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- جان غرو -Antoineاأنطوان 

 - 1771(  Jean Gros

1885( ر�سام فرن�سي برز بقوة في اأواخر 

القرن الثامن ع�سر والعقود الأولى من

القرن التا�سع ع�سر، وانتمى اإلى المدر�سة 

النيو - كال�سيكية، وتميز بلوحاته ذات 

المو�سوعات التاريخية، وخ�سو�سًا تلك التي 

ت�سور اأمجاد نابليون بونابرت ومعاركه 

وفتوحاته. وهو، اإلى هذا، في طليعة المب�سرين 

بتيار ال�ست�سراق الفرن�سي في الفنون 

الت�سكيلية، من خالل حفنة اأعمال مثل 

''بونابرت يخاطب الجي�ش قبل معركة 

الأهرامات''؛ ''معركة النا�سرة''؛ ''معركة اأبو 

قير''؛ وهذا كله من دون اأن ي�سافر اإلى ال�سرق 

مرة واحدة، اأو يطاأ �سبراً من المواقع التي 

ت�سورها اأعماله.

غير اأنه تمتع ب�سلة وثيقة مع بونابرت، 

وذلك منذ اأن ر�سم لوحته ''معركة اأركول''، في 

�سنة 1796، التي لفتت اأنظار القائد الع�سكري 

ه اإلى رتبة 
ّ
ال�ساعد الذي كان قد ترقى لتو

جنرال، و�سيرافق غزوات الجي�ش الفرن�سي في 

معظم معاركه داخل اأوروبا، وخ�سو�سًا خالل 

اأعوام �سعود بونابرت اإلى موقع الإمبراطور، 

نه الأخير مفت�سًا على 
ّ
وذلك بعد اأن عي

المطبوعات، ثم مفو�سًا لم�سادرة الغنائم التي 

يمكن اأن ُتغني اللوفر. وفي �سياق وظائفه 

هذه، و�سمن عالقته الخا�سة مع الإمبراطور، 

تلقى غرو تكليفًا ر�سميًا بتخليد نماذج منتقاة 

بعناية من ماآثر الجنرال، ول �سيما حين 

توجب اإعادة تلميع �سورته الع�سكرية 

والإن�سانية بعد نك�سات حملَتي م�سر و�سورية، 

وبعدما اأخذت ال�سحافة البريطانية تف�سحه 

تباعًا لرتكابه جرائم حرب، وفراره من 

ميادين المعارك، وعودته اإلى فرن�سا لمواجهة 

المكائد التي بداأت ُتحاك �سده في باري�ش.

ومن الالفت اأن غرو بقي محافظًا على 

دخل عليه اأي 
ُ
اأ�سلوبه النيو - كال�سيكي فلم ي

تبديل اإّل بعد �سقوط بونابرت، حين انتقل اإلى 

�صبحي حديدي*

بونابرت يف يافا:

تلفيق االإمرباطور وطاعون اال�صت�رشاق

* كاتب وناقد سوري.
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الزيت على القما�ش، وت�سور بونابرت وهو 

يزور مجموعة من مر�سى الطاعون الدملي 

الذي كان قد ا�ستد على الجنود الفرن�سيين بعد 

ح�سار يافا واجتياحها. وكان الجنرال، بعد 

اأن ارتقى اإلى رتبة القن�سل الأول وي�ستعد 

للتتويج كاإمبراطور في كني�سة نوتردام، قد 

اأو�سى على اللوحة لتجميل �سورته وتنزيه 

�سلوكه عن التهامات الفظيعة التي راجت 

اآنذاك، لي�ش ب�سان ت�سفية 3000 اأ�سير من 

حامية يافا فح�سب، بل التخلي اأي�سًا عن 

جنوده والعودة اإلى القاهرة، ثم اإلى باري�ش ، 

واأمره بت�سميم جميع الم�سابين بالطاعون في 

�سفوف جنوده اأنف�سهم، ول �سيما اأن الرياح 

في فرن�سا �سرعت ت�سير عك�ش خططه.

م�سهد لوحة غرو يجري في م�سجد، وهنا 

الأكذوبة الأولى التي تف�سح النزوع اإلى 

الختالق ال�ست�سراقي وح�سر الأعمدة 

والزخارف والقناطر والماآذن، فالم�سادر 

التاريخية المتعددة ت�سجل اأن الم�ستو�سف 

الع�سكري الفرن�سي الذي ُخ�س�ش لمر�سى 

الطاعون كان قد اأقيم على جبل الكرمل ولي�ش 

في اأي موقع اآخر، ف�ساًل عن كونه م�سجداً. 

والعن�سر الثاني المكمل لالأكذوبة الأولى هو 

اإظهار بونابرت بمظهر ي�سوع الم�سيح وهو 

Roi thau- )ي�سفي من الجذام، اأو الملك ال�سافي 

maturgique(، في تاأويل اآخر ي�ستدعي التقاليد 
الفرن�سية ال�سائدة في تلك الحقبة، وذلك حين 

يلم�ش الجنرال �سدر اأحد المر�سى، بينما 

يحاول ال�سابط كبير الأطباء منعه، وخلفه 

�سابط ثالث ي�سع مندياًل على فمه، �سمن 

راد منها اأن 
ُ
جملة اإيحاءات اأُخرى اإ�سافية ي

تقود العامة اإلى العتقاد اأن بونابرت �سجاع 

ومتعاطف مع جنوده المر�سى، ول يخ�سى 

انتقال العدوى اإليه. وفي المنظور الب�سري، 

لم�سات واقعية اأو�سح، مثل لوحَتي ''داود 

يعزف على القيثارة اأمام الملك �ساول'' 

)1822(، و''هرقل وديوميدي�ش'' )1835(، كاأن 

اقترانه بم�سارات الإمبراطور كان، في اأكثر من 

خ ميوله الأ�سلوبية اأي�سًا واأبقاها 
ّ
وجهة، قد ر�س

رهن الوظائف المطلوبة منه في خدمة 

الإمبراطورية، وبالتالي لم يتبدل - من حيث 

ال�سكل والمحتوى والعالقة مع المتلقي - اإّل 

بعد انح�سار تلك الوظائف اأو انتهاء معظمها. 

وثمة معطيات ت�سير اإلى اأنه، في الأعوام 

الأخيرة من حياته، اأدرك انحطاط مكانته 

الفنية )مقارنة بزمالئه، مثل بيير - نر�سي�ش 

غيران، �ساحب لوحة ''بونابرت يعفو عن 

متمردي القاهرة''، في �سنة 1808(، وكذلك 

مكانته الجتماعية )نظراً اإلى اأن الملك �سارل 

العا�سر كان قد خلع عليه لقب بارون(، الأمر 

الذي ربما يف�سر العثور عليه غريقًا في نهر 

ال�سين، قرب مدينة �سيفر، وقد ترك في قبعته 

ق�سا�سة تقول اإنه ''تعب من الحياة، وخانته 

َلكات التي كانت تجعلها محتملة.''
َ
اآخر الم

غير اأن عمله الأبرز، �سمن �سياق تكري�ش 

الخط ال�ست�سراقي في الت�سكيل الفرن�سي، كان 

لوحته ال�سهيرة ''بونابرت يزور �سحايا 

الطاعون في يافا، في 11 اآذار/مار�ش 

1799''، التي ُتعر�ش اليوم في متحف اللوفر 

ر�ست اأول مرة في 
ُ
الباري�سي، وكانت قد ع

معر�ش باري�ش، في اأيلول/�سبتمبر 1804، 

فاأثارت موجة من الإعجاب حتى لدى 

الر�سامين المتناف�سين معه. كما اأثارت اللوحة 

النقا�ش في م�سائل، وبالتالي اإ�سكاليات، 

اإدخال العنا�سر والمناخات ال�سرقية اإلى 

اللوحة الفرن�سية عامة، واإلى المو�سوعات 

الحربية والع�سكرية خا�سة. وت�سغل اللوحة 

اأكثر من 35 متراً مربعًا )5.22 * 7.15( من 
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لتقط في تمثيل غربي 
ُ
 اأن ي

ّ
لأن ال�سرق ل ي�سح

و''�سفينة ال�سحراء'' غائب عن الم�سهد!

ا�ش المرافق للوحة في معر�ش 1804 
ّ
الكر

ُن�سر بعنوان ''بونابرت، القائد العام لجي�ش 

ال�سرق، في لحظة لم�سه ورمًا طاعونيًا خالل 

زيارة لم�سفى يافا''، كاأنه لم يكن كافيًا ما 

تنقله اللوحة من جرعة بروباغندا عالية، 

وعارية تمامًا في ر�سائلها المعلنة والم�سمرة، 

حتى وجب اأن ي�سمل التبجيل اأدبيات المعر�ش 

ذاتها. ففي اإحدى الفقرات جاء التالي: ''من 

اأجل اإزالة الفكرة المخيفة من العدوى الفورية 

غير القابلة لل�سفاء، وقف القائد اأمام اأورام 

طاعونية، ولم�ش كثيراً منها. وهكذا اأعطى هذا 

القائد، من خالل هذا التفاني الرفيع، القدوة 

الأولى ل�سجاعة ل �سابق لها حتى ذلك الحين، 

فاإن اللوحة تبدو منق�سمة اإلى جزء اأو�سط 

اء ي�سبح بالنور ال�ساطع، هو م�ساحة  و�سّ

وقوف بونابرت و�سباطه؛ واأجزاء على 

الميمنة والمي�سرة والأ�سفل تغرق في العتمة، 

يحتلها الم�سابون بالطاعون وبع�ش العرب 

القائمين على خدمتهم، والذين يرتدون ثيابًا 

م�سرية على طراز �ستكر�سه اأعمال ا�ست�سراقية 

لحقة. وفي الخلفية العميقة، عبر قناطر 

الم�سجد المفتر�ش، تبدو اأ�سوار يافا يت�ساعد 

منها الدخان ويرتفع عليها العلم الفرن�سي، 

كما يظهر جزء من دير القدي�ش نقول التابع 

لكني�سة الأرمن الكاثوليك، وقد اتخذ اأحد 

اأبراجه هيئة توحي بمئذنة عجيبة ال�سكل 

، طبعًا، 
ّ
فع فوقها. ول مفر

ُ
يلوح كاأن �سليبًا ر

من وجود جمل راب�ش في الخلفية القريبة، 

''بونابرت يزور �صحايا الطاعون يف يافا، يف 11 اآذار/مار�س 1799''.



123جملة الدراسات الفلسطينية صيف 1382020

 اأو م�سفى ي�سم م�سابين بجائحة 
ّ
اإلى م�سح

الطاعون. هذا موقف جان - فيليب �سيمو 

)Chimot( في بحثه المعنون ''الحقيقة ب�ساأن 
الأكذوبة''،1 والذي ي�سير اإلى اأن الجنرال 

بيرتييه الذي كان وثيق ال�سلة بالحملة ل 

يذكر �سيئًا عن واقعة الزيارة؛ وهذه حال 

بوريين، �سكرتير الجنرال ال�سخ�سي، الذي 

 بالقرب من محجر �سحي، 
ّ
يقول اإن الجنرال مر

فلكز ح�سانه وم�سى �سريعًا! ''األي�ست يافا غرو 

كذبة �سغيرة داخل خطاأ ج�سيم، اأو خطاأ ج�سيم 

�سمن مدخل م�ستهى اإلى نيران الحلم 

ال�ست�سراقي؟''، يت�ساءل �سيمو، وي�سيف: ''اإذا 

انزلقنا من و�سف الترقيع المعتاد داخل 

'جهاز الدولة الأيديولوجي'، اإلى مو�سع نظري 

اأكثر، ف�سيقال اإن مر�سى الطاعون ]في لوحة 

غرو[ لي�سوا ا�ستعارة ت�سف اأكذوبة، بل 

لها اإلى نموذج م�سطنع.''
ّ
تم�سخها وتحو

وهنا، يجب اأّل نن�سى حقيقة اأن الطاعون 

اأ�ساب الجي�ش الفرن�سي في الإ�سكندرية 

ودمياط اأوًل، ثم ا�ستدت وطاأته خالل الحملة 

ال�سورية، وفي اأثناء ح�سار يافا تحديداً، حتى 

اإن الم�سادر التاريخية اأ�سارت اإلى قرابة 30 

وفاة يوميًا؛ وعلى الرغم من ذلك رف�ش 

بونابرت، و�سباطه الأطباء من ورائه، 

ا�ستخدام م�سطلح ''وباء''، واكتفوا بالحديث 

ى'' غير معدية، اإلى اأن تفاقم انت�سار 
ّ
عن ''حم

المر�ش وبلغت حدته درجة لم تعد تحتمل 

الإنكار )في الجزء ال�سفلي الأيمن من لوحة 

غرو يبدو بين الم�سابين �سابط فرن�سي 

طبيب(. وهنا واحدة من مفارقات البعد 

البروباغندي في اللوحة: تلفيق �سجاعة 

الجنرال في لم�ش دمامل الطاعون، من جهة، 

وطماأنة الراأي العام الفرن�سي اإلى اأن الطاعون 

لي�ش معديًا باللم�ش، من جهة ثانية. وعلى 

ا على 
ّ
والتي �سي�سبح لها مقّلدون من بعد''. اأم

اأر�ش الواقع، و�سلوك الجنرال في ا�ستباحة 

يافا تحديداً خالل ذلك الطور من ''التفاني 

الرفيع'' ذاته، فاإن الموؤرخين، في اأغلبيتهم، 

والفرن�سيين منهم قبل �سواهم، اتفقوا على اأنها 

كانت في عداد الأب�سع والأ�سد وح�سية ودموية 

على مدار التاريخ.

فعلى �سبيل المثال، يكتب جاك - فرن�سوا 

ميو )Miot( في ''مذكرات لخدمة تاريخ 

البعثات في م�سر و�سورية'' )1814(، اأن 

ا�ستذكار وقائع ح�سار يافا ''ترجف له يدي، 

التي عجزت عن كتابة الأهوال كلها''، وفي 

عدادها اأن بونابرت توا�سل مع حاكم يافا 

عبد اللـه بك واأعطاه الأمان والوعد 

بالمحافظة على اأرواح جنوده اإذا ا�ست�سلم، ثم 

نق�ش ما وعد به واأمر بارتكاب المذبحة 

المعروفة التي اأفنت 3000 اإلى 4000 من 

اأفراد الحامية. ومن اأجل توفير الطلقات، 

�سدرت الأوامر با�ستخدام الحراب وال�سالح 

الأبي�ش، وطورد الذين نجحوا في الفرار اإلى 

البحر فح�سدتهم بنادق الفرن�سيين حتى انقلب 

لون الأمواج اإلى الأحمر. بين تلك الأهوال، 

اأي�سًا، اإ�سدار بونابرت اأمراً اإلى رونيه - 

دوفري�ش ديجونيت، كبير الأطباء في الجي�ش، 

باإفناء 30 من الجنود الفرن�سيين المر�سى 

والمعاقين عن طريق حقنهم بجرعات �سامة 

من �سبغة الأفيون؛ وحين رف�ش ال�سابط 

تنفيذ الأمر لجاأ الجنرال اإلى كبير ال�سيادلة 

الذي امتثل لالأمر، وُتركت جثث الجنود الموتى 

ملقاة في العراء على جبل الكرمل.

عالوة على ذلك، فاإن بع�ش الأبحاث 

الفرن�سية ي�سكك في �سحة الزيارة التي 

ت�سورها لوحة غرو، بل يذهب البع�ش اإلى 

درجة النفي التام لأي زيارة قام بها بونابرت 
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فيها الجنرال و�سباطه، الأمر الذي يميز تلك 

اللوحة من، اأو ربما ي�سعها في تعار�ش مع 

اأعمال اأُخرى بارزة �سهدتها الحقبة 

البونابرتية ذاتها، كلوحة غرو نف�سه، 

''بونابرت يخاطب الجي�ش قبل معركة 

الأهرامات'' )1810(، اأو لوحة غيران 

''بونابرت يعفو عن متمردي القاهرة''. ولي�ش 

اأقل اإثارة لالهتمام اأن يقع الختيار في �سنة 

ل جائزة اللوحة 
ْ
1810 على عمل غرو لَني

الع�سكرية الأرفع خالل اأعوام الإمبراطورية 

البونابرتية باأ�سرها، وذلك على الرغم من اأن 

المناخ الثوري في تلك الفترة كان يفرد 

تبجياًل خا�سًا للمواطن الجندي، ولم تكن 

�سورته �سحية الطاعون )خارج فرن�سا، في 

يافا، وابن البلد العربي يقّدم له الخبز!( هي 

المثال المرتجى ال�سعيد! فكيف اإذا كانت 

للر�سام ذاته الذي قّدم الجندي الفرن�سي في 

ف، في لوحته 
ّ
اإهاب ثوري وجمهوري م�سر

''معركة النا�سرة''؟

وتقتب�ش غريغ�سبي حواراً جرى خالل 

معر�ش 1804 بين غرو واأحد الم�ساهدين:

- هل مر�سى الطاعون هوؤلء من م�سر؟

- كال، بل هم فرن�سيون.

- فلماذا، اإذاً، اتخذوا لأنف�سهم هيئة م�سر 

و�سخ�سيتها؟

وتعّلق غريغ�سبي: ''في هذا العك�ش المزاجي 

للتعار�ش ال�ست�سراقي بين الإن�سان المدني 

والبربري، من الوا�سح اأن لوحة غرو تزعزع 

الفترا�ش ال�سهل المرتبط بعمليات الر�سم 

ال�ست�سراقي، وهو ر�سم ا�ستقر دائمًا على 

تعظيم الغرب وتهمي�ش ال�سرق، �سمنًا على 

الأقل اإذا لم يكن �سراحة. وو�سعية العك�ش في 

لوحة غرو تف�سر ال�سبب في اأن موؤرخي الفن 

الحديث ف�سلوا على نطاق عري�ش في مناق�سة 

نحو ما، وفي نق�ش �سمني لوظيفة الملك 

ال�سافي باللم�ش، يبدو بونابرت في لوحة غرو 

اأقرب اإلى تج�سيد عقالنية ع�سر الأنوار في 

نفي الخزعبالت والخرافات ب�سدد الطاعون، 

عن طريق اإعطاء القدوة ولم�ش الج�سد 

الم�ساب.

 Darcy( دار�سي غريمالدو غريغ�سبي

Grimaldo Grigsby(، اأ�ستاذة تاريخ الفن في 
جامعة كاليفورنيا، ت�ساجل من جانبها باأن 

عمل غرو اأعمق مغزى، واأخطر وظيفة من 

مجرد تجميل وجه الإمبراطور الذي بات 

قبيحًا بعد انك�سارات عكا واأخبار جرائم 

ر�ست على الجمهور 
ُ
الحرب. فاللوحة ع

الفرن�سي خالل مرحلة �سيا�سية بالغة الدقة 

في حياة فرن�سا انطوت على النتقال من 

النظام القن�سلي اإلى الإمبراطورية، واإعالن 

تتويج بونابرت في الربيع ال�سابق ثم تاأجيله 

 معاهدة 
ّ
اإلى كانون الأول/دي�سمبر، وطي

اأميان مع اإنكلترا، وتعاظم الموؤامرات الملكية 

�سد بونابرت. وبهذا المعنى فاإن لوحة غرو لم 

تكن تمجد الإمبراطور فقط، بل كانت تقتحم 

الف�ساء العام اأي�سًا، مت�سلحة بعدة ا�ست�سراقية 

خا�سة، وت�ستحث مزيداً من ال�سقاق داخل 

�سفوف الجمهوريين والملكيين على حد �سواء، 

وتمنح ال�سلطة هوام�ش اإ�سافية للمناورة بين 

�سيا�سات الداخل والخارج.2

وفي نهاية المطاف، تتابع غريغ�سبي اأن 

هذه لوحة تمتعت ب�سعبية وا�سعة لأنها على 

�سلة بالإمبراطور وحملَتيه في م�سر و�سورية، 

لكنها للغرابة ل تلتقط برهة مجيدة اأو واقعة 

ت�ستدعي الفخار الوطني، على غرار معارك 

بونابرت الظافرة مثاًل، بل تبدو محزنة 

وماأ�سوية ومحبطة، وتظهر كامدة قاتمة 

ب�سرف النظر عن م�ساحات ال�سياء التي ي�سبح 
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م�سر �سابقة ذات دللة كبرى، وتعود اإلى �سنة 

1672 حين �سافر العالم والريا�سي الألماني 

ال�سهير غوتفريد ليبنتز اإلى باري�ش للقاء الملك 

ا�سه المعنون 
ّ
لوي�ش الرابع ع�سر وتقديم كر

''اأفكار حول ال�سالمة العامة'' له، والذي يقترح 

فيه اأن تت�سالح الدول الأوروبية وتكّف عن 

خو�ش الحروب بين بع�سها، واأن تتوجه في 

المقابل اإلى غزو العالم الم�سلم. م�ستهل 

الم�سروع اأن يبداأ الجي�ش الفرن�سي باحتالل 

م�سر، بحيث ''ت�سبح فرن�سا �سيدة المتو�سط، 

وحجر الزاوية في الإمبراطورية الفرن�سية، 

والمدخل اإلى ال�سيطرة على طريق الهند.''3 وقد 

توقف اإدوارد �سعيد في كتابه ''ال�ست�سراق'' 

)1978(، عند التحالف الوثيق بين 

الإمبراطورية وعلوم ال�ست�سراق �سمن �سياق 

تلك الحملة، فتناول كتاب ''و�سف م�سر'' 

باعتباره اأولى ثمار التعاون بين الغازي 

الع�سكري والغازي الباحث، وقارنه بكتاب 

الجبرتي ''عجائب الآثار في التراجم 

والأخبار''. ومن المعروف اأن خال�سات �سعيد 

اقت�سرت على الموؤلفات المكتوبة والمادة 

الخطابية، فلم يناق�ش ميادين ال�ست�سراق 

الفرن�سي الأُخرى، كالفنون الت�سكيلية مو�سوع 

هذه ال�سطور، على �سبيل المثال.

وفي اإطار الماآلت المنطقية ل�سياقات 

كهذه، ي�سعب ا�ستبعاد تاأثيرات تلك الحقبة، 

واأعمال غرو ال�ست�سراقية، ولوحة طاعون يافا 

تحديداً، في التكوين المتدرج لتيار مواٍز 

ا�ست�سراقي بدوره، لكنه اأكثر تركيزاً على 

منعطفات التاريخ الكبرى ولي�ش الأفراد 

العظماء وحدهم، مثلما هو الأمر في التكليف 

الر�سمي الذي تلقاه اأوجين دولكروا في �سنة 

1840 لر�سم لوحة ''دخول ال�سليبيين اإلى 

الق�سطنطينية''، كي تو�سع في متحف تاريخ 

اللوحة بم�سطلح ال�سلة ال�ستعمارية بين 

لوا اإبداء مالحظات عامة ب�ساأن  الثقافات، وف�سّ

طابعها الإكزوتيكي وال�ست�سراقي، وتمجيدها 

ل�سخ�سية نابليون من زاوية البروباغندا.''

وفي الواقع، فاإن اأغلبية القراءات في عمل 

غرو لم تتوقف عند، وكثير منها لم يتنبه اإلى 

ما عك�سته عنا�سرها من توتر بين المفاهيم 

الوطنية الكال�سيكية ب�ساأن الهوية بم�سطلح 

�سل�سلة التمثيالت التي يج�سدها بونابرت اأوًل، 

و�سباطه من حوله وبعده تاليًا، وبين تلك 

المفاهيم التي باتت متورطة في ثنائيات 

ر، 
َ
متعار�سة من طراز الم�ستعِمر والم�ستعم

الذات والآخر، الفرن�سي والعربي، و�سوًل اإلى 

الخلفية الوقائعية المبا�سرة في اللوحة: 

المعافى )فرن�سيًا كان اأم عربيًا( اأمام الم�ساب 

بالطاعون )وهو فرن�سي ح�سريًا هذه المرة(. 

ولي�ش تف�سياًل عابراً تلك التحديقة الفريدة 

للعربي حامل �سّلة الخبز، ونظرته من وراء 

الظهر اإلى بونابرت، وبنية ج�سده العمالقة 

والفحولية المنفردة، والمتناظرة عك�سًا مع 

�سخو�ش الفرن�سيين مر�سى الطاعون.

وفي الخلفية الإمبريالية والجيو - 

�سيا�سية العميقة لولدات ال�ست�سراق الفرن�سي 

الأولى كمنت فكرة ت�سكيل ''جي�ش ال�سرق''، في 

ني�سان/اأبريل 1798، وتكليف بونابرت 

بقيادته، و�سط تكّتم �سديد ف�سحته �سريعًا 

ال�ستعدادات الهائلة لبدء حملة م�سر: 

50.000 جندي و�سابط؛ 400 �سفينة حربية؛ 

1000 قطعة مدفعية؛ 700 ح�سان؛ 567 

عربة؛ ف�ساًل عن مفرزة يندر اأن ترافق 

الجيو�ش الغازية، موؤلفة من ع�سرات العلماء 

في التاريخ والجغرافيا والآثار والأديان 

والعلوم التطبيقية والمناجم والتعدين. ويجدر 

التذكير هنا باأن للم�سروع الفرن�سي في غزو 
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في فرن�سا، وت�سخير ال�سدمة الثقافية بين 

الم�سجد والدير الأرمني، وا�ستكمال ال�سورة 

ه على 
ّ
التي �سعى بونابرت لإ�ساعتها فور ر�سو

بر م�سر في �سيف �سنة 1798 باأنه ''ال�سر 

ع�سكر الكبير''، و''بونابرتة اأمير الجيو�ش 

الفرن�ساوية'' و''ال�سلطان الكبير علي بونابرت''، 

اأو القائل في من�سور الغزو الأول: ''اأكثر من 

المماليك اأعبد اللـه �سبحانه وتعالى واأحترم 

نبيه والقراآن العظيم.'' وفي التركيز على 

م�سهدية الطاعون تحديداً، محاولة بارعة 

وخبيثة في اآن معًا، بري�سة عالية الموهبة، 

وباأ�سلوبية ا�ست�سراقية م�ستحدثة اأو غير 

ماألوفة، لعك�ش الآية: حقيقة اقتران الأوبئة 

بالم�ساريع ال�ستعمارية في مجملها، 

وبالحملة الفرن�سية على م�سر و�سورية ب�سورة 

خا�سة. واإلى جانب هذا، ل �سير اأن يبدو 

الطاعون ا�ستعارة من نوع ما، تختزل �سرور 

ال�سرق ومعا�سيه، وتج�سد ما حمله الإمبراطور 

على كتفيه من اأعباء تمدين الهمج! 

فرن�سا داخل ق�سر فر�ساي. وهكذا فاإن لوحة 

''بونابرت يزور �سحايا الطاعون في يافا، في 

11 اآذار/مار�ش 1799'' اأكثر من مجرد 

''خبطة'' بروباغندا تلفيقية، لأنها لم تخدم 

فقط �سل�سلة غايات �سيا�سية في طور بالغ 

الحرج، بل انتهت اأي�سًا، اإلى تر�سيخ خّط 

ا�ست�سراقي �سيتنامى ويتعاظم وي�ستقر في 

الت�سكيل الفرن�سي بدءاً من مطالع القرن 

التا�سع ع�سر، ويبلغ ذرى فنية م�سهودة عند 

اأمثال جان - ليون جيروم وجان - دومينيك 

اأنغر، واأوجين فرومنتان. ولي�ش عبثًا اأن 

اللوحة ال�سخمة المقايي�ش، تحت�سد فيها 

عنا�سر تجميل الجنرال وتمجيده، على خلفية 

ا�ست�سراقية مبهرة وجذابة وجديرة باإطالق 

المخيلة ال�سعبية، مع مراعاة متطلب خا�ش 

حا�سم: اأّل يكون م�سرحها عاديًا اأو ماألوفًا، 

واأن يوحي بالم�سجد من دون �سواه.
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