
املصور املسترشق ديفيد روبرتس وجهوده
 يف توثيق اآلثار اإلسالمّية

)دراسة آثارّية حتليلّية(

 ]*[
د. ربيع أحمد سيّد أحمد]1]

ص املُلخَّ
التصوير  مدرسة  رواد  أهّم  من  واحًدا  ُروبرتس  ديفيد  االسترشاق  ُمصوّر  يُعّد 

عام  ملرص  زيارته  بدأ  وقد  امليلدي،  عرش  التاسع  القرن  يف  مرص  يف  االسترشاقي 

1837م، وزار اإلسكندريّة عام 1838م، وجاب صعيد مرص، ووصل إىل إدفو. وتُعّد 

لوحاته عّن العامئر يف مرص وثائق ُمصورّة، فرسم لنا معابد األقرص، كام نّفذ بدقّة شديدة 

وواقعيّة كبرية رسوم العديد من العامئر اإلسلميّة بالقاهرة، فنّفذ لوحات جامع ومدرسة 

السلطان حسن من الداخل والخارج، وتُعّد لوحاته وثائق دامغة أمكن التعويل عليها، 

باإلضافة لكرّاسات لجنة حفظ اآلثار، يف معرفة حال اآلثار اإلسلميّة، وما طرأ عليها 

من تغيريات، فعىل سبيل املثال ال الحرص، نّفذ ديفيد روبرتس تصويرة صحن جامع 

ومدرسة السلطان حسن مبيدان الرميلة بالقاهرة، ورسم لنا خلل زيارته للمسجد حوايل 

عام 1842م عند زيارته الثانية للجامع، فرسم فّوارتي يف صحن الجامع، وقد كانت 

بنقلها  الجامع حتّى عام 1899م، وقامت  فعليًّا يف صحن  الصغرية موجودة  الفّوارة 

لجنة حفظ اآلثار لجامع الطنبغا املارداين. أيًضا رسم لنا لوحة لداخل جامع ومدرسة 

أستاذ اآلثار والتصوير اإلسلمي الُمساعد، كليّة اآلثار، جامعة الفيّوم، مصر. دكتوراه في التصوير االستشراقي.
 ]*[
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املُؤيّد شيخ املحمودي )815-824هـ(، ويظهر يف اللوحة التّنور النحايس الذي كان 

موجوًدا بالجامع، وأصله منقول من جامع ومدرسة السلطان حسن، ووضعه املؤيّد شيخ 

املحمودي بجامعه الكائن داخل باب زويلة )بوابة املُتويل(، ثّم تّم نقل التّنور لدار اآلثار 

العربيّة بالقاهرة )متحف الفّن اإلسلمي( وقد وثقتّه لوحات ديفيد روبرتس. لذلك تُعّد 

لوحات ديفيد روبرتس وثائق ُمهّمة لحال اآلثار وما طرأ عليها من تغيريات.

اآلثار  شيخ،  املُؤيّد  حسن،  السلطان  روبرتس،  ديفيد،  املُفتاحّية:  الكلامت 

اإلسلميّة، الواقعيّة، قلوون، الفّوارة.

مة املقدِّ
الفّناني  David Roberts )1796-1864( من أملع  يُعّد الفنان ديفيد روبرتس   

األجانب الذين زاروا مرص يف النصف األّول من القرن التاسع عرش، وترجع ُشهرته 

إىل ما خلّفه من إنتاٍج فّني رائعٍ يتعلّق بالعامرة اإلسلميّة واآلثار الفرعونيّة، فضلً عن 

املوضوعات األخرى]1].

ولد ديفيد روبرتس يف 24 أكتوبر سنة 1796م يف قرية بالقرب من أدنربة، وكان 

والده يعمل إسكافيًا »صانًعا لألحذية« وكانت هذه املهنة أيًضا هي املهنة املختارة 

له عىل مضض عند والده، الذي أدرك أّن ابنه لن يكون مساعًدا له يف هذه املهنة]2].

وظهر نبوغه الفّني يف شبابه، وأظهر موهبًة خاّصة يف رسم التصميامت املعامريّة، 

نظريّات كارل  الحاّدة سنوات 1830، 1848م، ومع  الثورات  وقد عاش يف عرص 

ماركس وفرويد يف أمور أعادت العقل إىل الواقعيّة يف األدب والفّن، وقد نشأ روبرتس 

متأثرًا بكّل ذلك]3].

بفضل  ذاعت  قد  لويس  فردريك  وجون  روبرتس  ديفيد  من  كّل  شهرة  وكانت 

األوروبيّة،  القارة  بأنحاء  بعد طوافهام  زاراها عام 1830م  التي  تصاويرهام إلسبانيا 

وقد امتّدت رحلة روبرتس إىل طنجة يف أّول رؤية له للبلد العربيّة قبل زيارته عام 

1837م ملرص والرشق األدىن]4].

[1[ Brinton, John, Roberts of the prints, Saudi aramco world, March/ April 1970, p.29.

]2] عبد الحفيظ: دور الجاليات، ص314.

[3[ Brinton, Robert, p.30.

]4] عكاشة، ثروت، مصر في عيون الغرباء، ص440.
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بداية رحلته  ويف 31 أغسطس عام 1838م رحل روبرتس إىل اإلسكندريّة يف 

إىل مرص والنوبة واألرايض املقّدسة، ووصل اإلسكندريّة يف سبتمرب سنة 1838م، 

له  يُتيح  ترصيح  عىل  روبرتس  حصل  كامبل  اإلنجليزي  القنصل  مساعدة  وبفضل 

التجّول بحريّة يف ربوع مرص والنوبة، واستأجر روبرتس سفينة صغرية، وبرفقته طاقم 

مكون من مثانية أفراد، وحصل عىل ما يقرب من خمسة عرش جنيًها شهريًّا، باإلضافة 

إىل خادمه إسامعيل الذي رافقه طيلة فتة إقامته يف مرص، كام كان معه أيًضا طبّاخ 

الشديد  الحّر  يف  سواًء  رحلته،  خلل  املتاعب  من  الكثري  روبرتس  والقى  إيطايل. 

أو يف سلوك األهايل العدايئ ضّده، وقد رسم بطريقة رائعة معابد دندره، والكرنك 

واألقرص، وإدفو، وفيله، وقد رسم يف نهاية رحلته يف مرص العليا معبد أيب سمبل يف 

9 نوفمرب سنة 1839م، وأخذ يف تجميع تخطيطاته األوليّة التي رسمها خلل رحلته 

يف الصعيد فوجدها تربو عىل املائة، ويف طريق عودته اكتشفت أنّه قد نيس مجلًّدا 

أيام من  أربعة  أبيدوس، وبعد  النوبة، ومعابدها يف  بالرسوم والتخطيطات عن  مليئًا 

اإلبحار استطاع خادمه أن يجد هذا املجلّد مرة أخرى]1].

القدمية  القاهرة  القاهرة يف 21 ديسمرب سنة 1838م، وجاب  عاد روبرتس إىل 

ملّدة أسبوعي يرسم مناظر الشوارع، وداخل املساجد، فتزيّا بالزّي التيك، وحّف 

شاربه]2].

التي  والحجاز  وفلسطي  سوريا  إىل  روبرتس  سافر  البدو  من  قافلة  حامية  ويف 

كانت تابعة يف ذلك الوقت ملرص، ويف 15 مايو 1839م، عاد مرّة إىل أخرى إىل 

بصحبة  باإلسكندريّة  قرصه  يف  باشا  عىل  محّمد  مبقابلة  حظَي  حيث  اإلسكندريّة 

القنصل الربيطاين كامبل]3].

اكتسبت  قد  وقتئذ  أوروبا  يف  مجهولة  شبه  كانت  التي  اإلسلميّة  العامرة  ولعّل 

بُعًدا جديًدا بفضل لوحات روبرتس عن مساجد القاهرة، وخاّصًة عن جامع السلطان 

حسن. ولعّل من الغريب أيًضا أن يُهدي كتابه، وهو اإلنجليزي، إىل ملك فرنسا لوي 

]1] عبد الحفيظ، دور الجاليات، ص314.

]2] عبد الحفيظ، دور الجاليات، ص314.

]3] عبد الحفيظ: دور الجاليات، ص315، عكاشة، مصر في عيون الغرباء، ص440.
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فيليب، وقد أضفى عليه هذا الكتاب شهرًة واسعًة جعلت منه أملع الرّسامي الذين 

اللوحات. كام جرى  تاقت إىل رؤية هذه  فيكتوريا  امللكة  إّن  املنطقة، حتّى  زاروا 

هذا  القتناء  املشتكي  أسبق  من  وكان  الربيطانيّة،  املدن  وسائر  لندن  يف  عرضها 

بتصوير  أّن عمله يف مستهل حياته  الظّن  الكتاب أسقفا كانتبوري وبورك، وأغلب 

ورسم  صّمم  حيث  جاردن  كرفنت  ثّم  لي  ودروري  أولوفيك  مسارح  يف  املناظر 

شحذ  يف  سببًا  كان  ملوتسارت  الساي«  من  »االختطاف  ألوبرا  منظرًا  عرش  سبعة 

يتجىّل يف شتّى  الذي  األمر  أسلوبه،  الطابع املعامري عىل  الدرامي وسيطرة  حّسه 

لوحاته املتنّوعة عن مساجد القاهرة واملعابد الفرعونيّة، وآثار الصعيد والنوبة، تلك 

التصاوير التي تتميّز بالدقّة والتؤدة، كام تتجىّل فيها موهبة رّسام يُحسن توزيع الكتل، 

إذ كان عىل جانب كبري من الحّس بنسب تكوين الصورة، كام كان بارًعا يف إخضاع 

الجزئيّات للكّل دون أن تفقد لوحاته شيئًا من تراثها]1].

عىل  قامئة  مًعا،  تتوافق  مائيّة  ألوان  مجموعة  باختيار  روبرتس  ديفيد  متيّز  وقد 

تقارب الدرجة اللونيّة، وكتب عنه Helen أنّه »عاشق العامرة بكّل أنواعها، وخاّصة 

بدراسته الواسعة للمباين، واختياره ألوانًا تخدم العامرة، وكثريًا ما كان يُصّمم املباين 

والكنائس بنفسه«]2].

وقد خلّف لنا ديفيد روبرتس إىل جانب لوحاته الفنيّة الرائعة يوميّات رحلته يف 

الفّني، وإن مل يخُل هذا وذاك من عبارات  انطباعاته ونشاطه  التي يسد عنها  مرص 

الثاين يف موكب  العليا حتّى الشلل  بأنحاء مرص  الذعة هنا وهناك، فبعد أن طاف 

وجد  التي  القاهرة  إىل  عاد  وتصويرًا،  رساًم  رحلته  وسّجل  الربيطاين،  العلم  يعلوه 

أنّها ال تدانيها مدينة أخرى مبناظر طُرقها، وطُرز مبانيها، وأسواقها العامرة. وقد َهاَم 

مبساجدها فسعى إىل عبّاس باشا ليأذن له باالختلء إليها لتصويرها بعد أن حال بينه 

وه زنديًقا كافرًا، فأذن له عبّاس باشا مشتطًا  وبي ذلك خدم تلك املساجد؛ إذ عدُّ

عليه أاّل تكون فرشاته من شعر الخنزير، وجعل يف صحبته جنديًّا انكشاريًّا يدفع عنه 

فّنان  أّول  بأنّه  التي تزحمه وتعتض سبيله وهو يصّور، ولذلك كان يزهو  الجامهري 

]1] عكاشة، مصر في عيون الغرباء، ص440.

]2] فخر ندا، نهلة، دراسة لبعض آثار مدينة القاهرة، ص19.
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أمام الجامل  يتكبّده من عناء يهون  بأّن ما  الداخل، معتفًا  يرسم هذه املساجد من 

الباهر الذي انفرد بتصويره لهذه املساجد التي حيل بي األوروبيّي وبي النفاذ إليها 

أنّا  غري  ُموصد«  مقّدس  »ُجرم  بأنّها  1838م  عام  مولر  وليام  املصّور  وصفها  حتّى 

نجده مع هذا يُقّر بأنّه مل يكن يضيق مبسلك املواطني نحوه خلل أدائه عمله خاّصة 

بعد أن أخذ بنصيحة القنصل الربيطاين]1].

تعوقه  كانت  التي  األسواق  واكتظاظ  وازدحامها  الشوارع  ضيق  أكّده،  ماّم  وكان 

يف تصويره، فكتب إىل ابنته قائًل: »إيّن إىل ما أجده من األهايل من فُضول أخىش 

قد  جامل،  من  فيه  ما  عىل  اإلبل  فمشهد  مومياء،  فأتحّول  بأثقالها  اإلبل  تطأين  أن 

أنّك معي، ولو ساعة من زمان، يف سوق من هذه  لو  يُكلّفك حياتك، وكم وّددت 

األسواق، ويا لها من أسواق تختلط فيها الشعوب الرشقيّة جمعاء من أتراك ويونان 

بثيابهم الغريبة، ومن بدو أشتات يف أزيائهم، مل تظلّهم أسقف أو تضّمهم جدران، 

وهم عىل هذا جميًعا مسلّحون، ومن أخلط متنافرة من املترشّدين املتسّكعي، ومن 

أرسال من النساء املحّجبات ميتطي الحمري البغال يحرسهّن عبيد ميشون يف إثرهن، 

سود وبيض وذكور وإناث. يا لها من أسواق تتنوّع عروض سلعتها التي جمعت بي 

جامدون  وهم  وقارهم  يف  الحوانيت  بأصحاب  أدراك  ما  ثّم  والغرب.  الرشق  سلع 

يرّدون  وال  بكلمة،  ينبسون  وال  أفواههم  من  الشبوك  مباسم  ينزعون  ال  أماكنهم  يف 

جواب سائل، وال تظّني أّن التدخي قارص يف مرص عىل الرجال فقط بل إّن النساء 

يف مرصهّن األخريات يُدخّن يف بيوتهّن، وإن كّن ال يستخدمن الرنجيلة الشائعة بي 

الرجال بل يستخدمن نرجيلت أخرى أغىل مثًنا]2].

وكان ديفيد روبرتس قد التقى مبحّمد عيل يف قرصه باإلسكندريّة بصحبة القنصل 

الربيطاين كامبل وسط حشد من ضبّاطه، فاستعى انتباهه ضآلة جسده وتثاقل مشيته 

التي تنتقص من هيبته وغرابة زيّه التيك وطربوشه األحمر وكثافة لحيته البيضاء كثافة 

الثلج، وكم متّنى طيلة املقابلة التي دامت عرشين دقيقة لو أنّه كان يحمل خللها 

قلاًم وورقًة يُسّجل عليها ملمح هذا الوجه املتفّجر حيوية يف بورتريه، وإن كان قد 

]1] عكاشة، مصر في عيون الغرباء، ص441.

]2] عكاشة، مصر في عيون الغرباء، ص441.
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سّجل هذا اللقاء من الذاكرة بعد ذلك يف إحدى لوحاته املحفورة، وقد ألحَّ سعيد 

ينتهي من عرضها  الذي ما كاد  باشا بن محّمد عيل عىل مشاهدة لوحات روبرتس 

عليه حتّى طالبه بإنجاز صورة شخصيّة له]1].

إذ كان  نادرة،  بقدرة برصيّة  يتمتّع  أّن روبرتس كان  باالنتي إىل  ويذهب جميس 

يلتقط بنظرة واحدة مساحة فسيحة من املنظر الذي يرنو إليه، ثّم يعكف عىل رسمه 

دون حاجة إىل التطلّع إليه من جديد، وبهذه امللكة الفريدة أمكن لروبرتس أن يصّور 

ضعف ما قام به أّي مصور آخر، وبنصف الجهد املبذول]2].

وقد غادر ديفيد روبرتس مرص يف 23 مايو سنة 1839م عائًدا إىل إنجلتا، ومل 

يصلها إاّل يف نهاية يوليو بسبب حجزه يف الحجر الصّحي يف مالطة. وقد عاد حاملً 

معه ما يزيد عىل ثلمثائة رسم تخطيطي عن مرص، وبعد عودته مبارشة سعى يف نرش 

 Francais جراهام  فرنسيس  يُدعى  ثري  شخص  يف  ضالته  وجد  حتّى  الرسوم  هذه 

Grahm الذي وافق عىل متويل مرشوع النرش عىل يد صاحب مطبعة بلجيك يُدعى 

لويس هاف Louis Half الذي قام بإعداد ألواح زنكوغرافيّة ملعظم الرسوم، ثّم نرشت 

-1842  ( أعوام  بي  مجلّدات  ستّة  يف  نرش  فقد  الكامل  إنتاجه  أّما  حلقات،  عىل 

أيدوم،  املقّدسة، سوريا،  األرايض  عنوان  األوىل تحت  مجلّدات  الثلثة  1848م( 

وخمسة  مائة  فتضّم  األخرى  أجزاء  الثلثة  أّما  النوبة،  مرص،  العربيّة،  الجزيرة  شبه 

وعرشين رساًم لآلثار يف مرص والنوبة تحت عنوان مرص، النوبة]3].

وقد تنّوع اإلنتاج الفّني للفّنان بي الرسم بالرصاص، والتصوير باأللوان املائيّة، 

والتصوير الزيتي، والصور املحفورة]4].

]1] عكاشة، مصر في عيون الغرباء، ص441.

]2] عكاشة، مصر في عيون الغرباء، ص442.

]3] عكاشة، مصر في عيون الغرباء، ص442.

]4] عبد الحفيظ، دور الجاليات، ص316-315.
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حتليل لبعض األعامل الفنّية لديفيد روبرتس

تصويرة جامع السلطان حسن من ميدان الرميلة )لوحتا 2،1(

األشخاص  وجموع  امليدان،  أرضيّة  رسم  يف  التصويرة  يف  العمق  بجلء  يظهر 

يف يسار ووسط التصويرة، ورسم جامع ومدرسة السلطان حسن يف يسار التصويرة، 

ورسم بقيّة العامئر يف ميي التصويرة، والسامء يف الخلفيّة، وقد بدْت ملبّدة بالغيوم، 

كام يظهر بجلء الظّل والنور عىل الواجهة الجنوبيّة والغربيّة، وعىل أرضيّة امليدان. 

يؤخذ عىل ديفيد روبرتس يف التصويرة

فيها 	  استخدم  حي  يف  األبلق،  الحجر  باستخدام  الجنوبيّة  املئذنة  أبدان  رسم 

الحجر بلون واحد فقط.

أشكال الصدور املقرنصة وزخارفها عند روبرتس تختلف عن الواقع، ففي الواقع 	 

الجنويب  الضلع  يف  مقرنصات  بأشكال  باطن  زخريف  مدبب  عقد  شكل  تأخذ 

الرشقي للقبة الرضيحيّة، يف حي رسمه روبرتس عىل هيئة عقد ثليث )مدايني( 

مختلف متاًما.

أيًضا الصدور املقرنصة يف الضلع الجنويب للقبّة الرضيحيّة رسمها روبرتس عىل 	 

هيئة عقد مدايني يف حي كانت يف الواقع عىل هيئة مستوية.

الرشافات عىل هيئة الورقة النباتيّة الثلثيّة خاّصة ناحية القبّة الرضيحيّة، مل تظهر 	 

يف العمل الفّني لروبرتس، أو طالها التجديد بعد ذلك، أو رمّبا لبُعد الزاوية التي 

رسم منها روبرتس.
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لوحة )1( تصويرة روبرتس لجامع ومدرسة السلطان حسن من الخارج.

لوحة )2( الفوارق بني لوحة روبرتس لجامع ومدرسة السلطان حسن من الخارج 
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- http://en.wikipedia.com )2020-8-15( ولوحة حديثة عن

وتتجىّل الفوارق يف:

أغفل روبرتس عنرص الرشافات، ورمّبا يكون أصابه الهدم جرّاء الرصاعات مابي 	 

من يلجؤون للقلعة وأعايل جامع السلطان حسن.

عنرص الصدور املقرنصة جاء مختلًفا عند روبرتس عن الصورة الحديثة.	 

تصويرة املدخل املهيب لجامع السلطان حسن )لوحات 3، 4، 5(

يتجىّل العمق يف التصويرة يف رسم األشخاص جهة ميي ووسط التصويرة ويف 

الخلفيّة بامتداد الشارع، ويتجىّل تناغم املشهد يف املدخل املهيب بضخامته لجامع 

ومدرسة السلطان حسن يف يسار التصويرة حيث عظمة وضخامة عامرة املدرسة التي 

تفوق ما جاورها من منشآت حتّى انتهت يف إطار التصويرة مثل أن يصل إىل السامء 

والتكيز  قريبة،  زاوية  روبرتس  واتخاذ  املنشأة،  ضخامة  عىل  داللة  األفق  خّط  يف 

بامتداد  الخلفيّة يف رسم املنازل  العمق يف  الشديد عىل مدخل املدرسة، ويتجىّل 

الشارع والسامء يف الخلفيّة، وقد بدت رمّبا ملبّدة بالغيوم، وإن ظهر بصيص لضوء 

الشمس عىل واجهة املدرسة ،كام تتجىّل الواقعيّة يف رسم األشخاص وأوضاعهم 

وحركاتهم.
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يؤخذ عل روبرتس يف التصويرة 

 مل يراع الكتابة الكوفيّة حيث شهادة التوحيد والرسالة املحمديّة داخل املربّعات 	 

بالكويف املربع.

لوحة )3( تصويرة روبرتس للمدخل الرئيس لجامع ومدرسة السلطان حسن.

لوحة )4( الفوارق بني لوحة روبرتس 

للمدخل الرئيس لجامع ومدرسة السلطان 

حسن من الخارج ولوحة حديثة )اللوحة 

الحديثة عن –

 www.cairo7.co.)2020-9-2( 
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وتتجّل الختالفات يف:

الجامات املربّعة عند روبرتس عبارة عن جامة مستديرة، ويف 	  الزخارف داخل 

الصورة الحديثة عبارة عن خطوط متداخلة مًعا.

السلّم 	  ألّن  روبرتس؛  عند  خطأ  ليس  وهذا  روبرتس،  عند  واحد  بطرف  السلّم 

بطرفي تّم بعد ذلك بفتة.

لوحة )5( صورة أرشيفّية للمدخل الرئيس لجامع السلطان حسن -ملكس هرتس 

باشا- حوال سنة 1915م عن

املقريزي، الخطط، ج3، ص275.	 
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عبد الوهاب، حسن، تاريخ املساجد األثريّة، ص171.	 

ويظهر بها بجلء السلّم بطرف واحد، وليس سلاًم بطرفي يلتقيان ببسطة عريضة 	 

عند حجر املدخل.

تصويرة جامع السلطان حسن من الداخل )لوحات 6، 7، 8، 9(

املنظر بصفة عاّمة مفعم بالواقعيّة، يتجىّل ذلك يف رسم األشخاص وتنّوع حركاتهم 

رؤوسهم،  وحركات  والسجود،  والركوع  والجلوس،  الوقوف،  بي  ما  وأوضاعهم 

وزحامهم داخل الصحن ويف إيوان القبلة. كام تجلّت الواقعية أيًضا يف رسم العامئر 

التفاصيل يف رسم  أدّق  روبرتس  يغفل  واإليوانات، ومل  الفّوارة،  للواقع يف  مطابقة 

السلسل التي تحمل املشكاوات لإلنارة، ولكّنه مل يُوفّق يف توضيح الكتابات بدائر 

خوذة قبّة الفوارة، فرسم الرشيط الكتايب، وكذا يف دائر اإليوانات، ورمّبا لبُعد الزاوية 

التي نّفذ منها تصويرته، فعىل األرجح أنّه اتخذ زاوية يف الصحن بالقرب من اإليوان 

بأحجام  األشخاص  رسم  يف  املنظور  قواعد  مراعاة  تتجىّل  الرشقي.كام  الشاميل 

متناسقة مع االرتفاعات الشاهقة للعامئر. أيًضا تتجىّل مراعاة الظّل والنور، ومصدره 

من أعىل جهة اليمي حيث ظّل األشخاص أمامهم جهة اليسار، ويظهر الظّل والنور 

عىل امليضأة، وعىل واجهة إيوان القبلة، وعىل الصحن.

ورسم روبرتس يف التصويرة قبّة أخرى تقع ناحية اإليوان الجنويب الغريب، وهذه 	 

القبّة مل تعد موجودة اآلن. وجود عنرص فّوارة أخرى صغرية ناحية اإليوان الجنويب 

الغريب، ويظهر مجموعة من األشخاص حولها يتوضؤون، ورمّبا ُجعلت لخدمة 

أكرب عدد ممكن داخل املنشأة إىل جانب الفّوارة الرئيسة.

الجدير بالذكر أّنها وردت يف تصويرة بروتان أحد علامء الحملة الفرنسيّة، ضمن 	 

موسوعة وصف مرص، وردت الفّوارة جهة اإليوان الشاميل الرشقي]1]، وتنساب 

مكان  يف  أخطأ  قد  الفرنسيّة  الحملة  مصّور  يكون  ورمّبا  صنابريها،  من  املياه 

ووضع الفّوارة؛ ألّن روبرتس يرسم بواقعيّة شديدة.

]1] موسوعة وصف مصر، اللوحات، دار الشايب للنشر، الطبعة الثالثة، القاهرة، 1994م، لوحة 37.
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يف 	  أنّها  حي  يف  البصيل،  النسق  عىل  جاءت  روبرتس  عند  القبّة  شكل  أيًضا 

الصورة الحديثة مختلفة، ورمّبا يكون قد نالها التجديد فتغرّي شكل القبّة.

لوحة )6( تصويرة روبرتس لصحن جامع ومدرسة السلطان حسن.

لوحة )7( مقارنة بني تصويرة روبرتس لصحن جامع ومدرسة السلطان حسن 

ولوحة حديثة )اللوحة الحديثة عن،

 www.cairo7.co.)2020-8-25( 
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وتتجّل الختالفات يف:

وجود عنرص فّوارة أخرى صغرية ناحية اإليوان الجنويب الغريب، ويظهر مجموعة 	 

من األشخاص حولها يتوضؤون، ورمّبا ُجعلت لخدمة أكرب عدد ممكن داخل 

إىل  اآلثار 1899م  حفظ  لجنة  نقلتها  وقد  الرئيسة،  الفّوارة  جانب  إىل  املنشأة 

الطنبغا املارداين.

الجدير بالذكر أنّها وردت يف تصويرة بروتان أحد علامء الحملة الفرنسيّة، ضمن 	 

وتنساب  الرشقي،  الشاميل  اإليوان  الفّوارة جهة  موسوعة وصف مرص، وردت 

مكان  يف  أخطأ  قد  الفرنسيّة  الحملة  مصّور  يكون  ورمّبا  صنابريها،  من  املياه 

ووضع الفّوارة؛ ألّن روبرتس يرسم بواقعيّة شديدة.

يف 	  أنّها  حي  يف  البصيل،  النسق  عىل  جاءت  روبرتس  عند  القبة  شكل  أيًضا 

الصورة الحديثة مختلفة، ورمّبا يكون قد نالها التجديد فتغرّي شكل القبّة.

لوحة )8( تصويرة 

بروتان أحد علامء الحملة 

الفرنسّية لصحن جامع 

ومدرسة السلطان حسن، 

وتظهر الفّوارة الرئيسة يف 

وسط الصحن، يف حي 

تظهر فّوارة أخرى جهة 

اإليوان الشاميل الرشقي، 

عن:

موسوعة وصف 

مرص، اللوحات، دار 

الشايب للنرش، الطبعة 

الثالثة، القاهرة، 1994م، 

لوحة 37.
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لوحة )9( تفصيل من اللوحة السابقة، وتظهر الفّوارة الصغرية بوضوح.

تصويرة داخل جامع املتوّل )جامع املؤيّد شيخ املحمودي( )لوحة 10(

ومدرسة  جامع  فأطلق عىل  املسّميات،  يف  يجد صعوبة  كان  روبرتس  أّن  يبدو 

املؤيّد شيخ املحمودي اسم جامع املتويّل لقربه من بوابة املتوايل، ومئذنتاه أعىل 

من بدنتي باب زويلة )بّوابة املتويّل(.

ويتجىّل العمق يف التصويرة حيث اتخذ روبرتس زاوية يف البائكة الثانية يف ظلّة 

املؤّذني،  دكّة  عىل  لشيخ  لدرس  يستمعون  رمّبا  األشخاص  جموع  ورسم  القبلة، 

كام رسم البائكتي، وواجهة قبّة الحريم يف الطرف الجنويب كخلفيّة للتصويرة. كام 

وهم  متنّوعة  وحركات  بأوضاع  األشخاص  رسم  يف  التصويرة  يف  الواقعيّة  تتجىّل 

ينظرون باهتامم بالغ إىل الشيخ الذي يُعطي درًسا، ومنهم الواقف وقد عقد كلتا يديه 

القبلة  ظلّة  الجامع عىل  يظهر من صحن  والنور،  الظّل  مراعاة  يتجىّل  للصلة. كام 

حيث يظهر عىل دكّة املؤّذني وعىل أرضيّة ظلّة القبلة.
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لوحة )10( داخل جامع املتوّل

.syelawteM eht fo euqsoM eht fo roiretnI

املصّور ديفيد روبرتس )6971-4681م( 2481-9481م. عن:

Roberts, Egypt & Nubia, EB015, http://www.medinaarts.com/

ENCat02.htm)10-2-2020(.

عكاشة، مرص يف عيون الغرباء، كتالوج لوحات ملّونة.	 
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تصويره بوابة املتول )لوحتا 11، 12(

وحركاتهم  وتجّمعاتهم  األشخاص  رسم  يف  بالواقعيّة  مفعم  عاّمة  بصفة  املنظر 

وحركات أيديهم، منهم الواقف واملايش، وعىل ظهور الجامل. أيًضا تجلّت الواقعيّة 

البارزة  بالرشفات  الحوانيت،  تفاصيلها مبرشبيّاتها، مبداخل  بأدّق  العامئر  يف رسم 

بجلء  يظهر  فوتوغرافيّة.  صورة  وكأنّه  املنظر  فبدا  خشبيّة،  كوابيل  عىل  املحمولة 

أيًضا مراعاة العمق يف التصويرة حيث رسم جزًءا من شارع تحت الربع والوكاالت 

باب  بدنتي  الوسط، ورسم  األشخاص يف  التصويرة، وتجّمعات  والبيوت يف ميي 

زويلة، واملئذنتي تعانقان السامء يف الخلفيّة. كام يتجىّل مراعاة الظّل والنور قادًما 

ميي  يف  الواقع  املنزل  وعىل  للآمذن  العليا  القمم  عىل  يظهر  التصويرة،  ميي  من 

التصويرة املطيل بطبقة ملط بيضاء، ويتّضح بجلء الخطوط املستقيمة يف مداميك 

الطوب األبلق يف ميي التصويرة، ويف بدنتي باب زويلة.

وتتجىّل االختلفات يف:

الجزء الذي به املرشبيّات فوق املدخل ورد عند روبرتس، وليس موجوًدا يف 	 

الصورة الحديثة.

املسافة بي املرشبيّة يف وكالة نفيسة البيضا، ورشفة املئذنة عند روبرتس مختلفة 	 

عن الصورة.

الجوسق يف املئذنة اليمنى جاء مسدوًدا بي األعمدة عند روبرتس، يف حي أنّه 	 

عبارة عن أعمدة يف الصورة الحديثة.

الكورنيش الذي تنتهي به واجهة وكالة نفيسة البيضا مل يرد عند روبرتس، يف حي 	 

جاء يف الصورة الحديثة.
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لوحة )11( تصويرة روبرتس لبوابة املتوّل وجامع املؤيّد شيخ.

لوحة )12( مقارنة بني تصويرة روبرتس لبوابة املتوّل وجامع املؤيّد شيخ وصورة حديثة عن:

 )5 -9- 2020(.  http//:www.alriyadh.com483831/
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وتتجىّل االختلفات يف: 

الجزء الذي به املرشبيّات فوق املدخل ورد عند روبرتس، وليس موجوًدا 	 

بالصورة الحديثة.

روبرتس 	  عند  املئذنة  البيضا ورشفة  نفيسة  وكالة  املرشبيّة يف  بي  املسافة 

مختلفة عن الصورة.

الجوسق يف املئذنة اليمنى جاء مسدوًدا بي األعمدة عند روبرتس، يف حي 	 

أنّه عبارة عن أعمدة يف الصورة الحديثة.

الكورنيش الذي تنتهي به واجهة وكالة نفيسة البيضا مل يرد عند روبرتس، يف 	 

حي جاء يف الصورة الحديثة.

تصويرة جامع املارستان )مجمع املنصور قالوون(- القاهرة )لوحتا 13، 14(

أدار  حيث  العظمى(  )القصبة  املعز  شارع  رسم  يف  التصويرة  يف  العمق  يتجىّل 

الشارع  ورسم  كتخذا،  الرحمن  عبد  سبيل  قبيل  الشارع  امتداد  لبقيّة  ظهره  روبرتس 

الشارع،  الشديد يف  البيامرستان، ويف املقّدمة جموع األشخاص، والزحام  صوب 

وجاءت أوضاعهم وحركاتهم بحيويّة شديدة وبتناغم متوازن. كام يتجىّل العمق يف 

رسم العامئر يف الشارع عىل جانبي، عن ميي ويسار التصويرة حتّى تقطعها مئذنة 

مجّمع املنصور قلوون حيث يرتّد الشارع عندها ليتّسع أمام سبيل النارص محّمد بن 

قلوون عىل مجموعة أبية وسبيل خسو باشا بالنّحاسي، ليستكمل الشارع مساره 

تجاه األرشفيّة )مدرسة األرشف أبو النرص برسباي(. وتتجىّل الواقعيّة يف رسم العامئر 

الطوابق  يف  واملرشبيّات  الخشبيّة،  والزخارف  الحوانيت  حيث  الدقيقة  بتفاصيلها 

العليا، واستخدام األبلق يف البناء، ويف مئذنة مجّمع قلوون )فبدت التصويرة وكأنّها 

الترشيحيّة وقواعد املنظور يف  النسب  صورة فوتوغرافيّة(. كام يظهر بجلء مراعاة 

الشاهقة املرتفعة، وحسن  العامئر  الطبيعي مقارنة برسوم  بالحجم  رسم األشخاص 

التوزيع والتناغم يف أجزاء التصويرة.
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إىل  بجسمه  واستند  املعز،  شارع  يف  كثرياً  الخلف  إىل  زاوية  روبرتس  اتخذ 

الحوانيت جهة اليمي، وركّز برصه صوب مئذنة مجّمع املنصور قلوون، فلم تظهر 

بن  النارص محّمد  برقوق، وال مئذنة مدرسة  السلطان  التصويرة ال مئذنة مدرسة  يف 

قلوون؛ ألنهام ليست يف زاوية رؤيته.

لوحة )13( تصويرة روبرتس ملجّمع املنصور قالوون.
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لوحة )14( مقارنة بني تصويرة روبرتس ملجّمع املنصور قالوون 

وشارع املعز وصورة حديثة عن:

https//:www.flickr.com/photos/ahmedalbadawyshots.)2020-9-7( 

تتجىّل الواقعية يف نقل العنارص املعامريّة بجلء يف تصويرة بريس دافن.	 

تصويرة املسجد الرئيس ببولق )لوحات15، 16 أ، ب(

التصويرة،  مقّدمة  يف  األشخاص  رسم  يف  التصويرة  يف  العمق  بجلء  يظهر 

واملنازل عن ميي ويسار الشارع، ثّم أنهى روبرتس املنظر التصويري بجامع بوالق 

صورة  وكأنّه  بدا  مشهد  يف  املسجد  خلف  تنحدر  الخلفيّة  يف  والسامء  العل،  أيب 

رسم  يف  املنظور  وقواعد  الترشيحيّة  النسب  مراعاة  بجلء  يظهر  كام  فوتوغرافيّة. 

األشخاص بأحجامهم الطبيعيّة قياًسا بالجامل والعامئر املوجودة يف التصويرة. كام 
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يتجىّل مراعاة الظّل والنور، وإن كانت السامء قد بدت ملبّدة بالغيوم، تتخلّلها أشعة 

الشمس بضوئها الخافت، تنساب عىل واجهة جامع أيب العل ببوالق، فبدت قادمة 

جهة اليسار من أعىل.

 وتتجّل الختالفات بني تصويرة روبرتس وصورة حديثة لواجهة جامع بولق أب 

العال يف اآليت:

أغفل روبرتس النقش الكتايب داخل مربع يعلو العقد املدايني للمدخل.	 

عنرص الرّشافات مل يأت رسمه بدقّة عند روبرتس، ورمّبا يرجع ذلك إىل بُعد 	 

املسافة التي التقط منها روبرتس تصويرته، فكانت زاوية الرؤية بعيدة.

عنرص الدخلت الضحلة، والتي جاءت بعد الكتف األمين للباب مبارشة مل تظهر 	 

عند روبرتس، ورمّبا ُحجبت خلف املرشبيّات البارزة للبيوت يف ميي التصويرة.

لوحة )15( تصويرة روبرتس للمسجد الرئيس ببولق.
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لوحات )16 أ(                               لوحات )16 ب(

لوحات )16 أ، ب( مقارنة بني تصويرة روبرتس للمسجد الرئيس ببولق وصورة 

حديثة عن:

https//:www.wikipedia.org )2020 - 9 - 7( 

وتتجىّل االختلفات:

عنرص الرشافات مل يأت واضًحا عند روبرتس.	 

بحر يحوي رشيطًا كتابيًّا فوق املدخل مل يرد عند روبرتس؛ ورمّبا لبُعد املسافة.	 

عنرص الصدر املقرنص مل يتّضح يف تصويرة روبرتس، ورمّبا جاء خلف مرشبيّات 	 

املنازل.
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تصويرة مدخل القلعة، القاهرة )لوحتا 17، 18(

املنظر بصفة عاّمة مفعم بالواقعيّة، ويتجىّل ذلك يف رسم األشخاص يف تجّمعات 

يف السوق يف وسط ميدان الرميلة، منهم الجالس، ومنهم الواقف، وكذا الُجند الذين 

تتجىّل  الباعة. كام  يتحّدثن إىل أحد  الليت  الحديث، والسيدات  يتجاذبون أطراف 

الواقعيّة يف رسم العامئر بتفاصيلها، منها باب العزب، وجامع املحموديّة بقبّته ومئذنته 

)عىل النسق العثامين(، وكذا مدرسة قانيباي الرماح مبئذنتها ذات الرأس املزدوجة 

وقبّتها املزخرفة. كام يتجىّل العمق يف التصويرة يف رسم األشخاص وتجّمعاتهم يف 

مقّدمة التصويرة يف قلب ميدان الرميلة، ويف رسم باب العزب يف ميي التصويرة، 

الخلفيّة، ويتّصل معها خط األفق،  الرماح يف  قانيباي  وجامع املحموديّة، ومدرسة 

وُصّورت السامء بها غيوم. كام يتجىّل مراعاة الظّل والنور، ومصدره يسار التصويرة، 

ويظهر ذلك بجلء عىل جامع املحموديّة وعىل باب العزب]1]، وعىل امليدان.

لوحة )17( تصويرة روبرتس لباب العزب.

َر رضوان كتخدا  السلطان حسن، إلى أن عمَّ العثماني تجاه جامع  العصر  بداية  السلسلة موجوًدا حتّى  ]1] ظلَّ باب 
الجلفي المتوفّى عام 1168هـ/ 1755م »باب القلعة الذي بالرميلة« والمعروف بباب العزب سنة 1160هـ/ 1747م، 
وعمل حوله البدنتين العظيمتين والزاّلقة تقريبًا في موقع باب السلسلة أو إلى الجنوب منه بمسافة قليلة، ومازال باب 

العزب قائًما بميدان صلح الدين تجاه جامع السلطان حسن.

- انظر: المقريزي )تقّي الدين أحمد بن علي ت: 845هـ(، المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار الشهير بالخطط 
المقريزيّة، تحقيق أيمن فؤاد سيّد، دار الفرقان للتراث، 2002م، ص690-688.  
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لوحة )18( مقارنة بني تصويرة روبرتس لباب العزب وصورة فوتوغرافّية لباب 

العزب، كلوت بك، 1856م عن:

http//:www.egyptedantan.com/le_caire/cite_ancienne/citadelle/

citadel )5- 9 -2020(. 

تتجىّل الواقعيّة يف نقل العنارص املعامريّة بجلء يف تصويرة بريس دافن.	 

تصويرة مقياس النيل بجزيرة الروضة )لوحات 19، 20 أ، ب(

تتجىّل الواقعيّة يف التصويرة يف رسم األشخاص، وحركات أجسامهم، وأيديهم، 

وأيًضا يف رسم العامئر، وإن مل يُوفّق روبرتس يف نقل الزخارف الكتابيّة بصورة دقيقة، 

لكّنه عربَّ عن البحور التي تحوي الكتابات، كام يتجىّل مراعاة الظّل والنور، ويظهر 

العليا  الطبليّة الخشبيّة، وعىل األجزاء  القياس، وعىل  العليا لعمود  القّمة  ذلك عىل 

من الجدران.

وتجلّت االختلفات بي تصويرة روبرتس للمقياس وصورة حديثة للمقياس يف:-

عمود املقياس عند روبرتس جاء بدون رسم تاج العمود )رمّبا نالته تجديدات 	 

بعد زيارة روبرتس(.
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أغفل روبرتس النقوش الكتابيّة عىل الطبليّة الخشبيّة التي تربط عمود املقياس.	 

جاءت بحور الكتابات فوق فتحات دخول املياه غري متقنة.	 

لوحة )19( تصويرة روبرتس ملقياس النيل.

لوحة )20 أ، ب( مقارنة بني تصويرة روبرتس ملقياس النيل وصور حديثة 

ملقياس النيل عن:

http//:www.eternalegypt.org/EternalEgypt )2020- 9 - 8( 

وتتجىّل االختلفات يف اآليت:

جاء العمود بدون تاج عند روبرتس.	 

لعمود 	  الخشبيّة  الطبليّة  عىل  الكويف  بالخط  الكتايب  الرشيط  روبرتس  أغفل 

املقياس.

بحور الكتابات عند روبرتس تعلو فتحات دخول املياه، ومل ترد يف الصورة الحديثة.	 
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لوحة )20 أ(                         لوحة )20 ب(
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تصويرة املآذن واملدخل الكبري لبّوابة املتوّل )لوحة 21(

املتدفّقون  ا،  كبرية جدًّ بكثافة  األشخاص  التصويرة يف رسم  الواقعيّة يف  تتجىّل 

من باب زويلة صوب شارع القصبة العظمى، وحركات أجسامهم وجلساتهم وتنّوع 

أوضاعهم مابي الجالس، واملايش، والراكب، ومنهم سيّدات عىل ظهور الحمري. 

الدقيقة من سلمل،  التفاصيل  أيًضا يف رسم العامئر مع مراعاة  الواقعية  كام تتجىّل 

الخطوط  كانت  وإن  الشارع،  وأرضيّة  كوابيل،  عىل  محمولة  ورشفات  ومرشبيّات، 

إىل حدٍّ ما متيل إىل الطابع الهنديس حيث استقامة الخطوط، ويظهر ذلك بجلء يف 

مداميك الحجر األبلق يف داخل مدرسة املؤيّد شيخ املحمودي، وكذا يف واجهة 

وأرضيّة  السلمل  رسم  حيث  التصويرة  يف  العمق  مراعاة  بجلء  يظهر  أيًضا  البّوابة. 

التصويرة  وسط  يف  الناس  جموع  ثّم  املقّدمة،  يف  األشخاص  وجموع  الشارع، 

مندفعي من بّوابة املتويّل صوب الشارع، والخلفيّة واجهة بّوابة املتويّل من الداخل، 

اليسار  وعىل  املحمودي،  شيخ  املؤيّد  جامع  واجهة  اليمي  جهة  الجانبي  وعىل 

واجهة وكالة نفيسة البيضا، كام يظهر بجلء مراعاة الظّل والنور عىل واجهة البوابة 

أعىل جامع ومدرسة  اليمي  قادًما من جهة  البيضا  نفيسة  وكالة  الداخل، وعىل  من 

املؤيّد شيخ املحمودي.

 ومبقارنة تصويرة املآذن واملدخل الكبري لديفيد روبرتس مع صورة حديثة لباب 

زويلة من الداخل ناحية جامع املؤيّد شيخ تجلّت بعض االختلفات كاآليت: 

بناء من طابقي 	  البّوابة مبارشة يف تصويرة روبرتس عبارة عن  الجزء الذي يعلو 

به  بناء يظهر  الحديثة فهو عبارة عن  أّما يف الصورة  يظهر بهام نوافذ ورشفات، 

دخلة يتّوجها ربع قبّة، وإىل جوارها مساحة معقودة بعقد منكس.

 عنرص املشتفات مختلف.	 

 عنرص الجوسق للآمذن ظهر عند روبرتس وكأنّه بناء مثّمن متّصل غري مفرغ، يف 	 

حي أنّه يف الصورة الحديثة أعمدة مثانية تحمل قّمة من طراز القلّة اململويك.

وضع الرشفة البارزة عند روبرتس بالنسبة للمئذنة مختلف عن املسافة بينهام يف 	 

الصورة الحديثة.
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لوحة )21( املآذن واملدخل الكبري لبّوابة املتوّل، القاهرة.

Minarets and grand Entrance of the Metmelys, at cairo.

املصّور ديفيد روبرتس )1796-1864م( 1842-1849م. عن:

Roberts, Egypt & Nubia, EB013,

http://www.medinaarts.com/ENCat02.htm )2020-2-10( .

عكاشة، مرص يف عيون الغرباء، كتالوج لوحات ملّونة.	 
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تصويره شارع يف القاهرة )لوحة 22(

يتجىّل العمق يف التصويرة يف رسم الشارع وبي جنباته تصطف البيوت، وتظهر 

منها املرشبيّات، ورسم تجّمعات األشخاص وتوزيعهم يف مقّدمة ووسط وخلفيّة 

التصوير. أيًضا جاء رسم املئذنة اململوكيّة الرشيقة الشاهقة يف خلفيّة التصويرة، وكأّن 

روبرت أراد أن ينهي عمله الفّني عندها يف رضيح بي العامرة املدنيّة والدينيّة. كام 

يتجىّل مراعاة الظّل والنور، ومصدره يسار التصويرة أعىل من املنازل حيث أشعتها 

عىل البيوت يف ميي التصويرة وعىل املئذنة، واملنظر بصفة عاّمة مفعم بالواقعيّة، 

املئذنة،  األبلق يف  الحجر  تجىّلّ ذلك يف  قويّة،  الخطوط جاءت  أّن  أرى  أنّني  إاّل 

فجاءت الخطوط مستقيمة متاًما، ومل يتّضح الفاصل بي املواصيل وبعضها البعض.

لوحة )22( شارع يف القاهرة.

Astreet in Cairo, Egypt:عن 

www.artcyclopedia.ord)2020-5-30(
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 تصويرة مدخل أحد البيوت يف القاهرة )لوحة 23(

وضع  يف  وإّما  جالسون  إّما  األشخاص  رسم  يف  التصويرة  يف  الواقعيّة  تتجىّل 

منظر  يف  وجلساتهم  رؤوسهم  وحركات  وإمياءاتهم  التبغ،  يدّخنون  وهم  الوقوف، 

مفعم بالواقعيّة والحيويّة والحركة يف التصويرة، فبدا املنظر وكأنّه تصويرة فوتوغرافيّة. 

كام يتجىّل مراعاة العمق يف التصويرة حيث رسم أشخاص يدّخنون التبغ يف املقّدمة، 

الرئيس. كام  وجنود للحراسة إىل جوارهم، ويف الخلفيّة واجهة املنزل، واملدخل 

يتجىّل مراعاة الظّل والنور حيث ظّل جنود الحراسة إىل الخلف فمصدر النور قادًما 

فبدا  للمنزل،  الرئيس  املدخل  وعىل  األشخاص،  وجود  عىل  التصويرة  ميي  من 

املنظر وكأنا ُصوِّر يف وضح النهار.

لوحة )23( مدخل أحد البيوت يف القاهرة عن:
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املصّور ديفيد روبرتس )1796-1864م( -1842-1849م. عن:

Roberts, Egypt & Nubia, EB009,

http://www.medinaarts.com/ENCat02.htm)10- 2 -2020(.

تصويرة سوق تجار الحرير بالقاهرة )لوحة24(

يتجىّل يف التصويرة مراعاة العمق حيث رسم مجموعات األشخاص يف مقّدمة 

السلطان  التصويرة مجموعة  الحرير، ورسم عن ميي ويسار  يبيعون  التصويرة وهم 

خشبيّة  براطيم  من  مسطّح  سقف  من  الخشبيّة  واملظلّة  والقبّة(،  )املدرسة  الغوري 

الشارع  امتداد  رسم  كام  األركان،  يف  خشبيّة  كوابيل  عىل  ترتكز  باأللواح،  مطبّقة 

صوب باب زويلة، فاتخذ روبرتس زاوية إىل جوار املدرسة ويف منتصف الشارع، 

تتجىّل  كام  السوق.  لنا  ورسم  األزهر،  شارع  مع  املعز  شارع  لتقاطع  ظهره  وأدار 

الواقعيّة يف التصويرة يف رسم األشخاص وجلساتهم وأوضاعهم وحركاتهم، والتنّوع 

الواجهات  يف  األبلق  الحجر  حيث  للعامئر  التفاصيل  أدّق  ورسم  الحركات،  يف 

والسلمل، والنوافذ املغّشاة، والدخلت الضحلة املتّوجة بصدور مقرنصة، واملدخل 

الرئيس، والتي جاءت به سيامترية شديدة ومتاثل واضح. أيًضا يظهر بجلء مراعاة 

الظّل والنور، حيث يرى عىل واجهات العامئر ومختقًا الفتحات يف السقيفة، وعند 

بجلء يف رسم  املنظور  قواعد  مراعاة  يتجىّل  التصويرة، كام  األفق يف خلفيّة  خّط 

األشخاص وأحجامهم قياًسا بالعامئر الشاهقة وضخامة منشآت املامليك التي تنّم 

عن عظمة سلطانهم.
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لوحة )24( سوق تّجار الحرير بالقاهرة.

- Bazar of the silk Mercers.

املصّور ديفيد روبرتس )1796-1864م( -1842-1849م. عن:

Roberts, Egypt & Nubia, EB008,

http://www.medinaarts.com/ENCat02.htm)10- 2 -2020(.
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