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من األدب المقارن:

تفنيد أسطورة المكتبة
د .توفيق عمي منصور
رئيس النقابة الفرعية التحاد كتاب المنوفية
افترى الييودي أبو الفرج العبري عمى اهلل كذبا ،إذ أشاع أن أمير المؤمنين عمر بن
الخطاب وعاممو في مصر عمرو بن العاص رضي اهلل تعالى عنيما ،أحرقا مكتبة
اإلسكندرية بعد فتح العرب لمصر في عام 146م  .وتفنيدا ليذا الزعم أصدرت مسرحية
شعرية بالمغة اإلنجميزية في عام 6464ىـ 6994-م عنوانيا:
ييودي ",
أي
ُّ

()6

" The Jew of Alexandria or The Myth of the Library

اإلسكندرية أو أسطورة المكتبة .وقمت بنشرىا عن طريق المجمس اإلسبلمي العالمي لمدعوة
واإلغاثة الذي وزعيا عمى المراكز الثقافية العربية واإلسبلمية .في جميع أنحاء العالم.
رجعت في تأليفيا إلى العديد من المصادر العممية العربية واألجنبية ،فكان ليا صدى واسعا
في كل من بريطانيا والواليات المتحدة؛ إذ اتصمت بي ىاتفيا إحدى دور النشر األمريكية
 The Authors House, Loisiana,وطمبت نشرىا بدون عقد ،فرفضت العرض،
إلي
وأسندت العرض إلى المكتب العربي لممعارف بالقاىرة فقام بنشرىا في  .8162وأرسمت َّ
دار النشر مينيرفا في لندن رسالة بالبريد أشادت بيا ،وذكرت أنيا أشبو شيء بمسرحيات
أرفقت بالرسالة دراسة بعنوان:
شيكسبير .و ْ

" The Destruction of the Great

إلي كاتبياJohn Rodenbeck :
Libirary",أىداىا َّ

قائبل:

For Dr. Tawfik Ali

) )Signalure( Mansour, with gratitude,(2وأرفقيا في  7مارس .6994
ضمنت الغبلف الخارجي لممسرحية من الخمف عبارة تأييد من المؤرخ الجميل آلفريد ج
وكنت َّ
بتمر  Alfred J. Butlerفي كتابو

)(3

"" The Arab Conquest of Egyptوىذه ىي

ترجمتيا:
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البد أن يذكر المرء أن قصة أبي الفرج ما ىي إال مجرد خرافة  ،تخمو تماما من
المصداقية التاريخية .واىتمامي الوحيد في ىذا الشأن ىو ذكر الحقيقة  ،وليس الدفاع عن
العرب  .فميست ىناك ضرورة لمدفاع؛ واذالزم األمر  ،فميس من الصعب أن نجد شيئا لو
طبيعة االعتذار.فإن العرب في العصور األخيرة من المؤكد أنيم حصموا عمى رصيد ىائل
من كتب التراث وغيرىا مما وقع تحت أيدييم ،وحافظوا عميو بحرص شديد ،وترجموا
معظميا .والحق يقال ،إنيم ضربوا مثاال ينبغي أن تحتذيو جميع الدول الحديثة في فتوحاتيا.
(ص ص .)484،481
تمك ىي شيادة شيخ المؤرخين المحدثين التي تشيد بصدق ما ورد في مسرحيتي الشعرية.أما
دراسة الباحث جون رودينيك فتشتمل عمى عنصرين :أحدهما " ،دفاع بيرنارد لويس عن
عمرو بن العاص وأمير المؤمنين عمر "،الذي صدر في "مجمة إطاللة نيويورك عمى
الكتب"في يوم  87سبتمبر .6991

()4

وثانيهما ،سرد لؤلحداث الكبرى التي وقعت قبل عام 146م كتبو بيرنارد لويس ،حيث ُنيبت

أو ُبددت أو ُدمرت المكتبة الكبرى أو المكتبة اإلبنة .وىاك ترجمة الدراسة:
تدميـــر المكتبة الكبرى

أوال :دفاع بيرنارد لويس عن عمرو بن العاص وأمير المؤمنين عمر
إلى المحررين:
من مراجعة البروفيسور ىاج لويد جونس لدراسة لوشيانو كانفو ار الصادرة في مجمة
إطاللة نيويورك عمى الكتب في يوم  64يونيو بشأن مكتبة اإلسكندرية ،يدرك القارئ ،وقد
أصابتو الدىشة ،أن المؤلف ،وربما كان المراجع المخمص إلى حد ما كذلك ،ال يزاال متخذين
موقفا وديا من مصداقية القصة التى فحواىا أن المكتبة الكبرى باإلسكندرية دمرىا العرب بعد
فتحيم المدينة في 146م بأمر من أمير المؤمنين عمر.
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وألول مرة يعرف الباحثون الغربيون ىذه القصة في عام 6111م ،عندما
نشر إدوارد بوكوك المحترم  ،رئيس قسم المغة العربية في أكسفورد ،جزًءا من كتاب تاريخ
السالالت الحاكمة ،الذي كتبو المؤلف السوري الييودي بارعبرويس المعروف بابن العبري.
وبناء عمى ىذه القصة كان عمرو بن العاص قائد العرب الفاتحين  ،مياال لقبول التماس
يوحنا النحوي ،بإنقاذ المكتبة ،ولكن أمير المؤمنين أمر بعكس ذلك قائبل " :إذا كانت كتابات
اإلغريق تمك توافق كتاب اهلل فميست ذات فائدة ،ولسنا في حاجة إلى الحفاظ عمييا ،واذا
كانت تخالفو فيي خبيثة وينبغي تدميرىا ".وتستمر القصة في سردىا قائمة  ":وبناء عميو
ُوزعت الكتب عمى أرب عة آالف حمام في المدينة واستخدمت في تسخين األفران ،وظمت
تشتعل حوالي ستة أشير".
وفي باكورة  6761شكك األب المستشرق الفرنسي المتميز يوسيب رينودوت ،في
ىذه القصة ،فذكر في كتابو تاريخ البطرياركية في اإلسكندرية الذي نشر في ذلك العام ،أن
القصة فييا شيء غير جدير ب الثقة .وحكى إدوارد جيبون القصة بوقار شديد ،وقال ال يمكن
ألحد أن ينكر القصة الجيدة ،أما أنا شخصيا فأنكر بشدة كبل من القصة وتبعاتيا.وشرح
جيبون استنكاره  ،فذكر عنصرين أساسيين ضد مصداقيتيا:أحدهما ،أن القصة ظيرت بعد
الحدث بحوالي ستمائة عامَّ ،
تدعي وصف الحدث ،وثانيهما ،أن الحدث في أي ظرف من
الظروف ُمناف لما ُعرف عن سموك المسممين وتعاليم دينيم.
ومنذ ذلك الوقت تتابعت سمسمة من الباحثين الغربيين في تحميل القصة ونسفيا،
ومنيم آلفريد ج بتمر  6918وفيكتور تشوفين في  ، 6966وبول كازانوفا ،ثم يوجينيو
جريمميني عمى انفراد في  .6981رأى بعضيم عدم احتمالية القصة من الداخل .فقسم كبير
من الكتب التي كتبت في ذلك الوقت كانت مكتوبة عمى الجمد الذي ال يشتعل .وكي يبقى
الكثير من أفران الحمامات مشتعمة في تمك الفترة الزمنية الطويمة ،تستمزم مكتبة تضم عمى
األقل  64مميون كتاب  .وبناء عمى قصة بارعبرويس  ،فإن يوحنا النحوي الذي توسل إلى
عمرو أن يبقي عمى المكتبة ،من المرجح أن يكون عاش ومات في القرن السابق.وىناك
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دليل قوي يرى أن المكتبة ذاتيا ُدمرت منذ وقت طويل قبل وصول العرب إلى مصر.
ويحكى بن خمدون في القرن الرابع عشر عن قصة مماثمة تماما تخص تدمير مكتبة الفرس

بأمر من أمير المؤمنين عمر أيضا ،وبيذا يشرح الطبيعة الخرافية في القصة .وأىم موضوع
في القصة عمى أية حال ،ىو الدليل األخير الذي تستند إليو .وبارعبرويس ،المصدر
الرئيسي عند مؤرخي الغرب ،عاش من 6881م ومات في 6829م .سبقو إلى ذلك
شخصان  ،استمد من أحدىما القصة التي رواىا ،في حين سبقو االثنان بما ال يزيد عمى
بضع عقود .والمصدر األسبق وىو طبيب بغداد المدعو "عبد المطيف" ،كان في مصر في
6811م  .وفي حكاية موجزة عن رحمتو أشار بإيجاز إلى المكتبة التي أحرقيا عمرو بن
العاص بتصريح من عمر .وكتب الباحث المصري ابن القفطي تاريخا لمعمماء في حوالي
ضمنو سيرة يوحنا النحوي،ذكر فييا القصة التي استندت إلييا األسطورة
عام 6887مَّ ،
التاريخية .وانتيى سرده ،ىكذا " :بمغني عدد الحمامات التي كانت قائمة في ذلك الوقت،
ولكني نسيتو .ويقال إنيا ظمت تشتعل ستة أشير .اسمع ىذه القصة وتعجب!" اتَّبع
نص ابن القفطي فقط ،وحذف المبلحظة األخيرة عن عدد الحمامات .وىذا العدد
بارعبرويس َّ
استمد من مصادر غربية أخرى ،بنصوص مختمفة تماما.
ْ

ولقبول قصة تدمير العرب مكتبة اإلسكندرية  ،البد من شرح كيف أن ىذا الحدث

الجمل لم يذكر ولم يبلحظ ،ال في تاريخ األدب اإلسبلمي الثري في القرون الوسطى فحسب،
بل حتى في األدب القبطي والكنائس المسيحية األخرى ،وال لدى البيزنطيين وال الييود أو
لدى أي فرد آخر ربما يفكر في أن تدمير المكتبة الكبرى جدير بالنقد .ونظ ار إلى أن القصة
ال تزال تُروى وتتردد ،عمى الرغم من االعتراضات ،فإن ذلك دليل عمى أن سطوة األسطورة
ال تزال ذات فاعمية.

وتنشأ األسطورة لتجيب عن سؤال أو تمبي نداء؛ وربما يتساءل المرء عن الغرض
من ىذه األسطورة .والجواب الذي ُيطرح أحيانا ،ومن المؤكد أنو يتوافق مع المدرسة الشعبية
مجمة بحوث كمية اآلداب
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لنظرية المعرفة ،التي ربما ترى القصة منافية لمدعاية اإلسبلمية ،روجتيا عناصر معادية
لتنال من سمعة اإلسبلم الطيبة ،بإظيار أمير المؤمنين الصالح عمر كمدمر لممكتبات.
ولكن ىذا الطرح مناف لمعقل مثل القصة ذاتيا .فالمصادر األصمية لمقصة إسبلمية.
واالستثناء الوحيد ىو بارعبرويس الذي نسخيا من مؤلف مسمم .ولم يكن إبداع األسطورة بل
تفنيدىا من صنع الباحثين األوروبيين ،الذين رفضوا القصة منذ القرن الثامن عشر حتى
يومنا ىذا ،بصفتيا افتراء وغير مقبولة عقبل؛ وىكذا برءوا أمير المؤمنين والمسممين األوائل
من ىذا القذف والتشيير.
ولكن بينما نشأت األسطورة وانتشرت بواسطة المسممين ،وليست بفعل أعدائيم،
فماذا يمكن أن يكون دافعيم لفعل ذلك؟ ويأتي الجواب مؤكدا في نقد بول كازانوفا .فبينما
كانت باكورة إطبلق القصة بالتمميح إلى بداية القرن الثالث عشر الميبلدي ،فبلبد أن تصبح
مألوفة في آخر القرن الثاني عشر الميبلدي  ،أي في عيد البطل اإلسبلمي العظيم صبلح
الد ين ،المشيور ليس فقط بانتصاراتو عمى الصميبيين ،بل كذلك بما ىو أىم في النصوص
اإلسبلمية ،أال وىو إنياء الخبلفة الفاطمية في القاىرة التي أشاعت العقائد اإلسماعيمية،
َّ
وىددت لعدة قرون وحدة اإلسبلم .كان عبد المطيف من أشد المعجبين بصبلح الدين ،الذي
عينو قاضيا عمى المدينة المحررة حديثا.

()4

ومن أوائل ما صنع صبلح الدين بعد إعادة المذىب السني إلي القاىرة ،تجميع
المقتنيات والنفائس التراثية وبيع محتوياتيا في مزاد عمني .وتمك النفائس تضمنت مكتبة
ضخمة يفترض أنيا حافمة بكتب اليرطقة اإلسبلمية .وربما أثار تدمير مكتبة ،حتى ولو
كانت تحتوي عمى كتب اليرطقة ،ثائرة الرافضين في مجتمع أدبي متحضر .وىيأت
األسطورة تبري ار واضحا  .وبناء عمى ىذا التفسير  ،كانت الرسالة التي تبثيا األسطورة ال تدل
فقط عمى أن أمير المؤمنين عمر ليس بربريا ألنو دمر مكتبة ،بل تشير إلي أن تدمير مكتبو
يمكن تبريره با ن أمير المؤمنين عمر رضي اهلل عنو وافق عمى ذلك .وعمى ىذا ،ففي ىذه
المرة ،كما ىو الحال في عدة مناسبات ،فإن أبطال اإلسبلم السابقين ىيأىم العرف اإلسبلمي
433
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الحديث لسن قوانين بعد وفاتيم تخص أعماال وسياسات لم يسمعوا عنيا مطمقا ،وربما لم
يسمحوا بتمريرىا.
ومن المؤكد أن الوقت قد حان في آخر األمر  ،لتبرئة أمير المؤمنين عمر وعمرو
بن العاص من ميمة نسبيا إلييما المعجبون بيما ،أو من فرية ِ
تآمر خصوميما بإلصاقيما
بيم

()1

كتبيا بيرنارد لويس
في رسالة أرسميا إلى مجمة إطاللة نيويورك عمى الكتب ،في يوم  87سبتمبر .6991
ثانيا :أحداث كبرى وقعت قبل عام  146ميالدية عندما ُيفترض أن المكتبة الكبرى أو
المكتبة اإلبنة ُنهبت أو ُبددت أو ُدمرت:

في عام  818ق.م ثورة القوات المقدونية ضد أجاثوكميس حارس بطميموس الخامس
إيبيفينيس يوركاريستوس.
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ثورة ضد حراس بطميموس السادس فيموميتُر.

الرعاع يشعمون النار في قصر بطميموس السابع يورجيتيس الثاني.
حتـى يــدفع رواتــب الجــيش فــي سـوريا ،قــام بطميمــوس العاشــر اإلســكندر األول
كوكيس ،المعروف "بالتوتة الحمراء" وكذلك ب " بيرايس ـ ـ ـ ـ ــاكتوس" ،بس ـ ـ ـ ـ ــرقة
تابوت اإلسكندر الذىبي وصيره.

26

أرغــم عمــى الــزواج م ــن أرممــة أبيــو بي ـرنيس ابن ــة عمــو التــي قتميــا بطميم ــوس
الحادي عشر ،الذي قتمو الرعاع في اإلسكندرية في مبنى األلعاب الرياضية.

42

حرب اإلسكندرية ،انظر مسرحية بيرنارد شو :قيصر وكميوباترا .لم يذكر
بالتحديد تدمير المكتبة الكبرى في تمك الحرب في كتاب قيصر الحرب
األهمية ،وال في الحكاية المجيولة المؤلفة عن معركة اإلسكندرية الممحقة بو.
وصف قيصر بنفسو إشعال النار في حوالي  78سفينة كانت راسية في
الميناء الكبير الذي يخدم الحي الممكي  ،الذي أقيمت فيو المكتبة ،ويزعم
البعض بمصداقية كبيرة أن الحريق اليائل انتشر ودمر المكتبة  .وبيذه
الطريقة وصف تدمير المكتبة جيبلن اثنان بعده ،عمى سبيل المثال:
لوشياس آنِّييوس سينيكا (سينيكا األصغر ،حوالي 4ق.م 14 -.ميبلدية) في
الهدوء الروحي ،الفصل التاسع ،ص ،4وكذلك ماركوس آنِّييوس لوكان
(14-19م) ابن أخيو في كتابو فارساليا (الحرب األهمية) الفصل العاشر،
ص 441و ص .414-421و وبصفتيما عضوان في ببلط نيرون ،توصبل
إلى كل الذكريات المتاحة والوثائق األخرى .وكان ماركوس آنِّييوس سينيكا
( سينيكا األكبر،حوالي 44ف.م46-م) والد األول وجد الثاني في شبابو،
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ومما ال شك فيو ،أنو تعرف شخصياعمى المحاربين القدماء في معركة
قيصر .وُذكر حريق المكتبة أيضا في كتاب بموتارك (حوالي 681-41م)
حياة قيصر ،الفصل التاسع واألربعون ،وكذلك كتاب أونوس جيمميوس
(حوالي  )614-681الفصل السابع ص ص 67و1؛ وفي كتاب
ديوكاسيوس (814-644م) تاريخ روما ،الفصل الثاني واألربعين ،ص
12؛ وفي كتاب آميانوس في مارسممينوس (حوالي 191-111م) ،تاريخ
اإلمبراطوريةالرومانية،الفصل الثاني والعشرين ،ص  ،6161وفي كتاب
أوروسياس (ت:حوالي 467م)،الحرب ضد الوثنيين ،الفصل السادس ،ص
.)7(6416
11

ســقوط األس ـرة البطمميــة واخضــاع مصــر  ،وتبعــو إ ازلــة كثيــر مــن الجــداريات
المعمارية واألعمال الفنية ،بما فييا الكتب والمخطوطات.

81-69م
12

شغب أثاره نقل منقوالت المعبد إلى الدولة أي اإلمبراطور.
انــدلع الصـ ـراع بعنــف ب ــين اليون ــان القــدماء واليي ــود عنــد م ــرور حيرودآجريبــا
باإلس ــكندرية ،وى ــو حبي ــب اإلمب ارط ــور ك ــاليجيوال ب ــن آريس ــتوبولوس وبـ ـرنيس
وحفي ــد حي ــرود الكبير(.وك ــان حي ــرود الكبي ــر ممـ ـوال لمذبح ــة األبري ــاء؛ إذ ك ــان
آجريبا نفسو مسئوال عن قطع رأس الرسول سـان جـيمس وسـجن الرسـول سـان
بــول) .ونجــح آجريبــا فــي إثــارة فضــيحة ال ـوالي الحــالي ،ولكنــو لــم يســتطع أن
يض ــمن لبعث ــو يي ــود اإلس ــكندرية الت ــي أرس ــيا فيم ــو س ــمعة طيب ــة ف ــي روم ــا.
( انظر رحمة فيمو القصيرة في كتاب فورستار :فاروس وفاريممون).
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انـ ــدلعت حـ ــرب العصـ ــابات بـ ــين اليونـ ــان القـ ــدماء والييـ ــود ،فـ ــدفعت تـ ــايتوس
جوليـ ــوس آليكزنـ ــدر ال ـ ـوالي ،وىـ ــو ييـ ــودي المولـ ــد ،إلـ ــى أن يسـ ــتدعي الق ـ ـوات
ونيــب الحــي الييــودي المجــاور لمقصــر الممكــي ،ويقــال إن
لمخدمــة العســكريةُ .
 41ألف ييودي قتموا.

71

أحــدث الييــود المتمــردون والبلجئــون مــن بيــت المقــدس الــذي اجتاحتــو ق ـوات
فيس ــبازيان تح ــت قي ــادة وريث ــو ت ــايتوس ف ــي ع ــام 71م  ،اض ــطرابات أخم ــدت
بالقوة.

667-664

ثـ ــورة الييـ ــود .انتشـ ــر عمـ ــى نطـ ــاق واسـ ــع تـ ــدمير المبـ ــاني بمحتوياتيـ ــا ،مثـ ــل،
ميس ـ ُـيون أي معب ــد نميس ــيس
الن ْ

(*)

ب ــالقرب م ــن س ــيرابيوم(المكتبة) وربم ــا ط ــال

سيرابيوم ذاتيا( .)2ومن نتائج ذلك المحتممة أمر تراجان ببنـاء قمعـة جديـدة فـي
باب ــل  ،واألخ ــرى أم ــر ىادري ــان ببن ــاء مكتب ــة جدي ــدة لحف ــظ الوث ــائق؛ وض ــعت
تحت حمايـة سـيرابيس فـي 687م ( ،)9وثالثـة إنشـاء مكتبـة جديـدة (سـيرابيوم).
[نميســيس فــي األســاطير اإلغريقيــة ىــي إليــة القصــاص العــادل أو االنتقــام.
])[(Neufeldt,Webster's,p.908

688

شغب بمناسبة ترسيم كاىن لعجل أبيس.

641

شــغب قتــل فيــو الـوالي  ،أغضــب بشــدة اإلمب ارطــور آنطونينــوس بــايوس ،الــذي
أىدي المدينة بوابتي الشمس والقمر ،ومضمار سباق الخيل.

626

دمرت الحرائق مكتبة ىادريانو التي أُعيد بناؤىا.
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814-818

ـانوس حاكم ــا ف ــي  842م ،واض ــطره رع ــاع
َع ــيَّن لوش ـ ْ
ـيوس موس ــيوس ،إيميمي ـ َ
اإلسكندرية إلى قبول المنصب  ،وطغى في حكمو حتى تم أسـره وارسـالو إلـى
روما بمعرفة الحاكم الجديد ثيودوتاس .وتركت المدينة منيوبة.

876-819
878

َّ
ات يالمي ار بقيادة الممكة زينوبيا.
احتمت اإلسكندرية قو ُ
دمرفيــو
شــغب قــاده التــاجر الثــري فيرمــوس ،وىــو يونــاني قــديم مــن ســمجوقياَّ ،
حي بروتشيود وأسوار المدينة.

897-891

نصـ ــب نفسـ ــو
ثـ ــورة قادىـ ــا لوشـ ــيوس دوميتيـ ــوس المعـ ــروف بـ ــآخيمميوس الـ ــذي َّ
إمب ارط ــورا .أج ــرى اإلمب ارط ــور دايوكميتي ــان حص ــا ار ناجح ــا لئلس ــكندرية لم ــدة
ثمانية أشير .وأثناء السمب الذي أعقب ذلك ُدمر جزء كبير من المدينة.

116

أعق ــب تنص ــيبُ جولي ــان إمب ارط ــو اًر شـ ــغباً اغت ــال رع ــاع مس ــيحيون موحـ ــدون
ثوذوكسي جورج الذي اقترح فـرض ضـريبة إمبراطوريـة
يارك األر
َّ
ووثنيون البطر َ

خاصة.
124

أم ـ ــر اإلمب ارط ـ ــور ثيودوس ـ ــيوس األول بغم ـ ــق أي معب ـ ــد تق ـ ــدم في ـ ــو الض ـ ــحايا
[القرابين] .واستولت القوات تحت قيـادة بريئوريـان حـاكم سـينيجيوس ،والغوغـاء
المســيحيون تحــت قيــادة البطريــارك ثيوفيمــوس ،عمــي المعابـ َـد الســكندريةَ التــي
تحولت إلى كنائس .
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دمـ ــر الغوغـ ــاء المسـ ــيحيون المكتبـ ــة الكبي ـ ـرة سـ ــيرابيوم ،وفككوىـ ــا بـ ــأوامر مـ ــن
وبنـي فـي مكانيـا
ثيوفيموس جزءا جزءا ،ليحولـوا أحجارىـا وتماثيميـا إلـى جيـرُ .
دير وكنيسـة إىـداء لمقـديس يوحنـا المعمـدان الـذي يحمـل تشـابيا تامـا أليقونـة

سيرابيس.
464

()61

ونيــب الحــي
وشــجع البطريــارك ســيريل كثي ـ ار مــن أعمــال الشــغب المســيحيةُ .

الييودي مرة ثانية ،وطُرد الييود منو ،وىوجمت مدارس الفمسـفة .أمـا ىايباتيـا،
ابنــة آخــر عضــو مســجل فــي الحركــة الموســيونية  ،وىــي آخــر الفبلســفة فــي
الحركة األفبلطونية الجديدة  ،فألقى القبض عمييا ومزقت إربا إربا فـي كنيسـة
الييك ــل القيص ــري ال ــذي أى ــداه ذات ي ــوم أوكتافي ــانوس إل ــى الق ــديس يولي ــوس
قيص ــر،ولكن كميوب ــات ار بنت ــو عم ــى ش ــكل معب ــد عم ــى ش ــرف ال ــروح الحارس ــة
ألنطونيو.
444

قــام الشــغب فــي أعقــاب ترســيم اإلمب ارطــور األرثوذكســي بروتيريــوس بطرياركــا
لئلســكندرية .واقتيــد زعمــاء التمــرد إلــى أطــبلل المكتبــة الكبــرى ســيرابيوم ،التــي

441

وسمبت المدينة لتمقين الناس درسا في اإلذالل.
احترقتُ ،
أغمــق جســتينيان المعابــد ومــدارس الفمســفة ،وأمــر بإرســال التحــف والمشــغوالت
الفنية المتبقية إلى استانبول.

161

في الغـزو واالحـتبلل الفارسـي ،تـم االسـتيبلء عمـى اإلسـكندرية بمسـاعدة أحـد
ونيبت ،وخضع كثيـر مـن المـواطنين لحـد السـيف ،وبعـد ذلـك
الخونةُ ،
فخربت ُ
ساد عقد من السبلم.

جون رودينبيك 6994
***
434
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وىكذا تؤكد ىذه الدراسات األجنبية ما ذىبت إليو مسرحية :أسطورة المكتبة من تكذيب
االفتراء الذي أطمقو الييودي أبو الفرج العبري ،وتبرئة ساحة أمير المؤمنين عمر بن
الخطاب ،وعاممو في مصر عمرو بن العاص رضي اهلل تعالى عنيما من حرق مكتبة
اإلسكندرية العريقة.
وتنزد بعوراء الحقود السرائر

فسوف يبين الحق يوما لناظر

***
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الهوامش

(1)

Tawfik Ali Mansour (Ph.D), The Jew of Alexandria, or the

Myth of the library,(Cairo: Dar AlMa'aref, 1994).
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(2)

John Rodenbeck, " The Destruction of the Great Library."

Astudy of 5 pages.
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(3) Alfred J Butler, The Arab Conquest of Egypt.
PP. 425,426.
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Hugh Lloyd-Jones, "Review of Lociano Canfora's Book on:

)(4

The LibraryofAlexandria, The New York Review of Books,June 14.
( )4ىذه حقيقة غير واضحة تماما لمعرب الغاضبين الذين انتيكت حرمتيم( ،الذين حجبت
أسماؤىم ىنا لفعل الخير) المتمسكون بوضوح " بمدرسة التيار الشعبي لنظرية المعرفة"
والذين ألمح إلييم لويس  ،الذي نشر خطاب احتجاجو في جريدة الجارديان بعد بضعة أيام
من اإلطبللة عمى كتاب كانفورا :يعمن فيو بنوع الخطأ أن عبد المطيف البغدادي كان ييوديا،
واقترح أن تكون األسطورة اإلسبلمية في القرون الوسطى دبجت بمعرفة البغدادي بصفتيا
جزءا من مخطط صييوني شرقي مضاد لئلسبلم في القرن الثاني عشر.
'Bernard Lewis, " Defence of 'Amribn al-'As and Caiph

)(6

Umar," The NewYoork Review of Books,27 September 1990.
() 7

انظر مصطفى العبادي ،نشأة ومصي مكتبة اإلسكندرية العريقة ( ،بايس :

اليونسكو – برنامج التنمية لؤلمم المتحدة )6991،صص 644-644

(*)

 .وربما كانت

طبعة ديو أكثر وثوقا ،حيث ان سرده لمغزو البريطاني  ،وىو المصدر الوحيد لممعركة ُي ُّ
عد
موثوقا فيو .كما الحظ العبادي أن المكتبة الكبرى لم يذكرىا سترابو ،الذي عاش في

اإلسكندرية من  81-84ق.م ، .وقدم لنا أكمل وصف لممدينة العريقة .وما ينبغي ذكره أن
الكتب في عام  42ق.م ،.ربما كانت مطبوعة عمى ورق البردي  ،الذي يشتعل بسرعة
بعكس الجمد (انظر خطاب لويس أعبله)
(*) John Daintith et at ,eds,"UNDP," The Oxford Dictionary of

Abbreviations, (Oxford: Oxford University Press, 1992)p356.
() 8

انظر آالن رو ،اكتشاف المعبد الشهير والمركز الممكي لسيرابيس في اإلسكندرية،

الممحق السنوي لخدمة اآلثار المصرية رقم (، 8القاىرة :الموافقة عمى النشر من المعيد
الفرنسي لآلثار الشرقية)6941 ،
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سيرابيس :إلو العالم السفمي عند المصريين الذي عبده اإلغريق والرومان

Victoria Neufeld,ed., "Serapis", Webster's New World College

Dictionary,(New York: A Simon and Schusters. Macmillan
Company,1996),p 1224.
" إن أريد إال اإلصالح ما استطعت وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت وإليه أنيب" (ىود)22 :
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