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A Note from the Publisher 
 

Today , is a special day for us here at “A Cup Of History” For we have completed 1 year 

of publishing our articles and sharing them with you and for this we want to say thank 

you to everyone who has been supporting us, the readers and the friends!  

We will be looking forward to always providing you more history and will always keep 

an eye on how to make your experience an entertaining and fun one!! 

I would also like to personally take this opportunity to thank our devoted writers ( Hany 

Nada & Shereen Adel!) for their hard work! 

 

Thank you from us to you! 

Enjoy your Read! 

Tarek Refaat 
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A person in history “The Two lands King”  
In the 32 century B.C Egypt was divided into two kingdoms, Upper and Lower 

Egypt or the two lands. The first was founded in Lower Egypt, with Botu as its 

capital, the Papyrus as its sign, and the snake as its symbol. The Southern 

Kingdom had Nekhen as its capital, and the Lotus as its sign. King Narmer was 

the first to unite Upper and Lower Egypt, giving birth to Egypt in 3100 B. c & 

laying the foundation for the first Pharaonic dynasty, which is the beginning 

of the first Egyptian Dynasty. King Narmar was the first king of the two lands 

wearing the White Crown of Upper Egypt (looks like a bowling pin), and the 

Red Crown of Lower Egypt. . His rule marked the beginning of written history 

and the era of dynasties, which followed in succession until the 30th Dynasty. 

The Egyptian Dynasty ended with the suicide of Cleopatra, and the Roman army under 

Octavian taking Egypt in 30 BC.During the era of the Old Kingdom, principles of central 

government was established. Menes (Narmar) was called "the King of Both Lands and 

Bearer of Both Crowns".  

The unification of both kingdoms had a significant impact on the development of Egypt 

in all aspects of life and the Hieroglyphic writing was devised.  

Kings were actively involved in securing the country's borders. Trade between Egypt and 

Sudan was developed. Egypt, then embarked on a glorious period of its history, known 

as the pyramid builder's age, where the first pyramid of Saqqara was built. With the 

flourishing of agriculture, industry and trade, the first river fleet was introduced by the 

Egyptians.  

 

With the unification of Upper& Lower Egypt, it was necessary to establish a strong army 

whose headquarter was the city of Menf. Narmar also established the Egyptian first 

fleet in With the beginning of the third Pharaonic Dynasty in 2686 B.C, Egypt was 

exposed to many raids by the nomads on its eastern borders, the thing that urged king 

Zosar to establish army with its own military traditions and its distinct banners.  

This army was regarded as the first regular army in history, Later on, "Zosar" organized 

Egypt into districts where he set, companies. Moreover, he established his own royal 

army made up of corps, and established a substantial fleet as well.  

Narmer may have considered Buto as the central capital of the Delta he had just 

conquered. On his palette is a hieroglyphic group that could be read as Ta Mehu, the 

later name for the Delta region. Since Narmer is shown with the Red Crown he was thus 

the first to ascribe this Crown to the entire Delta and thus Lower Egypt. He may have 

transferred the Red Crown from Nubt/Naqada to represent the entirety of Lower Egypt. 
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The Narmer mace head, also discovered at Hierakonpolis, has had three interpretations. 

Petrie's theory, also held by later scholars, was that the mace head depicted the political 

marriage of Nithotep, princess of the north, with Narmer. Other scholars feel the 

macehead depicts a celebration by Narmer of his conquest of the north, while still 

others regard the mace head as commemorating a Sed-festival of the king. Nithotep's 

grave has been found at Naqada, with Narmer's name as well as with King Aha's name. 

Nithotep thus is linked with two kings as wife and mother. 

          By: Hany Nada 
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People from the world “The Mystery of The Shaolin Temple” 
 

One of the most famous temples in Asia and very well known 

around the world, it was built in the 5th Century on the north side 

of Shaoshi, near Zhengzhou city the western peak of Mount Song, 

one of the four Sacred Mountains of China, by Emperor Xiaowen .  

As a Buddhist temple, it became more famous for its association 

with the Chinese martial arts and particularly Shaolin Kung Fu, 

The word shào  in "Shaolin" refers to "Mount Shaoshi", a 

mountain in the Songshan mountain range and lín  means 

"forest".  

The Temple has been destroyed and rebuilt several times, this destruction is also 

supposed to have helped spread Shaolin martial arts through China by means of the five 

fugitive monks Ng Mui, Jee Shin Shim Shee, Fung Doe Duk, Miu Hin and Bak Mei, These 

stories commonly appear in martial arts history, fiction, and movies. 

The Buddhist monk Bodhidharma is often popularly considered to be the creator of the 

Temple's arts. An example is provided by Wong Kiew Kit, who writes: "It was during this 

time that the Venerable Bodhidharma came from India to China to spread Buddhism. In 

527 CE he settled down in the Shaolin monastery in Henan province, and inspired the 

development of Shaolin Kung Fu. 

There is evidence of Shaolin martial arts techniques being exported to Japan in the 18th 

and 19th centuries. Okinawan Shōrin-ryū karate, for example, has a name meaning 

"Small Shaolin". Other similarities can be seen in centuries-old Chinese and Japanese 

martial arts manuals.  

In 1928, the warlord Shi Yousan set fire to the monastery, burning it for over 40 days, 

destroying 90 percent of the buildings including many manuscripts of the temple library, 

paints and valuable statues.  

The Shaolin Temple and its famed Pagoda Forest were inscribed as a UNESCO World 

Heritage Site in 2010 as part of the Historic Monuments of Dengfeng. 

         By: Hany Nada 
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Figure 5: Putian Shaolin Figure 6: Shaolin Pagoda Forest   

History in a photo 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

  

Figure 2: The immortal Chi-kung practiced by Shaolin Monks
  

Figure 1: Bodhidharma 

Figure 4: Shaolin Wushu Wall painting 
Figure 3: Shaolin Monsate 
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Weapon of the day “The Mark I” 
 

The Mark I was the first tank to be build by the 

British Empire during the First World War, and if we 

compare it to our modern day Tanks or even the 

early models of the Second World War, we will be 

quite surprised they look nothing alike.  

The tank was mainly designed during the First 

World War, not as an assault vehicle nor was it to 

have much damaging effect, in fact it’s sole and 

main role was to advance and create an opening 

for the infantry to make its way through enemy 

lines.  

Since World War 1 battles was mainly consisting of trench warfare the breaching of the trench 

itself was something difficult since it involved being under a lot of fire and if that wasn’t enough 

the soldier had to go through barbed wire. 

The tank’s role was to break through all of these defenses to allow the infantrymen to advance 

and take the enemy position. 

This tank didn’t shoot in a direct straight line instead 

it fired sideways as you can see from the photo. If 

this tank fell on its back It was impossible to use it 

and it had to be abandoned! 

The Mark I specifications were: 

Weight: 28 tons 

Armor: 9.9m, 4.2m, and 2.4m 

Speed: 5.9km/h 

Armament: Two six-pounder (57mm) quick-firing and 

four 7.62mm Hotchkiss air-cooled machine guns   
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Games for your mind 
 

Word Find: Ancient Egyptian Deities 

T  Z  M  W  J  C  M  U  T  A  W  S  T 

S  E  W  O  R  S  E  T  L  A  F  E  N 

D  F  R  W  H  T  A  N  A  I  S  F  V 

Q  I  H  E  G  B  T  Z  H  I  Z  K  R 

P  V  R  N  W  H  I  L  E  C  N  H  O 

Y  J  I  E  C  A  F  H  S  L  E  E  H 

R  A  R  W  M  H  T  I  E  R  H  T  A 

K  T  H  N  Y  J  C  S  T  L  E  W  Y 

K  D  P  E  R  E  B  I  W  V  B  U  Y 

R  W  E  D  D  S  M  S  P  P  A  S  L 

C  E  K  N  K  E  M  I  C  T  K  B  U 

P  O  K  L  D  K  Y  A  A  A  U  X  Q 

W  Y  F  A  I  Q  X  R  Y  H  I  U  Q 

 
aker  denwen   kephri   sefkhet    yah 

anat  heset    nehebaku  set        worset 

atum  isis     ptah   yam        taweret 

 
Geo-Find (Find the City using the instructions 
 

This city is considered to be one of the main icons of educational history of all times, located in 

Africa 

 Bordered with Algeria to the North 

 Bordered with Mauritania to the West 

 Bordered with Burkina Faso, Niger and Guinea to the South 

The City name is: ________________________________ 
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 قدح من التارٌخ

 

 

!عمرنا عام  

 

 

 

 

 

 

 فمعنا للتارٌخ مذاق أخر
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 :مقدمة

الٌوم هو ٌوم خاص بالنسبة لنا فً مجلتنا فلقد أتممنا عامنا األول من نشر المجلة و نرٌد أن نستغل هذه الفرصة 

 !لنشكر كل من ساعد و ساهم فً هذه المجلة و أٌضاً أن نشكر قرائنا األعزاء علً متابعتهم لنا و مساندتنا

 !كتابنا الدائمون( هانً ندي و شٌرٌن عادل)أود شخصٌاً أن أتقدم بالشكر الً كتابنا و 

ولكن التارٌخ فً ..قد ٌكون فً رأي البعض هو من األشٌاء التً تبعث علً الملل بأسلوبه الجاف و المباشر..التارٌخ 

 .قصة كالتً نسمعها عن أبائنا و أجدادنا.. حقٌقة األمر قصة

جئنا كً نأخذكم فً جولة بل فً رحلة عبر التارٌخ و كل ذلك من خالل قدح صغٌر " من التارٌخ قدح"نحن هنا فً 

 من التارٌخ تتناوله و تستمتعوا به

 لذا نأمل أن تحوز مجلتنا أعجابكم

 

 فرٌق العمل           
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 الشوارع حواديث

 وسط البلد –عماد الدين  شارع

 تألق والذي مصر، فً والمسرح السٌنما فن بزوغ شهد والذي بالقاهرة، والفنانٌن الفن شوارع شارع عماد الدٌن هو أشهر

 تقترب لفترة كذلك ظل والذي والشهرة، الفن عالم دخول فً راغب كل ٌقصده وكان العربً، والوطن مصر فً الفن نجوم فٌه

الجمٌلة، وهو  الذكرٌات بعض سوى له تترك وال منه، نجومه فتخطف السباق، أخرى شوارع تدخل أن قبل قرن النصف من

 لندن، فً «إند وست» وحً نٌوٌورك، فً «برودواي» شارع العالمٌة مثل المدن فً الفن شوارع كبٌر حد إلى ٌشبه فى ذلك

 .بارٌس فً «البولٌفار»و

 عابدٌن منطقة فً جنوباً  وٌستمر رمسٌس شارع من شماالً  ٌبدأ متر، 0022 إلى ٌصل طوله أن الدٌن عماد شارع فً األصل

 اسم على فرٌد محمد الشارع من الجنوبى الجزء وٌسمى. كامل مصطفى ومٌدان األزبكٌة مٌدان خالل من استمراره ٌواصل ثم

 باسم الشارع هذا مٌادٌن احد القدٌم سوارس مٌدان سمً كما. 1111 عام توفى والذى االستقالل عن المدافع المشهور الكاتب

 من ، أما الجزء الثانًالوطنً الزعٌم لهذا الرخام من مرتفعة قاعدة علً البرنز من بدٌع تمثال به واقٌم,  كامل مصطفً مٌدان

 .«الدٌن عماد شارع» األصلً باسمه فظل محتفظا رمسٌس وحتى التقاطع هذا

 اسم على سمى الشارع أن هً مصداقٌة وأكثرها الدٌن، عماد اسم أصل حول قصص عدة هناكأما عن أصل تسمٌة الشارع ف

 كتابة وعلٌه رٌحان، الشٌخ شارع مع الشارع تقاطع من بالقرب (فرٌد محمد) الجنوبى الجزء فً ضرٌح له معروف غٌر شٌخ

 الشمالى الجزء فً ٌتحكم كان الجوار فً فتوة إلى ٌعود االسم أن تحكً طرافة القصص وأكثر. مٌالدٌة 1661 تارٌخ تسجل

 وٌقال. اللٌلٌة والمالهً والحانات والمسارح السٌنما دور من الترفٌه صناعة موطن الشارع من الجزء ذلك وكان. الشارع من

 .الجوار فى اآلخرٌن الفتوات من الفنانٌن ٌحمى كان أنه ذلك سبب إن

 القرن نهاٌة فً أي) البداٌة منذ الجنوبى الجزء كان

ًً  مركزاً ( عشر التاسع  مثل فٌه بنوك عدة لتأسٌس مالٌاً

 1101 عام وفً. العثمانى والبنك فونسٌٌر كرٌدٌت

 إقامة على الشارع ذلك فً مصر بنك تأسٌس شجع

 مما المالٌة والمؤسسات األخرى البنوك من العدٌد

. ذلك بعد عقود لعدة الشارع لذلك المالى الطابع ضمن

 النهضة جذوة بزوغ ومع العشرٌن القرن بداٌة وفً

 الدٌن، عماد شارع حول كله الفنً النشاط تركز الفنٌة

 وكانت والمقاهً، والسٌنمات التٌاتروهات فأنشئت

 الغناء ودور والمقاهً والسٌنمات المسارح انتشرت فشٌئا وشٌئا الشارع، من بالقرب األوبرا مٌدان فً القدٌمة األوبرا

 منافسه مسرح هناك كان منه بعٌد غٌر وعلى الكسار، على علٌه ٌمثل كان الذي الماجستٌك مسرح مقدمتها وفً والطرب،

 الرٌحانً، نجٌب شارع فهناك الفنانٌن، بأسماء مسماة الدٌن عماد بشارع المحٌطة الشوارع وجمٌع .الرٌحانً نجٌب اللدود

  .دروٌش سٌد وشارع الكسار، علً وشارع أحمد، زكرٌا وشارع

 أزمنة إلى جوارها بالسائر تعود والتً انقرضت التً المعمارٌة وطرزه القدٌمة، بناٌاته الدٌن عماد شارع ٌمٌز ما أهم من

 على الخدٌو، عمارات سماه ما أنشأ والذي الثانً، حلمً عباس الخدٌو إلى البناٌات هذه بعض بناء وٌعود تعود، ولن مضت

 هذه آلت( 1111 عام) عباس الخدٌو عزل بعد ولكن والساللم، األعمدة فً فٌها الرخام واستخدم اإلٌطالً، المعماري الطراز

 . المصرٌة الشركات من للعدٌد مقرا لتصبح الستٌنٌات، أوائل تأمٌمها تم ثم سٌتون، اسمه أجنبً إلى العمارات

 وهاملت، أودٌب مسرحٌات أبٌض جورج قدم وعلٌه الدٌن، عماد شارع مدخل ٌسار على الرٌنسانس مسرح هناك وقدٌماً كان

 الرٌحانً نجٌب ٌجتمع كان موائده وعلى متروبول مقهى هناك كان المدخل من اآلخر الجانب وعلى عشر، الحادي ولوٌس

 ومنٌرة الرٌحانً ونجٌب وهبً ٌوسف خشبته على وتألق برنتانٌا مسرح هناك وكان الفنانٌن، سائر مع روستً واستٌفان

 القدٌم الكورسال مسرح هناك وكان ،«هانم حورٌة أوبرٌت»و ،«راسبوتٌن»و ،«بٌه كشكش» الجمهور فٌه وشهد المهدٌة،
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 منٌرة قدمت وعلٌه «باالس البٌجو» مسرح به وكان الطٌبة، العشرة أوبرٌت دروٌش سٌد قدم وعلٌه( اآلن حدٌثة عمارة مكانه)

 دارا وكانت األمٌركانً، الكوزموجراف بعنوان للسٌنما دار أول هناك وكانت ،«الزمان قمر»و «الغندورة» أوبرٌتات المهدٌة

 مسرحا عشر خمسة ضمن من وغٌرها الصغٌر، النسر مسرحٌة برنار سارة قدمت وعلٌها فرج، ألفرٌد وصفها كما مسرحٌة،

 .فقط واحد سوى منها ٌبق لم بالشارع، كانت

والٌوم لم ٌتبق الكثٌر من مجد الشارع العتٌق، فقد بدأ 

( الثانً كانون) ٌناٌر فً القاهرة حرٌق تدهور حاله مع

 السٌنما دور من العدٌد ضحٌته راح والذي ،1100

 اآلن وحتى حلمً، صفٌة ملهى أشهرها لعل والمسارح،

 عدد على الحرٌق آثار ٌلمح أن الشارع فً المار بإمكان

 من بالرغم بإصالحها أحد ٌهتم لم التً السٌنما دور من

 إلى الشارع وتحول هً، كما وظلت عاما، 05 مرور

 واألدوات عم،والمطا السٌارات اكسسوارات لبٌع مكان

 سٌنما دور فالمحصلة الٌوم هى وجود أربع .الكهربائٌة

 وسٌنما لٌدو ورٌتز مغلقة منهم سٌنما مسارح وثالثة

 محمد ومسرح باالس مصر ومسرح كاٌرو وسٌنما مصر

 الثقافى بٌنما تبقى الٌوم الحاروقى ومركز ومسرح فرٌد

للجمهور هم  مفتوحة سٌنما دور وخمس واحد مسرح

 بٌجال، سٌنما سٌنما كوزموس، سٌنما كرٌم،  سٌنما

   الرٌحانى ومسرح دٌانا سٌنما كاٌروباالس،

   

 

 

           

  شرين عادل: قلم ب
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 في بر مصر

 - ثالثال الجزء - كايرو شغل

من رحلتنا فى مدٌنة القاهرة، قمت بزٌارة حى المطرٌة، حٌث تقع المنطقة األثرٌة القدٌمة التى  والثانى فى الجزء األول 

المدٌنة العاصمة إلى منطقة سقارة حٌث  ثم شكلت نواة أول المدٌنة األولى للقاهرة، وهى مدٌنة أون هلٌوبولٌس الفرعونٌة

الفرس حصن بابلٌون ثم جاء الرومان الذى انتشرت فى التى أسسها مٌنا موحد القطرٌن ثم إلى مصر العتٌقة حٌث بنى 

عصرهم المسٌحٌة مخلفة كنائس أثرٌة مثل الكنٌسة المعلقة وغٌرها، وانتهت بنا الحلقة الثانٌة عند باب خٌمة عمرو بن 

  .العصر وبداٌة الحكم اإلسالمى فى مصر من عاصمته المسماة بالفسطاط

ى سور مجرى العٌون، فأمضى بمحاذاته إلى أن أنحرف ٌساراً فى شارع بٌرم من الفسطاط أسٌر شماالً إلى أن أصل إل

" زٌنهم السماحى"لسبب ما ٌذكرنى االسم ب". زٌنهم"التونسى حٌث مسجد على زٌن العابدٌن وحٌث الحى ٌدعى حى 

" مشرحة زٌنهم" بالطبع الذكرى األكثر شاعرٌة هى". لٌالى الحلمٌة"الشخصٌة الملحمٌة فى رائعة أسامة أنور عكاشة 

 !المشهورة

وإن كان . وكما تركت أنا الفسطاط ووصلت إلى حى زٌنهم، انتقلت عاصمة الحكم اإلسالمى من الفسطاط اٌضا إلى حى زٌنهم،

، فقد سقطت الخالفة األموٌة أمام العباسٌٌن الذٌن من ثم نبذوا فكرة الحكم من عاصمة "مدٌنة العسكر"اسم القدٌم للمكان كان 

 .ٌن الفسطاط وقرروا إنشاء عاصمة جدٌدة فى هذا المكاناألموٌ

أتقدم من مسجد زٌن العابدٌن الذى ٌبدو فى بهاءه بلونه السمنى متناقضاً أشد التناقض مع البٌوت الكالحة والمحال التى ما زادها 

ات سلمه الرخامى تجلس مجموعة فى الساحة المرصوفة ما بٌن البوابة الحدٌدٌة الخارجٌة للمسجد وبٌن درج. الزمن إال غباراً 

من النسوة فى جاللٌب سوداء ٌتبادلن األحادٌث وٌتضاحكن، بٌنما ترقد على السور من خلفهم قطع مالبس متفرقة، فٌبدو أن 

أرتقى ! سٌدات الحارة قد اتخذن من من سور المسجد حبالً لنشر الغسٌل، ومن ساحته صالوناً ٌنافس صالون العقاد ذاته

لٌلة الصاعدة إلى المسجد لٌواجهنى بابه المغلق، أمٌل على السور الجانبى ألجدنى فى موقع مرتفع ٌسمح لى الدرجات الق

بصورة بانورامٌة للحى بحاراته الضٌقة ومبانٌه العشوائٌة االرتفاعات واأللوان بأسطحها المزدحمة بكراكٌب البشر وأحٌانا 

قة المزدحمة بأكوام اللحم المتالصقة  فٌها وقد عادت إلى صورتها القدٌمة من الصعب تخٌل تلك الشوارع الضٌ. بالبشر أنفسهم

 ". العسكر" -وقت إنشاء المدٌنة فتحولت إلى قصور لرجال السلطة ومساكن منتظمة للجنود 

ج الشارع ٌع. وعلى طرٌقة ثالثى أضواء المسرح جرٌت م الحارة على الشارع وإلخ إلخ إلى أن وجدت نفسى فى شارع صلٌبة

من بعٌد تبدو لى المئذنة الممٌزة . بالمساجد والمدارس، ربما ال ٌنافسها فى ذلك سوى المقاهى الشعبٌة المتناثرة فى المنطقة

بهذا التصمٌم   لمسجد ابن طولون بالسلم الحلزونى الملتف حولها من الخارج كالثعبان مما جعلها المئذنة الوحٌدة فى العالم

ا هو سبب تفردها الوحٌد، وربما ال ٌكون هذ. الفرٌد

بل اٌضا حملها السم صاحبها، أحمد بن طولون، 

الذى جاء مصر نائباُ للخلٌفة العباسى فى حكم مصر، 

وهى  –فلما وجد أن العاصمة الحالٌة لمصر وقتها 

ال تسع الجٌش الهائل الذى جاء به من  –العسكر 

". ٌشكر"الشام أمر بتششٌد عاصمة جدٌدة فوق جبل 

فوق المئذنة، ٌسهل لى تخٌل المدٌنة  مع وقفتى

القدٌمة، فبرغم ان مستوى األرض البد وقد ارتفع 

" ٌشكر"أمتاراً كثٌراً حتى لم ٌعد ٌبقى من هضبة 

شٌئاً ٌذكر، إال ان المسجد نفسه ٌرتفع ارتفاعاً 

، أما المدٌنة األصلٌة فسمٌت "ٌفةالخل"الحى الواقع تحتى اآلن ٌدعى . ملحوظاً عن مستوى الشارع مما ٌؤكد الرواٌة التارٌخٌة

، ذلك انها بنٌت على شاكلة مدٌنة سامراء بالعراق التى تلقى ابن طولون تدرٌبه العسكرى بها، وتلك األخٌرة كانت "القطائع"

. من األرض حٌث خصصت كل قطعة لفرٌق من أفراد القوات من ظباط وجنود وسائقى جمال وعبٌد، إلخ" قطع"مقسمة إلى 

فى استغالل ضعف الخالفة العباسٌة التابع لها بالشام فاستقل بحكم مصر وأعلن قٌام الدولة الطولونٌة فأصبحت مصر وقد نجح 
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أول دولة مستقلة تحت حكم إسالمى منفصل عن الخالفة وصارت المدٌنة الجدبدة هى عاصمة الدولة حٌث انشأ ابن طولون 

 .  ه جعل له باباً خاصاً ٌتٌح له الوصول إلى المنبر من داخل القصر مباشرةقصره مالصقاً لسور القبلة الخاص بالمسجد، حتى أن

بنافذته المحدبة ونقوشها الرائعة " سبٌل أم عباس"مرة آخرى فأسٌر أعاله حتى " صلٌبة"أعود من شارع طولون إلى شارع 

خرٌطة التى أحملها معى فإذا سرت فى حسب ال". شارع السٌوفٌة"الخاضعة الٌوم للترمٌمات، أمامى الفتة جانبٌة تحمل اسم 

نفسه اكتسب اسمه من تقاطعه مع شارع " صلٌبة"فى الواقع، إن شارع . هذا الشارع البد أن أصل إلى شارع المعز لدٌن هللا

فأمر بقصر األمٌر طاز، ذلك الذى فاقت شهرته كموقع تصوٌر " السٌوفٌة"أتوغل فى شارع . المعز لٌصنعا معاً شكل صلٌب

إلى  –" زٌنهم السماحى"مرة أخرى تداعبنى ذكرى  –شهرته كمكان تارٌخى، وأعبر حى الحلمٌة " شافكى المنٌرى"ج برنام

عدة أحٌاء تحمل أسماء عدة من المهن التى تسٌر بخطى واثقة فى طرٌق االنقراض؛ حى السروجٌة والمغربلٌن والخٌامٌة، إلى 

والشارع " صلٌبة"بٌن شارع ".  المعز لدٌن هللا الفاطمى"رسمٌاً فى شارع أن أصل إلى باب زوٌلة، وما أن أعبره حتى أصٌر 

ذلك أنه بعد . الذى أقف فٌه اآلن لٌس فقط مسافة طوٌلة سٌراً على األقدام، بل مسافة طوٌلة سٌراً على الخط الزمنى اٌضاً 

ى إلى الفسطاط، إال أنه سرعان ما انهار سقوط دولتى مصر المستقلتٌن الطولونبة ثم من بعدها اإلخشٌدٌة، عاد الحكم العباس

كان أول أوامر جوهر القائد هو تأسٌس عاصمة لحكم الخلٌفة الفاطمى ومدٌنة . تحت أقدام جوهر الصقلى، قائد جٌوش الفاطمٌة

نقدومه وهكذا بنى الجامع األزهر وقصر إلقامة الخلٌفة حٌ. للحكام واألمراء مستقلة عن مدٌنة الشعب التى بقٌت هى الفسطاط

ابن " العزٌز باهلل"ر وقصر  ونسبة إلى هذا القص –من المغرب وكان موقعه على األرض التى ٌحتلها ان مشهد الحسٌن الٌوم 

أطلق جوهر الصقلى على . كما هو مشهور ذكره فى رواٌة نجٌب محفوظ" بٌن القصرٌن"الخلٌفة المعز ترجع تسمٌة الشارع ب

، وأحاطها بسور عظٌم له ثمانٌة بوابات اثنٌن على كل ضلع، لم ٌتبق من آثرهما اآلن سوى "المنصورٌة"المدٌنة الجدٌدة اسم 

باب زوٌلة الذى مررت به اآلن وبابى 

الفتوح والنصر فى الجهة المقابلة من 

غٌر أن الخلٌفة المعز لدبن هللا . الشارع

حٌن وصل المدٌنة لٌستقر فٌها غٌر 

 "القاهرة"إلى " المنصورٌة"اسمها من 

لٌصٌر االسم مالزماً لها عبر الزمن 

ولتكتفى . والتوسعات إلى ٌومنا هذا

المنطقة التى أقف فٌها اآلن باسم 

". قاهرة المعز"أو " القاهرة الفاطمٌة"

ولٌتحول قلب العاصمة الفاطمٌة إلى 

معرض لبدل الرقص والتماثٌل 

الفرعونٌة ردٌئة الصنع وصفوف الشٌشة 

خلٌط  .من جمٌع األحجام واأللوان

عجٌب من األشٌاء ال ٌشٌر أدنى إشارة 

ألصل المكان سوى أن المكان تارٌخى، والتارٌخ ٌساوى سٌاحة، والسٌاحة تساوى عملة صعبة، مع سخرٌة وصفها 

حٌث أن كل ما ٌحتاجه المرء للحصول علٌها هنا هو صناعة بعض التماثٌل الردٌئة أو التجول حاملٌن غطاء ملون " الصعبة"ب

للرأس أوعدة عمل الحناء ألٌدى النساء أو تقدٌم شاى قمىء الطعم فى كوب زجاجى رخٌص على صٌنٌة ألومنٌوم  –بترتر  –

ورغم كراهٌتى الشدٌدة لتلك . منبعجة فى أى من القهاوى الشعبٌة التى تنتشر كالخالٌا السرطانٌة فى ساحة المشهد الحسٌنى

قدماى المنهكة فى حٌن ٌحضر لى صبى القهوة كوباً من الشاى إٌاه كرٌه  المقاهى، إال أننى أجلس على إحداها مضطرة ألرٌح

مع تنبٌه المرشد السٌاحى المصاحب " الصعبة"أمامى ٌجلس فوج من السٌاح البد أنهم على وشك دفع ثروة من العمالت . الطعم

، "لوٌز"أل شاب منهم عمن تدعى ٌقف الجمٌع استعداداً للرحٌل فى حٌن ٌتس. لهم بضرورة الرحٌل حسب الموعد المحدد لهم

بالتأكٌد لٌس لشعره األشقر "! محمود الملٌجى"، ٌذكرنى االسم ب"لوٌز. "والتى ٌخبره رفاقه أنها ذهبت إلى الصٌدلٌة المجاورة

ح صال". هكذا سقطت لوٌز"وال لكنته األجنبٌة، ولكن ألنه من قال جملته الشهٌرة فى فٌلم الناصر صالح الدٌن لٌوسف شاهٌن؛ 

الدٌن األٌوبى هو الذى أنهى عهد هذه المدٌنة الفاطمٌة بعد طرده للصلٌبٌٌن من المشرق العربى كله ومن بعدهم الفاطمٌٌن من 

" جهاد"وألن الفٌلم بالفٌلم ٌذكر، فأن التارٌخ ٌنقلنا إلى شباك القصر الذى كانت تقف من ورائه . مصر لٌستقر له حكم البالد

". أنا هنا ٌا سالمة"فترد فى براءة " جهاااد، أنتى فٌن ٌا جهاد"، فٌقول هو "سالااامة"وتقول له  وهى تنادى على حسٌن رٌاض

الذى ٌرو قصة سٌف الدٌن قطز مع األمٌر أٌبك " وإسالماه"هذا المشهد الذى ٌكاد ٌصٌب كل من ٌراه بالفالج هو من فٌلم 
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" نجم الدٌن أٌوب"ره مع شجرة الدر على قتل السلطان األٌوبى المملوكى، أول حاكم مملوكى لمصر والذى تولى الحكم بعد تأم

بأن سلطت علٌها النسوة " أم المنصور"األولى " أٌبك"من شجرة الدر قبل أن تقتلها بدورها زوجة  –أى أٌبك  –وزواجه 

م األٌوبى لمصر وقفز وهكذا أنتهى الحك"! غٌرة ستات بعٌد عنك"فٌما ٌعرف فى ٌومنا هذا ب  –لٌضربنها بالنعال حتى الموت 

 . الممالٌك على الحكم

فى الحوارى الضٌقة للغورٌة، التى تقع عبر الشارع من منطقة 

الحسٌن، تتكدس البضائع فى المحالت الصغٌرة أو تمر  أمامى 

ٌدفعها غلمان  –التروللى  –فوق عربات نقل ٌدوٌة صغٌرة 

فحٌح هى الى ال" بسبسة"طائشٌن ٌنبهون المارة بصفٌر حاد أو 

أقرب غٌر مبالٌن حقا اذا داسوا على قدم هذا أو أطاحوا بكتف 

دقائق مررت فٌها بمزٌد من  12بعد مسٌرة حوالى . ذاك

البضائع الصادمة لألعٌن بألوانها وأشكالها واٌضاً أوضاعها 

والعجٌب ان نفس . الغٌر متناسقة إلى وكالة الغورى بالغورٌة

قصٌرة هذه ساعدتنى المشاهد التى مررت بها فى رحلتى ال

سنة حٌن كانت  022ذات المكان منذ أكثر من   على تخٌل حال

هذه الوكالة ملجأ للتجار القادمٌن من شتى البلدان، ٌلتمسون 

 . الراحة فى حجراتها العلوٌة بٌنما ٌقوم الخدم والعبٌد بتخزٌن البضاعة فى أماكنها المخصصة لها بالدور األرضى

حفٌد  –فهو نسبة للسلطان قانصوة الغورى السلطان المملوكى الذى هزمه العثمانٌون بقٌادة سلٌم األول  أما اسم المكان الغرٌب

وها أنا . فى معركة مرج دابق بالشام  -محمد الفاتح فاتح القسطنطٌنٌة الشهٌر 

أسٌرعلى درب خلٌفته السلطان طومان باى آخر ملوك الممالٌك فى مصر عبر 

اب زوٌلة، هنا فى نفس الموقع  الذى تحتله قدماى اآلن شارع المعز عائدة إلى ب

الذى وقع فى ٌد العثمانٌٌن أخٌرا بعد  توقف ركب السلطان األسٌر طومان باي

جندي وكان مكبال فوق  122كان فً حراسة  دخولهم مصر عن طرٌق الشام،

، صر فرسه وكان الناس فً القاهرة قد خرجوا لٌلقوا نظرة الوداع على سلطان م

فأدرك أن نهاٌته قد , البوابة فرأى حبال ٌتدلى قوس تطلع طومان باي إلى و

ثم توقف وتلفت إلى الناس الذٌن  ،وتقدم نحو الباب بخطى ثابتة ،فترجل ،حانت

وطلب من الجمٌع أن ٌقرأوا  ،وتطلع الٌهم طوٌال ،احتشدوا من حول باب زوٌلة

ومن  – منه أن ٌقوم بمهمتهوطلب  ثم التفت إلى الجالد ،له الفاتحة ثالث مرات

وقد ظلت جثته معلقة ثالثة  .!"هاعلقك على باب زوٌلة"هنا ٌأتى التهدٌد الشهٌر 

أٌام ثم دفنت فً قبة السلطان الغوري، وبموته انتهت دولة الممالٌك وسقطت 

وأصبحت مصر , الخالفة العباسٌة، واستتب األمر للسلطان سلٌم بمصر والشام

 .والٌة عثمانٌة

 

 

 شرٌن عادل: بقلم           
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 موروثات عالمية

 روسيا – الحصان السحري قصة

 
 العائلة، بٌنما كانمزرعة ب من األبناء، كان أكبرهم ٌقوم بالعناٌةثالثة  عجوز لهمنذ فترة طوٌلة كان هناك رجل 

من األٌام،  ٌوم فو.ال ٌقوم بعمل أى شىء كبٌرالمطبخ الموقد  هم، إٌفان األحمق، ٌجلس طوال الٌوم فوقأصغر
قبري لمدة ثالث لٌال، كما الخبز إلى  واجلبعندما أموت، فلت: "لهم  وقالإلٌه دعا أبناءه أحس األب باقتراب وفاته، ف

 "آبائناهً عادة 
 
، كانت حالكة الظالملٌلة ال، ولكن بن البكر إلحضار الخبز إلى القبراال ، كان دوراللٌلة األولى بعد وفاة األبفى و
ٌمكن  شىء الف ،إٌفان أنت ٌاتذهب ل: "ألخٌه األصغر فقال إلى المقابر، خائفا من الذهاب االبن كانتعوى، وٌح الرو

اً من خارجٌظهر له شبح األب ب وإذا. ذهب اٌفان دون خوف ووضع الخبز على قبر والده". ألحمق مثلكٌحدث ان 
، ولكن كان دور الشقٌق األوسط لزٌارة القبرالتالٌة اللٌلة  وفى. مرة آخرى ختفىوٌشكره وٌأكل الخبز ثم ٌ، القبر

 مرة أخرى، إٌفانوهكذا ذهب . إلى المقابر خائفا من الذهاب االبن كانتعوى، والرٌح و، كانت حالكة الظالملٌلة ال
 .ل الهدٌةتقب  ومرة آخرى ظهر له شبح األب و

 
الخبز شبح أكل ال. وكان الدور هذه المرة على اٌفان نفسهتعوى، الرٌح و، الثالثة فكانت اٌضاً حالكة الظالملٌلة أما ال
بن الوحٌد الذي حافظ اال أنت كنتلقد  .لى السماءمرة آخرى، فانا ذاهب اآلن إإلى قبري  اٌفان ، ال تأت: "وقال 

.  على مطلبى، لذلك فسوف اكافئك
أذهب إلى الحقل ونادى بصوت 

إٌها ، البنىحصان ال إٌها': عالى
تعال إلى  حٌن ، ىحصان السحرال

وعندما ٌأتً إلٌك " !أنادٌك
 ".بارك هللا فٌك ٌا بنً. فلتمطتٌه

 
فً الٌوم التالً، أصدر القٌصر 

مٌع الشبان غٌر ج على: بٌاناً 
المتزوجٌن أن ٌأتوا إلى باحة 

من أطول برج  فً نافذة. القٌصر
تجلس ابنة  سوفأبراج القصر 

ان  الشبانوعلى . القٌصر الوحٌدة
. وا إلٌهاٌصلحتى خٌولهم ب واقفزٌ

 فإذا استطاع احدهم ان ٌصل إلٌها
فسٌصٌر هذا الشاب  وٌقبِّل شفتٌها، 

بالتالى ٌكون هوالقٌصر و زوجاً لها،
اثنٌن من االخوة فورا  أقبل. المقبل

آخذ ذهب اٌفان إلى الحقل و. فارتدوا أفضلها واعتلوا صهوة أفضل الخٌول، ونسوا تماماً أمر إٌفان على مالبسهم
 "!تعال إلى  حٌن أنادٌك، ىحصان السحرإٌها ال، البنىحصان ال إٌها' : "ٌنادى كما علّمه شبح أبوه

 

بزمامه وقفز إٌفان أمسك . نبعث من أنفهه ٌطٌر خلفه واللهب ٌذٌله، حوافرٌهدر من الرعد وصوت جاء الحصان 
 آخذ ٌراقب، ووسار الشاب إلى باحة القٌصر! أفضل المالبس إٌفان إلى شاب وسٌم، ٌرتدى وعلى الفور تحولفوقه، 

ثم كان دوره فى المحاولة، فانطلق على حصانه . ة الشباب، واحدا تلو اآلخر، فً سعٌهم للوصول الى االمٌرةمٌهز
فً ابتسمت األمٌرة . ً حٌاتهف ارآهفإذا به ٌتطلع إلى أجمل فتاة ، السحرى حتى وقف تحت النافذة ونظر إلى أعلى

 !ه البنى الرائعوسٌم على حصانالشاب ال وجهه، فقد أعجبها ذلك
 
ثم توقف ، وغلف الصمت الحضور بٌنما آخذ هو ٌدور فى الفناء بالحصان،تحول اٌفان ان ٌتفوه بأى كلمة، دون ب
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على األمٌرة صان فانطلق ٌنهب األرض بسرعة قصوى ثم قفز مثل السهم فوصل إلى النافذة وقب ل الح فجأة ولكز
 !شفتٌها

 
ان ٌكون مثل هذا الساحر  وكان ٌعتبر نفسه مباركاً . ولٌمة  أقٌمت فً روسٌا القٌصر ولٌمة عرس أعظم من أي  أقام

ٌرة عاش اٌفان واألم. به ون انه احمق بعد اآلن، بل كانوا فخورٌنعتقدٌعودوا ٌ فبالتأكٌد لمخوة اٌفان اما إ !صهراً له
 .هأو بعد هروسٌا أفضل من أي شخص قبل فى سعادة دائمة، وحكم

 

 

 شيرين عادل/ ترجمة
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A Cup of History Staff 
 

I would like to take this chance to introduce the magazine Staff 
English section writers: 

 Shereen Adel 

 Hany Nada 

 Tarek Refaat 
 
Arabi Section writers: 

 Shereen Adel 

Do you want to regularly receive our monthly magazine? 
It’s EASY! All you have to do is subscribe to our Group by sending a blank email to: 

A_Cup_Of_History_Magazine-subscribe@yahoogroups.com 

Do you want to follow our regular updates?  
You can also find us on Facebook at: 

A Cup Of History Facebook Group 

You can also follow us on the blog: 

http://Cupoh.wordpress.com 

Comments & Feedback 
 

Thank you for Reading “A Cup of History” 

We hope you have enjoyed it 

 

If you would like to post an article or send us your ideas or feedback mail us at: 

ittrefaat@hotmail.com  Have a wonderful day 

        

 

 

 

The Team 

mailto:A_Cup_Of_History_Magazine-subscribe@yahoogroups.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=322009691364&ref=ts
http://cupoh.wordpress.com/
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