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سـيـتـم اســتجــــواب عــــدة وزراء عـن
اخـتفــاء عـشـــرات االعمــال الفـنيــة
من البعثات البـريطانية يف اخلارج

خالل العقود املاضية.
وهـذه اللـوحـات والصــور الطبـاعيـة
واملنحـوتـات والـتي تـسـاوي عـشـرات
االالف مـن اجلنيهات قـد سرقت او
فقـــــدت او دمـــــرت عــنـــــد اعــــــارتهـــــا
الـــسفـــارات الـبـــريـطـــانـيـــة وامـــاكـن
سكـن الـــسفــــراء يف مخــتلـف بقـــاع

العالم.
وافــــادت مـعلــــومــــات مت احلــصــــول
علـيهــا مـن مـصــادر مــسـتقلــة بــأن
اثــنـــني واربعــني عـــمالً فــنــيــــــاً قــــــد
ــــــوات الـعـــــشــــــر اخـــتـفـــت يف الـــــســـن

املاضية، ولم يؤكد مصدر ذلك.
وقـال مــارك فيلـد وزيــر الثقـافـة يف
حـكــــومــــة الــظـل انه سـيـــطلـب مـن
الـوزيـر ديفيـد المي الـتصـريح مبـا
مت عـمله لـلحفـــاظ علــى االعـمــال
الفـنـيـــة واضـــاف )ســـاقـــوم بـــاعـــداد
اسئلـة مكتـوبة للـوزير لـتحديـد ما
مت فـعلـه للـحفــــــاظ علــــــى سالمـــــة
ــــــدة ــــــة الـعــــــائ اجملــمــــــوعــــــة الـفــنــي
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وقد اصبح  تـواجد السيـاح الصينيني
مــــألــــوفــــاً يف اوربـــــا بعــــد ان اصــبحـت
الـصني دولـة غـنيــة، وبعـد ان نـشـطت

الوكاالت السياحية بالعمل. 
وتستحق مـدينة تـرير ان تكـون وجهة

للمسافرين وفق كل املقاييس.
ففـيهـــا آثـــار ر ومـــانـيــــة مهـمـــة تـثـيـــر
االعجـاب وفيهـا كاتـدرائيـة مت بنـاؤها
يف القـــــرن احلـــــادي عــــشــــــر يف نفــــس
املكـان الــذي بنـت فيـه ام االمبـراطـور
قـــســطـنــطـني اول كـنـيـــســــة يف القـــرن

الرابع.
لكن الـصيـنيني يـأتـون كمـا هـو واضح
لــــرؤيــــة املـكــــان الــــذي ولــــد فــيه كــــارل
ماركـس عام 1818، وحتـاول السلـطات
احمللـيــة االنـتفــاع اقـصــى حـــدٍ ممكـن
مـن هــــذا املــــوضــــوع وذلـك مــن خالل
التعـريف مبدينتهم يف الصني نفسها
ومـن خالل وكــاالت الــسفــريــات الـتـي

تقوم بنقل السياح الصينيني.
وقــامت الـسـلطــات احملليـة يف مــدينـة
تـــــريـــــر بــتـــــدريــب الــتجـــــار واصحـــــاب

يجــول الــزائــر بحـــذر يف متــاهــة بخـط
رشيق حـيث يف كل مـرحلـة من مـراحل
اجلولـة تظهر الـتقنيات اخملـتلفة التي
تنـافس علـى صناعـة الكتـاب وتقدميه،
واول مـا يــدعمهـا هــو ورق البــردي قبل
انـه يخلــي املكـــان للـــورق الـــذي نعـــرفه
اليـــوم كمـــا  ان للفــائف )االسـطــوانــة(
كـــان وجـــودهـــا مـــؤقـتـــاً لـيحـل محـلهـــا
الـــــدفــتـــــر اخملــيـــط الــــــذي نعــــــرفه االن
ويأتـي بعد ذلك الكتـابة أو اخلط وهي
األكــثـــــر اهــمــيـــــة، فـــــاحلــــــرف العـــــربــي
يختلف شكله بحسب مكانه يف الكلمة
وحروف العلـة قصيـرة وال تكتـب ولهذا
جـــاءت احلـــاجـــة الـــى القـــراءة بـصـــوت
عــــال. ان الــــوضــــوح وسهــــولــــة القــــراءة
وجـمـــالـيـــة اخلــط العـــربـي وفـنه تـبـــدو
انهـا هي التي اوجـدت االنواع اخملـتلفة
للخط الذي حظي براعية املثقفني يف
العــالـم العــربـي، فــاخلــط الكــويف، مـن
القـــرن الثــامـن وحتــى القــرن العــاشــر
كــــان مـكــثفــــاً ومـتــــراصــــاً ولـكـن ميـكـن
تـوسيعه وتكبيره بـاالضافة الـى زخرفة
اخلطوط املغربيـة التي كانت فضائلها
معـروفة حتـى القرن التـاسع عشـر كما
يشهد على ذلك فن اخلط القوي عند
املغــــربـي )اجلــــزولـي(  الــــذي اجنـــــز به
مخـطـــوطـــات ال حتـصـــى يف نحـــو عـــام
.1823 ويف هــــــــــــذا املــــيــــــــــــدان يــــنــــبـغــــي
تخــصـيــص مـكــــانــــة خــــاصــــة لـلقــــرآن
الكـتـــاب، فـــالـنــص املقـــدس غـــالـبـــاً مـــا
تؤطره اشكال هندسية معقدة وحواش
ال تقل بـراعـة ونقـوش صغيـرة وكـريـات
صغيـرة ومــوتيفـات مـنمـنمـة تـدخل يف
الـنص يف تـوليفـة وضعـت ملتعـة الـنظـر
أكـثــــر مــنهــــا لـلقــــراءة وشــــارك يف هــــذه

اكـــتـــــــشـف الـــبـــــــــاحـــثـــــــــون ان
تغـيـيـــرات مـــرئـيـــة بـطـــريقـــة
عمل الـدماغ تـوفر لهـم رصد
تبــاينـات مـاديـة واضحــة بني
االشـخـــــــــــاص املــــتـفـــــــــــائـلــــني
واملــتــــشـــــائــمــني.. ويـــــذكـــــر ان
هنـاك طرقـاً عديـدة متبـائنة
السـتجـــابـــة الـنــــاس للحـــدث
نفــسه تـتــراوح بـني الــسلـبـيــة
وااليجابية أو احليـادية، غير
ان دراســــة اجــــرتهــــا جــــامعــــة
ستـانفـورد االمـريـكيـة افـادت
بــان بـــاالمكــان الـتفــريـق بني
منـط النـاس الـذين يـنظـرون
بـبهجــة ومتعـة لـلحيــاة وبني
ذلك الـنـمــط الـــذي تـتــصف
نــظـــــرتـه لهـــــا بـــــالــــسخـــــريـــــة
واالسـتيـاء.. وقــام البــاحثـون
بــــــــإجــــــــراء دراســـتـهـــم عـلــــــــى

مـجمــوعــة مـن النـســـاء املتـطــوعــات
تتـــراوح اعمــارهـن بني 19- 42 عــامــاً
ومت تـــــوزيع هـــــذه اجملــمـــــوعـــــة علـــــى
فـئتـني همـا املتـشـائمــات واملتفـائالت
وذلـك بعـــد دراســـة اجـــابـــاتهـن علـــى
مجموعـة من األسئلـة للوقـوف على
شخــصـيــــاتهــن وبعــــد ذلـك عــــرضـت
علـى الفئتني صور ملشـاهد "مفرحة"
مــثـل حـفـالت عــيـــــــد املــيـالد وصـــــــور
ملـشــاهــد "محــزنــة" وفـيمــا كــان ذلك
يجري كـانت اجهـزة تصـوير  الـدماغ
تقيـس النـشـاط الكهـربــائي للـدمـاغ
ووجـــــد الــبـــــاحــثـــــون ان املــتفــــــائلــني
يـــســتجـيـبـــــون بقــــوة اكـبـــــر للــصــــور
املفـرحـة من فئـة املـتشـائمني.. وقـال
الباحثون ان ذلك قـد يفضي للعثور
عـلــــــــى عـالجــــــــات اكـــيــــــــدة حلــــــــاالت

االكتئاب.
عن/ مجلة لوبوا الفرنسية

متكـن البـاحثـون الـذيـن يعملـون بـالقـرب من حـافـة
حـوض الـبحيـرة اجلـافـة يف استـراليـا اجلنـوبيـة من
حتقـيـق قفــزة هـــائلــة يف الــزمـن الــى الـــوراء. لقــد
اكتـشفــوا اكبــر مجمـوعــة من آثـار االقــدام البـشـريـة

التي تعود للعصر احلجري.
يقول عـالم اآلثـار ستـيف ويب من جـامعة اسـترالـيا
بـونـد يف مـدينــة روبينـا ان عـدد تلك اآلثـار بلغ اكثـر
مــن 124 طــبعـــــة،  وهــي القـــــدام بـــشـــــريــــــة وبعــض
الـطبعات الـتي تركـتها حيـوانات الكـنغارو وحيـوانات
ــريخـها الى ما بني 23.000 الــى اخرـــى، ويعوــد تا
19 سنـة مـضت. وقـد حـُفـرت تلك الـطبعـات يف
طبقة رقيقة من الوحل املكون من الطني والسلت. 
ويـرى اجليـولوجـي ماثـيو كـوبر مـن جامـعة ملـبورن،
وهو مـشارك يف هـذه الدراسـة، ان تلك االكـتشـافات،
والـتـي وجـــدت يف مـنــطقـــة تـتـكـــون مـن 19 حـــوض
بحيـرة تسـمى )نـظام بحـيرات ويالنـدرا(، توفـر حملة
فــريــدة عن الــسلــوك والقــدرات الـفيــزيــائيــة القــوام

العصر احلجري املتأخر.
وكانت امرأة من سكان املنطقة قد عثرت على طبعة
القــدم يف آب 2003 عنــدمــا كــانت تـســاعــد )ويب( يف
مــسح املـنــطقــة. واعـتـبــر )ويـب( وزمالؤه ان عــوامل
التعـريـة قـد اظهـرت 89 طبعـة قـدم. بعـد ذلك حفـر

الباحثون يف التربة ليجدوا 35 طبعة قدم اخرى.
ولغـرض تقديـر العمر، قـام الباحـثون بتـوجيه شعاع
ليـزري علـى حبيـبات رمـل مأخـوذة من اعلـى واسفل
طـبقــة الـتــربــة الـتـي حتـمل طـبعــة القــدم. الـضــوء
املنـبعث نتـيجة هـذه العمليـة وفـّر قـياسـات للنـشاط
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كيف اصبح البيت الذي ولد فيه كارل ماركس حمجاً للسياح الصينيني؟
كتابة/ ريتشارد بيرنستاين
ترجمة/ عبد علي سلمان

يتكون البيت الفخم الذي
ولد فيه كارل ماركس من

ثالثة طوابق. واصبح منذ
انشائه يف عالم 1727

معلماً من معالم ترير
املدينة التي تقع على

نهر "موسل" وما تغير االن
هو اجملاميع الكبيرة

القادمة من الصني والتي
تزور هذه املدينة يومياً

على وجه  التقريب.

هـنـــاك صفحــات مـتـبــاعـــدة تعـبــر عـن
اخـــتالف يف الــــــرأي وكـلهــــــا ال حتـــمل
توقـيعاً. ومـضى واحـد منهم بعـيداً يف
تـــــــأمله ممــــــا يـــصـفه "بــــــان الـــــسلـــطــــــة
الــشـيـــوعـيـــة اسـتخـــدمـت  املـــاركــسـيـــة

كذريعة للقهر".
يف حني كتب آخر "ان املاركـسية ليست
سـيئـة لـكنهـا حلـم. حلم جـميل فـقط

كفلسفة".
وبيت كارل ماركس هو مشروع ملؤسسة
فـردريـك ايبـرت الـتي يـديـرهـا احلـزب
االشـتـــراكـي الـــدميقـــراطـي مـن يــســـار
الــــوســط األملــــانـي وقــــد اشـتــــرت هــــذه
املــؤسســة البيـت يف عشــرينيـات القـرن
املــاضي. وقــد استـولـى علـيه النـازيـون
قـبل احلــرب العـــامليـــة الثـــانيـــة واعيــد
ــــــــــــراكـــــيـــــني بـعــــــــــــد احلــــــــــــرب لـالشـــــت
الـدميقراطيني الـذين قامـوا بتحويله

الى متحف.

ـ ـ ـ

بــاريــس وبــروكــسل ايـضـــاً، انهـــا رحلــة
لستة أيام".

لكن امـرأة يبـدو عليهـا وكـأنهـا معلمـة
من الـنمـط القـــدمي حمـلت املــوضــوع
محمل اجلـد الكـامل. ورأت ان الـصني
كــانت بحـاجــة للمـاركــسيـة وقــالت لـو
كانت أوروبا أيام مـاركس كما هي عليه

االن ما كانت هناك ماركسية.
ففي أيـام ماركس كـانت هناك فـروقات

ضخمة بني االغنياء والفقراء.
ولـــــو كـــــانــت الــصــني يف املـــــاضــي مــثل
الـصـني يف الــوقـت احلــاضــر فـمــا كـنــا
بحـاجــة للمـاركــسيـة ايـضـاً" واضــافت
هـــذه املـــرأة الـتـي رفـضـت ذكـــر اسـمهـــا
"لقـد كانت الصني فقيـرة وفقيرة جداً
واذا لم نتـلق املاركسية ملا كانت الصني

على حالها االن".
وعـنـــد احلكـم علـــى الــتعلـيقـــات الـتـي
يكـتبهـا زوار بـيت مـاركـس فـيبــدو انهم
مــتـفقـــــــون علـــــــى متجــيــــــد مــــــاركـــــس
بــاعتبـاره رمـزاً عـظيمـاً وسيـظل اسمه
المعـــــاً يف الــصـني الـــــى االبـــــد. ولـكـن

ويـــضـــيف ان الـــصــيــنــيـــني يحـــتلــــــون
املـرتبـة الثـانيـة بعـد الهـولنـديني وهم
يـزورون املـدينـة علـى عجـالـة وقـد قـام
مــئـــــة الف مـــــواطــن صــيــنــي بـــــزيـــــارة
املـدينـة يف الـسنـة املـاضيـة وقـد قضـى
اربعــون الفــا منهـم ليلـة واحــدة علـى
االقل يف املـــديـنـــة وهـم يـــأتـــون طـــوال
الــــســنـــــة مبـــــا يف ذلــك االشهـــــر الــتــي
تــنـخفـــض فــيهـــــا درجـــــات احلـــــرارة".

ولكن ماذا عن الصينيني أنفسهم؟
السـؤال هـو هل ان  الـصيـنيني يـأتـون
الى مدينـة ترير كحجـاج الى نوع من
ضــريح مقــدس يــراه االوروبيــون اثــراً

تاريخياً؟.
"كال" أجــاب رجل قـــادم من هـــاربن يف
اقصى شمـال منشـوريا بـدون اكتراث.
وكــــان هــــذا الــــرجل قــــد الــتقــط قــبل
دقيقة صورة امام الالفتة التي تعرف

البيت وقد وقف وقفة ثورية هازئة.
ولــم يــبــــــدُّ علـــيه أي نـــــوع مـــن اجاللٍ
للـمكــان، وأضــاف "انهــا مجــرد وقفــة
سـيـــاحـيـــة فـلقـــد ذهـبـنـــا ايــضـــاً الـــى

املـطــاعم واخــرين عـن كيـفيــة مــراعــاة
احلــســـاسـيـــة الـثقـــافـيـــة للـصـيـنـيـني،
واسلــوب الـتعــامل بــوديــة معهـم، ومن
ذلـك جتـنـب اســتخــــدام الــــرقـم )250(
النه يـسـتخــدم يف العــاميــة الـصيـنيــة
بـــدل كلـمـــة "احـمق" وعـــدم اسـتخـــدام
اللـون االبيـض يف التغلـيف النه ميثل
الـــرداء اجلـنـــائــــزي، وال االصفــــر النه
خـاص بـثيــاب االمبـراطـور. ومـن املهم
جداً تـسلم بطـاقات الـزيارة بـالصيـغة
الـرسـميـة متـامـاً أي بـكلتــا اليــدين ال

بيد واحدة.
ويعلق السيد روبيرت نول رئيس دائرة
التطوير السيـاحي يف مدينة ترير "يف
الــــســنــني الــــســــــابقـــــة كـــــانــت الـــــوفـــــود
احلكـومية القادمـة من الصني حتضر
لــرؤيــة بـيت مــاركـس وتـبقــى ســاعـتني
حيـث تلتـقط بعـض الصـور ثم تغـادر،
ولـكـن يف اواخــــر تــــسعـيـنـيـــــات القــــرن
املــــاضـي وعـنــــد انــتعــــاش الـــسـيــــاحــــة
الـصـيـنـيـــة يف اوربـــا قـمـنـــا بـــاســتغالل

الفرصة".

صور األشعة
ترصد مشاعر السعادة

الكتب العربيـة املرسلة مـن الشرق الى
مسـيحيني يف فـينيـسيـا ورومـا وجفـوة.
ويف شـارع ريــشيلـو بــاالمكـان مـشـاهـدة
أول كتـاب مطبـوع بالعـربيـة يرقـى الى
عام )1514( انه كـتاب ساعات  الطقس
امللـكـــي )لالرثــــــوذوكــــس الــــشــــــرقــيــني(
وسـمح اخـتـــراع الــطـبـــاعــــة احلجـــريـــة
بـــــالـتـمـــسـك بخــصـــــوصـيـــــات احلـــــرف
العـربي والـذي مت نقـشه بسهـولة عـلى
احلجـــر بنـشــر الــشيء املــطبــوع بــشكل
واسع وبعــد ذلك تـطـورت الـطبـاعـة يف
القــرن التــاسع عـشـر ومـضـى تـطـورهـا
الـى جـانب حـركــة التجـديــد الثقـافيـة
واحلـداثــة يف العــالم العـربـي، وينـتهي
املعـــــرض بعـــــروض لــبعـــض الفــنـــــانــني
الـتـــشكـيلـيـني املعـــاصـــريـن ومعـظـمهـم

املغــاربــة الــذيـن استـثمــروا كل خــواص
الكتـاب بـدءاً من اخلـط وغيـره ومـنهم
)غـــانـي عالنـي( أو )حــسـن مــسعـــودي(
الـــذيـن جـــددوا هـــذا الفـن الـــذي يــبلغ
عمـره أكثــر من الف عـام عبــر نصـوص
شعـريــة استخـدمـوا رمـوزهـا املــرئيـة و
آخــرون مثل )حـميـد تـيبـوشـي( جعلـوا
مـن الكتــاب منحـوتـة حقـيقيـة وهنـاك
معـرض معـاصـر أكثـر تـواضعـاً نظـمته
مكـتبـة فـرنـسـا الـوطـنيـة يف تـولـبيـارك
هــذه املـــرة تكــرميـــاً لعــالـم اجلغــرافـيــا
االدريـــــســي الــــــذي جـــــســــــدت اعــمـــــــاله
التـســامح بني الـشـرق والغـرب واقـامـة

اجلسور بينهما.

الـنــصــــوص الــــديـنـيــــة ايــضــــاً
الــعــــــــــــــرب املـــــــــــســـــيــحـــــيــــــــــــــون
الـــــســــــريــــــانــيــــــون واالقــبــــــاط
الـنــشـطـــاء جـــداً الـــى جـــانـب
العـرب املسلمني فقـد اسهموا
يف تـــــصـــــــــويـــــــــر احلــكـــــــــايـــــــــات
واالســـاطـيــــر يف علـم الـنـبـــات
واحلـــيـــــــــوان وعـلـــــــــوم الـفـلــك
والـــتـــنـجـــيـــم وبــــــــرع يف هــــــــذا
املـــيــــــــدان عــــــــرب االنــــــــدلــــــس
وكـــــذلـك اشــتهـــــرت مـــــدرســـــة
بغـداد الـتي سـمت بهــذا الفن
الـتصـويـري يف القــرن الثــاني
عـــشــــر. كـمــــا اعـتـنـــــى العــــرب
القـدماء بـالعلـبة أو بـالغالف
الــــــذي يـحفـــظ الــنـــص وهــــــو
عبــارة عـن قمــاش مـن اجللــد
املرن مـزود بطية أكـثر صالبة
ومزيـن بالـزخارف الهـندسـية

أو الــــــزخــــــارف العــــــربــيــــــة، ويف القــــــرن
الــســـادس عــشـــر ازدهـــر فـن الـتـجلـيـــد
بــاسـتخــدام اجللــود املـتنــوعــة وامللــونــة
وتــــأخــــر ظهــــور الــطـبــــاعــــة يف الــــوطـن
العــربـي لعــدة اسـبـــاب اولهــا ذو طـــابع
فـنـي، فقـــد كـــان مـن الــصعـب عـــزل كل
حـــرف من حــروف االبجــديــة العـــربيــة
والثاني يـتعلق بحرفة الـنساخني وهي
حـرفة قـوية قـادت ملدة طـويلة وبـنجاح
املعـــــركــــــة علـــــى الــتخـلق الــتــي كـــــانــت
تسندها السلطة العثمانية التي بدأت
يف الـقــــــــرن اخلــــــــامــــــس عــــــشــــــــر مبـــنـع
الــطـبــــاعــــة، كـمــــا يجـب ان نـتــــذكــــر ان
املـعرفة الثقافية والـدينية كانت بشكل
واسع بــني ايـــــدي شخــصــيـــــات تعـــــادي
االصالحـات ولهـذا الـسـبب طـبعت أول

 معارض للقرآن الكريم والكتاب العريب
تارخياً وحضارة وجتددًا

نوع ما مـن االسلحة او التجهيـزات. وهو يضيف ان
ظهور حزوز ضحلة متتد ملسافة تصل الى 15 قدماً
)4.5 متـر( يف بعـض املنـاطق يـدل علـى جـَـر اعمـدة

على االرض.
ويــشيــر بـيتــر بــراون وهــو عــالـم انثــروبــولــوجـي من
جـامعـة نيـو انكالنـد يف ارميـدال بـاستـراليـا الـى ان
االحفــوريــات االقــدم واالدوات احلجــريــة املـكتـشفــة
تــشيــر الــى ان االقــوام قــد استــوطنــوا جنــوب شــرق
استرــاليا قبل حوـالي 40.000 سنــة. غيـر انه يـنبـّه
الـى ان حتـديـد االعمـار لـطبعـات االقـدام املكتـشفـة
حــديـثــا هــو بحــاجــة الــى الـتحــري مـن قـبل فــريق
مــســتقـل. يقــول بــراون: "ان اكـثــر مــا يــبعــث علــى
الـدهشـة حول طبعـات االقدام يف بحيـرات ويالندرا

هو انها حـُفظت جميعا".

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

االشعـاعي املتـراكم والـذي مكـّن الفـريق من حـساب
عمر الرواسب.

ومـن املثيـر لالهتمـام ان هنـاك 76 طبعـة قـدم تعـود
آلثــــار ثــمــــانــيـــــة اشخـــــاص مخــتـلفــني يف احلجــم
والعمر. ان حجم القـدم ومسافة اخلطـوة، باملقارنة
مـع تـلـك الــتــي ميــتـلـكـهــــــا الــــسـكــــــان االصـلــيــــــون
املعـــاصـــرون، تـــدل علـــى ان سـتـــة بـــالغــني، ضخـــام
احلجم نسبيـا، ركضوا يف نفس االجتـاه عبر السهل
املـوحل. كان طـول اثنني منهـم اكثر من سـتة اقدام.
الــشخـصــان االخــران، وهمــا مــراهق وطفل، مــشيــا

بنفس االجتاه العام.
يقــول كــوبــر: "مـن احملـتـمل ان هـــؤالء االشخــاص
كانـوا يغامرون بني ضفـاف بحيرتني قـريبتني. رمبا
كــانــوا يـتحــركــون مـن مخـيـم مــؤقـت الــى آخــر، او
لعلهـم كانـوا يف رحلة صـيد بـرية او صـيد اسـماك".
ويؤكد كوبر ان اقـوام العصر احلجري اولئك، مهما
كـانوا يفـعلون، فـان اضخمهم قـد متكن مـن اجلري
بــســرعــة 12 مـيالً يف الــســاعــة )19.2 كـيلــومـتــر يف
بــالـســاعــة( مبــا يتـيح املقــارنــة مع عــداء ذي ليــاقــة
عاليـة يف الوقت احلاضـر. لقد متكن البـاحثون من
اجـراء هـذه احلـسـابــات عن طــريق مقـارنـة مـسـافـة
اخلطوة لشخص بـالغ من فترة ما قبل التاريخ مع
معــطيــات املقــارنــة لعــدائي املـســافــات ذوي الـطــول

نفسه.
وتـظهــر قــرب طـبعــة القــدم ثـلمــة دائــريــة ال يــزيــد
عــرضهــا عـن 2 اجن )5 سـم( وبــشـكل غـيــر مـنـتـظـم.
ويقترح كـوبر ان هذه الـعالمات قد تكـون ناجتة عن
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عمـل طبــاعـي مليـشـيل ايــرثــون من
السفارة يف اثينا عام .1998

وقد كـشفت عملية جـرد احملتويات
لـــــدار سـكــنـــــى املفـــــوض الــــســـــامــي
الـبـــريـطـــانـي يف هـــراري عـــام 2001
من اختفـاء لوحـة بااللـوان املائـية

للفنان ادين بيري.
ولـم يعـثــــر علـــى لـــوحـــة بـــااللـــوان
املـائيـة للفنـان اسمي كـرومـر اثنـاء
ــــــر ــــــى الــــــسـفـــي جــــــرد مـقــــــر سـكـــن
البريطاني يف واشنطن عام .2003
يف حني ظهــر ان ثالثــة اعمـال قـد
فقــدت يف عمـليــة جــرد مـحتــويــات

السفارة يف فيينا عام .2003
وكـــشفـت عـملـيـــة اجلـــرد لـــسكـنـــى
املفــوض الــســامـي يف نـيـــودلهـي يف
الــــســنــــــة املــــــاضــيــــــة ان لــــــوحــــــة او
غـــسـتـــوس بـــومـني قـــد اخــتفـت يف
ــــــرات ثالثــــــة حــني الـــتهــمــت الــنــي
ــــــر ــــــة يف دار الـــــسـفــي اعــمــــــال فــنــي
البــريطــاني يف ابـوظـبي عـام 1998
واثــنــني يف كــيــب تـــــاون يف الـــســنـــــة

التي تلتها.
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مــن الـــــسفــــــارة الــبــــــريـــطــــــانــيــــــة يف
طـــــرابلــــس حــــســبــمـــــا افـــــاد طـــــاقــم

السفارة يف عام .2000
امــــــا يف االرجــنــتـــني فقــــــد ســــــرقــت
خمـس لـوحـات زيـتيــة من الـسـكنـى
املــؤقـت للـسـفيــر البــريـطــاني يف آب

2001.
ودمــــــرت ســتــــــة رســــــومــــــات رســمــت
بـــااللـــوان املـــائـيـــة او بـــالـطـبـــاشـيـــر
لـلفـنــــان ويلـيــــام سـمـبـــســــون اثـنــــاء
الهجـوم االرهابي علـى البيـراهاوس
يف اسـطنبول عـام 2003، ويف مكاتب
حـلف الـنــــاتــــو يف بــــروكـــسل واثـنــــاء
القـيـــام بـــاعـمـــال اجلـــرد يف كـــانـــون
الثـاني 1999 علـم ان قطعـةً للفنـان
جـون كــرفتـس قـد فقـدت، وذلك مـا
حـدث لعـمل طبــاعي لـلفنــان رودني
ـــــــــة ـــــــــرن يف مــكـــــــــاتــــب املــــمــــثـلــــي بــــي
البــريطــانيـة لالحتــاد االوروبي عـام

2005.
واختفى عمل طباعي لكلية يسوع/
كــامبــرج مـن علــى جــدار املفــوضيــة
الـبــــريــطــــانـيــــة الـعلـيــــا يف كـمـبــــاال
عـــاصـمـــة اوغـنـــدا يف حـني اخـتفـــى
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لـلحكــومـــة وكم مـــرة مت استــردادهــا
ضمن ما يتـم عمله العادة االعمال

الفنية الى مصدرها االول(.
ويخـــصـــص مــبـلغ نـــصـف ملــيــــــون
جـنيـه سنــويــا لـلمـجمــوعــة الفـنيــة
احلكــوميـة يـصـرف نـصفهـا لـشـراء
اعمـال فنيـة يتم ارسـال قـطعٍ منهـا
الـــى الــبعـثـــات اخلـــارجـيــــة لغـــرض
ــــــاريـخ ــــــة الـفــن والــت ــــــزل )اعـالء مــن
والـثقــافـــة البــريـطـــانيــة( ويقــال ان
الــصعـــوبـــة يف حتـــديـــد قـيـمـــة هـــذه

االعمال.
وقـد عـرف ان بـعضهـا قـد سـرق، وان
اكــثــــــر مــن نـــصـفهــــــا قــــــد اخـــتفــــــى
الســبـــــاب غــيـــــر مـعلـــــومـــــة، يف حــني
تعـــــرضــت الـــبقــيــــــة للــتـــــدمــيـــــر يف
هجمـات ارهابيـة، فقد تهـشم متثال
نــصفـي لـلفـنــــان فــــردريـك جــــولــــدز
جــايــدر يف ســـاحل العــاج، واحــرقـت
املـنحــوتــة اخلـشـبيــة لــديـفيــد نــاش
بعـد ان تـعفنـت يف اليـابــان، يف حني
فقــدت اعمـال اخـرى مـنهــا خمـسـة
اعــمـــــال طــبـــــاعــيـــــة عــن مــــشـــــاهـــــد
انكليزية لعـدة فنانني اثناء اعادتها
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اختفاء اعمال فنية نادرة
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