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مع بني جلدته .كما يقوم امل�ؤلف بنقل انطباعاته عن
م�صر وحياته فيها م��ن خ�لال ا�ست�شهاده بكتاب �ألفه
الفنان نف�سه حمل عنوان «م�صريي» وم��ن �أج��وائ��ه ما
يلي« :يف ع��ام � 1920أل��ج �إىل ع��امل جديد وغريب ،لكنه
ثمني بالن�سبة لفنان ،هنا يف م�صر حيث �أعي�ش و�أعمل
منذ خم�سة �أع��وام .لن �أن�سى �أبدا ذلك االنطباع املذهل
ع��ن��دم��ا دخ��ل��ت �إىل الأح���ي���اء الإ���س�لام��ي��ة ال��ق��دمي��ة يف
ال��ق��اه��رة ،مب�ساجدها املده�شة ال��ت��ي ت��ع��ود �إىل ب��داي��ات
الزمن الهجري ،ب�أ�سواقها وح�شودها .لقد ب��دا يل �أن
�إح���دى �صفحات �أل���ف ليلة وليلة قدانفتحت �أم��ام��ي،
حتى �أن��ن��ي مل �أمت��ك��ن م��ن ت�صديق �أن ك��ل ه��ذا يحدث
حقيقة ،و�أن الع�صور الإ���س�لام��ي��ة� ،إن �شئتم ،م��ازال��ت
حية حتى اليوم ،و�أن احلياة بقيت على حالها تقريبا.
�إن الأح��ي��اء الإ�سالمية يف القاهرة متتلك خ�صو�صية
ك��ب�يرة ،هند�ستها املعمارية رائ��ع��ة ،وه��ن��اك الكثري من
الآث�����ار ،وال��ك��ث�ير م��ن ال����ب����ازارات ،وامل���ح�ل�ات ال��ت��ج��اري��ة،
وال��ت��ج��ار،وامل��ت�����س��ول��ون ،وال���ب���دو ،وال����زن����وج ،واجلِ ���م���ال،
واحل��م�ير امل��ز ّي��ن��ة ،وال�سجاد ،واحل��ل��وي��ات ،والفاكهة ،يف
كلمة واح��دة ،ب�إمكانك �أن جتل�س هنا وتر�سم لوحة من
احلكايات ال�شرقية اخلرافية!» (�ص .)92
عا�ش بيليبني يف القاهرة حيث قام ب�إن�شاء �أر�شيف �صور
ف��ري��د م��ن ن��وع��ه ،وه��و حم��ف��وظ ال��ي��وم يف رو���س��ي��ا ،وقد
ك��ان بيليبني متحم�سا ب�شدة للفن القبطي ،ويعتربه
الأب املبا�شر ولي�س اجلانبي للفن الرو�سي ،وكان يتهي�أ
لإثبات فر�ضيته هذه عرب �أر�شيف ال�صور خا�صته ولكن
ال��وق��ت مل ي�سعفه ل��ذل��ك .وم��ن الأع��م��ال الفنية التي
مازالت �شاهدة على حياة هذا الفنان العا�شق مل�صر هناك
�إيقونات كني�سة القدي�سة بنتيليمون امللحقة بامل�ست�شفى
اليوناين يف حي العبا�سية بالإ�ضافة �إىل اللوحات التي
�أ�صبحت مقتنيات خا�صة.
يتو�صل الكاتب �إىل ا�ستنتاج مفاده �أن ال�شتات الرو�سي
ت��رك �أث���را كبريا يف م�صر وال ي��ق��ارن بعدد املهاجرين.
لقد ك��ان معظمهم من املتعلمني وك��ان��وا يك�سبون خبز
يومهم من حرفة التعليم ،وبالنتيجة تكونت جمموعات
من املو�سيقيني والأطباء وعلماء امل�صريات والنحاتني
امل�صريني ممن �أ�صابوا تعليما لدى املهاجرين الرو�س.
لذلك فلي�س من قبيل امل�صادفة �أن تكون النخبة املثقفة
امل�صرية حا�ضرة يف االحتفاالت اخلريية ال�سنوية التي
ك��ان��ت تقيمها اجلالية الرو�سية يف ال��ق��اه��رة ويعمدها
امللك نف�سه وذل��ك تكرميا للدور الثقايف لهذه اجلالية
يف م�����ص��ر .م��ن ج��ان��ب �آخ���ر ي�شري ال��ب��اح��ث �إىل طبيعة
الإن�سان الرو�سي امليالة �إىل املجال الثقايف منه �إىل املجال
التجاري وعامل املال ،وي�ضرب مثاال على ذلك م�شاريع
اجلالية الرو�سية يف م�صر كم�صنع احللويات يف القاهرة
وامل��ط��اع��م الرو�سية و�أك�����ش��اك التبغ وحم�لات الوجبات

ال�سريعة على ال�شواطئ التي �أغلقت �أبوابها بعد �أ�شهر
قليلة من افتتاحها.
ي�����س��ل��ط ف��ل�ادمي��ي�ر ب���ي���ل���ي���اك���وف ال�������ض���وء ع���ل���ى جن���اح
ا���س�ترات��ي��ج��ي يف ال��ع�لاق��ات ب�ي�ن ال���دول���ت�ي�ن ،ال��رو���س��ي��ة
وامل�صرية ،مل يكن ليتحقق لوال وجود املهاجرين الرو�س
يف م�صر .فبعد قيام الثورة البل�شفية عام  1917وحتى
�شهر �أغ�سط�س من عام  ،1943كانت العالقات بني االحتاد
ال�سوفيتي وم�صر ،كما هو معروف� ،شبه معدومة ،وكانت
ال���رواب���ط ال��ت��ج��اري��ة وغ�يره��ا م��ن ال���رواب���ط منقطعة.
وخ�ل�ال ال��ف�ترة امل��وال��ي��ة ق���ام امل��ه��اج��رون ال��رو���س مبلئ
الفراغ وعقد الروابط بني ال�شعبني الرو�سي وامل�صري،
فوفقا لتواجد املهاجرين يف م�صر ،ا�ستطاع امل�صريون
�أن يحددوا نظرتهم من الرو�س وي�ضعوا ت�صورا مكتمال
ع��ن��ه��م ،الأم����ر ال���ذي دع���م ال�����ص��ورة الإي��ج��اب��ي��ة للرو�س
ل��ق��رون الح��ق��ة .يقول الكاتب يف ه��ذا ال�����ص��دد�« :أعتقد
�أن هذه ال�صورة كانت �أحد العوامل يف تطور العالقات
الرو�سية امل�صرية ،و�إن بقي التطور الرئي�سي وال�سريع
هو ذاك الذي حدث بعد ثورة عام �( »1952ص )6
وبح�سب امل�ؤلف ف�إن الدور الذي قام به املهاجرون الرو�س
يف م�صر �شكل دافعا لأن يتجه امل�صريون �إىل اخل�براء
ال�سوفيت ،ولي�س الغربيني ،لإن�شاء امل��دار���س الوطنية
امل�صرية للمو�سيقى الكال�سيكية وال��ب��ال��ي��ة وال�سينما
وال�سريك ،مع ع��دم �إهمال االعتبارات ال�سيا�سية التي
لعبت دورها املحوري يف هذا االجتاه.
خالفا لذلك يثري امل�ؤلف �س�ؤاال دقيقا ومثريا لالهتمام
ح��ول طبيعة امل�ساهمة التي قدمها املهاجرون الرو�س
للثقافتني امل�صرية وال��رو���س��ي��ة ،وه��ل ميكن اعتبارها
منجزا ح�ضاريا باملعني الكوين للكلمة؟ يجيب الباحث
بالقول �إن الأم��ر يتوقف على طبيعة الن�شاط ،ف���إذا كنا
نتحدث عن �إنتاج املواد الثقافية وخدمات التعليم ،ففي
ه��ذه احل��ال��ة ي�صح الت�أكيد على �أن املهاجرين الرو�س

م��ن مهند�سني و�أط���ب���اء وم��ع��ل��م�ين ق��د ���س��اه��م��وا ب�شكل
خا�ص يف الثقافة امل�صرية� ،أي يف امل��ك��ان العيني ال��ذي
�أقاموا فيه ولي�س يف �أي مكان �آخر .بيد �أنه ،وعند تناول
�إ�سهامات العلماء والفنانني الكبار ،فاحلديث هنا يدور
عن م�ساهماتهم يف الثقافة العاملية ككل ومنها الثقافة
ال��رو���س��ي��ة ن��ف�����س��ه��ا ،ول��ي�����س يف ال��ث��ق��اف��ة امل�����ص��ري��ة عينيا
وح�صريا.
يربط امل�ؤلف م�سار بحثه ب�صفحات من مذكرات بع�ض
املهاجرين الذين دفعتهم الظروف الق�سرية �إىل مغادرة
بالدهم وال�سفر �إىل م�صر ،وهي �صفحات حتمل قيمة
فنية �إىل جانب قيمتها التاريخية وتنقل لنا قب�سا من
الأج����واء اال�ستثنائية ال��ت��ي �أح��اط��ت بع�ض املهاجرين
مثلما يرد يف هذه الكلمات امل�ؤثرة« :دفن موتانا هنا من
غ�ير توابيت ،ول�سبب م��ا ،مل يدفنوا يف املقابر العامة
حيث النخيل و�أزه��ار الدلفى ،و�إمن��ا يف مكان منف�صل.
يف ���ص��ح��راء ���ص��ف��راء ،مب��ع��زل ع��ن خميمنا ،ثمة �ساحة
م�سيجة ب�سلك �شائك ،تلك كانت مقربتنا� .إليها جلب
املوتى الرو�س بنقاالت امل�ست�شفى وهي ملفوفة ببطانيات
ق��دمي��ة ودف��ن��ت يف ال���رم���ال ...ك��وم��ة م��ن ح�صى البحر
الأبي�ض كانت تعربفوق القبور �أما �أ�سماء املوتى فنق�شت
على العلب و�شبكت ب�صلبان خ�شبية ...لقد كانت �أفقر ما
ميكن ر�ؤيته من مقابر و�أكرثها حزنا .ال �أ�ضرحة ،وال
�أكاليل ،وال �شواهد للقبور ،فقط م�شهد البحر والنهائية
ال���رم���ال ،ف��وق��ه��م ال�����س��م��اء وال��غ��ي��وم ال�����س��ارح��ة وال�����س�لام
الأبدي وال�صمت املطلق لل�صحراء» (�ص .)19
اح��ت��وى ال��ك��ت��اب ع��ل��ى جم��م��وع��ة ك��ب�يرة م��ن ال��وث��ائ��ق،
وجزء كبري منها يقدم للمرة الأوىل� ،إىل جانب ال�صور
الفوتوغرافية وو�صف للمقربة الأرثوذك�سية الرو�سية
يف م�صر.
�أخ�ي�را جت��در الإ���ش��ارة �إىل �أن ه��ذا الكتاب ه��و الأح��دث
من بني �سل�سلة درا�سات بني العالقات الرو�سية امل�صرية
يقوم بها ال�صحفي وامل�ؤرخ الرو�سي ،الأ�ستاذ يف اجلامعة
الع�سكرية مبو�سكو فالدميري بيلياكوف ،م�ؤلف �أكرث
م��ن اث��ن��ي ع�شر كتابا يف ه��ذا امل��ج��ال ُي��ذك��ر منها كتاب
«�إىل �ضفاف النيل امل��ق��د���س» وك��ت��اب «م�صر الرو�سية»
وكتاب «اجلنود الرو�س يف �شمال �إفريقيا ..1945 - 1940
العلمني� ..صفحات تاريخ جمهول».
------------------------------------الكتاب :الهجرة الروسية إلى مصر
1980 - 1920
المؤلف :فالديمير بيلياكوف.
الناشر :أليتيا /موسكو  2018باللغة الروسية.
عدد الصفحات264 :
*أكاديمية ومستعربة روسية
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الهجرة الروسية إلى مصر 1980 - 1920
فالديمير بيلياكوف
فيكتوريا زاريتوفسكايا *
من الهزات االجتماعية التي أحدثتها الثورة االشتراكية في روسيا عام  ،1917والحرب األهلية التي تلتها ،ثمة موجات الهجرة التي تدفقت
من روسيا إلى العديد من البلدان المجاورة ،ومن هذه البلدان ارتحل المهاجرون الروس مرة أخرى إلى بلدان قصية وأبعد ما يكون عن
حدود وطنهم مثل أستراليا وبلدان أمريكا الالتينية .وبين هذه الموجات التي تنوعت مقاصدها (وإن ظل البحث عن االستقرار هو
دافعها األكبر) تدفق تياران رقيقان انصبا في شمال إفريقيا وذلك في عام  ،1920أحدهما كان بهدف إجالء الجرحى والمرضى من الجنود
البريطانيين ومن رافقهم من مدنيين من مدينة نوفوروسيسك الروسية إلى مدينة اإلسكندرية في مصر ،واآلخر حدث ضمن عملية
انسحاب قام بها أسطول البحر األسود من ميناء سيفاستوبول إلى والية بنزرت التونسية .وبالمقارنة مع األعداد الكبيرة التي تدفقت
فإن تعداد المهاجرين الروس إلى الشطر الشمالي من إفريقيا انحصر بين أربعة إلى خمسة آالف
إلى الغرب وأمريكا الجنوبية وأسترالياَّ ،
شخص.

واجهت امل�ست�شرق الرو�سي فالدميري بيلياكوف �صعوبات
جمة يف جتميع م���ادة كتابه ع��ن املهاجرين ال��رو���س يف
م�صر و�إن�����ش��اء بحثه يف و�صف ال��ظ��روف املعي�شية التي
�أح���اط���ت ب��امل��ه��اج��ري��ن وا���س��ت��ق��راء و���ض��ع��ه��م يف املُجتمع
امل�صري ور�صد م�ساهماتهم يف مد اجل�سور بني البلدين،
ذلك لأنّ ال�شرذمة واالنقطاع �صفتان الزمتا «اجلالية»
الرو�سية يف م�صر؛ فبع�ض املهاجرين مل يطل مقامه،
حيث عاد �إىل رو�سيا يف نف�س العام بعد �أن تلقى العالج يف
امل�ست�شفيات الربيطانية هناك .مهاجرون �آخرون ،وبعد
ق�ضاء عامني يف ُميمات الالجئني� ،آث��روا ال�سفر �إىل
بلغاريا و�صربيا ،ويف الأخري بقي الرهط من املهاجرين
الذين متكنوا من االنف�صال عن مراكز اللجوء وتلم�س
ال��ط��ري��ق داخ���ل املجتمع امل�����ص��ري املختلف .ال��ي��وم ،ولو
بحثنا عن �أحفاد املهاجرين الرو�س �إىل م�صر� ،سنجدهم
متفرقني يف الأر�ض وموزعني على جهاتها الأربع.
يركز امل�ؤلف على م�س�ألة تكيف املهاجرين الرو�س التي
�شابتها ال�صعوبات الناجتة عن اختالف البيئة الثقافية
وال��دي��ن��ي��ة يف م�صر ،بعك�س م��ا ج��رى للمهاجرين �إىل
اجلانب الأوروبي �أو حتى �إىل قرب�ص القريبة من م�صر،
حيث �سهل االندماج بني املهاجرين والبلدان امل�ستقبلة
ب�سبب القوا�سم امل�شرتكة فيما بينهم.
ويتناول الكتاب م�صري املهاجرين الرو�س �إىل م�صر من
خالل منظور التاريخ امل�ضطرب للبلد امل�ضيف والذي
كان بح�سب و�صف امل�ؤلف «نعمة ونقمة على الرو�س» (�ص
 .)38كما ير�صد امل���ؤل��ف عملية ت�شكل النمط احلياتي
للمهاجرين ال��رو���س عرب ربطهم باحللقات املجتمعية
التي متا�سوا وتداخلوا معها يف م�صر ،ويجد �أن �أوىل هذه
احللقات و�أقربها �إليهم كانت حلقة املواطنني الأوروبيني
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املقيمني يف م�صر قبل وف��ود املهاجرين ال��رو���س �إليها
(وكانت �أعدادهم غري قليلة �آنذاك) ،حيث �ساهموا كثريا
يف حتديد م�صري القادمني ا ُ
جلدد .ف�إىل جانب القوا�سم
الثقافية امل�شرتكة بني اجلانبني ،الرو�سي والأوروب���ي،
يرجع الكاتب �سبب اج��ت��ذاب ال��رو���س �إىل الأوروب��ي�ين،
�إمكانية احل�صول على عمل ل��دى �أقرانهم الأوروب��ي�ين
وما وجدوه لديهم من جتاوب �إيجابي يف هذا ال�ش�أن .من
ناحية �أخرى ،ف�إنّ املجتمع العربي ،مع بع�ض اال�ستثناءات
القليلة ،كان ين�سب الرو�س �إىل الكتلة الأوروبية العامة،
وك���ان يقاطعهم ب�سبب ذل���ك� ،أو ،يف �أح�����س��ن الأح����وال،
يعاملهم معاملة ب��اردة .ووفقاً لرئي�سة جلنة م�ساعدة
الالجئني الرو�س يف م�صر الليدي �سي�سيلي كوجنريف
ف�إن املهاجرين الرو�س وجدوا �أنف�سهم يف حميط يت�سم
ب��اال���س��ت��ن��ف��ار ال��ع��ام ���ض��د الأج��ن��ب��ي املُ��ه��ي��م��ن ويف مرحلة
ن�ضال للم�صريني للتخل�ص من هذه الهيمنة ،فكان من
الطبيعي �أن يقع الرو�س يف �أتون االحتقان وال�ضغط و�إن
كان ذلك بال نية تتق�صدهم.
�أف��رد امل���ؤل��ف ف�ص ً
ال من درا�سته ل�شخ�صيات ب��ارزة من
املجتمع الرو�سي �ساهمت يف �إث��راء الثقافتني الرو�سية
وامل�صرية .فمن بني الرو�س الذين ا�ستقروا على �ضفاف
النيل كان الدبلوما�سيون وال�ضباط والأر�ستقراطيون
و�شخ�صيات ثقافية عامة وعلماء و�أطباء ومهند�سون.
ويورد امل�ؤلف �أ�سماء لبع�ض ال�شخ�صيات الرو�سية التي
ك��ان��ت م��ع��روف��ة يف ب�لاده��ا م��ث��ل ال��ط��ب��ي��ب وال��ف��ي��زي��ائ��ي
�أن��ري��ب ( )1955 -1889وممثلة امل�سرح الإم�براط��وري
الأم��ي��رة ن��ادي��ج��دا الن�����س��ك��اي��ا ( ،)1937 - 1892وع��امل
امل�صريات غوليني�شيف ،وهو �أول �أمني للآثار امل�صرية يف
متحف الإرميتاج ،وقد مت تعيينه ك�أول رئي�س ق�سم لعلم

امل�صريات يف جامعة امللك ف���ؤاد (جامعة القاهرة) .ويف
عام  2006و�ضع له متثال ن�صفي يف باحة املتحف امل�صري
باعتباره �أحد �أبرز علماء امل�صريات يف الع�صور قاطبة.
وم��ن ال�شخ�صيات الأخ����رى ال��ت��ي ت��رك��ت �أث���را يف تاريخ
العالقات الرو�سية امل�صرية �سكرتري القن�صلية الرو�سية
يف الإ�سكندرية� ،إيفان �أوموف ( )1961 - 1883الذي �ألف
الكثري م��ن امل��ق��االت ع��ن الأدب ال��ع��رب��ي وق���ام برتجمة
طيف منه �إىل اللغة الرو�سية.
�شخ�صية �أخرى �أحاطها امل�ؤلف بق�سط وافر من التعريف
تتمثل يف الفنان الرو�سي بوري�س فريدمان  -كليوزيل
( )1959 - 1878الذي حط رحاله يف القاهرة عام .1929
ومن م�آثره هناك ت�أ�سي�سه لق�سم النحت يف كلية الفنون
اجلميلة يف جامعة امللك ف���ؤاد (جامعة القاهرة) التي
كانت قد �أن�شئت حديثاً .وخالل �إقامته يف القاهرة بعد
ذلك قام ب�إن�شاء مدر�سة فنون النحت احلديث ،ومن بني
الطلبة الذين تخرجوا على يديه هناك الفنان امل�صري
املعروف حممد بهجوري وزميله ح�سني بيكار .ومن بني
�آث��ار هذا الفنان املاثلة للعيان ثمة املنحوتة التي تزين
درج كني�سة ال���روم الأرث��وذك�����س (م��ارج��رج�����س) ومتثال
م�ؤ�س�س املتحف القبطي مرق�س با�شا �سميكة.
�إ�ضاءة �أخرى يقدمها كتاب املهاجرين الرو�س �إىل م�صر
تتمثل يف الفنان الرو�سي �إيفان بيليبني (.)1942 - 1876
ير�سم امل�ؤف ،بادئ ذي بدئ� ،صورة عامة عن هذا الفنان
وا���ص��ف��ا مكانته الإب��داع��ي��ة يف رو���س��ي��ا ،ث��م ي���أت��ي بعدئذ
ليتتبع �سريته احلياتية والإبداعية يف مهجره امل�صري.
ويف ه��ذا اجلانب ،يقدم لنا الكاتب ه��ذا الفنان ب�صفته
ال�صوت امل�شبع بالطاقة والروح الطافحة بالأمل وذلك
ب��رغ��م ال��ظ��روف ال�صعبة وح��ي��اة ال�شتات ال��ت��ي يعي�شها

