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ثقافة

الأ�صول الثقافية يف ال�شرق
قال كافافي�س �شاعر الإ�سكندرية :
عندما ت�شرع عائداً الى ايثاكي ال تتعجل...
َّ
تمن �أن تكون الرحلة طويلة...
مليئة بالمغامرات ،غنية بالمعلومات....
فمثل ه��ذه المخاوف لن ت�ص��ادف في طريق
العودة قط...
ما دامت �أفكارك �سامية..
وم��ا دام��ت الم�شاع��ر الت��ي تح��رك ج�سدك
وروحك �صافية تمهل...
تمنَّ ....
َّ
تمن �أن تكون رحلة العودة طويلة،
و�أن تتكرر كثيراً �ساع��ات ال�صبح الباكر� ،أيام
ال�شمو���س ال�صيفي��ة ،فك��م �سيك��ون ال�س��رور
والحبور عندما يبزغ النور،
و�أنت تدخل موانئ تراها لأول مرة.
تريث وتوقف عند تجار فينيقيا...
ثم اقترب من مدن م�صرية كثيرة..
وهناك اطلب العلم ،اطلبه من �أرباب العلم.

ناجح املعموري

هذا الن�ص ال�شعري كاف وحده الخت�صار الدور
امل�ص ��ري القدمي وتو�صيفه جي ��د ًا .وي�ساعد على
�إي�ض ��اح م ��ا و�صل ��ت �إلي ��ه احل�ض ��ارة امل�صري ��ة
القدمي ��ة .الت ��ي مل يعطه ��ا البح ��ث الغرب ��ي م ��ا
ت�ستح ��ق ،من اج ��ل �إ�ضاع ��ة �أو ت�شوي�ش دورها
يف التبادل احل�ض ��اري .لي�س هذا فقط ،بل ذهب
الدر� ��س الغرب ��ي �أك�ث�ر من ه ��ذا ،واندف ��ع لإلغاء
احل ��وار اليون ��اين م ��ع م�ص ��ر من اج ��ل جتوهر
مركزيته ،على الرغم من �أن العديد من امل�ؤرخني
والباحث�ي�ن الغربيني �أن�صفوا م�ص ��ر وما حققته
و�س�أح ��اول الإ�ش ��ارة لبع� ��ض م ��ن تل ��ك الآراء
واحلقائ ��ق ذات ال�صل ��ة املبا�ش ��رة باحل�ض ��ارة
امل�صرية منف ��ردة �أو بو�صفها جزء من احل�ضارة
ال�سامية.
م ��ا زال معن ��ى ا�سم حتوت غ�ي�ر م�ؤك ��د .ور�أ�سه
مماث ��ل ل�شكل الطائر ايي� ��س ،ويعتقد ب�أن الإقليم
اخلام� ��س ع�ش ��ر يف م�ص ��ر هو موطن ��ه ،الن رمز
الطائ ��ر ايي�س كان �سائ ��د ًا هن ��اك .ولأهمية الإله
حتوت تع ��ددت رموزه ،ومل يكت ��ف برمز واحد،
بل حاز اثن�ي�ن ،والثاين هو قرد البابون واختار
امل�صريون قرد البابون حار�س ًا للمكتبة ،وحامي ًا
لها”فقد كان حتوت الها للكتابة والتعليم و�سيد ًا
للقم ��ر وعل ��ى ر�أ�س ��ه قر� ��ص ال�شم� ��س واله�ل�ال.
ويجل� ��س الكات ��ب مرتبع� � ًا �أمام ��ه ،وعل ��ى فخذه
لفافة بردي و�أناء احلرب على ركبتيه الي�سرى.
كان ��ت عب ��ادة حت ��وت يف الع�ص ��ور التاريخي ��ة
منت�ش ��رة يف م�ص ��ر الو�سط ��ى ولأن
الإله”حجور”املعبود املحلي يف م�صر الو�سطى
وكان على هيئة قرد البابون ومن هنا اتخذ الإله
حت ��وت �شكل ��ه الأخري .ويبدو يل ب� ��أن احل�ضور
ال ��ذي بلغه”حجور”هو ال ��ذي جعل حتوت �أحد
الإله ��ة الك�ب�رى و�أن يتجاور معه ،ك ��ي يحقق له

م�ساحة ثقافي ��ة وديني ��ة .ولأن تاريخ احل�ضارة
امل�صري ��ة طوي ��ل ،لذا تنوع ��ت خ�صائ� ��ص الإلهة
املركزي ��ة ،مثل حت ��وت و�أ�ش ��ار العامل”م ��ا نفرد
لورك ��ر”اىل �أن حتوت �صار �إلها للقمح والتعمق
باخل�صائ� ��ص جن ��د الأهمية املعط ��اة للوظيفتني
وهم ��ا الكتاب ��ة والقم ��ح ،وكالهما يوف ��را فر�ص ًا
لتغذية العقل.
وت ��روي �أح ��دى الأ�ساط�ي�ر �أن حت ��وت ن�ش� ��أ من
ر�أ� ��س الإل ��ه �ست بع ��د �أن ابتلع الأخ�ي�ر حور�س
�سه ��و ًا .وك�شف ��ت امل�صري ��ات القدمي ��ة عن عالقة
ب�ي�ن حت ��وت والقمر ،و�ص ��ار بعدها �إله ��ا للوقت
اخلا�ص بح�ساب ال�سنني وه ��ذه الوظيفة تطغي
عليها التدوينية.
ً
كانت رموز الإل ��ه حتوت غالبا هي لوحة الكتابة
�أو �أح ��دى ف ��روع �سعف النخي ��ل ،لأن نحوت هو
الذي اخرتع الكتابة وظل خمت�ص ًا بحمايتها.
ويعن ��ي ا�سم”ابي�س”الالم ��ع �أو املت�أل ��ق .وه ��و
الرم ��ز اىل الكي ��ان الروح ��اين للمت ��ويف ال ��ذي
ي�صاحب ��ه ورمب ��ا �أي�ضا املجد ال ��ذي �سوف يناله
مبوافقة”حتوت”على ادماجه برغبة اوزيري�س
ال ي�ش ��ك �أح ��د الآن ـ كما قال الع ��امل �أحمد عثمان ـ
م ��ن �أن الإغريق اخ ��ذوا االلفبائية من الفينيقني،
فحتى �شكل احل ��روف الإغريقية نف�سه يدل داللة
وا�ضحة عل ��ى ذلك الأ�صل .وق ��ال مارتن برنال :
�أن  %25م ��ن اللغ ��ة الإغريقي ��ة ذات �أ�ص ��ل �سامي
و 20ـ  % 25م ��ن �أ�صل م�ص ��ري و 40ـ %50هندو
_�أوربي و�أورد قائمة طويلة بهذه اال�شتقاقات.
و�أول م ��ن قال بالأ�صل الفينيق ��ي للغة الإغريقية
ه ��و هريودوت�س حي ��ث ق ��ال  :عل ��م الفينيقيون
الإغري ��ق �أ�شي ��اء كث�ي�رة م ��ن بينه ��ا احل ��روف
و�أ�ض ��اف � :أن الفينيقي�ي�ن كان ��وا ي�ستوطن ��ون
بويوتي ��ا وان الآيون�ي�ن تعلموا منهم ف ��ن كتابة

كافافي�س

مببادرة من جامعة كارل (ت�شارلز)
الت�شيكية ال�شه�ي�رة ،وحتديد ًا كلية
الفل�سف ��ة ومكتبتها،ومب�شارك ��ة
منظم ��ة (�إن�س ��ان يف �ضيق)املدنية
للم�ساع ��دات الإن�ساني ��ة وامل�شاريع
التنموية ،ورعاي ��ة �سفارة العراق،
ومعهد اال�ست�شراق التابع لأكادميية
العلوم الت�شيكي ��ة ،نظمت يف براغ
يوم �أم� ��س ،فعالي ��ة بعن ��وان (يوم
من �أج ��ل املو�صل) ج ��زء ًا من حملة
مو�سعة للم�ساهمة يف �إحياء و�إعادة
�إعمار مكتبة املو�صل املركزية التي
دمرتها بالكام ��ل ع�صابات (داع�ش)
الإرهابي ��ة يف حمل ��ة تدمري منظمة

بعد �إختيارها ع�ضواً
يف املجل�س اال�ست�شاري
جلامعة ا�سطنبول

من�سق ��ة برام ��ج الع ��راق يف منظمة
(�إن�سان يف �ضيق)..
وحت ��دث ال�سف�ي�ر �شلت ��اغ يف
مداخلت ��ه ع ��ن الدم ��ار ال ��ذي حل ��ق
باملو�ص ��ل نتيج ��ة حم�ل�ات التدمري
املنظم ��ة م ��ن قب ��ل الإره ��اب الآثم،
وتط ��ورات الو�ض ��ع يف الع ��راق،
و�أهمي ��ة ه ��ذه الفعالي ��ة ك�إ�سه ��ام
يف اجله ��ود لإع ��ادة احلي ��اة �إىل
طبيعته ��ا يف املو�صل بعد حتريرها
م ��ن الإره ��اب ،وتوف�ي�ر الظ ��روف
ال�ضروري ��ة لع ��ودة النازح�ي�ن .كما
�أعقب ��ت املداخالت التي تطرقت �إىل
حمطات يف تاريخ الع ��راق و�آثاره

و�إرث ��ه احل�ض ��اري ،و�صورت ��ه
يف الإع�ل�ام الت�شيك ��ي وتط ��وره
ال�سيا�س ��ي ،اعقب ��ت كل ذل ��ك حلق ��ة
نقا�ش حيوية..
وح�ضر رئي� ��س جامعة ت�شارلز اىل
الفعالية خ�صي�ص� � ًا لي�شيد باملبادرة
الثقافي ��ة والإن�ساني ��ة اجلدي ��رة
بالثن ��اء ..كم ��ا �أك ��د املنظم ��ون �أن
�أكرث من  200طالب وزائر ح�ضروا
الفعالي ��ة� ،أو �شارك ��وا بن�ش ��اط يف
الإعداد لها ،و�أن حملة التربع باملال
والكت ��ب ل�صال ��ح مكتب ��ة املو�ص ��ل
املركزية �ست�ستمر حتى نهاية العام
اجلاري.

د .نادية هناوي تلقي حما�ضرتني عن ابن �سينا
والرواية العراقية
اختريت الباحثة والناقدة الدكتورة نادية هناوي
ع�ض ��و ًا يف املجل� ��س اال�ست�شاري ملرك ��ز الفارابي
للبحوث والدرا�سات االوروـ �آ�سيوية ،يف جامعة
ا�سطنب ��ول وال ��ذي ير�أ�سه الربوفي�س ��ور عبد الله
كيزليجيق وي�ضم يف هي�أته اال�ست�شارية مفكرون
وباحث ��ون و�أ�سات ��ذة بدرج ��ة الربوفي�سوري ��ة
م ��ن تركي ��ا وكازاخ�ست ��ان و�إي ��ران بتخ�ص�ص ��ات
خمتلفة.
و�إ�ضاف ��ة �إىل ح�ضوره ��ا اجتماع ��ات املجل� ��س،
�شارك ��ت هناوي يف م�ؤمتر �أيام الفارابي الثقايف
الدويل ،الذي نظم ��ه املركز ،وقدمت فيه بحثا عن
خ�صه امل�ؤمتر بجانب من فعالياته،
ابن �سينا الذي َّ
كم ��ا �أقام املركز ندوة خا�صة عن الرواية العراقية
كم ��ا قدم ��ت هن ��اوي مداخل ��ة نقدية ع ��ن الرواية
العراقي ��ة يف مرحلة ما بعد احلداثة؛ ر�صدت فيها

� شاكر لعيبي

ما العالقة بني هري العربية :ريح
ال�صبا والربة اليونانية هريا Hera؟
احل ��روف وبذل ��ك يعت�ب�ر هريودوت� ��س رائ ��د ما
ي�سمي ��ه برنال”النم ��وذج القدمي”حي ��ث �أجم ��ع
الإغريق والروم ��ان على �أن ال�شرق عامة وم�صر
خا�صة هي منبع احل�ضارة  /مارتن برنال � /أثينا
ال�س ��وداء  /اجل ��ذور الأوفر �آ�سيوي ��ة للح�ضارة
الكال�سيكي ��ة  /ط 1تلفيق ب�ل�اد الإغريق  1785ـ
 / 1985حترير د� .أحمد عثمان �ص//29
و�أك ��د د� .أحم ��د عثم ��ان عل ��ى �أن �إن ��كار الأ�صول
ال�شرقي ��ة للح�ضارة الإغريقية قد ن�ش�أت عن جهل
وع ��دم دراي ��ة ،ولكنن ��ا اكت�شفنا من ق ��راءة �أثينا
ال�س ��وداء� ،أنه ��ا متثل تي ��ار ًا �أ�صي�ل�ا يف العقلية
الأوربي ��ة حي ��ث يعت�ب�رون الإغري ��ق ـ �أجدادهم
الروحاني�ي�ن ـ من جن�س خا� ��ص وله معايري غري
عادي ��ة بف�ض ��ل التف ��وق العن�ص ��ري ....وذه ��ب
بع�ض كتاب”الع�صر الهيللن�ستي”اىل حد القول
ب�أن الإغريق هم الذين قادوا م�صر اىل التح�ضر،
مم ��ا دف ��ع كاتب� � ًا حمدث� � ًا مثل”اولدفاذر”مرتجم
ديفدورو�س ال�صقلي اىل الرد ب�أن هذه الدعاوى
ال تت ��م �إال عن”تبج ��ج �أج ��وف”� /سب ��ق ذكره /
�ص//39/38
*******************
كان هريودوتو� ��س �أول م ��ن �أعل ��ن �صراح ��ة �أن
�أ�ص ��ل �أ�سم ��اء جميع الإله ��ة الإغري ��ق م�صري �إذ
يق ��ول  :يف الواق ��ع جن ��د �أن معظم �أ�سم ��اء الهة
الإغري ��ق ج ��اءت ب�ل�اد الإغري ��ق من م�ص ��ر .ذلك
�أنن ��ي ع ��ن طري ��ق التح ��ري ،ت�أكدت م ��ن �أن هذه
الأ�سم ��اء ج ��اءت م ��ن ب�ل�اد �أجنبي ��ة واين اعتقد
�أنها جاءت ب�صفة �أ�سا�سي ��ة من م�صر...ومل يكن
هريودوتو�س وحيد ًا يف االعرتاف بف�ضل م�صر
على احل�ضارة الإغريقية اذ تاله يف ذلك.
الكثريون ومنهم افالطون الذي اعجب با�سربطة
لأن ا�سربط ��ة �أك�ث�ر م�صري ��ة من”�أثينا”وه ��و
ال ��ذي اورد يف حماورة”تيمايو�س”احل ��وار
بني �سول ��ون واح ��د الكهنة امل�صري�ي�ن الذي قال
للم�ش ��رع االثنني”�أن اليوناني�ي�ن ال زالوا �أطفاال
يف م�ضم ��ار احل�ض ��ارة .ويف الع�ص ��ر احلدي ��ث
مت الرتكي ��ز عل ��ى ت�أثري م�صر عل ��ى بالد االغريق
فيما ب�ي�ن 2100ـ  1100ق.م رغم احتمال وجود
ت�أث�ي�رات ا�سب ��ق ،لك ��ن ه ��ذه الف�ت�رة ه ��ي ف�ت�رة
التكوي ��ن بالن�سب ��ة للح�ض ��ارة الإغريقية � /سبق
ذكره �ص//48
و�أ�ش ��ار د� .أحم ��د عثم ��ان اىل ال�شواه ��د الأثرية
الكث�ي�رة ج ��د ًا ،لأنه ��ا تكف ��ي لت�أكي ��د الت�أث�ي�رات
ال�شرقي ��ة الت ��ي و�صل ��ت اىل ب�ل�اد الإغري ��ق منذ
الألف الثاني ��ة ق.م وما ا�ستخدم ��ه مارتن برنال
من �شواهد لإثبات الت�أثري امل�صري قليل جد ًا.
�أن التاري ��خ ال ��ذي نق ��ر�أه الآن ه ��و م ��ن �صن ��ع
االيديولوجي ��ة للم� ��ؤرخ وجمه ��وره� .أي �أن
التاري ��خ ال ��ذي نقر�أ م ��ن �صنع احلا�ض ��ر ونف�س
ال�ش ��يء ينطب ��ق عل ��ى برن ��ال .ولق ��د �سب ��ق لن ��ا
�أن �أكدن ��ا ه ��ذا املعن ��ى ،عندم ��ا قلن ��ا الروم ��اين
وال�ص ��ورة الفني ��ة املوروث ��ة واملتداول ��ة حت ��ى
الآن ،قلن ��ا �أن التاري ��خ يكتب ��ه املنت�ص ��رون� ،إذن
ه ��ي لي�س ��ت م�س�ألة”تلفي ��ق ب�ل�اد الإغريق”ب ��ل
هي”تلفي ��ق التاري ��خ الب�شري”برمته كما قال د.
�أحمد عثمان...

ي و�أَ ِيّر و َه ِ رّي .وهو �أمر
يذك ��ر ل�سان العرب من �أَ�سماء ال�صبا ِ�إ ْي ٌر و�أَ ْي ٌر وهِ ٌ
ري و َه رْ ٌ
يجعلنا نتو ّقف ��ت �أمام هِ ٍري و َه رْ ٍي ،لأنها ت�ستدعي الربة اليونانية هريا .Hera
فهل نقوم با�شتقاقات ال �أ�صل وال ف�صل لها؟
عن ��د مراجع ��ة ا�شتقاق ��ات اال�س ��م ه�ي�را اليون ��اين جن ��د �أنه ��م يقرتح ��ون ع ��دة
فر�ضي ��ات مُتبادَلة ،من بينها �إمكانية ربطه بالكلمة اليونانية (هورا) التي تعني
املو�س ��م ،وت�أويله بالتايل على �أن ��ه يعني امله َّي�أ للزواج ،ووفق� � ًا لأفالطون تعني
الكلمة”احلبي ��بَ  ،العا�ش � َ�ق ،ذا ال َهوَى”ا�ستن ��اد ًا �إىل قول زيو� ��س ب�أنه”تزوّ جها
ع ��ن حبّ  ،ه ��وى" .ووفق ��ا لبلوتارخ ،ف� ��إن هريا ا�سم جم ��ازيّ وجنا� ��س ناق�ص
ملفردة”اله ��واء  ،"aērم ��ن هنا فهي ر ّب ��ة الن�ساء والزواج وال ��والدات ،كما �أنها
كان ��ت مُر�شدة بحّ ارة لل�سفينة الأ�سطورية �آرجو�س .ال�سفينة؟ �ألي�س لذلك عالقة
ما بالريح (ال�صبا؟) ودالالتها العربية الع�شقية والأيرو�سية (�أير)؟
َ
ْيّ) �أَي يف الري ��ح .وقولهم (�أكذبُ
يف الل�س ��ان �أي�ض� � ًا نقر�أ قولهم (ذه ��ب يف ال َيه رَ ِ
َ
ُ
ّ
َ
ّ
َ
ْي اللجَ اجَ � �ة والتمادِي يف الأمر)،
ْيّ) وهو ال�سراب .وقال اللي ��ث (ال َيه رَ ُّ
م ��ن ال َيه رَ ِ
ْيّى العربية ،قالوا هو
وه ��ذان من �صفات الربة هريا م ��ع زوجها زيو�س� .أما َيه رَ َ
�سماء الباطل ،وهذا ي�شبه احلديث عن الريح وال�سراب .ويقال َت ْيهُور للرمل
من �أَ ِ
الذي َي ْنهار.
يف العربي ��ة ثمة عالق ��ات مر ّكبة بني الهواء (حتت الفعل ه ��وا) وك ّل من :الفراغ
وال�سق ��وط ( َه ��وي) والع�ش ��ق الذي ق ��ال ابن �سي ��ده عنه �إنه”يك ��ون يف مداخل
النف�س ِ�إرادتها ،واجلمع الأَ ْهواء .قال اللغويون ال َهوَى
اخل�ي�ر وال�شر" .و َهوى ِ
ْ
َ
حمب ُة الإِن�سان ال�شيء و َغ َل َب ُته على قلبه؛ ويف القر�آن”ونهى النف َ�س عن الهَوى".
ورجل َه ٍو ذو َهوً ى خُم ِام ُره .وامر�أَة َه ِوي ٌة ال تزال َتهْوى .ويقال لل ُم�سْ َتهام الذي
ا�س َتها َم ْت ��ه ُّ
اجلن (ا�سْ َت ْه َوت ��ه ال�شياطني)� ،أي َهوَتْ ب ��ه و�أَ ْذ َهب ْته ،جعله من َهوَى
َ
َيهْوي ،وجعله الزجّ اج من َه ِويَ َي ْهوَى �أي زيَّنت له ال�شياط ُ
ني َهواه .والهَواهي
الأباطيل وال َّل ْغو من القول .والهاوية والهوّة احلفرة العميقة واملهوى اخلطري.
الهاوي ��ة كذلك ا�سم م ��ن �أَ�سم ��اء جهنم (وها نح ��ن يف �صل ��ب امليثيولوجيا
لك ��ن ِ
القدمي ��ة) .و َهوَت ي ��دي لل�شيء و�أَ ْهوَتْ ا ْم َت� �دَّت وا ْر َت َفعَت .و َه� �و َِت ال ِّريح َه ِويًّا
ثاكل ٌة.
َه َّب ��تْ  .واملُهاوا ُة هي املُالجَّ ُة [املماحكة] .وتقول َهوَت �أُمُّه فهي هاوي ٌة �أَي ِ
والهواء يف ل�سان العرب هو اجلبان لأنه ال قلب له فك�أنه فارغ.
�إن عالق ��ة ال َهوَى = الع�شق العربية (املفردة املو�صول ��ة ا�شتقاقيا بالهواء) بهريا
اليوناني ��ة الهوائي ��ة واملو�سمية ت�ستحق الت�أم ��ل دون تب�سيط خم ّل .فهي حامية
الن�ساء وربة الزواج ،والو�صية على خ�صوبة الزوجني ،والن�ساء �أثناء الوالدة.
ال�شرعي فلم
وه ��ي غيور جد ًا من خيانات زوجها زيو�س .وب�صفتها ربة الزواج
ّ
يك ��ن لديها قط يف احلكاي ��ات اليونانية �أيّ عا�شق .عربي� � ًا ميكن فهم الربة هريا
ب�صفتها رديفا لريح الهري ،وللأيرو�س باملعاين الع�شقية واجلن�سية كليهما.
بع�ض الباحثني مثل فرانز رولف �شرودر يقرتح مقارنة ا�سم هريا باال�سم”الهندو
أوروبي”�أي�ي�را  yērāال ��ذي ي�ش�ي�ر �إىل مف ��ردة ال�سن ��ة ( )yearالإنكليزي ��ة
�
ّ
و( )Jahrالأملاني ��ة� .أم ��ا الباح ��ث ج ��ان هودري فه ��و يُحدّد معن ��ى ال�سنة �أيريا
 yērāبداللة املو�سم اجلميل يف عام من الأعوام ،وهذا يُقا َرن مبعنى املفردة
اليونانية والرو�سية القدمي (جارو �أو يارو � )jarǔأي الربيع ،املو�سم اجلميل.
هذا اال�شتقاق يك�شف عن الطبيعة الأ�صلية للربّة هريا ،وداللة احتادها مع الرب
�صاف :عودة اجل ��زء امل�شرق من ال�سن ��ة� .أما هريا
زيو� ��س عل ��ى �أنه �سماء نه ��ار ٍ
حاملة حياة �إمبيدوقلي�س فهي �إذن”جالبة احل�صاد الوفري" :ريح خ�صبة.
كل ذل ��ك ُيع� � ّزز العالق ��ة املق َ
رتح ��ة ،لك ��ن دون يقني قاط ��ع ،لأن ال�س� ��ؤال هو كيف
انتقلت الداللة اليونانية (ورمبا العك�س) �إىل لغة �سامية كالعربية؟ للإجابة على
ال�س�ؤال علينا ر�ؤية وجود �أو عدم وجود ربّ �أو ربة �ساميّة تتكوّ ن من احلروف
هـ ي ر� ،أو ما َقرُبَ منها .ال نعتقد بوجود ربة عربية مماثلة� ،سوى �أن يكون ا�سم
العلم ال�سامي القدمي حريام (� )Hiramأو �أحريام .وهذا �أمر م�ستبعد.
في العربية ثمة عالقات ّ
مركبة بين
الهواء (تحت الفعل هوا) ّ
وكل من:
الفراغ وال�سقوط (هَ وي) والع�شق
الذي قال ابن �سيده عنه �إنه”يكون
في مداخل الخير وال�شر" .وهَ وى
النف�س �إِرادتها ،والجمع الأَهْ واء
ِ

محطات ثقافية

املو�صل العراقية ...و�سط العا�صمة الت�شيكية
من قوى الظ�ل�ام املتطرفة ا�ستمرت
عملي ًا حتى طردها من �آخر �شرب من
تراب ثاين �أكرب املدن العراقية.
و�إىل جان ��ب معر� ��ض لل�ص ��ور
الفوتوغرافي ��ة ،واملعرو�ض ��ات
الفولكلوري ��ة وحف ��ل مو�سيق ��ي،
عُقدت ن ��دوة مو�سعة م ّثلت الفعالية
الرئي�سية ليوم الت�ضامن مع مكتبة
املو�ص ��ل وجامعته ��ا ،و�ش ��ارك فيها
�سف�ي�ر جمهوري ��ة الع ��راق د .ولي ��د
حمي ��د �شلت ��اغ ،وت�سع ��ة خ�ب�راء
خمت�ص ��ون ،كل يف جماله ��م ،م ��ن
بينه ��م� :أوندرج ��ي بريان ��ك ،مدي ��ر
معه ��د اال�ست�ش ��راق ،ونادي ��ا علي،

تلويحة المدى

امل�ستوي ��ات املتقدم ��ة التي و�صل ��ت �إليها الرواية
العراقي ��ة ،مدللة على �أطروحاتها ب�أن�ضج النماذج
الروائية العراقية.
ثم ق� �دّم الروائ ��ي جهاد جمي ��د واملقي ��م يف تركيا
حالي� � ًا� ،شهادة عن جتربته الروائية مار ًا بتجارب
�أقرانه من الروائيني العراقيني املتميزين.
وق ��د حظي ��ت حما�ضرة الدكت ��ورة نادي ��ة هناوي
و�شهادة الروائي جه ��اد جميد ،باهتمامني بالغني
من ل ��دن احل�ض ��ور ،خ�صو�ص ��ا طلب ��ة الدرا�سات
العلي ��ا يف كلي ��ة الآداب حي ��ث �أث�ي�رت الأ�سئل ��ة
واال�ستي�ضاح ��ات ع ��ن واق ��ع الرواي ��ة العراقي ��ة
وكتاب ��ات جمي ��د التي تعتمد عل ��ى ا�سلوب خا�ص
اختط ��ه الكات ��ب لنف�س ��ه وق ��د اختتم ��ت الن ��دوة
بتق ��دمي �شهادتي تقدي ��ر ،وهدايا رمزي ��ة للباحثة
نادية هناوي والكاتب جهاد جميد.

بدء مو�سم
البعثات
التنقيبية
الأجنبية يف
العراق

لوحة مثرية
للجدل
لدافينت�شي
يف مزاد يف
نيويورك

�أعلن قي�س ح�سني ر�شيد وكيل وزارة
الثقاف ��ة ل�ش�ؤون ال�سياح ��ة والآثار �إن
املو�س ��م التنقيب ��ي للبعث ��ات االجنبية
يف الع ��راق ب ��د�أ و�أن وزارتنا متمثلة

نيويورك�( ,أ ف ب) -

بالهيئ ��ة العام ��ة للآث ��ار وال�ت�راث
ا�ستقبلت خالل هذه الأيام عدة بعثات
تنقيبي ��ة اجنبي ��ة للعم ��ل يف املواق ��ع
الأثرية يف املحافظات اجلنوبية.
و�أ�ضاف ر�شيد� :إن البعثات االجنبية
العامل ��ة الآن ه ��ي البعث ��ة الفرن�سي ��ة
يف موق ��ع كر�س ��و برئا�س ��ة الدكت ��ور
�سبي�ستي ��ان ري والبعث ��ة االيطالي ��ة
يف موق ��ع زرغ ��ل برئا�س ��ة الدكت ��ور
ديفي ��د ن ��ادايل والبعث ��ة االيطالي ��ة
الأخرى يف موقع ابو طبرية برئا�سة
الدكت ��ور فرانكو داغ�ستين ��و والبعثة
ال�سلوفاكي ��ة يف موقع جوخا برئا�سة
الدكتور هلنيك دار هو�سالف والبعثة
االيطالي ��ة يف مركز تورينو يف موقع
ت ��ل البق ��رات برئا�سة الدكت ��ور كارلو
ليبو�س.
و�أ�ش ��ار ر�شي ��د :م ��ن امل�ؤم ��ل و�صول

يفتت ��ح مو�سم م ��زادات اخلريف االثن�ي�ن يف نيويورك
بغ ّل ��ة وفرية من �أعمال كبار الفنانني ،من �أمثال �شاغال
وف ��ان غوخ وبيكا�س ��و ووارهول ،لك ��ن القطعة الأبرز
ه ��ي من دون �شك لوحة”خم ّل� ��ص العامل”لليوناردو دا
فينت�ش ��ي الت ��ي هي حمط ن ��زاع بني ملياردي ��ر رو�سي
وتاجر قطع فنية.
و�أعلن دار”كري�ستيز”عن ه ��ذه اللوحة ،الوحيدة بني
ع�شري ��ن لوحة لرائد الر�س ��م يف ع�صر النه�ضة التي ما

بعث ��ات �أخ ��رى ال�ستئن ��اف عمله ��ا
التنقيب ��ي مث ��ل البعث ��ة الربيطاني ��ة
والبعث ��ة االمريكية والبعث ��ة االملانية
وان جمي ��ع هذه البعث ��ات قد ح�صلت
على �إج ��ازات تنقيب م ��ن هيئة الآثار
مل ��دة خم�س �سن ��وات وه ��ي تقوم يف
نهاي ��ة كل مو�س ��م تنقيب ��ي بت�سلي ��م
ماتكت�شف ��ه م ��ن �آث ��ار ونتائ ��ج اىل
ال�سلطة الآثارية.
ودعا ر�شيد يف نهاية ت�صريحه جميع
البعث ��ات التنقيبية االثارية يف العامل
اىل ا�ستئناف عمله ��ا يف العراق ويف
جمي ��ع املحافظ ��ات و�ستج ��د من ��ا كل
العون وامل�ساندة يف توفري اخلدمات
والأم ��ن ف�ضال ع ��ن م�شارك ��ة الكوادر
الآثارية العراقية معها يف العمل و�إن
االو�ض ��اع االمني ��ة وال�سيا�سية باتت
م�شجعة لقدومهم بعد انقطاع طويل.

زالت ملكا خا�ص ��ا .فالغالبية العظمى للوحات ال�سابقة
للق ��رن التا�سع ع�شر بات ��ت الآن ملكا عام ��ا ومن النادر
جدا �أن تعر�ض للبيع يف مزاد.
وقدّرت دار املزادات قيمة هذه اللوحة البالغ طولها 65
�سنتيم�ت�را وعر�ضها  45مبئة ملي ��ون دوالر ،علما �أنها
بيع ��ت مببلغ زهيد جدا ق ��دره  45جنيها ا�سرتلينيا يف
العام  ،1958وذلك قب ��ل �أن تثبت ن�سبتها �إىل �صاحبها
يف العام .2005
ويته ��م امللياردير الرو�سي دميرتي ريبولوفليف تاجر
الأعم ��ال الفني ��ة ال�سوي�س ��ري �إي ��ف بوفييه ال ��ذي كان
ي�ساع ��ده يف اال�ستثم ��ار يف القط ��ع الفن ّي ��ة ،ب�أن ��ه كان
يقتطع مبالغ كبرية مقابل بيعه هذه التحف.
فه ��ذه اللوح ��ة الت ��ي حتم ��ل ا�سم”�سلفات ��ور
موندي”(خم ّل� ��ص الع ��امل) والعائ ��دة �إىل قرابة العام
 1500دلي ��ل عل ��ى ه ��ذا الأم ��ر ،فق ��د ا�شرتاه ��ا التاجر
ال�سوي�س ��ري م ��ن دار”�سوذبيز”بثمانني مليون دوالر
يف الع ��ام  ،2013ث ��م باعه ��ا لدمي�ت�ري ريبولوفلي ��ف
مببلغ  127مليون ًا و� 500ألف دوالر.

