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لوحة درامية مبتكرة بإيقاع عاطفي

اخبار السينما

ملاذا ال تزال لوحات د ّوار الشمس تبهرنا؟
الرس��ام الهولن��دي ذو الش��هرة العالمي��ة ف��ان
غ��وخ رس��م الكثي��ر م��ن اللوح��ات اإلبداعي��ة ،إال أن
مزهريات��ه لها أبحاث وأبعاد أخرى ،وباألخص تلك
الت��ي تحمل زهور دوّار الش��مس التي كررها مراراً..
فلم��اذا؟ تل��ك الزه��ور التعس��ة يراه��ا الن��اس ب�لا
جم��ال ،وبم��زاج ف��رح على الرغم م��ن حزنها ،كانت
النتيج��ة أال يقتنيه��ا أحد ،فكيف لهم أن يع ّلقوا في
منازله��م زه��وراً ذابل��ة أو قريب��ة إل��ى الم��وت ،وكان
أصح��اب المن��ازل األنيق��ة يحرص��ون عل��ى اقتن��اء
لوح��ات الزه��ور والفواك��ه اليانع��ة ،لك��ن م��ا أث��ار
االنتب��اه أن لوحات��ه البائس��ة تل��ك أث��ارت اإلعجاب
بع��د وفات��ه ،وخاص��ة دوّار الش��مس الت��ي أع ّده��ا فان
ج��وخ ،ليش��رح من خاللها نفس��ية الكائن��ات عموماً،
ودورة حياة اإلنسان خصوصاً.
نقل َّ
المعذ ُب الشهير فان غوخ حياته العاطفية
والروحية إلى كل أعماله الفنية التي لم يبع منها
س��وى واح��دة ف��ي حيات��ه ،ليصب��ح بع��د رحيل��ه م��ن
أكث��ر الفنانين ثرا ًء على عك��س حياته .نأتي اليوم
لنبح��ث من جديد في مزهرياته المتعددة ،تحديداً
الصفر،
تل��ك الت��ي وض��ع فيه��ا زه��ور دوّار الش��مس ُّ
لنجده��ا مش��رقة ف��ي ألوانه��ا ،لكنه��ا ليس��ت ب��ذات
اإلشراق في بتالتها ،وأتساءل كيف أوحى لنا بأنها
باهت��ة ،فكأنه��ا لوحة درامية مبتك��رة بإيقاع عاطفي
س��اخر مؤث��ر وفخم في الوقت ذات��ه ،فهل كان يُع ّبر
ع��ن حي��اة اآلخري��ن م��ن خالله��ا ،أو ربم��ا حياته مع
اآلخرين؟ كيف توحي اللوحة لنا بهذا اإلحس��اس
المباشر ،وفي كل مرة ُنشاهد فيها اللوحة ينتابنا
اإلحس��اس نفسه ،وفي المشهد ذاته الذي يخلو من
المظهر ،لنشعر باليوم والماضي والمستقبل.
تعبيرات لونية
كان ف��ان غ��وخ متفاني �اً في تعبيرات��ه اللونية،
يعم��ل بضمير ووعي ،لك� ّ�ن كان كل ذلك الصدق
ف��ي رس��م النب��ات والطبيع��ة متعباً له ..نكتش��ف من
خ�لال الزواي��ا اللوني��ة ك��م كان متعب �اً روحي �اً،
ومندفع �اً ف��ي بعض األحي��ان ،ووحش��ياً في لحظات
أخ��رى ،ويتض��ح كم ه��و مدمر ذاتي �اً ،وأعني الدمار
الداخلي الذي َو ّل َد فيه موهبة بهذا الحجم والعمق.
انتقل��ت عاطف��ة ف��ان غوخ نح��و زه��رة دوّار
الش��مس التي ألهمته اختراع ألوان جديدة من
ل��ون واح��د ،ليتس��نى لن��ا أن ندرس حالت��ه وهو
ف��ي حالة م��زاج ح��ادة ،لكنه بالمقابل اس��تطاع
أن يع ّب��ر ع��ن كل زه��رة عل��ى ح��دة ،م��ن زه��رة
مش��رقة أو زه��رة ش��ابة ،عج��وز ،ذابل��ة ،مريض��ة،
حزينة ،أو ال محال ميتة ،راسماً للمزهرية دورة
حياة اإلنس��ان ،من خالل زهورها وش��خصياتها
المختلف��ة ومراحلها الحياتية الطبيعية حتى
الم��وت ،ليخل��ط األل��وان ببعضه��ا ،ويس��تخرج
تل��ك الجزئي��ات الن��ادرة م��ن ذات الصبغ��ة،
لتصب��ح سلس��لة من األل��وان النابعة م��ن اللون

األصف��ر ذات��ه ،والس��طوع الشمس��ي نفس��ه،
وبدرجات ال حصر لها.
تجربة عبقرية
ه��ل غ��رس فين��ا ف��ان غ��وخ تل��ك المش��اهد
الصفراء العالية في دقة مزاجها ،ليوضح لنا سنوات
عمرن��ا وم��ا فينا من زه��ور؟ إذاً ،ه��ي تجربة عبقرية،
ففي مفعول كل زهرة دوّار شمس تدق على قلوبنا،
جرس حاد وحزين بدواخلنا.
يرن ٌ
لق��د اكتم��ل ه��ذا الع��ام م��رور  130س��نة عل��ى

لوحات��ه ،فق��د رس��م كل لوح��ات دوّار الش��مس ف��ي
ع��ام واح��د ه��و (1888م) ،لنتص��ور كي��ف كان��ت
ه��ذه اللوح��ات قب��ل ق��رن تدف��ع م��ن يراه��ا إل��ى أن
يرم��ي ف��ان غ��وخ بالجن��ون ،وبأنه ليس س��وى طالب
لعل��م األم��راض العقلي��ة .ل��م يس��تطع ذاك القائ��ل
أن يق��رأ اللوح��ات عل��ى أنه��ا مزهري��ات ممتلئ��ة
بالش��مس ،تعي��ش معن��ا ،نح��س به��ا وإن ل��م تمتل��ئ
رئاتن��ا بعبقه��ا ،ول��م ي��درك ك��م الحي��اة الس��اكنة
الحي مدهش
مش��بعة بالطاق��ة ،وكم هذا األصف��ر ّ
ف��ي كش��فه العالق��ات بيننا ف��ي حياة نعيش��ها معاً،
تمام �اً كم��ا كش��ف لن��ا غ��وخ عالقت��ه ف��ي الحي��اة
بأن��اس مضطربي��ن روحي �اً ،في زمن��ه القصير الذي

عاش��ه ،وم��ع ذل��ك كان هدف��ه م��ن رس��م مزهريات وهدف��ه األس��مى ،وهو أن يبقى الل��ون األصلي أطول
دوّار الش��مس ومن فرش��اته المحملة بالتعب تزيين فت��رة ممكن��ة ،فاألل��وان معرض��ة للتغير م��ع الوقت،
غرفت��ه ،لكن��ه زيّن العالم كل��ه ،مانحاً حياة جديدة وبم��ا أن��ه ش��خص قل��ق بطبيعت��ه اإلبداعي��ة ،أخ��ذ
بش��كل مميت كم��ا قرأنا من رس��ائله ألخيه ماثيو،
ومشمسة لكل متعب يرى بتالتها السقيمة.
ف��ي تحفي��ز التأل��ق اللوني م��ن خالل تل��ك المواد،
أسرار اللون
ح��دث قبل س��نوات قليل��ة أن اس��تخدم العلماء وبالطب��ع ل��م نع��رف كل ذل��ك س��وى قب��ل س��نوات
بعض التقنيات التحليلية عن أسرار اللون األصفر ،قليلة وعن طريق أش��عة «الس��نكروتوني» المكتشف
فكان��ت أول��ى خطواته��م فح��ص عين��ات م��ن تل��ك ع��ام  ،1946ال��ذي يفس��ره «غوغ��ل» اآلن ،بأنه إش��عاع
األل��وان القديم��ة الخاص��ة بلوحات فان ج��وخ ،ومن كهرومغناطيس��ي ،وه��ي ضارة بالصح��ة إذا تعرض
اإلنسان لها مد ًة طويلة.
اكتش��ف العلم��اء ف��ي تلك العين��ة المأخوذة
كيف أن صدور الضوء تلقائي ،وكيف أن طبقة ال
ُتذك��ر م��ن الورنيش هي المتغي��ر فقط ،ومع ذلك
ف��إن االختب��ارات م��ا زال��ت قائمة في أل��وان فان جوخ
وأسرارها ،وبالذات اللون األصفر بخصوصيته لديه،
وبعد أن اعتاد أن يصبغ به لوحاته ،ليخلطها بمادتي
الكبريت والباريوم ،وهما مادتان ُتث ّبتان األلوان كي
تبق��ى أقت��م على م��ر الزمن ،بهدف خل��ق لون مميز،
يقلل من العتمة ويزيد اإلشراق.
 3زهرات بألوان مُبهمة
مزهري��ة ف��ان غ��وخ ذات ال �ـ 3زهرات لدوّار الش��مس،
الثالثي��ة التي ال يعرف الكثيرون عنها ،بإنائها األخضر
وخلفيته��ا الفيروزي��ة وأرضيته��ا البني��ة ،والت��ي ت��م
تس��ميتها أخي��راً باس��م «ل��وزان» ،تم ش��راؤها م��ن جامع
ثري غير معروف ،وكل ما قيل عنه إنه تاجر من
لوحات
ٍّ
نيويورك ابتاعها عام  ،1996مقابل مبلغ لم يكشف عنه،
لتقبع اللوحة لديه منذ ذلك الوقت حتى يومنا هذا.
إنها اللوحة األكثر غموضاً من بين مزهريات
فان غوخ الخاصة بدوّار الشمس ،بل تبدو غارقة في
الغم��وض ،على الرغم من جماله��ا ،ووصف البعض
لها بأنها س��مفونية قصيرة ومش��رقة بتلك الزهور
المنعش��ة وبحالته��ا الممت��ازة ،وبتناس��ق ألوانه��ا
المتعم��دة ك��ي تب��دو ف��ي حال��ة غم��وض دائ��م ،مع
شعور بااللتباس والغرابة.
سيمفونية تعزف على الجرأة
مزهري��ة ف��ان غ��وخ ف��ي اآلني��ة الزجاجي��ة
الخض��راء و 6زه��ور جريئ��ة ل��دوّار الش��مس ،وتب��دو
خالل ذلك األصفر المشرق في لوحاته ،اكتشفوا للبع��ض  5زهرات بألوانها الن��ادرة بدرجات مختلفة
أن��ه ابت��دع درج��ات مميزة من األل��وان بوضعها تحت في اصفرارها مع خلفية زرقاء قاتمة ..هذه اللوحة،
الض��وء خ�لال  3أس��ابيع ،أي م��ا يق��ارب  500س��اعة ،م��ع األس��ف ،دمّرته��ا الغ��ارة الجوي��ة الياباني��ة عل��ى
واس��تخدم ه��ؤالء العلم��اء لمعرف��ة س��ر األش��عة الواليات المتحدة خالل الحرب العالمية الثانية.
البنفسجية.
وكم كانت خس��ارة اإلنس��ان كبيرة بفقدانه
ثان لتلك المناطق المظلمة هذه اللوحة الرائعة على الرغم من تقليديتها ،لكون
وقاموا بفحص ٍ
في لوحاته ،ليأخذوا عينة من لوحته «نهر السين» أزهاره��ا الصف��راء مدعوم��ة بالل��ون الملك��ي األزرق،
مث��ا ًال ،واضعي��ن ذل��ك الش��عاع الس��يني المش��ع الغن��ي والمكتم��ل ،وكأنه��ا س��يمفونية تع��زف على
م��ن ناحي��ة ،مكتش��فين أن��ه ينتج جس��يمات ضوئية الجرأة من خالل هذا اللون الصافي والزاهي ،ومزاج
عالية وس��اطعة ومرك��زة للغاية ،ليتضح لهم مدى مهووس باألصفر ،ليبين لنا الطالء ما كان يعانيه
رق��ة األصب��اغ وقوته��ا وتركيزه��ا ف��ي الوق��ت ذات��ه ،من حب الحياة وآالم مكتنزة بالحزن ،والتمرس في
لتنكش��ف لن��ا بع��د تقريرهم الص��ادر رؤية ف��ان جوخ دهاناته الزيتية العالية في جودتها.

املستشارية الثقافية االيرانية لدى أملانيا :

تنظیم ورشة تعلیمیة لدراسة اخملطوطات اإلسالمیة
س��تقام  25م��ارس ع��ام  2019للمي�لاد ،ورش��ة تعلیمی��ة تحمل عن��وان «دراس��ة المخطوطات
اإلسالمیة» في العاصمة األلمانیة برلین.
وتنظ��م ه��ذه الورش��ة التعلیمی��ة المكتبة الحكومیة ف��ي برلین بالتعاون م��ع الجامعة غیر
الحكومیة ،ومؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي المستقر في لندن.
وس��یكون محور هذه الورش��ة ،تحلیل ودراس��ة المخطوطات الش��رقیة والنسخ المتبقیة من
تلك القدیمة المخطوطة بالید.
وتع��د المكتب��ة الحكومی��ة ف��ي برلی��ن التي تمتل��ك  43أل��ف مخطوطة ،واح��دة من أكبر
*اآلث��ار ليس��ت فق��ط جزءاً من التاريخ ه��ي ثقافة بحد ذاتها
ولها ِق َيم تضاهي ِق َيم العلوم واإلنجازات ،وهي أو ً
ال وقبل كل ش��يء
ُتع َتب��ر الدلي��ل المادي على وجود الش��عب وأحق ّيته بأرض��ه التي يُقيم
عليها
المس��تردّة» الذي اختتم��ت فعاليته أمس
مع��رض «كنوز س��وريا ُ
 13تشرين األول/أكتوبر ،أرادته دمشق رسالة النتصار السوريين على
المم َنهج الذي طال تاريخ حضارة ُعمرها آالف السنين.
ظالم اإلرهاب ُ
اس��تضاف «دار األس��د للثقافة والفنون» في دمشق معرضاً لآلثار
حمل عنوان «كنوز سوريا ُمستردّة».
المعرض أرادته وزارة الثقافة الس��ورية رس��الة النتصار الس��وريين
المم َنه��ج الذي ط��ال تاريخ حض��ارة ُعمرها آالف
عل��ى ظ�لام اإلره��اب ُ
السنين.
ض � ّم المع��رض حوال��ى  500قطع��ة أثري��ة ت��م اس��تردادها بع��د أن
كانت ُمعدَّة للتهريب خارج البالد ،وتم تسليمها إلى المتحف الوطني
م��ن ضم��ن مجموعة وص��ل عددها إلى نح��و  8500قطع��ة أثرية ،كما
رممة تض ّررت بفعل اإلرهاب.
قطع أثري ٍة ُم ّ
احتوى المعرض على ٍ
احت��وى المع��رض على العديد من اآلثار وال ِق ًطع التي تنتمي إلى
فترات تاريخي ٍة متنوّع ٍة بدءاً من القرن العاشر قبل الميالد وصو ً
ال إلى
ٍ
الم ّ
تأخرة.
العصور اإلسالمية ُ
وم��ن ه��ذه اآلث��ار ع ّين��ات م��ن ّ
الفخ��ار والزج��اج الي��دوي والذه��ب
والعم�لات النقدي��ة الن��ادرة ومجوه��رات وحل� ّ�ي م��ن الع��اج واألحج��ار
�ف منها على حدةُ ،مذيّلة
الكريم��ةُ ،ع ِرضت بطريق ٍة ُم ّ
نس��قة كل ُصن� ٍ
بورق ٍة تشرح إسم القطعة وتاريخها والمكان الذي وجدت فيه .من بين
هذه ال ِق َطع أعمدة تعود إلى العصور الرومانية ومخطوطات إسالمية
دوّن س��نة  1328هجرية،
ُد ّون��ت س��نة  403هجري��ة ،ومخط��وط عثمان��ي ِ
إضافة إلى أساور زجاجية تعود إلى القرن  8 -7هجري.
وكذل��ك تمث��ال م��ن البازل��ت يكس��و ش��عره إكلي��ل م��ن الغ��ار
�تر َد م��ن منطقة الضمير ويعود إل��ى العصر الروماني .هذا التمثال
اُس� ِّ
ّ
الش��هير ه��و ليحيى بن يلهودا ،وهو كاهن كبي��ر في تدمر توفى عام
120ميالدي وتم نحته في فترة ُحكم الدولة اإلس�لامية في دمش��ق،
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المجموعات المالكة للمخطوطات الشرقیة من بین الدول الغربیة.
وس��وف تقام هذه الورش��ة في الفترة  25لغایة  29مارس  2019في محل المكتبة الحكومیة
في برلین.
وأعلن��ت المستش��ارية الثقافي��ة االيرانية لدى ألمانيا أن المش��اركة في ورش��ة العمل هذه
متاح��ة لط�لاب الدراس��ات العلي��ا وكذلك غيرهم من الباحثين الش��باب في مجال الفلس��فة
الش��رقية ،والدراس��ات اإلس�لامية ،واإلثنوغرافي��ا ،والدراس��ات المقارن��ة للمخطوط��ات ،ويق��وم
أساتذة جامعات من ألمانيا وإيطاليا والدنمارك بتدريس دروس هذه الورشة.

اإلعالن عن اسماء لجنة تحكيم مهرجان فجر املسرحي
ت��م اإلع�لان ع��ن اس��ماء لجن��ة تحكي��م مهرجان
فج��ر المس��رحي الدول��ي الس��ابع والثالثين في قس��م
سباق «إيران  »2في قسم التمثيل المسرحي.
لجن��ة التحكي��م تتك��ون م��ن روي��ا تيموري��ان
(المدرس��ة والممثل��ة) وك��وروش نريمان��ي (الم��درس
والمخ��رج والسيناريس��ت) ورض��ا مه��دي زاده (م��درس
ومصم��م المش��اهد والديك��ور) وانه��ا تخت��ار األعم��ال
المشاركة في سباق «مسرح إيران .»2
كما يحكم االقس��ام األخرى من س��باق المهرجان المخرج اصغر دش��تي ،والمخرج والممثل
امي��ر راد والمخرج��ة آزاده كنج��ة والمخرج��ة والممثل��ة نس��يم ادب��ي والمخ��رج محم��د مس��اوات
والمخرج كيومرث مرادي.
ويمهد سباق «مسرح إيران  »2االرضية للفنانين ذوي الخبرة والمعروفين الذين هم مستعدون
كي يقدموا مهاراتهم وإنجازاتهم الجديدة للمنافس��ة .ويضم س��باق المهرجان أقس��اما مختلفة
منها مسرح الشارع ومسرح األمم ،مسرح فجر االقليمي وغيرها من المسرحيات ،والثورة اإلسالمية
في عامها األربعين ،مسابقة كتابة سيناريو المسرح فض ًال عن معرض لصور وملصقات المسرح
باإلضاف��ة إل��ى عق��د ورش��ات عم��ل واجتماعات متخصص��ة ف��ي المهرجان .وتق��ام فعالي��ات الدورة
السابعة والثالثين من مهرجان فجر المسرحي برئاسة نادر برهاني مرند اعتبارا من الحادي عشر
حتى الثالث والعشرين من فبراير  /شباط القادم في العاصمة طهران.

مهرجان أميركي يهدي جائزتني لفيلمني إيرانيني
حص��ل المخرجان اإليرانيان برزان رس��تمي
وس��امان حس��ين بور على جائزتي��ن من مهرجان
 KinoDromeالس��ينمائي لألف�لام القصي��رة في
أمريكا.
وق��د أه��دى المهرج��ان ال��ذي تتناف��س في��ه
األفالم وس��يناريوهات األفالم القصيرة جائزتين
إلى فيلمين إيرانيين.
وأحرز برزان رس��تمي الجائزة الثانية ألفالم
األنيميش��ن ع��ن فيلم��ه «التوازن» ،كما فاز س��امان حس��ين ب��ور بالجائ��زة األولى ألفالم
الماكروفيلم عن فيلمه «الحضن اآلخير» (آخرين آغوش) .

إزاحة الستار عن وثائقيني إيرانيني للزيارة األربعينية وفلسطني
تم��ت ف��ي العاصم��ة اإليراني��ة طه��ران إزاح��ة
الس��تار ع��ن فيلمي��ن وثائقيي��ن« ،عش��اق الش��مس»
و«أغص��ان الزيت��ون» ،وذل��ك بحض��ور بيم��ان جبلي
نائ��ب رئي��س مؤسس��ة اإلذاع��ة والتلفزي��ون اإليراني
لشؤون اإلعالم الخارجي.
الفيلم��ان م��ن إنت��اج قن��اة «س��حر» الفضائي��ة،
ويتط��رق فيل��م «عش��اق الش��مس» إل��ى حض��ور
ال��زوار الباكس��تانيين ف��ي مراس��م زي��ارة االربعي��ن،
فيم��ا يتط��رق فيل��م «أغصان الزيتون» إلى نضال الش��عب الفلس��طيني بوجه كي��ان االحتالل
اإلس��رائيلي .وحض��ر المراس��م ناص��ر أبوش��ريف ممث��ل حرك��ة الجهاد اإلس�لامي ف��ي طهران،
وبيمان جبلينائب رئيس مؤسس��ة اإلذاعة والتلفزيون اإليراني لش��ؤون اإلعالم الخارجي ،وعلي
رضا سليماني مدير قناة «سحر» الفضائية.

فيلم ايراني قصير في مهرجان «مارينا دلري» االمريكي
يشارك الفيلم االيراني القصير «من الوهم
حتى الرعب» للمخرج ايمان داوري في مهرجان
«مارينا دلري» السينمائي الدولي في امريكا.
وس��يعرض فيل��م «م��ن الوهم حت��ى الرعب»
( )From Delusion Till Fearفي قس��م التحكيم
من مهرجان «مارينا دلري» بدورته السابعة ،في
االي��ام م��ن  17ال��ى  22م��ن اكتوب��ر الج��اري ف��ي
كاليفورنيا بامريكا.
وكان الفيل��م ق��د ش��ارك قبل ذلك في ع��دة مهرجانات دولية ف��ي كل من انجلترا
وامريكا وايطاليا وألمانيا.
وايم��ان داوري ه��و سيناريس��ت ومخ��رج ايران��ي ل��ه ع��دة اعم��ال منه��ا اف�لام ومنه��ا
سيناريوهات شارك بها في عدة مهرجانات دولية ومحلية وحصل منها على جوائز.

رسالة النتصار السوريني على ظالم اإلرهاب

سوريا تستر ّد جزء ًا من حضارتها املنهوبة
ان ُت ِشل من مقابر تدمر القديمة.
تضمنها المعرض فكانت
المستردَّة التي ّ
أما أبرز اآلثار اإلسالمية ُ
قرب��ة نحاس��ية تع��ود إل��ى الفت��رة المملوكي��ة بي��ن القرني��ن ال 9 –8
�كال هندس��ي ٍة ونباتي � ٍة ،و ُز ّين��ت من األعلى
الهجريي��ن ،حي��ث ُزيِّنت بأش� ٍ
بطول يقارب  28سم.
عربية
بزخارف هندسية تليها كتابة
ٍ
المج ّف��ف
جس��ماً دائري �اً م��ن الطي��ن ُ
كم��ا ض � ّم المع��رض ُم ّ
بالش��مس ،يعك��س تف ّنن معم��اري مملكة م��اري في تخطي��ط بيوتهم.
جس��م َّ
تتوس��طها باحة س��ماوية له��ا عدّة
ُ
مؤل��ف م��ن ع �دّة حجرات ّ
الم ّ
جس��م يعود إلى عصور ما
�
س
ب
حاطة
وم
أبواب
ُ
�ور خارجي ُمس��تديرُ .
الم ّ
ٍ
قب��ل س��رجون األكادي .أي إلى النصف الثان��ي من األلف الثالث قبل
استردَّت من
الميالد ،إضاف ًة إلى منحوتة حجرية أنثوية كاملة الشكل ِ
المتعا َرف
منطقة القلمون باسم «اآللهة األمّ» وهي تشبه المنحوتات ُ
عليها في عصور ما قبل التاريخ ،وتعود إلى العصر الحجري الحديث
م��ا قب��ل ّ
الفخار بي��ن  8700و  9500قبل المي�لاد .كما تصدَّر المعرض
دمرهما تنظيم داعش
تمثاالن نصفيان تم ترميهما في إيطاليا بعدما ّ
خالل سيطرته على مدينة تدمر في حمص.
وكذل��ك اش��ار محس��ن حس��ين ،وهو ضاب��ط ارتب��اط لبناني في
المديري��ة العام��ة لآلث��ار والمتاح��ف ،عن طبيع��ة اآلث��ار الموجودة في
المع��رض والقيم��ة التاريخية لها ،وعن س��بب وج��ود تماثيل مقطوعة
الرأس .إذ قال «عرضنا عدداً قلي ً
المستردَّة لكننا سنعرض
ال من اآلثار ُ
ً
كبير من
د
عد
على
«حصلنا
ا
ضيف
م
باقي القطع في متحف دمشق»ُ ،
ٍ
ٍ
القطع لكن معظمها كان مزوّراً».

يخص وجود تماثيل مقطوعة الرأس في المتحف،
أما في ما ّ
فأش��ار إل��ى أنه��ا «تع��ود لش��ائعة انتش��رت ف��ي التاري��خ قديم �اً حيث
نالح��ظ أن معظ��م التماثي��ل ّ
حطم��ت رؤوس��ها والس��بب ه��و أن الرأس
قديماً كان ّ
يتركب بشكل منفصل عن باقي الجسم ،وبالتالي هناك
ً
معتقد عند ُمن ّقبي اآلثار أنه يمكن أن يجدوا شيئا لقية داخل الرأس.
لهذا كان بعضهم يكسر رأس التمثال أم ً
ال في الحصول على كنز أو
ما شابه ،لكن هذا االعتقاد غير صحيح».
محمد األحمد قد ص ّرح عند زيارته
وكان وزير الثقافة الس��وري ّ
المع��رض ب��أن ب�لاده فقدت الكثي��ر من اآلثار عبر س��نوات الحرب التي
م � ّرت ،مش��يراً إل��ى أن القط��ع المعروض��ة «ت��م اس��تردادها م��ن مناطق
مختلف��ة م��ن س��وريا كانت خاضعة لس��يطرة الفصائ��ل المقاتلة في
منطقة الفرات والغوطة ودرعا وحمص»ّ ،
مؤكداً وجود «عشرات آالف
القطع تم تهريبها خارج البالد ولم نتم ّكن من استعادتها  ،منها ما ال
ّ
يقل عن  17ألف قطعة في تركيا ومئات القطع في األردن واآلالف في
عدد من الدول األخرى».
ين��درج المع��رض ال��ذي حض��ره ع��دد م��ن المس��ؤولين الس��وريين
هتمين بالشأن الثقافي ،يندرج ضمن الجهود الذي تبذلها دمشق
والم ّ
ُ
لضب��ط واس��ترجاع ما ُس� ِ�رق م��ن آثارها خالل س��نوات الح��رب ،وذلك
بالتواص��ل م��ع الجه��ات المعني��ة ومنه��ا اإلنترب��ول ومنظم��ات دولي��ة
أخرى.
وق��د أحص��ت المديرية العامة لآلث��ار والمتاحف تض ّرر أكثر من
 710مواقع أثرية في مختلف أنحاء سوريا .كما أفادت األمم المتحدة
�ابق لها عن تع ّرض نح��و  300موقع بارز للتدمير أو األذى
ف��ي
تقرير س� ٍ
ٍ
أو النهب منذ بدء األزمة.
وم��ن ه��ذه المواق��ع س��تة مواق��ع ُمد َرج��ة عل��ى الئح��ة اليونس��كو
للتراث العالمي ،نذكر منها المدن القديمة في دمشق وحلب وبصرى
الشام وتدمر وقلعة الحصن.
اآلثار ليست فقط جزءاً من التاريخ هي ثقافة بحد ذاتها ولها ِق َيم
تضاهي ِق َيم العلوم واإلنجازات ،وهي أو ً
ال وقبل كل شيء ُتع َتبر الدليل
المادي على وجود الشعب وأحق ّيته بأرضه التي يُقيم عليها.

