
النـــــــــــ�ص لـــ : د. جـيـهـــــــــان زكـــــــــي

 احلــرف التقـليـديـة

فى م�صـــر



En haut, le potier au travail et sa production. En bas, un 
atelier où l'on souffle le verre. (D'après la Description de 
l'Égypte, Paris, 1809/1829).

يف الأعلى،�ص���ورة من كتاب و�ص�����ف م�صر 1829/1809، ُتظه���ر تفا�صيل �صناعة 

الفخ�������ار. يف الأ�صف��ل،�ص���ورة م���ن كت�����اب و�ص���ف م�ص���ر 1829/1809، ُتظه�����ر 

تفا�صي��ل نف��خ الزجاج.





ل���ت الطبيع���ة الت���ي حتي���ط بالإن�ص���ان � من���ذ  �صكَّ

ق���دمي الزم���ن � ي���ا �صديق���ي الق���اريء، م�صدرًا 

هام���ًا للم���وارد امل�صتخدم���ة ل�صناع���ة اأدوات���ه، 

عها  ف�صرعان م���ا تعامل معه���ا وا�صتخدمها وطوَّ

لتلبية احتياجات���ه ومتطلباته، فعلى �صبيل املثال 

النباتات املنت�صرة على �صفاف النيل بني لوت�س 

وب���ردي و�صنابل القمح الطويلة وكذلك زراعات متنوعة هنا وهناك، التي �صمحت 

له بجدلها وت�صفريها لعمل احل�صري وال�صالل، اأما الألياف النباتية وزهر القطن 

فقد حولها اإىل خيوط مغزولة للن�صيج.

هل تعلم يا �صديقي القاريء اأنه منذ 

فج���ر التاريخ، ا�صتهرت قرى وجنوع 

م���ن  يدوي���ة  الني���ل مبنتج���ات  وادي 

�صن���ع الإن�صان الب�صيط، فكان الإن�صان 

الأول ي�صن���ع بنف�صه كل م���ا يحتاج اإليه 

ملواجه���ة �صروري���ات احلي���اة والظروف 

وجريد النخل ال���ذي يرت�س لتكوين التي حتيط به. احل�صري التي يجل�س عليها، 

�صق���ف ليحميه من تقلب���ات الطبيعة، والأواين الفخارية الت���ي يطهو فيها طعامه، 

واملن�صوج���ات الالزم���ة للمالب�س التي 

تك�صوه، وعظام احليوانات التي ينحتها 

كاأدوات حليات���ه اليومي���ة. كله���ا تتميز 

برباعة التفا�صي���ل ودقة احلرفية التي 

ميكنن���ا اأن نتاأملها من خ���الل ما تبقى 

منه���ا ومعرو�س حاليًا يف اأروقة املتحف امل�صري وكذلك الأجنحة امل�صرية لبع�س 

املتاحف العاملية.

وملا كانت هذه املنتجات اليدوية ترتبط 

عل���ى نحو وثيق بالإن�ص���ان، فقد انتقلت 

من���ه اإىل اأبنائ���ه ثم اأحف���اده عن طريق 

التلمذة الب�صيطة يف داخل نطاق الأ�صرة 

اأو القبيلة، وبف�صل امله���ارة املكت�صبة عن 

طري���ق ممار�صة نف����س احل���ركات لفرتة 

ن لدى الإن�صان ما يعرف ب� »الدراية« اأو احلرفية. طويلة من الزمن، تكوَّ



اأما بالن�صبة ملياه الني���ل التي كانت تفي�س 

وتغطي �صفتيه وتختلط برمال ال�صحراء 

فتغذيه���ا وتنقحه���ا وحتوله���ا اإىل طم���ي 

�صال���ح للزراعة، ف�صرعان ما حتول هذا 

الطمي الل���ني اإىل مادة خ���ام ل�صناعة 

اأدوات احلياة اليومية.

والآن ي���ا �صديقي العزيز فلن�صري �صويًا يف حي من 

الأحي���اء ال�صعبية يف القاهرة، ونرف���ع راأ�صنا اإىل 

»الرتا�صين���ا« اأي بلكون���ة املنزل، ف���كل منها فيها 

»�صينية قلل« ذات اأغطية ملونة.

»جه���از  كان  ال�صعبي���ة،  الأج���واء  ه���ذه  فف���ي 

العرو����س« ل يخل���و م���ن الفخ���ار مث���ل القل���ة، 

الزلعة،اجل���رة، والزي���ر. فكان اأهل العرو�س يجب اأن ي�ص���رتوا لها اأربع قلل مزينة 

ومنقو�ص���ة، بالإ�صافة اإىل قدر ال�صم���ن البلدي امل�صنوع اأي�صًا من الفخار، وكذلك 

قلة ال�صبوع يف الأرياف.

فف���ي حقيقة الأم���ر اأن احلرف الفخاري���ة يف كثري من ح�ص���ارات العامل القدمي، 

كانت تقت�صر على متاثي���ل �صغرية، واأدوات يومية مرتبطة 

باحلياة املنزلية والدينية والحتفالية.

ويف ح�صارتن���ا الفرعونية على �صبيل املثال، 

ُنِق�ص���ت عل���ى ج���دران املعابد اأ�ص���كال كثرية 

م���ن اأواٍن فخاري���ة اأ�صب���ه ب���� »القل���ل«، وق���د 

له���ا الفن���ان بكثري م���ن املع���اين والرموز،  حمَّ

الت���ي ارتبطت باأر�س م�صر احلبيب���ة ومياهها النقية التي متيزت بحالوة مذاقها 

و�صحرها، الذي مينح ال�صباب واحليوية، ويطهر اجل�صد من قوى ال�صر.

ويف ه���ذا الإط���ار، نذكر اأن اأح���د اآلهة 

م�ص���ر القدمي���ة واأهمه���ا ه���و الإل���ه 

�صورت���ه  اقرتن���ت  وال���ذي  »خن���وم«، 

»املخرط���ة  اأو  الفخاري���ة  بالعجل���ة 

الدوارة« كما نعرفها بالعامية الآن. 

ويعت���ربه النحات���ون املعا�صرون اأول 

نحات يف تاريخ الب�صرية. كدليل على اأهمية هذه ال�صناعة يف املراحل املختلفة 

يف تطور الب�صرية.



نها  اأم���ا يف الع�صر الإ�صالمي، فقد اأبدع الفنان امل�صري يف زخرفة هذه القلل فزيَّ

بر�ص���وم نباتية وهند�صية، وعب���ارات من الأدعية، كما ا�صتخدم���ت الأزيار والزلع 

حلف���ظ املاء، حيث كانت ت�صنع من الرخام للطبق���ة الأر�صتقراطية، ومن الفخار 

للطبقة ال�صعبية.

ويف البي���وت امل�صرية ا�صتخدمت ربة املنزل ما يعرف ب� »طا�صة اخل�صة« وهي من 

الأواين الفخاري���ة املزرك�ص���ة بالأدعية وبع����س الرموز والطال�ص���م، اعتقادًا منها 

بجلبها ل�صفاء اأهل منزلها ودرئها للنفو�س والأرواح ال�صريرة.

كث���ريًا م���ا يج���ري الأطف���ال يف احلدائ���ق 

ويخت���ارون اأ�صخ���م جزع �صج���رة لالختباء 

الإن�ص���ان  اأن  يدرك���ون  ل  ولكنه���م  خلف���ه، 

الأول ق���د ا�صتغ���ل ه���ذه اجل���زوع مبختل���ف 

اأحجامه���ا لينحت اأدوات خ�صبية ل�صتعمالته 

اليومية، ف�صنع املالعق، الأواين، قطع اأثاث 

�صغرية، بجانب بع����س الآلت املو�صيقية مثل 

ل بها  »اله���ارب« وال�ناي. كما نحت قوارب تنقَّ

على الني���ل، وكذل���ك اأعمدًة 

واأ�صق���ف ملنازل���ه. ويف م�صر الفرعوني���ة، ا�صتغل 

الفن���ان امل�ص���ري ج���ذوع ال�صجر لنح���ت متاثيل 

خ�صبية لعل اأ�صهرها متثال »�صيخ البلد« باملتحف 

امل�صري.

وم���ن املهم اأن نع���رف اأي�صًا اأن ه���دف الفنان من 

 وراء ه���ذا النوع من الفن � »ف���ن زخرفة اخل�صب« �

 هو من���ح املتلق���ي ال�صع���ور بالبقاء واخلل���ود، ومن 

هنا تك���رار ا�صتخدامه يف دور العب���ادة من م�صاجد 

وكنائ�س.

ولع���ل اأبه���ى ع�ص���ور ه���ذا الف���ن، واأو�صعه���ا �صه���رة 

الإ�صالم���ي،  الع�ص���ر  حيث اأب���دع الفنان يف تنويع الزخ���ارف، فنحت منها ه���و 

والأ�ص���كال  واملتقاطع���ة،  املتداخل���ة، 

الهند�صية والزه���ور واأوراق ال�صجر 

»الأرابي�صك«  وُعِرف بفن  والثمار. 

ع���رب  اأوروب���ا  اإىل  انتق���ل  ال���ذي 

القرن���ني  يف  التج���اري  التب���ادل 

اخلام�س ع�صر، وال�صاد�س ع�صر.



نفخ���ر جميعًا باأن اأجدادن���ا امل�صريني 

ق���د متي���زوا مبه���ارة خا�ص���ة لتطوي���ع 

كثري من مع���ادن الطبيعة، مثل الذهب 

ب���ل  والف�ص���ة،  والنحا����س  والربون���ز 

ها،  وكانوا من اأوائل َم���ن طرقها، و�صبَّ

ونحته���ا، لت�صب���ح قطع���ًا فني���ة بالغ���ة 

حت���دت  الروع���ة، 

الزم���ن، ول تزال تبهرنا حتى الآن بفائق تقنيتها 

وروع���ة اإبداعها. ولعل زيارت���ك عزيزي القاريء 

لأروق���ة املتحف امل�صري تغ���ذي اأعينك بال�صواهد 

الرائع���ة الت���ي تعك����س براعة اأج���دادك يف ت�صكيل 

املع���ادن والأحجار ودجمها يف اأعم���ال فنية فريدة 

م���ن نوعها، علم���ًا باأن هذه القط���ع قد خرجت من 

عملي���ات التنقيب الأثرية م���ن قلب اأماكن �ُصكنتهم 

وعبادتهم.

ل���ت البيئ���ة اخل�ص���راء الغنية، الت���ي حتيط بالإن�ص���ان امل�صري، زي���ادة حا�صة  هَّ
َ
اأ

الإب���داع والبت���كار لديه. فق���ام بفنه واإبداع���ه با�صتغ���الل اأعواد و�صيق���ان بع�س 

النباتات وتطويعها ملا يفيده يف حياته اليومية. ف�صغرها تارًة وجدلها تارًة اأخرى، 

لي�صنع منها احُل�صرية، �صقف منزله، 

���ات« بديع���ة ال�صنع،  ال�ص���الل و«امل�صنَّ

حلف���ظ اأطعمت���ه مالب�صه، كم���ا �صنع 

منه���ا »مقاط���ف« تفي���ده يف حيات���ه 

الزراعي���ة و«غرابيل ومناخل« لتنقية 

ال���الزم لطعام���ه  والقم���ح  الدقي���ق 

اليومي. 

تعج املتاحف املختلفة يف اأنحاء العامل باأ�صكال واألوان من مناذج الأ�صبتة وامل�صنات 

ذات ال�صفر الدقيق عايل التقنية، واأخرى م�صنوعة بع�صوائية ولكنها �صاهمت يف 

احلياة اليومية لالإن�صان الأول.

از الذي يركب الدراجة ويجري هنا وهناك يف �صوارع  ويح�ص���رين الآن �صبي اخلبَّ

م�ص���ر، وي�صع على راأ�صه �َصَب���ت اخلبز البلدي الطازج الذي يق���وم باإي�صاله اإىل 



رب���ة البيت امل�صرية التي حتاف���ظ عليه يف نوع اآخر من الأ�صبتة ذات الغطاء، لكي 

حتافظ على ن�صارة اخلبز ومذاقه الطازج لأطول وقت ممكن.

يف حكاي���ات م���ا قبل النوم، كان���ت اجلدة حتكي عن نيل م�ص���ر ونخيلها وخيامها 

املتناث���رة هنا وهناك، ودعني �صديقي العزيز اأ�صرح لك اأن �صناعة اخليمة كانت 

تعت���رب حرفة من اأوائ���ل احلرف والأعمال اليدوية الت���ي تعلمها ومار�صها 

الإن�ص���ان امل�صري، ليجد لنف�ص���ه ماأوى يحميه 

م���ن تقلبات الطبيع���ة، حيث ا�صتب���دل اخليمة 

بالكوخ. 

وق���د تط���ورت ه���ذه احلرف���ة البدائي���ة عل���ى مرِّ 

الع�صور حتى �صهد التاري���خ اأغلى واأثمن اخليام، 

اأثناء ع�صر الدولة الفاطمي���ة، حيث اأدخل الفنان 

امل�ص���ري – ولأول م���رة - اأقم�صة ملون���ة وت�صاميم 

وزخارف م�صتوحاة من الطبيعة املحيطة به. 

وتطور ه���ذا الفن وُعِرف باخليامية 

وات�ص���ع نطاق اإبداعات���ه حتى طالت 

اجل���دارن.  ومعلق���ات  الن�صجي���ات 

ول نن�ص���ى اأن ف���ن �صناع���ة اخليامية 

يعت���رب الف���ن املمي���ز لزخرف���ة ك�ص���وة 

فة، وق���د اأن�ص���اأت م�صر  الكعب���ة امل�صرَّ

»اإدارة  واأ�صمته���ا  لذل���ك  موؤ�ص�ص���ة  اأول 

الك�ص���وة«، وهي موجودة يف »حت���ت الَربع« بباب اخللق بالقاه���رة، وكانت الك�صوة 

حُتَم���ل على اجلمال يف احتفالية كبرية م���ن م�صر اإىل ال�صعودية يف مو�صم احلج، 

وكانت ت�صمى ب� »املحمل«.



ا�صته���رت املنطقة العربية باخليل واجلمال التي تعد م���ن اأ�صهر الدواب املرتبطة 

بال�صح���راء العربية، وق���د ترتب على وجود ه���ذه الدواب ب���زوغ �صناعة ال�صروج 

الالزمة لركوب اخليل واجلمال، ف�صنع منها اأ�صكاًل خمتلفة، حتمل زخارف تدل 

على �صخ�صية ممتطي هذه الدواب.

واإذا عدن���ا اإىل الع�صر الفرعوين �صنج���د اأجدادنا امل�صريني قد ا�صتخدموا جلود 

احليوانات لالكت�ص���اء واحلماية من تقلبات الطبيع���ة. واجتهدوا مع مرور الزمن 

لإيج���اد تقنيات تنظيف اجلل���ود وتلوينها. ولعل من اأ�صه���ر الأمثلة على ذلك جلد 

الفهد الذي كان يعد الزي املميز للكاهن الأكرب يف املعابد امل�صرية القدمية. 

حمتل���ف  يف  اأن���ه  بالذك���ر  وجدي���ر 

اجلل���ود  ا�صتخ���دام  كان  الع�ص���ور 

يف املالب����س كان مرتبط���ًا مبكان���ة 

الإن�ص���ان يف املجتم���ع، حي���ث كان 

حكرًا على علية القوم. 

ُيحك���ى اأنه يف ليلٍة مظلم���ة، غاب عنها القمر، ومل ُي�صمع فيها �صوى 

�ص���وت حوافر اخليل و�صهيلها معلنًة عن دخول املعز لدين اهلل 

الفاطم���ي اإىل مدين���ة القاه���رة يف موكب مهي���ب، حيث خرج 

امل�صري���ون فرحني ومهلل���ني مب�صاعل ملونة لإ�ص���اءة الطريق 

واإنارت���ه، وُعِرَفت ه���ذه امل�صاعل فيم���ا بع���د »بالفواني�س«، التي 

ية،  اأ�صبح���ت نتيجًة جلم���ال األوانها الزاهي���ة، واإ�صاءته���ا البِهّ

م���ن  مهم���ًا  ج���زءًا 

الرتاث ال�صعبي امل�صري، 

ب�صه���ر  وثيق���ًا  ارتباط���ًا  وارتبط���ت 

رم�ص���ان الك���رمي، خا�ص���ًة اأن ه���ذا 

ال�صهر يبداأ مع بزوغ القمر.

ارتب���اط �صه���ر  ف���اإن  ويف احلقيق���ة 

رم�ص���ان بالقمر ا�صرتجع اأ�صل كلمة 

  ” القم���ر بالهريوغليفية وه���ي “اإيعح

بها، وتغنى بها الأطفال عند حلول �صهر رم�صان ب� “وحوي يا وحوي.. اإيَّاحه”  وعرَّ

ترحابًاَ بال�صهر العظيم.



وبع���د كل ما�صب���ق األ�صت معي يا �صديقي العزيز اأن ل���كل منا دور يف احلفاظ على 

هذه احلرف التي ت�صكل جزءًا من كياننا، الذي ي�صتدعي منا الفخر والعتزاز؟

وم���ن ه���ذا املنطلق قامت منظم���ة اليون�صكو بالدعوة لعمل قوائ���م ح�صر املعارف 

والتقني���ات احلرفية يف كل دولة، واإلزام ال���دول ب�صرورة نقلها من “الأ�صطى اإىل 

ال�صب���ي”، بل وتعظي���م دور “الأ�صطى” مبنح���ة درجة اأ�صتاذ باعتب���اره كنزًا من 

“كنوز الب�صرية احلية” اأي اأحد حرا�س ثقافة الأ�صالف، وحامل تقاليد اأجداده.

ب���ل وقام���ت املنظمة بو�صع اإطار قان���وين دويل متثل يف “اتفاقي���ة الرتاث الثقايف 

غ���ري املادي” التي مت اعتمادها يف اأكتوب���ر 2003 كتعبري عن تاريخ وثقافة وذاتية 

ال�صعوب.

 وباحلدي���ث عن الفانو�س، فاإن من اأجم���ل اأ�صكاله املتعددة ، الفانو�س ذو الزجاج 

املل���ون، حيث يعترب اأحد منتج���ات �صناعة “نفخ الزجاج”، وه���ي منتجات تتمتع 

ب�صي���ت و�صه���رة وا�صعة النط���اق، ومتالأ الأ�ص���واق هنا وهناك يف اأنح���اء م�صرنا 

احلبيبة.

ولعل���ك يا �صديقي العزيز تعلم اأن حرفة “نفخ الزج���اج” تعترب من اأقدم واأعرق 

احل���رف التقليدي���ة، ويرج���ع تاريخه���ا اإىل الع�ص���ور الفرعوني���ة، وق���د توارثتها 

الأجي���ال جياًل بعد جيل. حتى ع�صرنا احل���ايل، الذي ازداد فيه اهتمام الفنانني 

الت�صكيلي���ني به���ذه احلرف���ة، و�صع���وا اإىل �صونه���ا وتطويره���ا م���ن خ���الل اجلمع 

ب���ني الدراي���ات القدمي���ة والتكنولوجي���ا 

الع�صرية.

وهو ما نراه الآن يف املنتجات املختلفة 

اخل���رز،  الأباري���ق،  الأك���واب،  مث���ل 

وكث���ري م���ن املج�صم���ات الزجاجي���ة 

م���ن  باأ�ص���كال  املرتبط���ة  الأخ���رى 

الطبيعة امل�صرية.
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