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المتحف اليوناني الروماني
األبواب أوشكت أن ُتفتح

اإلسكندرية ـ محمد كريم

لـــيـــكـــشـــف  األوان  أنــــــــــــه  يــــــــبــــــــدو 
املــتــحــف الــيــونــانــي الـــرومـــانـــي في 
اإلســــكــــنــــدريــــة عــــن جـــمـــيـــع كـــنـــوزه 
أثرية  قطع  بينها  ومــن  للزائرين،  املخبوءة 
مــخــزونــة لـــم تــعــرض مـــن قــبــل لــعــدم وجـــود 
، إضــافــة إلى 

ً
املــســاحــة الكافية زمــنــا طــويــا

إغاق املتحف بالكامل منذ سنة 2005، من 
أجــل ترميمه، ثــم جــاءت ثــورة يناير 2011، 
ــال الــتــرمــيــم واســـتـــمـــر إغـــاق  ــمـ فــتــوقــفــت أعـ
الترميم  أعــمــال  آخـــر.  إشــعــار  املتحف حتى 
املاضي، أوشكت على  العام  بــدأت في  التي 
االنـــتـــهـــاء، وبــلــغــت تــكــلــفــتــهــا أكـــثـــر مـــن 356 
مليون جنيه ممولة من الحكومة املصرية، 
ومن املنتظر أن يعلن عن افتتاح املتحف في 

وقت قريب.
واملتحف اليوناني الروماني في اإلسكندرية 
هــو أكــبــر متحف فــي الــوجــه الــبــحــري وهــو 
ــة  ــيـ ــة اآلثــــــــار اإلســـامـ ــمـ ــائـ ــمـــن قـ مـــســـجـــل ضـ
قرابة  املتحف  822. ويضم  برقم   1983 منذ 
40 ألـــف قــطــعــة أثـــريـــة تــنــتــمــي فـــي األســـاس 
ــانـــي إضــافــة  ــرومـ لــلــعــصــريــن الــيــونــانــي والـ
ــرى كــالــفــرعــونــي  ــ إلـــى بــعــض الــعــصــور األخـ
ــبـــطـــي واإلســــــامــــــي، وجـــمـــيـــعـــهـــا آثــــار  ــقـ والـ
اكــتــشــفــت فـــي مــحــيــط مــديــنــة اإلســكــنــدريــة، 

)Getty( من أشهر مقتنيات المتحف محتويات مقبرتين، األولى من العصر البطلمي والثانية من العصر الروماني

وهذه اآلثــار مخزنة حاليا في ثاثة مواقع 
مختلفة. كان املستشرق اإليطالي جيسيب 
بوتي، قد بدأ في العمل على إنشاء املتحف 
بــأمــر مــن الــخــديــوي عــبــاس حلمي الــثــانــي، 
الــرســمــي األول للمتحف  ثــم كـــان االفــتــتــاح 
سنة 1892، وكان عبارة عن شقة مكونة من 
املقتنيات  العديد من  خمس حجرات تضم 
ــى مـــقـــتـــنـــيـــات بــعــض  ــ املـــكـــتـــشـــفـــة إضــــافــــة إلــ
اإلسكندرية  في  املقيمة  األجنبية  العائات 
ــى مــوقــعــه  ــ آنــــــــذاك. بـــعـــدهـــا نـــقـــل املـــتـــحـــف إلـ
الــحــالــي الــــذي كـــان يــضــم فــي أول األمــــر 11 
قاعة، لكن مع تزايد االكتشافات األثرية بلغ 

عدد قاعاته 33 قاعة.   
ــر مــقــتــنــيــات املـــتـــحـــف مــحــتــويــات  ــهـ مــــن أشـ
ــر الــبــطــلــمــي  ــعـــصـ ــــن الـ مـــقـــبـــرتـــن األولـــــــــى مـ
والــثــانــيــة مــن الــعــصــر الـــرومـــانـــي، حــيــث تم 
ونقلهما  اكتشافهما  مــوقــع  مــن  تفكيكهما 
ــا  ــتـــحـــف. أمــ ــمـ ــلـ ــة لـ ــيـ ــلـ ــبـ ــقـ ــة الـ ــقــ ــديــ إلـــــــى الــــحــ
محتوياتها  أشهر  فمن  القبطية  املجموعة 
أبــو مينا بن  القديس  لــوح رخامي يصور 
ــاعـــدة تــمــثــال رخــامــي  َجــَمــلــن رابـــضـــن، وقـ
عليها كتابة تخلد تطهير ترعة اإلسكندرية 
الــقــديــمــة، وتــمــثــال لــلــراعــي الــصــالــح يــعــود 
ــــادي. كــــمــــا تـــوجـــد  ــ ــيـ ــ ــ ــلــــقــــرن الــــــســــــادس املـ لــ
والتماثيل  الذهبية  الحلي  مــن  مجموعات 
من مختلف العصور، ومقتنيات من معبد 

الــســيــرابــيــوم. إضــافــة إلـــى رأس تــمــثــال من 
الــرخــام لــإســكــنــدر األكــبــر بــارتــفــاع 32 سم 
ــثـــال لــلــمــعــبــود  وآخــــــر مــــن الـــغـــرانـــيـــت، وتـــمـ
حربوقراط، وتمثال لإله سيرابيس معبود 
دولة البطاملة على هيئة ثور أسود، وتمثال 
لــإلــهــة إيـــزيـــس بــمــامــح رومـــانـــيـــة تمسك 

بيدها اليسرى إناًء لحفظ مياه النيل. 
تضمنت أعمال الترميم باملتحف توسعات 
فـــي مــســاحــة املـــبـــنـــى، فــقــد أصـــبـــح طــابــقــن 
بعد أن كان طابقا واحــدا؛ الطابق األرضي 
ــعــــرض، أمـــا  مــنــهــمــا مــخــصــص لـــفـــتـــاريـــن الــ
الـــطـــابـــق الـــثـــانـــي فــهــو مــقــســم إلــــى قــســمــن، 
أولــهــمــا صــالــة عـــرض والــثــانــي عـــبـــارة عن 
للموظفن.  إداريــــة  ومــكــاتــب  ثقافية  مكتبة 
ــتــــظــــر إعــــــــــــادة تـــصـــنـــيـــف اآلثــــــــار  ــنــ ومــــــــن املــ
وعــرضــهــا بطريقة جــديــدة، إضــافــة إلـــى أن 
املتحف بعد تطويره سيكون بمثابة مركز 
علمي وثقافي، فإضافة إلى قاعات العرض 
املــتــحــفــي والــحــديــقــة املــتــحــفــيــة، سيتضمن 
مـــركـــزًا لــحــفــظ اآلثــــــار وتــرمــيــمــهــا، ومـــركـــزًا 
ــزًا لــلــبــحــث العلمي  ــركـ لــبــحــوث الــعــمــلــة، ومـ
ومكتبة  واملــؤتــمــرات  للدراسة  قاعات  يضم 
ــة طــبــاعــة، وقــاعــات وســائــط متعددة  وورشـ
إضافة إلى مدرسة للتربية املتحفية لتنمية 

الوعي األثري لألطفال. 
أما بالنسبة للمعروضات، فسيتم عرضها 

فــي 20 قــاعــة على دفــعــات ومــراحــل إلعطاء 
الفرصة لآلثار املخزنة للعرض لترى النور 

من جديد. 
والقواعد  التاريخي  النسق  وستتم مراعاة 
الــــتــــاريــــخــــيــــة واألثــــــــريــــــــة أثــــــنــــــاء تــصــمــيــم 
ــــد تــــم الـــتـــعـــاقـــد مــع  ــعــــرض. وقـ ســـيـــنـــاريـــو الــ
شركة متخصصة من أجل تصميم فتارين 
فاترينة عرض   30 بــعــدد  املتحفي  الــعــرض 
عــلــى شــكــلــي H وT. بــعــض تــلــك الــفــتــاريــن 
ــمــــرات وبــعــضــهــا في  ســــوف تـــوضـــع فـــي املــ

داخل القاعات. 
ــه مـــع االفـــتـــتـــاح املـــرتـــقـــب؛ ستتيح  يـــذكـــر أنــ
قـــاعـــات املــتــحــف ألول مــــرة عــنــاصــر أثــريــة 
جديدة، منها تماثيل لإمبراطور الروماني 
اإلمــــــبــــــراطــــــور  ورأس  »دقـــــــلـــــــديـــــــانـــــــوس«، 
ــــوي مـــــن تـــمـــثـــال  ــلـ ــ »هـــــــــادريـــــــــان«، وجـــــــــزء عـ
وأفــروديــت،  أبيس  ورأس عجل  سيرابيس، 
ــال إلـــــــه الـــطـــب  ــ ــثـ ــ ــمـ ــ ــــرمـــــس، وتـ ــهـ ــ ــال لـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ وتـ
أسكليبيوس، ومومياء لتمساح محنط من 
معبد سوبيك، ورأس من الرخام لإسكندر 
ــر، وبــــعــــض الـــفـــاســـفـــة الـــيـــونـــانـــيـــن،  ــ ــبـ ــ األكـ
وأعلنت  ــادرة.  نــ بيزنطية  وقــطــع  وتــوابــيــت 
إدارة املتحف عن استضافة املتحف لتمثال 
ضــخــم إلحـــــدى املـــلـــكـــات الــبــطــلــمــيــات وهــو 
معروض حاليا في املتحف البحري، إضافة 

إلى لوحات موزاييك نادرة.

يضم املتحف قرابة 
40 ألف قطعة أثرية 
تنتمي في األساس 
للعصرين اليوناني 

والروماني إضافة إلى 
بعض العصور األخرى 
كالفرعوني والقبطي 

■ ■ ■
ستتيح قاعات املتحف 
ألول مرة عناصر أثرية 
جديدة، منها تماثيل 
لإلمبراطور الروماني 
»دقلديانوس«، ورأس 
اإلمبراطور »هادريان«

■ ■ ■
سيتم عرض مقتنيات 
املتحف في 20 قاعة 
على دفعات ومراحل 

إلعطاء الفرصة لآلثار 
املخزنة للعرض لترى 

النور من جديد

باختصار

شارفت عمليات ترميم وإعادة ترميم المتحف اليوناني الروماني، في اإلسكندرية، على االنتهاء. سيتضمن المتحف مركزًا لحفظ 
اآلثار وترميمها، ومركزًا لبحوث العملة، ومركزًا للبحث العلمي

هوامش

معن البياري

غــّيــب املــــوت، قــبــل أســبــوعــن، أســتــاذ الــجــمــالــيــات وعلم 
بــكــورونــا،  الحميد، مصابا  عبد  شــاكــر  اإلبــــداع،  نفس 
عــن 69 عــامــا. ُعـــرف نــاقــدا وبــاحــثــا ثقيل الــســويــة في 
التذوق الفني، وأستاذا جامعيا، وعميدا للمعهد العالي 
ــرا لــلــثــقــافــة خــمــســة شــهــور بعْيد  ــ ــ لــلــنــقــد الــفــنــي، ووزي
ــــراد هــنــا، فــي تلويحة التقدير هذه 

ُ
امل ثـــورة يــنــايــر. أمــا 

نادٍر  كتبه،  بواحٍد من  التنويه  فهو  لشخصه وعطائه، 
 .. والضحك  »الفكاهة  بموضوعه،  إحاطته  فــي  عربيا 
يناير/  الكويت،  املعرفة،  عالم  )سلسلة  جــديــدة«  رؤيــة 
كانون الثاني، 2003(. ودافع هذا التنويه أن هذا الكتاب 
إسهام عربي يتم فيه، أول مرة )وأخيرة ربما( اجتماع 
مختلف النظريات واملقاربات واألطروحات والتصّورات 
الفلسفية والسيكولوجية واألدبية والعلمية في موضوع 
الحميد  عبد  يكتب شاكر  وعندما  والفكاهة.  الضحك 
في املقدمة إنه ليس هناك ما هو أصعب من كتابة كتاٍب 
جاّد عن الضحك، فإنه أصاب نجاحا ظاهرا في جهده. 
ر إلى ما قد يكون في مؤلفه هذا من »جفاٍف 

ّ
وإذ يؤش

املواضع  فــي  هــذا  مــن  التخفيف  لــه  أمكن  فإنه  علمي«، 
املباحث  التي بسط فيها شواهد أجنبية وعربية على 
الغزيرة التي انشغل بها الكتاب، وأيضا عندما اختلف 
أو اتفق مع هذا املنظور أو ذاك لهذا الفيلسوف أو ذاك 

الكاتب. ومن بن مآثر ظاهرة في هذا العمل األكاديمي 
أن صاحب »األدب والجنون« ُيخبر قارئه إن هناك أكثر 
وتركز  متداخلة،  وكلها  الضحك،  عن  نظرية  مائة  من 
بها.  تربطه  أو  بالضحك  تربطها  معينة  عــوامــل  على 
لكن هذا القارئ يطوف في الكتاب )516 صفحة( على 
أزيـــد مــن مــائــة نــظــريــة ومــســاهــمــة معرفية فــي مسألة 
أفــاطــون وأرســطــو وبيرغسون  الضحك، مما جــاء به 
وتوماس  وكيركجارد  وفرويد  وشوبنهور  والجاحظ 
هوبز ونيتشه وأبو حيان التوحيدي والعقاد وهربرت 
سبنسر وهــيــغــل وشــلــيــغــل وإمــبــرتــو إيــكــو وبــاخــتــن 
وبــودلــيــر، وعــديــدون آخــــرون، فضا عــن علماء نفس 
وباحثن وأساتذة جامعات درسوا اجتماعيا وميدانيا 
جــوانــب مــتــنــوعــة فــي قــضــايــا الــضــحــك والــفــكــاهــة، في 
اليهود  الغرب والشرق )أحدهم إسرائيلي درس نكات 

في ثاثة كتب(.
وعندما نعرف من الباحث املجّد، رحمه الله، أن التراكم 
د 

ّ
ول والتصورات  والنظريات  الدراسات  تلك  في  الوفير 

الربع  فــي  ظهر  الـــذي   )Gelotology( الــضــحــك«  »عــلــم 
العشرين، فإن واحَدنا سيسأل عن  القرن  األخير من 
اإلســهــام الــنــظــري واملــعــرفــي واملــيــدانــي فــي األكاديميا 
ــذا الــعــلــم، املــتــصــل بــمــعــارف إنــســانــيــة  الــعــربــيــة فـــي هــ
واجتماعية، وأيضا بالفلسفة والسيكولوجيا ونظريات 
كبار.  وعلماء  ومفكرين  فاسفة  وبمساهمات  األدب، 

وأظنه مهما تشديد شاكر عبد الحميد على أن تتكاتف 
جــهــود كــتــاب وبــاحــثــن ونــقــاد ومــفــكــريــن عـــرب »لكي 
ة التجاهل، 

ّ
نحمي هذا العلم من أن يقع في براثن مشق

أو فــي قبضة عــاصــفــة اإلهـــمـــال«. ودافــعــه إلـــى هـــذا أن 
»الفكاهة مطلوبة من أجل صحتنا النفسية والجسدية، 
مناسبا  دام  ما  أيضا،  مطلوب  والضحك  القومية.  بل 
ــا والئـــقـــا وإبـــداعـــيـــا«. وقـــد يــبــدو تــرفــا  ــيـ بــا وراقـ

ّ
ومــهــذ

ذهنيا، أو تزّيدا في غير موضعه، استدعاء هذه الدعوة 
مــن أكــاديــمــي عــربــي )دّرس فــي جــامــعــات فــي مصر 
والبحرين وُعمان واإلمارات(، من زمنها قبل 18 عاما، 
إلى حيث جبال اليأس واإلحباط والكآبة تزداد ارتفاعا 
في لحظة الخراب العربية الراهنة، غير أن تبّصرا أكثر 

تحديقا في املشهد العربي هذا سيسوق، على األرجح، 
إلى وجوب ما قال به شاكر عبد الحميد.

نقرأ في الكتاب أن »الهزل غذاٌء ودواء« على ما يقول 
تــاريــخــا طويا  للفكاهة  وأن  الــتــوحــيــدي.  أبـــو حــيــان 
الــثــقــافــة اإلنــســانــيــة، ولــهــا وظــائــفــهــا االجتماعية  فــي 
وبالضحك  أيــضــا(.  )والــعــدوانــيــة  الــعــديــدة،  والنفسية 
وبــهــا يــســتــطــيــع اإلنـــســـان أن يــحــيــا بــشــكــٍل أفــضــل، 
ــا أنــه   حـــديـــثـــة. أمــ

ٌ
ــا تـــوضـــح دراســـــــاٌت عــلــمــيــة عــلــى مـ

ينشط الجهاز املناعي ويقلل من احتماالت اإلصابة 
القلبية، فذلكم )وغــيــره( مما هو عضوي،  بــاألزمــات 
فيما أدوار الضحك ووظائفه تتجاوز هذا، في املجتمع، 
وفي الصلة بالسلطة، وبالخصوم، واملباحث في هذا 
ا قال إن اإلنسان ابتكر 

ّ
غزيرة. ولعل نيتشه أصاب مل

. وأصاب الجاحظ 
ً
الضحك ألنه أكثر الكائنات تعاسة

ملا رأى أن فيه تطيب النفوس. وهو )الضحك( مراتب 
والِعرقية  والجنسية  )الدفاعية  الفكاهة  كما  وأنـــواع، 
و..(، كــمــا الــحــمــاقــة واملــفــارقــة والــكــومــيــديــا والــظــرف 
وغير  والتورية  والسخرية  والنكتة  والتهكم  والدعابة 
ذلك من أنواع وأجناس ومفاهيم، اختصت بكل منها 
الحميد،  .. جــال عليها شاكر عبد  وفــيــرة  مــقــاربــاٌت 
وأضاف، وعقب، وأفاد في كتاب أنيق، جاد، احتجت 
ــاه، ملا   مــا أن أصابتني غــالــة األســـى إيـ

ً
قــراءتــه ثانية

صادفت نبأ وفاة كاتبه بالفيروس التاجي.

في علم الضحك

وأخيرًا

تراكم في الدراسات 
والنظريات ولّد »علم الضحك« 
الذي ظهر في الربع األخير من 

القرن العشرين
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