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لكونها ال تلقى رواجًا... كيف تقرأ الكتب الكالسيكية المجلدة ؟!

من  اليوم  العربي  ال�شباب  من  الكثري  ينفر 
ما  كل  اإياه  معتربا  "كال�شيكي"،  م�شطلح 
من  النفور  م�شلحة.  اأو  نفع  بال  تالد  قدمي  هو 
وعيا  ميلك  ال  جيال  خلق  كال�شيكي  هو  ما  كل 
كافيا مبا�شيه، بل وي�شل به احلد اإىل حماولة 
احل�شارة  تزخر  فيما  معه،  العنيفة  القطيعة 
مدخال  تعد  "كال�شيكية"  باآداب  العربية 
فلماذا  والفكر.  والفن  االأدب  عوامل  اإىل  كونيا 
االأدب  عن  العربي  ال�شباب  من  العزوف  هذا 
-1923( كالفينو  اإيطالو  يكن  مل  الكال�شيكي. 

كان  واإمنا  فقط،  كبريا  ا  وقا�شّ روائّيا   )1985
اأي�شا ناقدا نبيها وقديرا. وهذا ما تك�شف عنه 
األقاها  العديد من املقاالت واملحا�رضات التي 
تناول  وفيها  اأم خارجها،  اإيطاليا  داخل  �شواء 
من  و�شعراء  ومفكرين  فال�شفة  اأعمال  بالبحث 
الفرن�شي  اأمثال  واللغات من  الثقافات  خمتلف 
واالأرجنتيني  ديكنز،  والربيطاين  ديدرو، 
واالأمريكي  تول�شتوي،  والرو�شي  بورخي�س، 
"كيف  همنغواي.   يف درا�شة له حملت عنوان 
مبا  كالفينو  اهتم  الكال�شيكّية؟"،  االأعمال  نقراأ 
و�شفه بـ"االأعمال التي نحن نقراأها دائما، فاإذا 
ما فرغنا من قراءتها عدنا اإىل قراءتها جمّددا 
بنف�س احلما�س وبنف�س املتعة". وهو ي�شري اإىل 
من  كبار  كال�شيكيني  كتاب  اأعمال  قراءة  اأن 
ال�شهري،  االإغريقي  املوؤرخ  هريودوت�س،  اأمثال 
نادرة  اأ�شبحت  وزوال،  بالزاك  اأعمال  وحتى 
كالفينو  اإيطالو  يرى  ال�شابة.  االأجيال  لدى 
حتدث  التي  تلك  هي  الكال�شيكية  االأعمال  اأن 
ا، فار�شة نف�شها ك�شيء ال ميكن اأن  تاأثريا خا�شّ
ين�شى اأبدا. وحتى اإن تخّفت داخل ثنايا الذاكرة 
اجلماعّية، اأو الفردّية، فاإنها ترتك بذرتها التي 
تكون  التي  االأعمال  تلك  اأي�شا  وهي  متوت.  ال 
املبهر  االكت�شاف  لها مبثابة  قراءة جديدة  كّل 
مل�شامينها متاما مثلما هو احلال يف قراءتنا 
ما  قول  من  اأبدا  تنتهي  ال  فهي  لها.  االأوىل 
هذه  اإلينا  ت�شل  وحني  عنه.  تف�شح  اأن  تبتغي 
اأثر قراءات  فاإنها تكون حاملة معها  االأعمال، 
اأثر ما خّلفته  �شبقت قراءتنا لها، جاّرة خلفها 
يف الثقافة، اأو يف الثقافات التي اخرتقتها يف 
�س  اللغة، ويف التقاليد. وبني وقت واآخر تخ�شّ
ة  خا�شّ ملفات  االأوروبية  املجاّلت  كربيات 
الفال�شفة،  من  الكال�شيكيني  كبار  من  بواحد 
وال�شعراء، والكتاب �شواء من الع�رض االإغريقي، 
من  اأو  النه�شة،  ع�رض  من  اأو  الروماين،  اأو 
امللّفات  تلك  تكون  ما  وغالبا  االأنوار.  ع�رض 
ال�ّشاخنة  والق�شايا  هوؤالء،  اأفكار  بني  رابطة 
اأم  كانت،  فل�شفّية  راهنا،  العامل  يعي�شها  التي 
اأم غري ذلك. ويف مقال  اأم اجتماعية  �شيا�شّية، 
اإىل  غايزبار  فرانز-اأوليفيي  الكاتب  اأ�شار   ، له 

التي  ال�شهرية  اأن قراءة مذكرات �شان-�شيمون 
ت�شيء  اأن  ميكن  ع�رض  ال�شابع  القرن  اإىل  تعود 
وهناك  راهنا.  فرن�شا  يف  ال�شيا�شية  احلياة 
تكاد  �شان-�شيمون  عنها  حتدث  �شخ�شيات 
اأن  تكون �شبيهة ب�شخ�شيات معا�رضة، كما لو 
حتى  الفرتة  تلك  منذ  حالها  على  ظلت  فرن�شا 
ثورات،  وال  تغريات،  تعرف  فلم  ال�شاعة،  هذه 
وال حتوالت. فالرئي�س الفرن�شي ال�شابق نيكوال 
باربزيو  دو  املاركيز  ي�شبه  مثال  �شاركوزي 
ياأتي  كان  لذا  دائما،  املزاج  متعكر  كان  الذي 
الوزيرة  واأما  اأبدا.  ت�شورها  ميكن  ال  باأفعال 
داركور  االأمرية  فت�شبه  داتي  ر�شيدة  ال�شابقة 
وتتعامل  يوم،  كل  خدمها  “تغري  كانت  التي 
مقابل  ودناءة”.  وعنف،  بخبث،  اجلميع  مع 
نحن  نتعامل  كيف  ن�شاأل:  اأن  لنا  يحّق  هذا، 
والكتاب  وال�شعراء  املفكرين  كبار  مع  العرب 
الذين �شنعوا جمد ثقافتنا يف ع�شور اإ�شعاعنا 
ال  باأننا  اأوال  نعرتف  اأن  وعلينا  احل�شاري؟ 
يف  امل�شتعملة  فالطرق  جيدا.  هوؤالء  نعرف 

مملة،  واجلامعات  املدار�س  يف  اآثارهم  درا�شة 
وم�شامينها  حمتواها  يف  وفقرية  و�شطحية، 
قد  بل  عنها،  ين�رضفون  الطلبة  جتعل  بحيث 
اأن  يظهرون نحوها االحتقار والالمباالة. كما 
هذه الطرق حتيلهم وحتيل اآثارهم اإىل املا�شي 
بحا�رضنا،  وتربطها  تربطهم،  وال  البعيد، 
املجاالت.  خمتلف  يف  وم�شاكله  وبق�شاياه، 
ثمة حكام ورجال دين و�شخ�شيات اجتماعية 
كبرية يتحدث عنهم اجلاحظ، اأو ابن خلدون، اأو 
الطربي، اأو االأ�شفهاين، اأو غريهم ي�شبهون اإىل 
حد كبري معا�رضين لنا نراهم ون�شمعهم ونعي�س 
معهم. ولو نحن �شعينا اإىل اإبراز اأوجه الت�شابه 
واالإفادة  املنفعة  لكانت  واأولئك  هوؤالء  بني 
ومع  معهم  نتعامل  اأن  بنا  يجدر  كبريتني.كما 
اآثارهم انطالقا من اأو�شاعنا الراهنة ال�شيا�شية 
البلدان  ويف  وغريها.  واالجتماعية  والثقافية 
“اأ�شعار  اأن  نعاين  نحن  املتقدمة،  الغربية 
االآثار الكال�شيكية متي�رضة للجميع مبن يف ذلك 
فقراء الطلبة، بحيث ي�شبح باإمكانهم اأن يقراأوا 

اأعمال هومريو�س واأفالطون ودانتي و�شك�شبري 
طبعات  ويف  بخ�شة،  باأثمان  وغريهم  وفلوبري 
الكال�شيكية  فاالآثار  عندنا  اأما  اجليب.  كتب 
وثقيلة  �شخمة  جملدات  يف  ت�شدر  العظيمة 
وباهظة الثمن. لذا ي�شبح من ال�شعب ترويجها 
لكي ي�شهل على الطلبة وعامة القراء اقتناوؤها 
انعدام  واال�شتفادة منها. وهذا ما يف�رض ويربر 
ال�شفراء  القدمية  الكتب  تاأثري  مقابل  تاأثريها 
وتباع  والكراهية،  العنف،  على  حتر�س  التي 
وعلينا  جمانا.  توزع  قد  بل  زهيدة،  باأثمان 
العربّية  النه�شة  حركة  اأن  اإىل  اأي�شا  ن�شري  اأن 
اأدوارا  لعبوا  اأفذاذا  ومفكرين  مثقفني  عرفت 
ويف  العربّية،  ال�شعوب  يقظة  يف  للغاية  مهّمة 
املعارك التي خا�شتها �شد اال�شتبداد، واجلهل، 
عبد  املرموق  ال�ّشوري  املفكر  وكان  والتخّلف. 
الرحمن الكواكبي من اأبرز هوؤالء، ومن اأكرثهم 
بت�شاري�شه  وللواقع  العربي،  للتاريخ  فهما 
االأ�شّد تعقيدا يف املجال ال�شيا�شي باخل�شو�س. 
اأثرا  اال�شتبداد”  “طبائع  الكواكبي  كتاب  كان 

البالد  يف  اال�شتبداد  اأ�شباب  ر�شد  يف  رائعا 
اأي اال�شتبداد،  اأنه،  العربّية، مربزا باخل�شو�س 
املحن،  كّل  و�شبب  العرب،  اأّمة  انحطاط  �شبب 
املا�شي  يف  بها  حّلت  التي  الكوارث  وكّل 
التي  اال�شتبداد  طبائع  وجميع  احلا�رض.  ويف 
اأ�شار اإليها الكواكبي يف كتابه املذكور تنطبق 
يف  الراهن.  زمننا  من  عربية  اأنظمة  على 
كّتاب  خا�س  والعراق،  وتون�س  ولبنان  م�رض 
اأجل  من  �شارية  معارك  بارزون  ومفّكرون 
تنوير العقول، وفتح ب�شائر االأفراد واجلماعات 
الغرب.  يف  واحل�شارة  التمّدن  مظاهر  على 
والعقائدي،  الديني  ب  الّتع�شّ انتقدوا  اأنهم  كما 
ودافعوا عن قيم الت�شامح، واالنفتاح، وغري ذلك 
من القيم االإن�شانّية النبيلة. اإاّل اأن اأعمال هوؤالء 
حمدودة  ظلت  وغريها  والفكرية  االإبداعية 
التاأثري الأ�شباب عدة، منها االحرتاز الذي تبديه 
الرقابة  واأجهزة  ال�شيا�شية  االأنظمة  اإزاءها 
اىل  البع�س  دفعت  والتي  واالأخالقية  الدينية 

ا�شتغاللها ب�شورة خاطئة.

بغداد _ متابعة

 "مستقبل الثقافة" "أكثر من وهم"
وطنية إلنقاذ تراث المناطق 
يكتب: كلمات ال نفهمهاالمحررة

"اأكرث من وهم" للروائّي االأرديّن عبد  �شدرعن دار ف�شاءات للن�رض والتوزيع، رواية 
ال�شالم �شالح، وُيعّد هذا العمل الرابع يف م�شرية �شالح الروائّية بعد: املحظّية 1995، 
اأرواح برّية 1999، �رّضة امُلّر 2009. تتعامل الرواية بجراأة مع الكثري من الق�شايا 
ال�شابقة؛  �شالح  اأعمال  مثل  لغتها  تاأتي  فيما  واالإن�شانية،  وال�شيا�شية  االجتماعية 
مع  ال�شخ�شيات  تفاعل  خالل  من  لعّمان  روؤية  الرواية  تقدم  فيما  ور�شيقة،  عالية، 

املكان بكل ما فيها من ربكة وغ�شب وحب، يف اآن واحد.
حديثًا،  �شدر  برنامج  و�شمن  االأرديّن،  ال�رضدّيات  خمترب  دعا  ال�شياق،  هذا  ويف 
لالحتفاء بالرواية حديثة ال�شدور، حيث يوقع الكاتب العمل ام�س، يف نادي االأردن/ 

اللويبدة.

الثقافة  "م�شتقبل  كتابه  ن�رض  حني   ،)1973-1889( ح�شني  طه  يكن  مل 
وت�شّوره  نهجه  يف  كان  اأنه  يعرف   ،)1938( املعارف  دار  عن  م�رض"  يف 
االإغماء  اأو  الغياب  الداللة على هذا  اأبلغ من  اإليه. وال  ل  ملو�شوعه، وما تو�شّ
العقلي من امل�شادرات التي يبداأ بها كتاب يطمح اإىل تقدمي روؤيا للم�شتقبل؛ 
لة طوال تاريخها ملحيطها العربي، اأو ال�رضقي  تُّ م�رض ب�شِ م�شادرة اأوىل: ال متمَ
القريب بتعبريه. م�شادرة ثانية: هناك جوهر ثابت ا�شمه العقل ال�رضقي، واآخر 
معاد له ا�شمه العقل الغربي. م�شادرة ثالثة: مل�رض هوية "خالدة". م�شادرة 
رابعة: م�شتقبل م�رض حمكوم باأن يتعّلم امل�رضي "كما يتعلم االأوروبي، وي�شعر 

كما ي�شعر االأوروبي، ويحكم كما يحكم االأوروبي..".

اطلقت وزارة الثقافة وال�شياحة واالآثار خطة اال�شتجابة ال�رضيعة حلماية الرتاث 
العامة لالآثار والرتاث  الهيئة  العراق، يف مقر  الثقايف يف املناطق املحررة يف 
العامة  الهيئة  وت�شلمت  “اليون�شكو”.  منظمة  مع  وبالتعاون  الوطني(  )املتحف 
االآثاريني  توفر على  مـتـخـ�شـ�شـة  اجــهــزة  اليابان وهي  والرتاث منحة  لالآثار 
يف  ــار  االآث ال�شتك�شاف  والوقت  واملــال  اجلهد  من  الكثري  التنقيبية  والبعثات 
اعماق االر�س. وح�رض الفعالية وزير الثقافة وال�شياحة واالآثار فرياد رواندزي، 
ورئي�شة جلنة الثقافة واالعالم النيابية مي�شون الدملوجي، وال�شفري الياباين لدى 
العراق فوميو ايواي ومديرة مكتب “اليون�شكو” يف العراق وممثلة املنظمة لويز 

هاك�شتهاوزن، وعدد من ال�شخ�شيات الدبلوما�شية واملهتمني بال�شاأن االثاري.

 يف عام 1960 كتب فتحي غامن مقاال يقول فيه :احلنني اإىل املا�شى �شيء 
حياته  الين�شى  جتعله  بذاكرة  يتميز  االإن�شان  الأن  ذلك  االإن�شان..  يف  طبيعى 
املا�شية ب�شهولة، وبع�س النا�س اليكتفون باحلنني اإىل املا�شى، واليكتفون 
اأفكار  من  فيها  ما  بكل  املا�شى  اأيام  اإعــادة  يحاولون  بل  عنه،  بذكرياتهم 
ونظم وتقاليد، وهى حماولة بائ�شة وم�شتحيلة، ومع ذلك جند من يقدم عليها 
املجتمع  يف  م�شلحة  له  اليجد  والأنــه  املا�شى،  بهذا  ترتبط  م�شلحته  الأن 
احلاىل الذي يعي�س فيه. واإذا كان النا�س ي�شعرون بحنني اإىل املا�شى اإال اأن 
م�شاحلهم قد ترتبط باحلا�رض اأو امل�شتقبل، ولذلك فهم ال يقدمون على هذه 

املحاولة البائ�شة.. وهوؤالء هم الذين ن�شميهم الرجعيني.

خطةصدر حديثا فتحي غانمصدر قديما

قراءة في كتاب

يتطرق  "�شمدين"  االأخرية  روايته  يف 
املو�شوع  اإىل  قا�شم"  "را�شم  العراقي 
اليزيديني،  قرى  اإىل  داع�س  دخول 
�شابة  امراأة  اآالف  خلم�شة  واقتيادهم 
�شباياه،  قوافل  اإىل  التنظيم  �شّمهم 
رجل  األف  ع�رضين  من  الأكرث  واختطافهم 

مل ُيعرف م�شريهم بعد.
واحدة  الرواية  بطلة  "�شمدين"  �شتكون 
من تلك ال�شابات اللواتي تعر�شن لل�شبي، 
والدخول  دينهن  ترك  على  اإرغامهن  ومّت 
مّتت  ذلك  رف�شت  ومن  االإ�شالم،  دين  يف 
لالغت�شاب  فتعر�شت  ك�شبية  معاملتها 

والبيع كاجلواري.
زمنيني  خطني  وفق  الرواية  اأحداث  تدور 
اأهايل  عودة  بعد  يحدث  االأول  خمتلفني، 
جال�شة  "�شمدين"  فيجدون  اإليها  القرية 
قرب ركام بيتها، وهي يف حالة �شعبة، 
اأي  على  فعل  ردة  اأي  تبدي  وال  تتكلم  ال 
ما  يروي  فهو  الثاين  اخلط  واأما  �شيء، 
الفتيات  من  ولغريها  لـ"�شمدين"  حدث 
منذ حلظة اقتيادهم �شبايا وحتى اللحظة 
التي عادت فيها اإىل قريتها وحيدة، فاقدة 
للنطق.  تناق�س الرواية مو�شوعًا يف غاية 
اقرتبت  لطاملا  مو�شوع  وهو  االأهمية، 
وارتباطه  ال�رضف  العربية:  الرواية  منه 
املراأة،  بج�شد  الذكورية  املجتمعات  يف 
عفتها  تفقد  اأن  للمراأة  يغفر  ال  فاملجتمع 
واالإجبار،  بالقوة  ذلك  ح�شل  لو  حتى 
من  قبولها  ميكن  ال  منبوذة  و�شت�شبح 
قبل اأفراد عائلتها. هكذا، تعاين املراأة من 
براثن  من  جنت  اإن  فهي  م�شاعف،  ظلم 
الغزاة �شتعود لتعي�س يف جمتمع يرف�شها 
وينظر اإليها بطريقة خمتلفة، ولن جتد من 
يقبل بها كزوجة. يجري الكاتب يف اأكرث 
زمنية  انتقاالت  الرواية  من  مو�شع  من 
املراأة  اأن  اإىل  فيها  ي�شري  التاريخ،  يف 
دومًا،  واحلروب  ال�رضاعات  ثمن  دفعت 
ما  كل  يف  االأوىل  ال�شحية  هي  وكانت 
اأن  بعد  "�شمدين"  ذهن  على  ترد  يحدث. 
ترى  �شحيقة،  اأزمنة  من  ذكريات  ت�شبى 
كاجلواري،  وتباع  تغت�شب  نف�شها  فيها 
من  حدث  قد  االآن  معها  يحدث  ما  واأن 
اأيام مكررة  "نعم هذه  املرات،  اآالف  قبل 
اإال  البحر  يف تاريخنا ولكننا ال نرى من 
وكل  تاريخنا  اإن  الوديع.  الهادئ  �شطحه 
االأيام. كنت  اإال مثل هذه  حروبنا ما هي 
مرات  اغت�شبت  لقد  ال�شحية،  اأنا  دائمًا 
مرات  اجلواري  �شوق  يف  باعوين  ومرات، 

ومرات. اأنا �شمدين بنت زركار".

اقتباس
 

�شوف ترتكب حماقات، لكن احر�س على ارتكابها بحما�س.
كوليت

ال�شّيء..
يتحّدث عن اخلطري بخّفة.

**
اأ�شواأ �شعور..

هو ال�شعور الناجت عن 
االإعتقاد..

بفوات اأوان اأن تعمل �شيئًا.
**

احلّق..
هو اأن تنظر

عو�س اأن تبحث.
**

ال اإحكام..
من دون �شحايا.

**
من يحكم بالظّن.. لي�س 

�شديقًا.
**

الرفيق..
مينحك فر�شةمَ

االإختالء
مع ذاتك.

**
احلديث باخلال�شات..

يكون مع ال�شديق،
واأّما مع االآخر..

فيكون بالتف�شيل.
**

فقداُن الثقة.. موٌت اآخر.
**

املوت..
هو اأن يكّف املرء عن الده�شة.

**
الفّن..

لي�س كمثله
لنداءات الروح.

**
الفّنان..

يقود العامل باأحالمه.
**

لي�س كالثقافة..
حلفر اأنفاق املواجهة.

**
الوجه..

هو االإن�شان.
**

يقع االإن�شان..
حيث يف�شل املجتمع.

**
كّل كالم.. بعد هذا اخل�رضان:

اأمٌل اأكرث.
**

وال �شيد اأ�شهل..
من �شيد الك�شاىل.

شوقي مسلماني

ثقافة 

"الوجه هو اإلنسان"ذكريات أجاثا كريستي.. على أطالل نمرود 
مبيعا  االأكرث  اخليالية  الروايات  كاتبة  �شرية  قراأ  من 
مبدينة  عالقتها  �شيعرف  غري�شتي،  اجاثا  العامل،  يف 

النمرود العراقّية، حيث عا�شت كري�شتي ذات يوم.
املنزل املبني من الطوب اللنب الذي �شكنته ذات يوم 
ال�رضق  قطار  يف  "جرمية  موؤلفة  الربيطانية  الكاتبة 
ال�رضيع"، بات �شيئا من املا�شي. ولو كانت على قيد 
احلياة يف هذه االأيام الأ�شيبت على االأرجح بال�شدمة 
اإىل  عملت  حيث  االآ�شورية  باملدينة  حلق  ما  جراء 
جوار زوجها عامل االآثار قبل نحو خم�شة عقود. فقبل 
منرود  االإرهابي  داع�س  تنظيم  هاجم  �شنوات  ثالث 
باجلرافات واآالت احلفر والديناميت يف اإطار هجومه 
العام على الرتاث الثقايف العراقي. وا�شتعادت قوات 
اجلي�س العراقي ال�شيطرة على املوقع يف بداية حملتها 
التي تقع على بعد 30  االإرهابني من املو�شل  لطرد 
كيلومرتا �شماال. قبل ذلك ب�شنوات، كان املنزل الذي 
عا�شت فيه كري�شتي باملوقع قد هدم وتويف كل من 
عرفوها. لكن ا�شمها ال يزال يرتدد على األ�شنة ال�شكان 

رغم اأن اأغلبهم ال يعرفون �شيئا عن �شبب �شهرتها.
عا�س اأبو عمار يف اأقرب قرية اإىل االأطالل وقال عن 

الكاتبة ال�شهرية "نعرف اأنها بريطانية فح�شب".
ماربل  مي�س  املحققة  ب�شخ�شيتي  كري�شتي  ا�شتهرت 
مو�شوعة  ا�شمها  ودخل  بوارو  هريكيول  واملحقق 
جيني�س لالأرقام القيا�شية ك�شاحبة الروايات اخليالية 
االأكرث مبيعا يف كل الع�شور. وباعت رواياتها البالغ 
 44 اإىل  مرتجمة  ن�شخة  ملياري  رواية   78 عددها 
يح�شل  اأن  قبل  مرة  اأول  العراق  كري�شتي  زارت  لغة. 
والتقت   1932 عام  يف  بريطانيا  عن  ا�شتقالله  على 
يف  اأثري  موقع  يف  الحقا  تزوجته  الذي  بالرجل 

املو�شل  يف  الوقت  بع�س  الزوجان  وق�شى  اجلنوب. 
وانتقال يف نهاية املطاف اإىل منرود. وكتبت كري�شتي 
دجلة  نهر  كان  جميلة...  بقعة  من  لها  "يا  تقول 
العظيم  االأكروبولي�س  تل  وعلى  واحد  ميل  بعد  على 
كبرية.  حجرية  اآ�شورية  روؤو�س  االأر�س  على  تنت�شب 
ورومان�شية  البالد... هادئة  من  مذهلة  منطقة  كانت 
االأطالل  عليه  ترقد  الذي  فالتل  باملا�شي".  وم�شبعة 
اأحيط يف االآونة االأخرية باأ�شالك �شائكة حلمايته من 
الل�شو�س وحتى وقت قريب كانت اجلثث طافية على 
نهر دجلة بعد اأن جرفها التيار من �شاحات املعارك 
الثريان  متاثيل  ترقد  النهر.  من  عليا  منطقة  يف 
املجنحة ال�شخمة، التي كانت تقف ذات يوم حلرا�شة 
مدخل اأحد الق�شور، مقطعة االأو�شال يف كومة حطام. 
واكت�شف ماك�س مالوان، زوج كري�شتي، كثريا من هذه 
كتابا  واألف  املا�شي  القرن  االآثار خالل خم�شينيات 
القليلة  االعوام  ويف  واآثارها(.  )منرود  ا�شم  يحمل 

الربيطاين معر�س خا�س  اقيم يف املتحف  املا�شية 
العراق  يف  وعملها  ومقتنياتها  كري�شتي  اجاثا  عن 
من  تعلمت  ان  بعد  حياتها  ق�شة  من  بع�شًا  لريوي 
زوجها بعداً مهمًا من ابعاد �شنعة التنقيب و�شيانة 
وحفظ االآثار.. فبعد اال�شتدالل على املوقع وغالبًا ما 
يكون مكانًا مرتفعًا تبداأ عمليات احلفر ب�شكل بطيء 
واالناة  ال�شرب  تتطلب  ب�شيطة  يدوية  وبادوات  وممل 
والدقة والتاأين التي يقوم بها اهايل "ال�رضقاط" بكل 
جدارة.. فهم بالفطرة يعدون من اح�شن املنقبني عن 
االآثار يف العراق..  فكانت اجاثا كري�شتي تتلقف اللقى 
املطمورة بني طيات الرتاب منذ اآالف ال�شنني وتلفها 
الذي  للهواء  مالم�شتها  لتمنع  مبللة  قما�س  بقطعة 
تدريجيًا  تتاأقلم  لتتعود  ترتكها  ثم  للته�شم  يعر�شها 
على اجلو فوق �شطح االر�س بعدها تقوم برتميم هذه 
اأو ت�شويرها  اللقى وت�شع لها و�شفًا دقيقًا ور�شمها 
يف �شجل خا�س.. كما كانت تعمل على جمع االجزاء 
�شكلها  اىل  لتعيدها  البع�س  بع�شها  مع  املك�شورة 
وتاريخها  ن�شبها  يقرر  فكان  زوجها  اما  اال�شلي.. 
ومنطها وا�شلوبها ومكان العثور عليها والطبقة التي 
ا�شتخرجت منها وكانت توليها اأجاثا اأهتمامًا خا�شًا 
العناية  مب�شتح�رضات  تنظيفها  درجة  اإىل  و�شل 
بالب�رضة ويف موقع "النمرود" الذي يقع بالقرب من 
مدينة املو�شل ا�شتعملت اجاثا كري�شتي اآلة الت�شوير 
والبيئة  النا�س  عن  لقطات  ت�شوير  يف  ال�شينمائية 
عن  �شوراً  البوماتها  يف  فوجد  االماكن  تلك  يف 
الراعي الكردي يقطع الطريق عابراً مبعزاته ورهبان 
�شورت  النهر  وعرب  التقليدية  مبالب�شهم  فرن�شيكان 
االر�س  يحرث  وفالحًا  وعقاله  بغرتته  عربي  راعي 
احلالوة  وبائع  الهواء  ودوالب  البذور  يبذر  واخر 

و�شاب ببدلة اوروبية ع�رضية بربطة عنق.
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