعلم أنه بعمله ال يساهم فقط فى إنتاج 
قطعة أثاث جميلة من الخشب، بل إن هذه 
القطعة تحمل جزًءا من هويته وتبعث رسالة 
لمن يقتنيها بعظمة وثراء التراث وكذلك 
قدرته على االستمرار والتواجد فى كل 
مكونات  من  عنصر  ألنه  ومكان  زمان 
الشخصية المصرية والعربية والتى تتقبلها 
وتحبها بالفطرة وبخاصة بعد أن يتم دمجها 
بتصميمات حديثة لتصلح لالستخدامات 

العصرية.
»هذا هو التطور الطبيعى ألى فن، وهذا 
التراث هو ما نملكه من فن فكان ال بد 

من تطويره ليناسب الحياة العصرية«. هكذا 
يوضح نديم مشيًرا إلى منضدة بخطوط 
بسيطة حديثة يتوسطها موتيف عربى 
وكنبة مريحة مكسوة بالجلد مطعمة بقطع 
من األرابيسك وغيرها من قطع األثاث 
التى تعتبر تطبيًقا عملًيا للفكرة األساسية 

التى يقوم عليها المصنع.
وقد تجسدت فكرة توظيف الصناعات 
والحرف التقليدية فى االستخدامات اليومية 
والحياتية فى حياة الناس اليوم فى أكثر 
من عمل داخل مصر وخارجها وامتد ألكثر 

من أربعين دولة حول العالم.
ومن أهم المشاريع التى قام المصنع بها 
مبنى الصندوق العربى لإلنماء االقتصادى 
واالجتماعى فى الكويت والذى يعتبر مزاًرا 

لكل من يهتم بالعمارة والفنون..

يخطئ من يظن أن الصناعة المصرية وليدة النهضة التى شهدتها 
مصر على يد محمد على فى القرن الـ1٩، فمن يعرف التاريخ 
المصرى سيدرك أن قدماء المصريين عرفوا استخراج المعادن 
كالنحاس والفضة والذهب منذ آالف السنين، ونجحوا فى صهرها 
وتصنيعها وتشكيلها، وهو ما شكل نواة أول حياة صناعية حقيقية، 
ومن الصناعات التى برعوا فيها اآلالت واألدوات الزراعية والمعدات 
الحربية والخزف والسفن والمنسوجات الكتانية وعصر الزيوت، 
وبرعوا فى صناعة الحلى المرصعة باألحجار الكريمة، وتشهد 
اآلثار المعروضة بالمتاحف التاريخية على دقة الصناع المصريين 

القدماء وجمال مشغوالتهم.
وفى العصر الحديث كانت النهضة الصناعية فى عهد محمد 
على محاولة لرتق الفجوة التاريخية التى حدثت فى تاريخ الصناعة 
المصرية بعد قرون من االحتالالت المتتالية، تبعتها طفرات فى 
بدايات القرن العشرين على يد طلعت حرب وفى منتصفه بعد 
قيام ثورة يوليو 1٩٥2. واليوم مازال أحفاد الصناع المصريين 
يساهمون فى ازدهار الصناعة المصرية بإخالص ودأب ليحافظوا 

على ما أسسه األجداد.

حقق مصنع 
كريستال عصفور 
مستويات نقاء 
عالمية

واصل �لى  �ت ن �ت ر�ي رن الع�ث
�ت ال�ت هصن �ن

�ين اع المصر�ي اد الص�ن ح�ن
ئ
د ا �ي

يذخر سجل أعمال عائلة المهندس حسامه محمد 
مصطفى مؤسس مصنع حسامه للصناعات الخشبية، 
بمشروعات ضخمة تلمس وجدان الكثير من المصريين، 
فقد رمم الجد ميناهاوس للمرة األولى، وشارك 
نجله فى ترميم ميناهاوس للمرة الثانية، كما قام 
وحده بترميم أكثر من 16٠ أثًرا فى »الجمالية«، أما 
الحفيد فاضطلع بمهمة شاقة لترميم الكنيسة المعلقة 
والمتحف القبطى، واللذين استلزما جهًدا مضنًيا 
إلعادة كل قطعة خشب على حالها األصلى، وكذلك 
سقف فندق الماريوت الخشبى المعروف بلونه 

األخضر.
رحلة طويلة عبر أربعة أجيال لعائلة عريقة حولت 
الحرفة اليدوية إلبداع فنى مدروس تجلى فى تصميمات 
وصلت للعالمية واخترقت األسواق بما تملكه من 

جودة وابتكار وأصالة.

أسس المهندس حسامه المصنع عام 1٩٩6، وحرص 
أن يضمنه كل مراحل التصنيع، فهناك قسم مخصص 
للقشرة وآخر لألويما وورش للصدف بحيث يصبح 
المصنع مكتفًيا بذاته، ويقوم بمقاوالت كاملة وليس 

فقط التخديم على مشروعات أخرى.
تربى حسامه على يد أساتذة كبار أبرزهم الدكتور 
حسن فتحى، والمهندس نبيل غالى شيخ المعماريين، 
الذى أتاح له الفرصة ليعبر عن أفكاره وينفذها خالل 
عمله معه فى مطلع حياته، وهناك أيًضا التقى زوجته 
مهندسة الديكور ميساء السيد، فتعارفا وتزوجا وتعاونا 
فى العمل وأسسا مًعا هذا المصنع، وكانت هى منذ 
البداية المسئولة عن تحويل التصميمات التى يبدعها 
إلى رسوم تفصيلية يستطيع النجارون تنفيذها وكانت 
تنزل للمواقع وتسلم الشغل بنفسها قبل أن يتولى 

ابناهما عمر ورباب مساعدتهما فى العمل.

�ة واحد�ة �ة مه�ن وار�ث
ال �ة �ي �ج
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ع ح�ام� مص�ن
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مصنع »موبل الشرق« فى مدينة 
ليس مجرد مصنع  نصر، 
كراسى، فهو أيًضا معرض 
ومتحف وتاريخ أجيال وإدارة 
إلرث األسرة وتاريخها مع 

صناعة الكراسى.

 إرث عائلى ومصرى
يتحدث االبن أحمد حلمى 
)الجيل الثالث( باعتزاز عن 
إرث األب وتاريخ الجد ورحلة 
صناعة الكراسى من ٧٥ عاًما. 
ويتذكر األب على حلمى عبد 
الهادى )الجيل الثانى( قصة 
كفاح وإرادة وعزم الجد وأخيه 
أى والده حلمى عبد الهادى 
وعمه زكى عبدالهادى، وتفاصيل 
كثيرة تعطى لكل ما نراه اليوم 
من كراسى تم تصنيعها من 
جانبهم معنى وقيمة. وكما 
ينبهنا أصحاب الحكمة والمعرفة 
أن تعرف تفاصيل قصة ما 
تم تحقيقه يعطى قيمة أكبر 
لإلنجاز الذى تحقق وفهًما 
أعمق للنجاح الذى نعيشه 
وإدراًكا أشمل للجهد المبذول 

من أجل الوصول إليه.
صناعة الكرسى ليست مجرد 
تخصص ومهنة كما يؤكد 
أصحاب موبل الشرق، بل إرث 
عائلى ثمين يعتزون به ويتمسكون 
به ويحافظون عليه. وينعكس 
هذا فى صناعة الكراسى أكثر 
من ٣٠٠ شكل ونوع ومنتجات 
يتم تصديرها إلى أكثر من 
٣٥ دولة. كراسى تشارك فى 
المعارض اإلقليمية والدولية. 
وصارت تتواجد وبكثرة فى 
قاعات المؤتمرات ودور السينما 
والفنادق المصرية والعالمية.

حلمى  على  األب  يروى 
عبدالهادى، تاريخ اإلرث األسرى 
والبصمة المميزة ورحلة العمر 
مع الكرسى وثنى الخشب أو 
تكسيح الخشب وعصامية 
والده وعزيمته فى تخطى 
الصعاب مهما تكن شدتها 
وأيًضا التماسك األخوى الالفت 
لالنتباه والمثير لإلعجاب، 
االنطالق  بداية  أن  فيذكر 
بالنسبة للشقيقين زكى وحلمى 
محمد عبدالهادى كانت مع 
كرسى »هالل الشرق« فى 
جزيرة بدران بحى شبرا بالقاهرة 
فى العام 1٩٤٤. كرسى واحد 
فى اليوم وثالثة تصميمات 
من الكراسى وستة من العمال. 
وعنوان المنشأة أو الورشة كان 
٣٥ ش رقى المعارف جزيرة 

بدران.
بعد عشر سنوات تم بناء مصنع 
فى إمبابة على مساحة تقدر 
بنحو أربعة آالف متر مربع، 
ثم بعد أربع سنوات تم توسيع 
المصنع ليكون على مساحة 
22 ألف متر مربع باسم كرسى 
»هالل الشرق وأبلكاش إمبابة«. 
وفى العام 1٩6٤ تم تأميم 
المصنع. فقرر حلمى أن يبدأ 
من جديد مع صناعة الكراسى. 
وبعد سنة واحدة كان قد أسس 

»موبل الشرق« فى األميرية 
بإضافات تكنولوجية جديدة 
لتصنيع الكراسى. ثم جاء 
المصنع القائم فى مدينة نصر 
فى 1٩8٤ الذى أسسه حلمى 
مع ابنه على. وأخيًرا تم اتخاذ 
خطوة أخرى فى طريق تطوير 
وتحديث األداء فى 2٠1٥ بإقامة 
مصنع الكراسى فى مدينة بدر 
وهو المصنع السادس فى تاريخ 

العائلة.
ويتذكر على حلمى تجربة والده 
وعصاميته وعزيمته وإصراره 
على االستمرار مهما كان الثمن 
»شاف كتير واتبهدل كتير« 
حسب تعبيره. وقد توفى فى 
أغسطس 1٩٩2 وهو فى عامه 

الـ٧1.
تاريخ  ويحكى على حلمى 
صناعة الكراسى مع األسرة 
وطلبية مائة كرسى من وزارة 
المعارف فى األربعينيات. 
وحرص والده على االستعانة 
بالتكنولوجيا والخبرة األلمانية 
واإليطالية فى صناعة الكراسى 
والتعامل مع األخشاب. وتأتى 
سيرة تصدير الكراسى إلى 
روسيا فى بداية السبعينيات، 
ابنه أحمد  ثم تجربته مع 
والجيل الثالث من األسرة بعد 
دراسته للهندسة بالجامعة 

األمريكية وجامعة »بين ستيت« 
الواليات  فى  ببنسلفانيا 
المتحدة، ثم دخوله فى معترك 
الحياة. أحمد انضم للمصنع 
الرئيس  وصار   1٩٩٩ فى 
التنفيذى له فى عام 2٠٠٧. 
وهو الذى شارك فيما بعد 
فى الحفاظ على ما حققته 
األسرة واالستعانة بأدوات 
وأساليب التكنولوجيا الحديثة 
بجانب ما وصل إليه أًبا عن 
جد من تقاليد العمل والتعامل 

وإتقان المنتج المصّنع.

فى بداية ستينيات القرن الماضى، 
شهدت مدينة شبرا الخيمة، التى 
كانت إحدى أشهر قالع الصناعة 
المصرية قصة نجاح نتذكرها 
حتى اليوم إذ تردد صداها عبر 
إعالناتها البراقة عبر التليفزيون 
تحت اسم "كريستال عصفور".

اشتهر مصنع كريستال عصفور 
عالميًا بتصنيع أجود أنواع الكريستال، 
واختارت العائلة منطقة شبرا 
الخيمة على وجه الخصوص إليمانها 
بحاجة هذا المكان حينها للتنمية 

واإلحساس بالمسئولية االجتماعية 
فبدأت بإنشاء مصنع على مساحة 
220 متًرا مربًعا التحق به 200 
عامل، ستصل مع الزمن فيما بعد 
إلى 150 ألف متر مربع، و180 
ألف متر مربع إذا أضفنا المسطحات 

التصنيعية متعددة الطوابق.
أسس خميس عصفور مع أخيه 
إبراهيم عصفور المصنع الذى 
أصبح يتمتع بشهرة عالمية، وحرص 
فى البداية على أن يستعين بالخبرات 
المدربة من مختلف البلدان المشهورة 

بالصناعات الزجاجية الحديثة 
من ألمانيا وإيطاليا والتشيك، 
ليحفر لنفسه مكاًنا فى السوق 
المصرى عبر منتجات النجف 
وأدوات المائدة بمختلف أنواعها.

كان خميس واعًيا بضرورة اإللمام 
بكل أسرار الصنعة حتى إنه أخضع 
الماكينات التى كان يستوردها من 
الخارج لما يسمى »الهندسة العكسية« 
حيث يقوم مهندسو المصنع بتفكيكها 
وإعادة تركيبها واإللمام بكل تفاصيلها 
وتصنيع قطع الغيار الالزمة لها؛ 
كى يضمن استمرار عملية اإلنتاج 
دون أن يخضع لتقلبات السوق 
أو إرادة مصدر أدوات اإلنتاج. 
واعتمد على »التكامل الخلفى 
للصناعة« فأنشأ مصنًعا للماكينات 
وقطاًعا للورش المركزية جنًبا 
إلى جنب مع حرصه على فهم 
كل ما يخص التطورات التى 
تلحق بصناعة الزجاج النقى.

فى أواخر الثمانينيات دخل 
مصنع عصفور مجال صناعة 
الكريستال وتميز منذ البداية 
بالدرجة األكثر نقاء التى كانت 
لنسبة  وفًقا  آنذاك  تحدد 
عالمًيا  فكانت  الرصاص، 
تتجاوز 20% بقليل بينما فى 
منتجات كريستال عصفور 
كانت النسبة تتخطى %30. 
وقد تغيرت تلك المعايير فيما 
بعد حيث صار نقاء الكريستال 
مرتبًطا بتأثيره ومدى تحليله 
للضوء وليس على مكوناته. 

ال  س�ت اء الكر�ي �ت �ت على �ن س�ت عالم�ي
ا�ن م�ن

فى منطقة الحسين بالدراسة بدأت 
القصة حين بدأ محمد الكحال الجد، 
فى تصنيع الكليم اليدوى، قبل أن ينشئ 
مصنعه عام 1950 فى حى البساتين 
بالقاهرة، كنواة لمؤسسة صناعية لصناعة 
السجاد اليدوى، ستمتد عبر محافظات 

مصر من الدلتا إلى صعيد المنيا.
»كلمة السر للعمل فى المصنع هى الخبرة 
والممارسة والحب غير ذلك ال توجد 
جامعة وال مدرسة يمكن أن يدرس فيها 
تصنيع السجاد اليدوى«، هكذا يشرح 
محمد محمود الكحال موضًحا أنه درس 
المالية واألسواق لكى يعرف كيف يدور 
العالم اقتصادًيا ولكن حبه األساسى 
ووالءه كان للعمل فى تصنيع السجاد 
الذى عشقه منذ طفولته، وارثًا إياه من 
والده وجده. ويمثل محمد وشقيقته هند 

الجيل الثالث من عائلة الكحال.
الصناعة اليدوى، كما يشرح محمد، 
هى صنعة تتم بالحب وليس فقط 
كواجب أو مهمة يجب إنجازها. فصناعة 
السجاد اليدوى تخلق نوًعا من التواصل 
والعالقة بين الصانع والسجادة الذى 
ينسجها فى شهور ويراها تتخلق أمام 
عينيه فتصبح عمالً مكتمالً يبهر كل 
من يراه. »وهذا أكثر ما أحبه فى عملى؛ 
أن أرى خلق شىء جميل وفريد ال 
يوجد له شبيه ولم يكن فى األصل 
سوى مجموعة من الخامات الصماء 
تمر عبر مراحل تصنيع معينة. فال 
توجد سجادة مثل األخرى أبًدا حتى 
لو كانت بنفس التصميم واأللوان 
والمقاسات والخامات، ألن كل واحدة 
مصبوغة ومصنوعة على يد عمال 

مختلفين، فال يمكن ضبط األلوان 
بنفس الدرجات أبًدا وال النسيج أيًضا«. 
هناك بصمة بشرية تنتقل للسجادة 
من كل من يعمل على صنعها ويضع 
فيها جزءًا من روحه فتصبح كل سجادة 

ذات شخصية خاصة بها.
صوف أو قطن مصرى أو حرير صينى، 
تأتى الخيوط فى حالتها الخام وتمر 
بأول عملية وهى الفتل والصباغة التى 
تتم فى أحواض كبيرة توضع فيها 
الخيوط على نبابيت أو عيدان خشبية، 
وبعد أن تنشر لتجف، تنتقل لقسم 
»الزوى« لتقسم لشلل قبل أن تبدأ مرحلة 
التصنيع ثم مرحلة التشطيب النهائى 
والتجهيز للبيع. جميع هذه المراحل 
تتم يدوًيا مع استخدام بعض اآلالت 
البسيطة فى مرحلة تجهيز الخيوط 
ولفها ويتم التحكم فيها أيًضا يدوًيا. 
تعتبر وحدة التصنيع حيث يتم نسج 
السجاد هى المكان الذى تدب فيه 
الحياة فى الخيوط ويشهد كل نول 
ميالد سجادة جديدة كل عدة شهور 
تتراوح بين أربعة وستة. الجدية والتركيز 
هما السمة األساسية التى تميز كل 
العاملين هنا وهم امتداد لعائالت 
متوارثة للمهنة نشأوا كلهم وتعلموا هنا 
مما يضيف بعًدا إنسانًيا للحرفة التى 

يقومون بها بحب وانتماء للمكان.
ويعترف محمد بصعوبة هذا العمل 
حالًيا ألن صناعة السجاد اليدوى تواجه 
مشاكل فى العالم كله بسبب انتشار 
مصانع التكنولوجيا التى جذبت العمالة، 
وغيرها من المتغيرات التى طرأت 

على األسواق والتجارة.

كانت المنطقة الصناعية الُمطلة 
على شارع صالح سالم شبه خاوية 
فى العام 1960، إال من مصانع قليلة 
مصنع  بينها  من  كان  متناثرة 
»هيلكوميتلز« لصناعة أدوات المائدة 
من الفضة، حيث كانت صناعة حديثة 
نسبياً، فهى ليست صناعة الفضيات 
المزدهرة بخان الخليلى وغيرها، 
وال هى صناعة أدوات المائدة من 
المعادن التقليدية كاأللومنيوم والنحاس 

واالستانلس.
تسرد نانسى عوض وهى الجيل 
الثانى فى إدارة المصنع، أن دخول 
العائلة هذا المجال جاء بعد انفصال 
والدها عن العمل مع جدها إبراهيم 
فى  الفضيات  مجال  فى  عوض 
الجمالية، ليقرر تصنيع الملعقة 
والشوكة والسكينة من الفضة فى 
وقت كانت الفضة يصنع منها السرافيس 
والصوانى فقط، ولم تكن هناك 
مصانع لهذه المنتجات فى مصر، 
وقام بذلك بعد عودته من ألمانيا، 
فأقام المصنع فى موقعه الحالى 
بشارع صالح سالم فى العام 1960، 

وحصل على الرخصة بعدها بعامين 
أى فى 1962، ومنذ ذلك الوقت 
يعمل المصنع فى هذا المجال. 
وحصل والدها على وسام العلوم 
والفنون من الطبقة األولى فى العام 

1983 عما قدمه للصناعة.
ينتج المصنع عدًدا من المنتجات 
من االستانلس ستيل، ومنها ما يطلى 
بالفضة أو الذهب، والعمالء هم 
الفنادق والمطاعم، وكل ما يخص 
لألفراد  أيًضا  ويمكن  السياحة، 
الحصول على المنتجات من خالل 
المعرض الدائم، أو من خالل المعارض 
الداخلية التى يشارك بها. وقد تم 
تطوير المنتجات من موديلين إلى 
25 مودياًل من الملعقة والشوكة 
والسكينة، بجانب السرافيس والصوانى 
والبراد وغيرها من المنتجات، وهناك 
منتجات كالسيكية مستمرون فى 
إنتاجها منذ بداياتهم، ألنها تورث 
من جيل لجيل، وكل فترة تجدد 
اإلسطمبة لكى يظل التصميم حًيا.

دوى اد ال�ي ى ح�ج الس�ج
�ف

د�ة دوا�ة الما�ئ
ئ
رواد ا

ألول مرة.. 
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على مدار ست سنوات دعم الرئيس السيسي، 
المرأة المصرية ووضعها على رأس أولوياته، 
وفى هذا اإلطار تحتفى مجلة البيت بسيدات 
مصريات تفوقن فى مجاالتهن المختلفة دون

 أن يغفلن مسئوليتهن العامة، فكأنهن سفيرات 
غير مكلفات يقدمن كل ما يستطعن

 فى خدمة الوطن والمجتمع.

مصورة وباليرينا بدأت مشروًعا لتوثيق الهوية المصرية 
بأسلوب عصرى خارج التوقعات، وكان 

مصدر إلهامها األكبر واألهم هو 
الشارع المصرى، فهو الشريان 
النابض بالحياة والناس والمبانى 
بقصص  تنطق  تكاد  التى 
وحكايات عاشت فيه حتى 
ذابت لتحل قصص جديدة.

 تنقلت بعدستها فى كل ركن 
فى القاهرة وجابت المحافظات 
األخرى للتعرف على الشارع 
المصرى بكل مفرداته، ثم بدأت 

فى تكوين أعمال فنية بهذه الصور 
مزجت فيها ما بين الفوتوغرافيا 

والتصوير الرقمى لتصبح كل صورة 
شبيهة بلوحة فريدة فى التكنيك تعطيها بعًدا جديًدا.

أول مذيعة فى العالم من ذوى متالزمة داون تدير 
حوارا على الهواء، فهى تبعث رسالة 

بأن مصر والَّدة، ولن تكف عن فتح 
أبواب النجاح أمام كل موهوب 

يرفع راية القدرة واالجتهاد.
ال تلتفت رحمة إلى تصنيفها 
ممن حولها فتقول "البعض قد 
ينظر إلّى فقط على أننى فتاة 
أو على أننى شابة أو من متالزمى 
داون. أما أنا فأعتبر نفسى 
إنسانة مصرية وأتحرك وفًقا 
لشعورى بالمسئولية التى أشعر 

بها تجاه بلدى، وهذه المسئولية 
لم يحملنى أحد إياها ولكننى أشعر 

بها بشكل تلقائى وفطرى وأتفاعل على 
أساسها".

الد اوىرحم�ة �خ ر�ق للى ال�ش �ي �ن

�ت ه�ج ا �ج ر�ي �ث
 خبيرة تنمية بشرية وناشطة نسوية، تعمل على دعم المرأة 

المصرية من خالل إعداد برامج ومبادرات تؤهلها للمنافسة 
والوصول ألعلى المناصب والتحقق فى كل أنواع الوظائف، 
إيمانا منها بعطاء المرأة المصرية التاريخى ومدى تأثيرها 

فى بناء المجتمع.
الختان والزواج المبكر ونسبة تمثيل المرأة، هى أهم 
القضايا التى تشغلها وأصبحت هى الهدف الحقيقى ألى 

عمل أو نشاط تقوم به. تبذل ثريا بهجت جهدها، فى 
االستشارات للجمعيات األهلية وتشجع الشركات الكبرى 

على تحمل مسئوليتها المجتمعية، كما تقوم بزيارات لالجئين 
وتشارك فى حمالت توعية ضد مرض اإليدز.

ترى المصممة أمينة 
غالى أنه ال يمكن صياغة 
الحاضر والمستقبل 
دون تأمل ما نملكه من 
تراث مصر الغنى الذى 
ينتظر عيونا وعقوال 
تكتشفه جياًل بعد جيل، 
فهو مصدر ال ينضب 
لإللهام المتدفق األصيل، 
كان هذا طرف الخيط 
التقطته أمينة غالى 
المصممة الشابة ورفعت 
راية التوعية بأهمية 
الحفاظ على الثقافة 
والفنون المصرية من 
خالل رسالة تحملها 

كل قطعة حلى.

ال�ي �ة �غ �غ م�ي
أ
�

 مبتكرة منصة تعبر بفصاحة 
الصوت والصورة عن كل مصرى 
مبدع يمتلك موهبة حقيقية، ليحكى 
للعالم عن مصر صاحبة اإلرث 
الثقافى العريق والتى تتوق القتحام 

المستقبل بقوة وعزيمة أهلها.
ترى نيروز السينما ملهمة دائًما 
وأن الفنانين المصريين كنز يجب 
إعادة اكتشافه وتنسيق صورته 
أمام العالم بشكل مختلف عما 
سبق، ألنه يمثل الثقافة والفن 
المصرى العريق، وترى أن القاهرة 
كانت من أجمل مدن العالم، وكان 
الناس يأتون من روما وباريس ومن 
بالد أخرى ليروا جمالها. فمن 
الظلم أن تصبح مهملة كما هى 
وهى تحتضن قصوًرا وأماكن 
تاريخية تنافس بقوة مثيالتها فى 
الخارج ولكن ال يهتم أحد بإبرازها. 

د �ي و �ز �ب أ
رو�ز � �ي �ز

سعت الشيف سوزان مختار 
إلى التوعية بفنون الطهو 
المصرى وإعادة إحيائه كجزء 
من حضارتنا وثقافتنا، ويأتى 
هذا السعى من إيمانها بأن 
المطبخ المصرى يحفظ بين 
دهاليزه كل ما مرت به مصر 
من أحداث كبرى وحضارات 
حياة  على  أثرت  متنوعة 
المصريين وتأثرت بهم، حتى 
إن الوصفات القديمة تعتبر 
تراثا غير مادى البد من 
تسجيله والحفاظ عليه من 

االندثار.
تقول سوزان إنه ليس هناك 
أسرع تأثيرا من أكلة طيبة 
الرائحة والمذاق تتسلل إلى 
أمزجة الناس حول العالم حاملة 
فى كل قضمة »طعم مصر«.

ار �ت ان م�خ سورخ
تنشغل المصممة نيهال 
الوعى  برفع  لهيطة 
بالحفاظ على المبانى 
التى تتمتع بطرز تراثية 
فريدة وإدراج مزارات 
حديقة  مثل  متنوعة 
الحيوان ووسط البلد 
إلى قائمة األماكن التى 
يروج لزيارتها فى القاهرة، 
تشجيعها  جانب  إلى 
للصناعة المصرية من 
خالل عملها فى مجال 
التصميم الداخلى ورؤيتها 
األسطوات  أليادى 
الحرفيين كأحد كنوز 
مصر التى البد من إعادة 
اكتشافها بمنظور عصرى 
دون التخلى عن جذورها 

العريقة.

ط�ة هال له�ي �ي �ن
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تحوى ذاكرة مجلة البيت 
الفوتوغرافية الكثير من الكنوز، 

من بين تلك الكنوز مجموعة 
من الصور النادرة لمشاهير 

مصر عبر العقدين الماضيين، 
نستعيد بعضها فى هذه 

الصفحة للمرة األولى منذ 
نشرها على صفحات المجلة.

تضم الصور مجموعة متنوعة 
من الشخصيات المصرية 
البارزة التى تتراوح ما بين 

عوالم األدب والفن والسياسة 
ممن أّثروا فى حياتنا وأثروها.

عمر الشريف نور الشريف
بعدسة  هشام لبيب

بعدسة  هشام لبيب

بعدسة  خالد الداش

بعدسة  فوزى مصرللى

بعدسة  فوزى مصرللى

أحمد بهجت

عادل إمام

عصمت عبد المجيد

حسين بيكار

بعدسة  فوزى مصرللى
أ. مكرم محمد أحمد

هدى عبد الناصر

أحمد زكى

 بعدسة  جان كلودأونوس

 بعدسة  جان كلودأونوس

 بعدسة  جان كلودأونوس
إبراهيم نافع

 بعدسة  فوزى مصرللى

 بعدسة  فوزى مصرللى بعدسة  فوزى مصرللى

عبد الوهاب مطاوع

مصطفى الفقى

صالح سليم
بعدسة حسام دياب

بعدسة حسام دياب

سامية اإلتربى
مصطفى حسين )اسكتش خاص لمجلة البيت عام 2٠٠٠(

)بعدسة حسام دياب(األديب نجيب محفوظ فى مكتبته 

جيهان السادات                                                  )بعدسة لطفى أبو زيد(
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مجلة  مع  حواره  فى 
الخبير  البيت كشف 
األثرى الدكتور زاهى 
حواس عن عدد من 
الطرائف والغرائب التى 
واجهته خالل رحلته 

الطويلة.
يقول زاهى حواس فى 
حواره إنه بدأ حياته مغرًما 
بمهنة المحاماة متأثًرا 
بنجوم أفالم السينما، 
كمال الشناوى وغيره وهم 
يلعبون دور المحامى على 
الشاشة، لكن ما إن التحق 
بكلية الحقوق حتى أدرك 
أن ال رابط بينه وبين 
كتب القانون وقرر العدول 
عن القرار والتحول لكلية 

اآلداب. 
السر فى كون زاهى 
حواس ما هو عليه اآلن 
هو الشغف. فيقول » 
أنا أتعامل مع اآلثار 
وكأنها حبيبة لى، وأنا 
أجيال  تعليم  حاولت 
كثيرة من الشباب كل 
ما أعرف ولكن الشغف 
والعشق يولد بداخلك 
ال أحد يعلمك ذلك«.

ويحكى عن قصة غريبة 
حين راوده حلم بمومياوات 
أطفال تطارده بعد عثوره 
على مقبرة لرجل وزوجته 
وطفلين، وأخذ مومياوات 
األطفال لعرضها فى 
المتحف المصرى. فيقول 
»سافرت إلى أمريكا 
بعدها، حينها تأخرت 
طائرتى وبعد الوصول 
بدأت ترادونى أحالم 
بأن مومياوات األطفال 
تطاردنى وتشدنى من 
قدمى، وكان الحلم قويًا 
حتى أننى لم أصح فى 
ميعادى إللقاء محاضرة 
هناك وظلت تلك األحالم 
تراودنى حتى قررت 
إعادة المومياوات إلى 
المقبرة وحينها توقف 

األمر«.
وروى أن أغرب األمور 
التى مرت عليه فى عمله 
باآلثار كان وقت عمل 
أشعة مقطعية لمومياء 
توت عنخ آمون إذ توقف 
جهاز األشعة لمدة ساعة 
كاملة، وبعد خروجهم 
من المقبرة كاد سائق 

السيارة التى كان يستقلها 
يدهس طفاًل واتصلت 
به شقيقته لتخبره أن 
وعند  توفى،  زوجها 
وصوله إلى وادى الملوك 

به  اتصل 
مساعد الوزير 
فاروق حسنى 
أنه  ليخبره 

نقل 
للمستشفى 
مصابًا بأزمة قلبية. فى 
إحدى المرات أيًضا علق 
داخل أحد اآلبار لمدة 
٣ ساعات بسبب تعطل 

ماكينة واضطر للبقاء 
داخل البئر حتى تمكنوا 
ومرة  إصالحها،  من 
أخرى سقط على رأسه 
حجر وزنه 2٥ كيلو أثناء 
تنقيبه عن اآلثار بفرشاة.
ولكن رغم هذا هو ال 
لعنة  بوحود  يؤمن 
للفراعنة ولكن سلسلة 

من الصدف.

فى كتابه "القاهرة منذ 1٩٠٠"، 
وثق المعمارى محمد الشاهد، 
العمارة  تاريخ  فى  الخبير 
والعمران، عالمات النسيج 
العمرانى للقاهرة عبر 1٠٠ 
"العمارة  على  مركًزا  عام، 
المصرية الحديثة" وطارًحا 
السؤال حول مفهوم التراث.

بدأت فكرة الكتاب فى أواخر 
2٠1٥ حين اقترحت دار نشر 
الجامعة األمريكية بالقاهرة، 
دليل  كتابة  »الشاهد«  على 
معمارى عن وسط البلد وحى 
الزمالك، ولكنه اقترح عليها 
توسيع نطاق العمل ليشمل 

القاهرة كلها.
بدأ بعدها الشاهد فى تجميع 
فريق عمل بلغ فى أكبر مراحله 
1٥ فردا، وعلى مدار عام قاموا 
بالبحث فى أحياء القاهرة عن 
مبان ذات طراز معمارى فريد 
أو دال على معمار عصره أو 
يشكل عالمة فى عمارة الحى 

والمنطقة. وصلت القائمة 
المبدئية للمبانى لحوالى 
6٠٠ مبنى ثم بدأت مرحلة 

تصفية تلك المبانى بناًء على 
عدة معايير. استبعد الشاهد 

المبانى المتشابهة، ثم بدأ 
فى استبعاد المبانى التى ال 
تتوفر أى معلومات عنها فى 

غياب أرشيف معمارى.
وللحصول على معلومات موثقة 
بدأ الشاهد فى البحث عن 
معلومات عن المبانى فى مجلة 
العمارة التى أسسها سيد كريم 
وظلت تصدر لمدة 2٠ عاًما 
بين 1٩٣٩ و1٩٥٩، وكتاب 
"مصر تبنى" لمحمد حماد 
عام 1٩6٣، و"مصر العمارة 
القرن العشرين"، الصادر فى 
عام 1٩8٩ للمعمارى توفيق 
عبد الجواد، وهو آخر كتاب 
يؤرخ للعمارة المصرية، وبعض 

األرشيفات الخاصة.
يضم الكتاب نماذج لمبانى 
قائمة أو مبانى كانت قائمة 
وأزيلت أو مشروعات لمبان 
لم تبن فى الواقع، ليمنحنا 

صورة عما كان وما بقى منه 
وكان يمكن أن يكون.

قّسم الشاهد الكتاب جغرافًيا 
إلى أحياء مختلفة، ويحوى كل 
فصل مقدمة عن تاريخ الحى 
والتغيرات التى طرأت عليه، 
ويضم كل حى مجموعة من 
المبانى ويحتل كل مبنى صفحة 
يذكر فيها اسم صاحب المبنى 
البناء  وتاريخ  والمعمارى 
ومعلومات عن اإلنشاء والطراز 
وصورة للمبنى وحالته الحالية، 
سواًء كان قائًما أو تم هدمه 
أو كان فكرة مقترحة لم تنفذ.
ال يهدف الشاهد من كتابه 
أن يرسم صورة للمدينة التى 
يجب الحفاظ عليها بال تغيير، 
ومقاومة التحوالت الطبيعية 
فما  الماضى،  عبادة  ألجل 
يرغب فيه هو العكس تماًما 
فهو يعتنق حركة التغير فى 
المدينة، لكن ما يشدد عليه 
هو ضرورة توثيق تلك التحوالت 
والعالمات المعمارية للمدينة، 
ومقاربة التراث بمفهوم 
زمنى مختلف يأخذ فى 
االعتبار أن صنع التراث 
عملية مستمرة طوال الوقت.

كنت أنظر إلى كل مولود صحفى جديد 
لمؤسسة األهرام على أنه حلقة فى 
على  القائمة  األهرام  إستراتيجية 
مسايرة الصحافة الحديثة فى العالم 
من حيث العمق والتخصص ووضع 
القراء دائما فى موضع البوصلة التى 
توجه أى منتج صحفى. فاهتمامات 
ورغبات القراء تتغير مع الوقت وبين 

الشرائح المختلفة.
كل  لتغطية  األهرام  سعت  ثم  ومن 
االهتمامات المختلفة، فأصدرت على 
سبيل المثال مجلة السياسة الدولية 
على  السياسية  بالشئون  للمهتمين 
المستويين الداخلى والخارجى. وأصدرت 
مجلة األهرام االقتصادى للمهتمين 
بالقضايا االقتصادية ورجال األعمال. 
وأصدرت مجلة نصف الدنيا للمهتمين 
بقضايا المرأة، ومجلة الشباب للشباب 
وهمومهم، ومجلة عالء الدين لألطفال، 
كما أصدرت صحيفة أسبوعية باللغة 
اإلنجليزية هى األهرام ويكلى وأخرى 

بالفرنسية هى األهرام إبدو. 
كما أصدرت صحيفة يومية مسائية 
هى األهرام المسائى منذ أكثر من 
ربع قرن. واألهرام فى كل تلك اإلصدارات 
بدت ناجحة ورائدة ولم يكن يساور 
أيا من العاملين فى المجال الصحفى 
أن تلك اإلصدارات ستنجح وستكون 

نموذجا يحتذى به. 
وقبل 20 عاًما فاجأت األهرام الوسط 
حينها  بدا  بمولود جديد  الصحفى 
مغامرة، حيث أطلقت األهرام مجلة 
البيت، تعنى بالديكور وأسلوب الحياة 
والفن التشكيلى والتراث والعمارة، 
وبدا للجميع أنها مجلة موجهة للشريحة 
األكبر سنا واألكثر ثراء وتعليما، وهى 
الشريحة التى تتعاطى مع مثل تلك 
األفكار. وبدأ البعض يتعامل مع المجلة 
على أنها مجلة نخبة معينة ال تمثل 
ومعى  وشخصيا  المصريين،  عموم 
كثيرون تخوفنا على مستقبل المجلة، 
للمجلة  التى وضعت  الرؤية  أن  إال 
والعاملين فيها مكنتهم مع الوقت من 
إزالة تلك االنطباعات وتقديم عمل 
صحفى أصبح جديرا بالمتابعة واالهتمام. 
ومع التغير الذى شهدته الحياة المصرية 
واإلسكان  الحياة  بنمط  يتعلق  فيما 
والتجمعات السكنية التى أنشأها المطورون 
العقاريون على غرار ما هو موجود فى 
الخارج، بدأ مجتمع المجلة يتسع واإلقبال 
عليها يتزايد لكسب األهرام الرهان، 
خاصة مع تحول المجلة إلى مسايرة 
تلك التغيرات التى تحدث فى مصر 
اجتماعيا واقتصاديا، فبدأت المجلة 
على سبيل المثال فى السنوات األخيرة 
إعطاء اهتمام أكبر للديكور المصرى 
ومصممى الديكور المصريين، وكذلك 
العرب، حيث بدأ اإلقبال على اقتناء 
منازل حتى ولو كانت صغيرة مميزة 
بتصميماتها والديكورات يتزايد فى ظل 
االعتقاد بأن التصميم والديكور كفيل 
بالتغلب على مشكالت المساحة. وهكذا 
بدا أن ثمة مدرسة مصرية وعربية تتشكل 
وتتسع فى التصميم والديكور، ومعها 
سبحت مدرسة أخرى فى عالم الصحافة 
لتعكس هذا التطور، هى مجلة البيت 
التى أصبحت وهى فى عامها العشرين 
قصة نجاح تحسب لمؤسسة األهرام، 
دليال على إمكانية األهرام وقدرتها التى 
امتدت لنحو قرن ونصف القرن على 
مسايرة كل التغيرات والتطورات سواء 
فى الصحافة أو فى الحياة العامة لتقدم 
منتجا صحفيا يليق بتاريخها باعتبارها 
قلب الصحافة المصرية والعربية النابض، 

ويليق بقرائها األعزاء.

٢٠

ها هى مجلة »البيت« تخطو نحو عامها 
العشرين، لتصبح مجلة شابة، رائعة 
الجمال، تتناسب مع دورها، فى بعث 
البيوت  كل  فى  والدفء،  الحيوية، 

المصرية، والعربية.
مجلة »البيت« فكرة متقدمة لمؤسسة 
»األهرام« أطلقها الراحل األستاذ إبراهيم 
نافع، رئيس مجلس اإلدارة األسبق، 
رحمه اهلل، ورأست تحريرها، آنذاك، 
األستاذة سيلفيا النقادى، واآلن هى 
تنضج، وتتفتح، فى ظل رئيس التحرير، 
الزميلة المتألقة، سوسن مراد، لتواصل 
دورها التنويرى، والجمالى، فى مصر، 

والعالم العربى.
»البيت« ليست مجلة صفوة فقط، فهى 
أيضا مجلة الذوق الرفيع بحق، وملهمة 
لكل محب للجمال، وعاشق للنظام، 
المستويات  لكل  وهى كذلك مجلة 
االجتماعية، بشرط توافر الذوق الرفيع 

لمن يقتنيها.
البيوت الصغيرة والبسيطة، تحتاج إلى 
مجلة »البيت«، لتزداد روعة، وأناقة، 
ونظاما، ولتكون »بوصلة« ألصحاب 
استغالل  حسن  نحو  البيوت  تلك 

المساحات، والفراغات.
هى أيضا مجلة أصحاب القصور، 
والفيالت، الذين يجدون ضالتهم فى 
تحقيق أحالمهم داخل بيوتهم، بدءا 
من حديقة المنزل، ومرورا بالديكورات، 

وانتهاء بالفرش.
»البيت« تستحق أن تكون مجلة فى كل 
بيت، خاصة فى ظل النهضة العمرانية، 
والمعمارية الضخمة، التى تعيشها مصر 
اآلن والحرب التى يقودها الرئيس 
على  للقضاء  السيسى  عبدالفتاح 
العشوائيات، وتحويلها إلى مساكن 
فى  حدث  مثلما  رائعة،  حضارية 
مشروعات »بشاير الخير« بمراحلها 
المتعددة، و»األسمرات«، و»الروضة«.. 

وغيرها.
كل التمينات الطيبة للمجلة الشابة 
فى مستقبلها، لتظل متألقة، تنشر 
الجمال، والذوق الرفيع، فى كل ربوع 

العالم العربى.
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زاهى حواس يدون مالحظاته فى بالغرفة الداخلية في هرم زوسر المدرج

محمد الشاهد يبحث عن كل جديد فى أسرار المعمار


