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 متحف ركن حلوان
 )ركن فاروق سابقاً(

 عفاف عمر اإلتربىد.  
 

متحف ركن حلوان، متحف جمٌل ٌقع فً بقعة خبلبة على الضفة الشرقٌة      

ك .م.  36حوالً التً تبعد عن القاهرة  –لشاطئ النٌل، بالقرب من مدخل حلوان 

أما المتحف فٌقع على بعد سته كٌلو مترات من غرب مدٌنة حلوان، التً  –جنوباً 

ً وهوائها النقً ومناخها كانت تعتبر من أهدأ وأجمل المناطق، بجوها الصح

، حتى أنها كانت مشتى لؤلمراء والباشوات وأرقى العائبلت، حتى تحولت بعد المعتدل

 ة كبرى فتحول حالها للنقٌض.إلى قلعة صناعٌ 2963ثورة 

كان المكان أصبًل عبارة عن كازٌنو ٌسمى "سان جٌوفانً" وعندما رآه الملك      

، وامر بهدمه وبناء قصر صغٌر مكانه  2949فاروق، أعجب بالمكان واشتراه عام 

، وقد أقٌم 2953وانتهى بعد عام  2952، وقد بدأ البناء 3م 22711على مساحة 

من المساحة الكلٌة، وتم استغبلل المساحة الباقٌة كحدٌقة  3م551حة المبنى على مسا

تحتوي على مجموعة كبٌرة من األشجار خاصة المانجو والنباتات النادرة، وأحٌط 

 .( 2) صورة رقم   المكان بسور من الحجر

من ٌنظر إلى مبنى المتحف من الضفة المقابلة من النٌل، أو من المراكب      

مبلءمة  –بمحازاة المتحف ٌرى تحفه معمارٌة على شكل سفٌنة  المسافرة فٌه

وقد أمر الملك فاروق بتشٌٌده لٌكون استراحة له، وكان (  3) صورة رقم  للمكان_ 

محباً لبناء استراحات لٌقضً بها أوقاتاً حرة للترفٌه بعٌداً عن القصور الملكٌة، وكان 

 .2المكان بمبناه ٌسمى )ركن فاروق(

، مع ما تم مصادرته من القصور الملكٌة 2963م مصادرة المبنى بعد ثورة وقد ت     

 وتحوٌل الكثٌر منها إلى متاحف تابعة للدولة.

ولقد تنقلت تبعٌة المتحف بٌن عدة جهات، حتى استقر أخٌراً تابعاً لهٌئة اآلثار      

نظراً لتعدد  )إدارة المتاحف التارٌخٌة( لٌبدأ إعداده كمتحف من المتاحف الهامة ولكن

جهات تبعٌة وتنقل بعض مقتنٌاته، فقد أصبحت مقتٌنات المتحف خلٌطاً من استراحة 

الهرم )وكانت للملك فاروق أٌضاً( وبعض القصور الملكٌة مع نقل بعض مقتنٌات 
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المتحف ألماكن أخرى كمتاحف وقصور ملكٌة، ولكن ٌظل بالمتحف من المقتنٌات ما 

 دٌد قرٌباً.ٌبهر آملٌن إعادة فتحه من ج

وكما ذكرنا من قبل ٌحٌط بالمكان سور من الحجر، ٌوجد به من األمام ثبلث      

بوابات حدٌدٌة، واحدة من ناحٌة النٌل واثنتان فً الواجهة، علٌهم التاج الملكً واسم 

 الملك فاروق بالخط الدٌوانً.

الٌمٌن والٌسار، وبجانب البوابتان األمامٌتان من الداخل حجرتٌن مستحدثتٌن عن      

إحداهما للتفتٌش اإللٌكترونً للزائرٌن واألخرى خاصة بالشرطة ثم مساحة كبٌرة بها 

 .3ٌن مزروعات رائعة ثم مبنى المتحفمن الوسط ومن الجانب

 الطابق األرضي:

وكان خاص بالخدم والمطابخ وخدمات االستراحة من مغسلة ومخازن وغٌرها،      

األمناء وإدارة المتحف وقسم الترمٌم وقاعتان كبٌرتان بالوسط وٌشغله حالٌا غرفة 

وٌوجد باب صغٌر جانبى، وباب كبٌر ٌفتح من األمام على مساحة خلفٌة واسعة، بها 

)  نافورة مكونة من ثبلثة تماثٌل ألطفال مجنحه ٌنفخ كل منه فً بوق ٌخرج منه الماء

 .(  4صورة رقم  

 الطابق األول:

الرئٌسً وٌتم الصعود إلٌه بسلم عرٌض من الرخام، بأعبله من وهو المبنى      

الجانبٌن فازتٌن كبٌرتٌن ٌفضً لردهه فسٌحه وعلى الٌمٌن باب كبٌر على جانبٌه 

وٌتم الدخول  ( 5)صورة رقم  فازتٌن من البازلت األسود على شكل زهرتً اللوتس

برونز الملون أكبر من إلى البهو الرئٌسى وٌضم مقتنٌات رائعة أبرزها تمثال من ال

الحجم الطبٌعً بقلٌل لسٌدة فرعونٌة سمراء تعزف على آلة الهارب )التمثال من 

صنع الفنان كوردٌة وهو صانع تمثال إبراهٌم باشا بمٌدان األوبرا(. وقد تم نقل تمثال 

هذه السٌدة إلى األكادٌمٌة المصرٌة بروما وبصدد إرجاعه إلى المتحف بعد 

 (. 6) صورة رقم   المطالبات بذلك

ٌوجد خلف التمثال كنسوالن ٌزٌنان الحائط عن الٌمٌن والٌسار، وهما من      

النحاس على شكل ورق الشجر ومثبتان على قاعدتٌن من األلباستر على شكل نصف 

دائرة ومثبت خلف كل منهما مرآه أعبله على شكل نصف دائرة ٌعرض على قاعدتى 

هما تحمل جره واألخرى تحمل ون لفبلحتٌن احدالكنسولٌن تمثاالن من االنتٌم

 .4نجرتٌ

                                                             
 .من تقارير االدارة العامة للمتاحف التاريخية - 5
 من تقارير الباحثة أثناء العمل. - 5
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كما ٌوجد دوالبٌن من خشب الجوز، أحدهما مطعم بالصدف والسن والقشرة      

واآلخر بالسن والقشرة ، األول على شكل واجهة قصر فرعونً مزٌن من أعلى 

بحلٌات من الخشب على شكل حٌات الكوبرا المجسمة، والدوالب اآلخر على شكل 

جهة معبد فرعونً أٌضاً وواجهة الدوالبٌن من الزجاج كما أن بهما أرفف زجاجٌة وا

 -منها: ( 7)صورة رقم   ٌعرض علٌها العدٌد من التحف الرائعة

 .علبة سجائر من الفضة على الطراز الفرعونً مستطٌلة الشكل 

  ساعة مكتب مذهبة على الطراز الفرعونً، عبارة عن لوح مستطٌل من

ٌعلوه قرص الساعة والعقربان من الذهب وٌمثل أرقام الساعة أثنا الزجاج 

عشر فصاً من الزمرد، وأسفل قرص الساعة رسوم فرعونٌة من الذهب 

تمثل احتفاالت عٌد  جلوس، على قاعدة من درجتٌن من الذهب والساعة 

ترتكز على قاعدة مستطٌلة من حجر المبلكٌت مثبت علٌها من األمام شرٌحة 

كتب علٌها إهداء للملك فاروق باللغة الفرنسٌة، والساعة داخل  من الذهب

 علٌه شمواه على شكل معبد فرعونً.

  ًعلبه مجوهرات من النحاس المطلً بالذهب على شكل واجهة معبد فرعون

 والغطاء له مقبض على شكل تمثال بارز المرأة تعزف على الهارب.

 لعقٌق البنً، بداخلها هرم من الرخام األبٌض علٌه قطعة بٌضاوٌة من ا

صورة بالحفر لوجه الملك فؤاد من المرجان األبٌض علٌه التاج الملكً على 

 شكل حلٌه زخرفٌة بارزة.

  ( تمثال من البرونز لثبلث فتٌات عراٌا ٌجلسن على صخرة، ٌمثلن الحكمة

ال أسمع .. ال أرى .. ال أتكلم( والتمثال ٌرتكز على قاعدة بٌضاوٌة على 

 شكل صخرة.

  ساعه مكتب من البرونز على شكل معبد ٌرتكز على أرجل على شكل

 سلحفاه، واجهة الساعة مذهبه وأرقامها ببلتٌنٌة.

  سم علٌها تمثال 9ساعه من العاج على هٌئة واجهة معبد فرعونً بارتفاع

 من الفضة ألبً الهول على قاعدة من الفضة.

 مدهونة باألستر كما ٌعرض بالبهو أٌضاً ترابٌزة من خشب الجوز الترك ً

ومطعمه بالصدف والسن والقشرة، مشغولة باألوٌما على الطراز الفرعونً، 

وٌزٌن قرص الترابٌزة منظر فرعونً لرحلة صٌد نٌلٌة، وللترابٌزة أربعة 

أرجل على شكل حوافر حٌوان وٌحمل القرص من أسفل عمودٌن مخروطً 
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وٌدٌه قرص مل على رأسه الشكل من الخشب، بٌنهما تمثال لرجل ٌح

 (. 7)صورة رقم   5الترابٌزة

  والبهو الرئٌس ٌؤدي إلى قاعة فسٌحة تنقسم لجزأٌن، األٌمن وٌشتمل على

حجرة السفرة وتتكون من ترابٌزة مستطٌلة من خشب الزان، ولها قرص من 

الرخام البنً المجزع، وترتكز على قاعدتٌن من الخشب مربعتً الشكل ٌعلو 

(كرسً من 23من الخشب، وٌحٌط بالترابٌزة )كل بٌنهما زهرٌة مجسمة 

خشب الزان المدهون بالبلكٌه الفستقً والقاعدة والظهر من الخٌزران 

بوفٌه  3المضفر )طراز لوٌس السادس عشر(، وعلى جانبً الترابٌزة ٌوجد 

من خشب البلوط المحلً برسوم فرعونٌة، كما ٌعرض على ترابٌزة السفرة 

تكز على طبق بٌضاوي من الفضة أٌضاً علٌه سلطانٌة كبٌرة من الفضة تر

 .(  8)صورة رقم   نقوش بارزة تمثل خوذه وبعض األدوات الحربٌة

  أما الجانب األٌسر من القاعة وٌسمى قاعة التدخٌن وتحتوي على أجمل ما

فً المتحف من معروضات، توجد به مدخنة، وٌعرض به مجموعه من 

وز المذهب على الطراز الكراسً واألرائك المصنوعه من خشب الج

الفرعونً، ومعظمها به نقوش بارزه وأهم تلك المعروضات والتً صنعت 

كلها مطابقه تماما آلثار توت عنخ آمون، هو كرسً العرش بما ٌمٌزه من 

رسوم وزخارف بارزة ومذهبه تمثل الملك توت عنخ آمون جالساً وأمامه 

لى الشمس وعلى جانبٌه زوجته تقدم له إناء العطر، وٌعلو المنظر آتون إ

خراطٌش بداخلها اسم الملك والملكة، تحمٌها اآللهة الفرعونٌة على شكل حٌه 

 .(9) صورة رقم     الكوبرا

  ٌوجد أٌضاً صندوق مستطٌل من خشب الجوز على الطراز الفرعونً به

رادٌو وجهاز اسطوانات، وملون بالمٌنا ومطعم بالصدف والسن، وٌزٌنه 

د علٌه ثبلثه خراطٌش كتب على األوسط منها اسم الملك بعض األعمده وٌوج

فاروق بالهٌروغلٌفٌه، ومحلى من أعلى بتاج الوجهٌن، كما ٌوجد برافان 

بثبلث ضلف من خشب الجوز المطعم بالصدف والقشرة من جهة واحده، 

علٌه رسوم ونقوش فرعونٌة تمثل الحساب بعد الموت وبعض الزخارف 

ومنظر لملك ٌقدم القرابٌن وٌتوسط األطار من أعلى المفرغة لمفتاح الحٌاه، 

                                                             
  –عمٌد المعهد العالى للفنون التطبٌقٌة مدٌنة السادس من اكتوبر  –د/ محمود عبد العال  - 4

الشركة المصرٌة العالمٌة  –المدرسة الصناعٌة االلهامٌة جزء من تراث مصر التعلٌمى والفنى 
 . 334للنشر والترجمة ص 
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حلٌه مطعمه على شكل قرص الشمس المجنح "ٌحٌط به حٌتً الكوبرا وتزٌن 

البرافان وحدات من زهر اللوتس" )كان الملك فاروق هو الذي أمر بصنع 

 وقد تمت صناعتها فً مدرسة طنطا الصناعٌة -تلك التحف الفرعونٌة

 (. 21رة رقم  )صو المهنٌة للحرفٌٌن(

  كما ٌوجد فً المتحف طقم أنترٌه من خشب األرو، منجد بجلد الغزال برسوم

 فوتٌه. 3فرعونٌة بارزة عبارة عن كنبه و

 ولهذه القاعه تراس كبٌر ٌطل على النٌل بشرفات صغٌره نصف دائرٌة  (

 .( 22صورة رقم 

  والجنوبوٌعرض بجانبٌه تمثاالن بالحجم الطبٌعً لسٌدتٌن تمثبلن الشمال 

وإلى الٌسار من البهو الرئٌسً بالمدخل ٌوجد جناح النوم،  (23)صورة رقم 

وهو عبارة عن ردهة داخلٌه بها بعض المعروضات عبارة عن لوحات 

 زٌتٌة على الحوائط.

  ٌوجد لوحات بالمتحف كله وفاترٌنة على هٌئة مكتب من خشب الجوز

 رض بتلك الفترٌنة.المطعم بالسن والقشرة على الطراز الفرعونً وٌع

  طاوله من الخشب على هٌئة كتاب مطعم بالصدف واألبنوس على الطراز

 .6الفرعونً واحجار اللعب من السن واألبنوس أما الزهر فمن الصدف

  كما ٌوجد شطرنج على شكل علبه من خشب الجوز التركً مدهون باألستر

ة على ومطعم بالصدف واألبنوس والسن والقشرة، علٌها زخارف هندسٌ

 شكل إطارات متتالٌة وخطوط أفقٌة مطعمه بالعظم.

  ومن ضمن المعروضات: نموذج لسفٌنة من الخشب المشغول باألوٌما مثبت

علٌها عمود اسطوانً ٌحمل الصاري والشراع من خشب األبنوس وهً ذات 

قاعدة من المعدن والخشب ومن هذه الردهة ٌوجد حجرتا نوم الملك والملكة 

 د حمام مستقل.ولكل حجرة ٌوج

  حجرة نوم الملك فاروق بها فاخر األثاث، ومعلق فوق السرٌر صورة زفافه

 .(24) صورة رقم   بالملكة نارٌمان

  وٌوجد بحجرة الملكة مهد األمٌر أحمد فؤاد، وهو بٌضاوي الشكل من خشب

البلوط المشغول باألوٌما على طراز فرعونً، والسرٌر محمول على 

لجانبٌن وٌرتكزان على تمثالٌن لفهدٌن من المعدن، عمودٌن مخروطٌن من ا

                                                             
 .142 – 144المرجع السابق ص  - 2



    61 العربيدراسات في آثار الوطن  

245 

وبأعلى السرٌر حلٌه معدنٌة على شكل تمثال ألمرأة فرعونٌة تحمل بٌن 

ٌدٌها التاج الذي ٌتدلى منه الناموسٌة، وٌزٌن السرٌر وحدات زخرفٌة 

تحمل شعار األقالٌم المصرٌة مستدٌرة من المعدن، متجاورة لمٌدالٌات 

على واجهة السرٌر ومن أعلى كتب اسم ولً العهد )أحمد ( أقلٌم 53)بعدد

فؤاد( ٌعلوه التاج الملكً وكتب تحت األسم بالمعدن )أمٌر الصعٌد( والسرٌر 

           منجد من الداخل بالحرٌر والدانتٌل الفستقً وله مخده نصف دائرٌة

وٌعرض فوق سرٌر الملكة لوحة زٌتٌة للملك فاروق  ،(25صورة رقم )

 بى.وهو ص

  ٌوجد فً الجهه الشرقٌة من الردهه المستطٌلة التً تضم هاتٌن الحجرتٌن

غرفة بزجاج ملون كان ٌشغلها حمام شمس للملك والملكة، وٌشغله حالٌاً 

 .7دوالبات مخزن بها عهده الصٌنً

  ٌجمع حجرتً الملك والملكة والحمامان تراس كبٌر مستطٌل ٌطل على

عه األثرٌة باألقصر وطرٌق ه المجموالحدٌقة الخلفٌة للمتحف وٌعرض ب

من الجص على قاعدة مستطٌلة من خشب األرو مقسم إلً سبعه  الكباش

 .( 26) صورة رقم  أقسام

  وٌوجد بهذا الطابق )أوفٌس( إلعداد الطعام قبل تقدٌمه على السفرة، وٌرفع

الطعام إلٌه من المطبخ الذي ٌقع فً الطابق األرضً، بواسطه مصعد 

 صغٌر.    

 ( طقم ٌحتوي 32ٌوجد بالمتحف مجموعة من أطقم الصٌنً ٌبلغ عددها )

( قطعة ترجع لعهد الملك فاروق، تم نقلها من قصر عابدٌن 711على )

 ٌزٌنها جمٌعاً رسم التاج الملكً المذهب.

  وٌوجد بالمتحف أٌضاً مجموعات من العمبلت الورقٌة والمعدنٌة من عصور

قطعة، بعضها ٌرجع إلى  243على  ( مجموعة تحتوي68مختلفة ، وهى )

هـ ، والبعض اآلخر ٌرجع  2427عصر السلطان )محمد عبد المجٌد( عام 

إلى عصر الملك فؤاد والملك فاروق، وٌوجد أٌضاً بعض العمبلت الورقٌة 

والمعدنٌة ترجع إلى عصر الرئٌس جمال عبد الناصر وهً عبارة عن 

أللفً لآلزهر )جنٌه معدن( عمبلت تذكارٌة تمثل مناسبات خاصة كالعٌد ا

( 2975ماٌو  27وعمله أخرى علٌها رسم ٌمثل تحوٌل مجرى النٌل )
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وبعض العمبلت ٌزٌنها صورة الملوك والرؤساء الذٌن حكموا فً فترة صنع 

 هذه العمبلت.

  ومن معروضات المتحف تمثال للملك مٌنا من الفضه )مقلد( على قاعدة

ومن الخلف مكتوب )بمناسبة  (Narmer)مستطٌلة علٌها كتابة من األمام 

 . 25/23/2941افتتاح قناطر نجع حمادي( 

  علبة سجائر من الفضة مستطٌلة الشكل تراث فرعونً، ٌحلً الواجهة برج

ٌفتح وٌغلق علٌه زخارف برسوم فرعونٌة بارزة أما الغطاء فٌحٌط به 

ه زخارف بارزة على هٌئة قشور سمك، ومن الجانبٌن علبتٌن بارزتٌن لوج

أبو الهول ٌحصران بٌنهما شكل مستطٌل من المٌنا الخضراء ٌعلوه هبلل 

وثبلث نجوم وأسفل السطح البارز للغطاء تاج من المٌنا الخضراء 

 .7والحمراء

  جرس كهربائً على شكل هرم من حجر الٌشب ٌحٌط به حلٌات معدنٌة

مذهبة بفصوص من الماس، وٌعلو قمة الهرم مثلث علٌه ثبلثة فصوص 

رة من الماس تحصر بٌنها بٌت الفص على شكل كأس ٌتوسطه ٌاقوته صغٌ

بٌضاء وٌرتكز الهرم على شنبر مثلث به ثبلثة أرجل على شكل أبى الهول 

 الرابض مجسم وصغٌر وٌوجد أٌضاً بالمتحف.

  كرسى من خشب الجوز التركى على الطراز الفرعونى له قاعدة مستطٌلة

ل )حتحور( تحمل بٌن قرنٌها قرصى رأسٌن من الدوبار المجدول ٌتقدمه 

الشمس المذهبة والمسند الخلفى للكرسى به رسومات فرعونٌة وٌرتكز على 

 أربعة أرجل مخروطٌة. 

  كنبه مستطٌلة من خشب الجوز التركى على الطراز الفرعونى مدهونه

باألستر ومطعمه بالصدف والسن والقشرة ولها قاعدة من الدوبار المجدول 

 طائرٌن ألنثى العقاب وله أربعة أرجل على شكل حافر حٌوان.ٌعلو الظهر 

  كرسى من الخشب الجوز التركى على الطراز الفرعونى مدهون باألستر

ومطعم بالصدف والسن له قاعدة من الدوبار المجدول ٌحلى الظهر طائر 

أنثى العقاب ناشرة جناحٌها تقف على وحدات خشبٌه على شكل أعمدة وله 

 ى شكل حافر حٌوان.أربعة أرجل عل
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  كرسى من الخشب الجوز التركى على الطراز الفرعونى مذهب بالصدف له

قاعدة من الدوبار المجدول ٌحلى الظهر منظر لملكة متوجه حولها اتباعها 

وحولها كتابات ورموز هٌروغلٌفٌة أما خلفٌة الظهر األله )بس( أما الجانبان 

له أربعة أرجل على شكل حافر ٌحلٌهما حشوة تمثل الؤلهة )بس وتاروت( و

 حٌوان.

  كرسى من الخشب الجوز التركى على الطراز الفرعونى مدهون باألستر

ومطعم بالصدف والسن له قاعدة من الدوبار المجدول له جانبان أحداهما 

على شكل وجه آدمى محور بهٌئه حٌوانٌة واألخر على شكل ذٌلٌن ٌلتقٌان 

 مطعمه وله أربعة أرجل آدمٌه. فى وجه الكرسى علٌه زخارف هندسٌه

  علبه مستطٌلة الشكل من الخشب للحلوٌات بغطاء مدهونه باللون االسود

ومزخرفة بالسن والصدف والقشرة برسوم فرعونٌة تمثل منظر لمحكمة 

أوزورٌس والجانبان اآلخران فٌهما منظر لئلله "محت ورت" على شكل 

 رأسها قرص الشمس بقرة على رأسها الرٌشه وهى رمز الحكم وقد عبل

والغطاء على شكل منشور والعلبة من الداخل كتب علٌها " مدرسة طنطا 

 الصناعٌة ".

  تمثال ألبى الهول المجنح بوجه آدمى من الخشب المدهون باألستر ٌرتدى

غطاء الرأس الفرعونىوٌحلى الرقبه قبلده محفورة على الخشب بشكل 

 مه بالحفر.هندسى ٌتدلى منه حلقة دائرٌة بداخلها نج

 الطابق الثاني:

على ٌمٌن ى الرئٌس البهووهو السطح وٌتم الصعود إلٌه بسلم من الرخام من      

) صورة رقم  حائط السلم ٌوجد نافذه زجاجٌة مرسومة باأللوان الزٌتٌة المدخل وعلى

وٌطل السطح من جهتٌن على النٌل وجهتٌن على الحدٌقة، كما ٌحتوي السطح  ،(27

مها الملك ٌوروف فسٌح كان مخصصاً للحفبلت الخاصة، التً كان ٌق على برجولة

فاروق ألصدقائة المقربٌن ، وكان ٌتم تغطٌة السطح بالفراشة التً ٌتم سحبها على 

 .8أسبلك مشدودة على أعمدة مقامة فً جوانب السطح

هات شمالٌة وجنوبٌة، تمتد بطول مساحة متنزوأخٌراً ٌوجد للمتحف والحدٌقة      

الركن، وعلى امتداد ضفة النٌل ٌتوسط المتنزهان مرسى لصٌد السمك ورسو 

 .( 27)صورة رقم  القوارب للنزهة
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( 3(                              ) صورة رقم  2)صورة رقم    

 

   

( 5(                               ) صورة رقم 4) صورة رقم    
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( 7) صورة رقم                      (        6)صورة رقم    

      

( 8(                             )صورة رقم  7) صورة رقم   
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( 21(                               ) صورة رقم  9)صورة رقم   

 

(22) صورة رقم    
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( 23) صـــورة رقــــــــم    

  

( 25) صورة رقم           (               24)صورة رقم   
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( 26) صــــورة رقـــــم   

  

( 27) صورة رقم             (          27)صورة رقم   

 

 


