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 نظرة   على   الزجاج   المصري   الملون:   نوافذ   الزجاج   الملون   في   مبنى   لیلیان   ماسي   بجامعة   تورونتو

الكالسیكي الطراز من جدید مبنى المدینة بوسط مزدحم شارع في الملكي أونتاریو لمتحف المقابل الجانب على                  یقع
جامعة حرم إلى كإضافة ،1912-1908 الفترة خالل شید الذي المبنى، بناء وتم العشرین. القرن أوائل منذ                  الجدید
یشیر ما دائمًا تورونتو جامعة في الوسطى القرون دراسات ومركز الكالسیكیات قسم فإن مناسب، نحو وعلى                  تورونتو.
الملونة الزجاجیة النوافذ من مجموعة إلى النظر للزائرین یمكن الداخل، في ذلك، ومع بیته. أنه على المبنى هذا                    إلى

 والمزخرفة   بشكل   جمیل   ومعقد   حول   الكثیر   من   المواضیع   المصریة.

 

 تاریخ   المبنى

بناء أجل من تورونتو جامعة إلى دوالر ملیون بنصف (1915-1854) تریبل ماسي لیلیان تبرعت ،1906 عام                  وفي
الفصول فقط تستضیف أن الجدیدة اإلضافة هذه من الغرض یكن ولم حدیثًا. شید الذي األسرة" "علوم لقسم جدید                    مبنى
لطالبات اآلن) یعمل یعد لم (الذي سباحة وحمام الریاضیة لأللعاب صالة توفیر أجل من أیضًا بل والمكاتب،                   الدراسیة
مبنى تصمیم وتم السناء. لألساتذة قسم كأول الجامعة تاریخ في كبیرة أهمیة له األسرة" "علوم قسم وتأسیس                   الجامعة.
الكالسیكي الطراز على وبني (1933-1854) میلر" إم. "جورج تورونتو من المعماري المهندس قبل من ماسي                 لیلیان
الكندي األعمال لرجل الشهیر الرومانسي المنزل نفسه المعماري المهندس صمم كما البارزة. األیونیة األعمدة                مع
جامعة تخدم التي الرومانیة الكاثولیكیة الكنیسة - نیومان" "مركز اآلن علیه یطلق الذي ماثیوز"، دیلوي                 "ویلمت
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ومركز الكالسیكیات قسم منزل وأصبح التغذیة، علوم قسم إلى ماسي لیلیان مبنى انضم السبعینیات، وفي                 تورونتو.
 دراسات   القرون   الوسطى   في   عام   2007   بعد   أن   خضع   المبنى   للتجدیدات.

 استكشاف   العناصر   المصریة

1927-1839) هولیداي هنري البریطاني الفنان قبل من ماسي لیلیان مبنى في الملونة الزجاجیة نوافذ الثالثة تصمیم                 تم
بتكلیف الحالي مكانها في الملون الزجاج نوافذ وضع وتم وستمنستر. لدیر الملون الزجاج من نوافذ أیضًا صمم الذي ،(                   
في الملون الزجاج نوافذ تركیب وتم والمنسوجات. األغذیة إنتاج على مواضیعها تركزت حیث األسرة، علوم قسم                  من

 عام   1915،   بعد   عامین   من   افتتاح   مبنى   لیلیان   ماسي،   ولكن   لألسف،   توفت   لیلیان   ماسي   تریبل   قبل   رؤیتها.

 

الجانب على جمیعها تقع والتي الزجاجیة، النوافذ نحو عینیك یأخذ كبیر درج استقبالك في یكون المبنى، تدخل                   وعندما
الهیروغلیفیة النصوص كالسیكي.وتشكل فني أسلوب في وتظهر اللون الزاهي بزجاجها وتتمیز المبنى، من               الشرقي
أیضًا شوبرت شوبیرت".وأشار "ستیفن المصریات عالم قبل من مؤخرًا وترجمت للقراءة، قابلة جمل النوافذ هذه                 في

 إلى   أن   الكلمات   الهیروغلیفیة   في   إحدى   النوافذ   تم   كتابتها   بطریقة   معكوسة!

سیدات ثالث فوق بجناحیه یمتد الذي الشمس قرص مثل نموذجیة مصریة عناصر على الوسطى النافذة                 وتحتوي
إلى اإلشارة في ترغب لم ماسي لیلیان أن یبدو الملكي، أونتاریو متحف داخل للمراسالت ووفقًا مختلفة. مالبس                   ترتدین
وفوق والروماني؟ الیوناني العصرین في مصر في أنفسنا نتخیل أن علینا فهل الملون، الزجاج في مصریة عناصر                   أي
الشجر. بفروع تغطیتها من الرغم على الشمس، قرص جانبي على الهیروغلیفیة الكلمات من مجموعة هناك                 السیدات،
لهرم المشهور المثال من جیدًا نعرفه الذي زخرفي شریط أو إفریز یوجد الزجاجیة النافذة من العلوي الجزء                   وفي

  زوسر   المدرج   في   سقارة.   وهذه   الزخرفة   شائعة   وتستخدم   في   تزیین   الجزء   العلوي   من   الجدران.



 

أنها على تفسر ما عادة أنها حین وفي القدیمة. الدولة في المسؤولین بمقابر عادة واإلنتاج المنزلي العمل مشاهد                    وترتبط
مدى وعلى قبره. في لیضعها منها یشاء ما اختیار القبر لمالك یمكن كبیرة مجموعة تشكل فإنها الیومیة، الحیاة                    تمثل
"ستیفن الفنان مذكرات إلى النظر وعند المدهشة. المشاهد لهذه الرسومات من العدید نسخ تم الماضیة، القلیلة                  القرون
كارل من لكل الضخمة األعمال إلى الوصول إمكانیة لدیه كان هولیداي" "هنري أن إلى أشار أنه نجد                   شوبرت"
الفن جوانب من الكثیر توضیح في المدهشة بإسهاماتهم معروفین وكلهم أفینیس. دي وبریس وروزلیني،                ریتشارد،

  المصري   والهندسة   المعماریة.

 

من السفلي الجزء ویظهر األغذیة. بإنتاج تتعلق مشاهد على الكبیر الدرج یسار على الملون الزجاج نافذة                  وتحتوي
آخران اثنان بمیل وراءهم یقف حین في أوزة، ویطهیان صغیرة، أفران بجانب یجلسان وهما الرجال من اثنین                   النافذة
الدرج على أخرى امرأة تنزل بینما الحبوب، تطحنان وهما المرأتین صورة هناك العلوي، الجزء وفي الرجال.                  من
هذه في والروماني الیوناني التأثیر أن حین وفي الطازجة. بالحبوب ملیئ أنه یفترض رأسها على وعاء تحمل                   وهي
فترات من عناصر أیضًا تتضمن الملون الزجاج نوافذ فإن الجدید، الكالسیكي المبنى هذا في ومالئم ملحوظ                  المشاهد



للمملكة الممیزة الباروكات السفلي الجزء خلفیة في الرجالن یرتدي المثال، سبیل على المصري. التاریخ من                 أخرى
 القدیمة   (ویظهران   ربما   في   قمة   السعادة   لوجودهما   داخل   المطبخ!).

 

الجزء وفي وتخزینها. المنسوجات برعایة متعلقة مشاهد على الكبیر الدرج یمین على الملون الزجاج نافذة                 وتحتوي
المبلل الكتان یجففان وهما آخران رجالن یظهر حین في الكتان، من حزمة یغسالن وهما وامرأة رجل یظهر                   السفلي،
ثالثة یقوم بینما العلوي، الطابق إلى الدرج تصعد وهي المنتصف في امرأة وتظهر عمود. حول بإحكام لفه طریق                    عن
من أعمدة ثالثة من حزمة النافذة من العلوي الجزء ویدعم والمجففة. المصبوغة الكتان لفائف بتعبئة آخرین                  أشخاص

 البردي   المزین   بأعمدة   مفتوحة   ومغلقة   من   زهرة   اللوتس.

 

جانب بالتأكید علیه یخفى ال جیدًا المبنى یعرف ومن الشمالي. الجانب على موناكو نادي على المبنى یحتوي                   والیوم،
الكثیرون یزور الحال، وبطبیعة األحیان. من كثیر في عنه معلن غیر شيء ولكنه الداخل، في المصریة                  الحضارة
لیلیان مبنى داخل المخفى المصرى الكنز إدراك دون الطریق من اآلخر الجانب على الشهیر الملكي أونتاریو                  متحف

 ماسي.   وإذا   كانوا   على   علم،   لكان   المبنى   مفتوحاً   للجمهور   المصطفین   من   أجل   زیارته...


