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فانوس رمضان
»كأنّه َعلم في رأسه نارُ«

القاهرة ـ محمد كريم

ــد  ــ ــل فـــــــانـــــــوس رمـــــــضـــــــان أحـ ــ ــظـ ــ يـ
املظاهر الفولكلورية القليلة التي 
تقاوم الزمن في حياة املصريني، 
فبالرغم من تسارع عجلة التطور؛ سمحت 
ــة فـــي شــكــلــه ووظــيــفــتــه في  بــعــض املــــرونــ
ــا حــتــى اآلن. مــنــذ عــقــود قليلة؛  بــقــائــه حــّيً
ــان شـــكـــل الـــفـــانـــوس تــقــلــيــديــا ومـــوحـــدًا  ــ كـ
فــي الــغــالــب، فهو يــتــكــّون مــن عــدة شرائح 
زجاجية بداخلها شمعة مشتعلة، ثم بدأت 
تتسرب التقنيات الجديدة لشكل الفانوس 
الــذي صــار بالستيكيا، أو خشبيا، يضاء 
أغاني  ويصدر  بداخله،  صغير  بمصباح 
مــتــنــوعــة. وبــعــد أن كـــان الــفــانــوس وسيلة 
إضــــاءة أســاســيــة فــي شــهــر الـــنـــور؛ تــحــّول 
إلى سلعة تجميلية وديكورية، كما أصبح 
الــفــانــوس هــديــة رمــضــانــيــة مــعــتــمــدة بني 

األهل واألصدقاء.. والعشاق!
تـــركـــزت صــنــاعــة الــفــوانــيــس الــتــقــلــيــديــة في 
الربع،  تحت  مثل:  بالقاهرة؛  بعينها  أحياء 
ــة الـــفـــيـــل، والــســيــدة  ــركـ والـــــــدرب األحــــمــــر، وبـ

)Getty( كان بعض الفوانيس يزن عشرة أرطال

زيـــــنـــــب. ويــــســــمــــى الــــحــــرفــــي الــــــــذي يــصــنــع 
أن  البلدي«. ويبدو  بـ »السمكري  الفوانيس 
 

ّ
شيئا أعاد هذه الصناعة للحياة بعد أن ظل

قــادريــن  غير  لسنوات  املحليون  الحرفيون 
على منافسة الفانوس الكهربائي املستورد.

الخلفاء والفوانيس
بسبب املصابيح والفوانيس املعلقة على 
املساجد والبيوت والحوانيت والفوانيس 
التي يحملها الناس، كانت ليالي شوارع 
املدن املصرية تتحول إلى نهار. وكما هي 
الـــعـــادة فـــي الــتــأريــخ ملــثــل هـــذه الــتــقــالــيــد؛ 
للفوانيس برمضان  ارتــبــاط  أول  إن  يقال 
كــــان فـــي زمــــن الــفــاطــمــيــني حـــني اســتــقــبــل 
الناس املعز لدين الله الفاطمي سنة 969 
، لكن 

ً
مــيــالديــة، وكــــان قـــدومـــه إلــيــهــا لـــيـــال

دخول املعز القاهرة كان في شهر شعبان 
وليس رمضان. 

 الــخــلــيــفــة الــعــزيــز بــالــلــه 
ّ
ويـــقـــال أيــضــا إن

بـــوضـــع  أمـــــــر  مـــــن  أول  هـــــو   )996-955(
 
ّ
ــبـــيـــوت، كــمــا يـــقـــال إن الـــفـــوانـــيـــس عــلــى الـ

أول  هــو  )985- 1021م(  الــلــه  بــأمــر  الحاكم 

في   
ً
ليال الفوانيس  الناس بحمل  أمــر  من 

الفوانيس  أن حكاية  يــبــدو  لكن  رمــضــان! 
أقــدم من الفاطميني؛ فقد كــان املــأمــون بن 
زار  أن  بعد  )786-833م(،  الرشيد  هـــارون 
 الناس على اإلكثار من 

ّ
مصر، يأمر بحث

املــصــابــيــح فـــي شــهــر رمـــضـــان ملـــا لــهــا من 
فضل؛ فكتب بعضهم إن في تلك املصابيح 
للمجتهدين،   

ً
ة وإضـــــاء ــة، 

َ
ــاِبــل لــلــسَّ ـــســـا 

ْ
»أن

ونفيا لرمضان من الريب، وتنزيها لبيوت 
الله من وحشة الظالم«.

وكــان املــؤرخ تقي الدين املقريزي )1364م 
- 1442م(  يقول عــن ليالي رمــضــان إنها: 
»ليالي الوقود«؛ لكثرة قناديلها وزيوتها! 
ــــن مــهــنــة  ــعــــض املـــــؤرخـــــني تــــحــــدثــــوا عـ وبــ
قــديــمــة كــانــت تسمى »الــقــنــدلــجــيــة«، وهــم 
قوٌم يزيدون عن مائتي شخص، يدورون 
ــاكــــني فــي  ــيـــوت والــــدكــ ــبـ عـــلـــى واجــــهــــات الـ
فوانيسها ومشكاواتها  يوقدون  رمضان 
ويصلحونها حتى تظل الشوارع مضاءة 
فوانيس  املقريزي  الشهر. ووصــف  طــوال 
رمــضــان الــتــي تــبــاع فــي ســـوق الشماعني 
ــزن عــشــرة  ــ ــقــــال: »كــــــان الـــبـــعـــض مــنــهــا يـ فــ

أرطال، وكان البعض اآلخر من الضخامة 
إذا وصــل وزنه  بحيث ينقل على محجل 

إلى قنطار«.

طواف األطفال
ــال  ــفــ ــة األطــ ــالقــ يـــصـــف بـــعـــض املـــــؤرخـــــني عــ
تخرج  أن  أرادت  إذا  املــــرأة  ــأن  بـ بــالــفــانــوس 
 في القاهرة؛ حمل أحد األطفال فانوسا 

ً
ليال

مــضــيــئــا وســـــار أمـــامـــهـــا إلــــى أن تــصــل إلــى 
وجهتها. ويقول ابن حاج األندلسي )1313-

املــصــريــني فــي عصره  عـــادة  1367م( إن مــن 
ــــدة بــوصــفــهــا  ــــوقـ أن يـــعـــلـــقـــوا املـــصـــابـــيـــح املـ
عالمة على جــواز األكــل والشرب واستقبال 

الضيوف. 
وإذا كان دور الفانوس الرئيسي هو اإلضاءة 
، فقد تحول في إيدي األطفال إلى لعبة، 

ً
ليال

في  بفوانيسهم  وينطلقون  يتجمعون  حيث 
الــــشــــوارع وهــــم يـــــرددن األغـــانـــي واألنــاشــيــد 
املوروثة، مثل: »وحوي يا وحــوي«، و«إدونا 
العيدية«، و«حالوا يا حاللو«؛ فإذا جاء وقت 
السحور انطلقوا خلف »املسحراتي« يرددون 
كلماته وهو يطوف على النائمني إليقاظهم.

أدب الفوانيس
يقال إن كلمة الفانوس إغريقية األصل، ولكن 
أكــثــروا مــن ذكـــره، وأطلقوا  العربية  شــعــراء 
عليه »فانوس السحور«، فقال أحدهم: هذا 
هِب 

ُّ
الش ِبــِه/ وعسكٌر  لــواُء سحوٍر ُيستضاُء 

 جميَعا 
َ
اُر/ والــصــائــمــون ــلــمــاِء جــــــرَّ

َّ
فـــي الــظ

ٌم في رأِســِه نــاُر«. وقال 
َ
ُه َعل

َّ
 ِبِه/ كأن

َ
َيهتدون

علي بــن املظفر: »ألــســت تــرى شخَص املناِر 
ُحوِر لهيُب«. وعوَدُه/ عليه لفانوِس السُّ

يقال إّن الخليفة 
الفاطمي العزيز بالله 

هو أول من أمر بوضع 
الفوانيس على البيوت.

■ ■ ■
املرأة إذا أرادت أن تخرج 
 في القاهرة؛ حمل 

ً
ليال

أحد األطفال فانوسًا 
مضيئًا وسار أمامها 

إلى أن تصل إلى 
وجهتها.

■ ■ ■
كلمة الفانوس إغريقية 
األصل، ولكن شعراء 
العربية أكثروا من 
ذكره، وأطلقوا عليه 
»فانوس السحور«.

باختصار

بسبب المصابيح والفوانيس المعلقة على المساجد والبيوت والحوانيت والفوانيس التي يحملها الناس، كانت ليالي شوارع 
المدن المصرية تتحول إلى نهار. ما هو سرّ الفانوس؟ ولماذا ارتبط برمضان؟

هوامش

معن البياري

ــام، عن  ــ ــاة مــحــســنــة تــوفــيــق، قــبــل أيـ انــكــتــب، بــعــد وفــ
فنيا في  أنها شاركت في نحو 80 عمال  79 عاما، 
السينما واملسرح والتلفزيون واإلذاعة. وبدا في كثيٍر 
مما انكتب عن املمثلة املصرية، القديرة حقا، كأنها لم 
تؤّد سوى دورين فقط، بهّية في فيلم يوسف شاهني 
أجــزاء  ثالثة  فــي  أنيسة  واألم   ،)1972( »العصفور« 
وكــان   .)1995  –  1988( الحلمية«  »ليالي  ملسلسل 
املرور على أدواٍر أخرى للراحلة َعَرضيا وإحصائيا، 
من دون ما يلزم من إضاءاٍت على البارز منها. ولعل 
نا في »العربي الجديد«، نديم جرجوره، واحٌد من 

َ
زميل

نادرين في صحافة الفنون واملنوعات العربية، أجادوا 
في التعريف بأداٍء عاٍل ملحسنة توفيق في غير ذينك 
العملنْي. وإذا كان يمكن رّد املسألة إلى رداءٍة ظاهرٍة 
إليها  أن ُيضاف  الوسع  الصحافة، فإن في  في هذه 
أن الفنانة املعروفة، على الرغم من مسيرتها الطويلة، 
السينما في  منذ بداياتها في 1962 واحترافها في 
باملعايير   ،

ً
نجمة تكن  لــم  اسمها،  ذيــوع  ومــع   ،1971

املعهودة في سوق السينما والدراما لهذه الصفة. ولم 
صل، غالبا، 

ّ
املت  بهذا األمر، 

ً
تكن، هي نفُسها، معنية

إجــادة  بالضرورة  منها  ليس  أخــرى،  باستحقاقاٍت 

 
ً
األداء.  وأيضا، تــوازت صورة محسنة توفيق فنانة

صاحبة حضوٍر سياسي، ثوري ومعارض ونقابي 
منذ  واالعتصامات،  املظاهرات  طليعة  في  وتقدمي، 
شبابها األول وحتى ثورة يناير وعدم تطبيلها لعبد 
الفتاح السيسي، ونصرتها العراق وفلسطني ولبنان، 
ــرى إال بهما 

ُ
ت الفنانة، فال  تــوازت مع صــورة املمثلة 

معا. يعّزز هذا الكالم أن التي توفيت أخيرا هي بهّية، 
بصيحتها  »العصفور«  فيلم  ينتهي  التي  الخياطة 
الرئيس  تطالب  مسيرٍة  في  حنحارب«،  »حنحارب.. 
ــحــيــه، أيــامــا 

ّ
جـــمـــال عــبــد الـــنـــاصـــر بـــالـــعـــدول عـــن تــن

ــــدور الــذي  بــعــد هــزيــمــة 5 يــونــيــو/ حــزيــران 1967. ال
 »

ً
ســــّوغ لــعــديــديــن أن يــــروا محسنة تــوفــيــق »أيــقــونــة

الفيلم،  ذلـــك  فــي  ها 
َ
شخصيت وأن  ســيــمــا  مــصــريــة، 

شديدة الخصوصية في عمارة يوسف شاهني في 
السينما املصرية، تشتمل على ترميٍز ظاهر، يأخذك 
ــه إلـــى الــنــبــض الــجــمــاهــيــري فيها، 

ّ
إلـــى مــصــر، أو أقــل

الــهــزيــمــة، واملمتلئ  الـــذي يــرفــض االســتــســالم ملنطق 
بــالــعــزيــمــة. وشـــاهـــني الــــذي نــطــق فــيــلــُمــه بــــأن سبب 
الهزيمة لم يكن فقط سوء القتال على الجبهة، وإنما 
أيضا الفساد النافذ في أجهزة الدولة التي يقيم فيها 
»لصوص شرعيون«، بحسب ما كان يقول ويكتب 
الصحافي املتمّرد )صالح قابيل( في الفيلم.  يّسر 

 ،
ً
حدث وفاة محسنة توفيق، أخيرا، استعاداٍت وفيرة

في  بهّية  لصيحة  االجتماعي،  التواصل  وسائط  في 
الفيلم الذي أنجز قبل ستة وأربعني عاما، وكذا اإلتيان 
على قصة منع هذا الفيلم من العرض في مصر، قبل 
الناصر  الــطــعــن فــي عــبــد  إلـــى  الــســاداتــّيــة  أن تنعطف 
وموروثه، لُيجاز تاليا بعد عامني، أي عاما بعد حرب 
املـــشـــّرف للجيش  أكــتــوبــر، مــا عــنــى، ربــمــا، أن األداء 
قــرار خوض  الــحــرب، معطوفا على  املصري في تلك 
الحرب نفسه، هما ما أجازا عرض الفيلم الذي يطير، 
في مشهٍد أخيٍر فيه، عصفوٌر من قفصه، في إيحاٍء 
إلى تطلٍع إلى حريٍة واجبة، لكي ال تصير الهزيمة. وقد 

ُسمعت في الفيلم أغنية الشيخ إمام عن بهّية، ومغازي 
وشهيرة.   

ٌ
معلومة مصر  عــن  تاليا،  الــذائــعــة  األغــنــيــة، 

عمال  »العصفور«  جاء  حاذقة،  شاهينيٍة  وبإيقاعاٍت 
سينمائيا عالي الصنعة في مللمة خطوطه ومتوزايات 
حكاياته، وأحوال شخصياته، ومنهم ضابط الشرطة 
للناس،  املحبة  بهّية  والــخــيــاطــة  الــشــرعــي،  غير  االبـــن 
وابــنــتــهــا، والــصــحــافــي الـــشـــجـــاع، واألزهـــــــري املــعــّمــم 
النافذون،  والفاسدون  باالنتقام،  املسكون  واملتحّرر 
والــصــامــتــون، والــشــبــان والــشــابــات الــســاخــطــون على 
أحــواٍل في مصر ال تسّر، قال يوسف شاهني، ومعه 
ه في كتابة القصة والسيناريو، 

ُ
لطفي الخولي، شريك

إنها ساقت إلى الهزيمة املشهودة ذلك الصيف الكئيب.
يـــســـأل الـــجـــنـــدي )مـــحـــمـــود قـــابـــيـــل(، شــقــيــق ضــابــط 
عندما  »العصفور«،  مشاهد  من  واحــٍد  في  الشرطة، 
ــى الــجــبــهــة فــي ســيــنــاء، مــنــدهــشــا: »لــيــه كــده  يــصــل إلـ
سيبناها صحرا، كأنها بلد تانية؟«. وهذا واحــٌد من 
ها يوسف شاهني 

ّ
بث منذ  باقية  ملّحة،  كثيرة،  أسئلٍة 

ولــطــفــي الـــخـــولـــي، قــبــل أكـــثـــر مـــن أربـــعـــة عـــقـــود، في 
فاللصوص  »العصفور«،  اسمه  راهــنــة،  وقائُعه  فيلٍم 
الشرعيون حاكمون في مصر، والفساد نافذ وثقيل، 
والـــهـــزائـــم ال تـــتـــوقـــف... وفـــي األثـــنـــاء، تـــلـــّوح محسنة 

توفيق، معترضة، وبصوت بهّية، تقول وداعا.

في تذّكر »العصفور«

وأخيرًا

فيلٍم وقائعه راهنة، اسمه 
»العصفور«، فاللصوص 

الشرعيون حاكمون في مصر، 
والفساد نافذ وثقيل
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