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إضاءة
قد يعتقد بعضهم
أن عالقة العربية بالالتينية
ماتت مع «موت» هذه
ّ
لكن النصوص
األخيرة.
التي ُكتبت فيها ما تزال
حيّة ،وهي شاهد ٌة على
المتبادل.
الكثير من التأثّر
َ
المعاجم المزدوجة بين
اللغتين تنطوي على
حوارات بينهما ما تزال
ٍ
قائمة إلى اليوم
نجم الدين خلف اهلل

ّ
ـارئ ال ـعــربـ ّـي إلــى
قــلـمــا ينتبه ال ـق ـ
ّ
ّ
والالتينية
مــا انعقد بــن الــضــاد
العالقات الوثيقة ،على مــدار
مــن
َ
التاريخ ،بحكم ّأنها اليوم ُلغة ّ
ناءت
ت
تة،
مي
ِ
ٌ
ُ
ُ
ّ
عــن مشاغله امل ـعــاصــرة ،وال تتقنها إل قلة
من أهل االختصاص .ومع ذلك ،فالبحث في
التاريخ
مضمون هــذه الـعــاقــات ،مــن زاوي ــة
َ
ٌ
الثقافي َ
ّ
للمعاجم ،كفيل بأن يكشف لنا دقائق
ّ
ّ
مفيدة ُ
ويعني على فهم عوامل تطور العربية
ّ
ّ
وت ـ ـحـ ـ ّـوالت م ـعــان ـي ـهــا وح ــت ــى ت ــول ـ ِـد بعض
َ ْ
َ
الكلمات فــي ُمتونها بعد أن لــم تـكــن .حيث
كــا َنــت الــاتـيـنـيــة ،طيلة الـعـصــور الــوسـطــى،
َ
ّ
الرسمية،
العالة وقناة التواصل
َلغة الثقافة
ِ
َ
ً
ّ
فـضــا عــن كونها أداة تـبــادل اإلمـبــراطــوريــة
ّ
ّ
الــرومــانــيــة ،فــي عــز ازده ــاره ــا ،مــع مــا أحــاط
بـهــا مــن ال ـ ــدول .فـهــي ال ـتــي تــواص ـلــت معها
حـضــارة اإلس ــام منذ ظـهــورهــا إلــى مرحلة
ّ
الصليبيةّ ،
مما يجعل العالقات بني
الحروب َ
َ
َ
َ
ْ
َ
هذين اللسان ْي مثل أكمةٍ  ،وراء ها ما وراء ها
من األسرار واملفاجآت.
باستعراض ما جــرى بينهما
ولنكتف هنا
من التناظر عبر َاملعاجم املزدوجة .فـ ّ
ـأول ما
ُّ َ
ألف ،في هذا املضمارُ ،معجم فرنسيسكيوس

ٌ
ٌ
واقتراض وتثاقف بين العربية والالتينية
تاريخ

إطاللة

حوار ٌ بلُغة المعاجم
رافـلـنـجـيــوس ( Franciscus Raphelengiusـ
ع ــاش بـيـنــي عــامــي  1539و ،)1597م ـ ّ
ـدرس
ال ـع ـبـ ّ
ـريـ ّـة ف ــي «جــام ـعــة ًاليـ ــدن» ف ــي هــولـنــدا،
وقد سخر عشرين سنة إلتقان العربية ،من
 1570حتى  ،1590إلى جانب إتقانه العبرية
وال ـس ــري ــان ـي ــة واإلغ ــري ـق ـي ــة وب ــراع ـت ــه فـيـهــا.
َ َّ
ّ
الالتينية للكلمات
ـابــات
وقــد أثـبــت كــل مـقـ ّ ِ
ّ
الفصحى التي تضمنتها النصوص األدبية،
ُلي َ
طبع عمله هذا بعد وفاته ،سنة .1613
َ
وقام بعد ذلك املستشرق الهولندي جاكوب
غوليوس ( Jacob Goliusـ ـ عــاش بــن عامي
 1596و )1667ـ ـ وال ــذي ك ــان ُر َيــاضـ ّـيــا أيضًا
َّ
ـاب ـ ِقــه امل ــؤل ــف مــن 550
ـ ـ بــاسـتـيـعــاب عـمــل سـ ِ
َّ
ُص ـف ـحــة وتـنـقـيـحــه وإض ــاف ــة مـ ـ ــواد جــديــدة
ّ
ّ
الالتيني ،باالعتماد على
العربي -
ملعجمه
ك ـت ــاب «ال ـ ّـصـ ـح ــاح» ل ـل ـجــوهـ ّ
ـري (ت)1003 .
ّ
للفيروزآبادي (- 1342
و«القاموس املحيط»
ُ
َّ
مجرد ترجمة
معجمه هــذا
 .)1401فلم َيكن
ونـقــل ،بــل كــان تلخيصًا وتهذيبًا وتحقيقًا
َّ
لا في معاجمنا من مـ ّ
ّ
لغوية .ولعل هذا
ـواد
ِ
العمل هو ما أضفى على التعريفات طابع
ً
الــوضــوح واالخـتـصــار واالن ـت ـظــام ،ب ــدال من
تناثرها إلــى مــا ال نهاية لها ،كما نالحظه
ّ
الكالسيكية.
املعجمات
في ّ
َ
وقد تلقى جوليوس تعليمه على يد العالم
َ
إيبرنيوس ( ،Erpeniusوقد عاش بني سنت ْي
َ
 1584و ،)1624الـ ـ ــذي َس ـ َـب ــق ل ــه أن ط ـ َـب ــع،
ّ
وألول َم ــرة ،كـتـ َ
ـاب عبد الـقــاهــر الجرجاني،
ّ
َ
ّ
«العوامل ِاملئة» ،سنة  .1596ثم دعم تمرسه
بــال ـعــربـ ّـيــة ف ــي املـ ـغ ــرب األقـ ـص ــى ،م ــن خــال
ّ
املتوسط
سفارة هولندية هناك على ضفاف
ّ
حتى  ،1629حيث َج َمعَ
الشرقية ،من 1626
امل ـخ ـطــوطــات الـعــربـيــة م ــن دي ــارن ــا ،ونقلها
ّ
َ
الجامعية في اليــدن.
(سرقها؟) إلــى املكتبة
وظل بقية حياته يدرس الرياضيات واللغة
العربية.
ّ
وت ـجــدر اإل َش ـ ــارة ،فــي ه ــذا ال ـص ــدد ،إل ــى أنــه
ك ــان أس ـت ــاذ الـفـيـلـســوف الـفــرنـســي دي ـكــارت

ٌ
نفسها
استكشاف للغتنا
ِ

استفاد عــدد من المعجميين العرب الحديثين من المناهج التي
أوًال ،ثم في سائر لغاتها األخرى ،وال
تطورت في أوروبا باللغة الالتينية ّ
ّ
سيّما اإلنكليزية والفرنسية .من
هــؤالء بطرس البستاني ،صاحب
«محيط المحيط» ،وجرجي زيدان
(الصورة) ،صاحب «األلفاظ العربية
والفلسفة اللغوية» .وهكذا،
ود إلى هذا اللون من التراث
َ
فالع ْ
األجنبي اللصيق بالضاد إنّما هو
ٌ
استكشاف لجوانب
في الحقيقة
مــن لغتنا نفسها ،ولعالقتها
باللغات األخرى.
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وحده الخراب كان حقيقيًا

خدعة الفن
بات القتل والتهجير
مادة لفبركة تمثيليات
ّ
وأفالم يوقّ عها
فن ّانون كانوا من إنتاج
عهود الطغيان.
ثمة
في المقابلّ ،
في المنافي فنٌّ
طليق وحرّ

فواز حداد
ّ

من مخطوط مترجم من الالتينية إلى العربية يعود إلى نهاية القرن الثالث عشر ()Getty

الراجح ّ
ّ
ياضيات ،ومن ّ
في علوم ّ
جدًا أنه،
الر
َ
ّ
َ
َّ
خ ــال مــراسـلـتـهـمــا ،درس ـ ــه الـعــربــيــة وشيئًا
مــن فلسفتها .ويـقــع ُمـعـ َـجـ ُـمــه هــذا فــي 1500
ُ
وط َ
بع سنة  ،1659وكــان في األصل
صفحة،
فرنسيسكيوس
ملعجم
وتعميقا
تحسينًا
ّ
ّ
راف ـل ـن ـج ـيــوس .وب ـم ــا أن ـ ــه كـ ــان ي ـت ــوف ــر على
َ
َ
ـات مــن املـعــاجــم الـعــربـيــة ،لــم يــرهــا
مـخ ُـطــوطـ
َ
ٍ ّ
سلفه ،فقد تمكن من إثراء معجمه ،وسريعًا
م ــا صـ ــار املـ ــرجـ ـ َـع ال ـ َّـرئـ ـي ـ َـس ف ــي الـ ــدراسـ ــات
الالتينية.
وم ــن أه ــم الـ ُـعـلـمــاء الــذيــن اه ـتـ ّـمــوا بصياغة
ُمعجم ُم ـ َ
ـزدوج ،عربي  -التيني ،املستشرق
األمل ــان ــي ج ـ ــورج فـيـلـهـلــم ف ــراي ـت ــاغ (Georg
ُ ،Wilhelm Freytagول ــد ع ــام ً  1788وتــوفـ ّـي
عام  .)1861كانت ّ
قص ُته الفتة :إذ كان ّ
الرجل
راهب لدى العسكر البروسي،
يشغل وظيفة
ٍ
حمالت 1813
في
الرتبة
هذه
بحكم
وشــارك
َ
وّ 1815
َ
وصاحب الجيش إليها،
ضد فرنسا،
ََ
ّ
وتفرغ لدراسة
لسنوات في باريس
فاستق َّر
ٍ
ً
ّ
اللغات الشرقية ،التي كانت مزدهرة آنــذاك،
َ
حـتــى ب ـ َّـرز فــي إت ـقــان الـعــربـيــة الكالسيكية،
َ
ث ـ ّـم ع ــاد إل ــى بـلــده سـنــة  ،1818أي بـعــد ست

العالقة بين اللغتين
ُتخفي وراءها أسرارًا
ومفاجآت
استفاد معجميّون
عرب معاصرون من
اشتغاالت الالتينيين
ّ
سنواتّ ،
ليدر َس العربية في «جامعة بون».
ّ
كان ُجل آثار هذا العالم مكتوبًا بالالتينية،
ومنه« :أغنية عربية» ( ،)1814و«مختارات
مـ ــن تـ ــاريـ ــخ حـ ـل ــب» ( ،)1819إضـ ــافـ ــة إل ــى
ترجمته «ديوان الحماسة» في جزأين (1828
ّ َّ
و .)1852إل أن عمله األكـبــر ،بال مـنــازع ،هو
املعجم العربي  -الالتيني Lexicon Arabico

ُ َ
 ،Latinumامل ــرف ــق بملحق التـيـنــي  -عــربــي،
وال ـ ـ ـصـ ـ ــادر فـ ــي أرب ـ ـعـ ــة أج ـ ـ ـ ــزاء بـ ــن سـنـتــي
 1830و ،1837وقــد أعـيـ َـد إص ــداره فــي طبعة
ُمختصرة سنة .1837
ولسائل أن َيسأل عن جدوى االهتمام اليوم
ٍ
ُ ّ
بهذه اللغة امل ّيتة؟ ت َعلل العودة إلى مثل هذه
ّ
على
األعمال املختصة بالرغبة ّ في الوقوف ّ
طور من أطوار اللغة العربية ،وعلى التحقق
ٍ
مراحل تحديثها.
من معانيها في مرحلة من
ّ
ُ
كما ت ِع ْي هذه العودة على التحقق من تلك
املعاني عبر آلية الترجمة وإيجاد املقابالت،
ّ
ّ
ّ
توضيحيًا
تفسيريًا
حيث ّأدت الترجمة دورًا
ّ
للمعاني .ومن جهة ثانيةَ ،تمكن من الوقوف
َ
على بعض الكلمات املقت َرضة ّمن الالتينية
إلــى العربية ،وهــي عديدة ولكنها مجهولة
ل ـع ـم ــق ال ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـوالت الـ ـص ــوت ـ ّـي ــة والـ ــداللـ ـ ّـيـ ــة
والـ َّـصــرفـ ّـيــة ال ـتــي ط ــرأت عـلـيـهــا .ويـكـفــي أن
ـردات شائعة
ن ــاح ــظ ،ف ــي ه ــذا ا ّل ـص ــدد ،مـ ـف ـ ٍ
لــديـنــا ال ـيــوم مــع َ أن أصــولـهــا أجـنـبـ ّـيــة مثل:
َ
و«ج ـنــس»
«ق ــان ــون» املـقـتــرضــة مــن ِ ،Canon
ً
من  ،Genusو«أخطبوط» من  ،Octopusفضال
َّ
ع ــن أن ال ـع ــدد الـكـبـيــر م ــن أس ـم ــاء األمـ ــراض

َ
واألدوي ــة التي ذكــرهــا العلماء ،وأسهم األب
أنستناس الكرملي فــي معجمه «املـســاعــد»
كبير منها ،تنحدر من هذه
في تثبيت عدد
ٍّ
ال ـل ـغــة .وال نـنـســى أن الــاتـيـنـ ّـيــة كــانــت لغة
ّ
الـكـتــابــة ال ـعـ ِـالــة ف ــي أوروب ـ ــا حــتــى النصف
األول مــن الـقــرن التاسع عـشــر ،والـعــديــد من
ال ــدراس ــات األلـسـنـ ّـيــة إن ـمــا تعتمد امل ـقــوالت
ال ــات ـي ـن ـ ّـي ــة فـ ــي مـ ـق ــارب ــة ال ـن ـح ــو والـ ـص ــرف
ال ـع ــرب ـ َـي ـ ّـن ،م ـ ّـم ــا ي ـج ـعــل إت ـقــان ـهــا ض ـ ّ
ـروري ــا
ُ
ّ
لفهم أعـمــال املستشرقني ،وحــتــى املـحـ َـدثــن
ُُ
منهم .فكتب سيلفستر دو ساسي ،صديق
الـطـهـطــاوي وأسـ ـت ــاذه ،وريـجـيــس بــاشـيــر،
ُ
عاصرنا ،إنما تنهل
وحتى بيير الرشيه ،م ِ
م ــن املـصـطـلـحــات الـعـلـمـيــة الــاتـيـنـيــة مـثــل:
 ،Nomninafو ، Accusatifوكذلك  ،Génitifفي
ّ
الضم
توصيف حركات اإلع ــراب الثالث من
والفتح والخفض.
(كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس)

النص الكامل
على الموقع األلكتروني

توت عنخ آمون في انتظار المتحف الكبير

تبدو المتابعة الرسمية
واإلعالمية المكثّفة
لتهيئة قاعة كنوز
الفرعون كنوع من تبرير
تأخير افتتاح «المتحف
المصري الكبير» عن
موعد إطالقه في 2020

القاهرة ـ سناء أمين

عالم المصريات البريطاني هوارد كارتر يفحص تابوت توت عنخ آمون)Getty( 1922 ،

ّ
في  ،2019مثل عرض كنوز توت عنخ آمون
ف ــي ع ــواص ــم مـثــل ب ــاري ــس ول ـن ــدن ومــدريــد
حدثًا ثقافيًا بــارزًا ليس فقط بسبب شهرة
هذا الفرعون وحضوره في املخيال العاملي،
بـ ــل أيـ ـض ــا إلعـ ـ ــان م ـص ــر أن ت ـل ــك ال ـجــولــة
سـ ـتـ ـك ــون األخ ـ ـي ـ ــرة حـ ـي ــث إن ك ـ ـنـ ــوز ت ــوت
عنخ آمــون ستجد مستقرًا نهائيًا لها في
«املتحف املـصــري الكبير» ،وال ــذي كــان من
املـفـتــرض أن يفتتح الـعــام املــاضــي ،وجــرى
اإلع ـ ـ ــان ع ــن ت ــأج ـي ــل ذلـ ــك ف ــي ظ ــل ظ ــروف
جائحة كورونا.
ورغــم أن املتحف الجديد لــم ُيفتتح بشكل
ّ
ّ
رسمي ،فإن األضواء باتت مسلطة عليه .من
ذلــك االهـتـمــام الرسمي واإلعــامــي بتهيئة
قــاعــات الـعــرض الخاصة بكنوز تــوت عنخ

تأخُّ ر اكتشاف مقبرة
َ
أنقذها
توت عنخ آمون
من عبث س ّراق اآلثار

ُ
فــ َ
ـات زم ـ ــن ال ـن ــواي ــا ال ـح ـس ـنــة ،وس ــذاج ــة
ّ
االعتقاد أن الفنانني ،بأنواعهم ،يعيشون
في نعيم سماوات الفن ،الحافلة بالجمال
وال ـب ــراءة ،وامل ــرح واملـتـعــة ،وأن حياتهم
ّ ُ
الشخصية تماثل حياتهم على الشاشة.
درجـ ــت ه ــذه ال ـخــدعــة ف ــي زم ــن األب ـيــض
واألس ـ ـ ـ ــود ،وأف ـ ـ ــام ه ــولـ ـي ــوود ،صــانـعــة
األحالم الجامحة واألحزان الرهيفة .ولم
ّ
املستغرب أن الدموع كانت ،من
يكن من ّ
ـأثــر ،تفيض مــن الـعـيــون ،سـ ً
ـواء
ش ـ ّـدة الـتـ
دمــوع الفرح أو الـحــزن .ومــا زالــت بعض
َ
امل ـس ـل ـس ــات ال ـع ــر ُب ـي ــة ت ـل ـعــب ع ـل ــى وت ــر
العواطف ،فتسويقها رابـ ٌـح ،والدفاع عن
ّ
األسلوب مستساغ ،باعتبار أن الفن
هذا ٌ
ّ
عوالم البهجة،
إلى
الناس
لشد
محاولة
ّ
ل ـي ـن ـســوا م ـتــاعــب ال ـح ـي ــاة وي ــرف ـه ـُـوا عن
أنفسهم باألغاني واملوسيقى والفكاهة.
ّأم ـ ــا ب ـش ــأن الـ ــدمـ ــوع واألحـ ـ ـ ـ ــزان ،فـكــانــت
تطهيرًا للنفوس.
ّ
ه ــذه امل ــوج ــة ،ات ـس ــع ل ـهــا ال ــزم ــن امل ـق ــاوم
ٌ
ّ
واملـمــانــع ،وهــو زمــن امـتــد خمسة عقود.
ّ
وإن انتهت ّ
قصة املقاومة واملمانعة ،فإن
ّ
ُ
املسرح
التغني بها لم يفتر .خاللها ،رفع ّ
والــدرامــا التلفزيونية لــواء النقد البناء،
وهـ ــي ف ـت ــرة ذه ـب ـيــة ص ـعــد ف ـي ـهــا ن ـجـ ٌ
ـوم
َ ْ
ُ
ونجمات إلــى ّ
مهرجانات
صنعتها
قم
ةٍ ُ
النظام ،ومــا كانت تغدقه على الفنانني
من جوائز.
ّ
جـ ـ ّـرى االعـ ـتـ ـق ــاد ع ـن ــد ب ـع ـض ـهــم أنـ ـه ــم ال
يمثلون آالم الناس بقدر ما يعيشونها،
ّ
وأن ـ ـهـ ــم ي ـن ـت ـق ــدون م ــا ي ـق ــع ع ـل ـي ـهــم ،مــن
أجـ ــل غـ ـ ٍـد أفـ ـض ــل .ف ــي الـ ــواقـ ــع ،ال يـمـكــن
االسـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاء عـ ـل ــى اه ـ ـت ـ ـمـ ــام ال ـج ـم ـه ــور
ّ
ّ
بالتعرض إلــى موضوعات
والـنّــاس إل ّ
ت ـم ــس ـه ــم ،وتـ ـم ــث ــل م ـب ـع ــث ض ـي ـق ـه ــم ،أو
ّ
م ـص ــدر ع ــذاب ــات ـه ــم ،وأي ـض ــا تـطــلـعــاتـهــم
ّ
وطموحاتهم .فالفن يخاطب الناس بما
يعنيهم ومــا يكون األكثر التصاقًا بهم،
مــا ُيلغي املـســافــة بينهم وبــن الشاشة.
ليست السينما رســومــا مـتـحـ ّـركــة فقط.
خياالت على الشاشة؛
ّواملمثلون ليسوا
ٍ
ٌ
أشخاص مثلنا .وإذا
لحم ودم؛
إنهم من
اكتسبوا ٍ ّ
فإلحساسنا
الشعبية والشهرة،
ِ
ّ
نعانيه ،أو هــذا مــا قد
أنـهـّـم يـعــانــون مــا
ٌ
نظنه .لألسف ،ذلــك خطأ نقع فيه ،إذ ال
ُيـشـتــرط ،إن كــانــوا مثلنا ،أن يـعــانــوا ما

نـعــانـيــه ،بــل قــد يـكــونــون ضـ ّـدنــا إذا جـ ّـد
الجد ،فالتمثيل هو التمثيل.
إلى أن جاءت الثورة التي ّ
املنطقة.
ت
عم
ّ
ّ
ك ــان م ــن امل ـف ـتــرض أن ال ـف ــن ،الـ ــذي بــشــر
بها ،هــو األشــد إخــاصــا لها ،خصوصًا
ّ
أن ال ـح ـق ـي ـقــة اس ـت ـج ــرت ح ـق ــائ ــق كــانــت
ّ
خافية ،وفضحت ما كان معروفًا ،أي أن
ّ
ـونــه،
ال ـنــاس ت ـج ــرأوا عـلــى ق ــول مــا يـعــرفـ ّ
ولـ ــم يـ ـع ــودوا ي ـق ـب ـلــون بـ ــه ،ف ـلــم ت ـتــوقــف
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات وامل ـ ـظـ ــاهـ ــرات ،ب ــل غ ــدت
انتفاضة ،فثورة.
ّ
ت ـن ـ ّـبــأ ك ـث ـي ــرون ،ف ــي خ ـض ـ ّـم ال ـ ـثـ ــورة ،أن
كــام ـيــرات ال ـفــن ق ــد تـ ـح ـ ّـررت ،وستقتحم
املناطق املمنوع الدخول إليها ،وتخترق
الحمراء ،بعدما كان الحظر هو
الخطوط
ّ ً
ّ
السائد .لكن ممثال أو مخرجًا واحـدًا لم
ّ
يتجرأ على استعادة ما جرى في سجن
تدمر ـ ـ فــي ذلــك العهد امليمون الــذي بدأ
ّ
في السبعينيات ولم ينته حتى اآلن ـ وال
املخابرات
ما يجري في زنزانات أجهزة
ُ
تنكيل بالناس ،وال املشاهد املهينة
من
ٍ
في املداهمات ،أو الصفقات الجارية بني

ّ ً
ّ
ّ
ـادة
أرك ــان الـفـســاد ...كلها كانت تشكل مـ
لتوجيه االت ـهــام إلــى الـنـظــام عــن جرائم
ُ
كبت على مــدى نصف قــرن .فالدراما
ارت ّ
ل ــم ت ـك ــف ع ــن الـتـلـمـيــح واإلش ـ ـ ــارة الـيـهــا
بــأســالـيــب كــومـيــد ّيــة ،وأح ـيــانــا واقـعـ ّـيــة.
ّ
ل ــذل ــك ك ــان ــت ال ـت ــوق ـع ــات أن هـ ــذه املـ ــادة
الوفيرة ستكون سندًا ّللفن في معركته
ّ
األنظمة الشمولية كافة ،خصوصًا أن
مع
ّ
ّ
الثورة حققت ما دعا إليه الفن ،الذي كان
منتظرًا أن يكون داعمًا لها.
ّ
لن يكون لهذه التوقعات أن تتحقق ،مع
ّ
أن ّالفن لم ينقلب على نفسه ،بل انقلب
الفنانون على صورتهم ،وانساقوا إلى
ما كانوا ّ
ّ
وتقمصوا أدوارًا جديدة،
ضده،

ٌ
صنف من الفنّانين
حول
ّ
أكاذيب النظام السوري
إلى حقائق

ـام ع ــن الـشـعــب
تـ ـت ــاءم م ــع ص ـنــاعــة أفـ ـ ـ ٍ
اإلره ـ ــاب ـ ــي .أص ـب ــح شـ ّـب ـي ـحــة الـتـعـفـيــش
ً
أبطاالُ ،
وبورك الجنود في غزوات النهب،
ُ
واصــطـنـعــت مــن عسف مـخــابــرات القمع
م ـغــامـ ٌ
ـرات كشفت امل ــؤام ــرة الـكــونـيــة .أمــا
الديكور ،فالخراب والدمار ،وهي الشيء
ّ
حقيقيًا.
الوحيد الذي كان
َ
ً
ّ
ـرط في
ـ
ـ
ف
أ
.
ـا
ـ
ي
ـ
ث
ـ
م
ـ
ت
إل
ـل
ل ــم يـعــد الـتـمـثـيـ
ّ
ٌ
الـ ّـد َجــل .بعدما حـ ّـول صنف من الفنانني
أك ــاذي ــب ال ـن ـظــام الـ ـس ــوري إل ــى حـقــائــق،
ّ ً
ـادة للتشهير بالثورة.
وعذابات شعب مـ
ّ
ل ـ ــم يـ ـع ــد الـ ـقـ ـت ــل والـ ـتـ ـهـ ـجـ ـي ــر إل م ـ ــادة
ل ــاس ـت ـخ ــدام واالس ـ ـت ـ ـغـ ــال ،ف ــي ف ـبــركــة
ّ
ات وأفالم وروايات.
تمثيلي ٍ
ّ
ّ
ه ــذه قــصــة حــزيـنــة ل ـل ـفــن ،داخ ــل الـسـتــار
ُ
الـحــديــدي ،أبـطــالـهــا رعـيــل مـ ّـن الفنانني،
انـضـ ّـمــوا إلــى فصيلة مــن املثقفني كانت
ّ
مــن إ ًن ـتــاج ع ـهــود الـطـغـيــان .ل ـكــن هنالك
ُ
ّ
ق ـ ّـص ــة أخـ ــرى ت ـص ـنــع ف ــي ال ــداخ ــل ِسـ ــرًا،
وخارجًا ،في املهاجر واملنافي :فن طليق،
ّ
ّ
ومتحرر.
حر
(روائي من سورية)
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فعاليات

الفرعون في متاهة جديدة
آمون في املتحف ،وبدء نقل كنوز الفرعون
إل ـي ـه ــا ،وهـ ــي ع ـم ـل ـيــة ت ـح ـضــرهــا وت ـش ــرف
مباشرة شخصيات رسمية بشكل
عليها
ّ
منتظم بما يوفره ذلك من عناية إعالمية.
هــذا االهتمام له ما يـبـ ّـرره ،حيث إنها املرة
األول ـ ــى ال ـت ــي س ـي ـجــري فـيـهــا ع ــرض كــامــل
مقتنيات تــوت عنخ آم ــون كما ُوج ــدت في
مـقـبــرتــه ال ـتــي اكـتـشـفــت ع ــام  1922بــالـقــرب
من األقصر على يد عالم املصريات هاوارد
كارتر .وكانت قطع املجموعة تعرض بشكل
م ـج ـتــزأ ف ــي فـ ـض ــاءات «امل ـت ـح ــف امل ـص ــري»
كــونـهــا غـيــر ق ــادرة عـلــى إظـهــارهــا بالشكل
األن ـس ــب ،كـمــا يستحيل نقلها جميعًا في
معرض واحد.
مــن امل ـعــروف ّأن مـجـمــوعــة مقتنيات تــوت
فرعونية
عنخ آمــون تمثل أكبر مجموعة
ّ
عـ ـل ــى اإلطـ ـ ـ ـ ــاق ،وي ـ ـعـ ــود ذلـ ـ ــك إلـ ـ ــى ت ــأخ ــر
اكتشاف مقبرة الفرعون الشاب (يعتقد أنه
ّ
توفي قبل بلوغ العشرين) إلى عشرينيات
ال ـق ــرن امل ــاض ــي ح ـتــى ج ــرى االع ـت ـق ــاد بــأن
ّ
مجرد شخصية أسطورية
توت عنخ آمون
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عـلــى الــرغــم مــن حـضــور اسـمــه عـلــى الئحة
مصر القدماء.
ملوك
ّ
ه ــذا ال ـتــأخـ ُـر فــي اكـتـشــاف املـقـبــرة أنـقــذهــا
من عبث سـ ّـراق اآلثــار املحليني واألجانب،
فـفــي ال ـق ــرن ال ـتــاســع عـشــر وب ـعــد أن عــايــن
عـلـمــاء حـمـلــة نــابـلـيــون عـلــى م ـصــر ،حجم
ال ـل ـقــى األث ــري ــة ال ـف ــرع ــون ـي ــة ،ب ـ ــدأت مــوجــة
مــن الـتـنـقـيـبــات ،بعضها عـلـمـ ّـي وبعضها
عـ ـش ــوائ ــي ّأدت إلـ ـ ــى نـ ـه ــب م ـع ـظ ــم ك ـن ــوز
أضرحة الفراعنة ،وحني بدأ علم املصريات
يـتـمــأســس فــي بــدايــة ال ـقــرن الـعـشــريــن ،مع
صـ ـع ــود وع ـ ــي مـ ـص ــري ب ـ ـضـ ــرورة ح ـمــايــة
اآلثـ ــار ،لــم يـبــق وقـتـهــا س ــوى مـقـبــرة تــوت
عنخ آمــون غير مـعــروفــة .تـقـ ّـدر «مجموعة
تــوت عنخ آم ــون» بخمسة آالف قطعة من
ّ
حـلـ ّـي وأزي ــاء وأس ـ ّـرة وعــربــات ،وتـظــل أهــم
ق ـط ـعــة ه ــي ت ــاب ــوت الـ ـف ــرع ــون ،وهـ ــي قـطــع
ـات تـهـيـئــة
ت ـح ـت ــاج ج ـم ـي ـع ـهــا إل ـ ــى ع ـم ـل ـي ـ
خ ــاص ــة ودقـ ـيـ ـق ــة ال ت ـ ـ ــزال ف ـ ــرق ُامل ـ ّ
ـرمـ ـم ــن
املـصــريــن تشتغل عـلـيـهــا ،مــع االسـتـعــانــة
بـمـخــابــر عــاملـيــة فــي صـيــانــة الـخـشــب وفــي
تـلــويــن بـعــض ال ـق ـطــع ،وك ـث ـي ـرًا م ــا ت ـتــداول
وسائل اإلعالم تقارير حول ّ
األشغال
تقدم
ّ
ولعل هذه التقارير تمثل
في هذا املضمار،
ّ
ت ـبــري ـرًا ضـمـنـيــا ل ـتــأخــر اف ـت ـتــاح «املـتـحــف
املـ ـ ـص ـ ــري ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــر» ،فـ ـم ــن غـ ـي ــر املـ ـعـ ـق ــول
أن ي ـف ـت ـتــح مـ ــن دون «ال ـ ـ ـ ــدرة امل ـك ـن ــون ــة»،
وه ــي ك ـن ــوز ت ــوت ع ـنــخ آم ـ ــون ،وإن كــانــت
التصريحات الرسمية ّ
تفسر هذا التأخير
بظروف الجائحة العاملية.

ٌ
معرض استعادي للفنان
حتى الخامس عشر من نيسان /أبريل المقبل ،يتواصل
المصري سعد كامل في غاليري المشربية في القاهرة ،تحت عنوان حكاوي
يضم المعرض أعماًال للتشكيلي الراحل ( 1924ــ  ،2012الصورة) الذي كان
شعبية.
ّ
أحد أبرز فنّاني الغرافيك المصريين ،وتتمركز اشتغاالته حول موضوعات تراثية.

ُتعرض عند السابعة من مساء اليوم في قاعة الفن الرابع بتونس العاصمة
تقدم الممثلتان بسمة العشي ومريم
مسرحية قمرة دم للمخرج معز المرابط.
ّ
شخصيتي امرأتين تهربان عشية ليلة خسوف القمر (ما يعرف بـ
الصياح (الصورة)
ّ
قمرة دم) ،بعد اغتيال امرأة في ساحة المدينة ،هي الشاعرة هادية والتي تظهر
كما لو كانت الم َثل األعلى لهما ،في إسقاطات على الراهن التونسي.
تقيم كلّيّة الدراسات اإلسالمية في جامعة حمد بن خليفة بالدوحة محاضرة
بعنوان الذكاء االصطناعي والتعلّم اآللي والصيرفة المفتوحة :نمو يتجاوز
يتحدث فيها المصرفي عبد اإلله
غد األربعاء،
الرقمنة ،عند الرابعة من مساء
ّ
ٍ
التطورات في مجال التكنولوجيا المالية عالميًا.
بلعتيق (الصورة) حول آخر
ّ

تقدمها الباحثة دافينا كوينليفان،
الجغرافيا النفسية والسينما عنوان محاضرة
ّ
عند الثانية من بعد ظهر غد األربعاء ،في متحف فرويد في لندن .تناقش
والمالحة في القرن الحادي والعشرين من خالل
كوينليفان أفكارًا حول المشي
ِ
أفالم لعدد من المخرجين مثل جوانا هوغ (الصورة) ومايكل أنجلو أنطونيوني.
ٍ

